
PREHLIADKA 
slovenského koncertného umenia 
Prchhatlka ~lovcn~kého koncĽrtncho umĽ

nia v Žiline (3.- 8. apríla). ktorú už tradične 
od r. 1978 usporadúva čs. umelecká agentúra 
Slovkoncert v;poluprácisoZSSKU .SKO Žili
na a Domom kult tr ry ROH . dospela do jubi
leJného IO. ročníka. S výnimkou vystúpenia 
SF Košice (Dom kultúry ROll 7. 4.) defilo
val 1 zrekonštruovanej koncertnej sieni ŠKO 
(Dom umenia Fatra, ďalej DUF) výkvet slo
venského interpret ačného umenia. Na 9 po
dujatiach sa predstavilo 15 'ólistov. 3 komor
né ansámble a 3 väčšie telesá. Podľa štatútu 
sa pri 'Í'bcrc zohľadňovalo La~túpenie v~ct
kých krajov Slovenska, prezentovali sa laure
áti ostatnej Interpretačnej slrt'ažc SSR (klavír 
a organ) a program doplni lo vyst ú pc nie drži
tela Ceny kritiky z trenčiansko-teplickej 
prehliadky. 

Treba vysloviť uznanie domácim spolu
usponadatcfom. najmä ŠKO, ktorý organi
začne i propagačne (náborom) zabezpečili 
hladký priebeh akcie. Potvrdila sa tak sku
točnosť. že v rámci snáh o dccentralizovanic ' 
kultúry ~a Žilina skutočne stala významným 
hudobní•m strediskom stredoslovenského 
kraja. Zlo~enie publika najmii v troch popo
ludňajších akciúch (trčasť žiakov zS. ktorí 
neboli na percepciu týchto programov náleži-
te pripravení) však nebolo v7dy ideálne 
a niekedy wojim chovaním znevažovalo špič

kové v5·kon). Napriek tomu však môžeme 
kon~latovat . že celkový kultúrno-spoločen
skV dosah akcie sa evidentne Lvý~il. 

Urol'cri výkonov v nijakom prípade ne
klesla pod profesionálny štandard, skôr >a
až na výnimky - pohybovala na horných 
priečkach rebríčka kvality. Na Lákladc tých
to 1')·slcdkov sa usporiadatelia rozhodli, že 
v záujme propagácie a export u ~lovcnské ho 

rcpmdukéncho umenia budú počnúc budú
cim ročníkom pozývať do Ž iliny aj zástupcov 
zahraničných agentúr, ale i pozorovatel'ov 
z českých krajín (ktorí tentokrát absentova
li). Za nedostatok možno považovať aj ne
účasť čs. rozhlasu, hoci podmienky pre na
hrúvanic v koncertnej sieni SKO už sú. Pra
covníci čs. televízie v prvý deň na otváracom 
ceremoniáli a na vystúpení ŠKO ešte chýbali 
a neskôr pri na k rúcaní dosť ruši l i! 

V rámci prehliadky sa uskutočnili i ďalšie 
akcie: celoslovcn~ký seminár k perspektí
vam rozvoja mic~tncj kultúry so zreteľom na 
oblasť profesionálneho umenia ( 4. a 5. apríla), 
určený inšpektorom na oblasť profesionálne
ho umenia KNV, ONV, NVB, metodickým · 
pracovníkom osvetových zariadení , celoslo
venské stretnutie kruhov priateľov hudby 
a po troch večerných koncertoch sa konali 
besedy s účinkujúcimi , ktoré s vtipom. elá
nom a šarmom viedla Anna Kováfová. 

TELESÁ A KOMORNÉ SÚBORY 

SKO Žilina (dirigent J , Valta) na otvára
com koncerte z technických dôvodov vyme
nil sľubované Godárovo Concerto grosso za 
Baladu pre 12 ~láči kov T. Salvu. kde autor na 
pomerne stručnom fo rmovom pôdoryse syn
tetizoval rudimentárne l'udové prvky s novší
mi kompozičnými technikami. Tak v Salvovi 
ako i v Mozartovi (Koncertná symfónia pre 
husle. violu a orchester. KZ 364) bol citel'ný 
z1ímcr for~írovať zvuk jednot livých nástro
jov. čo molno chápať ako dôsledok kom plc-

xu LO skromného obsadenia orchestra. Vy
pracovanie partitúry, úrovci\ interpretačných 
parametrov bola solídna , tvorivá nadstavba 
vcelku priemerná. 

Výrazná osobnosť Ľudovfta Rajtera 
(v tomto roku oslavuje 60-ročné jubileum di
rigentskej činnosti}. veľmi doeomohla k cel
kovému vyzncniu programu SF Košice. Jej 
vystúpenie výrazne predčilo predchádzajúce 
vklady tohto telesa na žili nskej preh liadke. 
Sugestívnosť a istota prejavu, ušl'ach ti losť 

a zrelosť a nic v poslednom rade aj zvukovo
-technické vypracovanie, zanechali u počet
ného obecenstva ten najpriaznivcjší dojem. 
či už vo Weberovcj prcdohrc. ale aj v Brahm
sovcj IV. symfónii. 

Súboru Musica aeterna pripadla čestná 

úloha uzavrieť prehliadkový maratón. Túto 
úlohu splnila nielen čestne a dôstojne, ale 
priam vynikajúco! Súbor tvorf ~o zaujatím, 
opiera sa o dôkladné naštudovanie partov, 
o tvorivé nadšenie inštrumentalistov i voka
listov (K. Zajíčková, M. Bclwčková, 

R. Sporka a L. Ncshyba) a isk ri vý a vzletný 
prejav svojho umeleckého vedúceho P. Ba
xu. Popri historických pamiatkach, ktoré vy
zneli príkladne štýlovo, so zaujatím interpre
toval i skladby venované súboru. čím pre
svedčil obecenstvo o invencii. hfbkc a komu
nikatívnosti s trčasncj tvorby (V. Kubička -
Žena a muž v poli a Suita na ~ lovcnskú baro
kovú poéziu od P. Cóna). 

Prehliadka zaznamenala dva výkony dy
chových súborov (kvázi suplova li sólistické 
dychové nástroje) - Bratislavských dycho
vých sólistov (L. Strcšnák - trúbka, P. La
Garde - trúbka. V. Fekete - lesný roh. 
A. Hrubovčák - pozauna aT. Winkler- tu-
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l. S. 1904 zomrel Antonin Dvorák, český 
skladateľ (na r . 8. 9. 1841)-
8S. výročie 

2. S. 1904 narodil sa Václav Holzknecht , 
český hudobný vedec, klaviris
ta, pedagóg a organizátor-
8S. výročie 

2. S. 1864 zomrel Giacomo Meyerbeer, 
operný skladateľ nemeckého 
pôvodu (nar .S.9. 1791) -
J 2S. výročie 

3. S. 1839 zomrel Ferdinando Paer , ta
liansky skladateľ a dirigent 
(nar. l. 6. 1771)- I SO. výročie 

S. S. 1819 narodil sa Stanislav Moniusz
ko, poľský skladateľ (zomrel 
4. 6. 1872)- 170. výročie 

6. S. 1824 v pražskom Stavovskom divad
le sa začali pravidelné české 
predstavenia- 16S. výročie 

6. S. 1814 zomrel Georg Joseph Vogler, 
nemecký skladateľ a teoretik, 
pôsobil v Mannheime (nar: 
IS. 6. 1749)- 17S. výročie 

7. S. 1724 narodil sa Jozef Benda, český 
husľový virtuóz (zomrel 22. 2. 
·1804)- 26S. výročie 

7. S. IS39 zomrel Ottaviano Petrucci, ta
liansky hudobný vydavateľ a 
tlačiar, vynálezca nového spô
sobu t lačenia nôt (nar. 18: 6. 
1466)- 4SO. výročie 

8. S. 1809 narodil sa Jan Kittl, český skla
dateľ a pedagóg, riaditel' Kon
zervatória v Prahe (zomrel 
20. 7. 1868)- 180. výročie 

IO. S. 1764 zomrel Christian Friedrich 
Henricl (Picander), nemecký' 
básnik a libretista, j eho texty 
použil v niektorých dielach aj 
J, S. Bach (nar. 14. L 1700) 
- 22S. výročie 

10. S. 1914 zomrel Ernst von Schuch, ra
kúsky dirigent (nar. 23. ll. 
1846) - 7S. výročie 

l l. S. 1969 zomrel Imrich Jakubek, slo
venský tenorista pôsobiaci v 
brnenskom Stavovskom divad
le (nar. l . 3. 1922) - 20. ~ýro<'le 

12. S. 1884 zomrel Bedi'ich Smetana, český 
skladateľ (nar. 2. 3. 1824)
lOS. výro<'le 

12. S. 1739 na rodil sa Jan Kr tltel Vaňhal, 
český skladateľ (zomrel 20. 8. 
1813) - 2SO. výročie 

12. S. 1929 zomrel Karel Hulka, český hu
dobný spisovateľ a kritik, zasa
dil sa o širenie znalost i o star
šej českej tvorbe (nar. 21. 12. 
18S3)-60. výročie 

14. S. 1884 narodil sa Samull Abramovič 
Samosud, významný sovietsky 
dirigent (zomrel 6. l l . 1964) 
- 10S. výročie 

17. S. 1919 zomrel Bohumil P~tzdirek, 
český nakladateľ, bibliograf 
a hudobný skladateľ (nar . 
19. 1. 1839) - 70. výročie 

17. S. 1929 zomrela Lilli Lehmannová, ne
mecká operná speváčka (sop
rán) jedna z najvýznamnejšich 
interpretiek opier W. A. Mo
zarta (na r . 24. l l. 1848)-
60. výročie 

21. S. 1789 zomrel John Hawkins, anglic
ký hudobný historik, autor die
la General History of Music, 
jedného z prvých hudobných 
dejepisov s vedeckými inšpirá
ciami (nar. 30.3. 1719) -
200. výročie 

22. S. 1924 na rodil sa Char les Aznavour, 
francúzsky šansoniér a herec 
- 6S. výročie 

23. S. 1889 narodil sa Ferdinand Pujman, 
český operný režisér , klaviris
ta a libretista (zomrel 17. 12. 
1961)- 100. výročie 

30. S. 1909 narodil sa Benny Goodman, vy
nikajúci americký hudobnik 
swingovej éry, prezývaný aj 
"kráľ swingu" - 80. výročie 

31. S. 1809 zomel Joseph Haydn, rakúsky 
hudobný skladateľ (narodil sa 
31. 3. 1732) - 180. výročie 

REA~CIA NA POLE 
Vážený pán Marton! 
Berúc si k srdcu Vašu dobrú radu ohľadne 

scbaumiernenosti , k p ísaniu odpovede na 
Vami podpísanú polemiku (H L: 7/89) pristu
pujem až na druhý deň po jej uvere jnení , 
usilujúc sa tak vyhovieť požiadavke e limino
vať prípadný úči nok zvýšenej hladiny ad re
nalínu v krvi. Každého recenzenta istotne 
poteší , ak plody jeho často ncvďačnej práce 
nachádzajú spontánny ohlas u či tatcl'ov , hoci 
aj ohlas polemický. Predsa však, obsah Váš
ho článku vo mne vzbudzuje dojem, že ste čí
taniu mojej puritánskcj (a lebo kacírskej?) 
gramoreccnzie nevenovali dostatok pozor
nosti. Preto mi dovoľte, aby som sa pokúsil 
odstrán iť aspoň zopár otáznikov. ktorými sa 
polcmický text hmýri , pričom sa ncvyhnem 
opakovaniu fo rmulácií , ktoré ste pravdepo
dobne prehl iadli . 
l . Aj pri mojej purit ánskej obmedzenosti je 
mi jasné, že vydava teľstvá musia brai ohľad 
na predajnosť svojej produkcie, na pružnosť 
v sfére komcrčno-konjunktun'i lnych vzťahov 

a zákon itostí. Avšak , pýtam sa: kde mám ja, 
naivný puritán , hľadať prejavy tejto konjun
ktúry? Kde sa odráža sk utočnosť , že naprík
lad Operné transkripcie sa v zahran ičí dobre 
predávajú? Dal som si tú námahu a vybral 
som sa do firemných predajní O PUS na malú 
exkurziu. V samoobslužnej predaj ni na Le
ningradskej ulici nejeden titu l .,vážnej hud
by'· spred desiatich rokov tróni v troch regá
loch. Pracovníci predajne sa aspoň takýmto 
spôsobom usilujú nahrádzať nedostatok no
vých platn í. Statočnú polovicu zastúpených 
tit ulov reprezentuje produkcia Supraphonu, 
Pantonu. Mclodijc a Ete rny- čo je síce chvá
lyhodné. však situáciu to ne rieši. Lice nčn ú 

nahrávku .. vážnej hudby" som v ka talógu 

OPUS-u nezaregistroval ve l'mi dlho - zato 
populár je saturovaný západnou produkciou 
až obdivuhodne systematicky. Preto ani re
cenzia v Ruchu muzycznom ma nemôže pre
svedči ť - poľský konzument -muzikant má 
zrejme celkom iné problémy. 
2. Letmý pohľad do katalógov zahran ičných 
firiem ma presviedča o všeličom - napríklad 
o tom, že k torýkoľvek z tých to katalógov po
núka spotrebiteľom systematicky zmapovaný 
hudobno-historický terén v podobe rôznych 
"Gcsa mtausgabe" alebo iných cyklických 
edičných projektov venovaných zlatému fon
du svetovej hudobnej literatúry. V ich edič
nej politike totiž platí čosi podobné, ako 
v zásadách správnej výživy: najskôr treba 
plne pokryť prísun zák ladných živín, prípad
né mašk rty prichádzajú na rad v druhom plá
ne (a k ich konzumáci i treba pristupovať veľ
mi opatrne ... ) . Som presvedčený, že ani Vy, 
pán Marton, ani ja, ani nikto iný by v kataló
goch EM I, DECCA , CBS, RCA , Eterna, 
Melodija, Hungaroton atď., nemal problém 
nájsť kompletn ú nahrávku Beethovenových 
symfónií, ktoré v tomto kontexte chápem 
skôr ako symbol. Katalóg OPUS-u sa môže 
pochvá liť Opernými transkripciami alebo ti
tulom Hoogcd on Clasics (ktorého obsah 
plní inde vo svete funkciu backgroundu 
v miestnostiach veľmi špecifického funkčné
ho zamerania), no Bee thovenove symfónie 
sa dostali ku slovu stále iba v podobe edičné

ho torza. Neplatí to ale iba o Beethoveno
vých symfóniách. Nuž a o tom, čo je gýč a čo 
nic, máme pravdepodobne diame trálne od
lišné predstavy. Podľa tých mojich sú brilant
né fantázie Zimbalista a Ernsta zhmotnením 
nevkusu a považujem ich za úbohé karikatú
ry spracovaného materi ál u. 
3. Iste, je to môj názor na vec a tento fakt 
vóbec neskrývam, ako som ho neskrýval ani 

v gramorecenzii. Vami podpísaná filigránska 
spleť irónie , rozhorčenia a mentorstva vyús
ťuj e do obvinenia z pokusu zovšeobecňovať 
a objektivizovať moje vlastné názory. Asi ste 
však prehliadli formulácie typu: " ... donmlt
vam sa, ..... a ak sa mýlim .... ", "K tomuto ti
tulu som zaujal odmietavé stanovisko ... ", 
atď. Okrem toho, v defin itívnej verzii gra
morecenzie šarapatil tlačiarenský škriatok, 
Aj svoj ím podpisom som dal napokon dosta
"Riadiac sa heslom, že kategorické výroby 
nevystihujú hfbku problému ...... , usiloval 
som sa porovnať všetky ,pro' a všetky ,kon
tra', ktoré mi v súvislosti s plat ňou napadli". 
Aj svoj im podpisom som dal napokon dosta· 
točne najavo, že predkladám svoj názor a že 
ho nechcem nikomu vnucovať. Nežijem však 
v izolácii a viem, že tento názor nie je ničím 
výnimočným, skôr naopak, je v súlade s ná
zormi mnohých iných, isto erudovanejších 
hudobníkov. Mimochodom, vo Vašej pole
mike som takisto márne hľadal fo rmuláciu: 
ja, Ivan Marlon, sa vôbec nestotožňujem 
s puritánskymi názormi diletanta Igora Ja
vorského, ktoré demonštroval vo svojej gra
morecenzii. Punctum ... 

Pán Marton , viem, že ťahám za kratší ko
niec povrazu; ako biedny recenzentík stoj ím 
proti obrovskej mašinérii, ktorú Vy zastupu· 
je te. Uvedomujem si aj to, že vánok mojej 
recenzcie nepohne ani jediným hstočkom. 

