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Stredoeurópsky
festival
koncertného
umenia
Žilina
Rozhovor: Pavol Bodnár
Portrét: Gejza Dusík
Téma: Spor o organ...

65,- Sk

L. van Beethoven: „Sonáta
mesačného svitu“ / Hudba
medzi životom a smrťou: Deti
z Terezína / E. Rothenstein:
Kapitoly z histórie jazzového
saxofónu II / P. Breiner:
Z iného sveta...

www.sfk.sk

Štátna filharmónia Košice / štátna príspevková organizácia

52. Košická hudobná jar
Medzinárodný hudobný festival pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Košice

2. 5.

Dom umenia
19.00

Vstupné:
500-400-300,-

OTVÁRACÍ KONCERT KHJ
ŠfK,dirigent: Domonkos HÉJA/Maďarsko
soprán: Eva URBANOVÁ/ČR
SMETANA: Proroctvo a veštba Libuše
z rovnomennej opery
WAGNER: Predohra a smrť z lásky
z opery Tristan a Izolda
R.STRAUSS: Smrť a vykúpenie, symfonická
báseň
MAHLER: Adagietto zo Symfónie
č. 5 cis mol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. 5.

Kostol sv.
Trojice
19.30
Vstupné: 120,-

MUSICA AETERNA
um. vedúci: Peter ZAJÍČEK
soprán:
Zuzana SZABO

24. 5.

Dom umenia
19.00
Vstupné:
300-250-200,-

Dom umenia
19.00
Vstupné:
250-200-150,-

29. 5.

Dóm sv.
Alžbety
o 19.30
Vstupné: 120,-

31. 5.

BUXTEHUDE – J. S. BACH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15. 5.

Dom umenia
19.00

Vstupné: 120,-

LITERÁRNO-HUDOBNÝ VEČER
so Štefanom Hríbom
na tému: Literatúra – knihy – čítanie
Stanislav PALÚCH, husle
Jozef LUPTÁK, violončelo
Brian DUNNING flauta/Írsko
a hostia ...

Dom umenia
19.00

ŠfK, dirigent: Roberto PATERNOSTRO /R
spoluúčinkuje: SMETANOVO TRIO/ČR
BEETHOVEN: Symfónia č. 7 A dur
BEETHOVEN: Koncert pre klavír, husle,
violončelo a orchester

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22. 5.

Vstupné: 150,-

SLOVENSKÝ KOMORNÝ
ORCHESTER B. Warchala
um. vedúci: Ewald DANEL
VIVALDI:
Štyri ročné obdobia
PODPROCKÝ: Suita Domestica
DVOŘÁK:
Serenáda pre sláčikový
orchester

Mediálni
partneri KHJ

ZÁVEREČNÝ KONCERT KHJ
ŠfK, dirigent: Jerzy SWOBODA/Poľsko
soprán: Eva DŘÍZGOVÁ/ČR,
alt:
Terézia BABJAKOVÁ
tenor: Dénes GULYÁS/Maďarsko,
bas:
Peter MIKULÁŠ
ČESKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR BRNO
zbormajster: Petr FIALA/ČR
MENDELSSOHN-BARTHOLDY:
Eliáš, oratórium

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SÚČASŤ FESTIVALU
Otvorenie výstavy
• 2. 5.

= HARMÓNIA TICHA =
akademická maliarka Jarmila VEĽKÁ
výstava v spolupráci s Galériou
A. Smoláka potrvá do 31. 5. 2007

23. 5.
24. 5.

• 26. 5.

ŠD o 19.00

Spišská Nová Ves
Velké Kapušany
ŠfK, dirigent: Tomáš KOUTNÍK /ČR
violončelo: Katarína ZAJACOVÁ
CIKKER – ČAJKOVSKIJ – BEETHOVEN
Štátne divadlo Košice
Donizetti: Nápoj lásky, 2. premiéra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

PREDAJ ABONENTIEK od 5. 3. 2007
PREDAJ VSTUPENIEK od 10. 4. 2007
Pokladnica ŠfK-Dom umenia, Moyzesova 66, Košice
tel: 055/622 0763 - po, ut, št:14.00-16.00h
streda 14.00--17.30h a hodinu pred každým koncertom.
Vstupenky si môžete zakúpiť aj v MIC Dargov. Štúrova 1
a v ICMK, Hlavná 59, Košice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---

Generálny
partner ŠfK

Podpora: Poľský inštitút, Bratislava

• Koncerty mimo Košíc:

Podpora: Veľvyslanectvo Írska

Vstupné:
Podpora: Rakúske kultúrne fórum, Bratislava
250-200-150,a České centrum
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21. 5.
KOMORNÝ KONCERT
Dom umenia
19.00
Ján Vladimír MICHALKO, organ
Vstupné: 100,- Boris LENKO, akordeón
Dom umenia
19.00

Vstupné:
400-320-240,

DU o 16.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17. 5.

BORNUS CONSORT/Poľsko
Gotický dominikánsky chorál

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dom umenia
19.00

ŠfK,dirigent: Michel SWIERCZEWSKI/F
violončelo: Tatjana VASSILJEVA/Rusko
ELGAR: Koncert pre violončelo
a orchester e mol
HOLST: Planéty/multimediálny projekt

Podpora: Kultúrny inštitút
Maďarskej republiky, Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. 5.

JAZZ - Symfonický orchester Miskolc
OLÁH KÁLMÁN SEXTET/Maďarsko
dirigent: László KOVÁCS/Maďarsko

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

Generálny
partner KHJ
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Editorial
Vážení čitatelia,
príbeh „starého“ organa
P. Bodnár
v bratislavskom Dóme
sv. Martina našiel na
stránkach Hudobného
života pokračovanie.
Bolo rozhodnutie
premiestniť historický
nástroj z jeho pôvodného
prostredia logické a jediné
„Organ”
možné? Musel naozaj
starý nástroj ustúpiť
novému? A bude proces,
ktorým prejde Možného
organ kvôli inštalácii
v novom priestore,
rekonštrukciou alebo
G. Dusík
prestavbou...? O osude
historického nástroja
diskutuje Prof. Ferdinand
Klinda s organárom
a reštaurátorom
Vladimírom Gazdíkom.
Apríl bol pre mnohých určite najmä v znamení
slávnostného otvorenia novej budovy SND, no
epicentrum hudobného diania na Slovensku sa do
veľkej miery ocitlo aj v Žiline. Viac v reportáži o
Stredoeurópskom festivale koncertného umenia.
Jazzových kritikov, hlasujúcich v ankete slovenskej
skupiny IFPI, v roku 2006 najviac zaujalo CD
ecceJazz klaviristu a skladateľa Pavla Bodnára.
S čerstvým držiteľom Aurela hovoríme nielen
o jazze.
Neexistencia operetného súboru, prerušenie
interpretačnej tradície a jej nahradenie
neprofesionálnym uvádzaním muzikálov bez
„živého“ hudobného sprievodu – to sú vzájomne
súvisiace problémy, ktoré negatívne rezonujú v
milovníkoch „ľahšieho“ žánru. Aj nad týmito
témami sa pri príležitosti 100. výročia narodenia
Gejzu Dusíka zamýšľa Terézia Ursínyová.
Predplatitelia Hudobného života dostali s májovým
číslom novinku z produkcie Hudobného centra – CD
so sakrálnou tvorbou Antona Zimmermanna v
interpretácii súboru Musica aeterna a v prikladaní
CD budeme pokračovať aj v budúcnosti.
Verím, že sa pri listovaní stránkami Hudobného
života stretneme aj o mesiac...
Andrea Serečinová
Hudobný život • Vychádza v Hudobnom centre, Michalská 10, 815 36 Bratislava
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Missa pastoralis D dur A. Zimmermanna (1741—1781) patrila
k najobľúbenejším omšovým kompozíciám autora. Dôvodom
bol nepochybne fakt, že skladateľ sa týmto dielom prezentoval ako majster vycibreného pastorálneho štýlu. Pre
A. Zimmermanna sa pri kompozícii stal východiskom taliansky kantabilný štýl a hudba svetského, navyše ľudového charakteru. Obe roviny dokázal pôsobivo nielen striedať, dávať
do protikladu, ale i prekvapujúco účinne spájať. Nahrávku,
sledujúcu liturgickú autentickosť, dopĺňajú Zimmermannove
Graduale Aﬀerentur regi Virgines a Oﬀertorium pastorale
Huc, pastores, gregum. (Hudobné centrum, 2006)
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TÉMA

Spor o organ
Dialóg
Ferdinand Klinda a Vladimír Gazdík

Dóm sv. Martina [foto: Š. Komorný]

Osud „starého“ organa v Dóme sv. Martina ostáva v centre záujmu odborníkov
i hudobnej verejnosti. Hudobný život pokračuje v téme diskusiou Ferdinanda Klindu
a Vladimíra Gazdíka.
Ferdinand Klinda: Všetci sa zhodneme na tom, že v
prípade Možného organa ide o historickú pamiatku. Vo svete existuje posledných 50 rokov silné
hnutie proti deštrukcii pamiatok. Preto boli vypracované regulatívy, podľa ktorých sa postupuje
v európskych krajinách pri zaobchádzaní s historickými nástrojmi. Iste poznáte nemecký Weilheimer Regulativ, podobné regulatívy existujú
napr. v Taliansku, v Česku a inde. U nás vypracoval návrh regulatívu ešte Dr. Gergelyi, k jeho
schváleniu, žiaľ, neprišlo. Preto sa o pamiatkach
nerozhoduje jednotne, ale podľa záujmov, nálady a
odbornosti objednávateľov, organistov, organárov
a pamiatkárov...
Vladimír Gazdík: Záchrane historických organov
by sme mohli venovať samostatný rozhovor. O
tomto radšej ani nediskutujme...
F. K.: Vždy som sa jednoznačne vyjadroval, v relácii TA3 i v posudku pre Hudobné centrum, že Dóm
sv. Martina a nielen on potrebuje nový reprezentatívny nástroj. Na Slovensku s výnimkou Banskej
Bystrice v kostoloch kvalitné nové nástroje absentujú. V prípade Možného organa bol však problém
verejne prezentovaný tak, že ak príde nový nástroj,
starý musí preč. To nie je logický, len účelový argument. Existujú dôvody pre zachovanie pamiatky.
Okrem historickej väzby a regulatívov, ktoré jednoznačne hovoria, čo je pamiatkový organ, zaváži fakt, že v poslednom storočí sme na Slovensku
prišli o mnoho vzácnych nástrojov. Nie v dedinách
(práve tam sa zachovali vzácne, no malé historické
nástroje), lebo tam vždy chýbali peniaze. V poslednom čase sme stratili veľké nástroje v mestách. A
pamiatkový fond sa stále len zužuje, väčší už nebude. Prišli sme napr. o organ v Pezinku (1662),
znehodnotený r. 1957, Wöckehrlov organ (1697)
v Skalici, zničený r. 1927, Podkonického organ v
B. Bystrici, organ v Liptovskom Hrádku, Prešove,
Švedlári, v Kežmarku a i. V košickom Dóme sv.
Alžbety bol ešte v rokoch 1969–1972 vymenený
veľký, cenný organ (3 manuály, 55 registrov), pochádzajúci od žiaka Cavaillé-Colla J. Angstera z
r. 1895. Uvedomme si, že to nerobili nepriatelia
organov, ale tí, čo chceli v duchu dobového trendu
pomôcť uplatneniu sa organov a „zachrániť” ich.
2
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V tomto kontexte vnímam problematiku Možného nástroja.
V. G.: Dóm, ako najvýznamnejší slovenský katolícky chrám, si zaslúži reprezentatívny organ, ktorý by mal mať určité zvukové a estetické kvality.
Na celom Slovensku takýto nástroj nie je. V iných
európskych krajinách je v každom dóme adekvátny nástroj. Zaoberám sa reštaurovaním organov
a to, čo hovoríte, sa snažím presadzovať v každom
kostole. V prípade dómskeho organa si však treba
uvedomiť, že organár bol od začiatku postavený
pred podmienky, s ktorými určite nesúhlasil. Bol
prinútený postaviť organ na zlom mieste, dokonca ho ešte rozdeliť na dve časti. Organ preto
v priestoroch Dómu nemohol nikdy znieť tak,
ako by mal. Bol to len sprievodný nástroj k liturgii a pre Kirchenmusikverein, ktorý tam vtedy
pôsobil.
V súčasnosti už vieme o chybách, ktoré sa stali. Pôsobilo tu niekoľko firiem, ktoré znehodnotili
mnohé historické nástroje, ale táto situácia bola
aj v zahraničí. Preto vznikli spomínané regulatívy. Pre umožnenie stavby nového organa bolo
hlavnou požiadavkou Pamiatkového úradu demontovanie starého nástroja odborne spôsobilou
osobou. Organ sa nesmie znehodnotiť, musí sa reštaurovať a čo sa s ním stane ďalej, je predmetom
rozhodovania. Starý organ sa rozoberie, zreštauruje a je plánované, že pôjde do lepšieho priestoru,
kde sa mu po estetickej i zvukovej stránke môže
pomôcť. Až tu bude vidieť, že Možného organ, to
nie sú len dve polia, teraz viditeľné zospodu, ale
v skutočnosti sú to dve veľké skrine s rozmermi
5 x 8 metrov.
F. K.: Nie som objednávateľ ani zhotoviteľ a nemôžem do veci zasiahnuť. Uvedomujem si, že pán
arcibiskup investuje veľké peniaze, Dóm je v jeho
správe, má teda nárok, aby tam robil, čo uzná za
vhodné. Podľa mňa však to, čo sa má urobiť so starým nástrojom – či už bude alebo nebude reštaurovaný – nezodpovedá moderným a všeobecne
uznávaným zásadám zaobchádzania s historickými pamiatkami. Odporuje to všetkým regulatívom. Napríklad v talianskych Normatívnych
smerniciach metodológie obnov historických or-

ganov sa píše: „Musí byť rešpektované alebo obnovené pôvodné umiestnenie organa. Pod umiestnením
je potrebné rozumieť architektonický komplex, ktorý
podopiera a uzatvára fónickú časť nástroja, chór a
zvukovú skriňu, ktorej súčasťou je viditeľná časť alebo priečelie organa.“
V. G.: V zahraničí by sme takýto precedens – že bol
organár prinútený umiestniť nástroj do akusticky
nevhodného priestoru – možno našli, som si však
istý, že by tiež zvažovali, čo je vhodnejšie pre starý
organ i pre nový organ. Vo veľkých katedrálach i v
malých kostoloch v zahraničí sú nástroje, ktoré sa s
našimi nedajú porovnať. Sú tam zastúpené všetky
obdobia od gotiky až po novovek. U nás má hlavný
slovenský kostol historický nástroj, ktorý má svoje
kvality, no tie nevyniknú na mieste, kde je postavený.
F. K.: S tým súhlasím, ale to ho nezbavuje charakteru historickej pamiatky. Prečo si myslíte,
že pán Haas, renomovaný interpret, profesor
v Stuttgarte, vo svojej štúdii v Ars organi píše:
„Odstránenie dómskeho organa vyzerá v súčasnosti ako anachronizmus. Stav organa nie je perfektný, ale z pamiatkového hľadiska je nástroj vo
veľmi dobrom stave, lebo bol oproti pôvodnému
Možného nástroju len málo zmenený“. Ďalej píše:
„Dómsky organ je dokumentom prvej kategórie
pre dejiny organa a kompozícií pre organ.“ Podotýkam, že nie je do stavby nového organa nijako
zainteresovaný, ani finančne ani ideologicky.
Píše tiež: „Z národných hľadísk sú zachovanie a
starostlivosť o najväčší nástroj staviteľa považované za samozrejmosť.“
V. G.: Pán Haas nepozná celkom situáciu na Slovensku. Tým, že sa stretol s Možného organom,
ešte nemôže posúdiť, prečo chceme alebo prečo
sa má postaviť nový nástroj do Dómu.
F. K.: Ale on predsa neprotirečí novému organu
do Dómu! On v článku iba apeluje na pána Woehla: „Dúfam, že pán Woehl má takú integritu,
aby neprijal túto objednávku, rozhodne nie v tejto
podobe. V tomto prípade je želateľné, aby bol nový
organ postavený okrem tohto organu.“
5 2007
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TÉMA
V. G.: Pán Woehl patrí medzi renomovaných reštaurátorov a sám spoluvytváral podobné regulatívy na reštaurovanie historických nástrojov v
Nemecku. Som si istý, že keby prišiel k nástroju,
ktorý by považoval za pamiatkovo cenný, určite by
to zvážil a navrhol by iné riešenie. Musíme si uvedomiť, že napr. riešenia v katedrálach vo Viedni či
v Bad Homburgu nie je možné realizovať v bratislavskom Dóme. Viem, že je tam jedna voľná stena, o ktorej sa dlho diskutuje, ale postavenie adekvátneho nástroja pre Dóm na tejto stene alebo v
hociktorom inom priestore Dómu by vytvorilo
vlnu odporu, ktorá by zmietla celý projekt stavby
nového nástroja. Nestaval by sa a pochybujem, že
na reštaurovanie starého by sa našli peniaze.
F. K.: Reštaurovanie sa musí urobiť každopádne,
lebo podľa zákona sa vlastník musí o pamiatku
starať. Nestavajme problém tak, že osud dómskeho organa závisí od situácie na Slovensku. Je to
pamiatka a vieme, že zámer premiestniť ju a prestavať, je v rozpore s dnes uznávanými postupmi.
Toto by malo stačiť a vyhli by sme sa siahodlhým
diskusiám, protestom, invektívam, atď. Som si
istý, že keby sme išli do Dómu, tak nájdeme 10 m2,
kde sa dá postaviť nový organ. Pri dnešnej technike zásuvkových vzdušníc a pri dostatočnej výške
to nie je problém.
V. G.: 10 m2 je pre organ väčších rozmerov málo...
F. K.: Ale musí mať dómsky organ 63 registrov? Ak
je organ trojmanuálový, vieme, že aj so 45 registrami sa pre ten priestor dá vystačiť.
V. G.: Akékoľvek teleso, ktoré postavíte dolu do
Dómu, sa stane dominatným a poruší doterajšiu
atmosféru priestoru chrámu.
F. K.: Organy vo francúzskych katedrálach sú postavené uprostred práve preto, aby bol priestor

zvukovo lepšie vykrytý. Nestáva sa potom to, že
na chóre znie organ dobre, pod chórom slabšie,
v polovici kostola ešte slabšie a pri oltári ako harmónium.

tuáciu s Pamiatkovým úradom. Ja som sa podrobnosti dozvedel až tesne pred tlačovou konferenciou. Na to, aká sa vytvorila komisia, my nemáme
vplyv. Je to cirkevná záležitosť.

V. G.: To platí o väčších priestoroch. Dóm je v porovnaní s francúzskymi alebo nemeckými katedrálami malým priestorom. Som si istý, že pamiatkový úrad by toto riešenie nikdy nedovolil.

F. K.: Samozrejme, to je záležitosť cirkvi. Od začiatku hovorím, že pán arcibiskup má nárok dať
si postaviť čokoľvek. Ale nebráni mi to vysloviť nesúhlas. Viem, aké sú súčasné nároky a bol by som
nerád, aby sa za 30 rokov prehodnotila situácia a
rozhodnutie odstrániť starý organ ako „slabý“ by
sa kritizovalo ako chybné, už v dobe svojho vzniku
nekompetentné. Veď „slabý“ organ to je len jedna
kvalitatívna stránka zvuku.

F. K.: Ako to viete? V médiách sa veľa vecí prekrútilo. Fakt je, že pán arcibiskup rozhodol, že nový
organ bude na chóre. Nepýtal sa ani dómskeho
kapelníka, ktorého mohol aspoň do tej komisie
prizvať, ale rozhodol. Neuvažoval o alternatíve
postaviť organ na inom mieste ako na chóre. Keby
si bol dal na začiatku vypracovať dva varianty
umiestnenia, každá zo zúčastnených firiem by to
bez nákladov urobila. Jeden návrh mohol rátať s
umiestnením na chóre a druhý do lode, potom sa
mohlo rozhodnúť. V máji alebo v júni však podpísal zmluvu s pánom Woehlom a v septembri,
keď sa zdvihla vlna protestov, obrátil sa na pamiatkárov. Viete, ako sú pamiatkári zameraní na
architektúru, najradšej by v Dóme nemali vôbec
nič. Pamiatkári sa vyslovili negatívne, keď sa objavil návrh postaviť nový organ na mieste, kde by
zakryl vchod do Kaplnky svätej Anny. Pochopiteľne. V Dóme je však dostatok miesta, spoločne by
sme pri dobrej vôli našli viacero vhodných miest
pre nový organ – ak nie na 10, tak na 12, 14 m2
medzi stĺpmi, ako vo španielskych katedrálach a
inde. Tam ani pamiatkárom neprekážajú. Takéto
organy dokonca mávajú dva prospekty: jeden do
hlavnej, zadný do bočnej lode.
V. G.: S tým by sme súhlasili my organisti a organári, určite by sa ale vytvorila skupina ľudí, ktorá
by bola proti umiestneniu organu na hociktorom
inom mieste ako na chóre. Neviem, kto vytvoril
komisiu a ako to prebiehalo, nepoznal som ani si-

V. Gazdík [foto: aj]

Organár a reštaurátor Vladimír Gazdík je jediným vyučeným organárom na Slovensku a jedným z mála vyučených mechanikov klávesových
hudobných nástrojov u nás. Pracoval vo firmách Petrof, Rieger Kloss,
Restaurierungswerkstätte für Tasteninstrumente Woehl/May v nemeckom Marburgu a Rémy Mahler Pfaffenhoffen vo Francúzsku. Venuje sa
najmä reštaurovaniu historických klávesových nástrojov na Slovensku i
v zahraničí.

V. G.: Okrem slabého zvuku tam boli aj iné problémy. Umiestnenie Možného nástroja, pokiaľ
viem, prekážalo už pri jeho kolaudácii. Treba brať
do úvahy aj to, že Vincent Možný asi nenavrhoval
takéto postavenie organa, ale iné – otvorené. Bol
som vo vnútri nástroja a myslím si, že organ mal
stáť prospektovými píšťalami otočenými smerom
do priestoru chrámu. (Píšťaly, ktoré je teraz vidieť,
sú len drevené atrapy...) Aj umiestnenie vzdušníc a
traktúry svedčia o tom, že organ bol plánovaný na
iné postavenie. Organár bol prinútený umiestniť
organ veľmi nevýhodne. Možný ho s veľkou pravdepodobnosťou navrhoval postaviť inak.
F. K.: Všetko zapríčinilo nešťastné okno, ktoré však
vzniklo až pri regotizácii. Na Možného robili asi
nátlak... Súhlasím s vami, že kvality tohto organa
sa na mieste, kde stojí, znižujú. Ale podľa môjho
a nielen môjho názoru ho to nezbavuje charakteru pamiatky. Pamiatka nie je vždy len krásna a
dokonalá. História býva niekedy menej priaznivá, ale akceptujeme ju takú, aká je. Faktom je, že
od vzniku Možného nástroja zaznievali názory,
že organ je slabý. Ale uznávaný rakúsky organológ Otto Biba v píše, ako si Rudolf Mazer, učiteľ
Franza Schmidta, na tento nástroj spomína: „Ten

F. Klinda [foto: aj]

Ferdinand Klinda patrí k najvýznamnejším domácim predstaviteľom organovej interpretácie. Okrem intenzívnej koncertnej a pedagogickej činnosti na
Slovensku i v zahraničí sa zaslúžil o ochranu a propagáciu historických organov, na ktorých realizoval sériu nahrávok pre OPUS. Je tiež autorom dispozícií
viacerých nových organov na Slovensku (Koncertná sieň SRo, Hudobná sieň
Bratislavského hradu, Dom umenia v Piešťanoch a Žiline a i.) V r. 2001 získal od
Hudobného fondu Cenu J. Kresánka za titul Organ v kultúre dvoch tisícročí.
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organ bol prvý, s ktorým sa mladý Schmidt dostal do
kontaktu a urobil naňho hlboký a nezmazateľný dojem.“ Schmidt sám povedal, že „dómsky organ má
veľmi pekný zvuk“.
V. G.: Áno, ten organ znie skutočne pekne, ale len
pri hracom stole. Keby bol umiestnený v lepšom
priestore, inak otočený, znel by lepšie.
F. K.: Súhlasím s vami, ale o to v prvom rade nejde.
Cieľom je postavenie nového organa. Problém je
však nesprávne postavený tak, ako by nový organ
mohol vzniknúť len na úkor starého.
V. G.: Organ má rozoberať reštaurátor, má ho reštaurovať reštaurátor a pri jeho postavení má byť
reštaurátor. Zásadou reštaurovania je reverzibilnosť, to znamená, že na tomto organe sa nebude
nič meniť. Pred rozobraním sa urobí dokumentácia, kde sa presne zaznamená ako nástroj stál,
ako išla traktúra a pri stavaní sa zachovajú všetky
diely tak, ako sú teraz. Ak by sa za 50 rokov niekto
rozhodol tento organ preniesť a postaviť na pôvodnom mieste, bude to možné, lebo aj nový organ sa
musí postaviť tak, aby sa dal odstrániť – bez hrubých zásahov do muriva. Žiadne úpravy hracieho
stola sa neplánujú. Zmiznú akurát rôzne nepôvodné elektrické vypínače a ovládače. Je pravda,
že chýba zadná stena zo skrine. Postaví sa nová,
ale z pôvodnej skrine sa nič nezoberie, nová bude
vhodným spôsobom pripevnená na ňu.
F. K.: Tu sa často operuje s tým, že to bude záchrana organa a vy hovoríte, že sa všetko zachová. Čo
však ostane, keď sa Možného organ postaví niekde inde? Ja tvrdím, že to budú len vzdušnice a časť
píšťal. Celý ovládací mechanizmus sa vzhľadom
na otočenie vzdušníc a nové umiestnenie hracieho
stola bude musieť zmeniť.
V. G.: Nie, preto zdôrazňujem, že to bude robiť
reštaurátor, lebo ten dbá, aby sa zachovalo všetko
pôvodné. Keby to robil organár, možno by vyrobil
novú traktúru. Ale keď to bude robiť reštaurátor,
traktúry ostanú zachované. Zmenia sa polohy
skríň, to je pravda – budú pôvodným cínovým
prospektom otočené dopredu. Môj názor je taký,
www.hudobnyzivot.sk

F. K.: Čo sa týka píšťal, máte pravdu. Ale vieme, že
vzdušnice sú teraz postavené na hĺbku a na konci
vzdušníc je druhý manuál rozdelený na c a cis. Ten
je vzdialený od hracieho stola teraz 8 metrov...
V. G.: Šesť...
F. K.: Keď sa skrine otočia, vzdušnice, ktoré sú teraz naprieč, budú postavené kolmo, ďalšie zas naopak. A traktúra, ktorá bola predtým 6-metrová,
bude pri novom umiestnení hracieho stola teraz
len 2- až 2,5-metrová.
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F. K.: To nie je samo o sebe chyba, ale nie je to ani
zachovanie pamiatky. Ja stále hovorím, že už aj
otočenie vzdušníc je závažnou zmenou. Čo to
bude znamenať? Aj iné, nové vzduchové zásobenie.
V. G.: Opakujem, že všetky staré diely budú zachované. Aj tie, ktoré sa možno nepoužijú. Napríklad kanál je možné predĺžiť tak, že pôvodný
ostane zachovaný a nový sa naň napojí. Traktúra
2. manuálu je na väčšine organov ľahšia, ako na
1. manuáli...
F. K.: Áno, ale zhodnime sa v tom, že to bude prestavba...
V. G.: Do istej miery áno, ale všetky diely sa zachovajú a budú sa dať postaviť naspäť ako predtým.
F. K.: O tom, že sa použijú všetky diely, pochybujem, lebo nie je jedno, či ide traktúra z hracieho stola rovno alebo ide do bokov. To ovplyvní
zriadenie novej hriadeľovej dosky, nových
uholníkov, tiahel, váhového vyváženia traktúry. Celý ovládací systém hrací aj registrový
bude musieť byť zmenený, to je technická nutnosť, podmienená otočením vzdušníc. Nepochybujem, že ten nástroj bude dobre znieť.
Nepochybujem ani o tom, že ak to budete robiť
vy, budú použité časti perfektne zreštaurované. Tvrdím ale, že to bude prestavba a že z
pôvodného organa sa v podstate zachovajú
píšťaly. Potom sa príde na to, že niektoré píšťaly aj niektoré registre nie sú originálne, takže ich treba vymeniť. Záleží tiež na tom, kam
nástroj postavíte a aké požiadavky bude mať
na 120-ročný organ v modernom kostole nový
vlastník. Kto zaručí, že nebude žiadať, aby vyhovoval súčasným nárokom? Že mu nebudú v
dispozícii chýbať jazykové registre a alikvoty,
že organistovi nebude stačiť pedál po d a bude
ho chcieť po f? Keby sa Možného organ mohol
vziať a postaviť ako celok do iného kostola v
terajšej koncepcii, pamiatka by ostala zachovaná. Ale toto bude prestavba.

fotky, dokumentácia a diskusia na tému „Organ“

že Možný to plánoval postaviť takto, preto tam
dal cínové píšťaly. Také veľké cínové píšťaly (vyše 5
metrov), sú v malom počte organov na Slovensku.
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V. G.: Je to chyba?

V. G.: Nesúhlasím s vami. Po technickej stránke
zostane organ zachovaný v stave, v akom je teraz, iba sa otočí, čo je otázka konštrukcie. Verím,
že z traktúry sa použije väčšina. To, čo sa nepoužije, bude uložené v organe. Keby sa v budúcnosti niekto rozhodol postaviť Možného organ opäť
na pôvodnom mieste, môže to urobiť. Možný pri
stavbe organa použil 45 percent píšťal nových,
zvyšok sú použité píšťaly alebo píšťaly, ktoré boli
vymenené v 20. rokoch 20. storočia. O týchto sa
asi bude uvažovať, či sa dajú použiť, ale zistiť sa to
bude dať až po ich vytriedení. Ubezpečujem vás
však, že akonáhle sa budú dať píšťaly použiť, ostanú. Môžete si byť tiež istý, že aj keby sa niektoré
píšťaly nepoužili, budú uložené v organe. Takže
organ z môjho pohľadu – ak to bude robiť reštau-

rátor – zostane v takom stave, v akom je teraz, iba
sa mu pomôže...
F. K.: Sám hovoríte, že nezostane v pôvodnom stave. Organ je stavebnica, jednotlivé diely organa je
možné usporiadať rozličným spôsobom. Ide o to,
že keď sa vymontujú a inak usporiadajú, potom to
už, nielen podľa môjho názoru, nie je pamiatkou,
len použitou substanciou pre novú (inú) stavbu.
V. G.: Celá traktúra až do stredu ostane zachovaná,
teda môže prebiehať rovnako ako na pôvodnom
mieste, iné bude len umiestnenie hracieho stola. Pravda je, že sa skráti dráha z 2. manuálu. Ale
tiahla, ktoré idú teraz k 2. manuálu sa určite nevyhodia. Tie ostanú v organe, dajú sa kratšie tiahla,
ktoré 2. manuálu pomôžu. Možný musel kvôli
uľahčeniu chodu traktúry 1. manuálu použiť tzv.
Barkerovu páku, a celá táto ťažkopádna mechanika ostane zachovaná práve preto, že ide o pamiatku. Celá traktúra z pôvodného nástroja bude
použitá, aj rozmiestnenie bude podobné, dokonca
možno rovnaké.
F. K.: Dúfam, že táto nahrávka ostane zachovaná a
raz sa pôjdeme spolu na tú traktúru pozrieť. Potom
uvidíme, koľko sa zachovalo pôvodného a koľko sa
muselo urobiť nového z celkom nevyhnutných dôvodov. Opakujem, že pôjde o prestavbu. Vyplýva
to z otočenia vzdušníc, doplnenia a nového výzoru
skrine, z nových vzduchovodov, z nových píšťal, z
nového umiestnenia hracieho stola, aj z výmeny
traktúr, alebo ako vy hovoríte, z úpravy vnútorného rozvodu.
V. G.: Keď som sa v Nemecku venoval reštaurovaniu organov, študoval som aj regulatívy, týkajúce sa historických nástrojov a viem, že sa v
nich písalo, že ak organár urobil v minulosti nejakú veľkú chybu, ktorú dnes vieme posúdiť ako
chybu, tak sa táto chyba pri reštaurovaní nezopakuje. Snahou je vhodným spôsobom nedostatok napraviť. Ak teda organár postavil organ
zle a my máme teraz možnosť postaviť ho lepšie,
tak ho nepostavíme do nového kostola nevyhovujúco. Z môjho pohľadu by sme organárskemu
a organistickému svetu na Slovensku mohli týmito dvomi krokmi výrazne pomôcť. Stavbou
nového nástroja v najdôležitejšom katolíckom
chráme v hlavnom meste Slovenska, kde je sídlo
viacerých hudobných škôl a inštitúcií a umiestnením pamiatky vo vyhovujúcejšom priestore...
F. K.: Ja nepochybujem o tom, že na novom mieste
budú tie píšťaly, ktoré ostanú, lepšie znieť. Tiež nepochybujem, že nový organ bude veľmi dobrý, lebo
Woehl je svetová značka. Starý organ ho nemusí
zaujímať. On postaví nový v tom priestore, ktorý
mu určí objednávateľ. Len tvrdím, že pre výstavbu
nového organa nie je potrebné premiestniť a prestavať pamiatku v rozpore so všetkými zásadami,
aké sa dnes uznávajú.
V. G.: Ak by sa nový organ postavil na inom mieste
v Dóme, tak by sa určite používal len nový organ.
Čo by sa stalo so starým organom? Na tom by sa
nehralo...
5 2007

5/18/07 10:50:12 AM

TÉMA
F. K.: Ten si zaslúži zreštaurovanie. A či by sa na ňom
hralo, to by záviselo od postoja organistu. K figurálnym omšiam (so zborom a orchestrom) sa doteraz
bez námietok používal terajší, môže sa aj naďalej.
Každý organista chce pochopiteľne hrať novšie,
virtuózne a farebné skladby, lebo na literatúru 20.
storočia sa starý organ skutočne nehodí. Ale to je
problém všetkých historických organov. Časom
sa každý stane zastaralým a prestane vyhovovať
súčasným nárokom. Potom ho niektorí vyhodia,
iní prestavajú, iní zachovajú ako svedka doby. V
zahraničí, kde je viac organov, rád hrám príslušnú
časť programu na starom organe. Je to vernejšie, aj
pre publikum zaujímavejšie. Možného organ je obmedzený dobou vzniku, s tým sa treba vyrovnať. Na
katolícku liturgiu v podstate postačí aj Klöcknerov
chórový organ v sanktuáriu, ktorý sa nepoužíva.
Dôvodom pre výstavbu nového organa nie je liturgia, ale slávnostné príležitosti a využitie organa ako
reprezentačného a náročného koncertného nástroja, čo je legitímne a aj ja sa to snažím presadzovať
celý život. Viem aj na základe skúseností po celom
svete, že umiestnenie organa na chóre nie je jediným
možným miestom preň a pre akustiku je dokonca
výhodné, ak nástroj nie je na konci priestoru.
V. G.: Ale to je dané aj veľkosťou priestoru, u nás je
málo chrámov takejto veľkosti...
Myslím si, že ak by nebol na chóre Možného organ,

V. G.: Samozrejme, že ide o určitý kompromis, keď
sa ukázalo neschodné riešenie postaviť organ na
inom mieste...
F. K.: Ale opýtajme sa, prečo bolo neschodné?
Kvôli názoru objednávateľa, ktorému potom pamiatkári priskočili na pomoc, keď im ukázali nevhodné miesto pre zamýšľaný organ pri stene...
V. G.: Neviem, či máte pravdu. Musíte uznať, že
keď prídete do viedenského dómu, tak si organ,
ktorý je obrovský ani nevšimnete. Keď prídete do
Kolína, tak ho v tom rozľahlom priestore ani nenájdete. Ale keby ste vošli do bratislavského Dómu
a nový nástroj by bol postavený na stene, prvé čo si
všimnete je organ... V katolíckom kostole musí byť
z liturgického hľadiska vždy dominantný hlavný
oltár. Aj keby išlo len o dva metre do hĺbky, tak bratislavský Dóm je na takúto konštrukciu malý.
F. K.: Viete, ako je postavený organ v Münsteri?
Medzi dva stĺpy vo výške 4-5 metrov...
V. G.: Viete si takéto riešenie predstaviť v Bratislave?
F. K.: Na Slovensku sú ľudia zvyknutí, že organ
musí stáť na západnom chóre, lebo nič iné nepoznajú. V Kostole sv. Jakuba v Levoči, ktorý nie je
väčší ako Dóm, Hummel už r. 1630 postavil organ
na severnej strane...

výrazne zasiahnuť do stĺpov, lebo tú váhu by muselo niečo udržať. To by nebolo priechodné...
F. K.: Ja hovorím stále o možnosti postaviť organ
v lodi na podlahu, nie na stenu, ani na strop. Chybou je, že sa nedali vypracovať varianty. Ak by boli
vznikli pochybnosti, mohol sa prizvať nezávislý
expert, napríklad pán Biba z Viedne, pán Schrammek z Lipska, pán Dorawa z Poľska, Enyedi z Maďarska, atď.
V. G.: Máte pravdu, priestor by sa našiel, ale viete si
predstaviť, aké kontroverzné diskusie by vznikli...
F. K.: Áno, pán kolega. Ale viete, aké debaty vzniknú, keď sa napríklad bude musieť niečo robiť s
organom vo Filharmónii? A jeho prospekt je v
podstate gýč. Ale keď neorganisti prídu do sály,
sú nadšení, prospekt im vyrazí dych. Je potrebné
rátať s tým, že niekto bude vždy proti. Ja to nepovažujem za nepriateľstvá. Keby som bol v komisii, ktorá o organe rozhoduje, žiadal by som bez
ohľadu na kohokoľvek, aby bolo zaznamenané, čo
navrhujem a s čím nesúhlasím. Ak by ma väčšina
prehlasovala, v poriadku, nič sa nedá robiť, je to
ich zodpovednosť. To ale neznamená, že sa musím nechať prehovoriť. Chyba je v tom, ako problém chápu niektorí organisti: preboha, súhlaste,
lebo nebude nový organ...