Napriek tomu som však považoval za svoju 
morálnu povinnosť reagovať v gramorecenzii 
tak , ako som reagoval. Označte ma teda hoci 
za obeť jednostrannej výchovy, no otázku 
mojej odbornej spôsobi losti nech posúdi 
v tomto prípade redakcia Hudobného života, 
s ktorou intenzívne spolupracujem už štyri 
roky a verím , že jej členovia budú aj naďalej 
prej avovať dôveru k mo jej práci. 

S pozdravom ostáva IGOR J AVORSKÝ 

Nielen na margo hosťo-vania banskobystrickej opery 

(NE)MAŤ PEVNÉ KRITÉRIÁ 
V posledných rokoch sme si ttž akosi pri

vykli žiľ vo všeobecnej spokojnosti. Dokonca 
mám obavy, či už tento zlozvyk neprerástol 
do generického waku! Najmä my, neskôr na
rodení, sme vyrastali v presvedčovan í, že 
v nejednej oblasti hospodárskeho i spoločen
ského živow dosahujeme svetové paramerre. 
A v prípade, že niekroré chybičky krásy nám 
predsa len bránia swt' sa absoltítnou vel'mo
COII , je 10 len otázka čas11 . Na.(ou pýchou bolo 
s/rojárstvo, chemický i elektrotechnický prie
mysel, s hrdosľou sme rozprávali o našom 
školsrve, zdravolnfclve. umenf. Zraz11 cítime 
porrebu hospodárs/vo prestavovaľ (nie, že by 
bolo zlé, ale mohlo by to byľ i lepšie), tu sa 
náhodo11 dozvieme, že v tírovni zdravomíclva 
(napriek dosiahmaým úspechom) sme klesli 
vo svelovom meradle z 23. miesta na 
147. (slovom: sroštyridsiatesiedme) a inde za
sa čftame, že našim 6 perce/1/ám vysokoškol
sky vzdelaného obyvatel'stva nad 25 rokov 
chýba už len 0,8 percenta, aby sme do
behli Nepál so 6,8 percenwmi (alebo ak 

Záber z inscenácie G. Pucciniho Edgar. 

ch cele, už len 31,4 % a sme zarovno s Kana
cfawni!). Nič 10 - veď v ruke máme ešre iné 
Tromfy. Nedoby/ou bašrou zosralo napríklad 
-a čo už slovenskú hudobnú obec môže rešiľ 
viac- aj naše illferpreračné a vokálne umenie. 
Nie sme daleko od presvedčenia, že s račí krô
čik a slovenské relesá a sólisri majú monopol 
na hosťovanie na najvýznamnejšfch scénach 
a pódiách, monopol na prvé miesra v medzi
národných zápoleniach. 

A prečo o rom vše/kom hovorfm práve po 
návšreve banskobysTrickej opery na scéne 
SND? (V d1loch 17. al8. marca 1. r. ru uviedli 
Pucciniho Edgara a Verdiho Nabucca.) Po 
ich vysrtípení sa vo mne rotiž opäť rozhorel 
plamienok čoraz častejšie a náslojčivejšie sa 
objavujúcej neistoty, že základmi onej nedo
bytnej bašty slovenského vokálneho umenia 
(alebo- načo byľ /aký skromný- prečo neho
voril' hneď o bašle slovenskej hudobnej kul rú
ry?) by mohlo čosi za/riasi'. Samozrejme, iba 
v tom prípade, ak by sme zabudli použit' spo
ľahlivé, rokmi overené protiopaTrenia. S prf-

Snímka: P. Danko 

s/ovečnou skromnosťou si dovolím predo
sTrieť aspo1l niekloré: 
- v žiadnom prípade nepripusťme zakorene
nie pevných hodnoTiacich krirérif, radšej sa 
držme špecifických, slovenských podmienok. 
Veď IVrdenia, že dobrá spevácka rechnik7i, na 
ňu nadväzujúca zrozumiteľnosť spievaného 
textu, čislá inronácia, kullivovanosť, zmysel 
pre štýl a rytmus sú len jedny (r. j. spevák nimi 
bud' vládne alebo uňho absentujú), by boli 
pre nás dokonalou pohromou! Radšej sa spo
kojne tvárme i nacfalej, že Pavaroui alebo 
Dvorský síce dobrí stí, ale rovnako dobrý 
(a navyše ho máme doma, poruke) je i Ďurko 
lverčok. 
- v prfpade, že by niektorý drzý kririk predsa 
len zabŕdal, nebojme sa argumenrovať: Máš 
niekoho lepšieho? Ako môžeš porovnáva(! 
Vieš ty vôbec, v akých podmienkach pracuje
me? A výpočet okolností, za krorých sa ten či 
onen výkon alebo predsravenie rodilo, odpo· 
rúčam prevenrfvne- popri výpočte dosiahnu· 
rých úspechov doma i vo sve/e - uvádza( 
v profiloch našich umelcov a v koncer111ých 

· i divadelných programoch. V žiadnom prEpa
de nehľadajme korene prípadných nedostal· 
kov- a božeuchovaj na ne upozon!oval' alebo 
sa ich snažiť dokonca odstránit'! 
- cfalšf nápad- z dielne samomých Bystriča· 

nov- ohúrme, a rým zoberme pochybovačom 
vie/or z plachá/. Čfm? Naprfklad objavnou 
dramawrgiou. Zaslúžme sa o znovuoživenie 
nejakého zaprášeného li/u/u a intendallli sve· 
rových opem ých domov zblednú závislou, te 
sami si nechali ujst' renro skvosr. 
- a napokon posledná rada - vyhnime sa za 
každú cenu konfronTácii. Je lo tiež overený 
prosrriedok. Pri jeho praktizovaní je síce me
nej peňazf, ale o 10 viac muziky. Držme sa 
my pekne doma, na našom krásnom Slo1•en
sku a oči majme uprelé na končiare pyšných 
Tarier: budeme dobrí, aj úspešní (potlesk 
vždy, všade a za každých okolnosrf), ale čo jt 
hlavné, budeme zaručene svetov(. 

JURAJ DÓ.~A 
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16. a 17. marec 
P. Roškovský: Dve motetá 
H. I. F. Biber: Rekviem 
P. Cón: Opusculum musicum 

Mlllka aeterna, sólisti: Kamila Zajíčková, Si
_. Saturovaí, Marta Beňačková, Richard 
Sporka, Ladislav Neshyba 

Vystúpenie súboru starej hudby Musica 
aeterna považujem vždy za vzácne obohate
nie bežného dramaturgického štandardu náš
ho koncertného života. Výn imkou nebola ani 
abonentná produkcia 16. a l7. marca, kto rá 
naplnila Redutu viac ako solídnym počtom 
poslucháčov (nielen tých , ktorých s týmto sú
borom spája intenzívny priatel'ský vzťa h). 
Dramaturg , odborný poradca , nevyčerpatef

ný tvorivý duch - Ján Albrecht , umelecký ve
dúci súboru Pavol Baxa a všetci muzikanti 
znova o čosi viac pootvorili dvere vedúce ku 
kontaktom so starou hudbou, navyše, so sta
rou hudbou týkajúcou sa našej minulosti . 
Ako vhodný .,protipól" - premiéra skladby 
slovenského autora, komponovanej na mieru 
súboru Musica aeterna. Hudobný barok na
liet v programovej zostave kocnertu dvoch 
reprezentatívnych zástupcov - Pantaleona 
Roškovského a Heinricha Jgnaza Franza von 
·Bibera. Mená obidvoch majstrov pomaly 
(a dúfam, že aj isto) prenikajú do cievneho 
systému nášho kultt1rneho povedo mia ako 
vhodný doping na posilnenie národného se
bavedomia. Dve vokálno-inštrumentálne 
diela P. Roškovského poskytli návštevníkom 
kvalitný zážitok, no okrem toho znova dok u
mentovali zložitý proces mctamorfóz hudob
ných štýlov a ich charakteristických znakov. 
Antifóna Regina Coeli laetare ako aj Mole
tto de Resurrectione predstavujú svojim dru
hovým zaradením skôr hudobné dedičstvo. 
Hudobnou výpoveďou však stoja pevne na 
pôde barokových ~ompozičných štruktúr, 
využívajúcich magickú silu jednotiacej funk
cie vertikálneho roLmeru a príznačný dua liz
mus recitatívnych plôch s fenoménoch 
arióza. Obidve skladby rea lizoval podfa do
chovaných partičelov odborník naslovovza
tý, Ladislav Kačic a definit ívny tvar znel št)•
lovo čisto, pôsobivo. Atrakciou večera bolo 
uvedenie Biberovho Rekviem. ktoré by som 
teraz, po jeho vypočutí , pokojne zaradil me
dzi vcfké diela tohto typu. Svoj ím lyrizmom 
a stoickou kontempláciou je veľmi blízke na
príklad Cherubiniho alebo Faurého Rek
viem. Nejedna si tuácia mi evokovala situácie 
z Mozartovej zádušnej omše. Na Dibcrovom 
vokálnom 'štýle badať vplyv talianskej školy, 
no ako celok predstavuje jeho Rekviem skôr 
syntetický útvar absorbujúci do seba aj kon
ttruktivistický náboj , prejavujúci sa vo virtu-

SlfJk 
Záverečné 

podujatie kon
certov abonent
ného cyklu B 
v Státnej filhar
mónii v Koši

ciach dňa 16. marca (deň predtým vo Vrano
ve nad Topľou) odznelo pod taktovkou šéfdi
rigenta Juhočeského štá tneho orchestra 
v Ccských Budejoviciach Jaroslava Vodňan-
*étw· 

Dramawrgia podujatia sa orie ntovala na 
dve okrúhle skladate ľské jubileá - na 
120. výročie úmrtia A. S. Oargomyžského 
(uvedením jeho Fantastického scherza) a na 
180 rokov od narodenia klasicistického ro
mantika Felixa Mendelssohna Bartholdyho 

ózncj polyfónii hudobnej fak túry. Zaujíma
vosťou je exponovanie troch trombónov 
v rámci orchestrálneho aparátu ; v tej to súvis
losti nemôžem obísť zmienku o perfektnom 
výkone troch trombonistov- Michala Jaška , 
Michala Motýla a Alberta Hrubovčáka, ktorí 
mali v komornom zoskupení obtiažnu situá
ciu, ak sa chceli zvukovo začleniť do tutti . 

Našu prftomnosť zastupovala na koncerte 
suita Petra Cóna Opusculum musicum pre 
štyroch sólistov a ko morný orchester na re
nesančné a barokové poetické texty sloven
skej proveniencie. Suit.a dokonale .. zapadla" 
do dramaturgického kontextu ce lého koncer
tu svojou poeta logickou a estetickou orientá
ciou na minu losť a na folklórny prejav. Pripa
dala mi ako pedant legendárnych stredove
kých cyklov typu Carmina burana - nielen 
svojim obsahovým zameranfm , ale aj použi
tými kompozičnými postupmi . Ak spomínam 
Carminu burana, ani poetika Carla Orffa nic 
je vzdialená orientáci i Pet ra Cóna. Opuscu
lum musicum je poslucháčsky vďačnou sklad
bou , z ktorej vyžaruje predovšetkým radosť 
z hry a hudobným materiálom. Radost počas 
celého koncertu vyžarovala z výkonu všet
kých hudobníkov aktivizovaných sugest ív
nym gestom dirigenta P. Baxu. Vokálni sólis
ti - Kamila Zaj !čková. Simona Saturová 
(soprány) Marta Bcňačoková (alt). Richard 
Sporka (tenor) a Ladislav Neshyba (bas) 
podali svoje stab ilne kvalitné výkony kráča
júce v intenciách štýlovo čistého komorného 
spevu. V orchestri sa síce vyskytli drobné ko
lízie v ladení alebo v sÍihre. ti e však skôr 
podporili dojem spontánnosti a zvláštnej au
tenticity. 

lGOR JAVORSKÝ 

• • • 

24. marec 
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester 
8 dur KV 595 
L. van Beethoven: 3. symfónia Es dur op. 55, 
Eroica 
Slovenská filharmónia , dir igent Aldo Cecca
to, sólista Jean Francois Heisser, klavír 

Mozart a Beethoven. Na týchto dvoch veli
kánoch ľudského ducha bol postavený pro
gram 17. a 21. abonentného koncertu cyklu 
A a 13. Bez ich hudby by bol náš svet istotne 
pustcjší a bezútešnejší. Učit' sa cháp<1ť tento 
veľký odkaz minulosti Je potrebné najmä 
tam, kde sa rodí odvaha začať písať hudbu. 
Tí. čo tvrdia, že po Mozartovi a Beethovena
vi by už nikto nemal komponovať, hovoria 

(zaradením 3. symfónie a mol op. 56- Skót
skej) . 

F<u11astické scherzo je prskavkovitá sklad
ba . vyžadujúca vt ip, e leganciu. zretcfné frá
zovanie a techn ickť1 pohotovosť orchestra. 
V tomto smere mohol byť poslucháč uspoko
jený. Od dirigenta sa vyžaduje zmysel pre 
účinné budovanie dynamických oblúkov, pre 
udr2anic súvislého ťahu. Vodi\anský je ty
pom di rigenta tvorivo temperamentného na
ture lu a takého ho prúd hudby svojou nástoj
čivosťou ženie výrazne vpred . A práve v tom
to p(\rametri si dokážeme predstavi ť aj čias
točne odlišný prfstup k Dargomyžského opu
su. Skladba Lfskava na kvalite a účinnosti nie 
vnManím elánu. 11 le skôr zdržanlivosťou na
rastania hudobného prúdu . V tomto smere 

Akademické spevácke združenie 
Ncpočetncj diväckej kulise sa predstavi lo 

v sobotu 4. marca v Moyzesovej sieni SF 
Akademické spevácke združenie PKO Brali
ava s dlri~:entom Petrom Cónom. Keďže 
program vystúpenia bližšie neinzeroval .. po
hnútky'· č i .. príležitosti" koncertu , rezonova
lo samotné vystúpenie v našom vedomí záko
nite ako snaha prezentovať súčasné (zrejme i 
dlhodobejšie) umelecké ambície ansámblu. 
V programe odzneli diela Donatiho. Schiitza, 
Gesualda, Monte,•erdiho, Hrucknera . Cóna, 
LIIUša, Hrušovského, Gershwina a Bernstei
• · Vystúpenie si vyžaduje zamysl ieť sa nad 
viacerými otázkami. V prvom rade treba 
obrátiť pozorno~ť k samotnej interpretácii -
schopnostiam a kva litám Lboru. dotknúť sa 
problému dramaturgie koncertov amatér
skych zborov (i keď je te nto všeobecnejší) 
a povedať napokon pár slov k zborovej tvor
be Petra Cóna. 

Pár poznámok k intcrpretácii:.Akademic
ké združenie p~trf svojimi i nte rpretačnými 

kvalitumi a schopnosťami - hlasovou kultú
rou a dispozíciami, muzikalitou prejavu, 
technickou vyspelosiou. intonačnou čistotou , 
výrazovými vlastnosťami k dobrému prieme
ru našej amatérskej zborovej obec, čo zna
mená. že má solídny z(l k l <~d pre dobudovanie 

atribtllov vyššej umeleckej kvality a maj
strovstva v rámci amaté rskych merítok. Pod
mienkou k dosiahnutiu vyšš ích mét je pripo
jiť k pomerne živému prednesu (k pekne 
zvlädnutcj agogickcj stránke prejavu) i into
načn(l istotu (fixáciu , stabilizäciu) a väčšiu 
hlasovú kultivovanosť - teda momenty, ktoré 
spolu úzko súvisia . Sú to nároky nemalé, no 
ani v amatérskych te lesách nic nedosiahnu
teľné. Faktom je, žt: u ncprofesionálov si vy
žaduje dosiahnutie takýchto cieľov nepred
s t aviteľné množstvo ča~u . akt približovania 
sa k nim je vSak inšpi rujúci a bolo by chybou, 
keby si ich Akademické združenie nevytýči 
lo. 

Je zrejmé. že si i nterpretačné možnosti te
lesa uvedomuje dirigent Peter Cón. Zrejme i 
z toho dôvodu, ~c volil program, ktorý 
v priemere zodpovedal kva litám ansámblu. 
Rene~ačná a baroková auto rská dielňa je t ra
dičným a osvedčen)•rn žri edlom amatérskych 
tc lie~ a rovnako vďačn{l je i tvorba Lukáša, 
Hrušovského a napokon i úpravy Gcrshwi
nových. či Bcrnstcinových skladieb. Na dru
hej strane. žiadalo by sa už konečne obohati ť 

tento takmer .. putovný" rcpcrtoär o nové 
diela. Cón sa o to snažil zaradením vlastných 
zborových opusov a inštrumentá lneho dua 

Aldo Ceccato. Snímka: archív Hž 

miesto seba za iných. (Skutočne, polopravdy 
sú vždy horšie ako lož- ťažš ie sa totiž vyvra
cajú.) 