V. G.: Ale tam sa zachovala empora. Keby zostal v
Dóme zachovaný chór a na ňom miesto, kde by sa
dal postaviť nový organ, určite by som bol aj ja za
to, aby starý nástroj v Dóme zostal. Ale ak sme postavení pred otázku, či postaviť nový organ alebo
tam zostane iba starý, lebo ten nový sa nedá nikde
inde postaviť...
F. K.: ...to je práve ten pokorne prijatý nesprávny
predpoklad, že sa nový organ nedá nikde inde
postaviť. Tvrdím, že keby sme išli do Dómu, tak
nenájdeme jedno, ale tri miesta, kde sa tých pár
metrov štvorcových nájde.

[Zdroj: Bratislavsko-trnavská arcidiecéza]

Takto bude vyzerať Možného organ v Žiline.

bolo by to ideálne miesto na postavenie nového nástroja. Keby sme hovorili o staršom Vierengelovom
nástroji, ten by sa určite nevymieňal (Pozn. red:. bol
postavený na chóre prospektom do chrámu)
F. K.: Ale na ňom by sa určite nedal hrať ani len Bach
a bolo by nutné postaviť v kostole ďalší organ. To práve zastávam. Citovaní organisti v článku v minulom
čísle Hudobného života sa v osobných rozhovoroch
zhodli na tom, že najlepšie riešenie by bolo postaviť
nový organ dole v lodi. Lenže toto sa do tlače nedostalo. Dr. Mayer mi hovoril, že na neho vykonávali
nátlak, a preto, keď sa možnosť postaviť nový organ
dole ukázala ako nepriechodná, nakoniec súhlasil,
hoci on ako skúsený ochranca historických organov
má k Možného organu hlboký a pozitívny vzťah.

V. G.: Ja som ich hľadal. Verte, že predtým, ako
som povedal svoj názor, zvážil som všetky možnosti. Azda by sa nástroj dal postaviť, ale menší.
Trojmanuálový by však mohol byť...
F. K.: No 60-registrový nie...
V. G.: To nie, 60 registrov je výsledkom toho, že
miesto sa našlo na chóre... Keby sa staval na inom
mieste, určite by sa staval menší, asi 30-registrový. Ale 30 registrov v stiesnenom priestore, to nie
je najlepšie riešenie ani pre organára. Dobre viete,
že cínové píšťaly potrebujú okolo seba priestor,
aby dobre zneli. Keby sa staval na stene...
F. K.: Nie na stene, ale pomedzi stĺpy v poliach...
Prospekt by mohol mať šírku aj 6 m, to je už nejaká sila...
V. G.: Takýto plán bol aj v Kolíne nad Rýnom, nakoniec nástroj zavesili na strop. Bolo by potrebné

[foto: archív]

Organ v Kolíne nad Rýnom je ukotvený na strope.

V. G.: Aj keď majú pravdu. Ale máte v niečom
pravdu aj vy. Keby bol Možného organ lepšie
postavený, dnes nemáme túto debatu...
F. K.: Myslíte, že už by nebol potrebný nový,
moderný organ? Je evidentné, že Dóm potrebuje reprezentatívny organ. Nielen Dóm,
aj jezuiti, Blumentálsky kostol... Je veľmi
potrebné začať aspoň s katedrálami na Slovensku.
V. G.: Potrebujú ho slovenskí organisti i študenti, potrebujú ho slovenskí organári na to,
aby sa dostali do kontaktu so špičkovým nástrojom a potrebuje ho aj Dóm...
Spracoval aj
5
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Významnému slovenskému muzikológovi, skladateľovi a pedagógovi prof.
PhDr. Ladislavovi Burlasovi, DrSc. – dlhoročnému riaditeľovi Ústavu hudobnej
vedy SAV, autorovi početných vedeckých
štúdií a monografií, udelila
3. 5. Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre čestný titul doctor honoris causa.
Hudobný život sa bude tejto výraznej
osobnosti slovenskej muzikológie, ktorá
sa v apríli dožila významného životného
jubilea, podrobnejšie venovať v júnovom
čísle.
(aj)
V Dolnom Kubíne sa 28. 4. až 3. 5.
konal 11. ročník Medzinárodnej súťaže
Bohdana Warchala v hre na sláčikových
nástrojoch Talenty pre Európu, organizovanej ZUŠ P. M. Bohúňa. Viac než
100 mladých hudobníkov a 12 komorných
súborov z 8 krajín Európy hodnotila medzinárodná porota pod vedením P. Michalicu.
Súčasťou podujatia bolo aj 2. súťažné
stretnutie husliarov Violino Arvenzis,
na ktoré bolo prihlásených 53 nástrojov z
Česka, Francúzska, Japonska, Španielska,
Švédska, Talianska, Poľska, Ukrajiny a
Slovenska. Pred medzinárodnou porotou
ich predviedol husľový virtuóz J. Pazděra.
Verejnosť si mohla nástroje prehliadnuť v
priestoroch Oravského múzea.
(ep)
19. až 22. 4. sa v Bratislave prvýkrát
uskutočnil medzinárodný súťažný festival amatérskych speváckych zborov
Slovakia Cantat 2007. Cieľom podujatia
je obnoviť bratislavskú tradíciu zborového spevu. Na festivale sa predstavili
telesá zo Slovenska, Chorvátska, Srbska,
Bulharska, Ruska, Poľska, Česka a Ghany.
Súčasťou festivalu bol aj odborný seminár
profesora Czeslawa Freunda na tému
Súčasná poľská zborová tvorba. Festival
ukončili vystúpenia zborov počas svätých
omší v bratislavských chrámoch.
(ep)
V Dolnom Kubíne sa 20. až 21. apríla z
iniciatívy ZUŠ Petra Michala Bohúňa
uskutočnila prehliadka klavírneho umenia
24 HOURS PIANO. Viac ako 50 klaviristov − žiakov ZUŠ, študentov klavírnej hry
i renomovaných interpretov (Lapšanský,
Indjić, Čápová-Vizváry, Černecká, Pergler,
Buranovský, Arendárik, Fančovič,
Bajuszová, Palovičová, Šiller a i.), ale i hostí
(S. Palúch, J. Slávik, M. Jakabčic, B. Lenko,
J. Iršai a i.) hralo 24 hodín nepretržite
skladby rôznych období so zameraním na
slovenskú tvorbu.
(ep)
Jedno z najznámejších svetových vydavateľstiev Boosey&Hawkes vydáva
partitúry 6 orchestrálnych súit z opier
Leoša Janáčka. Diela zostavil a aranžoval skladateľ Peter Breiner, ktorý ich
v máji ako dirigent nahral s New Zealand
Symphony pre label Naxos. Naxos vydá
tiež Breinerovu novú inštrumentáciu
Brahmsových Uhorských tancov, ktoré
nahral s London Symphony Orchestra.
(aj)
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Slovenská filharmónia
Mimoriadny záujem poslucháčov
bol o koncert Slovenskej filharmónie a
Slovenského filharmonického zboru 29. a
30. 3. Zrejme to zapríčinil nielen atraktívny
program koncertu: Bartókov Koncert pre
husle a orchester č. 2 a Orﬀova Carmina
burana, ale aj účinkovanie vynikajúceho
mladého huslistu Barnabása Kelemena.
Koncert pre husle a orchester č. 2 h mol Sz.
112 patrí k najnáročnejším, ale aj k najznámejším husľovým koncertom 20. storočia.
Barnabás Kelemen podal geniálny výkon.
Očaril publikum nielen bravúrnou technikou, ale aj výrazom. Husle v jeho rukách

spievali aj kričali, trúchlili aj tancovali...
Hral s absolútnou istotou, husľami vedel
vyjadriť všetky záchvevy duše a city, bolo
zrejmé, že Bartókova hudba je mu mimoriadne blízka. Orchester SF pod vedením
Vladimíra Válka adekvátne zvládol náročnú úlohu sprievodu. V druhej časti koncertu exceloval Slovenský filharmonický zbor
v Carmina burana od Carla Orﬀa. Spolu s
Orchestrom SF dokázal strhnúť poslucháčov živelnosťou, dravosťou a vášnivosťou
prejavu, ktorá prýšti z tohto cyklu. Aj keď
dielo dáva vyniknúť viac zboru a orchestru, predsa len sa k slovu/spevu dostali aj

sólisti: Martina Masaryková (soprán),
Michal Lehotský (tenor), Ivan Kusnjer
(barytón). Svoje party zvládli výborne,
barytonistovi Ivanovi Kusnjerovi sedel viac
dramatickejší výraz (napr. v Estuans interius), tenorista Michal Lehotský mal iba jeden vstup, no bol presvedčivý a intonačne
presný. Sopranistka Martina Masaryková
spievala jemne a s ľahkosťou v lyrickejšie
poňatých piesňach v treťom diely Cour
d’amour. Skvelé výkony ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim aplausom. Tentokrát
zaslúžene.
Júlia POKLUDOVÁ

Vystúpenia Budapeštianskeho festivalového orchestra s Ivánom Fischerom
či Zoltánom Kocsisom v Bratislave boli
vždy zárukou kvality a patrili k popredným udalostiam v koncertnom živote.
Zoltán Kocsis sa v rámci hosťovaní
zahraničných orchestrov v Slovenskej
filharmónii predstavil ako dirigent Maďarského národného filharmonického
orchestra (pôvodne Metropolitného
orchestra, ktorý dlho viedol János Ferencsik) s programom, zostaveným
z osvedčenej maďarskej „klasiky“ – Liszt,
Bartók, Kodály... (12. a 13. 4.). Maďarskí
interpreti neostali svojej skvelej povesti
nič dlžní.
Koncert otvorili Lisztove Les
Préludes, ktoré boli z dramaturgického
hľadiska „zásahom do čierneho“. Od
úvodného pizzicata bolo cítiť starostlivosť, s akou interpreti toto reprezentatívne dielo naštudovali. Sláčiková sekcia
bola, až na zopár drobných „prehreškov“
vo figuratívnych sprievodných pasážach,
dobre zohraná, drevá skvele zladené,
trúbky a lesné rohy zneli mocne a pritom
kultivovane. Zaujímavé bolo rozsadenie

orchestra – lesné rohy spolu s ostatnými
plechmi, tympany v strede pod organom
a na ich obvyklom mieste veľký bubon
a činely, čo sa ukázalo ako mimoriadne efektívne riešenie v závere skladby.
Les Préludes boli aj vďaka Kocsisovmu
presnému a zrozumiteľnému gestu,
citlivému dynamickému tvarovaniu a
nápaditej práci s tempom jednoznačným
úspechom.
Sólistom večera bol mladý klavirista
Gábor Farkas, ktorý sa predstavil vo
Variáciách na detskú pieseň pre klavír a orchester od Ernő Dohnányiho.
Úsmevné dielo, začínajúce dlhou superserióznou orchestrálnou introdukciou,
za ktorou nasleduje úder na veľký bubon,
celkom à la Haydn, a citát známej pesničky
Ah, Vous Dirai – Je Maman, zahral Farkas
s ľahkosťou a nenútene. Ku komickosti
celej situácie prispel aj interpretov sympatický výzor a jeho miestami dosť teatrálne gestá, najmä pri odsadzovaní.
Nech už boli myslené akokoľvek, publikum ich prijalo vcelku dobre. Nešlo však
o nijak extrémne zaujímavý titul, kde by
sólista mohol naplno ukázať, čo vie.

V druhej časti koncertu zazneli dve
Bartókove diela: Dva obrazy a Maďarské skice. Podanie Obrazov zaujalo
temperamentom a citom pre zvukové
nuansy Bartókovej hudby. Pozitívom
Maďarských skíc bola Kocsisova práca
s agogikou, v ktorej orchester opäť potvrdil dobrú zohranosť. Miestami síce
akoby na hráčov doľahol útlm z dlhého
a rôznorodého programu (Medvedí tanec snáď mohol byť dynamickejší, Trochu
podnapilo mohlo byť rubátovejšie), vo
finále sa však tento môj dojem rozplynul. Populárne Kodályove Tance z Galanty boli opäť zásahom do čierneho.
Orchester ich zahral s typickým zanietením, virtuozitou a presnosťou. Nadšenie
publika, hoci počtom nie práve početného, bolo podobné ako pred niekoľkými
rokmi na BHS, kde toto dielo uviedol
Tamás Vásáry. Brahmsov Uhorský tanec
č. 1 ako prídavok štvrtkového koncertu
bol bodkou za ďalším úspešným vystúpením maďarského orchestra v Bratislave.
Výkon ako tento nepočujeme v Redute
každý týždeň.
Robert KOLÁŘ

Predposledný koncert Populárneho cyklu v tejto sezóne (19. 4.)
možno označiť ako koncert troch „B“.
Symfonický orchester Slovenskej
filharmónie uviedol Beethovenovu
predohru Leonora III op. 72a,
Beethovenov Koncert pre klavír a
orchester č. 3 c mol a Borodinovu
Symfóniu č. 2 h mol, ktorú hudobný
kritik a priateľ Mocnej hŕstky Vladimír
Stasov nazval „Bohatierskou“. Ako sólistka sa predstavila čínska klaviristka
Claudia Yang, ktorá deň pred koncertom viedla na pôde Vysokej školy
múzických umení interpretačné kurzy
klavírnej hry.
Dramaturgia
koncertu
bola
Slovenskej filharmónii „šitá na mieru“.
Výkon orchestra pod dirigentskou
taktovkou súčasného šéfdirigenta
Opery SND Rastislava Štúra smeroval k plnohodnotnému umeleckému zážitku od prvých tónov, no
jednoznačne vyvrcholil až v druhej
polovici koncertu vynikajúcim pred-

vedením Borodinovej „Bohatierskej“
symfónie. Borodinova hudba nie
je Rastislavovi Štúrovi neznáma. V
apríli 2001 s veľkým úspechom uviedol
v Janáčkovej opere v Brne Polovecké
tance z opery Knieža Igor v choreografii Jiřího Kyseláka. Heroicko-patetický charakter a prísnosť, vyžarujúce
z Borodinovho diela, vzbudia u poslucháča rešpekt hneď v úvode. Dojem
urobí často využívané unisono celého
orchestra a mohutný zvuk plechových
dychových nástrojov. Výkon celého
orchestra, ale najmä sekcie plechových dychových nástrojov, bol naozaj bravúrny a presvedčivý. Živelnú
energiu bolo cítiť od prvého zdvihu
dirigentovej taktovky a stupňovala sa
až do úplného záveru symfónie. Bol to
majstrovský výkon a ukážka tvorivej
spolupráce dirigenta s orchestrom.
Úvod koncertu bol v porovnaní so záverom o niečo opatrnejší.
Beethovenova Leonora III op. 72a,
hrávaná podľa nepísanej tradície me-

dzi 1. a 2. dejstvom Fidelia, síce pôsobila zvukovo veľmi vyrovnane, no trochu
staticky, čo v konečnom dôsledku nevyrušovalo, skôr primerane pripravilo
poslucháča na recepciu nasledujúceho
diela.
Čínska klaviristka Claudia Yang
uviedla na pódiu SF jediný Beethovenov
molový klavírny koncert. Výkon sólistky ma však v kontexte večera príliš
nezaujal, bol rozhodne najslabším
článkom celého koncertu. Nedostatok
invencie vo výstavbe hudobných fráz,
zvuková nevyrovnanosť a časté samoúčelné agogické zmeny v interpretácii
sólistky zbytočne narúšali plasticitu
diela. Nežiaducim dôsledkom slabej
komunikácie sólistky s orchestrom a
dirigentom bola nesúhra na dôležitých miestach diela. Niektoré úseky (v
závere prvej časti a v tretej časti) síce
vyzneli veľmi dobre, škoda len, že frekvencia výskytu takýchto miest nebola
vyššia.
Janka KUBANDOVÁ
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Názov orchestra BBC Philharmonic
prilákal 20. 4. do Reduty toľko poslucháčov, že v nej takmer nebolo voľného miesta. Angličania ponúkli čudesné menu: po
kyslej rybe na úvod sme dostali sladký
dezert, po ktorom sa žalúdok priam zvíjal. Potom priniesli hlavný chod. Úvodná
symfonická báseň Franza Liszta Hamlet
na koncertných pódiách nezaznieva často. Ako pri iných symfonických básňach,
aj v tejto Liszt u poslucháča predpokladá
znalosť literárnej predlohy. Ak niekto
nevie, kto to bol Mazeppa, márne bude
v symfonickej básni hľadať čosi konkrétne. Ale Shakespearovu postavu Hamleta
zo zámku Elsinor pozná takmer každý.
Lizst v tejto skladbe vytvoril rôzne nálady
a duševné stavy Hamleta a jeho milovanej
Ofélie a tak vznikol veľmi premenlivý hudobný obraz so stálym striedaním farieb.
Táto skladba vyskúša každý orchester
a každá skupina nástrojov má možnosť
ukázať sa. Žiaľ, drevené dychové nástroje
BBC Philharmonic prekvapili suchým, nevýrazným tónom, lesné rohy zneli zvlášť
sucho a nespevne, sláčikové skupiny boli
nevýrazné, bez cantabile. Pôsobilo to tak,
ako keby si BBC Philharmonic na cestu do
Bratislavy zobrali so sebou len priemerné
či podradné nástroje. Jedine pozauny
(lebo pozauna je vôbec najdokonalejší
hudobný nástroj) zneli v norme, ale v súhre s ostatnými skupinami to bol veľký nepomer, asi ako tutti con echo. V rozličných
Hamletových náladách sa striedala jedna
chabá farba za druhou, takže celok bol
nakoniec dosť rozpačitý.
Po tejto kyslej rybe nasledoval sladký
zákusok. Ucho sa dosť ťažko adaptovalo
na klasicistickú faktúru a tak začiatok
geniálnej hudby vyznel dosť banálne, no
nie vinou Mozarta! Dirigent v Mozartovi
zredukoval orchester: odišlo 5 kontrabasistov, violončelisti zostali iba dvaja, no
husle a violy zredukované neboli (škoda).

Spomínaná úprava veľmi prospela sólistke Simone Houda-Šaturovej. Disponuje
komorným hlasom, ktorý jej dovolil spievať rýchle pasáže pomerne jasne a artikulovane. Mozartove árie Misera, dove
son a Fra cento aﬀanni zaspievala isto
a suverénne, hoci v najvyšších polohách
sa jej trochu menila farba hlasu. Svoju
suverenitu dokázala aj v kadenciách, ktorým sa nevyhýbala, ale vyložene sa z nich
tešila. Simona Houda-Šaturová nespievala Mozarta náhodou. Minulý rok na
BHS i nedávno pod taktovkou H. Rillinga
účinkovala v Mozartovej Omši c mol,
koncertovala v Izraeli, nasledovali vystúpenia v Caracase, Luzerne, Stuttgarte, na
festivale v Salzburgu, v Toronte, Detroite,
Luxemburgu a v opere vo Frankfurte.
Účinkuje na festivaloch, nahráva pre viaceré spoločnosti. To hovorí samo za seba.
Inak však znel sprievod orchestra. Zvuk
bol nekonkrétny, šedivý, huslisti frázovali
dlhé romantické línie, kontrast forte-piano bol násilný, v piane bol zvuk orchestra
len akýmsi šumom. Po takomto výkone
možno skonštatovať iba staré známe
fakty: starú hudbu lepšie interpretujú
orchestre s dobovými nástrojmi. To platí
aj pre Mozarta. Priemernému hráčovi by
stačilo niekoľko seminárov starej hudby
a ak by nebol fanatickým ctiteľom veľkoromantickej interpretácie, pochopil by
rozdiel medzi bežnou praxou romantických orchestrov a poučeným spôsobom
hry orchestrov s dobovými nástrojmi.
Naučil by sa základy frázovania (frázovanie je životodarný duch hudby, bez
správneho frázovania hudba nedýcha),
naučil by sa tvoriť pekný, spevný tón (na
črevových strunách sa hrá úplne inak)
a naučil by sa aj vnímať hudbu (romantický interpret i poslucháč vníma hudbu na
báze romantického napätia, ale baroková
ani ranoklasictická hudba romantické
napätie nemá). Barokový či klasicistický

orchester má menej hráčov. Čím menej
pultov, tým sólistickejšie hráči hrajú, čím
je pultov viac, tým hrajú viac anonymne.
Čím je pultov menej, tým výraznejšie musia hráči hrať, aby upútali, čím je pultov
viac, hráči musia potlačiť individualitu
v záujme súhry. Z toho je jasné, že na interpretáciu hudby, ktorej základom sú drobné motívy (barokovej i ranoklasistickej),
je najvhodnejší malý komorný orchester
s poučenými a v starej hudbe vzdelanými
hráčmi. Bežná orchestrálna prax pôsobí
ako obyčajné klišé. Takto teda chutil sladký dezert, po ktorom konečne nasledovalo
hlavné jedlo.
V Schubertovej kolosálnej Symfónii C
dur „Veľkej“ si orchester aj dirigent napravili renomé. Schubertova symfónia, ktorú
Hans von Bülow opísal ako „večné svetlo
a bezčasový priestor“ bola veľmi dobre
pripravená a ani pri veľkej šírke jej častí
sa nerozpadla, čo bolo dielom renomovaného talianskeho dirigenta Gianandreu
Nosedu. Hoci sa symfónia začala trápnym
sólom lesného rohu, celková sústredenosť
a výstavba formy zachránila celkový nesúlad jednotlivých nástrojových skupín
orchestra. Lyrická poetickosť, mnoho
piesňových a ľudových tanečných motívov i
celková ľubozvučnosť boli celkom zreteľné,
rozľahlé plochy plné modulácií a vnútorného rozvíjania napĺňali poslucháčov bohatým zážitkom. Robert Schumann označil
rozmery tejto symfónie za „nebeské“, o to
viac treba oceniť vnútorný súlad a formálnu
uzavretosť jej štyroch častí.
A aké bolo publikum? Medzi časťami
Schubertovej symfónie sa veselo tlieskalo.
Čo si asi Angličania o nás mysleli? Kam sme
to len prišli? Celkom vážne som sa zamýšľal
nad myšlienkou, že by Filharmónia mala
zriadiť uvádzačku, ktorá by stála pri pódiu
a svetelne by negramotnému publiku signalizovala: „Tlieskajte!“ − „Netlieskajte!“
Vladimír RUSÓ

Vyslovene populárne bola zameraná dramaturgia koncertu Slovenskej
filharmónie pod vedením skúseného
a repertoárovo všestranného českého
dirigenta Petra Vronského (26. a 27.
4.). Na programe sa stretli Dvořákov
Karneval, Čajkovského Koncert pre
klavír a orchester b mol a Symfónia
č. 2 D dur Jeana Sibelia. Program, ktorý
vo štvrtkový večer do Reduty prilákal
pomerne slušný počet poslucháčov.
Lákadlom bola aj možnosť vypočuť si
hru ruského klaviristu v prominentnom
diele ruskej romantickej klavírnej literatúry. Karneval, brilantná, vynikajúco
inštrumentovaná orchestrálna „prskavka“, poskytuje hráčom nespočetné
možnosti ukázať, čo vedia. Filharmonici
nesklamali, ale ani nepredviedli veľa
zaujímavého. Ich podanie, v porovnaní
s mojou poslucháčskou skúsenosťou
tohto diela, mi pripadalo mierne fádne,
tak po interpretačnej ako aj po zvukovej
stránke. Najlepšie vyznela asi stredná,
lyrická pasáž (s pekne znejúcim anglickým rohom) a efektná záverečná fáza

skladby, na ktorú publikum nadšene
zareagovalo. Mladý, 33-ročný ruský
klavirista Rem Urasin sa predstavil
ako sólista v Čajkovského koncerte.
Napriek jednoznačne pozitívnemu prijatiu publikom som mal aj z tohto čísla
programu podobné zmiešané pocity
ako z predchádzajúceho. Neprekážal
mi Urasinov robustný tón, časté použitie pedálu, agogika (myslím, že v tomto
diele ani nepôsobili neštýlovo), skôr ma
rušila nie vždy perfektná rytmická súhra
medzi orchestrom a sólistom, ako aj
medzi jednotlivými sekciami orchestra
navzájom. Želateľné by boli lepšie zladené drevá, trúbky ktoré ladia v oktáve
a bezpečne nasadia aj v pianissime, presvedčivejšie podaný záver prvej časti...
Rem Urasin napriek tomu zabodoval
a dvomi chopinovskými prídavkami
(nevybočiac pritom z „populárnej“ línie
koncertu) si vyslúžil standing ovation.
Hudobník má v sebe kus showmana, ktorý sa vie predať... Záver patril
Sibeliovi. Naštudovanie jeho symfónie
bolo asi najpoctivejšie z celého progra-

mu. Nástupy boli presnejšie; pekne zneli
sóla drevených dychových nástrojov,
najmä hobojov, no i klarinetov a fagotov. Aj sláčiková skupina znela jednotne
a pevne, napríklad v unisonach huslí na
g-strunách. Vronský prekvapil tým, že
druhú časť symfónie začal attaca, hneď
po skončení prvej, a tiež neobvykle
rýchlym tempom pizzicatových krokov.
Nehodnotím to ako negatívum, no predsa sa tým čosi vytratilo zo sugestívnosti
tejto hudby. Škoda, že erupcie Sibeliovho
temperamentu, ktoré nasledujú, vyzneli
trochu hekticky. To platilo aj pre niektoré ďalšie pasáže symfónie, napríklad nie
celkom vydarený návrat scherzovej časti
po odznení tria (veta Igora Javorského z
programového bulletinu: „2. symfónia aj
preto v mnohých ušiach znie občas bizarne, čudácky.“ teda miestami dostala celkom nový zmysel...) alebo trúbkové fanfáry vo finále, zvukovo dosť nevyvážené.
To sú však menšie nedostatky – celkom
maličké oproti sile, akou dokázala zapôsobiť hudba fínskeho skladateľa.
Robert KOLÁŘ

Výnimočné nedeľné matiné
Nemeckú huslistku Sophiu Jaffé v poslednej dobe často vidieť a počuť na slovenských pódiách. A to je dobre. Ďalšia
z mediálne vďačných hviezd patrí určite
k tomu najzaujímavejšiemu, čo momentálne ponúka mladá európska scéna.
Technicky mimoriadne disponovaná,
muzikálna a (ako inak) pôvabná huslistka
pôsobí charizmaticky, milo a inteligentne.
Už teraz sú stretnutia s ňou zážitkami.
Minuloročná víťazka žilinského Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia
(kam prišla ako tretia zo súťaže Kráľovnej
Alžbety v Bruseli) zažiarila už v záskoku za
arménsku huslistku na BHS v Šostakovičovom 1. koncerte. Z víťazstva v Žiline jej
vyplynula „povinnosť“ vystúpiť na festivale aj tento rok, Bratislava si ju však ešte pár
dní predtým užila v delikátnom komornom projekte Hudobného centra.
V rámci cyklu v Mirbachovom paláci sa
Jaffé predstavila so spolužiakom z berlín-

S. Jaﬀé [foto: B. Konečný]

skej Vysokej školy H. Eislera, Romanom
Patočkom. Program kombinoval skladby
pre dvoje huslí s dvomi sólovými sonátami Eugéna Ysaÿea. Práve virtuózne, no
zároveň hudobne mimoriadne zaujímavé
sólové sonáty vytvorili vrchol nedeľného
dopoludnia. Patočka (Sonáta č. 3) i Jaffé
(Sonáta č. 5) skvelo zvládli ich technické
úskalia, no najmä komplikovanú viachlasnú faktúru, z ktorej úspešne kresali
Hudbu. V sólovom repertoári však ako
handicap pôsobil prierazný zvuk talianskeho nástroja v rukách Patočku, ktorý v
subtílnom prostredí produkoval zvuk pre
veľkú sálu, resp. koncert s orchestrom. To,
čo prekážalo v sóle, ukázalo sa ako výhoda
v duách – odlišný zvuk nástrojov zvyšoval
plastickosť nástupov i jednotlivých línií
(Leclair: Sonáty op. 3 č. 3 a 6, Prokofiev:
Sonáta C dur op. 56, Halvorsen: Koncertné capriccio). Spád dramaturgie paradoxne zabrzdil jeden z jej najzaujímavejších
titulov: Prokofievova Sonáta. Nenarušilo
to však mimoriadny dojem z koncertu
s výnimočnou interpretačnou úrovňou
a atmosférou, ťažiacou z benefitov veku
a profesionality oboch huslistov. Radosť
z hry interpretom evidentne nekazila ani
prekvapivo nízka účasť publika. Apropo:
pre koho sú vlastne koncerty, končiace
v čase nedeľného obeda?
Andrea SEREČINOVÁ
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Tip HŽ

H

udobný magazín relácie
Umenie 07 predstaví v
júnovom vydaní slovenských
hudobníkov v Paríži. Jedným z nich
bude hudobný skladateľ Róbert
Rudolf. V Paríži žije od roku 1992, od
roku 2000 pôsobí vo francúzskom
rozhlase a vedie triedu hudobnej
teórie a analýzy na Conservatoire
de Noisy. Sopranistka Adriana
Kučerová bude v Paríži koncertovať
s klaviristom Robertom Pechancom
na spoločnej andorsko-portugalsko-slovenskej prezentácii v Centre
Calouste Gulbenkian a v reprezentačnom salóne Invalidovne na
koncerte laureátov Medzinárodných
intepretačných súťaží. Náš štáb
bude pri tom. Navštívime aj dirigenta Juraja Valčuhu. Od roku
1998 študoval na Conservatoire
National Supérieur de Paris u Janosa
Fürsta. Ako 27-ročný sa v rokoch
2003—2005 stal asistentom šéfdirigenta Orchestre et Opéra National
de Montpellier. Dirigoval Orchestre
National de France, Orchestre
Philharmonique de Radio-France,
Orchestre Philharmonique de Nice,
Orchestre National du Capitole de
Toulouse, Ensemble Orchestral de
Paris, Orquesta Sinfonica de Galicia
a Slovenskú filharmóniu. V roku
2006 uviedol v Paríži s veľkým ohlasom opery Bohéma, Debussyho Pád
domu Usherovcov a Otrávenú záhradu od Kapošnikova s Orchestre
National de France. O prezentácii
slovenskej hudby v zahraničí sa porozprávame s muzikologičkou, riaditeľkou Slovenského inštitútu v Paríži,
Dr. Vierou Polakovičovou. Slovenský
inštitút, súčasť Zastupiteľského úradu SR, zriadil minister zahraničných
vecí SR v roku 2001. V roku 2002 sa
Slovenský inštitút stal členom Fóra
zahraničných kultúrnych inštitútov v
Paríži (FICEP), ktorý je platformou
pre spoločné prezentačné aktivity 34
členov z celého sveta.
Ingrid KRÁLOVÁ
Nedeľa 10. 6. • STV 2 • 21.00 hod.
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
V poradí 7. abonentný koncert
Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu (29. 3.) vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu mal
opäť svojskú a netradičnú dramaturgiu.
V prvej časti odznela Beethovenova
predohra Coriolan op. 62 a Koncert
pre klavír a orchester č. 1 C dur op. 15,
v druhej Bokesova Symfónia č. 6 a slovenská premiéra Koncertu pre husle a
orchester od japonského skladateľa K.
Kishiho (o ktorom sme sa z informačných podkladov nedozvedeli nič...).
Dirigent Mario Košik profesionálne
pripravil orchester na Beethovenovho
Coriolana, ktorý je interpretačne
značne chúlostivý a každé zakolísanie
orchestra spôsobuje rozpad tektonickej
jednoty. Nič podobné sa nestalo – výsledný umelecký zážitok bol presvedčivý. Veľkým rozčarovaním bol však „zásluhou“ japonskej klaviristky Tamami
Kinoshitaovej Beethovenov klavírny
koncert. Prvá časť Allegro con brio bola
ukážkou akademického prístupu k tejto
prekrásnej hudbe. Všetko prebiehalo v
jednej dynamickej rovine. Largo bolo
rovnako amorfné, bez spevu, bez vnútorného zápalu. Postupne sa objavovali
i početné technické nepresnosti, ktoré
vyvrcholili v záverečnej časti Allegro
scherzando. Tu sa sólistke „zrútil“ celý
Beethoven. Po tomto neveselom zážitku zaznela Bokesova Symfónia č. 6.
Spočiatku sa zdalo, že bude eklekticky
rozmnožovať kompozičné princípy
2. viedenskej školy. Našťastie, nič podobné sa nestalo. Z akademických zhlukov sa spočiatku rozprskli série „úlomkov“ tónov, zachovávajúc princíp neopa-

kovateľnosti, čím sa tradične dosahuje
princíp antigravitácie. Nastupujúci proces konfrontácie pôsobil nielen heterofonicky, ale mal i svoju expresívnu gradáciu. Počiatočné záblesky kozmických
erupcií sa premieňali na nepretržitý
dialóg. Z týchto konfrontačných pásiem
som mal presvedčivý estetický zážitok.
Od škandalizovanej Symfónie č. 2 ubehlo veľa vody. I vtedy ma Bokesova hudba oslovila, žiaľ, názor som nemal kde
publikovať. Obávam sa, že i dnes by sa
našli mnohí, ktorí by túto symfóniu prinajmenšom neakceptovali. Je zaujímavé, že ani záverečná časť tejto symfónie
nepriniesla upokojenie. Konfl iktnosť sa
stupňovala a až do posledného taktu zotrvala na bode varu. Ešte zopár poznámok ku Koncertu pre husle a orchester
K. Kishiho so sólistkou Tamamo
Saitovou. Po skvelej Bokesovej symfónii to bol tvrdý úder pod pás. Kishiho
konfrontácia japonskej a európskej hudby mala charakter reklamného hudobného pásma, ktorý by mohol byť určený
pre európskych turistov, cestujúcich do
Japonska alebo opačne. Prezentovala sa
tu celá európska husľová koncertantná
tvorba v súčinnosti s japonským folklórnym komentárom. Skutočne niet sa ďalej o čom rozpisovať. Žiaľ, i takéto diela
sa dnes dostávajú na koncertné pódiá...
Na programe 8. abonentného
koncertu SOSR-u (19. 4.) bol opäť
Beethoven,
konkrétne
predohra
Stvorenie Prometea op. 43, Brahmsova
Symfónia č. 3 F dur op. 90 a slovenská
premiéra Koncertu pre klavír a orchester
č. 2 M. Kroupu. Dirigent Mario Košik v
Beethovenovej predohre pochopil, že