Vráťme sa však k abonentnému koncertu, 
v rámci ktorého odznel v prvej čast i progra
mu Mozartov Koncertu B du r KV 595 v in
terpretácii znameni tého francúzskeho klavi
ristu J . F. Hcisscra a orchestra SF s tal ian
skym di rigentom A . Ceccatom. Heisserov 
Mozart dôkladne poprevracal určité predsta
vy a .. návody na použitie . ·• Opäť sa potvrdi lo, 
že názory na štý lovosť s sa nesmú s t 11ť konzer
vovaným návodom, ktorý stačí v pravom 
okamihu aplikovať. Heisser nastavil v Mo
zartovi iné hodiny. Svojho Mozarta trochu 
znehybnil a prcduchovnil. Do jeho hudby 
vloži l svoj obdiv a úžas, svoje vyvolávanie 
spomienok na .. zla tý vek umenia." Toto roz
j ímanie nad Mozan ovou hudbou bolo podlo
žené nesmierne ušfachti1 ým prejavom. Na
príklad tam , kde druhí klaviristi vedome 
stupňujú dynamickú hladinu hry , Heisser zá
merne uberal na intenzite, ako keby sa spo
mienka strácala a farby zoslaboval i. Je zaují
mavé, že orcheste r rešpek toval tento názor 
a spolu s dirigentom ti ež vykročil touto ces
tou. V hre zavládol blahodárny pokoj, vrúc
ny šepot , posvätnosť . Zažiarili svetlá mäk
kých far ieb a st íšených svetov. Spomalenie 
plynut ia hudby malo svoje hlboké funkčné 

opodstatnenie . Zmyslom a cieľom inej konti-

tetiva napätia trochu polavovala a crescendá 
niektorých úsekov išli ruka v ruke miernym 
zrýchlovaním. 

Interpretácia Mendelssohnovcj Škótskej 
symfónie zaujala zdôraznením inšpirácie ro
mantickou. drsnou škótskou prírodou - za
hmlenými lesmi, skalna tými plái\ami , rozbú
reným mo rom. Vodňanského prístup bol 
nervný, citovo vzrušený, spevný, vrúcny. 
Klasicizujúcc črty diela sa v dôsledku toho 
ocitli skôr na okraj i di rigentovho tvorivého 
zámeru . Trochu zvel ičené tempo scherzón
nc ho Vivace non troppo malo síce strhujúci 
ťah . ale aj isté rezervy v súhre, ktorá nepo
strádala miestami zníženie precíznosti a isto
ty vo vyrovnanosti. 

Svojím osobnostným vkladom poznači l 

..... ~ 
Peter Cón. Snímka: archh· Hž 

Dcxtcmporc, čo je pozitívne, no predsa len 
marginálne. Má predsa ako zbormajste r 
a sklada te l' v jednej osobe príležitosť (myslím 
si. že sám pred sebou i tak trochu povinnosť) 
predviesť nášmu publik u ,.ľadom ležiace" 
diela svetovej a našej tvorby zodpovedajúce 
možnostiam (.,svojho") telesa. Má na to 
predpok lady. ktoré mnohým zbormajstrom 

nu ity bolo preduchovnelé a spýtavé vyroz
právanic celého geniálneho hudobného prí
behu. Sólista i orchester nám nezabudli uká
zať, koľko má Mozartova hudba odtieňov, 
kolko registrov i poézie. Dlho si budeme pa
mätať túto interpre táciu. Po Mozartovej hud
be. ktorá bola stvárnená ako nový prelud , či 
hudobný zázrak zaznela Beethovenova 3. 
symfónia Es dur op. 55. Eroica. Ceccatov 
Bcethov.:n bol od samého začiatku nepre trži
tým rozdúchavanlm nepokoja a dramatizmu 
v hudbe, vyh ľadávaním večných ohnísk na
pätia. l gesto Ccccata boro nervnc rozkmi
tané. Hovorilo jasne v prospech večného ne
pokoja dramati zmu. vyh l'adávan ic konfl ikt
ných stre tnutí. vášnivého a vrúcneho spevu. 
Nie je až tak rozhoduj úce č i všetko vyšlo 
presne podľa predstáv a zámeru dirigenta . Is
té je, že vcl'ký názor na Beethovenovu hudbu 
strhol nielen poslucháčov, ale i orchester. 
A to sú vždy krásne chvíle strávené s hud
bou. Veď i tempá boli neraz nczažité i nejed
not nosť a nepresnosť sa vkradla do hry. A 
predsa prevaha blahodárne pozitívnych síl 
jednoznačne zaplavila celok. Poslucháč mu
sel pocítiť účin ky z hudby i interpretácie, kto
rá sa istotne rodila z dlhého a intenzívneho 
uvažovania. Beethoven tu myslel na svojho 
hrdinu . Na hrdinu, ktorý zmení svet k lepšie
mu. Sám Beethoven pri~iel na svoj omyl, ale 
nádej a túžba prameniaca z hudby už nikdy 
nedokázala vyprchať. Eroica je teda symfóni
ou s dodatočným názvom. Ten pôvodný ná
zov zne l - Bonapartc. Ale i bez názvu by bo
la Symfónia Es dur tým , čím je, vcl'kým epo
som o hrd instve, odvahe a zápasoch č loveka, 

v ktorom žije večný Promethcus a smiid po 
poznaní. V dnešnom svete ohrozovania zá
kladných hodnôt ľudskej exi~tcnt:ie s chorob
ným rastom zlej tvorby i falošných výrokov o 
nej prichádza Beethoven ako pomoc a zá
chrana. Azda nikdy sme ho tak veľmi nepo
trebovali ako dnes - ako zajtra. Mozart a Be
ethoven sú našimi najväčšími súčasníkmi. Sú 
skladatcfmi zaj trajška. sk ladateľm i nášho 
budúceho storočia a tbícročia. 

R. Rolland v jednom liste L. N. Tolstému 
- píše: ... "svet nepotrebuje ročne tisíce ume
leckých diel (alebo to všetko, čo sa za umelec
ké diela vydáva) stovky divadelných hier, 
stovky románov. Potrebuje troch alebo šty
roch géniov za storočie a l'udí, v ktorých vlád
ne rozum, dobrota a zmysel pre krásu; h1d í, 
ktori maj(l zdravé srdce, zdravý rozum 
a zdravý pohl'ad. Ktori dokážu vidieť , cítil' 
a chápal', čo je vo svete krásne a dobré a ktorí 
sa usilujú o ro, aby týmto umemm Oldobili 
svoj život." 

IGOR BERGER 

Vodľíanský aj orchestrálny sprievod ku Dvo
i'ákovmu Koncertu pre violončelo a orchester 
h mol op. 104, ktorý akccntovaním plno
krvnej zvukovosti ide:\lne nekorešpondoval 
s poctizujúcim prístupom mladého talento
vaného vio lončelistu Eugena Procháca. Pro
chäcov výkon nielen presviedčal o nemalých 
tvorivých schopnostiach. intenzi te prežitia, 
zdatno m technickom fo nde , ale dokumento
val naj mä se rióznu prípravu umelca, ktorá 
priniesla bohaté ovocie v príznačne vzácnej 
zhode tvorivého e lementu a kon troluj úcej 
rozvahe. Mlad)• umelec je typom, ktorý clo
káže zahrať svoj opus s chladnou hlavou. no 
súčasne s vrúcnym srdcom. A täto črta je 
vždy zárukou napredovania k ďalším . ešte 
vyšším métam . VLADIMÍR ČÍŽIK 

z najrozličnejších príčin chýbajú. O tázka 
programovej skladby je totiž u nás v amatér
skom speve takpovediac n~ vedľajšej koľaji 

práve v nej sa najvypuklejšie prejavuje ama
terizmus. Treba venovať tejto oblasti väčšiu 
pozornosť a nestavať si minimalistické ciele , 
keď sa ich snažíme v iných momentoch pre
konať . Akademické združenie by malo byť 
subjektom, ktorý by na rušil stereotypy a hľa
da l koncepčný prfstup i v rámci dramatu rgie . 

K zborovej tvorbe Petra Cóna treba vyslo
vi ť. domnievam sa, jednu pripomienku: Je 
ozaj pozitívne, že sa objavuje autor venujúci 
sa programovo zborovému žánru, pričom ide 
o skladateľa generácie, ktorá nenapÍňa tento 
žáner zodpovedajúco i n terpret ačným požia
davkám. Bolo by však chybou postaviť sa 
k jeho tvorbe len ako k ,.nadviizovaniu na 
tradíciu", resp. ako k .. nositeľovi kont inuity·· 
a z tej to pozície sta noviť hodnotiace kritériá . 
Ak chce Cón prehovoriť ako skladateľská in
dividualita a nic ako .. predstavi teľ kontinu i
ty". mu í sa dopracovať k osobitej poet ike, 
ktorú však súčasné diela , stavajúce na po
merne monotónnej syrytmike. adi tívnosti. 
fixnej tó novej búze. na t radičnej melodicko
harmonickcj štrukturáci i, obvyklej traktúcii 
l'udského hlasu - na ce lkovo konvenčnom 
pOI)atí žá nru - zatiaľ nepredstavujú, prinaj
lepšom k nej smeruj ti , vytyčujú pole prefe-
rcncic. 

IGOR V ALENTOVIČ 



Prehliadka slovenského koncertného umenia 
dokončen ie zo str. l 
ba, pozauna a umelecký vcd\ici) a Ko~ického 
dychového tria) (A. Trnová- flal!ta , J . Klein 
- klarinet , V. Klein - fagot). Ide o súbory vy
spelých hráčov so sólistickými schopnosťami. 
Bolo čo obdivovať, ale aj konštatovať re
zervy v kultivovanosti a v súhre (niekto
ré nást roje vyčnievali ). Zá kon kontrastu , pre 
poslucháča tak prepotrebný, viac ukrajoval 
zo zmien tempa ako z dynamicko-farebného 
registra. Vyvrcholením výkonu Brassquinte
ta z Bratislavy bola premiéra recesných Brass
paródi í M. Nováka, ktoré boli pre posluchá
čov výdatným osviežením a rozptýlením. Aj 
vystúpenie košického ansámblu malo profe
siálnu úrover' a zaujalo najmä Triom op. 61 
F. Dcviennca. 

Slovenské klavírne trio (E. Dane! - husle. 
Ľ. Kanta - vio lončelo aM. Lapšanský- kla
vír) tvoria naši špičkoví sólisti. Pre krátkosť 
času spolupráce vykazujú ešte isté rezervy 
v ~úhre . Cíti li srne to najmä v Brahrnsovorn 
Triu c mol op. IO!. kde potláčanírn individu
alít dospeli k málo presvedčivej objektivite. 
Vďaka geniálnej skladbe (Šostat kovičovo 
Trio a mol op. 67) zanechali hlbší dojem, 
pretože jedinečná invencia skladateľova sa 
snúbila s in terpret ačnou inšpiráciou. 

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 
Nadprodukciu znameni tých sólistických 

typov slovenských klaviristov srne zazname
nali aj v dominujúcom zastúpení tohto ná
stroja na prehliadke . Počuli sme výrazné 
a rozdielne individuality. teda ako klady, tak 
i rezervy. Marián J>ivka vďaka hlbokému ci
tovému ponoru, stavebnému nadhľadu a pre
cízncmu zvládnutiu technických úskalí zane
chal ten najpriaznivcjš í dojem. Patrí k naj
kultivovanejším pianistom našich koncer
tných pódif , so zmyslom pre impresionistickú 
dynamickú paletu (Suchoňovc Metamorfózy 
4. časť) , pre klasickú agogiku . ale i vzle t, dra
matické výbuchy, eleganciu a lyrickú spev
nosť (Beethoven: Sonáta D dur op. 10, č. 3) 
i pre sentiment a vášnivý vzruch vystuP.ňova
ný do dramatických polôh (Liszt: Udolie 
Obermanna) . 

Laureátka IS' SSR Zuzana J>aulechová má 
zm~scl pre filozofickú meditáciu (Suchoň : 
Malá suita s passacagliou, Brahms: Balady 
op. IO) , ale zämcrné potláča nie dynamickej
šieho vzruchu v prospech kultú ry i elegancie 

poznačilo najmä charakter a o bsah Brahmso
vých Balád, ktoré by v tomto štádiu vlastné
ho umeleckého vývoja bolo bývalo hádam 
vhodnejšie kombinovať s jeho Rapsódiami. 
Vysoké majstrovstvo , suverénne technické 
i výrazové stvárnenie opuncovalo dve časti 
z cyklu I be ria od I. Albéniza. 

Namiesto indisponovanej Idy Černeckej 
"zaskočila" v l aňajšia účastníčka prehliadky 
Silvia Čápová. V Musorgského Obrázkoch 
z výstavy prezentovala nemalé technické 
i gradačné dispozície. Jej problém č. l - prc
kypujúci temperament - vystúpil tentokrát 
do popredia výraznejšie ako vlani . Rad častí 
vyznel však veľmi presvedčivo (Starý hrad, 
Tuille ries , Katakomby). Škoda , že uvoľnená 
disciplína narušila exaktnosť , plynulosť a lo
giku výstavby napr. Trhu v Limoges i Chatr
če Baby Jagy. 

S uznaním a obdivom sa treba vysloviť -
napriek istým rezervám - k imponujúcemu 
výkonu, ktorý za spolupráce SF podal zdra
votne indisponovaný Marián Lapšansk)•, a to 
ešte u takého náročného diela, akým je 
Il . koncert g mol op. 16 S. Prokofieva. Vy
bitý klavír do istej miery handicapoval inter
preta výdatnejšie načrieť do bohatej palety 
svojich dynamických možnostf. Gradácie, 
plynulosť a logiku línií stvárnil na jedinečnej 
úrovni . 

Ferdinand Klinda, autor dispozícií nového 
organu v DUF, vystúpil s ŠKO ako sólista 
Koncertu C dur pre organ a orchester J . K. 
Vaňha la. Zameral sa na veľkorysú koncep
ciu, na účinok celku, ktorému sem-tam obe
toval precíznosť vypracovania. Dominoval aj 
jeho príznačný zmysel pre účinnú a priezrač
nú registráciu v súlade so štýlom a charakte
rom skladby. 

Laureátka IS" SSR v odbore organ - poslu
cháčka VSMU Monika Bucková, zaujala pre
dovšetkým dôkladným prepracovaním faktú
ry. Jej výkon vzbudzoval obdiv priezračnos
ťou , pevnosťou tempa a tým aj jednoliatos
ťou výstavby. Isté rezervy má zati aľ v cito
vom dotváraní interpretovaných opusov. 
Rovnako to plati o Bachovi (BWV 564), ako 
o Franckovi (Chorál a mol). V kontexte 
úrovne prehliadky ako najmladšia účastníčka 
splatila daň svojmu nízkemu veku . 

Akordeonista Rajmund Kákoni potvrdil 
svoju európsku úrover1. Reprezentant i tohto 

odboru maj tr jeden handicap - pri hre J . S. 
Bacha či D. Scarla tt iho sa od nich očakáva 
odlišný zvuk, aký je ten nästroj schopný vy
lúdiť, a potom sa im vytýka neštýlovosť ! Je 
však ncodškricpitcľnou skutočnosťou , že Ká
koni je suverénnym majst rom v ovládaní 
akordeónu, č i už po stránke techn icko-virtu
óznej. alebo vý"razovej . Obe tieto dialekticky 
prepojené zložky demonštroval s naprostou 
presvedčivosťou a dokonalou istotou. 

SlÁČIKOVÉ NÁSTROJE 
S SKO v Žiline sa predstavili členovia toh

to telesa - huslista František Figura a violista 
Zoltán Baláž, ako interpreti sólových partov 
v Mozartovej Koncertnej symfónii KZ 364. 
Tvorivý muzikantský elán prevládal nad zlož
kou technickou a k ult ivovanosťou výrazo
vých prostriedkov. 