Prometeus bol autobiografickým zosobnením autora. Tvorivú „posadnutosť“
poslom, ktorý priniesol ľuďom oheň a
svetlo, pochopil Beethoven ako dar obsahujúci kliatbu i požehnanie. Radosť a
obava, šťastie i smútok, to všetko ožilo
v interpretácii diela. V duchu tvorivého prieniku do kompozičného zápisu
autora sa niesla aj slovenská premiéra
Kroupovho Klavírneho koncertu (sólistka Eleonóra Škutová). Celý tvorivý princíp koncertu je postavený na polarizácii
kontrastov. Tento princíp koncertantného dialógu je všadeprítomný, poslucháč
ho pociťuje v každom okamihu. Skladateľ
však v tejto „extrémnej“ polarizácii stratil prvok jednoty v celku. Rozdrobenosť,
prerušovanie istého nadväzovania, sa
vytráca. Obrazne by som povedal, že táto
hudba nie je vytvarovaná z jedného dreva (myšlienka, ktorú prijal od Z. Kodálya
i Béla Bartók – Bartókov vplyv na dielo je veľmi viditeľný v drobnokresbe).
Kroupovi sa celok rozbil na množstvo
fragmentov a dialóg medzi orchestrom
a sólistom bol vždy len behom na krátke
trate. Interpretom však treba vysloviť
obdiv a uznanie, pretože oživenie tohto
kompozičného zápisu je vec náročná, vyžadujúca si tvorivú zanietenosť i vysokú
profesionalitu. To všetko z hry orchestra
i sólistky vyžarovalo celkom jednoznačne. V duchu veľkých interpretačných
tradícií bez experimentovania sa niesla
Brahmsova Symfónia č. 3 F dur. Z výpovede zavanuli klasický duch Brahmsa
a romantická krása jeho diela, ktorú dirigent i orchester pochopili. Nič viac a nič
menej.
Igor BERGER

Hommage à Lucia Popp
V budove Reduty sa 25. 3. pod záštitou
primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského
konal ďalší z koncertov, venovaných pamiatke svetoznámej slovenskej speváčky Lucie
Poppovej. Prvá polovica 13. ročníka projektu
mestského komorného orchestra Cappella
Istropolitana „Hommage à Lucia Popp“
sa niesla v duchu tvorby W. A. Mozarta, v
ktorého dielach sopranistka počas svojej kariéry pravidelne excelovala. Po úvodnej spomienke na vokálne umenie Lucie Poppovej
v árii O mio babbino caro a predohre z
Mozartovej opery Titus v podaní Cappelly,
hrajúcej pod taktovkou Mária Košika, sa
publiku v koncertnej árii Bella mia fiamma,
addio... predstavila Adriana Kučerová.
Mladá umelkyňa, vystupujúca v súčasnosti
na viacerých zahraničných koncertných pódiách a operných scénach i na prestížnych
festivaloch, svoje vokálne kvality potvrdila.
Jasný, svieži soprán šarmantnej speváčky
ako i jej pružný a koncentrovaný prejav,
využívajúci pestré možnosti výrazových
nuáns, ocenilo aj publikum. Štandardné
predvedenie Mozartovej Symfónie č. 35

L. Popp [foto: archív]

D dur „Haﬀnerovej“ (aj s potleskom publika
medzi jednotlivými časťami, vo veľkej miere
tvoreného bratislavskou „smotánkou“) uzatvorilo prvú časť koncertu. Zaradenie širokého spektra orchestrálnych i vokálnych čísel
zo svetovej opernej literatúry do programu
býva väčšinou vďačnou záležitosťou. Zazneli

atraktívne vstupy − od Mozartovej Figarovej
svadby a Dona Giovanniho, Rossiniho
Barbiera zo Sevilly cez Gounodovho Rómea
a Júliu či nádherné Intermezzo z Mascagniho
Sedliackej cti až po operu Gianni Schicchi od
G. Pucciniho. Popri Adriane Kučerovej sa
na koncerte predstavil aj barytonista Pavol
Remenár, ktorý sa na výrazovú stránku
interpretácie sústredil miestami až tak, že
menej strážil kvalitatívne detaily v oblasti vokálnej. Spoločne sa speváci predviedli v známom duete Zerliny a Dona Giovanniho Là ci
darem la mano, obohatenom o šarmantné
herecké stvárnenie. Rozžiarene v podaní
A. Kučerovej znela i vzletná ária Ah! Je veux
vivre! z Gounodovho diela Rómeo a Júlia.
Záver patril opäť árii, ktorá znela v úvode zo
záznamu, a to pre mnohých obľúbená ária z
Pucciniho opery Gianni Schicchi, O mio babbino caro, tentoraz ju však dojemne zaspievala opäť A. Kučerová. Budúci rok uplynie 15
rokov od úmrtia slávnej sopranistky. Ostáva
veriť, že záslužná idea spomienkových podujatí na Luciu Poppovú pretrvá i naďalej.
Eva PLANKOVÁ
5 2007
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Koncerty Štátnej filharmónie Košice
Rochester Philharmonic Youth
Orchestra, zložený z mladých amerických hudobníkov vo veku 13-17 rokov,
vystúpil v rámci stredoeurópskeho
turné okrem poľského Opole a maďarského Debrecénu aj v Dome umenia v
Košiciach (11. 4.). Orchester bol založený
nadšencami z Filharmonického orchestra
v Rochesteri, členovia mládežníckeho
telesa navštevujú hudobné katedry na
univerzitách v štáte New York. Dirigent
zvolil pomerne náročný repertoár z diel
amerických a európskych skladateľov.
Na úvod zaznela predohra Candide
Leonarda Bernsteina, ktorá zapôsobila
veľmi sviežo. Celý koncert bol nabitý
energiou mladých ľudí, ktorí majú hudbu radi. Trochu rozpačito však pôsobilo
dlhé ladenie, najmä keď sa potom vyskytli
nedoladené skupiny. Od začiatku koncertu kraľoval dirigent a umelecký vedúci
David Harman dirigent, ktorý kormidloval dobre pripravených hudobníkov podľa svojich predstáv. Ukázalo sa to najmä
vo výbere z Gershwinovej opery Porgy
a Bess, kde sa im podarilo odkryť množstvo odtieňov hudby, ktoré partitúra ponúkala. Mnohonárodnostné obsadenie
bolo prednosťou pri interpretácii výberu
z muzikálu West Side Story Leonarda

Bernsteina, ktorý zaznel vo veľmi zaujímavej úprave. Napríklad Maria bola
zahraná pizzicato kvartetom prvých huslí
a nechýbali ani originálne pokriky hráčov
a lúskanie prstov. Predohra Karneval
Antonína Dvořáka bola poňatá trochu
hrmotne, bez potrebnej dávky slovanskej
spevnosti, mala však svoj charakteristický
tvar. V zvuku dychových nástrojov sa strácal part 1. huslistu. Prílišná dramatickosť v
interpretácii spôsobila, že dielo ostalo na
priemernej úrovni. Koncert pre orchester
Bélu Bartóka je veľkým sústom aj pre profesionálne orchestre. Objavenie sa tohto
náročného diela, vyžadujúceho hráčsku
zrelosť a zmysel pre európske melodicko-harmonické dedičstvo, pôsobilo v
programe ako výzva. Orchestru sa nedal
uprieť zmysel pre detailné vypracovanie
a verva, s akou podával náročné časti a
technická vyspelosť, ale najmä zvuková
jednota dychovej sekcie. Celkové vyznenie však malo svoje rezervy, chýbala akási
nadstavba − prežitie diela. Mimoriadny
koncert bol sympatickým podujatím,
ktorý prebiehal v srdečnej atmosfére v
prítomnosti mnohých pozvaných hostí a
sponzorov, ktorí svojou účasťou podporili sympatické vystúpenie mladých amerických hudobníkov.

Dlho očakávaný koncert Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia (19. 4.)
mal na programe dve diela Ludwiga van
Beethovena. Začal sa Symfóniou č. 2 D dur
op. 36, ktorá zaznela v presvedčivej a štýlovej podobe, takže dielo pôsobilo ako celok
veľmi kompaktne. Ako sa ukázalo, košickí
filharmonici sa veľmi dobre orientujú v
Beethovenovej hudbe, chápu jej podstatu
i drobnokresbu motívov a jasne rozlišujú
a priraďujú k sebe kontrastné charaktery.
V 2. časti symfónie, akoby v haydnovskom
pôdoryse, umelecky predviedli pôvab a
jemnosť harmonického materiálu, s citom
pre beethovenovskú kantilénu a schopnosťou vytvoriť aj v jednoduchom harmonickom priebehu napätie a uvoľnenie.
V 3. časti, zahranej taktiež s pochopením,
prebiehal fiktívny rozhovor nástrojových
skupín. Aj záverečná časť interpretačne
presvedčila. Finále bolo zahrané bravúrne
a bez zaváhania. Porozumenie diela prejavil najmä šéfdirigent Jerzy Swoboda,
ktorý výborne tempovo rozvrhol všetky
štyri časti, čo bolo základom výrazného interpretačného úspechu, ktorý zodpovedal
kritériám o štýlovej čistote a vyhranenosti
predvedeného diela. Vystúpenie renomovaného českého huslistu Ivana Ženatého
sa tešilo veľkej pozornosti laickej i odbor-

Peter Breiner

Z iného sveta

Aj Rím doplatil
na barbarov...
americkej televízii sa vysiela veľké
množstvo stupídnych programov. Od
reality show až po seriály pre úplne nenáročných divákov. Jednou z najhorších je asi
show Jerryho Springera, zameraná na osobné
problémy – poväčšine sexuálne – tej najprimitívnejšej
časti spoločnosti. Cieľové obecenstvo je plné obtlstlých
duševných maloroľníkov, pre ktorých je vrcholným intelektuálnym výkonom zborovo vrieskať: „Jerry! Jerry!
Jerry!“
Keď som bol pred pár dňami na Slovensku, nestačil som sa čudovať. Zase sme raz prekonali Ameriku.
Kedykoľvek som zapol telku, vyzeralo to akoby bol
Jerry programovým riaditeľom všetkých slovenských
televízií. Vrcholom bola show s príznačným názvom
SOS, kde sa oslavovalo 100 odvysielaných dielov úplne
primitívneho a stupídneho humoru, ale v publiku nesedeli roľníci. Bola to vyberaná zbierka celebrít, vrátane
takých, ktoré v minulosti opakovane a veľmi dôrazne
deklarovali svoj odpor voči primitívnym formám zábavy. Asi to bolo tým výročím.
Blíži sa nám na Slovensku aj iné výročie – rozhlasový symfonický orchester bude mať 80 rokov. Toto
jubileum sa však oslavuje veľmi odlišným spôsobom.
Napriek rozsiahlej diskusii v médiách i na verejnosti,
vedenie rozhlasu bezradne prešľapuje, prípadne robí
kroky zjavne smerujúce k úplnému rozkladu orchestra.

Po vyhlásení o prepúšťaní sa hudobníci, ktorí sa ocitli
na likvidačných zoznamoch, hodili na maródku, čo
malo za následok existenciu orchestra v podobe, akú
riaditeľka rozhlasu a dvaja dirigenti orchestra označili
za optimálnu. Treba len dodať, že zdravotné problémy neboli fiktívne – jeden mŕtvy po mozgovej príhode
a následnej kóme, jeden infarkt, zákazy pracovať pre
extrémne vysoký tlak...
„Optimálnosť“ zmenšeného obsadenia sa prejavila okamžite – ani jeden z koncertov nebol odohraný
v obsadení, ktoré predpisovala partitúra a z koncertov
sa stala fraška. Od členov orchestra som sa dozvedel,
že na koncerte 29. marca bola Bokesova symfónia
odohraná bez kontrafagotu, bicích a asi 8 hráčov v
sláčikoch. Koncert 19. apríla: Brahmsova 3. symfónia s desiatimi primami, Kroupov Klavírny koncert
bez hráča na bicích, ktorý dostal výpoveď. Úroveň a
návštevnosť koncertov: tristná. Napriek vyjadreniam
dirigenta Košika v tlači o výlučne slovenských sólistoch, účinkovali v sezóne obskúrni japonskí sólisti aj s
primeraným programom. Na žiadosť redakcie opatrne
formulujúc, ponúkam na uváženie, či náhodou nejde o
osobné záujmy dirigenta v súvislosti s jeho účinkovaním
v Japonsku. Rovnako na uváženie je aj predchádzajúca
činnosť dirigenta, keď prispôsoboval obsadenie a pracovný plán orchestra záujmom a záväzkom orchestra
Cappella Istropolitana, v ktorom dirigoval, ako sa píše

nej verejnosti. V dlhom úvode Koncertu
pre husle a orchester D dur op. 61 zahral
huslista tutti part prvých huslí, čím sa rozohral, striasol akýkoľvek záchvev trémy
a vstúpil na sólistickú pôdu mimoriadne
presvedčivo a sústredene hneď od prvého
tónu. Obzvlášť pekné hlboké tóny, kde
sa sólista pohrával sa každým tónom.
Najobdivuhodnejšie vyznelo krásne vibrato, zaujala technická vyrovnanosť rúk
a hlavne obdivuhodná technika hry sláčikom, ktorou v allegro pasážach docielil
nádhernú zvukovosť. Husle mu zneli v
rôznych dynamických stupňoch. Po hmatníku sa pohyboval bez technických obtiaží, pričom bolo možné obdivovať plynulý
prechod cez struny. V 2. časti koncertu
doslova spieval, k čomu mu orchester
vytvoril pekný podklad. Všetky frázy mali
svoju charakteristickú podobu a logiku,
vytknúť by sa dali iba menšie intonačné
zaváhania. Jeho umelecké majstrovstvo
potvrdil aj motív Osudovej symfónie v
kadencii, kúzlenie na prahu počuteľnosti,
znejúce dvojhmaty či akordy v sprievode
tympanov. Ivan Ženatý na košickom koncerte potvrdil, že vie podať sústredený
výkon, plný hudobnej krásy i technického
majstrovstva.
Renáta KOČIŠOVÁ

v jednom z mnohých bodov vo vyhlásení SOSR-u o vyslovení nedôvery Košikovi.
Na nasledujúcom koncerte, na ktorom sa mala
hrať Šeherezáda, bola opäť zmena, keďže jeden koncertný majster je chorý, druhý dostal počas práceneschopnosti výpoveď („nepripustím prepúšťanie toho,
kto je na patričnej umeleckej úrovni“) a nemá kto
hrať sólo. Šéfdirigent nemá čas skúšať, pretože má
povinnosti inde („pokojná a sústredená umelecká
práca“) a výpomocí niet. Minule na to doplatil Hatrík,
teraz Rimskij-Korsakov... (Citáty sú zo stanoviska šéfdirigenta v minulom čísle HŽ.)
Je viac než zjavné, že „externé prostredie“, ospevované riaditeľkou a manažmentom orchestra jednoducho neexistuje, ba čo viac, manažment je úplne neschopný a nedokáže výpomoce zorganizovať. Tie, ktoré
vedenie orchestra najalo, nedosahovali požadovanú
úroveň, a tak sa stalo, že boli zrušené všetky nahrávky
pre externých klientov z dôvodu nedostatočnej kvality.
Tvrdenia vedenia rozhlasu i orchestra o tom, že
zmenšený orchester bude bez problémov fungovať, sa
ukazujú ako úplne pomýlené. Koncertná i nahrávacia
činnosť orchestra stroskotáva do tej miery, že naozaj
začínam pochybovať, či nemali pravdu kuvici, ktorí
tvrdili, že od začiatku ide o zničenie orchestra.
Čo hovoria v tejto súvislosti skúsenejší a múdrejší
dirigenti a manažéri orchestrov? „Personálne zmeny
a prehrávky počas prvého roka po nástupe nového
vedenia orchestra sú pre každý orchester bozkom
smrti.“ (Beyond the Baton, Oxford University Press
2007, str. 69)
Neschopnosť uvedomiť si tragédiu existencie štátu či
národa bez kultúry je žalostná. A tak kým sa slovenská
elita bude výborne zabávať na dobre platených kopancoch
do zadku, miesta, kde by sa prípadne ozajstným hodnotám mohlo dariť, budú namiesto narodenín usporadúvať
pohreb. Bohužiaľ, v tomto prípade už aj skutočný...
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY
Anketa 4 na 2
Miloslav Blahynka
muzikológ, špecialista na operu
a hudobné divadlo
Dramaturgickej koncepcii chýbala slávnostnosť. Chápem, že každý
spevák sa chcel prezentovať v tom,
v čom sa cíti „doma“ , ale malo sa
myslieť aj na to, že ide o mimoriadnu príležitosť. Prezentácia veľkého
množstva talianskych a francúzskych
árií akoby kládla otázku o identite
Opery SND a jej dramaturgického
profilu. V sprievodnom slove sa vysoko oceňoval Cikker. Prečo nezaznel aj
úryvok z niektorej jeho opery? Myslím takisto na J. L. Bellu a jeho Kováča Wielanda. Tejto zakladateľskej
opere veľa dlhujeme. Šanca sa opäť
prepásla. Sprievodné slovo pôsobilo
ako k výročiu SND a nie
k otvoreniu novej divadelnej budovy,
o jej tvorcoch – architektoch nepadlo
ani slovo. Zato omieľanie starých
známych faktov o Jamnickom, Hoffmannovi a ď. nemalo konca.
Prvý pocit je priaznivý, nie však
strhujúci. Musím do nového divadla
ísť viackrát, potom budem vedieť zodpovedne odpovedať na túto otázku.

Mária Glocková
hudobná kritička, pedagogička
na AMU v B. Bystrici
Hodnotiť nemôžem, pretože
hodnotenie by sa malo zakladať
na osobnom zážitku. Môžem však
vysloviť názor a pár postrehov na
mimoriadnu produkciu, ktorú sprostredkovala verejnoprávna STV.
O dôležitosti tejto historickej udalosti
svedčí aj fakt, že bola zaradená (až!)
na 2. vysielací kanál. Tým otvorenie
slovenskej „zlatej kapličky“ a priori
vylučujem a ďalej nekomentujem.
Pohľad do publika a pohľad na
javisko – tieto dva prestrihy v kombinácii VC (veľký celok) a MC (detail)
vystavili prezentačné momentky s
hodnotou umeleckého aj historického
dokumentu. Mohli sme byť svedkami,
že v publiku sedel v ten večer vedľa
seba demokrat s komunistom, liberál
s národniarom, katolík s luteránom,
Maďar so Slovákom a všetci V. I. P.
hostia vytvárali obraz tešiacej sa
interiérovej významnej minority.
Predpokladám, že podobný obraz
radosti ukrývali aj niektoré slovenské
domácnosti. Netrúfam si povedať,
že mnohé. Ani ja som celý galavečer
nedopozerala. Nekonvenoval mi
totiž príliš konvenčný scenáristicko–režijný spôsob práce. Ak však
bolo zámerom realizačného tímu
vzkriesiť ducha histórie, potom sa im
kopírovanie rokov nedávno-minulých
podarilo. Z javiska vanula miestami
silná aróma preexpirovanej konzervy
päťdesiatych rokov – avšak s jediným
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Ako hodnotíte slávnostné otvorenie novej budovy Slovenského národného divadla?
Aký je váš osobný dojem z nových priestorov?
rozdielom: v budovateľskom ošiali
historického nadšenia ho bolo predsa
len o trochu viac, než v slávnostný
aprílový večer. Umelecké výkony
defilovali nespochybniteľným kronikárskym spôsobom, avšak už s inými
(de facto archívnymi) menovkami.
Súčasné (česko) slovenské operné
stars poskytli v dramaturgii všehochuť, čím ešte viac zneprehľadnili
centrálny leitmotív celého programu.
Pod lipový strom sa nie všetci Výnimoční zmestili a vizuálnemu feelingu
chýbal už len obligátny verdiovský
prípitok z Traviaty. Keď mi počas
koncertu zavolal nemenovaný známy,
aby som identifikovala spievajúceho
„starca“ , rozhodla som sa koncert
pozerať spôsobom prepínania kanálov. Slávnostná chuť večera, získala
intenzívny pocit horkosti. Stihomam
odpovede na otázku, ktorá ma prenasledovala počas celého večera, platí
však podnes: je také ťažké aspoň sa
priblížiť galakoncertu – povedzme
– zo Salzburgu? Aj ten mi nedávno
sprostredkovala live len (!) televízia.
Naša to nebola a aj mená realizačného tímu mali určite iné iniciálky.
Verím však, že sa čoskoro do
areálu najnovšieho kultúrneho megakomplexu osobne dostanem. Všetkým
však úprimne prajem – národným,
zaslúžilým, domácim, zahraničným aj
ostatným, aby „naše“ nové priestory
nielen využívali, ale si s vždy plným
hľadiskom „svoje“ divadlo aj užívali.
Inak by to celé bolo úplne zbytočné.

Michaela Mojžišová
muzikologička, operná kritička
Štart novej éry SND bol taký
„našský “. Improvizovaný a v strese.
Po zlyhaní dvoch pôvodných možností (spoločný galaprogram všetkých súborov, Krútňava) sa podoba
veľkého okamihu skoncipovala za
necelé dva týždne. V samotnom

koncerte bolo zreteľné, aké široké
spektrum motivácií museli tvorcovia
zohľadniť. Interpreti predstavovali
vzorku od zaslúžilých osobností
cez hviezdy dneška až po opory
prevádzky. Dramaturgia programu
sa zrejme – s výnimkou pár historickej udalosti adekvátnych čísiel
(predohra z Hubičky, čísla z Krútňavy a Svätopluka) – šila viac na
mieru spevákom, než veľkosti chvíle.
Šťastným ťahom nebola voľba patetických moderátorov večera (Diana
Mórová, Richard Stanke). Podčiarknuté, zhrnuté: spoločensko-politický
rozmer otvárania novej budovy
vedenie divadla ustálo. Čo sa týka
umeleckej stránky, v cieľovej rovinke
bolo citeľné vyčerpanie z predchádzajúceho maratónu.
Nemyslím si, že by budova v
zmysle veľkosti divadelných sál bola
predimenzovaná. V európskom
kontexte je sotva priemerom. Keď sa
v deň D zaplnila divákmi, stal sa z
nej veľmi príjemný priestor. Dobrému
vonkajšiemu dojmu určite napomáha
krásna kvetinová výzdoba, pôsobivé
fotografie a iné interiér zútulňujúce
prvky. Obal je pekný. Osobne ma
omnoho viac zaujíma obsah, ktorým
bude naplnený. Zatiaľ nie je veľmi z
čoho sa tešiť. Otvárací galakoncert
bol gestom z nutnosti, prvé premiéry baletu ( Warhol) ani činohry
( R.U.R.) veľa slávy nezožali. Verím,
že po prozaických problémoch so
sťahovaním sa divadlu čo najrýchlejšie podarí sústrediť sily na to, čo je
ich podstatou. Na umenie.

Pavel Unger
hudobný kritik
S pocitmi viac než zmiešanými.
Podarilo sa síce dodržať termín, no
za cenu takého kvanta ústupkov, že
definitívna verzia otváracieho ceremoniálu neladila s výnimočnosťou

Nová budova SND [foto: archív]

chvíle. Namiesto koktailu operných
árií (z 18 čísel bola polovica talianskych a iba tri slovenské!) s nevydarenými činohernými moderátormi,
by som uvítal radšej kompletný
domáci titul ( Krútňava, Svätopluk)
alebo nové dielo skomponované
pre túto udalosť. Ešte väčšmi ma
však znepokojujú iné skutočnosti.
Nadobro zlyhala propagácia.
V deň otvorenia nového SND visel
vo vitríne historickej budovy starý
plagát s neaktuálnymi údajmi,
v meste chýbali billboardy, pútače, sprievodné akcie, skrátka
metropola (nehovoriac o celom
Slovensku) týmto dňom žila minimálne. Mediálne výstupy sa týkali
skôr činohry, riaditeľ Opery (pokiaľ
práve nevystupoval v zahraničí)
nevyvíjal žiadnu viditeľnú aktivitu.
Nový plagát sa objavil týždeň po
otvorení divadla, je neprehľadný
a voči opere diskriminačný. Zo
štyroch stĺpcov jej patrí prvý a
posledný, pričom doteraz mala svoj
samostatný plagát. V prvom čísle
interného časopisu Scéna z 38 strán
sú venované opere tri (!), ďalšie dve
spolovice a jedna z tretiny. Okatý
trend preferovania činohry je priamou výzvou k otvoreniu diskusie na
tému oddelenia opery a baletu od
činohry, tak ako je tomu v drvivej
väčšine metropol. Verím, že operný
súbor sa aj sám ohradí voči dehonestujúcemu postaveniu, do akého
ho tlačí nové vedenie SND.
Ide o štandardný divadelný
priestor, zodpovedajúci architektúre spred štvrťstoročia. Sedel som
vo viacerých podobných domoch
a pocity sa príliš nelíšia. Ale, splním želanie generálnej riaditeľky
z otváracieho príhovoru, aby
sme už nehovorili o budove, ale
o umení. Takže som zvedavý, či
operný súbor využije tie danosti,
ktoré mu väčšie javisko a orchestrálna jama ponúkajú a postupne
zaplní biele miesta v dramaturgii.
Divadlo kalibru SND by sa už
mohlo pokúsiť napríklad aj o veľký
wagnerovský opus. Po druhé, som
zvedavý, či nárast kapacity kresiel
o tretinu nebude pre Bratislavu
problémom. Či návštevník bude
akceptovať polohu budovy mimo
historického jadra mesta, ktorej
bezprostredné okolie ešte istý čas
bude staveniskom. A zvedavá otázka do tretice: otvoria sa publiku
rozľahlé priestory divadla aj skôr
než pol hodiny pred predstavením,
ožijú sprievodnými akciami, vyšlú
signál, že mramorový kolos pri Dunaji nie je len pre róby a smokingy,
ale pre nás všetkých?
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miniprofil
a obzvlášť pri produkcii Komediantov a Sedliackej cti,
ktorú v Bratislave dirigoval
sám Mascagni. Profesor Lenárd má obrovské skúsenosti
a vie usmerniť celý hudobný
organizmus smerom, ktorý
je opere veľmi prirodzený.
Keď sa mi zdá, že orchester
hrá naozaj vynikajúco,
vždy ešte nájde niečo, čím
dostane interpretáciu ďalej.
Myslím si, že takáto spolupráca by posunula každého
mladého dirigenta.

Aká bola tvoja cesta k hudbe?
Rodičia nechceli, aby bol klavír doma iba „dekoratívnym nábytkom“, tak som začal chodiť
na hodiny klavíra. Vyrastal som v Prahe, často
som navštevoval operu. Mal som šťastie, že sa
stala mojou láskou na prvé počutie. Po maturite na gymnáziu som sa rozhodol študovať na
konzervatóriu. Tam prišlo asi najosudovejšie
stretnutie, keď som spoznal môjho prvého
profesora dirigovania Zdeňka Bílka. Vlastne
si plním detský sen, pretože od môjho prvého
kontaktu s operou bol pre mňa dirigent neprehliadnuteľný...
S čím sa ako začínajúci dirigent musíš pri
svojej práci vyrovnávať?
Musím sa postaviť pred orchester, kde je väčšina
hráčov staršia a skúsenejšia. Sú to nekompromisní kritici, ktorí majú jasné kritériá. Dirigent
ich musí spĺňať, aby bol akceptovaný. To je to
najťažšie pre mladého dirigenta. Mojou úlohou
je ponúknuť vlastnú predstavu interpretácie,
ktorá musí byť dostatočne presvedčivá a prijateľná, realizovaná dynamickou a zmysluplnou
prácou. Hudobníci musia zo mňa cítiť energiu
a temperament. Bohužiaľ, počas štúdia dirigovania na škole nie je veľa príležitostí pracovať
s orchestrom a pre tento nedostatok praktických
skúseností nie je jednoduché pôsobiť presvedčivo...
Prvá skúsenosť s orchestrálnym telesom...
Dirigoval som v rámci absolventského koncertu
orchester na Konzervatóriu. Bol to program,
ktorý som nenaštudoval. Mojou úlohou bolo
„len“ korektne oddirigovať bez väčších zásahov
do interpretácie. Vtedy sa už veľa vecí ovplyvniť
nedá, ale je možné strhnúť orchester, prebudiť
v ňom väčšiu angažovanosť a sústredenie. Úplne
iná je spolupráca s orchestrom, ktorý dirigent
vedie od začiatku až k finálnej podobe diela
a vtláča mu vlastnú pečať.
Poznáš určite veľké množstvo hudobnej literatúry rôznych štýlových období. Inklinuješ
viac k „starej“ alebo „novej“ hudbe?
V symfonickej i opernej tvorbe inklinujem
najviac k hudbe 19. storočia. Obdivujem diela
Verdiho a Pucciniho. Veľmi osobný vzťah mám
i k českej hudbe a opere, špeciálne k Dvořákovi.
Nepoznám žiadne jeho dielo, ktoré by bolo
priemerné. Je pre mňa výnimočnou osobnosťou
nielen z hľadiska kvality tvorby, ale aj nesmierne
inšpirujúcimi životnými osudmi. Zo súčasnej
hudby som veľa nedirigoval. Každého interpreta ale posúva ďalej spoznávanie nového a ja
sa tomu nebránim. Dnes je však dôležité, aby
sa hudobník špecializoval. Nie je možné robiť
všetko na najvyššej úrovni. Toscanini vždy
hovorieval, že interpret sa má snažiť o hľadanie
11
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M. Leginus [foto: M. Matejčík]

MARTIN LEGINUS

(1980)

dirigent
Narodený: 1980, Snina
Štúdiá:
1998—2003 Konzervatórium v Bratislave, dirigovanie
(Zdeněk Bílek)
2004—2006 zborové dirigovanie na VŠMU v Bratislave (B. Juhaňáková)
Od roku 2003 študuje dirigovanie u Ondreja Lenárda, od roku
2006 pokračuje v štúdiu pod vedením Petra Feranca. V roku 2006
absolvoval bakalárske štúdium naštudovaním Missa Sancti Nicolai
od J. Haydna s Miešaným zborom a Komorným orchestrom umeleckého súboru Technik
Interpretačné, majstrovské kurzy:
2004 majstrovské kurzy u Kurta Masura, 2005 semestrálna stáž
v Detmoldskej opere v Nemecku
Angažmán, spolupráca:
Od r. 1999 je stálym dirigentom Komorného orchestra umeleckého
súboru Technik, s ktorým účinkoval i v zahraničí (Regensburg, Nemecko
(2004), Belfort, Francúzsko (2001, 2003, 2007). Od r. 2006 spolupracuje
so ŠKO Žilina, s ktorým v máji uviedol Hebridy a Taliansku symfóniu
F. M.–Bartholdyho. Od septembra 2006 spolupracoval ako asistent
Ondreja Lenárda v SND v naštudovaní opier Sedliacka česť a Komedianti. V januári 2007 debutoval v SND uvedením baletu Arama Chačaturjana
Spartakus, v marci 2007 uviedol operu Tibora Freša Martin a Slnko.

pravdy a približovanie sa k dokonalosti. Tá podľa mňa spočíva v
jednoduchosti, no nie v jednoduchosti z nedostatku, ale v jednoduchosti z plnosti.
Spolupracuješ v SND s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Ako
vnímaš túto spoluprácu?
Nečakal som, že tak skoro dostanem túto vzácnu príležitosť

Tvojím debutom v SND
bolo uvedenie opery pre
deti Martin a Slnko od
Tibora Freša...
Priznám sa, že toto dielo
som predtým nepoznal.
Premiéra bola 16. decembra
2006, operu naštudoval Milo
Oswald, do inscenácie som
len naskakoval. Adresátom
diela má byť detský divák,
no aj keď ide o detskú operu,
obsahuje miesta, ktoré sú
pomerne náročné
i pre skúseného poslucháča.
Nemyslím si, že táto opera je
len pre deti. Obsahuje veľa
symboliky, podobne ako
Mozartova Čarovná flauta.
Skúsenosti z predstavení sú
veľmi pozitívne, opera deti
strháva. Na moje prvé operné vystúpenie budem mať
len tie najkrajšie spomienky,
Frešovu hudbu som si naozaj
zamiloval.
Slovenské národné divadlo
sa presťahovalo do nových
priestorov. Spájaš svoju
budúcu profesionálnu
kariéru orchestrálneho
dirigenta práve s touto
inštitúciou?
So SND by som rád spolupracoval i naďalej. Chcem si
rozšíriť operný repertoár a
pracovať na sebe. Teším sa,
že budova nového národného divadla je priestor, v
ktorom sa budú dať inscenovať diela bez akýchkoľvek
technických limitov.
Pripravila Janka KUBANDOVÁ
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ROZHOVOR

[foto: M. Šimkovičová]

Pavol Bodnár

Hľa, jazz!
Svoj prvý album vydal síce až na prahu
päťdesiatky, zato vo veľkom štýle – ovenčený
cenou Aurel. Niekdajší kvalitný sideman
s mainstreamovou povesťou sa stal frontmanom
najlepšieho jazzového albumu za rok 2006.
V hudbe, ktorou tak oslnil kritikov, sa vyznáva aj
zo svojej náklonnosti k folklóru a klasickej hudbe...

Pripravila Andrea Serečinová

12
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Album ecceJazz sa na trh dostal začiatkom
roka a už v tom čase ho recenzent denníka SME
označil za CD roka. O niekoľko týždňov získal
Aurela... Aký je to pocit?
Dobrý, pretože ma stál veľa práce, času i premýšľania. Snažil som sa, aby to nebolo CD len
pre „čistokrvných“ jazzmanov, ale aby oslovilo širšie publikum – preto je tam v niektorých
skladbách napríklad menej improvizovaných
sól. Teším sa, že sa páči...
Ako sa vám podarilo dať dokopy takú kvalitnú hudobnícku zostavu?
Z veľkej miery náhodou. Najprv som mal

Tak sa stalo, že sa na CD prelínajú štýly mojej
staršej a novej tvorby. Dnes by som už tieto
dva svety určite oddelil, nahral by som buď
mainstreamové alebo „slovenské“ CD...
ecceJazz prezentuje aj ďalšie polohy: skladby,
inšpirované a venované vašim blízkym, kompozície, ovplyvnené hudbou Karibiku a hudbu, ktorá
sa odvoláva na kompozičné techniky klasickej
hudby. Zdá sa, že okrem „citových“ kompozícií v
poslucháčoch najviac rezonuje hudba na motívy
ľudových piesní. Budete na túto odozvu reagovať
vo svojej ďalšej tvorbe?
Určite sa budem v budúcnosti venovať tvorbe,

Z klasickej hudby sa na CD dostal závan dodekafónie. Prečo práve 12-tónová technika?
Bavila ma hra s radmi, snaha vytvoriť melódiu
bez zopakovania ktoréhokoľvek tónu tak, aby
téma napriek tomu zostala „živá“ a pekná. Bol
to môj experiment, túžba oživiť niečo umelé...
Taký matematický lúštiteľský oriešok.
K exaktným vedám máte rovnako blízko ako
ku klasickej hudbe. Študovali ste klavír na konzervatóriu ale aj biochémiu na Prírodovedeckej
fakulte. Matúš Jakabčic je zase vyštudovaným
matematikom... Exaktné vzdelanie je dnes v jazze asi prínosom...