J>eter Michalica je typom in telektuálsky 
kult ivovaného, zrelého huslistu . Dokäže na
vyše stručným mode rovaním navodiť atmos
féru pre poslucháča a potom ju náležite roz
vinúť. S príznačnou istotou a j ed inečným st a~ 
vebným nadhľadom stvárnil Zcljenkovu Poé
mu pre sólové husle. Vzťah k filozofi.-ko-me
ditatívnej lyrike. účinnosti stavby, demon
št roval v Brahmsovej Sonáte G dur pre husle 
a k lav fr op. 78 a na zäver v brilantnej , tro
chu povrchncj , no efektnej Donize ttiho So
náte F dur. Dokázal si totálne získ ať obecen
stvo , za čo sa mu odmenil tromi prídavkami . 
Elena Michalicová - jeho partnerka pri klaví
ri - vykáza la isté rezervy v udržaní línie 
a zvukovej kompaktnosti u Brahmsa. 

Jeden z najnczabudnutefnejších výkonov 
podalo umelecké duo Juraj Čižmarovič - Mi
kuláš Skula. Popri znamenitom technickom 
zvládnutí presvedči l i intenzívnym citovým 
nábojom ako vo filozoficko-vrúcnych lyric
kých, tak i vášnivo klenutých úsekoch a čas
ti ach (Sonáta L. Janáčka a C. Francka). Ve
ková kategória interpretov sa niekedy pre
mie tl a do intenzity vášnivého výrazu, čiastoč

ne i do tempa (priam samovražedné tempo v 
2. časti Allegro u C. Francka), ale technicky 
zvládli všetko na výbornú a tým strhli obe
censtvo k spontánnemu nadšeniu. 

SPEVÁCI 
Veľmi priliehavo reprezentovali vysokú 

úrovcľí slovenského vokálneho umenia. 

Marián Pivka Snímka: archfv Hí 

Mezzo~opra nistka Hana Štolfová-Bandová 
nám vyrástla v komo rn ú koncertnú speváčku 
par exce llence. Výdatnú oporu našla v citli
vom a kulth ovanom umeleckom partnerstve 
klaviristu Ivana Gajana. V svojom poloreci· 
táli doká7ala nielen znamenité ovládanie hla
su. vyrovnanosť reg ist rov. ale i ďalšie zložky 
umeleckého remesla, umocneného výrazným 
ci tovým dotváraním a výmzovou di ferenciá
ciou jednotlivých štýlov (F. Liszt, 
G. Mahlcr. M. P. Musorgskij, A. Očenáš). 

Podobne možno charakterizovať aj maj
strovský sóli~tický výkon basistu Ladislava 
Neshybu.Za sprievodu Kataríny Dibákovej 
v svojom polorccitáli preukáLal nielen jedr· 
ncčné technické dispozície. znamenitú zrozu
miteľnosť textu . ale i súčasne repšektovanie 
a zohľadňovan ie obsahu textu bohato sa me
niacim výrazom. náladami i mimoriadne širo
kým dynamic.:ko-f<trcbným spektrom. Jeho 
intcrpret:\cia Holoubkovho cykl u Pampulóni 
je v porovnaní ~ výkonmi iných našich spevá
kov najobj avncjšia. najvýstižncjšia a najpre
svedči vej š i a . 

Aspor1 stručnú zmienku o vysokých para
metroch. aké demonštrova li členovia úboru 
Musiky aetcrny K. Zaj íčková, M. Beriačková 
a R. Sporka. Ich vyst(rpcnic charakterizovala 
umelecká poctivosť , tvorivé nadšenie a bez
pečné t ťchnické vypracovanie i vnútorne za
angažovaný prfstup. 

VLADIMIR čliiK 

v~ak chýba lo? Sarkazmus. taký ty
pický pre tvorbu S. Prokofieva. sa 
predieral na povrch len latentne 
a múm dojem, že nähodnc. 

Na koncertnom pódiu Ccskoslo
venského rozhlasu (v štúdiu 2) 
v cykle ve rejných nahrávok pred
stavil sa 7. 3. klavirista Mikuláš 
Skula. Tá hfstka poslucháčov (dali 
by sa spočítať na prstoch nanajvýš 
dvoch rúk) privädzala do vytrženia 
uvádzačov , ktorých oči priam pro
sili blížiaceho sa diváka o vstup do 
sá ly. Presne v čase Škutovho kon
certu prebiehalo toti ž ešte jedno 
podujat ie (organový maratón) 
v štúdi u č. l . Jeho sála pukala vo 
švíkoch, a možno by nebolo od ve
ci zamysl ieť sa nad tým, či je taká
to možno náhodná dramatu rgická 
konštelácia tým najvhodnejším ti
pom. (Zvukovosť organu preráža
la napriek vzdialenosti oboch štú
dií , a teda istým spôsobom rušila 
tak diváka ako i interpreta) . Ocl
hliadnúc od toho i tá hfstka priaz
nivcov klavírneho ume nia (a iste 
i interpreta) , s netrpezlivosťou 
očakávala prvé tóny. 

zaručovala široký priestor na preu
kázanie Škutových klaviristických 
kvalít. Prvá po lovica patrila odka
zu viedenského klasicizmu. Už 
prvé čís lo Sonáta D dur KV 284 
W. A. Mozarta potvrdila , že 
M. Skuta je typ tvorivo-umelecký. 
Jeho úsilie sa nevyčerpáva len v čo 
najvernejšom reprodukovaní no
tovej predlohy. Naopak . Radosť 
z hry a nepreťažova nie silnými fi 
lozofickými podtextami (o ktorých 
prítomnosti v Mozartovej sonáte 
nepochybujem) , dáva tušiť , že in
terpret sa nezamcriava príliš na 
detail, a le skôr necháva plyn(rť tok 
hudobného diania v korešponden
cii s vlastným podvedomým koor
dinátorom. Tým nechcem pove
dať , že nevedomým. 

náta é mol op. Ili Nr. 32 L. van 
Beethovena. Tu zaujal Škuta zmy
slom pre dramatický konflikt. Per
fektná výstavba dynamickej for
my, ktorá úzko korešpondovala už 
so spomenutou drámou, prezradi
la čo-to o odvrátenej tvári umelca. 
Dôkladne zvážená agogika , (na 
ktorú upozori\ujem vzhl'adom 
k interpretácii ostatných diel!) . 
technická bravúra i ce lková zvuko
vosť sú len úlomkami širokého dia
pazónu Škutovej umeleckej opt i
ky. 

me prävc striktné racionálne rieše
nie zo strany interpreta . Zdanlivo 
zastrie svoju podstatu - ncprczra
d í pravidlá hry. Tým sa teda inter
pret dostáva na vedľajšiu koľaj . 

Zato pr ída vo k - Pochod z opery 
Láska k trom pomarančom toho 
istého autora. vystihol všetky pa· 
ramctrc prokoficvovskej httdby. 
Žart, vtip , sarkazmus i irónia sa 
skfhi li v hodnotový znak. ktorým 
prýštil a Škutova interpretácia 
v plnom rozsahu. So suverénnej ším pochopením 

Škuta prezentuje Sonátu l. X. 
1905, Predtuchu a Smrt , Leoša Ja
náčka. Tu pochopil podtext diela , 
ktorý sa mu podari l hudobnými 
prostriedkami s úplnou vážnosťou 
a presnosťou tlmočiť. 

Na z:.\vc r by som chcela použiť 
slov{! M. Prousta ako presnejšie 
vyjad renie môjho pocitu. ,.Trvá 
nám veľmi dlho. než rozoznáme 
v o~obi tcj fy.liognó mii nového 
umelca model. kto rý je v na~om 
m(rzcu obecných predstáv označe
ný nflzvom .. veľký talent '·. Práve 
preto. že je táto tvär nová. nezdá 
' a nám úplne podobmí tomu . čo
mu hovorime talent. ·· 

Vhodná dramaturgia koncertu Istú kontrapozíciu priniesla So-

Sklamaním pre mňa bol Ostrov 
radosti C. Debussyho. Akoby sa 
v okamihu vytratila Škutova inter
pretačná ,.výhoda" i samozrej
mosť . Debussy nešetrí paletou fa
rieb presycuje .,trh·' kvalitami , 
ktorých zvládnutie vyžaduje zrej-

Prokofievova Sonáta č. 3 op. 28 
bola posledným repertoárovým čf

slom. T u sa znovu potvrdili umel
cove kvality. Nechýbala klavirb
tická bravúra , i dôkaz pochopenia 
sonáty XX. storočia v zmysle cel
kovej dramatickej výstavby. Čo OĽGA KOMŽÍKOVÁ 

Pri hodnotení koncert u v Klu be priateľov 
českej kultúry diía 8. 3. som volila ako krité
rium originalitu . Snažím a náj sť hranicu, na 
ktorej sa končí remeselný prístup a kde sa 
začína tvorivý prínos jednotlivca (osobnos
ti). Pýtam sa, ktorý hudobný smer , štýl v dže
ze je originálny, čo možno označiť za prie
merné . čo za nadpriemerné ... 

Na spomenutom koncerte vystúpili Jozef 
"Dodo" Šošoka - bicie nástroje, Peter Korí
nek - kontrabas, Fritz Renold - saxofón 
(Svajčiarsko), Christian Jacob - syntezátor, 
klavír (Francúzsko), v zostave nazvanej Bos
tonské kvarteto. Christian Jacob a Fritz Re
nold pôsobia ako pedagógovia na Berklee 
School of Music v Bostone, kde sa s nim i zoz
námil Jozef Šošoka počas svojho študijného 
pobytu. Jednotlivých hudobníkov možno 
charakterizovať osobitne: Jozef Sošoka je 
typ neustále oscilujúci medzi pravidlami a ich 
porušovaním, s ťaž iskom na vitalite, ktorú 
v tento večer nic vždy vedel zabrzdiť . Stráca 
tak možnosť sebakont roly, schopnosť súst re-

di ť sa na detail. Bráni mu to vybudovať celok 
prameniaci z invencie. Fritz Renold sa mi 
zdal málo zaujatý pre hru a mám dojem, že 
mu chýba práve to , čoho má Šošoka nadmie
ru -spont ánnosť. Ovládanie remesla u tohto 
saxofonistu je samozrejmé (veď ide o peda
góga pôsobiaceho na Berklee). 

Najvýraznejším zjavom v kvartete bol 
Christian Jacob. Jeho interpretáciu charakte
rizuje prívlastok - premýšľajúci . Upozorni l 
na seba svojím štýlom, poznačil charakter 
hudby a skladieb, z ktorých väčšinu sám na
písal. 

Petra Kol"ínka , kontrabasistu ·z Čiech , 
poznáme ako dobrého hudobníka, hoci ten
tokrát výrazne nezaujal. Svoju úlohu sprie
vodného nástro ja "zahral" dobre , aj keď sa 
mi zdá , že miestami mohol výdatnejšie pod
pori ť sólujúci nástroj a nczotrvávať iba vo 
funkcii harmor1ického sprievodu. 

Niekoľko slov k štýlu! Bostonské kvarteto 
sa prezentovalo moderným džezom s komor
nou subtílnou atmosférou vlastnou severské-

mu džezu (účinok dosiahli aj bez použitia fol
klóru) . Tento smer je progresívny, ale pred
sa si myslím, že obsahuje ove ľa väčšiu výra
zovú paletu a pestrosť. než akou sa kvarteto 
prezentovalo. Dovo lím si malú ,.fantáziu'" : 
Aký by to bol ideálny hudobník . keby sa 
v ňom spájala šošokovská spontánnosť , jako
bovský intelekt a rcnoldova precíznosť! (Ne
stratil by ale takýto ideäl svoju jedinečnosť?) 

Vystúpenie gitarového tria Matúš Jakab
čic, Juraj Burian a Anton Jaro potvrdilo môj 
pôvodn)• názor na formáciu. Trio účinkovalo 

v trochu inej zostave (Andrej Šeban, Juraj 
Burian , Anton Jaro) aj v rámci prehliadky 
Nová slovcnskfl hudba (Hudobný život č. 6, 
str. 5). V recenzii som uvied la, že triu chýba 
potrebná improvizačná zručnosť i sktrscnosť . 
Zmena v zostave dr' a 22. 3. bola spôsobená 
zmenou v dramaturgii - koncert bol náhra
dou za pôvodne plánovaný Revival club 
z Prahy. Svedčí to síce o neustálych ťažkos
ti ach a problémoch dramaturgie (mnohé 
koncert y sa opqkuj ú, zásko ky) , no na 
druhej strane sa tak Kl ub mení čas to na prí-. 
jemné jam session. Naši džezmeni sú nútení 
mobilizovať svoje sily a zároveň majú mož
nosť získavať ďalšie skúseno ti v džezovej im
provizácii. Nahradením gitaristu Andreja Še
bana Matúšom Jakabčicom , hudobníkom, 

ktorý prešiel t"e7 mnohé slovcmké džezové 
skupiny a drží sa pevne džezového remesla, 
sa ukázal výsledok jeho htržcvnatcj práce. 
ktorá prospela celkovej kvalite a spontaneite 
skupiny. Ja k abč ic nemal problem zapoj iť sa 
do bluesov a štandardov interpretovaných 
triom, ; kô r naop<t k, upozorn il na seba pekne 
vedenými , premyslenými líniami improvizá· 
cií. hoci účinkoval ~ hudobníkmi po prvýkrát 
a pritom za~k akoval. 

Myslím ~i . l.e Juraj 13urinn je v štádiu. ked 
jeho hudobné my~le nie pri improvizujúcom 
sóle je rýchlejšie . ako ~ám st ači zahrai na ná
stroji . nic však vinou nedostutočnej techni
ky. skôr schopno,ťou zladiť vopred počutú 
hudbu v mysli ~ konkrétnou hrou. ktorú mô
že džezový hudobník nadobudnúť len pra· 
xou. Vyhne sa tak niektorým .. prchk ým·· ná· 
padom a vonkajším efektom, ktoré pôsobia 
trochu lacno. 

Buriaoova hra je temperamentná. hkab
č ic je viac introve rtne za ložený. Anton Jaro 
nic je basgitaristom, kto r)• by vynikal doko
nalou techni kou. posl uch áča skôr potešia je· 
ho malé nflpady a vt ipné vstupy. Rozhodne 
však treba na záver povedať, že tento konced 
bol pekným prekvapením s .,vcl'kou atmosfé
rou·· . 

YVETTA 



..Ntmôieme clrcieľ, aby Julietta alebo Snár mala jediný zmysel. jedin.Ý 
klúč, ahy zodpol'edala iba jeflnému člo~eku a je/ro životnej skúsenosti. 
MILfime zasa/rovaľ všetkých alebo asp01! skoro v~'etkýclr." 

Ak sa chcem rozde liť o dojmy, 
ktoré ~om ~i odniesol z premiér 
opery Bohu~lava Martinu Julictta 
na sccne SND v Bratislave (9. 3.) 
a ND v Prahe (6. 4.) , nemôžem sa 
ncmtavii a~poň pri stručnom vý
klade zmyslu tohto diela. Julicna 
sa totiž v mnohých smeroch vymy
ká z radu bežného (overeného) re
pertoáru operných domov . v pre
važnej miere po~tavcného na .,po
lopatistických .. dielach rodu klasi
cistickej a romantickej (resp. nc
skororomantickcj) hudby. 

Co je vla tne Julictta? Je to na
ozaj iba sen. ako napísal kedysi 
Martinu? Je iba výplodom fantázie 
francúzskeho básnika a dramatika 
Georga. cveuxa. resp. Michela, 
hla1ného hrdinu jeho hry (Julictta 
alebo Snár), ktorú si Marti ntr vy
bral 7a námet opery? Je hra iba 
.obrazom citového rozvoja jedi
ného človeka, spevom Michelovej 
lásky'· (J. llon7l), alebo má i širš L 
nadča~ový dopad? Odpoveď na 
tieto otázky má, i v minulosti mala 
zá\adný výll!am pri inscenačnom 
i divácko·poslucháčskom uchope
ní diela . ľeda pekne po poriadku . 

Je Julietta iba sen? - Áno, je 
snom hlavného hrdinu "príbehu·•, 
Michela Lepica, majiteľa malého 

(J . Honzl v dopise V. Talichovi) 

podobe väčšina z nás z vlastnej 
skúseno ·ti (z vlastných snov). Ťaž
ko si predstaviť , že iba tento zmy
sel by bol dôvodom, aby Nevcuxo
va predloha inšpirovala toľkých 

umelcov: o zhudobnenie príbehu 
požiadal bezprostredne pred Mar
tinu i Kurt Weill a filmový režisér 
Marcel Carné pracoval na filmovej 
Jul ictte (v spolupráci s Jeanom 
Cocteauom) dokonca dvakrát. 
(Nic je určite náhoda , že prvýkrát , 
v roku 1942 počas fašistickej oku
pácie Paríža, v Carneho videní .. je 
zem Zabudnutia zemou Smrti" -
L. Podjakovová.) A napokon, 
s Jul iettou sa na scénach divadiel 
pasujú tvorivé t ímy i dnes. 