Bavila ma hra s radmi, snaha vytvoriť melódiu bez zopakovania ktoréhokoľvek tónu tak,
aby téma napriek tomu zostala „živá“ a pekná. Bol to môj experiment,
túžba oživiť niečo umelé...
presnú predstavu len o dvoch hudobníkoch:
o bicistovi Martinovi Valihorovi a huslistovi
Stanovi Palúchovi. K ich termínovým možnostiam som prispôsoboval ďalšie zostavy.
CD má nadšené recenzie, no napriek tomu sa
niektorí kritici zhodujú v tom, že jeho nevýhodou je prílišná štýlová heterogénnosť. Nie je to
aj preto, že ste na svoj prvý autorský projekt čakali dosť dlho, a tak sa naň logicky dostalo akoby
všetko, čím ste v hudbe doteraz prešli?

inšpirovanej ľudovými piesňami, je to oblasť,
ktorá ma teraz veľmi zaujíma. Pokiaľ ide o ecceJazz – je pravda, že práve na skladbách z dvoch
spomínaných „okruhov“ som pracoval najviac,
takže je možné, že to poslucháči vycítili... V
skladbách, inšpirovaných ľudovými piesňami,
som sa pohral s metrom, trvalo dlho, kým prišli
na svet. V kompozíciách, venovaných dcére a
manželke, mi zase veľmi záležalo na aranžmánoch, napr. v Three Roses for Martina som použil dva kontrabasy – jeden v klasickej sprievod-

...z nahrávania CD ecceJazz [foto: M. Šimkovičová]

Asi je to naozaj tak. Je síce pravda, že pred
desiatimi rokmi som s pomocou jedného priateľa vydal CD Song for Helena, no nebol som
s ním spokojný. Malo nevyhovujúci zvuk, a
tak som sa rozhodol, že ho nebudem distribuovať – plnilo mi len funkciu kvalitného demo
záznamu. Takže za svoje prvé profilové CD
považujem naozaj až ecceJazz. V čase tvorby
hudby pre toto CD som prechádzal vnútorným prerodom. Roky som sa venoval najmä
jazzovému mainstreamu, no v poslednom
čase ma stále viac zaujímala koncepcia inšpirovania sa slovenskými ľudovými piesňami.

nej funkcii a druhý ako melodický nástroj v unisone so spevom. Vznikol tak zaujímavý efekt.
CD sa dostalo aj do éteru amerického RadioIo
v Tampe, na Floride. Čo z neho hrajú?
Najviac sa hrajú práve tri skladby, inšpirované
folklórom, ale aj typicky „americká“ Chromatic
Adventure či balada Three Roses for Martina.
Záujem o CD majú aj v rádiu Kuac-FM vo Fairbankse na Aljaške, v rádiu Jazz on the Beach na
Floride, internetových rádiách IndieRhythm
a RadioIndy v USA, vo francúzskom rádiu Aria
a v Portugalsku.

Určite, hudba nie je z môjho pohľadu len tvorbou vychádzajúcou z emócií, na spracovanie
nápadov treba intelekt. Aj neustále skúmanie a
objavovanie nového je v hudbe anologické s prírodnými vedami.
V odbore biochémie ste aj pracovali...
Len krátko. Štyri roky som bol zamestnaný na Hematologicko-transfuziologickom oddelení banskobystrickej nemocnice. Mal som na starosti
plošné sledovanie (sceening) darcov krvi na prí-

[foto: M. Šimkovičová]

tomnosť HIV protilátok (AIDS), detekciu trombocitových protilátok a laboratórne techniky pre
dôkaz otcovstva. Neskôr som sa rozhodol venovať len hudbe, hrával som jazz „na voľnej nohe“,
pôsobil som aj ako korepetítor v Štátnej opere
v Banskej Bystrici. Roku 1993 ma Peter Lipa
„stiahol“ za hraním do Bratislavy, kam som sa o
rok neskôr definitívne presťahoval.
Dnes už nehrávate tak často v kluboch, ako
kedysi...
Sústavné hranie v kluboch ma už unavovalo.
Po roku 2000 stúpli životné náklady, no ho13
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noráre v kluboch zostali na úrovni 90. rokov...
Časté hranie nemalo dobrý vplyv na moju
hráčsku hygienu, začal som si fixovať rôzne
zlozvyky, nemal som čas venovať sa vlastným
projektom. Prijal som niekoľkokrát sezónne
angažmány na amerických a nemeckých výletných lodiach – ekonomicky i umelecky mi
to uvoľnilo ruky. Okrem toho učím na bratislavskom Cirkevnom konzervatóriu.
Vráťme sa ku klasickej hudbe. Na novom CD
„špekulujete“ s radmi, pred pár rokmi zarezonoval
váš bachovský koncertný projekt v spolupráci s Mikim Škutom. Ide o tvorivé vybočenia, alebo s klasickou hudbou koketujete priebežne a sústavne?
Sú to naozaj skôr vybočenia, aj keď určite
súvisia s mojím klasickým hudobným vzdelaním. Iným prípadom je však moje zaujatie
Bachovou hudbou, s ktorou som v každodennom kontakte. Vďaka Bachovym Prelúdiám
a fúgam si udržiavam nielen techniku, ale
kvôli častým moduláciám a striedaniu tónin
si rozvíjam absolútnu sluchovú orientáciu na
klávesnici. Okrem toho, ide samozrejme o
kompozične úžasne zaujímavé diela. Je to pre
mňa spôsob udržiavania nielen klaviristickej
„techniky“, ale aj rozvíjanie všeobecnej muzikality. Jednoducho – univerzálny cvičný terén. Bachova hudba ma priviedla ku Keithovi
Jarretovi, zostala mojím spojítkom s klasickou

ktorá sa odomňa očakávala. Cítil som, že do
toho sveta nepatrím. Na konzervatórium som
išiel ako gymnazista, vydržal som tu rok a po
gymnaziálnej maturite som išiel študovať biochémiu.

zívne venujem tvorbe „na námety“ ľudových
piesní, často si uvedomujem, že sa mi pri komponovaní z podvedomia vynárajú harmónie zo
Suchoňových či Kardošových skladieb, ktoré
som kedysi hrával...

Odniesli ste si zo štúdia klasickej hudby niečo
pozitívne?
Určite áno, veď skladatelia vážnej hudby sú
autormi dokonalých foriem, v tom sa od nich
jazzmani môžu neustále učiť. Jazz vzniká v
reálnom čase, využíva improvizáciu a z praktických dôvodov sa musí pohybovať na jednoduchom formovom pôdoryse. Výsledkom
môjho štúdia klavíra je určite fakt, že mám
technicky „nezávislé“ ruky, v tomto smere si

Takže u vás inšpirácia neprichádza od „prameňa“, z čistého folklóru, ale z jeho posunu v artificiálnej hudbe?
Myslím, že je to tak. Mám rád ľudovú pieseň, no
folklór ako taký ma nikdy až tak nepriťahoval.
Vychutnám si výbornú ľudovú kapelu, ak ju
náhodou počujem, no nemôžem povedať, že by
som folklór aktívne vyhľadával – v živej podobe či na nahrávkach. Skôr než samotná ľudová
pieseň ma zaujímajú možnosti jej spracovania.
Máte už nejaké ponuky, ktoré sú reakciou na
získanie ceny Aurel za najlepší album v kategórii
jazz/blues?
Ešte nie.

P. Bodnár preberá cenu Aurel 2006. [foto: P. Španko]

Tešíte sa z ceny?
Určite som rád, že sa mi podarilo ako hudobníkovi zviditeľniť, mám však aj rozpačité dojmy.
Jazzová cena sa spolu s ďalšími tzv. žánrovými cenami vyhlasovala tri dni pred oficiálnym
ceremoniálom. Bola nedeľa, pekný večer, mal
som pocit, že sa všetci niekam ponáhľajú... V
zadymenom priestore bolo pár novinárov, kto-

Teraz, keď sa intenzívne venujem tvorbe „na námety“ ľudových piesní, často si uvedomujem,
že sa mi pri komponovaní z podvedomia vynárajú harmónie zo Suchoňových či Kardošových skladieb,
ktoré som kedysi hrával...
hudbou po tom, čo som s týmto svetom viacmenej pretrhol väzby, keď som sa definitívne
rozhodol, že nebudem „klasickým“ klaviristom...
Kedy to bolo?
Už po roku štúdia na konzervatóriu... Na
škole vládla „protijazzová“ atmosféra, pedagógov iritovali už aj zvuky jazzových akordov
z cvičných miestností. Nevedel som sa vžiť
ani do súťaživej, ambicióznej roly,

[foto: J. Lőrincz]
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zrejme môžem dovoliť viac, než moji kolegovia, ktorí za sebou nemajú klasické štúdium.
Dokážem používať ľavú ruku v pozícii melodickej línie, nielen ako harmonický sprievod,
a to určite ovplyvňuje moje myslenie i tvorbu.
Skúsenosť s klasickou hudbou mi ako jazzmanovi určite otvára nové možnosti. Klasická
technika nemôže uškodiť. Napokon, vo svete
sú na to skvelé príklady: Brad Mehldau, Keith
Jarret... Napadá mi však iná asociácia s mojím
klasickým vzdelaním – teraz, keď sa inten-

rí si nás prišli nafotiť. Všetko prebehlo veľmi
rýchlo, bez slávnostného charakteru. Keď som
si pozrel priamy prenos z odovzdávania cien v
ostatných kategóriách o tri dni neskôr, dostal
som jasnú informáciu o tom, čo si organizátori
myslia o žánrových cenách...
Čo vám teda, podľa vás, prinesie Aurel za rok
2006?
Bude sa pekne vynímať v mojom profesnom
životopise.

Pavol Bodnár (1959) – klavirista, skladateľ, aranžér.
Paralelne s gymnáziom navštevoval hodiny klavíra na Konzervatóriu v Žiline u prof. Kudjovej, po gymnaziálnej maturite bol prijatý do tretieho ročníka konzervatória. V rokoch 1979–1984 študoval
biochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
V 80. rokoch pôsobil v banskobystrickej jazzovej formácii BB Quintet.
Roku 1990 sa jeho kompozícia Radostné popoludnie dostala do finále
Concours International DeThemes De Jazz v Monaku. V 90. rokoch
PAVOL BODNÁR
absolvoval štipendijný pobyt na Berklee College of Music v Bostone
ecceJazz
(klavír, aranžovanie, kompozícia). Ako klavirista alebo aranžér spoluHevhetia, 2006
pracoval na CD P. Lipu (Naspäť na stromy, Bistro, Beatles in Blues),
P. Cardarelliho (Mr Knight), L. Lužinskej (First Take), s poľským saxofonistom P. Baronom založil
Slovak-Polish Jazz Quartet...
R. 1996 získal od Hudobného fondu Cenu L. Martoníka pre najlepšieho jazzového hudobníka roka,
jeho najnovšie CD ecceJazz získalo cenu Aurel za najlepší album roka 2006 v kategórii jazz / blues.
Vyučuje súkromne a na bratislavskom Cirkevnom konzervatóriu.
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Žilina a jej festival hviezd
text: Andrej Šuba, foto: Branislav Konečný

Centrom slovenského hudobného diania sa vďaka Stredoeurópskemu festivalu
koncertného umenia stala predposledný aprílový týždeň Žilina. Výkony mladých
víťazov renomovaných európskych interpretačných súťaží priniesli hudobné zážitky,
ktoré môže Žiline hlavné mesto závidieť.

S

tredoeurópsky festival koncertného umenia vznikol v roku 1990 ako Festival Pentagonály a bol určený hudobníkom z 5
stredoeurópskych krajín. Na podujatí spočiatku
orientovanom na komornú hudbu pribudli po
troch rokoch existencie orchestrálne koncerty
a postupne sa rozšírilo aj o účasť interpretov z
mimoeurópskych krajín. Po roku 2000 obmedzil nový štatút účasť hudobníkov na Európu,
pričom na koncertoch pravidelne účinkujú
najmä mladí umelci z okolitých štátov – Česka,
Poľska, Maďarska a Slovenska. Festival, podporovaný Ministerstvom kultúry, každoročne

R. Hupka

interpretačných podujatiach i na najprestížnejších adresách ako napríklad Súťaž kráľovnej
Alžbety. „Okrem toho získavame podklady aj od
Medzinárodnej federácie hudobných súťaží so
sídlom v Ženeve a referencie od odborníkov,“ hovorí o výbere interpretov manažérka festivalu
Ivana Korbačková. Je ťažké pritiahnuť hudobníkov do Žiliny? „Teší ma, že hudobníci si medzi
sebou sprostredkovávajú kladné dojmy z nášho
festivalu a často sa pre účasť rozhodnú práve na
základe nich. Účasťou vynikajúcich interpretov
stúpa atraktívnosť festivalu pre tých, o ktorých
máme záujem,“ pokračuje. Prehliadka, kto-

I. Sobotka

organizuje Hudobné centrum v spolupráci so
Štátnym komorným orchestrom Žilina. Z vlakovej stanice treba prejsť popri otvorenej náruči
Andreja Hlinku, hore schodmi, krížom cez Mariánske námestie, zabočiť do ulice vľavo a ste pri
Dome umenia Fatra. Sídle ŠKO Žilina, na mieste – kedysi kine, ktoré pamätá premiéru prvého
slovenského celovečerného filmu Jánošík v roku
1922. „Znejúcej“ podobe festivalu predchádza
takmer rok náročnej organizačnej práce.

rej konečnú podobu spoluvytvára festivalový
výbor, je určená sólistom, dirigentom, malým
komorným telesám, pričom vek sólistov je limitovaný hranicou 32 rokov, dirigenti a speváci
môžu mať o tri roky viac. Pre aktuálny ročník
bolo vybraných 12 hudobníkov z 10 európskych
krajín. Dirigent, hráčka na lesnom rohu, organistka, klarinetista, 3 speváci, klavírne trio a
sláčikové kvarteto.

AKO SA ROBÍ FESTIVAL

Otvárací koncert začal dosť tragickým vystúpením ŠKO Žilina pod taktovkou prvého súťažiaceho, mladého litovského dirigenta Modestasa

Organizátori podujatia lovia na národných
suťažiach, špecializovaných medzinárodných

Pitrénasa. Kameňom úrazu, na ktorý prudko
narazili najmä hráči na dychových nástrojoch, sa
stala Stravinského suita z baletu Pulcinella. Na
základe tohto výkonu, kde muselo byť každému
jasné, že čosi poriadne neladí, mohlo sviatočné
publikum otváracieho koncertu nadobudnúť o
Stravinského hudbe úplne mylnú predstavu.
Škoda, že v tejto skladbe nehrala nemecká
hráčka na lesnom rohu Renate Hupka. Minimálne v partoch lesných rohov by vyzeralo
všetko inak. Jej výkon v Koncerte pre lesný roh a
orchester č. 1 Es dur od Richarda Straussa bol po
technickej i výrazovej stránke excelentný. Rých-

ZAČIATOK ZLÝ, VŠETKO DOBRÉ…

le pasáže zvládala prakticky bez intonačných či
rytmických zakolísaní, v kantabilných úsekoch
pomocou dynamiky plasticky tvarovala melodickú líniu a jej tón ostával vo všetkých registroch primerane zvučný. Našťastie sa stabilizoval aj výkon orchestra, ktorý sa na zvyšok večera
stal pomerne spoľahlivým partnerom, flexibilne
reagujúcim na dirigentove pokyny. Cesta pre
vyvrcholenie večera v podobe Čajkovského
Koncertu pre husle a orchester D dur v podaní
minuloročnej víťazky festivalu Sophie Jafféovej bola otvorená. Šarmantnej Nemke obzvlášť
pristali lyrické pasáže, s istotou sa vznášala do
výšok, kde jej tón nádherne svietil – len pri dvoj15
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hmatoch a akordickej hre bolo miestami počuť,
že husle sú drina... Podľa prídavku poznáš hudobníka. Žiadny prstolomný nezmysel, večer
ukončil Bach.

a1 NEROVNÁ SA VŽDY 440
Výsledkom otvorenej interpretačnej súťaže môže
byť aj taká kuriózna kombinácia ako organový
polorecitál a klavírne trio v jeden večer. Aj keď
sympatickou črtou festivalu, prenášajúcou sa aj
do uvoľnených výkonov interpretov, je fakt, že
ide viac o festival než o súťaž. „Nevedela som, že
ide aj o súťaž“, povedala mi po koncerte prekvapene ruská organistka Mária Mochová, ktorá od
žilinského primátora získala Cenu pre najmladšieho účastníka festivalu. Hudobníčka, ktorá už
6 rokov žije v Nemecku, sa v technicky náročných dielach od Bacha po Duruflého predstavila
ako mimoriadne disponovaná hráčka. Keď sa
neskôr stretla so žilinskými konzervatoristami,
neveriacky krútili hlavami, v akých podmienkach začínala s hrou na organ. V niekoľkomiliónovom Nižnom Novgorode, kde absolvovala
vysokoškolské štúdium, sú dva organy a študent
najvyšších ročníkov má k dispozícii nástroj len 7
hodín týždenne. Sympatická hudobníčka, ktorá
na pódiu pôsobila introvertne, veľmi otvorene a s
dávkou humoru rozprávala o štúdiu a jej ďalších
perspektívach v Nemecku. Na záver si sadla za
školský organ a zahrala Concerto a mol, Bachovu
úpravu Vivaldiho husľového koncertu, s rovnakou samozrejmosťou o chvíľu nato časť Duruflého Toccaty vo františkánskom kostole.
Vystúpenie rakúskeho Eggner Tria, ktoré
tento rok oslávi dekádu svojej existencie, mohlo v

Baduru-Skodu, k nej podľa hry evidentne patrí.
Aj keď vo všeobecnosti platí, že komorné koncerty sú menej navštívené, predsa ma zarazila malá
účasť konzervatoristov. Na druhý deň som sa od
dramaturgičky ŠKO Žilina Eleny Filippiovej dozvedel, že na škole mali v rovnakom termíne vlastné podujatie. Odborník žasne, laik sa čuduje...

INŠPIRÁCIE
Polčas festivalu sa niesol v znamení vystúpenia
poľskej sopranistky Iwony Sobotkovej, ktorá si
zvolila pomerne netradičnú kombináciu Händel–
Britten. Na úvod zazneli árie z opier Teseo, Ottone,
Re di Germania a Alcina. Keď doznela Tornami a

Cena hudobnej kritiky počas 17 rokov
existencie festivalu päťkrát putovala aj na
Slovensko:
1992 M. Pivka (pf), 1993 Larissa Groeneveld
(vc, Holandsko) a Frank van de Laar (pf,
Holandsko, 1994 Petersen Quartett, Nemecko.
1995 M. Babjak (BT) a D. Buranovský (pf),
1996 Rem Urasin (pf, Rusko), 1997 Musica Florea
(Česko), 1998 Henrik Wiese (fl, Nemecko),
Gergely Bogányi (fl, Maďarsko), 1999 M.
Drlička (cl), 2000 M. Sťahel (vc), 2001 L. Papp
(ar), 2002 Bernhard Berchtold (T, Rakúsko)
a Irina Puryžinskaja (pf, Rusko), 2003 Tatiana
Vassiljeva (vc, Rusko) 2004 Penguin Quartet
(Česko), 2005 Baiba Skride (vn, Lotyšsko), 2006
Sophia Jaﬀé (vn, Nemecko), 2007 Barnabás
Kelemen (vn, Maďarsko)
mp

A. Kučerová a R. Pechanec

Žiline skončiť všelijako. Všetko pre ladiča, ktorý
ich na skúške presviedčal o tom, že prelaďovať
klavír na a1 = 443 Hz len kvôli nim sa neoplatí...
Hudobníci však tvrdili, že podľa kontraktu áno
a pohrozili zrušením koncertu. Bola by to skutočne škoda. Bratia Christoph, Florian a Georg,
ktorí paradoxne pochádzajú z nehudobníckej
rodiny, ponúkli brilantne a štýlovo zahrané Haydnove Klavírne trio e mol Hob. XV: 12 a strhujúcu
interpretáciu Mendelssohnovho Klavírneho tria
c mol č. 2 op. 66. Ak hovoríme o štýle, v súčasnosti
nastupuje na svetové pódiá generácia, pre ktorú
sú poznatky o historicky poučenej interpretácii
samozrejmosťou. Christoph Eggner, žiak Paula
16
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vagheggiar s virtuózne zdobeným da capom, bolo
zrejmé, že napriek občasným intonačným zakolísaniam a málo otvorenému tónu ide o technicky
mimoriadne zdatnú speváčku. Výkon Cappelly
Istropolitany v Händlovi bol solídny, no chýbalo
mu väčšie napätie a plastickosť. Napríklad v Giunge Otton..., ktorá mala znaky siciliany, by charakteristická figúra, hraná kratšími ťahmi sláčika,
spôsobila o niečo prehľadnejší zvuk a živší výraz.
Frázam v ritorneloch árie Tornami a vagheggiar
chýbalo vnútorné napätie, následkom čoho pôsobili trochu stereotypne. Výkon vzbudzujúci rešpekt však podalo teleso v Coplandovom Koncerte
pre klarinet, sláčikový orchester a klavír, sprevádza-

júc klarinetistu Olivera Pateya. Hru francúzskeho
hudobníka bolo možné porovnať s vystúpením nemeckej hráčky na lesnom rohu, no po tom, čo predviedla po prestávke poľská sopranistka s Cappellou
v Brittenovom piesňovom cykle Les Illuminations
(Inšpirácie) na poéziu Arthura Rimbauda, si ho už
nik nemohol pamätať... Pritom nemôžem povedať,
že by išlo po technickej stránke o najdokonalejší výkon (speváčka bola údajne chorá). Charizmatická
Poľka vložila celú energiu do náročných partov,
ktoré obsahovali deklamačné úseky v zúrivých
tempách, krkolomné arióza i technické exhibície
vo výškach – to všetko nad neustále meniacou sa
faktúrou Brittenovej hudby. Jej hlas podľa potreby
vládol hudbe, ale dokázal byť i jedným z nástrojov
orchestra. Navyše dokázala kontrolovať výraz a
vdychovať Rimbaudovej poézii dušu. Brittenove
piesne boli elektrizujúcim, najzrelším a najinšpirujúcejším festivalovým zážitkom.
Dramaturgicky i výkonmi exkluzívny večer
priniesol koncert dvojice slovenských spevákov
– basistu Jozefa Benciho a sopranistky Adriany
Kučerovej. „Oslovili ma a rád som pozvanie prijal,
pretože na Slovensku je prakticky nemožné prezentovať sa v takomto repertoári,“ povedal o Musorgského Piesňach a tancoch smrti bývalý žiak Sergeja
Kopčáka, dnes sólista Opery SND. Aj vďaka empatickému klavírnemu sprievodu jeho manželky
Jany Nagy-Juhászovej, v ktorom citlivé narábanie s časom predstavovalo dôležitý výrazotvorný
prvok, bol vyrovnaným partnerom vychádzajúcej
slovenskej speváckej hviezdy. Výkonu vynikajúcej
Adriany Kučerovej nemožno objektívne nič vyčítať. „Má vynikajúcu techniku, nádherný hlas, ale
v Debussym som jej nerozumel ani slovo,“ povedal

J. Benci a J. Nagy-Juhász

mi cez prestávku predseda medzinárodnej poroty, Georges Zeisel. Sympatický riaditeľ Centra pre
komornú hudbu vo Fontainebleu a vášnivý milovník hôr a 2. viedenskej školy je Francúz... Nadšené
ovácie publika si Kučerová právom vyslúžila v druhej, opernej časti koncertu. Árie Zuzanky, Noriny,
Manon a Júlie, všetko podporené výrazom očarujúceho dievčatka, plynuli prevažne vo voľných
tempách, ktoré – prerušené efektnými koloratúrami – umožňovali vychutnať si jej ľahučký, pohyblivý soprán. Aj keď v žiadnom prípade nešlo o
technicky či výrazovo nenáročné „kúsky“ (speváčka napokon získala Cenu publika a Cenu festivalu
Pražská jar), azda mohla zariskovať trochu viac.
5 2007
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REPORTÁŽ
„Nabudúce prosím menej Andante a viac Allegro,“
vystihol moje pocity maďarský hudobný kritik a
skladateľ, člen festivalovej poroty Peter Tóth...

NIE JE DÔLEŽITÉ VYHRAŤ,
ALE ZÚČASTNIŤ SA
Aj keď verbálne výlevy konferenciérky, pre ktorú bolo všetko úžasné, špičkové a „naj“, mierne
liezli na nervy – čo ešte umocnil pocit pologramotnosti, keď zakaždým prečítala program
– musím uznať, že mala v mnohom pravdu.
„Naj“ bolo aj Haasovo kvarteto, ktoré si do Žiliny pribalilo obvyklú batožinu českých kvartet
(Dvořákovo Americké) a „naj“ bol i maďarský

Žilinské reminiscencie
Byť úspešným je v posledných desaťročiach alfou a
omegou ľudských aktivít. Týka sa to aj hudobníkov. Tí
najúspešnejší už niekoľko rokov chodia aj do Žiliny. Tí
najúspešnejší z úspešných sú víťazi interpretačných
súťaží. Na interpretačné súťaže sú rozličné názory,
ale bez nich to vraj nejde. Aj medzi nimi sú rozdiely,
takže tretia cena z jednej môže mať takú hodnotu ako
víťazstvo na inej. Na súťažiach nič nie je dopredu isté.
Preto sú fascinujúcim divadlom ľudských víťazstiev a
prehier, ktoré sa často zvrtne na krehkosti ľudskej psychiky. Žilinský festival, prehliadka najtalentovanejších
mladých európskych koncertných umelcov, predstavuje ukážku aktuálnych interpretačných trendov z
celej Európy. Výrazný prvok agentážnej diplomacie,
pozývanie víťazov medzinárodných interpretačných
súťaží, vtisol dramaturgii pečať kvality a do Žiliny sa už

huslista Barnabás Kelemen, ktorý prišiel, zahral a vyhral Cenu hudobnej kritiky s Beethovenovým Husľovým koncertom D dur na záverečnom festivalovom koncerte. „Práca poroty je
tu v niečom ľahšia, lebo je možné sa inštinktívne
oprieť o silu hudobného zážitku bez potreby do
detailov analyzovať jednotlivé výkony tak, ako pri
špecializovaných súťažiach. Pri takomto množstve vynikajúcich interpretov, hrajúcich na rozličných nástrojoch, to však vôbec nie je jednoduché,“
povedal o práci poroty Mieczysław Kominek,
riaditeľ Poľského informačného centra. Ale Kelemenov výkon v sprievode Pražskej komornej
filharmónie mnou pri všetkej úcte k jeho výni-

tradične oplatí chodiť na vynikajúce polorecitály a orchestrálne koncerty. Na aktuálny ročník bola pozvaná
impozantná plejáda vynikajúcich hráčov. Všetci svoj
talent kuli na renomovaných súťažiach. Je až udivujúce,
koľko náročných hudobných zápolení stihli. Dostať na
jeden ročník takú vyrovnanú zostavu koncertných
umelcov, je tiež druh umenia. Veľmi ťažko a zložito
sa rozhoduje medzi vynikajúcim huslistom, skvelou
speváčkou, hráčkou na lesný roh či komorným ansámblom. Kritériá zamotáva aj fakt, že umelci vystupujú
na polorecitáloch aj na orchestrálnych koncertoch. Na
druhej strane sympatické na celom podujatí je práve to,
že interpreti medzi sebou nesúťažia v pravom zmysle
slova. Cena kritiky je pre umelca, ktorý si najviac zaslúži
hosťovať na ďalšom ročníku. Cena Pražskej jari pre
najlepšieho slovenského účastníka a Cena Spolku koncertných prinášajú účastníkom koncertné príležitosti v
ďalších dvoch hudobných centrách – Prahe a Bratislave.

Haasovo kvarteto

Žilinský festival na Rádiu Devín
V posledných rokoch je exkluzívnym mediálnym partnerom Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Slovenský rozhlas. Už v máji ponúka možnosť vypočuť si výkony, ktoré zazneli na aktuálnom ročníku zo
záznamu na Rádiu Devín. Koncert víťazov slovenských
konzervatórií bude odvysielaný 22. 5. o 17.30 v relácii

Štúdio mladých, vystúpenie vynikajúcej S. Jaﬀéovej
a víťaza aktuálneho ročníka, maďarského huslistu B.
Kelemena 31. 5. o 19.05 hod. v relácii Hudobný večer.
V rámci relácií Ars Musica zaznejú polorecitály organistky M. Mochovej a rakúskeho Eggner tria (7. 6.),
koncert vynikajúcej poľskej sopranistky I. Sobotky,
klarinetistu O. Pateya s Cappellou Istropolitanou (21.
6.), vystúpenia držiteľky Ceny publika a Ceny festivalu

močnému talentu i práci poroty, ktorá každý výkon bodovala od 0 do 25, nezamával. Nostalgicky som spomínal na mladú holandskú huslistku
Janine Jansenovú, ktorá ma na BHS omráčila
Brittenovým husľovým koncertom. No čestne
priznávam, že by som z výkonov, ktoré boli len
vynikajúce a lepšie, sám nevedel vybrať jeden.
„Dnes už platí len do istej miery, že ak vyhráte
súťaž, otvorí vám to dvere medzi elitu. Súťaží su
stovky. Dôležité je hrať každý koncert tak, akoby
ste boli na najprestížnejšej súťaži...,“ povedal mi
pred vystúpením na predposlednom koncerte
festivalu ukrajinský klavirista Sergej Salov.
Tohtoročná Žilina jeho tézu plne potvrdila.

Žilinčania sa vždy tešia na minuloročných držiteľov
Ceny hudobnej kritiky, koncerty sú výborne navštívené
a tieto hudobné večery patria k najkrajším. Tak to bolo
aj na vystúpení minuloročnej hviezdy – huslistky Sophie
Jaﬀéovej, ktorá za výkon v Chačaturjanovom Husľovom
koncerte v roku 2006 dostala Cenu a tento rok bravúrne
excelovala v Čajkovského Husľovom koncerte D dur.
Na záver pridávam recept na dobrý hudobný festival:
10 dg hlavnej myšlienky, 20 dg kvalitnej agentáže, 30
dg štátnej podpory, 40 dg mladých hudobných superstar, kypriaci prášok Publikum, farbivo Európa E 2007.
Pečieme 7 dní, podávame len v koncertných sálach.
Chutí výborne, účinok dlhodobý, ale po roku sa oplatí
zopakovať...
Melánia PUŠKÁŠOVÁ
Autorka je viacnásobnou členkou odbornej poroty
Stredoeurópskeho festivalu koncertného
umenia v Žiline.

Dirigent M. Lebel a B. Kelemen

Pražská jar A. Kučerovej a J. Benciho (5. 7.), ukrajinského klaviristu Sergeja Salova a Haasovho kvarteta (12. 7.).
Slovenským účastníkom festivalu Adriane Kučerovej a
Jozefovi Bencimu budú patriť aj dve septembrové Štúdiá
mladých (11. 9. a 25. 9.), kde si okrem vystúpení bude
možné vypočuť aj rozhovory s umelcami. Sprievodcami
hudbou zo Žiliny budú redaktorky Rádia Devín Zuzana
Mojžišová a Melánia Puškášová.

Frekvencie Rádia Devín (v MHz): B. Bystrica 102, 0; B. Štiavnica 102, 6; Bardejov 88, 8; Borský Mikuláš 95, 6; Bratislava 104, 4; Modrý Kameň 103, 1; Námestovo 88, 7;
Nové Zámky 94, 6; Poprad 96, 9; Rožňava 90, 0; Snina 102, 2; St. Ľubovňa 96, 1; Štúrovo 106, 2; Trebišov 106, 7; Trenčín 97, 8; Žilina 97, 2; Zvolen 99,8
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SKLADBA MESIACA

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonata quasi una fantasia op. 27 č. 2 cis mol (1801)
Markéta ŠTEFKOVÁ

„Sonáta mesačného svitu. (...) Extrémne ticho a extrémna divokosť sa spájajú do hrozivého a výhražne excentrického
organizmu. Stredná časť, Allegretto, nie je ani strebodom ani harmonickým vyvážením, ale len krátkym retardačným
momentom, ktorý extrémne postoje okrajových častí vyvažuje nežnými frázovacími nuansami.“
(Joachim Kaiser: 32 Beethovenových sonát a ich interpreti)
V kontexte Beethovenových klavírnych sonát ide o v poradí 14. sonátu, spadajúcu do stredného obdobia jeho tvorby, kedy skladateľ – často
pod vplyvom „programových“ inšpirácií, príležitostne naznačených
priamo v podtitule skladby (op. 57: Appassionata) – dospieva k modifikáciám modelu klasického sonátového cyklu, na ktorý nadviazal v
prvých troch sonátach, venovaných J. Haydnovi. Na rozdiel od Appassionaty alebo Sonáty op. 81a „Les Adieux“, kde podtituly nesú dokonca
aj jednotlivé časti, v súvislosti so „Sonátou mesačného svitu“ Beethoven
sám nijaké konkrétne programové zámery nevyjadril. Slávne prímenie
získala skladba až po jeho smrti a jeho autorstvo sa pripisuje básnikovi
Ludwigovi Rellstabovi, ktorému plavba po jazere neďaleko švajčiarskeho Luzerna istej augustovej noci za svitu mesiaca údajne asociovala 1.
časť Beethovenovej skladby. Napriek príležitostným sporom a polemikám sa dnes už asi sotva dokážeme vzdať neodmysliteľného podtitulu,
tradovanému od 2. polovice 19. storočia. Zvlášť ak „mesačný svit“ – ako
výstižne podotýka Kaiser – nemusí asociovať len idylickú sentimentalitu, ale aj zúfalstvo, bezcieľne putovanie, šialenstvo alebo smrť...
Dielo skomponoval Beethoven v roku 1801, pravdepodobne v Dolnej Krupej, počas jednej zo svojich návštev u rodiny Brunsvikovcov
a venoval ho žiačke, bratislavskej rodáčke Giuliette Guicciardiovej
(1784–1856). Dobové svedectvá ako aj Beethovenova korešpondencia naznačujú, že skladateľ v tom čase vzplanul nešťastnou vášnivou
láskou k šestnásťročnej Giuliette (považovanej popri jej sesterniciach
Terézii a Jozefíne Brunsvikových za jednu z kandidátok na legendárnu
„nesmrteľnú milú“, ktorou však podľa najnovších výskumov bola zrejme Jozefína...). A hoci pre potvrdenie tejto domnienky priame dôkazy
neexistujú, je klavírna sonáta, venovaná Giuliette, preniknutá natoľko
intenzívnym a v Beethovenovom prípade absolútne výnimočným nábojom citov a vášní – či už ide o žalospev prvej alebo exaltované výkriky
a výbuchy poslednej časti, že o silnej autobiografickej pohnútke k jej
vzniku niet pochýb...
Podtitul Sonata quasi una fantasia v záhlaví oboch klavírnych sonát
op. 27 naznačuje Beethovenovu ambíciu nadviazať na tradíciu viacúsekových, rapsodicky uvoľnených skladieb v kvázi improvizačnom štýle,
aké komponovali C. Ph. E. Bach, Haydn či Mozart. Pri bližšom pohľade na obe ťažiskové a charakterovo príkro kontrastujúce okrajové časti
Sonáty op. 27 č. 2 sa ukazuje, že ide v skutočnosti o „dvojičky“, ktoré
vyrastajú z rovnakých prvkov – konkrétne tradičných lamento-figúr
a idiómov európskej hudby, no Beethoven z nich generuje dva diametrálne odlišné organizmy. Tanečné Allegretto uprostred má charakter intermezza a funkciu výrazového odľahčenia – čo výstižne vyjadruje
slávna metafora Franza Liszta, ktorý ho označil ako „kvet medzi dvoma
priepasťami.“

Adagio sostenuto
Pôdorys tradičného sonátového cyklu v op. 27 č. 2 narúša Beethoven
už v legendárnej 1. časti. Tá svoj sugestívne hypnotizujúci kolorit na18
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Príklad č. 1

Príklad č. 2

dobúda predovšetkým zásluhou monotónneho triolového pulzu rozložených akordov v strednom registri nástroja, znejúceho od začiatku
do konca. Nad ním sa nesie melódia, sprevádzaná oktávami a akordmi
basovej línie.
Elegické vyznenie prepožičiava skladbe aj využitie tradičných lamento-figúr, tradovaných od čias baroka, ktoré však Beethoven harmonicky rozvíja spôsobom, zreteľne predznamenávajúcim romantizmus (Pr. 1). V štvortaktovej introdukcii, predchádzajúcej nástupu melódie v 5. takte, zaznieva charakteristický „ciacconový“ bas, zostupné
klesanie po sekundách od základného tónu molovej toniky k durovej
dominante, známe z desiatok skladieb (spomeňme len Bachovu husľovú Chaconnu d mol). Tradičný sled ozvláštňuje Beethoven „obkročným“ dosiahnutím záverečného tónu (a–fis v treťom takte; toto žalostné obaľovanie jedného tónu susednými sekundami je súčasne jedným
z najdôležitejších melodických prvkov skladby). Bolestne melancholic5 2007
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kú atmosféru umocňuje Beethoven aj harmonizáciou (vyhrotenie kadencie prostredníctvom neapolského sextakordu v 3. takte), prieťahmi
(napr. cis-his vo 4. takte) a záverečným klesaním pomyselného vrchného hlasu, ukrytého v triolových figuráciách ( fis-e-dis / dis-cis), akoby
imitáciou „ciacconového“ basu.
V 5. takte nastupuje melódia, ktorá na základe bodkovaného rytmu a nápadnej tendencie zotrvávať na jednom tóne, príp. sa od neho
len minimálne vychyľovať, výrazne inklinuje k figúram, resp. idiómom
smútočného pochodu (spomeňme napr. Smútočný pochod zo Chopinovej Sonáty b mol op. 35). Charakteristickým znakom tejto témy je
záverečné vzopätie (kvartový zdvih) v 8. takte a následné bezmocné
„prepadnutie sa“ o kvintu nižšie, harmonizované vždy ako spoj D–T,
vytvárajúce v priebehu skladby výrazné cezúry, v ktorých sa žalospev
odmlčí. Aj v tomto prvku môžeme identifikovať jednu z tradičných lamento-figúr, evokujúcich smrť (abruptio): náhle zmĺknutie, žalostný
preryv melódie vždy znova vzbudzuje obavu, či sa snáď neodmlčala
navždy...
Z hľadiska formy nesie 1. časť znaky piesňovosti. Napriek tomu,
dôležitú úlohu zohrávajú aj prvky sonátové, čo je dôležité predovšetkým v súvislosti s finále, kde sa stávajú opornou kostrou pre rozvinutie
dramatického procesu.
V 15. takte 1. časti nastupuje nová téma, ktorá s úvodnou témou
kontrastuje rytmicky v dôsledku vylúčenia bodkovaného rytmu a melodicky snahou o vzopätie, podporovanou aj následným dialógom s basom (Pr. 2). Ako je u Beethovena pravidlom, aj tentoraz je kontrastná
téma súčasne vybudovaná z tých istých prvkov ako téma hlavná: prvok
„obaľovania“ tónu sa objavil už v introdukcii; jeho výrazová intenzita je
však vystupňovaná pohybom v dlhších rytmických hodnotách a chromatikou (sled h1–c 2–ais1–h 1; opäť jedna z tradičných lamento figúr,
označovaná ako pathopoeia). Žalostne melancholický charakter prehlbuje – podobne ako v oblasti hlavnej témy – dôraz na frygický vzťah (tu
C dur–H dur), ktorý je však tentoraz výrazovo opätovne vystupňovaný
prieťahmi a je aj zdrojom mimoriadne nápadnej disonantnej kolízie v
okrajových hlasoch v taktoch 16 a 18 (h–c2). Celá kontrastná oblasť je
situovaná akoby v oblasti dominanty tóniny e mol (t.j. rovnomennej
tóniny paralely východiskovej cis mol); v takte 19 sa však dominantný
súzvuk H dur nerozvedie, ako očakávame, do tóniky, ale do zmenšeného súzvuku (gis-h-d-eis), ktorý neguje očakávanú tóniku a ako tonálne
nejednoznačný súzvuk, obsahujúci dva tritóny evokuje charakteristické napätie (preto sa s ním často stretávame aj v dramaticky vypätých
pasážach operných recitatívov). V kontexte doterajšieho vývoja (snaha
o vzopätie) pôsobí tento moment ako odopretie, tragický zlom, čomu
zodpovedá aj vyústenie melodickej línie do bezmocného klesania
(ciacconový motív) a následné bezbranné „prepadnutie sa“ k tónu fis,
vôbec najnižšiemu tónu melódie a zároveň základnému tónu tóniny fis
mol, v ktorej pokračuje stredný úsek skladby.
Epicentrom stredného úseku sú takty 28–41, v ktorých vrcholí
tendencia k ustrnutiu, badateľná v skladbe od samého začiatku, prejavujúca sa v basovej línii zlovestným uviaznutím na tóne Gis, ako aj
potenciálna hrozba „zániku“ melódie, ktorá je najskôr redukovaná na
útržkovitý dialóg, až kým sa úplne nevytratí...
Centrálnou udalosťou skladby v tomto zmysle je definitívne ustrnutie melodického pohybu v rytme smútočného pochodu na tóne Gis v
tenorovom registri v kóde (t. 60), asociujúce vyzváňanie umieráčika...

Allegretto
2. časť je napísaná vo forme scherza s triom, jej 1. úsek však výrazovo
inklinuje skôr ku klasickému menuetu. Napriek zásadnému kontrastu
voči monotónnej 1. časti, dosiahnutému jednak neustálym rozmarným balansovaním medzi staccatovou a legatovou artikuláciou či
nápadom opakovať jednotlivé frázy v pôvabných synkopických prieťahoch, odhalíme pri podrobnejšom započúvaní za fasádou galantných
manierizmov aj súvislosti s 1. časťou: tak napríklad už ústredný motív
je zjavne výsmechom, paródiou na „ciacconový bas“.
Nakoľko v závere prevláda skôr legatová dikcia a dochádza k zjavnému upokojeniu, vyznieva Allegretto napokon zmierlivo a idylicky:

drastický výbuch apokalyptického finále však vzápätí ukáže, aké klamné bolo toto zdanie...

Presto agitato
Predobrazom sonátového pôdorysu finále skladby je úvodná časť a
jej vlastným zmyslom transformácia, či skôr typicky beethovenovská
revolta a vzdor voči tradičným lamento-figúram a idiómom, exponovaným v 1. časti.
Zreteľné súvislosti odhalíme už pri bližšom pohľade na úvodné
osemtaktie (Pr. 3): podobne ako v introdukcii 1. časti, klesá aj tu basová línia od tónu Cis ako základného tónu molovej tóniky ku Gis ako
základnému tónu dominanty: výplň tohto priestoru je však chromatická a nie diatonická, t.j. namiesto „ciacconového“ tu máme do činenia s výrazovo oveľa intenzívnejším tzv. lamento-basom resp. figúrou
passus duriusculus (cis-his-h-a-gis), tradične spojenou s afektom žiaľu, bôľu, náreku, utrpenia a pod. (v tejto funkcii ho Beethoven využíva napr. v 32 variáciách c mol alebo Chopin v Prelúdiu c mol op. 28). Vo

Príklad č. 3

Príklad č. 4

finále „Sonáty mesačného svitu“ je však využitie figúry lamento-basu
celkom jedinečné vzhľadom na rámec, v akom sa ocitá: v rámci nespútanej a exaltovanej explózie v zúrivom Presto agitato. Pokiaľ na začiatku potrebujú sledy šestnástinových arpeggií, poháňané vpred netrpezlivými staccatami ľavej ruky, na prekonanie vzdialenosti štyroch
oktáv a dosiahnutie príslušného akordického sforzato úderu 2 takty,
v taktoch 7 a 8 je to už len jeden takt, čím je súčasne predznamenaná
dikcia priam hysterického zrýchľovania, vlastná aj skladbe ako celku.
Genéza týchto sf-úderov, zaznievajúcich vždy dvakrát, siaha opäť do
1. časti sonáty: ide o zúrivú narážku na smútočnopochodový motív
v bodkovanom rytme, ktorým – takisto v predtaktí – štartovala vždy
nová fáza žalospevu...
Súvislosť s 1. časťou je nápadná aj v kontrastnej téme, nastupujúcej
v gis mol (Pr. 4), ktorej neustále návraty prepožičiavajú finále sonáty
charakter ronda. Dominantnými prvkami sú prieťah a bodkovaný ryt19
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mus – teda lamento-idiómy, ktoré poznáme už z 1. časti, ktorým však
Beethoven opätovne „vyhlasuje vojnu“, keď z nich vytvára štvortaktovú tému, v rámci ktorej do figúry v bodkovanom rytme integruje prvok
výhražného stúpania (sextový zdvih, opäť ako tradičná rétorická figúra
známa, pod názvom exklamácia) a sled prieťahov necháva stúpať v trojnásobnej sekvencii. Následne, nadväzujúc tak súčasne na rozmarnú
dikciu 2. časti, túto tému opakuje v synkopických oktávach – čím však
vo finále, neustále poháňanom vpred netrpezlivými šestnástinovými
pasážami v ľavej ruke, dosahuje charakter stupňovania naliehavosti.
Štvortónový motív, do ktorého toto naliehanie vyústi (his-cis-ais-h), je
opäť zúrivou narážkou na 1. časť: konkrétne na kontrastnú tému, založenú na chromatickom „obaľovaní“ jedného tónu. A všimnime si napokon vrchol tejto permanentne gradujúcej témy, mohutné STOP! vo
ff na neapolskom sextakorde, súzvuku A dur, ktorý hral takú dôležitú
rolu v 1. časti. Ten tu však Beethoven opätovne exponuje – v rozpore s
jeho tradičnou symbolikou – ako gesto divého odporu a vzdoru...
Analógie s 1. časťou sa objavujú aj v ďalšom priebehu skladby:
tak štartuje rozvedenie vo finále, prinášajúce permutácie kontrastnej
témy, taktiež vo fis mol a tesne pre nástupom reprízy, kedy sa proces
pred novým výbuchom na chvíľu konečne upokojuje, sa basové tremolo v rozmedzí 15 taktov, podobne ako v epicentre stredného úseku 1.
časti, ustáľuje na základnom tóne dominanty (Gis).
Zreteľná súvislosť medzi vrcholným momentom úvodného Adagio
sostenuto a záverečného Presto agitato sa napokon objavuje v kóde finále, rapsodickej kadencii, akou by mohol vyvrcholiť aj klavírny koncert: sledy panických arpeggií v dvaatridsatinách v jej úvode (takty
163–165) sú totiž identické so súzvukmi zmenšených septakordov, zaznievajúcimi vo figuráciách nad ustrnutým basovým Gis v kľúčovom
mieste 1. časti (takty 32–37).

K interpretácii
Excentrická protikladnosť okrajových častí sa prejavuje aj v interpretačnej rovine: kým 1. časť môže zahrať z listu prakticky hocikto, kto
sa dostal k štyrom krížikom, finále sonáty okamžite odstraší každého
nadšenca svojimi technickými nárokmi, oktávovými trilkami a synkopickými pasážami, neprestajne sprevádzanými neúnavnými šestnástinovými figuráciami.
Akokoľvek jednoduché je však Adagio sostenuto odohrať približne,
vyžaduje si jeho extrémne pomalá rovnomernosť rovnakú koncentráciu a rovnaké interpretačné majstrovstvo ako extrémne rýchla rovnomernosť finále.
Pokiaľ ide o tempo 1. časti, Beethoven udáva dva protichodné pokyny: na jednej strane tempový údaj Adagio sostenuto, na strane druhej však predpisuje alla breve – takt, nabádajúci k snahe o plynulosť a
vyhnutie sa nadmernému počtu impulzov. Len na základe rozporuplnosti týchto Beethovenových pokynov je podľa Kaisera možné vysvetliť priam fantastické tempové rozdiely v interpretácii tejto časti, ktorej
trvanie sa pohybuje v rozpätí medzi 4 a 8 a pol minútami.
Zaujímavé je, že Beethovenovo Adagio sostenuto zrejme inšpiroval
Mozartov Don Giovanni, konkrétne scéna Komtúrovej smrti, kde sa
– takisto ako v Beethovenovej sonáte – vyskytuje ostinato osminových
triol, do ktorého zaznievajú rytmicky náročné nástupy troch spevákov
a ktoré Mozart – motivovaný zjavne snahou o uľahčenie interpretácie
tohto miesta – v tomto andante-úseku notuje v alla breve takte; pri interpretácii Beethovenovej sonáty je však azda dôležitejšie, že sám Beethoven sa o 1. časti vyjadril ako o žalospeve (Totenklage).
Z nespočetného množstva nahrávok slávneho diela som pre porovnanie vybrala štyri: Glenna Goulda (Sony Classical, 1994), Rudolfa
Serkina (Sony Masterworks, 1995), Danielu Varínsku (OPUS, 1996)
a Melvyna Tana (Angel, 2005). Najvýraznejšie rozdiely sa prejavovali
v 1. časti Adagio sostenuto v Gouldovom alla breve podaní (4:11) na prvé
počutie šokuje: rýchlym tempom, neúprosným búšením triol, antiromantickou a antipatetickou melodickou dikciou. Bodkovaný rytmus
melódie však v tomto tempe neevokuje smútočný pochod; notoricky
známa skladba znie odrazu zvláštne asketicky, odcudzene a niet v nej
ani stopy po melanchólii či intimite (čo je však v rozpore s Beethoveno20

skladba mesiaca.indd 4

vým pokynom: Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente
e senza sordini!)... Serkin napriek pomalému tempu (6:29) udržiava
poslucháča v permanentnom napätí: hoci aj v jeho interpretácii prísny
rytmus triolového ostinata evokuje čosi neúprosne tragické, zreteľne
dominuje kantiléna žalospevu, ktorá je dokonca – podľa môjho názoru
celkom v súlade s filozofiou vývoja skladby – stále pomalšia (citeľné je
najmä spomalenie na začiatku reprízy a ochabovanie „umieráčika“ v
kóde). Varínskej kultivovaná 1. časť pôsobila na mňa najštandardnejšie; len príležitostne ma trochu vyrušovalo ritenuto v závere melodických fráz. Singapurský rodák Melvyn Tan (ročník 1956) nahral všetky
Beethovenove sonáty na historickom klavíri. V jeho podaní príjemne
prekvapia ostinátne trioly, ktoré znejú podstatne jemnejšie a pripomínajú zvuk lutny; najvýraznejší „handicap“ historických nástrojov
– krátky dozvuk – sa usiluje vykompenzovať agogikou, čím však zjavne trpí plynulosť ostinátneho toku.
V „epicentre“ 1. časti (takty 28–41) dospievajú melodické línie
okrajových hlasov ku kritickému „bodu nula“ a iniciatívu preberá pásmo monotónneho ostinátneho náreku, ktoré sa nečakane „odpútava“
od svojho registra a námesačne tápajúce po tónoch zmenšeného septakordu stúpa kamsi do neznáma. Tu na mňa najsugestívnejšie zapôsobil opäť Serkin, ktorý túto pasáž hrá navonok najprísnejšie, avšak s
vnútorne bohato diferencovanou škálou agogických a dynamických
mikronuansí.
Pri interpretácii 2. časti je dôležité predovšetkým vypointovať
rozdiely medzi staccatovou a legatovou artikuláciou. Najpresvedčivejší bol pre mňa opäť Serkin – jeho Allegretto vyznieva ako elegantný
klasický menuet, z ktorého si však tu a tam – ako výsledok presného
pridržiavania sa Beethovenovho precízneho zápisu, t.j. narúšania
uhladených galantných úklonov sforzatovými výbuchmi a dôslednosťou v úsekoch, kde sa staccato a legato artikulácia súčasne kombinuje
– ktosi uťahuje...
Vo finále vytvára sonátový proces, rozpútaný Beethovenovou vášnivou „vzburou“ voči tradičným lamento-figúram, takú radikálnu a
nespútateľnú energiu, že interpret, ktorý chce za každú cenu zostať
„pánom situácie“ a staví na prílišné plánovanie a kalkulovanie, sa
nevyhnutne prehrešuje proti charakteru skladby. Tí, ktorí si neuvedomia, že ide o jediný hysterický exces, vrcholiaci panickou kódou a
následným tragickým zrútením v Adagiu, a ktorí hrajú „na istotu“,
sústrediac sa na čistotu, finesy úderu a rozvážne kalkulovanie jednotlivých momentov skladby, sú vopred odsúdení na neúspech. Inak povedané, každá adekvátna interpretácia tohto finále by si mala zachovať
bezprostrednú kvalitu akejsi elementárnej, nespútanej divokosti a nepredvídateľného búrliváctva. Na druhej strane, zostať len pri spontaneite jednotlivých afektov samozrejme nestačí – úlohou interpreta je
súčasne vyrozprávať jeden pohnutý príbeh...
Interpretácia finále ma v zásade presvedčila v podaní všetkých – u
prominentnej slovenskej interpretky Beethovenových klavírnych sonát Daniely Varínskej cítiť profesionálnu erudíciu a skúsenosť; excentrizmus Glenna Goulda je v tejto „šialenej“ časti celkom na mieste; bravúrou a nádherným žalostným adagiovým zlomom (s prekvapujúcim a
pôsobivým trilkovaním „zhora“) v závere iste každého nadchne Tan a
duchaplnou iskrou opäť Serkin.
Diskografia:
Beethoven: „Mondschein Sonata“,
Piano sonatas vol. 1
Daniela Varínska
OPUS 1996;
CD 91 2571-2 (131)

Peters-Beethoven-CD
Pathétique (Piano: Glenn Gould)
Mondschein-Sonate (Piano: Rudolf Serkin)
Appassionata (Piano: Robert Cassadesus)
Edition Peters – Sony Music 1995;
CD 07-064551-10

Beethoven: Piano
Sonatas, Vol. 1 Nos, 1-3, 5-10, 12-14
Glenn Gould
Sony Classical 1994;
CD 52638

Beethoven: Piano Sonatas, Etc, 5 CD
Melvyn Tan
Angel 2005;
CD B0001ZM8U4
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Ružičky spálil mráz...
M. Babiak: Ružičky zo srdca / výber hudby a réžia: M. Babiak, dramaturgia: M. Čibenková, scéna: J. Valek,
kostýmy: E. Farkašová, choreografia: Z. Šebová, premiéra: 17. marca 2007, Divadlo Jána Palárika, Trnava

Dagmar Bruckmayerová a Andrej Palko [foto: P. Babka]

T

rnavské Divadlo Jána Palárika sa po
šiestich rokoch opäť vrátilo k Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému. Projekt
treba privítať ako koncepčnú dramaturgiu. V
roku 2001 uviedlo jeho jedinú operetu Bellarosa, čo sa pri premiére všeobecne považovalo za kultúrny počin. Dramatická rapsódia
o Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskom, ako
znie podtitul hry Michala Babiaka Ružičky
zo srdca, sľubovala portrét komplikovanej
osobnosti našej národnej hudobnej kultúry,
ale i širšie súvislosti konfliktov tvorcu s okolím. Navyše fakt, že „hrdinom kompozície“
sa stali osudy hudobného skladateľa, naznačoval, že by hudba mohla v inscenácii zohrať
nielen čisto dramatickú, ale aj výraznú estetickú rolu.
Divadlo J. Palárika tentoraz ponúklo k inscenácii u nás nevšedný bonus – kompletné
libreto v bulletine. Divák si môže konfrontovať videné s predlohou. Zdá sa však, že zámer
autorovi viac priťažuje. Lebo pochybnosti či
výhrady voči tomu, ako Michal Babiak prezentuje Mikuláša Schneidra-Trnavského,
možno oprieť o text a nielen o impresie...
Problémom Babiakovej dramatickej montáže nie je to, že popustil uzdu fantázii a ku
konkrétnym postavám Mikuláša a Idy priradil vymyslených Štefánika, Paganiniho,
Mata Hari a Madam X. Vo fikcii, travestii,
rapsódii (či ako si dielo druhovo označíme)
môžu byť takéto úlety prospešné veci. Posun
má iba jedinú podmienku – nemal by stratiť

zo zreteľa aspoň základné konotácie s danou
témou. Babiak však narába s matériou príliš
voľne, ba svojvoľne. Vymýšľa kadejaké vzťahy a témy, ktorými sa stále viac a viac vzďaľuje od historických súvislostí. Jeho fantázia
neodhaľuje podstatu konfliktov SchneidraTrnavského s okolím, dobou, ani so samým
sebou. Nastoľuje pseudoproblémy, ktorým
chýbajú súvislosti osobné aj spoločenské.
Nevedno, aký význam má Štefánik, prezentovaný ako sexuálny dobrodruh, ktorý sa tu
– viac ako historicky doloženým problémom
vedy či politiky – venuje obšťastňovaniu nežného pohlavia. Alebo drogovo závislý Paganini – že by nejaké metafyzické alter ego? A
Madam X? Raz novinárka, neskôr politická
pracovníčka, inokedy spoločenská mondéna... Chce z nich autor komentátorov alebo
dramatické protipóly?
Jasnejšie však nie sú ani autentické postavy Schneidra-Trnavského a jeho manželky
Idy. Babiakov náčrt hlavného hrdinu, to je
mätež raz dobových, inokedy až neuveriteľne
vykonštruovaných sentencií. Z nich najčastejšie vyznieva bolestínstvo, sebaľutovanie a
neschopnosť existencie hrdinu v konkrétnom
svete. Stavbe hry nepomáha ani Ida. Babiak
cez ňu nebuduje vzťah ani len dvoch životných protipólov. Namiesto toho priraďuje
detaily, ktoré spolu nevytvárajú žiadnu novú
konštrukciu. Autorovi sa miestami úplne
stráca dramatický fenomén hudby, jej zrodu
či miesta v profile hrdinu. Namiesto toho pla-

no filozofuje o postavení
umenia a umelca.
Je ťažko vystopovať,
čo je motívom tejto dramatickej rapsódie, ak ňou
nie sú konflikty skladateľa s vlastnou tvorbou, jej
uplatnením v umeleckom
živote a docenením spoločnosti. Niekoľko citácií z hudobného odkazu
skladateľa v dramatickom texte neprekračuje
prvoplánovú ilustráciu.
A to je kardinálna škoda
celého projektu.
Babiak-režisér pristúpil k svojmu textu absolútne odovzdane. Na scéne Jaroslava Valeka nebuduje dramatické obrazy. Uspokojuje sa s málo
nápaditými ilustráciami
jednotlivých miest deja.
Dosahuje však nechcené
efekty, keď napríklad Štefánikovu leteckú tragédiu naznačí spustením
jedného z krídiel na horizonte. Takýchto „čarovaní“ je v inscenácii viac. Ani kostýmy Evy
Farkašovej sa tentoraz nestali divadelnou
výpoveďou o postavách a príbehu.
Najväčšie rezervy vykazuje inscenácia v
práci s hercom. Škoda, veď Jozef Bujdák už
osvedčil aj svoje muzikantské danosti, Zuzana Šebová potvrdila, že je aj spevácky vybavenou herečkou. A Gregor Hološka, Andrej
Palko, Nina Kočanová i hosťujúca Dagmar
Bruckmayerová vedia všeličo z abecedy moderného herectva.
Keďže autorovi nebolo celkom jasné, ako
dramaticky uchopiť Schneidrovu hudbu,
inscenácia jej divadelný význam aj vďaka
nepresvedčivej interpretácii nakoniec spochybňuje. Schneidrove piesne sú štylizované
kompozície. Na ich zvládnutie treba solídnu
profesionálnu prípravu. Majú s nimi čo robiť
onakvejší študenti konzervatórií. Prirodzené
spevácke danosti ani jedného z účinkujúcich
by zrejme na technické nároky nestačili ani
po dlhodobých korepetíciách. A keďže príbeh i dialógy sú dramaticky chudokrvné,
herci hrajú tak, ako sme ich v minulosti videli
mnohokrát.
Mikuláš Schneider-Trnavský si aj dnes zaslúži pozornosť celej kultúrnej verejnosti. O
to viac prekvapuje, že esteticky rozhľadený a
vyprofilovaný Michal Babiak nenašiel v osudoch tejto zakladateľskej osobnosti viac.
Oleg DLOUHÝ
21
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Nostalgický návrat Dusíka
G. Dusík–C. Radványi–O. Kaušitz: Pod cudzou vlajkou/úprava libreta: P. Valo–Š. Fejko, réžia: R. Ballek, hudobné
naštudovanie: K. Seidmann, hudobné aranžmány: J. Bartoš, hudobná nahrávka: Bratislava Hot Serenaders a zbor Cantus,
scéna: M. Hollý, kostýmy: E. Kleinová, choreografia: J. Moravčík, premiéra: 1. apríla, Divadlo Aréna, Bratislava

Martin a Slnko opäť v SND [ foto: A. Klenková ]

Dusík v bratislavskej Aréne [foto: archív divadla]

J

edine divadlo Aréna (premiérou operety
Pod cudzou vlajkou) a trnavské Divadlo
Jána Palárika (koncertom z diela Gejzu
Dusíka) si pripomenuli sté výročie narodenia
zakladateľa slovenskej operety (STV tak urobila reprízou desaťročnej inscenácie operety
Modrá ruža). Nová scéna, kedysi domovské
divadlo skladateľa, si zatiaľ šermovalo na plagáte i javisku s „tromi mušketiermi“ a inými
muzikálmi...
Aréna si Gejzu Dusíka nielen uctila, ale
tak trochu i provokovala. Titulom, ktorý sa stal
legendou, voňal pušným prachom diváckeho
nacionalizmu z roku 1940 a v Slovenskom národnom divadle sa preslávil účinkovaním neopakovateľného bonvivána Františka Krištofa

Jelena Obraztsova a jej hostia
operný galakoncert, 25. marca,
Historická budova Štátneho divadla Košice
Niet pochýb o tom, že galakoncert veľkej ruskej
opernej divy, Jeleny Obraztsovej patril k vrcholným udalostiam opernej sezóny v Košiciach.
Do Košíc prišla na pozvanie šéfa košickej Opery,
Petra Dvorského, aby zaspievala svojim obdivovateľom a dávnym priateľom v spoločnosti mladých adeptov operného umenia. Jej galavečer
v historickej budove ŠD mal neopakovateľnú
atmosféru. Operný orchester dirigovali striedavo
Rastislav Štúr a domáci Igor Dohovič.
V úvode zaznela v brilantnej interpretácii orchestra predohra k Bizetovej Carmen. Na javisko
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Veselého a opernej speváčky Zity Frešovej v
hlavných úlohách.
Pravdou je, že Aréna nemá orchestrisko,
sólistov ani zbor na uvádzanie operiet. Ale išla
na to odvážne i s trochou fantázie. Požiadala
sólistu a aranžéra Juraja Bartoša o zaranžovanie Dusíkových melódií (ktoré existujú iba
v klavírnej verzii) a o hudobnú nahrávku v podaní Bratislava Hot Serenaders, ba v jednom
prípade i zboru Cantus (pod vedením Juraja
Jartima zaznela – s dobovým filmovým dokumentom – pieseň Rád mám ťa zem). Možno
namietať, že muzikálov s playbackmi je dosť
– načo aj opereta? No v situácii, keď operetný
(spevoherný) orchester na Slovensku neexistuje, operetní sólisti odišli do penzie (alebo do

politických funkcií) a financií (ba ani ochoty) na
existenciu nového spevoherného súboru niet,
bola kombinácia nahraných podkladov a spievajúcich hercov jediným možným riešením, ako
si pripomenúť Dusíkov odkaz.
Pravdou je, že opereta Pod cudzou vlajkou
má priam hollywoodske libreto – hoci Dusík
ani libretista Celo Radványi o Hollywoode
ani nesnívali. Hlavným hrdinom je MUDr. Ján
Holub, slovenský lekár v službách francúzskej
légie – potomok slovenského vysťahovalca, ktorý sa zamiluje do krásnej Parížanky Madelein.
Zápletky, podozrievanie zaľúbencov, napokon
vyjasnenie ich vzťahu, ale aj prostredie indočínskej džungle, kam odchádza lekár-legionár kvôli
urazeným citom, naivné „boje“ medzi Francúz-

prišla prvá dáma ruskej opery, Jelena Obraztsova. Okamih sústredenia a prvé takty Bizetovej
hudby menili umelkyňu na bezstarostné mladé
dievča. Tvár sa rozžiarila radosťou a životným
optimizmom. Tmavý, pohyblivý, zvučný hlas, v
elegantnom mezza di voce, s ľahkosťou zdolával
pohyblivé pasáže Bizetovej Habanery. Jemná mimika, úsporné, výstižné gestá dotvárali dokonalý
mladistvý portrét zvodnej Carmen. Nechcelo sa
veriť vlastným ušiam ani zraku: hlas nezmenený,
nepoznačený časom, prvý dojem nad všetky očakávania...
Na scénu potom prišiel hostiteľ, Peter Dvorský. Ako Don José, vášnivo vyznávajúci lásku
zmyselnej Carmen v slávnej kvetinovej árii. Priestor dostali aj hostia: Jana Doležílková, Martina

Masaryková, Tatiana Paľovčíková, Peter Berger,
Jaroslav Dvorský, Jan Martiník a Ondrej Mráz,
ktorí sú – okrem Jany Doležílkovej – v Košiciach
známi z nových i starších inscenácií. Ako doma je tu aj
Vitomir Marof, vynikajúci chorvátsky barytonista,
ktorý na koncerte predstavil svojho Renata z Maškarného bálu a Credo Jaga z Otella. Všetci interpreti
siahali vo vynikajúcich výkonoch až na dno svojich
možností. Veľmi dobrá dramaturgia koncertu vhodne združovala niektoré árie do osobitých celkov.
Efektný bol napríklad záver prvej časti večera.
Lyrická orchestrálna introdukcia k Cileovej Adriane
Lecouvreur uviedla Janu Doležílkovú vo vstupnej
árii Adriany. Pekne sfarbený soprán, s elegantnými
frázami s istotou stúpal do vysokých polôh Adrianinej árie z prvého dejstva. Jej hlasovým i dramatic-
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mi a Vietnamcami, neakané víazstvo legionárov nad vzbúrencami, následné vyznamenanie
MUDr. Holuba za statonos a jeho konené rozhodnutie vráti sa do rodiska otca, na Slovensko
– to je struný dej operety Pod cudzou vlajkou...
V dobe každodenného násilia na televíznych
obrazovkách je „indoínska vojna“ v Dusíkovej
operete iba úsmevnou historkou. Tak ju brali aj
inscenátori. V prvom rade režisér Rastislav Ballek, ktorý rozohral príbeh na zbytone nepreplnenej, raz náznakovej, inokedy zámerne gýovej
scéne Mareka Hollého s nadhadom a zveliením: v romantickej zasnenosti hlavného hrdinu
(hrá a spieva ho šarmantný, hlasom príjemný, v
každej hlasovej polohe istý Ján Koleník), v koketnosti neprekonatenej Madelein (pohybovo
a herecky istá Mirka Partlová, s priebojným,
trochu ostrým hlasom), v pohybovej šantivosti
mladokomických párov a ich spevácko-hereckých i tanených kreáciách (Marián Labuda
ml. ako šibalský Gaston, Štefan Richtárech
ako nemotorný, bohémsky Lecrain, spevácky
a pohybovo výborná Marta Potanoková ako
Yvette a rovnako zaujímavá Júlia Jamrišková
ako Heléne), ale aj v choreograckej nápaditosti
Jaroslava Moravíka. Dokonca by som povedala, že Moravík bol hlavným aktérom pohybového diania v operete. Ballek si v 2. dejstve
zasa nadmieru úspešne „vystrelil“ z predstáv
tvorcov o vietnamskej džungli a o bojoch v nej.
Hrôzu ozajstnej vojny premenil – v duchu libreta
– na romantický lm z 30. rokov, kde štyria Vietnamci robia revoltu pod vedením ernocha (!) a
bieli víazia v minútovej bitke. K tomu už treba
namixova iba tajomné zvuky džungle, ervený
polmesiac, sluhu Kasima s tureckým turbanom
(Pavol Plevík) – a crazy komédia je na svete!
Z posledných koryfejov bývalej spevohry Novej
scény – Karola álika (Profesor) a Iva Hellera
(Plukovník) – vytvoril Ballek vydarené gúrky,
ktorým kontrujú mladí herci s nadaním komiky:
Petra Lenártová (profesorova dcéra) a Pemysl Boublík (Piérre), ba i tvárny sólista Bratislava Hot Serenaders Miloš Staník v úlohách
ašníka, Majora i sólistu-speváka. Taneník
Emetério Rigondeaux Pérez (Tekallah) hrá na
javisku exotického vodcu vzbúrencov a skvelo
dopa pohybovo zladené tanené páry. Kos-

týmy Evy Kleinovej vystihujú dobu 30. až 40.
rokov: sú plné elégie i elegancie.
Dusíkove melódie nezostarli a sú stále aktuálne: sólové, duetá, terceto i záverený zbor. Znejú síce na poloviný (v zborovom nále na celý)
playback, s neodmyslitenými mikroportmi na
tvárach hercov – ale vo výslednom dojme príjemne, bez väších výitiek voi estetike tónu. V
ojedinelých prípadoch (Potanoková, Jamrišková, Koleník, Partlová) sú výkony nadpriemerné.
Nápad so závereným premietaním autentického záznamu nále operety v Slovenskom národnom divadle z r. 1940 (z archívu Slovenského
lmového ústavu) v kombinácii s novou nahrávkou zboru Rád mám a zem, priblížil divákom
atmosféru legendárnej 1. premiéry.

Za nové naštudovanie Dusíkovej operety
Pod cudzou vlajkou, ktorá sa dožila nového
uvedenia iba v dávnejšom nitrianskom Slovenskom udovom divadle, treba dnešnej bratislavskej Aréne poakova. Hoci nejde o dielo,
ktoré hlása veké idey, je to príjemné osvieženie repertoáru, snaha oživi to, o sa v klasickej
podobe pred pár rokmi ešte ponúkalo v Bratislave, Prešove, Košiciach i v Banskej Bystrici.
Operetu... Preo vlastne zanikla? Po mnohých
muzikáloch a porovnaní ich obsahu i hudby je
to azda i otázka namieste.
Dodajme: Divadelný ústav pripomenul
návštevníkom Arény Gejzu Dusíka a jeho svet
operety aj reprezentatívnou výstavou.
Terézia URSÍNYOVÁ

kým protipólom je sokya, vášnivá Principessa di
Bouillon, tu v podaní Jeleny Obraztsovej. Dravý výbuch žiarlivosti, vokály nabité napätím, expresívny
výraz, tmavý zamatový tón, koncentrovaná váše v
žiarivom forte... Nádherne klenuté melodické oblúky v prekrásnom mezzavoce vytvárali presvedivý
obraz veristickej hrdinky. Umelkya ponúkla opä
neuveritený, ažko popísatený zážitok.
V druhej asti veera vynikla medzi množstvom výborne zaspievaných fragmentov talianskych opier trojica ruských árií. Emotívnu rozlúku básnika Lenského ponúkol Peter Berger.
Nežné mäkké legato cantabile, plné smútku a
sklamania, majstrovsky spojil s vyítavým parlandom. Vzácny sýty a zvuný bas Ondreja Mráza sa
vzápätí rozozvual v cituplnom melancholickom

speve Aleka z rovnomennej opery Sergeja Rachmaninova. Vemi presvedivé a vášami zmietané vyznanie zanechalo hlboký dojem. Emotívnu
atmosféru ruských árií uzavrela scéna grófky z
ajkovského Pikovej dámy. Obraztsova oživila
každú notu ajkovského partitúry, precítila každé slovo. Magicky sa prevtelila do role tajomnej
stareny a priam hypnoticky vtiahla publikum do
sveta svojich tajuplných spomienok, až mráz behal po chrbte. Expresívne parlando a utíchajúci
temporytmus orchestra pomaly prechádzali do
pianissima. Niekoko sekúnd absolútneho ticha a
neuveritené napätie vytvorili dokonalý dramatický vrchol veera.
Vypätú atmosféru Pikovej dámy bolo priam nemožné alej stupova. V závere koncertu ponúk-

la umelkya známu „kartovú áriu“ z Carmen.
Spontánny, nespútaný prejav obohatila o pocit
hrôzy a strachu. Hlas bol tmavý, hlboké tóny
rezonovali, ba boli až drsné. Škoda, že záverený duet s Petrom Dvorským nemal scénickú
podobu. Obraztsova celou svojou osobnosou
priam dráždila Dona Josého. Duet mal gradáciu, znel expresívne, obaja umelci sa vybiovali
k maximálnemu výkonu. Bola to dráma v pravom slova zmysle a nezabudnutený zážitok.
Zostáva dúfa, že Jelenu Obraztsovu budeme môc opä oskoro privíta na Slovensku.
Vaka Petrovi Dvorskému, okrem krásnych
nových inscenácii, iste uvidíme na košickom
javisku alšie veké hviezdy operného neba.
Peter BUBÁK

Ján Koleník a Mirka Partlová [foto: archív divadla]
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portrét

Vyhostené (?) dieťa múz
Terézia URSÍNYOVÁ

Opereta a jej slovenský tvorca
G. Dusík (1988)

Gejza Dusík

Za poskytnutie fotografi í použitých v článku Hudobný život ďakuje
Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine.
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Pripomienky
Pri slávnostnom otvorení novej budovy Slovenského národného divadla sa okrem rečníkov a hudobných zážitkov nedali prehliadnuť texty moderátorov. Ich autori v záplave faktov obišli operetu
a jej podiel na prvých predstaveniach v historickej
budove SND. Pritom „nezbedné dieťa múz“, ako
operetu a pridružené formy hudobno-zábavného
divadla pomenovala maďarská autorka Margit
Gáspárová 1, žila v repertoári niekdajšieho SND
od roku 1920 až do roku 1945. Pravdou tiež je, že
okrem Smetanovej Hubičky, ktorá 1. marca 1920
otvárala dejiny Slovenského národného divadla
a následnej inscenácie činohry Mariša od bratov
Mrštíkovcov 2. marca 1920, uviedol Jeřábkov
súbor, ktorý tvoril začiatky histórie SND, už 3.
marca operetu Maharadžov miláčik od Emília
Starého... Do konca prvej sezóny v júni 1920 sa
tento súbor predstavil v historickej budove SND
až devätnástimi operetami a spevohrami! A tak,
nech už hodnotíme operetu akokoľvek, z dejín
prvej národnej scény ju do roku 1945 nemožno
vymazať.
Medzi vážnejšími súrodencami Tálie ide
nielen o nezbedné, ale priam nemanželské či
vyhostené dieťa múz. Pritom opereta bola pre
divadelných riaditeľov zdrojom na naplnenie pokladnice, aby sa mohli uvádzať exkluzívne operné tituly. Milovali ju však nielen početné „nižšie“
sociálne vrstvy, ale aj slovenskí a českí meštiaci,
úradníci a študenti prvorepublikovej Bratislavy.
Pre „vyššiu“ (aspoň sa tak nazývala) intelektuálnu spoločnosť zostala opereta však umelecky
podcenená, v spoločnosti a pri debate hodná iba
výsmechu a irónie, hoci ju celé rodiny a jedinci
tajne navštevovali a páni radi prehodili o subretkách zopár klebietok.

vyrástla na Novej scéne silná spevoherecká generácia umelcov, akými boli Karol Vlach, Belo
Turba, Anton Baláž, Ernest Kostelník, Jaroslav
Rozsíval, Jozef Kuchár, Ivan Krajíček, Karol
Čálik, Zdeněk Sychra, Ivo Heller, Ladislav Miškovič, Jozef Benedik, istý čas aj Milan Lasica a
Július Satinský, zo starších spevohercov František Hudek a Jindra Láznička, medzi sólistkami
Elena Kittnarová, Gizela Veclová, Gréta Švercelová, Božena Polónyiová, Oľga Gallová, Mária
Schweighoferová, Eliška Macháčková a mnohí
ďalší. Spevohru Novej scény nám závideli Česi.
No absolvovala i veľa úspešných zájazdov do zahraničia, známeho tradíciou a kultúrou v pestovaní klasickej operety.