Aký je teda zmysel Jul ietty? Už 
jej prvý režisér Jindi'ich Honzl 
upozorňuje, že "ak chceme pocho
pil' celok, význam sna, musíme 
nájsť ,kľúč' snových symbolov, 
t. j . musíme nájsť spôsob, ktorým 
by sme dosadzovali za osoby a veci 
sna také osoby a veci, ktoré v cel
kovom pláne dávaj tí ,zmysel"'. 
Zhýčkaný operný divák teda musí 
premýšl'ať, dosadzoval', hl'adať 

onen kl'í1č, čím vlastne kráča po 
ceste skutočného a zmysluplného 
vn ímania umeleckého diela (t. j. 
prechádz<\ od c~tctických emócií 

nok. Lebo pri použití iného by 
sme mohli pocítiť horkú príchuť 
slov Marcela Carného na margo 
svojho fi lmu: Julietta - to je naj
krute jší z mojich filmov , pretože 
v ňom nie je prítomná žiadna ná
dej". Toľko teda k možnému vý
znamu Julietty a zmyslu jej insce
novania vôbec: (V kútiku duše ma 
i tak trápia pochybno ti. či insce
novaním Julietty naše prvé scény 
neučinili zadosť iba blížiacim sa 
oslavám 100. narodenia skladate
ľa.) 

Porovnanie bratislavskej a praž
skej inscenácie znovu potvrdilo 
existenciu viacerých možných scé
nických výkladov tejto opery: totiž 
.. aj sen má veľmi sk utočn é, reálne 
výrazové prostriedky" (J. 1-lonzl). 
Konečné riešenie je potom vo ver
kej miere závislé na ich akceptova
ní č i neakceptovaní. Už Martinu 
po premiére Julictty vo Wiesbade
ne , asi 20 rokov po jej pražskom 
uvedení , spomína , že očakával 
.,rekapituláciu Prahy", "malé ná
mestic za liate slnkom kdesi pri 
mori atď . .. a .,oni sa vrhli na strán
ku surrea listickú a urobili z toho 
hneď od začiatku úplný sen, desi
vý. všetko akoby plávalo vo vzdu
chu . v temnotách, kostýmy snové, 
Julictta v temnom obleku , no 
skrátka niečo úplne iného. než 
som očakávaJ ·'. 

Nemožno tvrdiť , že by navštíve
né predstavenia stá li v takom prí
krom protiklade aký spomína 

ným (neskutočným) pohybom 
niektorých postáv a .. znakovým .. 
rekvizitám Predavačky rýb, Preda
vačky vtákov a Obchodníka so 
spomienkami . Julictta- na rozdiel 
od Bratislavy - je žiarivejšia. roz
právkovo krásnejšia, skrátka . člo
vek má pocit. že o takej žene (na 
;nysli mám pochopiteľne jej javis
kovú podobu!) sa už oplatí snívať. 
Orchestrálne naštudovanie (J . Ku
chinka) zdôrazňuje lyricko-impre
sionistickú tvár diela, na rozdiel 
od bratislavského (V. Málek) sa 
odvíja v pomalšom a vyrovnanej
šom tempe, rytmicky, intonačne 

i výrazovo je precíznejšie vypraco
vané. Pražské vedenie nevyužilo 
možnosť obsadenia jedného spe
váka do viacerých úloh . a tak na 
scéne defilovalo 24 sólistov, po
chopiteľne, rozličných kvalft. Na
priek tomu bol ich celkový spevác
ky i herecký zástoj uspokojivý 
(najmä ak si odmyslíme niektoré 
rušivé momenty. č i ncscénický 
operný spôsob sedenia na st oličke , 

t. j .. sed na polovici ľavého stehna, 
pričom zohnutá pravá noha ďale

ko presahuje chrbát speváka. To 
jednoducho do divadla 20. storo
čia nepatrí!) 

Bratislavská Julietta, ako som už 
vyššie naznačil , akcentovala skôr 
surrealistickú rovinu opery (réžia 
M. Fischer): v tomto duchu je na
vrhnutá scéna l . a 2. dejstva 
(M. Ferenčík a. h. ) - tmavé, pries
torovo i funkčne variabilné objek-

Nieje to iba sen ... 
pani,kcho knrh ku pc..:tva. Na c..:s
tc z.t obchodmi ..:avíta jedného let
neho večera do malého prístavné
ho mestečka, kde na námestí po
čuje L otvoreného okna pieseň 
mladeJ ženy. Vďaka svojej buj nej 
fantám dosadzuje za hlas obdivu
hodný a milovaniahodný ~ensk ý 
objekt. ktorý postupne naplňa je
ho ~ny . A tu začína vla~tný dej 
opery: Michel sa vo sne vracia clo 
mc~tcčka, kde okrem vytúženej 
Julietty stretáva mnoho divných 
ludí - ich poLnávacím znakom je 
mara pamäti - a prežíva tu absur
dné situácie. Slovami sklndateľa -
.. svet sa tu javí iba v danom oka
mihu , vystr icdaný nasledujúcim 
okamrhorn , všetko sa teda rúti do 
prázdna" . 

Zdá \a, že odpovetľ na prvú 
otázku teda márne. dodajme už 
len. že nic je (rplná. Ju liella je 
snom totiž iba v jednom, alebo ak 
chcete- v prvom pláne. V tejto ro
vine ~a javí ako led pe~trých 

a protikladných, rela tívne nesúvi
siacich obrazov. ktorých absurditu 
a prchavosť pozná v tej č i onej 

k al.. tívncmu hodnoteniu výLnanl u 
vnímaných estetických kvalít 
a prcžívaných emócií a ďalej k ich 
osvojovaniu a cieľavedomému vy
užívaniu v spoločenskej aktivite.
M. Zágoršeková). 

V tomto zmysle Julietta p1·e nás 
nadob(ula črty kriticko-realistickej 
výpovede. Je ak)'msi mementom -
varuje pred kolektívnou stratou 
pamäti , názorne ukazuje, aký ab
surdný je život v kraj ine Zabudnu
tia a neskrýva ani to, že do zabud
nutia sme vťahovan í pomocou rafi
novaných vnád a osobných výhod. 
A tu už zrazu sen prestáva byť 
snom, pred vnímavým divákom 
stojí nahá, každodenná skutočnost' 
a výzva: osobná, výzva spoločnosti , 

v širšom kontexte i l'udstvu. 

Domnievam sa, že asi tak to by 
znel výklad Snára ad resovaný 
nám , že to je onen krúč k Pozna
niu teda i riešeniu . Takýto výklad 
diela - i keď nic bezprostredne op
timistický, ale aspoň ukazujúci vý
chodisko - nám po vzhliadnutí 
pred~taven ia dožičí kTudný spá-

Martin{r. Skôr možno konštat ovať, 

že obc uoli kombináciou reálneho 
a snového, pričom v pražskej (ré-
7.ia L. St ros) prevládlo reálne (l. j . 
ak sa na začiatku dohodneme, že 
pôjde iba o sen, ostatné je už te
mer ako v skutočnosti) . V popredí 
tu stoj i kvázi Michelova izba s pos
teľou , využitá i v rcž is~rskom pro
lógu: Michel príde domov, zaľah
ne a začne snívat'. Tento postup 
bol využitý už pri inscenovaní pô
vodne Ncvcuxovej hry a má svoj 
zmysel - divák je oboznámený 
s pravidlami hry (ide iba o sen) 
a nedovoľuj e mu v deji ,.zabl údiť<;. 

Tento postup však možno prij ať 
do tej miery, ak rámcuje jednotli
vé dejstvá, čo režisér niekoľkok rát 
porušil. 

Ostatný priesto r svetlej scény 
(V. Nývlt), využfvajúccj hlbku ja
viska , tvo rí ulica, pričom celkové 
scénické riešenie je pre všetky 
prost redia (ulica , les. kancelária) 
nemenné, variabilné je iba v pou
žití rekvizít a nasvietenr. Realistic
ké sú aj kostýmy (J. Jelinck), vý
hrady možno mať proti štylizova-

lMier z predstavenia bratislavskej inscenácie. Zl'ava: S. Virágová a. h. (Malý Arab), J . Ďurčo (Muž s prilbou), 
J. 6.nllak (Michel, M. Kopačka (Komisár) a J . ~paček (Starý Arab). Snímka J . Vavro 

ty (domy, loď) i rozprávkovo 
opuncované ko;týmy obyvateľov 

mestečka (I:. Jarjabková a. h.), 
"impresionistické" použitie viac
funkčných bielych plachiet (vyvo
lanie snivej nálady, plachty lode, 
premietacie plátno), ale hlavne 
riešenie 3. dejstva: Michel sa vra
cia z neskutočného mestečka do 
Ústredného dispečingu snov a prí
tomného úradníka žiada, aby sa 
mohol vrátiť späť, k žene, ktorú 
"dávno hľadal a konečne našiel". 
Úradník ho však upozorr,uje , že 
noc končí a on sa musí vrátiť do 
normálneho života, t. j . zobudiť 
sa. Ide teda de facto o sen v sne. 
Skutočnosť na scéne j e však iná: 
nie len Michel, ale aj Uradník, pri
chádzajúce postavy, ktoré chcú 
využ i ť služby dispečingu a zasnívať 
si, scéna i kostýmy sú realistické. 
Kúzlo ,.realizmu" však predsa len 
ruší hlas (za scénou) , budiaci 
a hrešiaci poslíčk a, reálne sa na
chádzajúceho v dispečingu . teda 
na scéne , odkiaľ práve podnikol 
snovú cestu na Divoký západ. 

Takéto riešenie teoreticky roz
viedol už i spomínaný J . Hon zl. 
Píše, že .. keby bol divák privedený 
spôsobom reprodukcie k tomu , 
aby pokladal hru za celkom realis
tickú , nedávala by mu zmysel a na
opak, keby ho reprodukcia svojou 
odpútanou fantastickosťou vecí 
a postáv zviedla tak, že by pokla
dal hru za celkom fantastickú, ne
mala by ,konkrétny význam"'. Vý
sledkom toho by bolo zníženie na
pätia predstave nia a teda i diváko
vej pozornosti . 

Treba tiež spomenúť , že v snahe 
o navodenie správnej atmosféry 
obe sledované inscenácie bohato 
využívali svetelné efekty: scénu vo 
veľkej miere dokresľovali premie
tané obrazy (impresionistické 
škvrny rôznej farby - les, detail 
ženskej tváre - Julietta , loď, mes
to atď. ), pričom ako biela plocha 
slúžili už spomenuté plachty (Bra
tislava) č i prádlo rozvešané na ta
liansky spôsob (Praha). V druhom 
prípade bolo navyše využité poza
die - na premietanie diapozitívov 
(les, loď, Julietta), ale i na premie
tanie (more) č i tieňohru (stroj ča
su, dve baletné postavy). V mno
hých momentoch som sa však 
(v Prahe) nevyhol poci tu naduží
vania týchto prostriedkov. 

V bratislavskej Juliette je počet 

úč i nkujúcich vďaka dublovaniu 

zredukovaný na 18, pričom sú vý
kony našich sólistov vzácne vyrov
nané (v Prahe dostali príležitosť 
i speváci slabší. zrej me menej ob
sadzovaní), a až na niektoré nedos
tatky (príliš expresívny prejav, 
forsírovanie) dobre zvládnuté. To 
plat í aj o .. hrdinoch večera" - Ju
liettách Evy Jenisovej a Eleny Ho
ličkovej (herecky i výrazovo pre
pracovanejšej) a J urajovi Ďurdia
kovi, ktorý využil vo veľkej miere 
možnosti , ktoré rola Michela spe
vákovi-hercovi ponúka (o svojich 
rezervách vie sn áď najlepšie sám) . 

A na záver mi nedá neuviesť 

aspoň niektoré výhrady, ktoré 
mám po vzhliadnuti bratislavskej 
Julietty: 
1. Ak raz v divadle prevláda ná
zor, že tituly sa majú spievať v ori
ginálnom jazyku , buďme dôslední 
a neobmedzujme túto požiadavku 
vo veľkej miere iba na taliansky 
repertoár. Prečo si nezaspievať 

i nemecky, francúzsky, anglicky, 
poprfpade nórsky a maďarsky? 

O češtine už ani nehovorím. 
2. Pri náročných predstaveniach -
a Julictta takým nepochybne je -
navrhujem premyslencjší obsah 
bu lletinu; namiesto podrobného 
odborného rozboru opernej tvor
by skladateľa či zdanlivo populár
neho výkladu niektorého z ume
leckých smerov 20. storočia radšej 
ľuďom polopatisticky vysvetlíme, 
čo ich po zdvihnutí opony čaká. 
Nekritickým prece r,ovanlm nášho 
diváka náročnejšie umelecké dielo 
nespropagujeme. 

/ 

B. Martlnil na kresbe F. Muziku 

3. V jednej zo scén 2. dejstva Ka
pitán lode alias Muž s pri lbou upo
zorňuje Michela, ktorý sa mu 
chystá vyrozprávať svoj príbeh, že 
i steny majú uši. preto musí roz
právať poti.:IHI- ale sám pri tom 
v dynamike t..:lllcr neklesne pod ff. 
4. Ako som sd zo súkromných 
rozhovorov dozvedel, jedna z cyk
listiek v 2. dejstve , tak neohrozene 
balansujúca na sotva osvctlc f)ej 
scéne pol metra od jamy, nenapí
na len moje nervy. Pri jej zaváha
ní by sa mohla ľahko porušiť in áč 

jasná hranica medzi javiskom a or
chest riskom. 
S. V centre pozornosti 3. dejstva 
sú dvere. vedúce z Ústredného 
dispeči ngu snov priamo do ríše 
snov. V prípade, že ich chápeme 
iba ako imaginárnu hranicu. ne
hrajme sa, že sú zavreté a nemôže
me sa cez ne dostať. V opačnom 
prípade by bolo prijateľnejš ie ich 
jednoducho na scéne priznať . 

(Tento problém nemajú mimocho
dom dôsledne vyriešený ani v Pra
he. ) 
6. Posledná vážna výhrada - a tá 
sa už netýka iba diela B. Martinu: 
aj keby sme neboli ochotní priznať 
oné dvere, umožňujúce Michelovi 
večný návrat k Juliette. priznajme 
(s trvalou) platnosťou na scéne 
šepkársku búdku , aby sa divák na 
II . balkóne nedozvedel nasledujú
ci text skôr, ako ho spevák stačí 
zaspievať (i keď musím pripustiť , 

že v prípade niektorých só listov je 
to často jediný spôsob, ako sa do
zvedieť , o čom vlastne spievajú) . 

JURAJ DÓŠA 



Jaroslav Smolka: Fuga v české hudbe 
(PANTON Praha 1987) 

V práci Jaroslava Smolku sa dostáva hu
dobnfkom i laikom do rúk veľmi hodnotná 
monografia, zaoberajúca sa formovým útva
rom, ktorý u hudobníkov budí rešpekt , u lai
kov niekedy priam strach a nedôveru - fú
gou. Monografia , sledujúca vývin fúgového 
útvaru od ranobarokových začiatkov cez ne
skorobarokový vrchol až po súčasnosť -
v stručnom prehľade v európskych Stlvislos
tiach, podrobne v oblasti českej hudby- do
kazuje, že fúgová tvorba nebola vecou iba 
niekol'kých majstrov kontrapunktu , ale naj
mä v období baroka všeobecným postupom 
kompozičného myslenia. Dedičstvo tohto 
myslenia zostáva živé prakticky až po súčas
nosť. 

Smolkova práca je rozvrhnutá do troch zá
kladných oddielov: l . Poznámky k prehistórii 
a vývinu barokovej fúgy vo svetovej hudbe, 
II. Fúga v českom hudobnom baroku a klasi
cizme, III. Fúga v českej hudbe novšej doby. 
Vo všetkých troch oddieloch dokumentuje 
svoje poznatky a názory bohatými ukážkami 
z tvorby a v medziach možností práce, pod
robnými rozbormi skladieb . Oddiely Il. 
a III ., zaoberajúce sa českou hudbou, delí na 
úseky podl'a jednotlivých štýlových etáp 
(Predchodcovia, Predstavitelia vrcholného 
baroka, Na rozhraní medzi barokom a klasi
cizmom , V období klasicizmu, Začiatok 
19. stor. a postklasicist ické slohové perspek
tívy: V dobe zakladateľov národnej hudob
nej kultúry, V tvorbe majstrov z prelomu 
storočia , U skladateľov prvej generačnej 
vrstvy 20. storočia. U skladateľov medzivoj
novej generácie, V tvorbe autorov, ktorf 
vstúpili do hudobné ho života na sklonku 
30. rokov, či počas druhej svetovej vojny), 
ktoré podrobne osvctfuje v kapitolách, veno
vaných jednotlivým tvorcom. 