Mementá
Na Novej scéne žili spevohra a opereta až do
osudného 1. apríla 1999, kedy vtedajší riaditeľ

ka tohto článku na celosúborových schôdzach
členov spevohry, ale aj na osobnom jednaní s
menovaným pánom riaditeľom) sa zlikvidoval
nielen orchester, zbor, ale až na zopár jedincov
aj sólistický súbor. Spevoherné produkcie (nielen v Bratislave) postupne nahradili (dokonca
aj v činoherných divadlách) masívne uvádzané muzikály s nahranými podkladmi. Každý
pokus o oživenie klasickej operety sa hodnotí
ako gýč. Pritom televízia a tlač ponúkajú denne vymyslené gýče z domáceho i zahraničného
spoločenského života.
Mimochodom, len pár kilometrov za našimi hranicami, u oboch južných susedov opereta ďalej žije, s náležitou finančnou dotáciou,
sponzorstvom, záujmom médií, prenosmi
predstavení v televízii a termínmi v rozhlasovom vysielaní, na javisku vždy elegantná,
rozšafná, nákladná, nie ako slúžka oblečená za
dámu vo vyhodenej garderóbe.

Spomienky
Nezabudnem na premiéry operetných, spevoherných, hudobno-komediálnych, dokonca muzikálových produkcií na Novej scéne koncom
60., v 70. až 80. rokoch minulého storočia – až
do zrušenia spevohry Novej scény. Chodili sem
nielen „nižšie“ vrstvy (hoci toto označenie nijako
nevystihuje vtedy vládnucu pracujúcu triedu), ale
aj veľa mládeže, oficiálnych hostí, herci, umelci
rôznych povolaní, spisovatelia, skrátka vtedajšia
„lepšia spoločnosť“. Nová scéna – kde žila v sym-

G. Dusík, F. K. Veselý a P. Braxatoris (1956) [Zdroj: archív SNK v Martine]

Pri slávnostnom otvorení novej budovy SND autori sprievodného slova v záplave faktov obišli operetu
a jej podiel na prvých predstaveniach v historickej budove. „Nezbedné dieťa múz“ žilo v repertoári SND
od roku 1920 až do roku 1945.
bióze činohra, opereta, neskôr i muzikál – bola živým, plnohodnotným divadlom, s rovnocenným
kritickým záujmom a reflexiou. Netvrdím, že
všetky premiéry spevohry boli na vysokej úrovni
– ale počet noviniek (vrátane prvých slovenských
muzikálov a hudobných komédií) presahoval
počtom a pestrosťou domácich autorov aj dnešné divadlá. Aj vďaka novým dielam (ale najmä
pestrému repertoáru z rôznych epoch a štýlov)

Novej scény Marek Ťapák (v posledných parlamentných voľbách uchádzač o poslanecký
mandát a azda i o miesto ministra kultúry) a
vtedajšie MK SR zrušili vyše päťdesiatročnú
spevohru a činohru Novej scény. Novou zriaďovacou listinou ustanovili „jednozložkové“
hudobnodramatické divadlo, ktoré podnes
uvádza najmä cudzie muzikály. Pri tomto necitlivom zásahu (svedkom ktorého bola autor-

Odkazy
Toto všetko mi prebehlo mysľou pri moderovaní
bleskových dejín nášho národného divadla v bielej, novučičkej budove SND, ale tiež v divadle Aréna na druhom brehu Dunaja. Tam, kde si ako jediní pripomenuli (okrem trnavského Divadla Jána
Palárika, ale vraj sa už spamätala aj Nová scéna
a dodatočne pripravuje koncert z dusíkovských
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Z inscenácie operety Hrnčiarsky bál (B. Bystrica, 1988) [foto: archív SNK v Martine]

melódií) sto rokov od narodenia zakladateľa našej slovenskej operety a populárnej piesne Gejzu
Dusíka. Keďže už niet naporúdzi vyškolených
mladých operetných sólistov, ani adekvátny orchester, dirigent (ten by sa síce našiel a výborný!
– ibaže vedie v Istropolise súkromné divadielko),
v Aréne je iba „javištiatko“ bez technických vymožeností, chýba orchestrálna jama, ba chýbajú
aj financie na veľkú produkciu, bez ktorej si operetu tažko predstaviť, legendárna opereta Pod
cudzou vlajkou bola naštudovaná a uvedená tak,
ako sa dalo. Bolo dojímavé, že na premiére v Aréne sa stretli aj niektorí bývalí sólisti Novej scény,
aby „zafandili“ mladým a určite si zaspomínali
na dobu, keď boli na Novej scéne v plnej sile. Ešte
dojímavejšie bolo, že sem prišla vdova po skladateľovi, pani Alžbeta Dusíková.
Možno som mala in medias res začať Gejzom
Dusíkom. Ale nedá sa obísť realita. Ani tá najaktuálnejšia: Dusíkove melódie v televíznom programe na STV 1 pod názvom Hit storočia síce opäť
zazneli, ale... Réžia ich „pritvrdila“ nie celkom
vhodnými zostrihmi z minulého politického režimu, hudobné aranžmán zmenilo ich melodickú
líniu a mnohí interpreti zaspievali „pod“ i „nad“
tónom tak, že majster Dusík sa azda i v hrobe
obrátil.

Dusík: fakty
Nechcem tu osvetľovať celú anabázu operetnej
éry v SND, desiatky českých a iných cudzích
operetiek, výpravných revue, vaudevillov a
spevohier v repertoári našej prvej národnej divadelnej scény. Vznikla a rozvíjala sa spočiatku
vďaka pomoci českej súkromnej spoločnosti,
českých dirigentov, spevákov, hercov a podnikateľov – a postupne i školených, talentovaných
slovenských umelcov. O tom napokon hovoria
podrobne iné pramene2. Gejza Dusík vstúpil
do hudobno-zábavného divadla (a populárnej
hudby) v čase, keď v SND vládla predovšetkým
klasická viedenská opereta (Lehár, Kálmán,
Strauss), česká tvorba (Jára Beneš, Rudolf
Friml), nedbalovská opereta (Vinobranie, Poľská krv) a prvé diela banskobystrického rodáka
hlásiaceho sa k maďarskej národnosti Jána Móryho (Zimný románik, La Valiére)... V národne
sa prebúdzajúcej spoločnosti Bratislavy a Slovenska sa čoraz častejšie volalo po operetách
(aj operách), ktoré by čerpali námetom a melodikou zo slovenského prostredia a ducha. No
paradoxne prvá opereta Gejzu Dusíka vznikla
podľa rovnomennej veselohry českého autora
(libretistu i skladateľa) Emanuela Brožíka, za

Z inscenácie operety Karneval na Rio Grande [foto: archív SNK v Martine]
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čiastočnej hudobnej spolupráce dr. Juraja Haluzického. Volala sa Tisíc metrov lásky a premiéru
mala 5. decembra 1935 v SND. Dobový kritik
napísal, že „...pôvabné melódie sa prepletajú celým
dejom, lahodia sluchu obecenstva a stanú sa čoskoro populárnymi. Zvlášť prekvapujúci je živý jazzový
rytmus.“
Gejza Dusík si však po prvom úspechu čoskoro našiel „svojich“ libretistov: Pavla Braxatorisa
a Ota Kaušitza, v prípade operety Pod cudzou
vlajkou i Cela Radványiho. Podnes sú však libretá jeho dvanástich operiet kritizované. Vskutku,
nepresahujú dobový vkus a obsahovú úroveň podobných spevohier, dokonca ani tých klasických.
Málokedy sa podarilo prelomiť v danom žánri
hrádzu módnej salónnej konverzačnej hry či ľúbostnej zápletky. Tak, ako dnes pozerajú tisícky
televíznych divákov tucty filmových príbehov
Steelovej a Pilcherovej, tak si voľakedy žiadali diváci operety so zaľúbeným (väčšinou zámožným)
párom, k tomu staro a mladokomický pár, ktorý
vie dobre tancovať a do deja vnesie vedľa sentimentu aj veselosť a extempore. Divákom to zrejme prinášalo pocit úniku z denne sa opakujúcej,
často ubíjajúcej všednosti. Umenie zabudnutia
a sladkej chvíle, rozprávka pre dospelých... Podnes, v čase sviatkov pozerajú vážení ľudia nekonečne sa opakujúce televízne rozprávky a darmo
sa ich pýtate: prečo. Pravda, v operete sa cenil aj
aktuálny humor, reakcia na danú spoločenskú či
politickú situáciu. Podnes tento druh improvizácie radi pestujú v operetných inscenáciách blízkej
Viedne. Nám asi Pán Boh podobné dary nenadelil. Posledným, kto mal podobné danosti, bol Ivan
Krajíček.
Už pred rokom 1935 písal mladý Dusík šlágre,
vysielané rozhlasom. R. 1932 sa stala doma populárnou jeho pieseň Ty nevieš, jak je krásne niekoho
mať rád – a potom ďalšie, akoby vysypané z rukáva
a vysielané rozhlasom naživo. Cestu mladému Dusíkovi v oblasti populárnej piesne otvoril najmä riaditeľ bratislavskej rozhlasovej stanice prof. Miloš
Ruppeldt, ktorý zo svojho postu nezištne pomáhal mladým slovenským umelcom. Citové, ľahko
zapamätateľné melódie mladého Gejzu Dusíka
sa čoskoro stali takými populárnymi, že dokonca
vychádzali tlačou u viedenských nakladateľov. Nepochybne mu uľahčili jeho domáci oficiálny vstup
na javisko SND. A tak bývalý študent medicíny
(absolvoval iba štyri semestre) bol ešte len poslucháčom kompozície na Neues Wiener Konservatorium, keď už mala v Bratislave premiéru jeho
opereta Tisíc metrov lásky...
Až do roku 1944 nasledovali ďalšie Dusíkove operetné diela, jedno úspešnejšie ako druhé,
všetky uvedené na javisku SND: Keď rozkvitne
máj (1938), Modrá ruža (1939) – obe na libreto dr. Pavla Braxatorisa – Pod cudzou vlajkou
(1940) na libreto Cela Radványiho a na texty
piesní Ota Kaušitza, Osudný valčík na libreto
Ota Kaušitza (1943), Tajomný prsteň na libreto Pavla Braxatorisa (1944) a hudobná komédia Dvorná lóža na text hry J. M. Crawforda (r.
1947), ku ktorej texty piesní napísal Jarko Elen.
Túto komédiu oživil až v roku 1968 v prešovskom Divadle Jonáša Záborského ako režisér
F. Krištof Veselý.
5 2007

5/18/07 12:39:36 PM

HUDOBNÉ DIVADLO
Dusík: forma a realita
Gejza Dusík vychádzal pri tvorbe svojich operiet síce z vlastnej lyrickej melodiky, prípadne z
módnych rytmov (fox, tango, valčík), ale schematicky sa dlho pridŕžal formy viedenskej operety s jedným lyrickým a druhým mladokomickým párom, s preferovaním uzavretých čísiel
piesňového charakteru, vloženými tanečnými
číslami, často vytvorenými na ústredné melódie. Predohra sumarizovala najnápadnejšie
melódie a rytmy. Až v neskorších operetách
využíval recitatív a melodrámu, prípadne prekomponovanejšie hudobné čísla. Ale neopakovateľná a vždy prítomná je Dusíkova ľudovosť
melodiky a jeho reakcia na dobové moderné
rytmy. Najväčšie hity z Dusíkovho odkazu sa
zachovali práve z jeho operiet, napísaných pre
SND, ojedinele z éry uvádzania na Novej scéne po roku 1945, kedy operetu vykázali nielen
z javiska SND, ale nadlho aj z ponuky celého
spevoherného divadla na Slovensku.
Dobová negácia hudobno-zábavného divadla ako prežitku meštiackej kultúry utlmila
tvorivú invenciu Gejzu Dusíka. Jeho plachá,
distingvovaná, elegantná, na rodinu a súkromie orientovaná osobnosť, bez bohémskych
vybočení, sa utiahla na dlhé roky do úzadia.
Ako skladateľ sa venoval viac komponovaniu
piesní ale aj koncertných skladieb ľahšieho
žánru (Rapsódia pre orchester, suita Obrázky z Trenčianskych Teplíc, Podvečerná idyla,
suita Nedeľa na dedine a i.). Od r. 1939 pracoval v Slovenskom autorskom zväze, ktorý sa
pretransformoval na Slovenský ochranný zväz

Nostalgia domova však zaznieva dokonca
v takých Dusíkových dielach, ktoré sa námetovo inšpirovali odľahlými kútmi sveta. A tak
jednou z najkrajších piesní Dusíka sú Zvony
domova z operety Karneval na Rio Grande
(Košice, 1963). Za túto operetu dostal Gejza Dusík r. 1964 Cenu M. Schneidra-Trnavského a o rok neskôr – za úspešnú prácu v
oblasti tanečnej piesne a slovenskej operety
– titul zaslúžilý umelec. Tieto ocenenia sa
dnes síce „nenosia“, ale v prípade Dusíka ich
spomínam, lebo boli stopercentne zaslúžené.
Podobne ako titul národný umelec, ktorý mu
udelili až tesne pred smrťou – k 1. máju 1988.
Skladateľ si ho však už neprevzal, 5. mája
toho istého roku zomrel v Bratislave ako 81ročný.
Do súčtu Dusíkových neskorších prác
patrí aj hudobná komédia To by bola láska
(Nová scéna, 1971), ktorá vznikla taktiež
v spolupráci s Pavlom Braxatorisom. Obsahovo je libreto tejto komédie vystavané
v kontradikcii dvoch generácií, odhaľuje
pretvárku, závisť, podvody všedného dňa a
malomeštiactvo novodobého života. Dusík a
Braxatoris nikdy nemali v sebe ostré pazúre
satiry. Skôr chceli zabaviť, jemne parodovať a
veselšie sa pozrieť na náš malý svet. Súťaže o
kráľovnú krásy a speváka populárnej hudby
prežili podnes, a tak ktovie, či by práve táto
„voľná komediálna burleska“ (ako ju nazval
kritik Marián Jurík) nezarezonovala i dnes
na niektorom domácom javisku.
Poslednou operetou Gejzu Dusíka bolo
prakticky pasticcio z jeho najpopulárnejších

nohej“, takmer zabudnutej a dnes nechcenej
múzy.
Gejza Dusík je však okrem zakladateľskej úlohy v operete i tvorcom slovenského
tanga (s clivým melodickým oblúkom a ležérnosťou vo výraze) a slovenskej populárnej piesne. Neudával presný počet svojich
piesní – iba letmo naznačil, že ich je okolo
250, pričom najmenej 30 z nich sa stalo
večne zelenými melódiami. V invencii to
bol v rámci populárnej tanečnej piesne prinajmenšom taký zjav, ako Mikuláš Schneider-Trnavský v piesni umelej. Mnohé jeho
melódie zľudoveli: Široká cestička, Ružičky
červené, Marína, Tak nekonečne krásna,
Jablone, jablone, Letelo vtáča nad nami,
Dedinka v údolí, Rodný môj kraj, Dve oči
neverné, S tebou pod Tatrami, Lebo tu, lebo
tam, raz ťa predsa pobozkám, Len bez ženy,
Tá modra ruža vám povie, Dve oči neverné, Vám ešte jednu tichú pieseň zaspievam,
Dobrú noc vám, Snáď aj ku mne raz láska
príde, Čo si len počnem bez teba, Saigon ty
mesto krásnych žien, Až naše šťastie odletí...
Od Janka Blahu, Štefana Hozu cez Margitu
Česányiovú, Máriu Kišonovú-Hubovú po
Elenu Kittnarovú, Petra Dvorského a Gabrielu Beňačkovú sa Dusíkovým krásnym
melódiám venovali mnohí slovenskí operní
speváci a tiež mnohí poprední interpreti populárnej piesne viac ako troch generácií.
Z najvýznamnejších albumov s Dusíkovými piesňami spomeniem Pieseň môjho srdca
(OPUS 1974), Modrá ruža (OPUS 1983) a
Melódie Gejzu Dusíka (OPUS 1985). Samoz-

Tvorba Gejzu Dusíka je v operetnom žánri pre slovenskú hudbu zakladateľská. Vytvoril diela so slovenským
námetom, čerpal z melodiky blízkej nášmu piesňovému cíteniu, lyrike, duši a srdcu nášho človeka.
Význam Gejzu Dusíka možno prirovnať k najlepším tvorcom našej „vážnej“ hudby,
aj keď v službách „ľahkonohej“, takmer zabudnutej a dnes nechcenej múzy.
autorský, kde bol od roku 1949 riaditeľom. Tejto organizácii venoval takmer štyridsať rokov
svojho života.

Dusík: nové ciele
Ďalšie javiskové dielo z autorskej dielne Dusík–
Braxatoris vzniklo až v roku 1954, keď mala na
Novej scéne premiéru opereta Zlatá rybka. Ani
kvázi socialistický obsah tejto operety nezničil
Dusíkovu ľudovosť, ľúbivosť melódií. Návrat
Dusíka v plnej sláve však znamenala až jeho
spevohra Hrnčiarsky bál na libreto Pavla Braxatorisa. Dielo výnimočne premiérovali v Štátnom divadle Košice (1956) a až potom viackrát
na Novej scéne, ba aj v zahraničí. Námet ľudovej spevohry čerpá zo štúrovských čias, z rokov
„meruôsmych“. Obrátenie skladateľa a libretistu smerom k národnej histórii a postupné spoločenské oživenie spoločnosti dali skladateľovi
príležitosť vytvoriť hodnotné, azda najvýznamnejšie dielo. Z hudby Hrnčiarskeho bálu sa ako
klenot vynára Pieseň o rodnej zemi.

29 piesní, uvedené pod názvom Víno pre
Marínu. Ústrednou témou je spomienka na
minulosť, prelínaná so súčasným životom
Dolnej a Hornej Vínnej (možno Modre, kde
– v neďalekej Harmónii – skladateľ tak rád
býval). Dielo pripravili pražskí libretisti Karel Tušek a Lubomír Šterc a premiéru malo
8. februára 1980 v Divadle J. Záborského v
Prešove.

Dusík: význam
Tvorba Gejzu Dusíka je v danom žánri pre
slovenskú hudbu zakladateľská. Nie preto,
že bol prvý (napokon, skôr ako on mal v SND
premiéru Ján Móry), ale preto, že tvoril diela
so slovenským námetom a čerpal z melodiky, blízkej nášmu piesňovému cíteniu, lyrike,
duši a srdcu nášho človeka. Význam tohto
autora s osobitým, zrozumiteľným prejavom
a širokým spoločenským vyžarovaním môžeme prirovnať k najlepším tvorcom našej profesionálnej hudby, aj keď v službách „ľahko-

rejme, jeho piesne vychádzali v notových materiáloch a na platniach i pred tým, než vzniklo vydavateľstvo OPUS. Doma a v zahraničí sa
ich, vraj, predalo vyše milióna! Je to úctyhodné číslo, ktorému na veľkosti neuberie žiadna
tisícka smerom hore či dole.
Dnes je odkaz Gejzu Dusíka uložený v
Matici slovenskej a čaká na autora, ktorý by
precízne zosumarizoval nielen jeho operety
a piesne, ale zhodnotil celkový význam tohto umelca ako skladateľa a vzácneho človeka. Zabudnúť na Dusíka sa nedá, a tak si ho
pripomíname aspoň takto skromne – hoci
v novom SND naňho i operetu ako takú v
histórii nášho národného divadla takmer
zabudli...
Literatúra:
M. Gáspárová: Nezbedné dieťa múz. Dvetisíc rokov divadla ľahkej hudby. Bratislava: ŠHV, 1966.
M. Mistrík a kolektív: Slovenské divadlo v 20. storočí.
Bratislava: VEDA vyd. SAV, 1999.
T. Ursínyová: Cesty operety. Bratislava: OPUS, 1982.
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Hudba medzi životom a smrťou

K dôsledkom politiky národného socializmu na hudobný život Slovenska

DETI Z TEREZÍNA
Agata SCHINDLER

Barbarstvo nacistov a ich prisluhovačov zanechalo
na európskom kontinente bolestivé a hlboké jazvy. Milióny ľudí ich neprežili. Tí, čo sa z koncentračných táborov vrátili, pretavili roky strávené
v ponížení a v živorení rôznym spôsobom. Prešli
dlhé roky, kým boli schopní rozprávať o tom, čo sa
s nimi – a im – vlastne stalo. Osudy takto postihnutých umelcov sa nás dotýkajú prostredníctvom ich
tvorby.
Skladateľ Peter Kolman
Z Bratislavy pochádzajúci skladateľ Peter Kolman dokončil v roku 1964 svoje Monumento per
6.000.000, ktoré neskôr, v roku 1996 revidoval. V
študijnej partitúre, ktorá vyšla v Universal Edition
pod číslom 30 447,
sa skladateľ k dielu
vyjadril takto: „V rokoch 1939–1945 som
ako dieťa čelil nacistickým prenasledovaniam a posledný rok vojny
som strávil v koncentračnom tábore
v Terezíne. Neskôr, keď som sa stal
skladateľom, som vedel, že jedno
dielo venujem obetiam holokaustu,
ku ktorým patrí väčšina mojej rodiny.“ Databáza Židovského múzea
v Prahe poskytuje k internovaniu
Petra Kolmana v koncentračnom
tábore nasledovné informácie:
Peter Kolman, narodený 29. mája
1937 (priezvisko je uvedené ako
Kollmann) prišiel zo Slovenska
pod číslom 44 do Terezína transportom označeným XXVI/1 dňa
23. decembra 1944. Tým istým
transportom pod číslom 43 prišla
tiež Lilly Kollmann, narodená 30.
januára 1904. Dospelí muži, ktorí
išli zo Slovenska do Terezína pod
menom Kolman alebo Kollmann
rovnakým transportom, sa v databáze nenachádzajú. (Rodina bola
teda rozdelená.) Peter Kolman potvrdil, že sa meno ich rodiny písavalo často ako Kollmann a že Lilly
Peter Kolman
Kollmann (tiež Lily Kolmanová)
[ zbierka P. Kolmana ]
bola jeho matka. V liste autorke zo
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dňa 12. apríla 2006 ďalej uvádza: „Do Terezína sme prišli skutočne
23. decembra 1944 zo Serede, transport trval – ako viem – 5 dní
(vo vagóne pre dobytok). Sereď bola akýmsi ‚zhromažďovacím‘ táborom pre slovenských židov, odtiaľ sa rozdeľovali do jednotlivých
koncentračných táborov. Tam som posledný raz videl môjho otca,
ktorý sa volal Ernest (tiež Arnošt) [...], a môjho brata Otta. Obaja
boli zo Serede deportovaní do KZ Oranienburg / Sachsenhausen,
kde za nám neznámych okolností zahynuli. O otcovi [...] som získal informáciu od ‚Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen‘, bol
tam vedený ako väzeň číslo 121045.“ Informáciu o nejasnom osude
otca obdržal Kolman len nedávno, 18. decembra 2003.
Peter Kolman mal sedem rokov, keď sa dostal koncom roka
1944 ako väzeň do Terezína. 20. marca 1942 nadobudla platnosť
vyhláška ministra vnútra, ktorá „zakazovala Židom zmenu bytu
a zdržiavania sa mimo bytu“ (Gardista, roč. IV, č. 63, 18. marec
1942, str. 5). Na základe uvedenej vyhlášky mohli židia zmeniť
trvalý pobyt len po písomnom povolení, ktoré udeľovali okresné
úrady. Okrem toho sa židom zakazovalo v čase od 18.00 do 8.00
hodiny ráno zdržiavať sa mimo svojho bytu. Zákaz sa nevzťahoval na tých, ktorých podľa platných predpisov doteraz nevyradili
z hospodárskeho a sociálneho života. 25. júna 1942 hlásil nemecký poradca pre „židovskú otázku“, Wisliceny, predsedovi slovenskej vlády Vojtechovi Tukovi, že zo
Slovenska bolo deportovaných už 53
000 židov. 35 000 židov, ktorí ešte na
území Slovenska žili, bolo väčšinou
chránených rôznymi výnimkami.
Tie mali byť na základe nového návrhu preskúmané a tým, ktorí ich mali,
podľa názoru národných socialistov
neprávom, mali byť odňaté. Kolmanovci patrili zrejme prechodne k privilegovaným, k majiteľom výnimky.
V liste autorke z 2. mája 2006 Peter
Kolman uvádza: „História internovania (pokiaľ si pamätám) je táto: Do
roku 1943 sme bývali v Bratislave. V
tom roku sme sa presťahovali (neviem
z akých dôvodov, asi bola situácia v
Bratislave už príliš nebezpečná) do
Nového Mesta nad Váhom. Po potlačení SNP v auguste 1944 sa situácia zhoršila aj v menších mestách a
nás zatkli v septembri 1944 (kto, to
neviem, asi to boli príslušníci HG).
Mohli sme si zbaliť každý jeden kufor
a internovali nás v bývalom židovskom
starobinci ,Ohel‘. Zo starobinca viedla cesta mladej rodiny Kolmanovcov
do tábora v Seredi a zo Serede ďalej
do Terezína. Skladateľovi Kolmanovi je podnes neznámy nielen osud
otca ale aj brata. O tom, čo všetko si
jeho rodina vytrpela, a čo sám prežil,
vie povedať málo: „Po vojne bola táto
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tematika v našej rodine tabu. A moja matka už
slov a sám vo svojom Monumente, venovanom
nežije, takže viac sa už nedozviem.“ (list Petra
šiestim miliónom obetiam holokaustu, z vnúKolmana autorke zo 16. apríla 2006)
tornej emigrácie sa mu však nepodarilo vymaIsté však je, že jeden z prvých Kolmanových
niť. Tá sa po roku 1968, keď sa ocitol v situácii,
dotykov s hudbou sa uskutočnil v koncentračktorá mu znemožnila existenciu v rodnej vlasti,
nom tábore v Terezíne. Českých hudobníkov
iba prehĺbila (Ivan Marton–Adela Orémusová:
– napr. Viktora Ullmanna, Pavla Haasa, Hansa
Rozhovor o hudbe, in: Kritika a kontext, 2005,
Krásu, Karla Ančerla či Karla Reinera – už v
roč. X, č. 30, str. 51–52). Peter Kolman pracuje
Terezíne nezastihol, no po ich deportáciách do
a žije od roku 1977 v Rakúsku. Komunikácia
Osvienčimu (z ktorých sa Ullmann, Haas a Krána tému jeho minulosti nebola preňho jednosa nikdy viac nevrátili) sa v Terezíne predsa len
duchá. Moje otázky jatrili snáď i tie rany, ktoré
podarilo čiastočne obnoviť kultúrne a hudobné
milosrdný čas už postupne hojil...
programy, dnes známe pod názvom „Freizeitgestaltung“. Patrili k nim aj hudobné poduTanečnica Alica Flachová-Pastorová
jatia, v ktorých účinkovali deti. Najznámejšími
boli uvedenia detskej spevohry Brundibár a huV roku 1941 žil Peter Kolman na Slovensku ešte
Trojročný Peter Kolman
dobno-tanečné divadlo na český námet z Karav relatívne nezakalenom detskom svete rozprá[ zbierka P. Kolmana ]
fiátových Chrobáčikov (Broučkov), s hudbou na
vok, no v susednom Protektoráte Böhmen und
motívy národných piesní, ktorú skomponoval
Mähren už začali prvé deportácie českých živ Terezíne internovaný Robert Brock. Jedným z účinkujúcich v
dov. Koncom roku 1941 sa dostala do prvého transportu, vyprapredstavení Broučkov mal byť zrejme i malý Bratislavčan Peter
veného z Brna do Terezína, malá tanečnica Alica Flachová, ktorej
Kolman. Dodnes, ako vyplýva z listu Petra Kolmana autorke zo
povojnové pôsobenie je úzko späté s vývojom slovenského balet6. apríla 2006, sa matne pamätá, že sa zúčastňoval na nácviku neného umenia. Alica Pastorová, rodená Flachová, strávila v Bratijakej hry: „V priebehu skúšok som však ochorel (mal som šarlach a
slave celý svoj aktívny život: ako sólistka i dramaturgička baletu

Peter Kolman mal šťastie – do Terezína bol deportovaný až po ukončení hromadných deportačných vĺn
terezínskych väzňov do smrtiacich koncentračných táborov, v čase blížiaceho sa oslobodenia
a kapitulácie Nemecka, teda v čase, keď internovaným nehrozilo
ďalšie naloženie do vagóna pre dobytok.
osýpky naraz), takže som putoval do
nemocnice a predvedenia hry som sa
už nezúčastnil.“ Peter Kolman mal
šťastie – do Terezína bol deportovaný až po ukončení hromadných
deportačných vĺn terezínskych
väzňov do smrtiacich koncentračných táborov, v čase blížiaceho sa
oslobodenia a kapitulácie Nemecka, teda v čase, keď internovaným
nehrozilo ďalšie naloženie do vagóna pre dobytok. Vyše štvormesačnému neustálemu hladu, chorobám, absencii základných hygienických potrieb a zraneniu detskej
duše sa však nevyhol. Jeden zo
vzácnych dokumentov, ktorý Peter
Kolman dodnes vlastní, a ktorý má
nepochybne symbolickú hodnotu
rodného listu, bol vystavený po
oslobodení v Terezíne. Dokument
z 13. mája 1945 s okrúhlou pečiatkou „Gendarmarie – Sonderabteilung – Theresienstadt“ obsahuje
text: „Potvrzuji, že Peter Kollmann
má dopravní prostředek a muži býti
propuštěny z Terezína“. O niekoľko
dní neskôr sa na slobode dožil ôsmych narodenín.
O detstve Petra Kolmana sa
doma nehovorilo, spomienky „boli
príliš bolestné“ (List Petra Kolmana autorke z 2. mája 2006). Peter
Kolman sa síce vyrozprával bez

Alica Flachová-Pastorová v dobe začiatku baletnej kariéry
[ zbierka sestry A. Pastorovej ]

SND. Popri všetkých povinnostiach
a vážnych zdravotných problémoch,
vyplývajúcich z rokov strávených v
koncentračných táboroch, si doplnila vzdelanie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde napokon pôsobila aj ako pedagogička.
Uvoľnenie politickej situácie v roku
1968 jej umožnilo niekoľkomesačné
pôsobenie na univerzite v Pittsburghu. Pri príležitosti jej 50. narodenín
napísal Boris Slovák, vtedajší šéf
baletu SND: „Bolo to v roku 1948,
kedy som v olomoucskom divadle stretol malé, tiché, skromné a nenápadné
dievčatko. Už takmer človek – veľmi
talentovaný, neobyčajne vnímavý, absorbujúci celou svojou bytosťou všetko,
čo poskytuje umelecký svet. Ako kolegovia sme spolu precestovali a pretancovali stovky a stovky kilometrov,
rozvážajúc tanečnú kultúru naozaj do
všetkých kútov kraja, ako to v tom čase
bolo treba. [...] Jej rozhodnutie stať
sa tanečnicou (škola Ivo Váni Psotu
dávala k tomu všetky profesionálne
záruky) nezlomil ani štvorročný pobyt
vo fašistických koncentračných táboroch. Malé, trinásťročné dievčatko sa
uteká k umeniu. A tancom, pomáhajúc prežiť iným, prežíva. Táto krutá
a ťažká skúsenosť nemohla neobohatiť ani jej vzťah k baletnému umeniu
a baletné postavy, ktoré ako sólistka
29
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Slovenského národného divadla stvárnila.“ (Boris Slovák: Alici Pastorovej k životnému jubileu, kópia článku bez udania
prameňa, zbierka Anny Hanusovej).
Narodila sa 11. februára 1928 v poľskom Těšíne a už v rodičovskom dome získala múzické vzdelanie – u Flachovcov sa
hralo na klavíri, husliach, tancovalo sa.
Po odhalení jej tanečného talentu sa učila u Milči Fuchsovej v Ostrave, po presťahovaní rodiny do Brna sa ako desaťročná
dostala k slávnemu pedagógovi Ivovi Váňovi Psotovi. Tanec bol jej svetom. Ale
vývoj politických udalostí v Čechách a na
Morave po roku 1938 dopadol aj na malú
tanečnicu. Jej bezstarostné detstvo skočilo v koncentračnom tábore v Terezíne.
„V novembri roku 1941 sme dostali oznámenie, že nás zaradili do prvého transportu vypraveného z Brna, vtedy som otca prvý
a poslednýkrát videla plakať. [...] Hneď po
príchode do Terezína oddelili mužov od rodín [...] mamu a nás deti ubytovali v Drážďanských kasárňach, ktoré náš (pôvodne
A. Flachová-Pastorová...
tisícčlenný transport) natoľko zaplnil, že
[ zbierka sestry A. Pastorovej ]
na jedného človeka určoval životný priestor rozmer jedného až dvoch kufrov, na
ktorých sme spočiatku aj spali.“ (Alica Pastorová: nedátovaný
rukopisný životopis, napísaný po roku 1995, str. 4–5a. Zbierka
Anny Hanusovej)
Rodina Flachovcov prišla do Terezína 2. decembra 1941 transportom označeným „G“, Alica bola vedená pod číslom 483. (Písomná informácia dr. Jany Šplíchalovej z 11. septembra 2006,
vychádzajúca z údajov databázy Archívu dejín holocaustu Židovského múzea v Prahe). Sestry Alica a Anna patrili k prvým internovaným ďeťom v tábore. Od roku 1942 boli obidve dievčatá,
štrnásťročná Alica a jej jedenásťročná sestra Anna, ubytované v
dievčenskom domove s označením L 410. V izbe č. 28 bývala sestra Anna, ktorá v Terezíne účinkovala v hlavnej postave detskej
opery Brundibár. Alica bývala v izbe č. 13 (porovnaj: Hannelore

torky s Helgou Kinskyovou, 21. septembra 2006 v Špindlerovom Mlýne). Jedna
z deportačných vĺn, smerujúca z Terezína na východ, zastihla po troch rokoch
v tábore i medzičasom dospievajúcu
Alicu. 19. októbra 1944 ju pod číslom
283 trasportom „Es“ odviezli ako šestnásťročnú do Osvienčimu. Šťastnou náhodou unikla pri selekcii na rampe rozhodnutiu povestného osvienčimského
lekára Mengeleho, a tak jej najbližšia
cesta nesmerovala do plynových komôr.
Osud jej ponúkol menej horúce peklo.
Po oholení dohola bola o hlade zaradená na práce. O polstočie neskôr spomína vo svojom rukopisnom životopise:
„Mnohých z nášho transportu poslali
do plynu bez ohľadu na rozdelenie rodín.
Na plač postihnutých a zúfalé výkriky
nemožno zabudnúť.“ Alica Flachová sa
dostala po približne dvoch týždňoch,
opäť vagónom pre dobytok, na práce
do dediny Kurzbach. Stovky žien nosili
z lesa ťažké, vodou nasiaknuté stromy,
každý deň, i v krutých mrazoch, prešla
bývalá adeptka tanca 12 kilometrov na
pracovisko a späť do konských stajní,
v ktorých boli ženy ubytované. Ale tancovala aj v takýchto podmienkach. Na Mikuláša ju bývalá vychovávateľ ka z Terezína,
prof. Weissová, ktorá zdieľala s Alicou ten istý osud, požiadala,
aby piesne, spievajúce zúboženými väzenkyňami, sprevádzala
tancom. „Okolo holej hlavy omotali pančuchu, požičali mi červené
trenýrky, blúzku, a kostým bol hotový. Mojím javiskom bola stredná časť žľabu, z ktorého zvykli kone piť!“, uviedla Alica vo svojom
životopise. Rovnaký prameň dokumentuje, že 6. januára 1945
opustila Alica s ďalšími spoluväzenkyňami Kurzbach. Tam sa
rozišla s priateľ kou Miladou. Kontakt s ňou nadviazala až o rok
neskôr, o čom svedčí Alicin list priateľ ke Milade, nachádzajúci
sa v zbierke jej sestry Anny Hanusovej: „Drahá Milado! Děkuji
Ti za Tvůj dopis, na který teprve dnes odpovídám (to jsem zase

Od roku 1942 pracovala Alica v záhradníctve a v poľnohospodárstve.
No vždy, keď to len bolo možné, tancovala v rámci terezínskych kultúrnych podujatí.
Brenner-Wonschick: Die Mädchen
von Zimmer 28, Freundschaft, Hoffnung und Überleben in Theresienstadt, München, 2004, viď tiež rukopisný životopis Alice Pastorovej,
str. 6). V izbe číslo 28 bolo ubytovaných na tridsiatich metroch štvorcových tridsať dievčat, podmienky v
iných izbách, teda aj v tej, v ktorej
bývala Alica, neboli iné. Od roku
1942 pracovala Alica v záhradníctve
a v poľnohospodárstve. No vždy, keď
to len bolo možné, tancovala v rámci terezínskych kultúrnych podujatí.
Helga Kinskyová, ktorá bývala tiež
v dievčenskom domove s označením
L 410, a ktorá prežila Terezín i ďalšie koncentračné tábory, sa dodnes
pamätá na malú Alicu Flachovú,
tancujúcu v Terezíne postavu Jari vo
Villonových Baladách (rozhovor au30
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...na pódiu SND
[ zbierka sestry A. Pastorovej ]

jednou já, vzdyť mně znáš). Potěšilo
mně velice, že si se setkala se svým
ct. manželem, že jsi jako odškodnění prodělala tak krásnou cestu. Doufám, že Ti však nezůstala žádná
památka jako např. mně. Žádala jsi
mne, abych Ti napsala, jak to s námi
bylo, jak vše skončilo a co je teď. Tak
tedy: Když jsme se rozešly, putovaly
jsme několik dní (dohromady týden)
až jsme došly (dovedeš si představit v
jakém stavu) do Gross-Rosenu. Tam
se prof. Weissová úplně zhroutila a
přišla na marodku. V Gross R. jsme
pobyly 10 dní (měl to být odpočinek,
ale stály jsme skoro celý den na Zählappelu). Potom nás odvezly v otevřených dobytčích vozech do Belsenu.
Cesta byla hrozná. Vozy byly malé a
50 lidí se nemohlo ani hnout. Přitom
ty průjmy!! K tomu všemu jsme byly
5 2007
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u Weimaru bombardovány a mnoho lidí bylo zabito, mezi nimi ta
ní, že již příští rok se dám zase do tance. Dobře, že jsme se všichni
klavíristka Geiringerová [Reneé Gaertnerová-Geiringerová bola
z rodiny vrátili. Zdraví a líbá Tě Licka.“ Licka, Alica Pastorová,
z Viedne pochádzajúcou klaviristkou, ktorá počas internovania
rodená Flachová, zomrela 24. apríla 2006 v Bratislave. Svoj živ Terezíne usporiadala 32 samostatných koncertov. Porovnaj:
dovský pôvod nikdy neskrývala, žila s ním tak, ako s veľmi vážMilan Kuna: Hudba na hranici života, O činnosti a utrpení hudebne podkopaným zdravím po vyše trojročnom utrpení a hrôzach
níků z českých zemí v nacistických koncentračních táborech a vězstrávených v nacistických táboroch. Je obdivuhodné, že našla v
nicích, Praha 1990, str. 251]. Pět dní jsme tak jely a bylo nám řečesebe toľ ko síl postaviť sa z oslňujúceho svetla reflektorov konno, že jedeme do Celle. Dovedeš si představit to nemilé, ba hrozné
centračných táborov do oslňujúcich svetiel reflektorov divadla,
překvapení? Když jsme tam došly (nebýt malé Editky, nebyla bych
aby pod nimi stvárnila na vysokej úrovni postavy Popolušky, Júvůbec došla), stály jsme až do večera, než jsme se musely na dvoře
lie či Mášenky.
svléct (bylo to 11. února, na mé narozeniny) a odhodit to málo, co
jsme měly. Dostaly jsme zavšivené letní šaty a tenké kabáty. NaViac o Petrovi Kolmanovi na www.mica.at, www.hc.sk, tiež v New
hnali nás do bloku (bylo nás asi 700) kde nebylo světlo, a dovedeš
Grove 2001, zv. 1, str. 759.
si představit tu rvačku. Pokud si pamatuji, spala jsem tenkrát pod
kavalcem. Ráno jsme se s hrůzou dozvěděly, že jsme na nehorším
Použitá literatúra:
bloku (což jsme ostatně cítily). Bily a kopaly nás jako psy, (...)! Asi
Katarína Hradská: Der deutsche Berater und die „Lösung der Judenfrage“ in der Slowakei, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 2002, Prag 2002.
měsíc potom jsme byly přiděleny na práci do tkalcovny, kde bylo asMilan Kuna: Hudba na hranici života. O činnosti a utrpení hudebníků z českých zemí
poň teplo, a kde z polívky vybíraly jen maso (na blocích totiž vybírav nacistických koncentračních táborech a věznicích, Praha 1990.
ly i téměř všechen tuřín). Pak pro nával přicházejících vězňů byla
Ludmila Vrkočová: Rekviem sami sobě, Praha 1993.
tkalcovna na 14 dní zrušena a to

byla nejhorší zkáza. Po těch 14
dnech jsme se jen stěží šouraly a
Mar.

o bitku nebylo nouze. Každý veVibr.
čer navráceje se z práce, musely

jsme bojovat o místečko na spaCamp.
ní (spaly jsme vkliněny do sebe)


a dovedeš si jistě představit tu
Gr.c.
hrůzu, když jsme cítily, že nám

každým dnem ubýva těch málo
1
sil, které jsme po tom všem ješte
 
Ptti.


měly, a když dokonce přišel den,
2
 
kdy jsme již vůbec nebyly schop1
ny si své místo vydobýt. Spaly


Gong


jsme tehdy u nohou těch ,silněj2
ších‘ a já mohu říct, že jsem se




tehdy již se vším smířila. Držela

1
mne jen naděje, že snad rodiče



Tamt.

žijí. No, teď dost toho špatného,

2
a teď přijde to lepší. Asi po týdnu


▲
jsme nedostaly nic k jídlu, avšak
Gong, Tamt.: mit dem die Oberfläche des Tellers reiben
ten týden jsme slyšely dunění kaGong, Tamt.:stroke thesurface withthe 
nonů. Ten týden podlehlo nejvíce našich českých děvčat, avšak
podlehly s vědomím, že to přece
Camp.

některé z nás přežijí a budou vy1
kládat lidem o zvěrstvách, které


Timp.
tam byly páchany. A den svobo2
dy přišel! Angličané se chovaly


vzorně! Ihned zavedli vodu (byly
T. picc.
jsme 14 dní úplně bez vody) a


dali nám co měli nejlepšího. Bo1

hužel to bylo pro normální ža
Tom.
2
ludky, a tak jsme z toho teprve


řádně onemocněly. Začala epi1
demie tyfu. Naštěstí jsme byly s

Ptti.
Editou a ještě jedním děvčetěm,
2
které se k nám přidalo, odvezeni



1
do Celle u Hannoveru, kde byla


Gong
dobrá nemocnice a božský lékař,

2
který nás vyléčil. Přes všechnu

jeho péči nemohl však uchránit
1
Tamt.

moje plíce, a tak teď mám nález.
2
Léčím se již od dubna. Byla jsem

3 měsíce v Tatrách a teď jsem v
Jevíčku na Malé Hané, kde se mi
stránka z partitúry Monumento per 6.000.000
skutečně líbí. Doufám, že budu
[Universal Edition]
dělat rychlé pokroky v uzdrave-
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ZAHRANIČIE

Viedeň
Julius Caesar bez barokového pátosu

S

trohý oznam vítal návštevníkov novej
inscenácie opery Georga Friedricha
Händela Julius Caesar pri vstupe do
viedenského Theater an der Wien. Na chodbách sú kamery a priamy prenos z diania
vo foyeri sa premieta na projekčnej ploche
javiska. Kto so snímaním nesúhlasí, vrátia
mu vstupné. Nik neprotestoval, hľadisko na
štvrtej repríze bolo plné. A usádzajúce sa auditórium s úsmevom sledovalo situačné „momentky“. To bol začiatok večera so štyrmi
hodinami čistej hudby a dvomi prestávkami.
Dĺžka hodná Parsifala...
Händelove opery sú – pokiaľ sa drasticky
neškrtá – také. V Juliovi Caesarovi sa predsa
len mierne krátilo, každá z piatich hlavných
postáv prišla o jednu áriu. Cleopatra v prvom, ostatní v poslednom dejstve. To, čo odznelo, recitatívy a da capo árie, však už bolo
kompletné. Jeden z najväčších špecialistov
na barokovú hudbu, belgický dirigent René
Jacobs a dramaturg presne vedeli, aká miera zásahov predlohe neublíži a nespochybní
úplnosť ponúknutej verzie. Ako som sa dočítal, premiérové publikum prijalo hudobné
naštudovanie triumfálne, zato inscenátori sa
museli vyrovnať aj s bučaním. Nič nové pod
slnkom. Polovica auditória by velebila barokovú košatosť a odmietla poľudštené súčasné
prostredie, tá druhá zasa presne naopak.
Kontroverznými postavami – z pohľadu
nespokojných – boli režisér Christof Loy,
scénograf Johannes Leiacker a kostýmová
výtvarníčka Judith Weihrauch. Ich plán sa
jednoznačne priečil tradičným predstavám o
pátose barokovej opery a odmietol akúkoľvek
informáciu o priestore či časovom zasadení
príbehu. Aj napriek radikálnemu odmietnutiu všetkého historizujúceho, inscenátori sa
voči skladateľovi vlastne neprevinili. Aj Händel totiž pôvodné Bussaniho libreto (pred

ním ho roku 1677 spracoval Antonio Sartorio)
zbavil niekoľkých postáv, komiky, exotiky aj
politiky, pričom mu išlo predovšetkým o roztváranie duševných stavov hlavných hrdinov.
Tento motív dominoval aj v Loyovej koncepcii.
Išiel cestou zdanlivo prostou, no v skutočnosti
oveľa zraniteľnejšou. Nemal žiadnu výtvarnú
barličku, ktorá by konkretizovala prostredie a
dobu, žiadneho štatistu či zbor, drámu tvorili
bezvýhradne ôsmi interpreti. Pohybujúci sa v
prázdnom priestore, v útrobách otvorenej, občas sa točiacej kocky. Ničím iným, len mimikou,
gestom a pohybom tela rozohrávajúci vnútornú
drámu a vzťahy. Pod vedením režiséra Christofa Loya sa sonda do psychológie postáv, do ich
duševných pochodov, ľúbostných vzplanutí a
intríg podarila veľmi účinne. Ľudsky, bez pátosu, s úprimným realistickým citovým nasadením. Udržať počas štyroch hodín pulz partitúry
v napätí, naplniť obsahom striedajúce sa dlhé da
capo árie, to je nesmierne ťažká úloha, a viedenský Julius Caesar ju zvládol.

M. Mijanovic a V. Cangemi [ foto: archív divadla]

Obrovský podiel na vyznení inscenácie
má hudobné naštudovanie Reného Jacobsa
na čele nemeckého zoskupenia Freiburger
Barockorchester. Jeho hlboká znalosť problematiky barokovej vokálnej a inštrumentálnej
interpretácie bola zárukou štýlovej čistoty,
remeselná a muzikantská výbava zabezpečovala absolútnu presnosť vo vedení recitatívov,
v detailoch rytmu, farieb, výrazu. Partitúra vyžaduje pomerne veľké orchestrálne obsadenie,
reč nástrojov už dokáže podfarbovať situácie a
odrážať konanie postáv. Sú tu napríklad až dva
páry lesných rohov, sprevádzajúcich najmä výstupy titulného hrdinu a inscenátori ich, ale aj
iných hudobníkov, neváhali zavše vytiahnuť na
javisko. Hra freiburského barokového orchestra, presnosť, plné emocionálne nasadenie,
farebné a dynamické tieňovanie boli veľkým
zážitkom.
Titulnú postavu stvárnila vyhľadávaná predstaviteľka barokových partov, srbská altistka
Marijana Mijanovic. S absolútnou precíznosťou
vyspievala všetky koloratúry a behy, jej hlas je v
polohách vyrovnaný, pričom najmä tmavé, sýte a
jadrné hĺbky ho robia unikátnym. Zamatovo timbrovaný soprán Veroniky Cangemiovej dodával
Cleopatre citovú hĺbku, znel zmyselne, mäkko,
s delikátnym frázovaním. Silné chvíle pripravil
temperamentný kontratenorista Christophe
Dumaux (Tolomeo), ktorého materiál je technicky a výrazovo jedinečný. Tak vypointovaný text,
toľko dynamických faziet a náročných hereckých
akcií (dokonca aj v spodnej bielizni) u operného
interpreta hocikedy nevidieť. Veľmi dobrú úroveň
mali aj obe mezzosopranistky, zhodou okolností
Švédky: Malena Ernman (Sesto) a Kristina
Hammarstrom (Cornelia). V menších postavách zaujali barytonisti Nicolas Rivenq (Achilla), Klemens Sander (Curio) a kontratenorista
David Hansen (Nireno).
Pavel UNGER

Praha
Dievča zo Západu v Národnom divadle

P

rahu s Bratislavou spája v tejto sezóne
jedna spoločná črta. V oboch inštitúciách sa vymenilo vedenie. Riaditeľa
Národného divadla Daniela Dvořáka vystriedal Ondřej Černý a šéfa opery Jiřího Nekvasila profesiou rovnako režisér – Jiří Heřman.
Ostatná premiéra je však „dieťaťom“ bývalého vedenia, a to nielen dramaturgickým, ale
aj autorstvom réžie a scénografie. V apríli do
repertoáru pribudol operný western Giacoma Pucciniho Dievča zo Západu. Do Prahy
zavítal po viac než siedmich desaťročiach
a do Národného divadla vkročil po prvý raz
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vôbec. Dielo ani na Slovensku nie je častým
hosťom, objavilo sa len trikrát, naposledy roku
1978 v Banskej Bystrici.
Z dramaturgického hľadiska ide o voľbu,
ktorá korešponduje so súčasným svetovým
trendom sprístupňovania menej populárnych
titulov verizmu (v ostravskej opere sa napríklad objavil Alfanov Cyrano z Bergeracu, na
Slovensku zasa Leoncavallovi Cigáni v banskobystrickom divadle), pričom Dievča zo Západu
rozhodne do kategórie celkom obchádzaných
diel nepatrí. Nie je však verklíkom ako Bohéma
či Tosca.

Dôvody, prečo je tomu tak, môžeme hľadať v samotnej partitúre. Menej je stavaná
na ľúbivých áriách a dvojspevoch, chýba v
nej príznačná pucciniovská stručnosť, najmä prvé dejstvo je rozľahlé, konverzačné a
prvý ľúbostný duet prichádza vari po hodine. Tri ústredné postavy sú obklopené pätnástimi epizódnymi, až na jednu výnimku
mužskými, a k potlesku na otvorenej scéne
provokuje len kratučká tenorová ária Johnsona Ch´ella mi creda v 3. dejstve. Novinkou
v slovníku Giacoma Pucciniho je použitie
prvkov amerického ľudového koloritu zo
5 2007
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Operný western v Prahe [ foto: archív divadla]

začiatku 20. storočia, ale aj s danou dobou
spätého vplyvu Debussyho impresionizmu či expresívnej farebnosti Richarda
Straussa. Je to partitúra bohato prepracovaná, s veľkým nástrojovým obsadením. Šťastnú ruku malo vedenie divadla
vo voľ be dirigenta Johna Fioreho, ktorý
má bohaté skúsenosti s talianskou operou
na významných svetových scénach. Navyše, srdcia Pražanov si získal kompletným
uvedením Wagnerovej tetralógie Prsteň
Nibelungov pred dvomi rokmi. Pod jeho
rukami znel Puccini v širokej škále farieb,
dynamických a výrazových vrstiev, ponúkal nuansy lyriky aj mohutné dramatické
vzopätia. Fiore zároveň cítil frázy spevákov a bol im výdatnou oporou. Kvalitne,
farebne šťavnato znelo aj zborové teleso,
pripravené Pavlom Vaněkom.
Vizuálny tvar Dievčaťa zo Západu zabezpečil zohraný tandem Jiří Nekvasil
– Daniel Dvořák. Jeho ambíciou bolo
prečítať predlohu bez násilných aktualizácií, zakotviť ju na realisticky stavanom,
zväčša drevenom a šikmom pôdoryse
(drobnokresba prostredia krčmy, príbytku Minnie a kalifornskej podhorskej
planiny), a zároveň nadstaviť kontrastnú rovinu maľovaného horizontu. Práve
jej koketovanie s gýčom akoby ladilo s
plánom vtisnúť do inscenácie istú dávku nadhľadu, prezentovanú zasadením
príbehu do filmového rámca. Počas predohry a v záverečnom dvojspeve sa totiž
aktivuje projekčná plocha, vyvolávajúca
dojem, že divák sleduje filmový príbeh.
Akési divadlo vo filme... V poňatí Jiřího
Nekvasila mi chýbalo trocha ostrejšie vypointovanie charakterov, viac veristickej
živočíšnosti a citovej spontánnosti. Predloha tohto operného westernu by uniesla
aj naturalistickejší režijný rukopis.
Najvypätejšou zo sólových postáv je
Minnie, rola vyžadujúca expresívny dramatický soprán s výbornou vysokou polo-

hou, ale aj vhodný herecký typ. Premiérová Eva Urbanová nemala s rozsahom par-

tu problémy, jej výšky boli razantné a lesklé,
pracovala s dynamikou a výrazom. Štýlovo
obdivuhodne zvládol úlohu Dicka Johnsona
argentínsky tenorista Gustavo Porta, ktorého objemný dramatický materiál sa postupne
uvoľnil a zažiaril nielen talianskou frázou, ale
aj špičkou vo vysokej polohe. Tmavý barytón
Johna Wegnera v postave šerifa Ranca má
nielen wagnerovské jadro v strednom registri, ale hlavne úderné, voluminózne výšky.
Z menších postáv zaujal zamatový bas Zdeňka Plecha (Ashby), plastický barytón Romana Janála (Sonora) a v charakterovej úlohe
čašníka Nicka Jan Vacík.
Sezóna v opere pražského Národného
divadla pokračuje premiérou jazzovej opery
Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Dobre platená prechádzka (dirigent Libor Pešek, réžia
Miloš a Petr Formanovci), Monteverdiho
Orfeom (pri príležitosti 400. výročia prvého uvedenia diela) a Smetanovou Hubičkou
v réžii Mariána Chudovského na festivale v
Litomyšli.
Pavel UNGER
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Charlie Parker [foto: archív]

Kapitoly z dejín jazzového saxofónu II.

Bebop a Charlie Parker
Erik ROTHENSTEIN

V roku 1939 katapultovala nahrávka balady Body and Soul takmer
zabudnutého tenorsaxofonistu Colemana Hawkinsa späť na jazzové výslnie
v Amerike. Spolu s tisíckami emigrantov, ktorí utekali pred fašizmom
z Európy, išiel do USA aj Hawkins, ktorý sa vracal zo starého kontinentu
naspäť do rodnej krajiny. Tento exodus akoby symbolizoval prenesenie
ťažiska nielen kultúrneho diania zo Starého do Nového sveta. Amerika sa po
vojne definitívne stala svetovou mocnosťou, čo sa odrazilo aj v kultúrnom
vplyve na zvyšok sveta. Hawkins so svojou nahrávkou signalizoval, že v jazze
sa deje čosi nové a vzrušujúce. Kým v Európe zúrila vojna, v Amerike vznikal
nový štýl, ktorý mal nedozierné následky na formovanie jazzu na ďaľšie
desiatky rokov. Synonymom pre moderný jazz sa stal bebop...
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j keď pioniermi bebopu boli
viacerí, jadro tohto okruhu
hudobníkov tvorili saxofonista Charlie Parker, klavirista
Thelonious Monk a trubkár
Dizzy Gillespie. V polovici 40. rokov ovplyvnili také mená ako napr. Miles Davis či Bud
Powell. Koncom 40. rokov ťažili z výdobytkov nového štýlu dokonca big bandy –
Billyho Eckstinea, Claudea Thornhilla a
Woodyho Hermana. Hovorí sa, že moderný jazz
prišiel náhle a spôsobil revolúciu. Je to pravda len čiastočne – bebop sa formoval postupne. Mladý Parker a Gillespie začali kariéru
ako muzikanti v swingovom štýle. Postupne
začali experimentovať s novými harmóniami
a stupnicami. Skôr než reakciou na swing bol
bebop pokračovaním jeho tradície, aj keď sa
to nezaobišlo bez určitých turbulencií. Veľa
hudobníkov ako aj kritikov si z neho uťahovalo a nebrali ho vážne. Napr. Louis Armstrong parodoval Gillespieho: majúc na hlave
baretku podobnú tej, akú nosil Dizzie, scatoval v novom štýle „babidub dwee dibab“
miesto „lalala alebo ta da da“, čím privádzal
poslucháčov do hurónskeho smiechu. Aj to
však svedčí o jeho genialite. Nálady sa však
upokojili a bebop začal byť postupne akceptovaný, dokonca spočiatku skeptický Armstrong začal vystupovať s Gillespiem...
Podobne ako ako swing vystriedal raný
jazz, aj bebop začal „tlačiť“ na starých veteránov swingu. Swing priniesol novinky,
ktoré sa rýchlo presadzovali a mali aj vplyv
na ďalší vývoj. Odklonil sa od ragtimových
kompozícií, používal viac aranžérske úpravy skladieb, kolektívnu improvizáciu začala
nahrádzať sólová, tubu vystriedal kontrabas
a banjo gitara. Presadil sa swingový feeling
s používaním reťazcov osminových nôt a saxofón sa stal hojne používaným nástrojom.
To sú dnes pre poslucháča samozrejmé veci,
v tých časoch však boli novinkou. Saxofonisti ako Coleman Hawkins, Lester Young,
Benny Carter a Johny Hodges, klaviristi Art
Tatum, Teddy Wilson a trubkár Roy Eldridge
vydláždili cestu modernému poňatiu a spôsobu hry. Na tento vývoj nadviazali bebopoví
hudobníci a vytvorili novú jazzovú abecedu,
ktorá sa použiva dodnes. Bebopovou „slovnou zásobou“ sa dnes musí zaoberať každý
jazzový hudobník. Je to základný kameň, na
ktorom je postavený moderný jazz a ovplyvnil aj iné hudobné štýly, ktoré mu v priebehu
času skrížili cestu.
Na ceste vývoja jazzového saxofónu stoja v tomto kontexte dva míľniky: Charlie
Parker a John Coltrane.
Parker vyrastal od svojej mladosti v kluboch Kansas City, v jednom z regiónov, kde
sa zrodil jazz. Bluesová a swingová tradícia
okolia v ňom zanechali hlboké stopy. Zbožňoval Lestera Younga a neustále cvičil jeho
sóla na saxofóne. Jazz sa v tom období hral
len v určitých tóninách, ktoré boli pre kon5 2007
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krétne nástroje najpraktickejšie. Mladý
Parker však cvičil vo všetkých tóninách, čo
mu neskôr umožnilo ľubovolne sa „prechádzať, kde len chcel“. Stal sa členom kapely
Jaya McShanna, jedného z posledných big
bandov v Kansas City a odišiel z domova.
Neustále cvičil a rozmýšľal nad novou koncepciou. V New Yorku čoskoro objavil, že
podobným smerom postupujú aj iní hráči.
Zárodky bopu vznikli v klube Minton´s Playhouse. Pri nočných jamsesions, na ktoré
muzikanti chodili po „šichte“ so svojou kapelou, ako aj pri občasných experimentoch
na pódiu v kapelách, ktoré viedli „osvietení“ kapelníci ako Earl Hynes či Billy Eckstine, rodili sa prvé tóny bopu. Parker sa
stal spolutvorcom nového jazyka. Ako sólista sa pri improvizácii začal pohybovať vo
vyšších akordických štruktúrach. Boperi
zmenili frázovanie a akcentovanie nôt a
sofistikovali rytmické poňatie sól. Podobne, ako to začal robiť už Lester Young, nedodržiavali 4- a 8-taktové celky, začínali
frázu niekde uprostred a pokračovali s
ňou aj počas kadencie (turnaround), kde
sa normálne končievala interpretova myšlienka. Pre neskúsené či nenavyknuté ucho
to evokovalo zmätok, pocit neukončenia
a chaosu, a často aj stratenie sa vo forme
skladby. To bol tiež jeden z dôvodov prvotného odmietania nového štýlu. Základom
pre bopové linky nebolo už okrášľovanie a
pridržiavanie sa melódie. Sólista túto rovinu hry opúšťal a držal sa len harmónie,
pričom ju často okrášľoval a rozširoval.
Klavirista Art Tatum prebádal spôsoby
reharmonizácie, rozšíril a zhustil harmonický plán skladby. Bol to pravdepodobne
on, kto zaviedol miesto klasickej kadencie IV–V–I substitučný, dnes už v jazze
klasický postup IImi7–V7–Imaj. (Napr.
v tónine C dur: Dmi7–G7–Cmaj.) Parker
sa pravdepodobne ako svoju prvú frázu
naučil naspamäť motív zo skladby Fatsa
Walera Honeysuckle Rose. Vedel ju hrať vo
všetkých tóninách a používal ju v improvizáciách i vo svojich kompozíciách, v skladbách Blues for Alice a Donna Lee. Bola harmonizovaná postupom
IImi7 -V7. (Pr. č. 1)
Postupne sa do existujúcich akordických
štruktúr pridávali nové
substitučné akordy a
rozširovala sa harmónia. Akordické, resp.
cieľové tóny sa začali
„obaľovať“ pomocou
Príklad č. 3
chromatických „approache“ tónov. Vytvorili
sa na jednej strane nové
stupnice, typické pre
bebop, na druhej strane
sa začali používať napr.
alterovaná a celotónová stupnica, prevzaté z
Príklad č. 4
klasiky. (Pr. č. 2 )

Thelonious Monk [foto: archív]

Parker rád používal ako nadstavbový tón
zväčšenú kvartu. Tá sa dá použiť ako rozšírenie dominantného septakordu. Vznikne
tak, že dominantný septakord chápeme ako
štvrtý stupeň melodickej molovej stupnice.
Tenzia #11 (alebo b5) sa stala identifikačným znakom moderného jazzu, tak ako malá
tercia a malá septima v starom jazze. Dnes
majú všetky tieto tri intervaly v jazzovej harmónii tonický potenciál. Pekným príkladom
v praxi je fráza, ktorú Parker použil vo svojej
skladbe Moose the Mooche, ktorá je skomponovaná na základe harmónie Gershwinovej
piesne I Got Rhythm. (Pr. č. 3) Boperi radi
používali aj zmenšenú a alterovanú stupnicu. (Pr. č. 4)
Nevieme, či Parker rozmýšľal v týchto súvislostiach, ale dôležité je, že ukázal
cestu, ktorou sa ďalšie generácie uberali.

Svojich kolegov ovplyvnil aj inak. „Zdvihol“ priemerné tempo skladieb. Dokonalé
ovládanie nástroja mu dovoľovalo hrať rýchle „Up“ tempá, z ktorých sa poslucháčom
ježili vlasy. Opačný pól, balady, interpretoval tiež novým spôsobom. Pomalé pasáže
ozdoboval doubletimovými ornamentmi. Aj
keď tento spôsob používali niektorí hudobníci pred ním, až Parkerova hra definitívne
ovplyvnila moderných sólistov. Touto technikou a „väzi lámajúcimi“ tempami posunul
latku pre ďalšie generácie hudobníkov veľmi
vysoko.
Bopoví hudobníci zvykli pracovať s dobovými populárnymi piesňami – písali na
ich pôvodnú alebo modifikovanú harmóniu
nové témy v novom štýle (raz preto, aby neplatili tantiémy, inokedy preto, aby realizovali vlastné predstavy). Obľúbenou sa stala
práve Gershwinova skladba I Got Rhythm,
pre ktorej akordický sled sa zažilo označenie Rhythm Changes alebo skrátene Rhythm.
V príklade č. 5 je A diel Parkerovej skladby
Anthrophology, napísanej na harmóniu I Got
Rhythm. (Pr. č. 5)
Parker napísal množstvo skladieb. Niektoré z nich sa stali štandardmi (Confirmation, Bilie´s Bounce, Donna Lee, Yarbird

Príklad č. 1

Príklad č. 2
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Suite...) a hrávajú sa na koncertoch a jamsessions po celom svete. Pôsobia ako zapísané
improvizácie. Majú tú istú atmosféru spontánnosti, energie, melodickej a rytmickej invencie ako Parkerove sóla. Nie sú to melódie
v popovom zmysle slova, ale sú „chytľavé“
v jazzovom ponímaní. Stovky hudobníkov,
nielen saxofonistov sa Parkerove frázy učili
a učia naspamäť. Je to hudobná reč bopu...
V príklade č. 6 je ukážka zo známeho
Parkerovho blues Au Privave. Veselá téma
je poskladaná z krátkych rytmických a melodických motívov, ktoré na seba nadväzujú
a tvoria jeden komplexný 12-taktový celok.
Prvé tri takty sú v podstate tonického charakteru a neberú ohľad na subdominantu v
druhom takte. Oba úvodné motívy obsahujú
citlivý tón a vytvárajú „proti“ metrum 3+3+2
vo 4/4 takte. Takáto práca s rytmom je typická pre africkú hudbu a tvorí stavebný kameň
jazzu. Malá septima sa objaví až na konci 3.
taktu, tak ako to býva v starom blues. Malá
nóna na prvej dobe na subdominante v 5.
takte je vlastne blue tónom z bluesovej stup-

Príklad č. 5

Príklad č. 6
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Dizzy Gillespie [foto: archív]

nice, podobne ako malá septima v 6. takte.
V 5. takte je tiež vytvorené „proti“ metrum,
ale tentoraz z osminových hodnôt. Parker
mal v sebe hlboko zakorenenú bluesovú tradíciu a podobne ako mnoho jeho predchodcov, používal blue tóny pri improvizácii aj v
nebluesových kompozíciách, čím dosahoval
charakteristickú jazzovú „špinavosť“.
Rytmus je charakteristickou a asi aj najpodstatnejšou zložkou jazzu. Gillespieho a
Parkerove nahrávky boli spočiatku sprevá-

dzané rytmikou, štylisticky zakorenenou v
swingovom štýle. Aj rytmická sekcia však
postupne prešla viacerými zmenami. Sprievod klavíra – ktorý má popri harmonickej
aj perkusívnu funkciu – nazývaný comping,
založený na spontánnom reagovaní na sólistu, síce Count Basie demonštroval už v polovici 30. rokov, pravidelne ho však klaviristi
začali používať až neskôr. Kontrabas sa tiež
odpútaval od swingového klišé a pod vplyvom Ellingtonovho kontrabasistu Jimmiho
Blantona sa profiloval moderný spôsob hry.
Jeho prvými veľkými nasledovníkmi boli
Oscar Petiford a Charles Mingus. Veľkou
zmenou prešli aj bicie nástroje. Kenny Clark
a Max Roach sa pod vplyvom bubeníka Papa
Joe Jonesa odpútali od akcentovania každej
doby na kopáku a využívali ho len na synkopické údery a podfarbujúce efekty. Základný rytmus prešiel na činel, pričom druhú a
štvrtú dobu akcentuje „hajdka“. Ľavá ruka,
podobne ako veľký bubon, reaguje na podnety kapely a sólistu a „špiní“ pulzáciu. Toto
je výdobytok bebopu, na ktorom stavajú bubeníci dodnes. Bez spomínaného vývoja v rytmickej
sekcii by bebop, ktorého
koncepciu vytvorili najmä
Gillespie, Parker a Monk,
znel úplne inak. Nové poňatie harmónie, melódie a
rytmu vytvorilo nový zvuk
a nový jazzový prejav.
Bebop
revolučne
ovplyvnil hudobné myslenie a definitívne zaradil
jazz medzi hudobné prejavy, ktoré neslúžia iba na
zábavu, ale sú aj „angažovanou“ tvorbou. Bigbandovej swingovej ére pomaly
došiel dych. V jej dobe bol
jazz populárnou hudbou,
ľudia stáli dlhé rady pred
swingovými tančiarňami a
spievali si známe melódie.
Bop bol hudbou menších
kapiel, zložitej melodiky a
na jeho rytmus sa už ťažko tancovalo. Boperi už
nechceli robiť poslušného
„strýčka Sama“ pre biele
publikum, ako to vyčítali
„entertainerovi“
Armstrongovi. Postavili sa na
pódium a vytvárali málo
aranžované, väčšinou unisono hrané témy a prekvapivé, často drsné a rýchle
linky, ktoré nezneli spevne uchu, navyknutému na
zvuk big bandu Glenna
Millera. Jazz prestával byť
populárnou hudbou a stával sa žánrom, vyžadujúcim vedomosti a sústredené počúvanie.
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čo počúva...