Základným východiskom Smolkových 
úvah a analýz v tejto práci je sledovanie vývi
nu fúgy a jej stabi lizácie vo vrcholnom baro
ku, ktorému venuje prvý oddiel. Konštatuje, 
že imitačné myslenie. ktoré je základom fú
gy, je pre hudbu celkom prirodzené. Istú ob
dobu imitácie podl'a Smolkovho tvrden ia na
chádzame dokonca už v hudobných preja
voch na vcl'mi ranom stupni hudobnej kultú
ry l'udstva , čo dokladá tvrdením etnografov. 
Tým hneď na začiatku odstraňuje z úvah 
o polyfónii a o fúge zvlášť- zaužívaný punc 
čohosi komplikovaného a vrcholne intelek
tuálneho. čo je opakom slobodnej fantázie 
v hudobnej tvorbe. Poukazuje ďalej na vývi
nový trend . ktorý stabililOval fúgu ako tema
ticky maximálne koncentrovaný hudobný 
útvar s rozmani tým stupňom plynulosti for
my, od členenia do viacerych uzavretých die
lov, po vcl'kolcpú celis tvosť v tvorbe J. S. Ba
cha a jeho súčasnfkov. Sleduje vývin v nmo
barokovom Talian~ku (G. Gabrieli , podrob
nejšie G. Frcscobald i) i v nemeckej oblasti, 
ktorá po smrti Frcscobaldibo prevza la vo fú
govcj tvorbe in icia tívu (od Sweelincka cez 
J. J. Frobergcra, J. J. Fuxa, A. Caldaru , 
ll. SchLitza. J . Pache lbela , J . Kuhnaua, 
D. Buxtehudeho :-~ž po J. S. Bacha) . Smolka 
tu sleduje koncepciu fúgových subjektov 

" 

(tém), vývin modulačných plánov formy i jej 
celkovej tektoniky. Porovnáva koncepciu 
J. S. Bacha s jeho predchodcami, upozorňuje 
na postupnú stabilizáciu modulačného plánu 
fúgy v oblasti najbližších tónin (čo však nie
len Bach, ale už i jeho predchodcovia poru
šujú a podľa konkrétnej potreby alebo obme
dzujú , alebo rozširujtl modulačný plán). Veľ
mi zaujímavým prvkom v tomto oddieli sú 
tabul'ky, porovnávajúce celkové riešenie kla
vírnych a organových fúg J . S. Bacha. Pokiaľ 
ide o výv in fúgovcj formy, nájde tu čitateľ 
veľa užitočných informáci! , doložených noto
vými prfkladmi i miestami pomerne podrob
nými analýzami . 

V druhom oddiel i Smolkovej monografie, 
sledujúcom konštitúciu a vývin fúgy v čes
kom prostredí, konštatuje autor zrejmú ab
senciu polyfónneho my lenia v domácej hud
be do konca 14 . s toroči a napriek tomu, že na 
pražskom dvore pôsobili význační kontra
punktici z cudziny (napr. G. Machaut). 

Až v priebehu 15. toročia sa začínajú ob
javovať výraznejšie polyfónne koncipované 
skladby a v priebehu 16. storočia sa už plne 
vžíva motetová technika, vychádzajúca z imi
lačných postupov. V 17. storočí však už pod 
vplyvom súčasných prt1dov, prichádzajúcich 
z Talianska cez Rak1ísko sa zač ín aj ú objavo
vať i postupy, charakterizujúce vznikajúce 
fúgové . myslenie a rozv! jať sa na domácej 
pôde. Už Adam Michna z Otradovic používa 
postupy, charaktcrizujúce fúgovú expozíciu, 
hóci dôsledné využívanie jej gradácie od zvu
ku jednohlasu k plnej štruktúre je i naďalej 
v Michnovom diele vzácnosťou . Podobne po
stupujú i ostatní skladatelia raného baroka. 
ktor! v expozícii použ1vajú často redukciu 
hlasov, obmedzujúcu jej plné gradačné 
vyznenie, a v rozvedcnf imitačntl techniku 
používajú väčšinou nedôsledne. hoci práve 
tejto fáze fúgovej formy venujú často značné 
plochy. Smolka poukazuje na skutočnosť. že 
i skladatelia vrcholného českého baroka 
(J. D. Zelenka. B. M. Cernohorsk5• a i.) sa 
veľmi často prikláJ) ajú k redukciám hlasov 
v expozícii a často k prerušovanému rozvede
niu pri plnom sledovaní modulačného plánu , 
odpovedajúceho ich dobe. Na druhej strane 
tito skladatelia sa neobrnedzjtl na prísnu ftl
govú monotématit'nosť : časté sú ťllgy s dvo
ma i viacerými ~ubjcktmi . Korene tejto sku
točnosti vidí Smolka v prevahe vokálnych 
a vokálnoinštrumcntálnych kompozícií skla
datcl'ov tej doby, hlavne však vo vplyvoch ta
lianskej a rak ús kej školy. ktorej vplyv na čes
kú hudbu v konštelácii Habsburgskej monar
chie a jej ideových trendov (katolická proti
reformácia) bol určujúci , oveľa silnejší a bez
prostrednejší, ako vplyv nemeckej protes
tantskej kultť1ry zo severu. v ktorej tvoril 
Bach a jeho súča~nici. To platí i pre skladate
ľov . pôsobiacich už v ovzduší prechodu ku 
klasicizmu (Jan Zach, Fr. Tuma, Jozef Se
gcr. F. X. Richter a i.). práve tak , ako skla
dateľov českého klasicizmu (naj mii F. X. Bri
xi aJ. A. Koželuh), ktorí oproti tendenciám 
viedenského klasicizmu sa javia konzervatív
nejší, vzhl'adom k tomu. že ich hlavná či n
nosť sa viaže na chrámovú hudbu. Preto v ich 
tvorbe fúgové myslenie natol'ko ncustupuje 
a zachováva si stále život nosť ako za baroko
vých čias. l tu badať odchýlky od bachovskej 
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normy (ktorá sa postupne stráca i v nemeckej 
kultúre, silnením názorov klasicizmu postup
ne fúgu opúšťajúccj). Na základe autorom 
uvedeného materiálu a jeho analýz treba 
plne súhlasiť, že " .. . zdaleka ne vše , čím se 
jejich (českých autorov - pozn. recenzenta) 
nejlepší dfla od Bachových fug lišf, znamená 
nedokonalost . Ceská hudba se tu záhy ... ne jen 
pozoruhodne zapojila do bouflive se rozvíjc
j ícího evropského kontextu; obohatila jej zá
hy i ve fugové kompozici velmi cennými oso
bitými plody a vytvorila celou svéráznou kul
turu". 

Dokladom citovaného tvrdenia je kapitola 
o úlohe Antonína Rejchu vo vývoji českej 
a svetovej fúgovej kompozfcie. Jeho 36 fúg 
pre klavír a teoretická práca .. Ober das neue 
Fugensystem" (vydaná ešte v čase jeho pôso
benia vo Viedni) poukazujú už celkom jed
noznačne na romantickú koncepciu fúgovej 
formy. V expozičnej fáze obohacuje Rejcha 
tonálny vývin formy uvádzaním nástupov -
v terciových imitáciách (vychádzají1c tak 
z harmonických vzťahov terciových prfbuz
nostf, ktorými romantizmus obohatil harmo
nické myslenie). v rozvedení uprednostňuje 
delenie témy, čfm ft•gové rozvedenie pribli
žuje sonátovému , od ktorého sa líši iba zdô
raznením polyfónnej faktť1ry . P01nernc dô
kladné analýzy Rejchových fúg a súhrn po
znatkov v prehl'adných tabuľkách svedčia 

o význame Rejchovho zásahu do oblasti fú
govcj tvorby, ktorý neostal bez nasledovní
kov v svetovej (Berl ioz) i českej hudbe. 

Analýzami a pohľadom na tvorbu Rejcho
vých súčasníkov Smolka druhý oddiel knihy 
uzatvára. 

Tretí oddiel, venovaný vývinu českej fúgy 
od romantizmu po súčasnosť. uvádza Smolka 
stručným prehľadom fúgovcj tvorby svetové
ho romantizmu. Poukazuje hlavne na záslu
hu F. Mendelssohna- Bartholdyho na podnie
tení záujmu o dielo J. S. Bacha aG. F. Hän
dela. ktoré malo za následok i nový záujem 
o fúgovú kompozíciu. (Pozn. rec.: v tej to sú
vislosti sa domnievam, že až v tejto dobe sa 
ex post vytvára pojem bachovskej normy fú
gy). 

I keď fúga už nic je všeobecne používaným 
formovým postupom. predsa sa z romantic
kej tvorby nevytráca, ale stáva sa istým spô
sobom výlučným postupom v hierarchii hu
dobných foriem, či už svojou vrcholnou te
matickou koncentráciou. alebo možnosťou 
vyhranenej charakteristiky mimohudobných 
skutočnost !. Skladby, ktoré túto techniku 
uplau)ujú. dokazuj ú, že fúga nie je mŕtvym 
historickým rezíduom. ale živ)•m organiz
mom, prispôsobujúcirn sa novým podmien
kam hudobného myslenia. 

Z tohto hľadiska je charakteristickým do
kladom postoj k fúge v českej hudbe najmä 
u Bedricha Smetanu ; menej výrazne sa to ja
ví u Antonína Dvoráka a ostatných Smela
nových súčasníkov. Na Smetanovu koncep
ciu potom nadviazali Jozef Suk a Víťčzslav 
Novák. Hoci v Smetanovej pozostalosti náj
deme "predpisovo" komponované fúgy zo 
štúdijného obdobia. uplatnenie fúgového 
mysle nia vo vyspelom diele poukazuje skôr 
na to, že Smctana vedome reaguje na Rej
chovc podnety a v jeho intenciách realizuje 
vlastnú koncepciu ft\gy. Zo všetkých citova-

ných fúgových kompozícií sú najpozoruhod
nejšie a pre ďalší vývin českej fúgy najpod
nctnejšie predohra k opere Predaná nevesta 
a fúgová fáza symfonickej básne Z českých 
luhu a hájtL Predohra k Predanej neveste 
predstavuje veľmi osobité riešenie fúgovej 
formy, ktorá v kombinácii s homofónnym 
kontrastným útvarom (Smolka: homofónna 
polková téma) vytvára kombináciu fúgy so 
sonátovou formou pri plnom rozvinutí fúgo
vého procesu: táto skutočnosť by vynikla, ak 
by sme doplnili S mo l kovu prchľadLJÚ tabuľku 
tóninovými pomermi formy. Expozičná fáza 
pri tom nerešpektuje kvintový princíp. ale 
imituje v oktáve, to dáva vyniknúť kontrastu 
modulačného plánu rozvedenia vkompono
vaného do sonátovej rcprfzy). Takisto fúga 
zo symfonickej básne Z českých luhu a háju 
prerušovan!m fúgového procesu homofónny
mi. hoci tématicky koherentnými epizódami 
piesi\ovej témy, ktorá nakoniec supluje 
i vrchol a záver fúgy. poukazuje na možnosti 
nových súvi lostí fúgovcj práce, na ktoré 
nadviazal najmä Josef Suk . Z jeho uplatne
nia fúgového riešenia vo veľkých symfonic
kých kompozíciách si Smolka oprávnene vší
ma najmä f(•gu s dvoma subjektmi v re
príze scherza z Asraela; nevenuje však už po
zornosť skutočnosti , že uplatnenie fúgy tu nie 
je ojedinelé, ale objavuje sa opäť vo finálnej 
časti symfón ie (s využit ím upravenej základ
nej témy skladby); fúgový proces je tu preru
šovaný. ako u Smetanu. pri pohľade na všet
ky súvislost i však nemožno hovori ť iba o fu
gáte. Podrobne si všíma i fúgy v symfonickej 
básni Zránf a upozorľíujc na progr<~mové sú
vislosti obdobné ako pri fúgovom riešení 
v Asraelovi: pre všetky je charak teristická IS

tá 1ítočná, dramatická naliehavosť. 
Od Vítčzslava Nováka cez tvorbu jeho po

četných žiakov potom Smolka sleduje výskyt 
fúgových riešení až takmer po súčasnosť. Pri 
tom ukazuje . že iba zriedkavo sa fúga stáva 
iba historizujúcim rezíduom; vo váčšinc prf
padov je po ~(•časnosť živým útva rom. reagu
júcim na vývin št ruktu rálneho i estetického 
myslenia a chápania formy v súčasnej hudbe. 
Škoda, že v prehl'adc svetového vývinu fúgy 
20. storočia sa mu do práce vkradla vecná 
chyba: Brittcnov .. Sprievodca mladého člo
vcb orchestrom" (str. 380) má Purcellovu . 
nic Händelovu tému! 

Vcelku treba konštatovať, že Smolkova 
monografia je vecne výborným a čitateľsky 
zaujímavým dielom, ktoré bolo v mapovaní 
úsi lia českej hudby v minulosti a prítomnosti 
veľmi potrebné. l čitateľovi. ktorý sa proble
matikou fúgy bli8ie profesionálne zaoberá. 
odhaľuje nové horizonty množstvom infor
mácií (často som túžil mať po ruke citované 
a analyzované fúgy a takt za taktom v nich 
s ledovať autorove vývody), najmä však uka
zuje, že vo vývine a aplikácii tejto špeciálnej 
formy ne tála česká hudba stranou. Odporú
čam ju každému skladateľovi a hudobnému 
teoretikovi. ktorého problematika fúgy zau
j íma. 

A na záver si dovoľujem vys loviť nádej, že 
sa azda časom nájde možnosť zmapovať túto 
oblasť i v hudbe slovenskej,. 

JU RAJ POSPISlL 

Skl adateľská osobno ť Oliviera 
Messiaena sa po majstrovej mi
nu loročnej návšteve Ccskoslovcn
ska ocitla v centre pozornosti širo
kého okruhu hudobníkov a orga
nizácií. Vydavateľstvo OPUS vy
užilo tvorivý impulz Ferdinanda 
Klindu, jedného z najkompetcnt
ncjších .,messiacnológov'· a doda
lo na gramofónový trh nahrávku 
výberu organoveJ tvorby francúz
skeho ~kladatcl'a , ktorá je vynika
júca z hľadiska interpretácie 
a technickej realizácie (Štúdio 
l. Cs. rozhlasu v Bratislave) . Úmys
lom interpreta a hudobného vyda
vateľstva je zrejme priblížiť poslu
cháčovi aspoň stručn ý prie rez rôz
nymi vývojovými etapami Messia
enovcj organovej tvorby - preto 
platňa prináša výber z niekoľkých 
cyklov venovaných kráľovském u 
nástroju. Jaroslav Tvrzský v Gra
morcvuc 2/89 síce spochybnil tak
to volený prfstup a samotný názov 
The Best ... S jeho názorom, pod
loženým erudovanou analýzou 
kompozičného vývoj<! . O. Messia
e na, musím súhlasiť. Nebolo istot
ne ľahké vybrať z kolosálnych cyk
lov práve to najrcprczentatívncj-

šic a zostavi ť vhodntl dramaturgiu 
štyriclsaťminútovcj platne. Rea li
začný tím OPUS-u zvol il spôsob 
chronologického zoradenia jed
not livých ča stf , pričom je tu LO

hl'adnený princíp kontrastu vo sfé
re výrazu, tempa a celkového vy
znenia fragmentov . Nezasvätený 
poslucháč predkladanú .. organovú 
symfóniu" prijme bez väčších roz
pakov. Messiacnov hudobný jazyk 
možno považovať za veľkolepý 

monolitný útva r. preto aj kv<\zi 
.. potpouri i" zostavené z "high
lights·' jeho organových cyklov za
ujme kompaktnosťou a homogén
nosťou . Iný pohľad na vec však 
musí mať poslucháč, ktorý a po1i 
čiastočne pozná vnútorný svet jed
notlivých cyklov. ich pozíciu 
v rámci majstrovej tvorby, ich filo
zo fický podtext (k torý je však tiež 
priam neuveritcl'nc koncentrovaný 
na jediný zdroj) a napokon ich 
špecifický vnútorný vývoj. Stojí 
teda za úvahu, č i by nebolo účin
nejšie zrealizovať jeden alebo dva 
kompletné cykly. Avšak napriek 
pódobným úvahám , ktoré vo mne 
vyprovokovalo počúvan ie platne, 
musím konštatovať, že Messiaeno-

va hudba v interpretácii F. Klindu 
zanechala (a vždy zanecháva) ten 
najpríjemnejší pocit. Podľa môj
ho názoru plat1'\a The Best of Oli
vier Messiacn rozhodne patrí do 
predajní OPUS-u. Pre úpl nosť 
uvediem podrobnejšiu dramatur
giu nahrávky, ktorú otvára sklad
ba L' Apparition de l' Eglisc éter
nelle (1932), nasleduje tretia časť 
cyklu L' Ascension (1934) a dve 
časti (druhá a deviata) z cyklu La 
Nativité du Seigneur (1935). Dru
há strana platne pok račuje chro
nologicky šiestou časťou cyklu Les 
Corps glorieux (1939), štvrtou čas
ťou Messe de la Pentecôte (1950), 
treťou časťou slávnej Livre ď or
gue (1951) a napokon piatou čas
ťou Méditations sur le Mystere de 
la Saintc Trinité z roku 1969. Prf
nosom platne je sprievodný text 
samotného interpreta, ktorý struč
ne, no výstižne približuje svet jed
notli vých cyklov a vybraných skla
dieb. Dizajn platne pamätal na 
uvedenie minutáže všetkých kom
pozíci í, na uvedenie registrových 
dispozícií nástroja v Štúdiu l ' ver
mi sugestívna je predná strana ob
alu s použitím vitráže kostola 

v Zelenči pochádzajúca od Vin
centa Hložníka. Titul The Best of 
Olivier Messiaen je prejavom 
hlbokej úcty voči dielu skladateľa, 
ktorý stojí v búrlivom dianí 

20. s t oroči a ako monument- ne
ohrozitel'ný, odolávajúci prudkým 
zmenám, zároveň majestátny 
a pokorný, večný. . 

IGOR JAVORSKY 



l KRUH PRIATEĽOV HUDBY 
(IPH) PRI M.ESTSKOM KUL
'111RNOM STREDIS KU V 
liENť:fNE sl pripomína IS. výro
• Zlloienla. V rámci S\'Ojho pô
..._ sprostredkoval KPH 
6i!ltllwt-.nle mnohých umelcov, 
,ndovletkým ako zakladatel' tra
Mele trenčianskej hudobnej juri 
a jane, ktoré poskytujú najväčší 
,.testor na prezentáciu renomo
tMfdl našich i zahraničných in
terpretov. 

Zl rok usporiadal KPH okolo 
15lullleertov, na ktorých sa pred
lllrill umelci nielen z Českoslo
..U, ale lij zo ZSSR, Pol'ska, 
Mlllnka, Bulharska, Rumun
lb, Sl*larska, NSR, NDR, Mc
liU, Kuby, Japonska, Francúz
lb, Spanlelska, Talianska i ďal
icllltátov. V Trenčíne hosťovali 
~úei slovenskí interpreti 
• upríklad J. Su k, M. Šubrt o
ft, L Haken, O. Malachovský, 
L Klttnárová, K. Havlíkm·á, 
V. Hudeček, M. Jurkovič, M. Lup
luský, P. Toperczer, S. Haljako
WiioGajclolová, komorné súbory -
Slcwrnský komontý orchester 
1 B. Warehalom, Janáčkm·o kvar
teto, Moyzesovo kvarteto, Filhar
IIOIIieké kvarteto, Trávničkovo 

mrteto, Musica aeterna, Pro ar
tt Musie~ Bratisla,·ské dychové 
bblteto, SKO Žilina, Sukov ko
IIIII'IIÝ orchester, Štá tna filhar
llllllla Košice a l. 

Ustanovujúca schôdza KPH 
llola 2S. januára 1974, ·na prvom 
lloeeerte účinkovali M. 'Král'ovi
&M, N. Hazuchová, G. Papp 
1 L Pappo,·á. 

Jednotlivé koncerty poriada 
KPH v krásnej sále Oblastnej ga
Wrlr M. A. Bazovského; návštevní
d koncertov si tak môžu zároveň 
,ozrlrť lij výstavy výtvarného ume
alL 

Pod'akovanie patrí všetkým, 
ldorl sa podlel'ali na realizácii 
podiQaU počas celej IS. ročnej 
Buosti Kruhu priatel'ov hudby 
•Treačfne. 

-vs
l STRETNUTIE S HUDOB
NÝM SKIADATU OM l. PARí
lOM. S hudobn)m skladatel'om 
1 Y)'SOkoškolským pedagógom 
-.Ivanom Paríkom sa v komor• 
1t,J úle Domu ČSSP v Banskej 
lptriei (23. 2. 1989) stretli na bc
lille poslucháči inkllnujúci k sú
falaej slovenskej hudbe - pre,·až
Mitudenti hudobnej výehm'Y Pe
taeolkkej fakulty. Podujatie pre 
Hltlolmú mládež usporiadal 
IrU priatel'ov hudby pri PKO 
• ·llnskej Bystrici. Autentické vý
~e, postrehy, názory, zámery 
1 U.pozlčné postupy autora boli 
... tenfm l praktickou kon
rr.t6dou teoretických vedomos
ti pritoumých mladých J'udí. 
S ftlkou sympatiou prijali poslu
.wa apel skladatel'a, tentokrát 
1 pozfeie pt'dagóga, k divergcnt
•• mysleniu a prístupu v pro
- ')UČOfanla, čo je neodmysll
w ... súčasťou moderného vzde
Mtula. Reprezcntath'llY'Jili hu
~ ukáfkami demonštroval 
L Par1k sp(lsob Sfojej tvorby. 

E. B. 

l SútAž ŽIAKOV SW VEN
sDCH KONZERVATÓRI1 V 
IÓI.OVOM SPEVE sa uskutočni
ll ' diloeh 13. - IS. marca 1989 
'Wdaeh. Zúčastnilo sa na nej 
M t*ptov, z toho v l . kat. (1. -
' M.) U dievčat a 3 chlapci, 
YO. uteaórii (S. a 6. roč.) 8 diev
llt a2dalapel. 

\'11Jedky súťaže: 
Lbteaória - dievčatá 
J. llielao - Denisa Šlapkovská, 
4.Nt.,KoUee 
& alesto - Tatiana Motflová, 
, ..., Bratislava 
ia. llielto - Agneb Tóthová, 

Nt., Bratislava 
uunla: Klaudia Derne

Paládiová, Ko~ice 
,_.1 .. 101'11- chlapci 

- Simon ~morjan, 

- Ján Babjak, 2. roč., 

U. kategória - dlcfčatá 
l. miesto - neudclcné 
U. miesto h·cta Tanncnbcrgcro
vá, 6. roč., Bratislava 
111. miesto - Margaréta Príbran
ská, 6. roč., Košice 

Čestné uznanie: Andrea Danková 
n. kategória - chlapci 
l. miesto - neudelené 
O. miesto - neudclcné 
m. miesto - ncudclené 
Čestné uznanie: Gustáv Beláček, 
Bratislava 

-M

. .. Xl. FESTIVAL MESTSKÝCH 
SPEVÁCKYCH ZBOROV sa us
kutočnil 22. marca v Banskej Bys
trici. Organizátormi podujatia ve
novaného 44. výročiu oslobodenia 
mesta boli MNV, PKO, OOS 
a KP ZSSKU v Banskej Bystrici. 
Na dvoch koncertoch vystúpilo 
spolu ll zborových telies (det
ských, mládežníckych a dospe
lých), hosťami festivalu boli Po
pradský detský zbor a Miešaný 
zbor Cantica nova z T rna''Y· 

e Viacerí slo\'cnskí skladatelia 
a muzikológovia sa aj v apríli pro
stredníctvom ZSSKU zúčastnili 
na rôznych medzinárodných hu
dobných poduja tiach; H. Doman
ský ' 'Ycestoval na festh'al súčasnej 
hudby do KĽDR, ktorý sa konal 
30. 3. - ll. 4. v Pchjonjangu. Toh· 
toročnej Leningradskej hudobnej 
jari (2. - 16. 4.) vcnm•anej hudob
nému umeniu Petrohradu a Le
ningradu sa zúčastnili A. Rajtcro
"á, T. Lipták a J . Podprocký, na 
Týždeň súčasnej hudby v maďar
skom Szegede bol delegovaný 
z. Mikula, L. Bu rias sa 24. - 28. 4. 
zúčastnil na pracovnom stretnutí 
so skladateľmi Nemeckej demok
ratickej rcpubli~·. 

e 180 ČLENNÝ SÚBOR OPERY 
SND HOS1'0 VAL 8.- 17. APRÍlA 
NA FESTIVALE V SYRAKÚ
ZACH (fALIANSKO), kde v rám
ci šiestich predstavení uviedol 
Donizettiho Luciu di Lamermoor, 
Verdiho S imona Boccancgru 
a Dona Giovanniho W. A. Mozar
ta. 

e Súčasťou festivalu Lehárovo 
Komárno, ktorý sa začiatkom 

aprfla už po štvrtýkrát uskutočnil 
v skladatel'ovom rodisku, sa stala 
tohto roku aj celoštá tna spevácka 
súťaž Franza Lehára. Podujatie, 
konajúce sa pod záštitou MK 
SSR, si kladie 1.a ciel' podnietiť 

záujem mladej generácie o vokál
nu interpretáciu operetncj a mu
zikálovej tvorby. Súťaž je trojko
lová, zúčastnif sa jej môžu nielen 
profesionálni umelci, prípadne 
poslucháči umeleckých škôl, ale 
aj školení amatéri. Bude sa konaf 
každé dva roky, stricda,·o so súťa
žou M. Schneidra-Trnavského. 

e V rámci Dní maďarskej kultú
ry ' ' ČSSR (S. - ll. 4.) sa v Prahe 
a v Bratislave predstavila Maďar
ská štátna opera, súbor Rockovej 
opery rystúpll ,, pražskom Difad
le na Vinohradoch, v rôznych slo
venských a českých mestách účin
kovali maďarskí umelci: o. l. na
príklad T. Takácsová, J. Gurban, 
S. S. Nagy, K. Mcszôlyová, 
E. Hcgcdiis ll hudobná skupina 
Dolly Roll. ZČSSKU usporiadal 
v Prahe a Bratislave komorný 
ko!)ccrt z tvorby súčasných ma
ďarsk)·eh skladateľov, na ktorom 
sa zúčastnila aj delegácia sklada
tcl'ov MI:R. 

-H-

e Po Prahe, Bratislave a Ban
skej Bystrici bola výstava Eugen 
Suchoň -život a dielo inštalovaná 
aj vo foyer Pedagogickej fakulty 
UPJ Š v Prešove. Na jej vernisáži 
(16. 3.) sa zúčastnili prodekan ra
kulty Doc. dr. F. Mih.ina, CSc., ve
dúci katedry hudobnej výehory 
Doc. dr. E. Michl, komisá r a au
tor scenára výstary dr. V. Čížik 
ako i pedagógovia a študenti prí
slušnej fakulty. Atmosféru sláv
nostného aktu po príhovoroch 
prodekana a komisára výstavy do
tvorilo rystúpenie zboru PdF 
UPJŠ s dirigentom l . Gregom, 
ktorý interpretoval dve zborové 
skladby E. Suchoňa - Pieseň 
o spoločnej vlasti a Aká si mi 
krásna. 

-J. B. 

v 

Sesťdesiatiny Václava Kučeru 
Nie t takme r jed ine j pre hliadky 

nove j tvo rby. na kto re j by sa svo
j ím au to rským vkladolll nezúčast
i\o va l zasL umelec Václav Kučera 
(29. 4 . 1929). Tento fakt - po p ri 
iných - demonštruje vysokú tvo ri
vú potenciu sk ladateľa, kto rý patrf 
k všestran ne o rien tovaným a a k
tívnym osobnostiam súčasnej čes

kej hud obne j ku lt úry. Treba však 
zdô raznii, že v prípad e Václava 
Kučeru stretúvarne vzácny autor
sk ý typ . kto ré ho ume lecké kvality 
neustupujú kvanti tat ívnym ambí
ciám - v kompozičnom vývoj i 
a napredovaní je Kučera neoby
čaj ne kreat ívny. Jeho skladby ex
po nujú vážnu myšlie nkovo obsa
hovú výpli'l. kto rú dokáže trak to 
vať vžd y dostatočne at ra ktívnymi 

00[!~ ~ODiJ®[?WJDDD@ .................................. 
Violončelista Jozcr Podhoran

ský účinkoval na verejnej nahráv
ke Rádia Burgenland v Eisenstad
te, kde v spolupráci s klaviristom 
Ivanom Garajom interpretoval 
Sonátu pre violončelo a klavír na 
pamäť V. Šklovského od Vladimí
ra Godára. Koncert uviedol aj Čs. 
rozhlas na stanici Defín (6. 4. 
1989). 

Klavírne diela Eugena Suchoňa 
Uspávanka, Hora.lská suita, Me
ditácie a tanec spolu s dielami 
českých autorov zaradila Klára 
Havlíková do programu Sfojho 
koncertného turné v Baku a Du
~anbe ,. marci t. r. 

Výber zo zborovej tvorby Euge
na Suchoňa bude v slovenskom 
jazyku znieť v podaní švédskeho 
zboru z Uppsaly: mužské zbory 
O horách na turné v Kanade, Slo
venskú pieseň plánuje toto teleso 
nahrať pre š védsky rozhlas v jese
ni t.r. 

Sláčikové kvarteto č. 4 Tadeáša 
Salvu uvedie Dolcžalovo kvarteto 
29. 4. v Dvofákovej sieni v Prahe. 

Riaditel'stvorydavatel'stva U ni~ 
ne Tipografico - Edltrice Tori
nesc v Taliansku sl vyžiadalo od 
HIS SHF Informačný materiál 
o fšctkých slovenských hudob-

hudo bnými riešenia mi , kult i\ll\ a
ným a sviežim hudobným jazy
ko m. 

Každú z tvo rivých etáp charak
te rizuje istá fo rma snahy o synté 
ZlL Najskô r , po fixovaní vlastných 
osobnostn ých parametrov ko mpo
zičnej dikcie , nachád zal Kučeravý
chod iská v syntéze neofo lklórnych 
p rvkov s novodobými kompozič
nými techno ló giami. V súčasnost i 

jeho hudobný rukopis do~pcl 
k ďalšej eta pe, cha ra kte rizovanej 
iným, mo žno povedať vyšším stup
ílo m syntézy, čcrpajúcej zo zá kla
du d osiahnut ých estetických istôt. 
usil ujúcej sa o väčšiu relié fnost' 
a mon u menta litu vyjadren ia. tva
rové spreh ľadnenie a zdô raznenie 
emocionálnych účinkov. 

ných skladateľoch pre pripravo
vaný encyklopedický slovník Dizi
onario Enclclopedlco della Musi
ca c dei Musleistl. 

Pracovníčka SHF, vedúca stre
diska Hudba a mládež Eva Čun
derlíková, dostala čestné uzna nie 
a Pamätnú medailu Detského 
mestečka v Zlatovclach za odbor
no-metodickú činnosť v oblasti vj'•
chovy a práce s mládežou. 

Do knižnice HIS SHF pribudli 
ďalšie publikácie z poľskej pro
dukcie: Polska tvorczosc kompo
zytorska 1945 - 1984 (aut. Kryzstof 
Baeulevski, PWM Krakov 1987), 
Kantata " Polsce (aut. Jan Pro
snak, Bydgoszcz 1988), Geschichte 
der polnlschcn Musik (fadeusz 
Ochlcwskl u. koll., Warschau 
1988, v nem. jazyku). Z produkcie 
Kuby: Diagnostlear la Muslcali
dad (aut. Alberto Alén Pérez, Lu 
Habana 1988), La binarizaelon de 
los ritmos ternarios africanos en 
America latina (aut. Rolando An
tonio, Pérez Fernández, Hava
na 1988). Informácie o hudbe 
a hudobnej kultúre Blízkeho vý
chodu prlnáb publikácia The 
Arab Music (Arab Academy Mu
sic, J anuary 1989). 