Martin Kellenberger
maliar, grafik a ilustrátor

ôj vzťah
Zeppelin po Jimiho Hendrixa a
k hudbe je síce veľmi mnohoCream, od Allman Brothers Band
vrstvový, rôznorodý, náročný
po fenomenálneho Franka Zappu.
a kritický, ale dá sa vyjadriť aj
A zrazu prišiel „Mr. Jazzrock“,
celkom jednoduchou vetou.
Mahavishnu Orchestra a všetko sa
Milujem hudbu. Počúvam ju,
zmenilo. Táto kapela nás veľmi ovvytváram ju, relaxujem pri nej,
plyvnila. Koncerty na Vajnorskej
aj ju odborne rozoberám. Cítim
ulici a v Kultúrnom dome Lamač
sa v nej ako ryba vo vode. Ako
mali neopakovateľnú atmosféru.
výtvarný umelec som v dobrom
Naša skupina neskôr prešla ďaľším
zmysle slova na hudbe závislý. V
prerodom. Elektrické husle (Július
ateliéri pri práci počúvam rôzne
Kinček) nahradil saxofón a flauta
[foto: R. Hüttner]
žánre. Dlhé 80-minútové CD
(Ľudovít Krajčovič). To sme už
sú síce veľmi príjemné, no ja si
objavili Johna Coltranea, Charlesa
spomínam, ako som ilustroval
Lloyda a Milesa Davisa. Nahrali
rozprávkovú knižku a termín odovzdania
sme nejaké veci v Slovenskom rozhlase
sme spolu s bubeníkom Michalom Šurinom po meste a uvideli sme
obrázkov do vydavateľstva bol taký hrozivý,
vďaka Petrovi Lipovi. On nás odporučil
veľký plagát pre záhradkárov. Bol na ňom kaleráb gigant, veľký,
že sa to normálne nedalo stihnúť. Nasadil
do Televízneho klubu mladých. S dlhými
nezničiteľný, dovezený zo Sovietskeho zväzu. Obaja sme sa zhodli
som platne. Staré dobré LP som otáčal
vlasmi schovanými za límcami košieľ sme
na tom, že je to dobrý názov pre našu kapelu. Môjho brata Andreja
každých 20 minút. Zabralo to. Dobrá sila
rozprávali, ako cvičíme jazz v pivnici nášho
sme pribrali ako gitaristu, na basgitare hral vtedy fotograf Anton
hudby ma úplne zbavila nervozity, tápania a
domu a v suteréne u nášho basgitaristu
Sládek. Hrávali sme na školách, v Junior klube a všade tam, kde
nepodarkov. Za niekoľko dní resp. týždňov
Andreja Andrašovana. Nebolo ľahké v tom
sa v tých časoch dalo. Zháňali sme a počúvali platne, objavovali
som urobil celú kolekciu ilustrácií.
čase udržať kapelu s vysokými tvorivými
sme jednu kapelu za druhou. Od Ten Years After, Jethro Tull, Led
Hudba lieči, ale niektorá vie
ambíciami. Každý sa vybral svojou
aj poriadne otráviť. Chcel by
cestou a kapela postupne zanikla.
som však hovoriť o tej, ktorú rád
Po dlhých rokoch sa nám podarilo
počúvam.
nahrať dva comebackové albumy
Začalo to u nás v rodine.
Kaleráb Gigant (2000) a AustrálStará mama aj mama hrali výborsky hlas (2005)...
ne na klavíri. Otec, okrem toho,
Rád mám aj našu domácu
že bol vynikajúcim výtvarníkom,
scénu, ktorá sa môže pochváliť
hral na husliach. Starší bratranci
skvelými kapelami a osobnosťami:
napájali mňa a brata muzikou
Prúdy, Collegium Musicum, Dežo
sťaby materinským mliekom:
Ursiny, Laco Déczi, Laco Gerhardt
Shadows, Elvis, Cream, Graham
a mladší: Jakabčic, Griglák, PetBond Organization, Manfred
ráš... a ešte mladší, na ktorých ešte
Mann, božská Julie Driscoll a gelen čakáme.
niálny Brian Auger, ktorého som
Na záver dodám, že mám
dvakrát videl na Bratislavských
rád Mozarta. Napríklad Ave
jazzových dňoch. Bratislavské
verum corpus je malý šperk v
jazzové dni sú kapitola sama o
jeho bohatej hudobnej klenotnici.
sebe. Nikdy by mi nebolo napadPrekrásny je v podaní Bratislavlo, že mnoho svojich obľúbených
ského chlapčenského zboru pod
muzikantov uvidím naživo.
taktovkou dirigentky Magdalény
Spomeniem len pár: John
Rovňákovej.
McLaughlin, Larry Coryell,
Hudba je more, z ktorého
dokonca Jimmy Smith tesne pred
môže každý piť a hľadať podľa
jeho odchodom do hudobného
svojho vkusu to dobré pre seba.
„oddelenia večnosti“... Ďalší zázA môže ňou aj obdarovať iných v
rak sa volá Terrie Rypdal a jeho
podobe CD, alebo lístka na konseverská gitarová sága, Bobby
cert. Ste pozvaní.
McFerrin a mnohí ďalší.
Klavír je malý orchester,
Martin Kellenberger (1957)
vystačí si sám, ale je oveľa lepšie,
je maliar, grafik a ilustrátor.
keď sa niekto pridá. Asi takto
Žije a tvorí v Bratislave a Modre.
vzniká kapela. Podobne vznikla
aj naša. Písal sa rok 1971. Išli
M. Kellenberger: Bratislava, si krásna žena
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RECENZIE „špeciál“
Najnovšie CD Vladimíra Godára Mater,
ktoré do svojho katalógu prebral
exkluzívny nemecký label ECM, sa v
zahraničí stretlo s bezprecedentným
záujmom o tvorbu súčasného slovenského autora. Hudobný život uverejňuje
recenzie diela od muzikologičky Zuzany
Martinákovej a estetika Jozefa Cseresa.

Klasika

Vladimír Godár
Mater
Iva Bittová, Solamente
Naturali, Miloš Valent
Marek Štryncl
Zbor Konzervatória
v Bratislave, Dušan Bill
Pavian records 2006
ECM 2006
Legenda na hrane umenia a gýča,
originálneho a eklektického, starého a nového
Vladimír Godár patrí zaslúžene k
žijúcim legendám prekračujúcim domáci rámec. Záber vedomostí priam
polyhistorickej dimenzie a kvalita i
kvantita umeleckej produkcie i teoretickej reflexie ho posunuli na úroveň
novodobého génia, alebo minimálne
osobnosti výnimočných daností.
Kritika v súvislosti s jeho umením nikdy nešetrila a nešetrí chválou i hanou.
Často nepochopený, nadčasový resp. mimo časopriestorový, šiel vždy
neochvejne za svojím cieľom. Projekt
Mater sa tiež zákonite musel stretnúť
(a naďalej stretá) s hlasmi neutíchajúceho nadšenia ale aj odmietania.
Tak ako je zákonitosťou skutočnosť,
že veľkosť nikoho nenechá ľahostajným. Godárova tvorba mi svojou
výnimočnosťou asociuje Hrabalov
literárny prejav. Projekt Mater tvorí
7 skladieb, ktoré vznikali nezávisle na
sebe v rokoch 1997—2005. Ich zoradenie a usporiadanie do jedného celku
bolo podľa autora inšpirované práve
Hrabalovou poviedkou Legenda
zahraná na strunách napjatých medzi
kolébkou a rakví, ale aj cirkevným
rokom (sémantikou zrodu, smrti a
38
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zániku), pričom ústrednou témou je
oslava ženy, matky – darkyne života,
trpiteľky, ale predovšetkým večnej
nositeľky a pokračovateľky života...
Iva Bittová akoby stelesňovala
túto večnú nenahraditeľnú ženumatku. Jej život, zjav, umenie, no
najmä priam „božská“ čistota a krása
hlasu ju povyšujú na piedestál nedotknutého a pritom všeobjímajúceho.
Stačí načúvať... Godár sa už dávnejšie
inšpiroval jedinečným umeleckým
prejavom Ivy Bittovej a v projekte
Mater pre ženský hlas a súbor starých
nástrojov – umožnil naplno rozvinúť
jej vokálny prejav, charakteristický
prekrásnou zamatovou farbu hlasu,
bohatou artikuláciou a výrazovosťou,
ktorým sa môže rovnať takej osobnosti ako Meredith Monk.
A Godárova hudba? Polyštýlová a
polytemporálna! Tak, ako sám v texte
k CD napísal: „naše myšlienky, gestá,
citové prejavy, ideály pochádzajú z
rôznych hĺbok času. Človek je rovnako polytemporálny či polyštýlový ako
navštívená katedrála.“ Mater vytvára
jeden celok, ktorý uvádza a uzatvára
pieseň Majkomašmalon na anonymný text (jidiš) židovského študenta,
obsahujúci úvahy nad plynutím času
a života. Hudobným stvárnením
pripomína archaickú čistotu a krásu
stredovekej hudby, ktorú v tejto
podobe do svojej hudby už dávnejšie
transformoval Arvo Pärt. Magnifikat
pre ženský hlas, zbor, sláčikový
orchester a harfu, inšpirovaný hudbou Claudia Monteverdiho a Antonia
Cabezóna, rešpektuje jednoduchý
deklamačný spev, čím nechá vyniknúť text najstaršieho slovenského
prekladu biblie (Kamaldulská biblia
asi z roku 1760). Posun do súčasnosti
prezradí bohatá farebná inštrumentácia v orchestrálnom úseku so zborom,
kde sa prelínajú polyštýlove zmeny
pripomínajúce Schnittkeho, ale aj
prudké zmeny dynamickej intenzity
asociujúce Kančeliho.
Oslavou krásy archaickosti a
jednoduchosti zvuku sú Uspávanky
na slovenské melódie riekankového
typu, ktorých hudobný pratvar
umožnil Godárovi prepojenie s renesančnou harmóniou a kompozičnými
postupmi (sekvencie, rotácie pripomínajúce tiež Pärta).
A čistý priezračný hlas Ivy Bittovej
tvorí akúsi neoddeliteľnú súčasť ľudovej piesne, ktorá akoby nikdy nemohla
bez jej interpretácie naplno ožiť!
Za srdce chytá aj passacaglia Ecce
puer pre ženský hlas, dvoje huslí,
violu, kontrabas, harfu na báseň
Jamesa Joycea, napísanú v roku 1932,
v čase dvoch osobných udalostí (smrť

otca a narodenie vnuka). Godár štýlovo využíva prvky barokovej hudby,
kombinácie nádhernej čistej melódie
nad ostinátnym basom a continuom.
Stála matka pre alt, husle a
komorný orchester na slovenský
historický preklad stredovekej
sekvencie z 18. storočia vznikla
tiež priamo pre Ivu Bittovú ešte v
roku 2001, kedy bola premiérovaná
v rámci projektu Mosty-Gešarim
synchrónne v drevenom kostole
vo Svätom kríži a v synagóge v
Liptovskom Mikuláši. Štýlovým
prejavom pripomína Góreckého
3. symfóniu (Symfonia pieśni
żałosnych) s podobnou tematikou
oplakávania straty syna. Svojou
prekrásnou čistotou vokálneho
a inštrumentálneho prejavu,
dynamizmom a priam geniálnou
procesuálnou výstavou tvorí vrchol
celého projektu.
Odľahčenie v podobe barokovej
štylizácie reprezentuje Regina
Coeli pre ženský hlas, husle, zbor a
komorný orchester. Podľa autora je
spomienkou na domáce muzicírovanie u Jána Albrechta, zakladateľa
súboru pre starú hudbu Musica
aeterna, kde Godár vo vzájomnom
veľkom priateľstve a úcte spoluzažíval svet starej i novej hudby,
umenia a fi lozofie. Perfektné napodobenie barokového štýlu spolu
s prvkami, ktoré prezrádzajú iný
pohľad na starý štýl, vyvolávajú
pocit vízie šťastnej budúcnosti.
Návrat úvodnej pieseň
Majkomašmalon uzatvára cyklus a
vyvoláva napriek spomínanej rôznorodosti pocit kompaktného celku. Avšak jednota cyklu je najviac
umocnená prekrásnym vokálnym
prejavom Ivy Bittovej, interpretáciou na starých nástrojoch a všade
vinúcou sa prítomnosťou archaického hudobného pratvaru.
Jedinečnosť zážitku umocňuje
excelentná interpretácia, výborná
nahrávka (v kostole Sv. Juraja v
Svätom Jure) a exkluzívne prevedenie celého bookletu (dizajn, grafi ka
a fotografické ilustrácie Vladimir
Yurkovic, obrazové ilustrácie
František Lipták, text Vladimír
Godár).
A čo legenda? Neexistuje presná hranica medzi umením a gýčom,
medzi originálnym a eklektickým,
medzi novým a starým. Existuje
len umenie, ktoré má alebo nemá
čo povedať... Nemo dat quod non
habet. Vladimír Godár a Iva Bittová
opäť dokázali, že majú čo dať! Majú
však aj čo povedať?
Zuzana MARTINÁKOVÁ

Mater spájajúca
Napriek faktu, že ľudský symbolizmus máva rozmanité formy, existujú
isté spoločné praprincípy, vďaka
ktorým sa v rôznych geografických a
historických situáciách manifestuje.
Nech už ich nazývame ideami, mytémami, archetypmi alebo refrénmi,
sú to akési kontextové priesečníky,
časo-priestorové milieu, kde tvorivá
energia plodí jedinečné a predsa sa
opakujúce kultúrne formy. Hudobník,
historik a estetik Vladimír Godár
zasvätil svoju umeleckú i teoretickú
tvorbu odhaľovaniu takýchto produktívnych stretov a práve táto jeho
obsesia poznačila aj projekt Mater,
cyklus šiestich skladieb pre ženský
hlas (Iva Bittová), sprevádzaný rôznymi nástrojovými kombináciami, miešaným zborom (Zbor Konzervatória
v Bratislave) a súborom starej hudby
(Solamente naturali).
Godárova posadnutosť recyklovať, rekontextualizovať a rekombinovať overené a obdivované kultúrne
hodnoty už bola pomenovaná všelijako; nazývali ju postmodernizmom,
eklekticizmom, polyštýlovosťou a
dokonca aj hedonizmom. Godár je
nesporne veľký kompilátor. Jeho
diela, umelecké i teoretické, sú
preplnené historicizmami, citáciami
a alúziami; prostredníctvom nich
afirmuje dialogickú povahu kultúry
i vlastnú identitu. A keďže dnešný
svet je už nielen diachrónny ale aj
synchrónny (vďaka prevratným
technológiám dokonca „synchrónnejší“ než kedykoľvek predtým), z
kolážovania sa stala legitímna tvorivá
metóda, postihujúca transverzálne
juxtapozície, aké nám omnipotentná
postinformačná doba každodenne
aranžuje v nečakaných, často bizarných kontextoch. Historik Godár však
dobre vie, že dejiny sú dejinami interpretácií, a preto ani Godár-skladateľ
nikdy nerecykluje tradičné hodnoty
bezducho, hereticky, ale vždy s ohľadom na historicko-kultúrne posolstvá
a s citom pre interpretačné nuansy.
Platí to nielen o albume Mater, ale
aj o všetkých Godárových tvorivých
aktoch (napríklad aj o nedávnom
dramaturgickom počine Epoché).
Mater nespája iba rozdielne
kultúrne (kresťanskú so židovskou)
a hudobné (folklórnu s neoklasicistickou) tradície, ale rozleptáva aj
hranice medzi vysokou a nízkou kultúrou, medzi elitárskou hudbou pre
školené publikum a autochtónnym
muzicírovaním pre vlastné potešenie. To všetko na báze vysokého
historického a kultúrneho vedomia
5 2007
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a umeleckého majstrovstva autora.
Kedysi (ešte pred vznikom skladieb
z cyklu Mater) som napísal, že na
Godárovej tvorbe je obdivuhodný
jeho zmysel pre rekontextaulizáciu,
jeho schopnosť recyklovať vážne
inšpiračné zdroje vážnym spôsobom
a bez falošného pátosu. Mater je
toho presvedčivým dôkazom. Cyklus
možno vnímať aj ako milieu, kde sa
stretávajú slovenské ľudové uspávanky s dvornou hudbou talianskej
renesancie, Monteverdiho lamentový
bas s poéziou Jamesa Joycea, kde v
nových kontextoch ožívajú parafrázy
na hudbu skladateľových obľúbencov (Monteverdi, Schnittke, Pärt,
Kančeli), kde dochádza k zmiereniu
medzi étosom a pátosom, kde sa zo
symbiózy sakrálneho s profánnym
rodí akýsi hudobný ekumenizmus.
Všetko tu má svoju cielenú a opodstatnenú symboliku – voľba foriem
a inštrumentácie, výber textov a
citátov a dokonca aj sama hlavná
protagonistka projektu. To všetko je
podriadené ústrednej téme – stále
aktuálnej oslave princípu materstva a
materskej lásky, a to všetko odkazuje
na proklamovanú polytemporálnosť
ľudského, symbolotvorného bytia. A
hoci Mater nie je (pre prílišnú dokonalosť a priezračnú transparentnosť
symboliky) moja každodenná šálka
kávy, jej sviatočnú príchuť som si s
rozkošou vychutnal.
Jozef CSERES
Viac info o projekte Mater na:
www.vladimirgodar.wz.cz
www.ecmrecords.com

Noty

Ján Levoslav Bella:
Súborné dielo. Národné hudobné centrum a Hudobné
centrum Bratislava, 1997nn.
Hlavný editor Vladimír
Godár (A:I Skladby pre
klavír, 1999; A:II Skladby
pre husle, violončelo (fagot,
harmónium) s klavírnym
sprievodom, 1998; A:IV,1

Sláčikové kvarteto g mol,
2002; A:IV,4 Sláčikové
kvarteto B dur, 2003;
A:IV,5 Nokturno pre sláčikové kvarteto, 2002; A:
V Sláčikové kvinteto d mol,
2001; A:VI Komorná tvorba
pre sláčikové nástroje, 1997)
Souborná vydání hudebních děl
významných skladatelských osobností
mají v muzikologickém bádání a
hudebním životě v evropských zemích
dosti dlouhou a závažnou tradici. První
monumentální počiny tohoto druhu
se objevily již v druhé polovině 19.
století v podobě souborných vydání
děl Johanna Sebastiana Bacha, Georga
Friedricha Händela a Ludwiga van
Beethovena; počátek kvalitativně
nové fáze těchto aktivit spadá potom
do období po druhé světové válce. V
současné době lze badatelské a ediční
projekty, započaté, rozpracované či
dokončované v řadě zemí Evropy i
v zámoří, počítat na desítky, ne-li na
stovky. Ve většině případů se jedná o
vydání kritická nebo historicko-kritická,
která se snaží dostát přísným a neustále
stoupajícím vědeckým nárokům a
zároveň sloužit hudební praxi. K nevysloveným předpokladům přitom patří to,
že úspěšně završené souborné vydání
může sloužit jako doklad velikosti a významu příslušné národní hudební kultury a jejích špičkových představitelů.
Zároveň platí, že pořízení pečlivě
vydaného tištěného notového textu
zásadně usnadňuje (znovu)začlenění
příslušného repertoáru do praktického
hudebního provozu i jeho adekvátní
hudebně historickou reflexi.
Do právě naznačeného kontextu lze
zajisté včlenit také souborné vydání děl
skladatele Jána Levoslava Belly (1843–
1936), které bylo zahájeno pod vedením
skladatele a muzikologa Vladimíra
Godára koncem 90. let minulého století.
Historický význam tohoto vydání
spočívá především v tom, že se jedná
první počin svého druhu na Slovensku.
Jeho základní záměry a cíle jsou charakterizovány a pojmenovány v úvodu,
který je otištěn ve všech dosavadních
svazcích edice a který končí slovy:
„Snahou súborného vydania diel Jána
Levoslava Bellu je predložiť jeho umelecký odkaz najširšej hudbymilovnej
verejnosti a zaplniť tak jedno z bielych
miest hudobnej mapy strednej Európy i
novodobých slovenských dejín.”
Pokud bychom měli měřit úroveň
zpracování dosud vydaných svazků
souborného díla Jána Levoslava Belly
striktními internacionálními měřítky,
museli bychom dojít k závěru, že
poněkud zaostává za současnými

standardy. Projevuje se to již v některých
zdánlivě vnějškových rysech. Z obálky
a titulní strany jednotlivých svazků sice
vytušíme, že celá edice byla – tak jak je to
u podobných projektů obvyklé – předem
rozvržena do sérií a svazků; uvnitř
svazků se však již nikde nedočteme, jak
se jednotlivé série jmenují a kolik svazků
obsahují. Ve svazku A:VI (Komorná
tvorba pre sláčikové nástroje) z roku
1997 nalézáme desetičlenný seznam
členů ediční rady, složený z osobností
slovenské muzikologie a slovenského
hudebního života, který se však v
následujících svazcích již neobjevuje.
Znamená to snad, že tato ediční rada
mezitím přestala existovat a že veškerá
odpovědnost za předložený notový text
leží na jednotlivých editorech či dokonce
na jednom (hlavním) editorovi?
Z předmluvy k jednotlivým svazkům
se nic nedozvídáme ani o edičních
zásadách, jimiž se toto vydání řídí; podle
dnes obvyklých nároků by přitom tyto
zásady měly být písemně zformulovány
a jednotně a závazně dodržovány ve
všech svazcích edice.
Samotný notový text a koncepce
dosud vydaných svazků souborného díla
Jána Levoslava Belly naproti tomu skýtají
poněkud nejednotný obraz. Některé
svazky vzbuzují dojem, že editoři měli na
mysli vydání historicko-kritické, neboli
chtěli prezentovat různá stádia a různé
verze jednotlivých publikovaných děl;
jinde naopak dali přednost „verzi poslední ruky“ a ranější verze téže kompozice
potlačili. První případ se týká například
svazků A:I (Skladby pre klavír) a zejména A:III (Skladby pre husle, violončelo
(fagot, harmónium) s klavírnym sprievodom), zatímco druhý přístup byl zvolen
ve svazku A:V (Sláčikové kvinteto
d mol). Předložený notový text některých
svazků (například A:VI Komorná tvorba
pre sláčikové nástroje) nijak nerozlišuje
mezi čtením pramenů a případnými
zásahy a doplňky editorů; uživatel, který
si zde povšimne důsledného – a jistě do
značné míry oprávněného – sjednocení
dynamických a artikulačních pokynů, se
tak může pouze dohadovat, co všechno
bylo editorsky opraveno a dopracováno. V jiných svazcích (například
A:III Skladby pre husle, violončelo…)
jsou editorské doplňky a sjednocení
vyznačeny menšími typy písma a ještě
jinde (svazek A:IV,4 Sláčikové kvarteto B dur) zase kulatými závorkami.
Kritická zpráva, připojená za notovým
textem, pak v zásadě pouze registruje
dochované a nedochované prameny a
nepodává – jak bychom dnes očekávali
– jejich podrobný popis a vyhodnocení.
Stejně tak revizní zpráva (zde nazvaná
Odchýlky od prameňa) je všech pojednávaných svazcích velice stručná a tudíž

s velkou pravděpodobností neúplná.
Text, který je v některých svazcích (A:III,
A:VI) nadepsán K vzniku diel a jinde zase
pouhým názvem příslušné skladby či
svazku, bývá v moderních edicích zpravidla otištěn na začátku (za obecným
úvodem, který je společný pro všechny
svazky) a mívá rovněž jednotnou a
závaznou podobu či osnovu.
Při celkovém hodnocení dosud
vydaných svazků souborného díla Jána
Levoslava Belly musíme ovšem přece
jen vycházet především z toho, co si
iniciátoři edice sami zformulovali jako
svůj cíl, a ptát se, zda a do jaké míry se
jim až dosud podařilo tento cíl naplnit.
Z dostupných informací se zdá být zřejmé, že onen špičkový přísně vědecký
nárok nebyl v tomto případě prioritou;
v textových částech edice nenacházíme
příznačně nikde zmínku o tom, že
se snad má jednat o vydání kritické.
Stěžejním a postupem doby zdá se
převažujícím rysem tohoto souborného
vydání se tak naopak jeví jeho zaměření na hudební provozovací praxi.V
popředí zájmu stojí snaha poskytnout
profesionálním, ale i amatérským
interpretům pokud možno spolehlivé a
notograficky dobře zpracované notové
materiály (partitury i hlasy), z nichž by
mohli pohodlně a pohotově nastudovat
jednotlivá zvolená díla a včlenit je do
svého repertoáru. Z tohoto pohledu
a s ohledem na výše zmíněné průkopnické postavení této edice v kontextu
slovenské hudební kultury nelze dosud
publikovaným svazkům nic zásadního
vytknout. Naopak je třeba si přát, aby
editoři i sponzoři projektu nepolevili ve
svém úsilí a ve své přízni, aby se nezastavili před problémy velkých operních
a orchestrálních partitur a neváhali
publikovat Bellovu tvorbu vokální a
chrámovou – jedním slovem, aby svůj
záměr dokázali v přiměřeném časovém
horizontu dovést do zdárného konce.
Jarmila GABRIELOVÁ
Prof. Jarmila Gabrielová sa o i. intenzívne zaoberá kritikou hudobného
textu a edičnou problematikou hudby
19. a 20. storočia. Podieľala sa napr.
na riešení výskumných projektov
Nové souborné vydáni děl Antonína
Dvořáka, Ediční problematika hudby
19. a 20. století v díle A. Dvořáka a
B. Martinů a je členkou edičných rád
Nového souborného vydáni děl A.
Dvořáka a Souborného kritického vydání děl B. Martinů. Pôsobí na Ústave
hudobnej vedy Filozofickej fakulty
Karlovej Univerzity a na Oddelení
hudobnej histórie Etnologického
ústavu AV ČR.
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KAM / KEDY, INFORMÁCIE

kam / kedy
Bratislava
Opera a Balet SND
Pi 1. 6. Dubovský: Tajomný kľúč
– historická budova SND
So 2. 6. Donizetti: Lucia di
Lammermoor – historická budova
SND
St 6. 6. Frešo: Martin a slnko
– historická budova SND
Št 7. 6. Verdi: Rigoletto – historická
budova SND
Pi 8. 6. Verdi: Trubadúr
– predpremiéra, Sála opery a baletu
Ne 10. 6. Verdi: Trubadúr – premiéra,
Sála opery a baletu
Po 11. 6. Verdi: Nabucco – historická
budova
Št 14. 6. Strauss: Ariadna na Naxe
– historická budova
Pi 15. 6. Verdi: Trubadúr – Sála opery
a baletu
So 16. 6. Verdi: Nabucco – historická
budova
Po 18. 6. Čajkovskij: Eugen Onegin
– historická budova
Ut 19. 6. Donizetti: Nápoj lásky
– historická budova
St 20. 6. Verdi: Trubadúr – Sála opery
a baletu
Št 21. 6. Mozart: Figarova svatba
– historická budova
Slovenský rozhlas
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu
Št 14. 6.
SOSR, M. Košik
P. Lagarde, trubka
Schubert, Haydn, Beethoven
Št 28. 6.
SOSR, O. Dohnányi
J. Slávik, violončelo
Zeljenka, Schumann, Musorgskij
Hudobné centrum
Nedeľné matiné v Mirbachovom
paláci 10. 30
Ne 10. 6.
SOOZVUK
D. Matej, L. Papanetzová, M. Lejava,
A. Steinecker, M. Burlas
Ne 17. 6.
J. Pastorková, soprán
Ľ. Marcinger, klavír

E. Satie, F. Poulenc, C. Debussy, E.
Krák
Ne 24. 6.
D. Benčová, gitara
V. Ondrejčák, gitara
Mozart, M. Vilec, Messiaen, Debussy,
P. Martinček, I. Zeljenka, A. Piazzola,
S. Reich, M. Jakabčic, G. Gershwin
Žilina
Štátny komorný orchester Žilina
Št 7. 6.
ŠKO, J. Kyzlink, dirigent
J. Čižmarovič, husle, J. Slávik,
violončelo
Beethoven, Dvořák, Brahms
Št 14. 6.
ŠKO a študenti Konzervatória v
Žiline
P. Mauffray, dirigent
M. Kamenská, klarinet, H.
Varechová, harfa
Rossini, Mozart, Händel, Respighi
Št 21. 6.
Záverečný abonentný koncert 33.
sezóny
ŠKO, K. Kevický, dirigent
F. Figura, husle, J. Lupták,
violončelo, R. Tariška, altsaxofón
Mozart, Donizetti, Haydn, Ravel,
Glazunov, Piazzolla
St 27. 6.
Mimoriadny koncert
Big Band žilinského Konzervatória,
M. Pastírik, dirigent
Dizzy Gilespie, John Coltrane,
Sammy Nestico a i.
Ne 3. 6.
M. Jurkovič, flauta, M. Heinzová,
klavír, V. Rašková, D. Kamenská, K.
Lorenčíková, B. Kolářová, flauty,
Moyzesovo kvarteto, Istropolis
quintet
G. Donizetti, J. Feld, I. Parík, J.
Mandel, I. Drake, A. Foote, G.
Gershwin, C. Debussy
Banská Bystrica
Štátna opera

Košice
Štátne divadlo Košice
1. 6. Maťko a Kubko – hudobná
rozprávka 10.00
1. 6. Donizetti: Nápoj lásky
2. 6. Donizetti: Nápoj lásky
6. 6. Carmen – moderné tanečné
divadlo
7. 6. Lehár: Veselá vdova
9. 6. Carmen, Memoires for Šmok
- moderné tanečné divadlo
11. 6. Mozart: Čarovná fl auta
12. 6. Donizetti: Nápoj lásky 11.00
12. 6. Svadby podľa Figara – balet
13. 6. Gounod: Faust a Margaréta
14. 6. Čajkovskij: Luskáčik – balet
20. 6. Bizet: Carmen
21. 6. Charleyho teta - hudobná
komédia
23. 6. Verdi: Trubadúr
26. 6. Mozart: Čarovná fl auta
Štátna fi lharmónia Košice
21. 8—6. 9. majstrovské dirigentské
kurzy pod vedením maestra
Jormu Panulu so zameraním na
orchestrálnu tvorbu D. Šostakoviča,
B. Bartóka a I. Stravinského.
Súčasťou bude 21 skúšok a 3 verejné
koncerty. Z prihlásených záujemcov,
profesionálnych dirigentov, bude
vybratých 18 uchádzačov, ktorí
dostanú možnosť zúčastniť sa na
kurzoch.
Info: www.sfk.sk a
ww.bluedanubeviolins.com/bdp/
dsbbis2007.htm
Festivaly:
4. 6.—10. 6. sa v Bratislave uskutoční
festival Dni starej hudby 2007.
Témou podujatia, na ktorom zaznejú
diela Händela, Glucka a Rameaua sú
Antické mýty v hudbe 17. a 18. storočia.
Mesto Vráble a ZUŠ Imricha Godina
pozývajú 13. a 14. 6. na 2. ročník
festivalu Jazzfest Vráble 2007.
Hosťami budú napr. Suchomel
Quartet s L. Lužinskou a maďarské
Kaltenecker Trio.

1. 6. Patejdl: Snehulienka a sedem
pretekárov
4. 6. G. Bregovič-D. Dinková: Gypsy
Infoservis oddelenia
roots 10.30
dokumentácie a informatiky
4. 6. Randevú s operou 18.00
5. 6. J. Strauss: Netopier
Ateliér starej hudby Trossingen
23. 6.—30. 6. Zámocké hry
2007 „Dietrich Buxtehude zvolenské

20. 2. zomrel hudobný skladateľ Jozef Sixta (1940), žiak A. Moyzesa a dlhoročný
pedagóg Konzervatória a VŠMU v Bratislave. V r. 1971 absolvoval študijný pobyt
u O. Messiaena a A. Joliveta v Paríži. Za svoje diela, v ktorých synteticky využíval
kompozičné princípy minulosti (imitácia, kánon, tematická práca) a techniky
Novej hudby (aleatorika, dodekafonizmus, serializmus), získal viaceré zahraničné
i domáce ocenenia.
•
Vo veku 86 rokov zomrela 24. 4. muzikologička a hudobná publicistka
Anna Kovářová. A. Kovářová sa celý život v organizačnej práci i publicistickej
činnosti venovala problematike koncertného života, interpretačného umenia
a propagácii slovenských umelcov. Zaslúžila sa o vznik Prehliadky mladých
koncertných umelcov v Trenčianskych Teplicicach, Kruhu priateľov umenia na
Slovensku a rozvoj symfonických orchestrov na Slovensku. V r. 1971—1981 bola
riaditeľkou ŠfK, je autorkou monografie o Slov. filharmónii v r. 1949—1965.
•
Legendárny violončelista, dirigent a skladateľ Mstislav Rostropovič
zomrel po ťažkej chorobe 27. 4. vo veku 80 rokov v Moskve.

Fantázia a Virtuozita“
17. – 22. 9. 2007
Workshop pre profesionálov a
pokročilých študentov - sólistov, duá
a ansámble.
Kategória: spev, zobcová flauta,
barokový fagot, barokové husle,
viola da gamba, barokové violončelo,
violone, historické klávesové nástroje,
muzikológia
Inštitút starej hudby, Štátna vysoká
hudobná škola Trossingen, Nemecko
Poplatok: 195 EUR (aktívni), 135 EUR
(pasívni), Uzávierka: 15. júna 2007
Info: AlteMusik@mh-trossingen.de,
www.mh-trossingen.de
Stockhausenove skladateľské a
interpretačné kurzy 2007
7. – 15. 7. 2007, Kürten, Nemecko
Kategória: skladba, spev, flauta,
altová flauta, pikola, klarinet, basový
klarinet, basetový roh, klavír, trúbka,
klavír, bicie nástroje, syntezátor
Vstupný poplatok: 15 EUR al. 18 USD,
Účastnícky poplatok: 360 EUR
Uzávierka: 1. 6. 2007
Info: sabine.schulz@stockhausenstiftung.de, www.stockhausen.
org/stockhausen_courses.html
Medzinárodné kurzy v rámci Dní
starej hudby Sopron 2007
23. – 30. 6. 2007, Sopron, Maďarsko
Kategória: klavír, zobcová flauta, spev,
komorná hudba, historický tanec
Vstupný poplatok: 70 EUR
Poplatok: 100 EUR - klavír, zobcová
flauta, spev, 80 EUR - komorná hudba
Uzávierka: 1. 6. 2007
Info: liszkay.maria@hu.inter.net,
www.filharmoniabp.hu

soprán saxofón, altový saxofón,
1 lesný roh in F, 1 tuba, 2 huslí, 1
viola, 1 violončelo, 1 kontrabas, 1
mandolína, 1 akordeón, 1 klavír, 1
bicie - vibrafón, zvončeky, 3 tamtamy...), trvanie skladby 8 – 10 min.
Uzávierka: 15. 6. 2007
Info: info@luxembourgsinfonietta.lu, www.luxembourgsinfonietta.lu
Medzinárodná hudobná súťaž
Soul 2007
27. 11. – 7. 12. 2007
Kategória: operný spev
Vekový limit: ženy - nar. medzi 28.
novembrom 1974 – 27. novembrom
1989, muži - nar. nar. medzi 28.
novembrom 1971 – 27. novembrom
1989
Vstupný poplatok: 100 USD,
Uzávierka: 27. 6. 2007
Info: seoulcompetition@donga.
com, www.seoulcompetition.com
Medzinárodná súťaž Madame
Butterfly 2007
16. – 23. 9. 2007
Chisinau, Moldavská republika
Kategória: operný spev (soprán,
mezzosoprán, tenor, barytón)
Vekový limit: nar. medzi 16.
septembrom 1970 – 16. septembrom
1990
Poplatok: 200 USD, Uzávierka:
30. 5. 2007
Info: info@
nationalopera.md, www.
madamebutterflycompetition.md

Medzinárodná klavírna súťaž
Ettore Pozzoli
11. – 18. 9. 2007
Teatro San Rocco, provincia Milána
Medzinárodné Bartókove
Vekový limit: nar. po 1. januári 1975
majstrovské kurzy a festival 2007
Vstupný poplatok: 80 EUR,
7. – 9. 7. 2007
Uzávierka: 31. 5. 2007
Szombathely, Maďarsko
Kategória: skladba, dirigovanie, klavír, Info: info@concorsopozzoli.it,
viola, trúbka, spev, improvizácia, joga www.concorsopozzoli.it
Vstupný poplatok: 50 EUR, Uzávierka:
Medzinárodná klavírna súťaž
15. mája 2007
Info: kadar.csilla@hu.inter.net, www. Ludwiga van Beethovena 2007
3. – 13. 12. 2007
filharmoniabp.hu
Bonn, Nemecko
Vekový limit: nar. medzi rokmi
Zahraničné súťaže
1975 – 1987
Poplatok: 50 EUR, Uzávierka: 31.
Medzinárodná skladateľská súťaž
5. 2007
Luxembourg 2007
Info: info@beethoven-competition27. 10. 2007
bonn.de, www.beethovenKategória: skladba (obsadenie:
competition-bonn.de
1 klarinet in B, 1 basklarinet in B,

Bratislavský chlapčenský zbor vypisuje konkurz
pre 7—9 ročných chlapcov, ktorý sa bude konať
9. a 14. 6. v čase od 16.00—18. 00 hod.
v priestoroch Slovenskej filharmónie.
Je potrebné pripraviť si jednu pieseň.

Viac z hudobného spravodajstva na www.hudobnyzivot.sk.
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