Pri príležitosti 3S. výročia exis
tencie Slovenského hudobného 
fondu a 25. vj'Točla činnosti Hu-

Vaclav Kučera zasiahol lhpešm: 
ta kme r clo všetkých hudobných 
d ruho v - o d ko mo rných. vo ká l
nych . o rchestrálnych až k rozsiah
lym hudobnodramatickým útva
ro m . O krem toho je au to ro m celé
ho radu hudobno teorc tických 
prác, este tických a hudobnovzdc
lávacích cyklov - z úročujúc ta k 
svoju pôvodnú profesionálnu 
o rientáciu ( hudobná veda. esteti
ka ... ) a bo hatú e rudíciu . Kučera 
pósobi l a pôsobí v mnohých domá
cich o rganizáciách (ZČSK U , 
ZČSSKU, ČSA V .. . ), inštit úciách , 
med zinárodných j ury a spoločnos
ti ach (I SCM). je činný aj pedago
gicky ( AM U). Z a svoje sk ladby 
získa l mnohé domáce i zah ra n ičné 
ocenenia a uznania. -Id-

dobného informačného strediska 
vydal SHF informačný obrazový 
materiál v slovenskom a anglie
kom jazyku, ktorý stručnou for
mou zachytáva činnosť tej to orga
nizácie, 7.amcra nej na propagáciu 
a šírenie s1íčasnej slovenskej hud
by u nás i v zahraničí. 

-JS. 

20. ročník bulletinu S lovenská 
hudba, ktorý rychádza od roku 
1969 v 4 jazykových mutáciách na 
propagáciu slovenskej hudby v za
hraničí, prešiel v roku 1989 dcfini· 
tívnc na nO\'Ú koncepciu, v rámci 
ktorej budú dve čísla v roku 
orientované monotematicky, ďal
šic proporčne sledujú oblasť tvor
by, Interpretácie a muzikológie. 
Prvé t ri takto koncipofané čísla · 
sa už dostali do rúk zahraničných 
odberatel'ov - 1-2/88 s akcentom 
na 40. výročie februárových uda
lostí, 3-4/88 venofané jubileu Eu
gena Suchoňa. Číslo 1/ 89 prináša 
súhrnný analytický pohľad na 
tvorbu Vladimíra Godára. V prí
pravnom štádiu sú bulletiny s prí
spevkami k tvorbe Romana Ber
gera pri príležitosti udelenia Her
derovcj ceny, ďalej k tvorbe Dezi
dera Kardoša a príspefok o s lo
fenskcj elektroakustickej hudbe 
so zretcl'om na 60-tc roky. Novin
kou bulletinu je i jeho výtvarná 
stránka, ktorá čerpá z tvorby sl~ 
venských maliarof. 

YL 

Radosť zo spievania 
lc•de11 :: nujswršlch hrutishll'

.lkl'clt ammérsk n 'IJ : ho rm · - Mie· 

. ~a; I Í' zbor lmuÚicll·sk)'ch uc'itd!H' si 
:ac;iatkom aprlla pripome11ul dmd
wttiJiJt' rokm· S1•ojej ČÍ1111osti. Tele
so , k toré Jh od :utiatku hlási k od
kazu d te predl·ojllol·ťho Spc'I'Oko 
lu hratisluvskýclt uc.'itdov. 11ujm ä 
spoloú t.Í'm I" I'Otlll m po.Jhmím -
metodiC'k )' usmenfo1•uť učiteľov hu
dobllej ''vchovy a ::bor~tllljstro~· 
Jkát.~k.ľch' zhorcJI' , !•d mi rvchlo 

rc•kr~c'ilo tem o pôrodný dúmer 
a kl'ltlirou imerprc•tácie .m hneď 
l ' pn·.í·clt rokoch .wojťj existende 
::ur(l(/ilo k najlepllm amatťrskym 
: bor01·ym stíborom . lJ1·ojmísobné 
1·ífu::sti'O nu Z latom l'l'llci koncom 
Sest'clesiun•dr roko1· i lcwreátstvo na 
medziná~odnŕch kolbištiach im 
po.1tm·ilu lcuku imerpretačnej do
konulo.wi 1·eľmi vysoko. mk te zbor 
mal čo rollíi, uby sa mu počas celé
/ro ltl'rt:~toro<'iu darilo permttllťlll· 

ne ju udr:ia1•af 1111 tejto tírovni. N e
bolo to 1·!dy jed11o:načné I'Íiaz 
~tl'O , spe1·áci ;:a :ili i lwr.(ie časy, no 
u/tí .111, ! e dnes je MZ BU vpiif 11a 
najh•tJšej C'I'Sil' k dosialm utiu počiu· 
toélt)ích um eleckých k wtlit. Naum· 
c'i/ 10 i .lltil'IIOSIII,V koncert pri prile
! itosti jubih•a, ktot~Í' sa pred počet

nym pu!Jiikom uskm oc'nil 4. apríla 
1. r. l ' Ko11certnej sieni S/01 rnskej 
jlllwrmrínie. 

SIÍú1.111.ľ hlavn,Í' dirigem a ume
leckÍ' •·edtíci zboru Dtl.~tm Bill ~· v
chá;/: al zrejme pri programo 1;ej 
/.. oncepcii : motm•itttllnych teclrnic
k ,~clr 11 1 ľra::o• ·ŕclt m o! ností tele
,,;, , kde sice cítiÍ' dlhodob(: pôsobc·
nie ltlasm·ého pľllagúgll. Ul'šak 
pred.m .wí d ie r('::c'ri 'Y prcdol•.l'c•t
k.''m \' : l'llsk_Í'c/t - SO[JriÍIIOI'.Í"Ch ľ('
/,i i.lli'Oc/1. / 'ohy/1/ii·IHI' a fahko.1ľ 

' pníci s hlaw m s11 ~iadu c.š1e do-

plniť objemnej.Um i farehnej.~im 
::vukom . schopn)'m J•yjadru'aj 1 d
ké d1•namickť kom rastr . Kultii'O
~·uni predneJ, ;: väó'a v' pianov.1~d, 
a mez zopicmm•>'clr dynumick,1'ch 
rovinách , su 11ujlepšie upllllnil 
l ' pn•ej polo1·ici k oncerfll , s tit! il
kom /IQ relleSII/It /1 v ch n k/cuicko· 
-romuntick_vch skl~dbách. Starost· 
lh·o a prerí:m e na.~llldonmé :hory 
G, Gusto/diho, G. P. da Palwri· 
nu. A. Sca"'iellilw. D. Bomian
sklho, S. 1im eje,•a a L. Bessiťre~a 
profitovali prón • :o spomi/Um\~ch 
reulizat nýclt prúmpo 1•. flomogén-
11)', veľmi •·yrovnun,v. immwc'm• 
a rytm icky prlk ladne t'ist,Ý súzvuk , 
pru f né u ohylm é tvtlrOI•anie hla.w l' 
I'.YIIiklo 1• .~t,ý/ovo podanom balete 
ll Belillmore G. Gaswldilto. l ' l'u
lestrinovom motete Super flumina. 
aj '' akoby jedn:vm dychom :aspie
vancj. nadlilhc'l'lrcj vi/lane/le 
A. Sm11dellilto Ronzom o Madon
na. Z náma Clteľlll'imskaja č. 7. 
D. Borrňamkélto, podohne ako 
i Tanejťi'OI' Vder i ť[ekmcí. fudol')' 
Samón pripom ínajúca sk ladba Sal
timlwnques L Be.uif>resa v pred
lll' Sl' ~·eľmi bezprOI'trednom a ra
do.vtnom. pa1rili k naj••ydarenejHm 
číslam wčera. V kontexte tll'ede· 
n ľclt skladieb I' I'ZIIefil Pie.1e1i 
o. vlasti Z. Miku!t~. u::all'ám jcíca 
pn•ú polm •icu koncertu. málo pre
.\' l 'ťdči~·o, IIC'VJ1raZ/Ie a SIIIÍlf i llťpa
tri('ne. Bola u: vlu~'tlle amicipáC'iou 
druhej progrwnOI't'j časti, pozostá
l'(ljúcej pre1·a!11e zo skladiťb ~lo

rrnských a c'csk.ľdr autoro1· (Su
citmi, Martim1, Hm.{cii'Sk );, 1'a1ul· 
lc•r, Bella, Smeum a). ktor~ dopltía
li :bory Popu1•a. Leon/01'11 a čer
"m~~k.'' spirituál. Dram murgicky i 
imerpretac'ne nie a/kom rornoro
tl,ŕ celok (n 11jmtl ::amdením a: prí· 

liš ľtíhil •yclt posledne m enm•tm ,vcl 
skladieb ! 11ťpres1·ed<'il 11awľko . 
ako fJť l 'ti polovica ko11cerw. lroci 
aj 111 podali uľitelia l'l'iini s11aii1'f 
a seriá:ny l'.í>kon. Popri hlarnom 
::bormaj.Hro~·i sa prc•dswl'ilaj mla
d.\' mi.wem dirigenw Amon Popo
rh' . k wr,Í' sa iste časom sume posi
lou ce/éfw kolek1ívu. \!jeho prcja
l 'ť l'.~ak p rlli.í .. rozJafná" 8('Stikulá
cia. opr()(i pregnan111ém11 dirigen
tskému g 1'Sfll D. Billa. nedoká=al 
1·ždy patrične skonccntronu· spe
wiko•·. (o 111 prejm•ilo l ' urc'i1ej ne
istote a nejednom osti najmii pri ná
stupoclr. Do druhé/ro programo vé
ho bloku zar11dil IJ . Bill aj premié
ru ,,·k/adb )' l . Tandlera Fa.(anek . 
ktorli. podo /me ako aj Zem tiiiOI'
sk,Í' :drfll'icu Ty domm·itlll m oja 
(::a::ne/a na ú vod koncertu). skom
pono l'(t/ pre MZBU. Pomemc ná
ročný zhor 11a fudo1•é 1exty im er
pretowtli učitelia snáď až s príli!>' 
•·dkou ::odpO I'ednosľou, ktorá 
mic~lami prekážala l ' pm rl!imom 
nadhľ11de a FiičSej uvoľnenosti l ' re
aliu íc:ii. V liíbh•ej neapolskej {udo
vej piestÍi , skôr prídm•k ol'ého cha
raktem. Viťni sui nwr r 1íprare 
A. Leoll/01'11. ako i I'IÍI'I'I 'kll z Bel
lm•ej ku111á1y Smrľ Já,;D.I'ikm·a sa 
::as he/ Sl'i l'li i'.Í' ~oprá11 ~álistky Ľu
bici GamjOI'ej. Zá1•eretn.Í' zhor 
Proč b1•cft om se netéJili : Predanej 
nevesl)~ priam sym bolicky ''.liadri/ 
pocity spe1•ákov na pódiu a s11ád' 
i ''Šetk)'ch , k torí sa l'ťnuju u•jto u.ľ
faclui/ej uíľuhe. Ved •·:uíjomná ra
dosľ a potci/enie : /l'Orirej umelec
kej čillll05ti je hádam najviič!íou de
l'Í::ou t/1/ta lérskelto zhoro••élw 
hmaia. Zdáme Miešanému ::bom 
bru!Mm·ských uówliJI' dte \'elitla
ki'cluo rad~wn í·clr ::á!itkor. 
. MARÚ\A HANZELOV Á 



Sotva pol roka po 5. cremonskom trienále, 
tri mesiace pred 2. národnou a medzinárod
nou husliarskou súť(lžo u v Hradci Králové, 
usporiada li podobnú s(tiaž aj v NS R (Prvá 
bo la r. 1983 v Kasseli). 

Do prekrásneho prostredia malého juho
bavorského mest ečka Mittenwalclu . z troch 
strán obkoleseného majestátnym Katwcn
delským pohorfm , sa začiatkom marca začal i 
schádzal' stovky husliarov, s láčikárov, exper
tov. hudobníkov i milovníkov husliarskeho 
umenia z celého sveta , aby si zmeral i sil y, 
a lebo sa stali svedkami nevšedného poduja
tia. Privíta lo ich slávnostne vyzdobené pro
stredie s rázovite bohatou J'udovou a rchi tek
t(trou, už dávno zameranou na cudzinecký 
ruch . Výklady obchodov sa priam pretekali 
vo vystavovan í husliarskych exponátov, 
~vcdčiacich o prastarej husliarskej tradícii 
v tomto malebnom kraji. 

Jej poči at ky siahaj ú do r. 1683. keď sa do 
Mittcnwaldu z Talianska vrátil už ako skúse
ný husliar Mathias Klotz ( 1653 - 1743), za
klaclatcl' slávnej j uho nemcckcj mittcnwal
dskcj husliarskej školy. Túto udalosť pripo
mína majstrova socha . kto rú mu vďační spo
luobča nia postavil i pred miestnym kosto lom. 
Bohaté z;1soby rezonančného d reva v okoli
tých lesoch i v),hodná zemepisná poloha dô
leži tej obchodnej križoval ky spáj aj úcej j uh 
so severom. vytvárali mimoriadne pri aznivé 
podmienky pre rozvíjanie umeleckého re
mesla. l lusi iari mali v oko li tých kláštoroch 
a mestách pre svoje nástroje dobré odbyt ištia 
a ich počet neustále rástol. Niekoľkotisícové 
mestečko . ich už po sto rokoch nemohlo uži
viť. hoci deľba pr:ícc a postupná industriali
zácia výroby hudobných nástrojov značne 
rozš írila predaj né možnosti aj do cudziny na
priek tvrdej konkurencii ~ podobnými cen
trami v Čechách . Sasku a vo Francúzsku . Mi
grácia husli arskych majstrov sa roz írila 
v druhej polovici minulého storoči a aj do 
iných svetadielov a v súčasnost i takmer niet 
v Mittenwalde rodiny. ktorej pr íslušník by 
nepatril k husliarskemu cechu . (Už začiat
kom 19. s toročia pracovalo vyše 30 % muž
ského obyvatcl'stva v husliarskych odbo
roch.) 

Tieto dôleži té ekonomické činite le bol i 
známe aj bavo rskému kráJ'ovi Maxovi l 1 .. 
ktorý dal r. 1858 v Mittenwalde zriadi i prvú 
nemeckú štátnu husliarsku školu. Pôvodne 
ústav pre domáci husliarsky dorast postupne 
prij ímal aj zahraničných posl ucháčov a v sú
časnosti patrí k najrcnomovanejším husliar
skym ško lám vo vete . Scdcmsemcstrálne 
štúdium navštevuje 40 poslucháčov (medzi 
nimi traja cudzinci) a je ukončené pomocníc-

Zo zahraničia 

Snímka: archív HŽ 

e V dňoch J. - 19. marca t. r. sa uskutočnili už 
siedme Dni Vel'kého d ivadla ,.o Varša,·e. Táto kaž
doro~ná prehliadka nl\iväčšieho poľského operné
ho a ba letného d ivadla, ktorú sprevádza účast' po
četných zahraničných hostí (tentoraz okolo 50), 
domácich odborníkov i záujem publika, je zamera
ná na prezentáciu nl\inovšíeh dramaturgických ti
tulm• a inscenačných tendencií. V tomto roku hla,·
n)·m dramaturgickým akcentom bola tctralógia 
Richarda Wagnera Prsteň Niebelungov, hudobne 
naštudovaná umeleckým riaditeľom a hla,'llým di
rigentom divadla Robertom Satnnowským. Reali
začný tím ďalej tvorili režisér tetrulógic August 
Evcrding (NSR) a scénograf Gilnther Schneider
Siemsscn {Rllkúsko). V ďalšej čast i prehliadky 
uviedli inscenácie z prcdehádzl\iúcich sezón, na
príklad Verdiho Traviatu, ale 1\1 nedávno U\'edenú 
Pendcrcckého ť': icrnu masku a decembrovú insee-

kou skúškou - podm ieňuj úcou nasledujúcu 
majstrovskú. 

Kým na Slovensku husliarstvo vymiera , 
v ce losvetovom trende zaznamenáva v po-
Jedn ých rokoch potcši tcl'ný kvantitatívny 

i kvalitatívny vzostup. Na Crcmonskej hus
liarskej súťaži a zúčastnilo 734 nástrojov 
z 29 štátov, v Mittenwalde súťažilo (6. -
.12. marca) l 71 husicl'. 55 vi ol, 27 čiel a 71 slá
čikov z 24 kraj ín . Hoci Mittcnwald sa v histo
rickej reputácii nemôže rovnať Cremone, is
teže úctyhodný počet . Pre nás je potešitel'né, 
že sa (s výnimkou Talianska) postu pne zjed
nocuj(t sút'ažné podmienky i orga nizačné pra
vidlá, ktoré už v Hradci Králové r. L985 do
sahovali šp ičkové parametre. Im zodpovedá 
aj po merne stá ly tím členov jury, zostavený 
z popredných vetových odborníkov. Hoci 
najmä Taliani uprednostnili svojich porotcov 

Pi'cmysl O . S pidlcn (vl'avo) zástupca ť':csko
slovcnska v husliarskej komisii 

Snímky: a utor 

pred zahran ičnými . čo sa odzrkadlilo aj 
v takmer výlučne ta lianskych, resp. cremon
ských lau reátoch. Pedan tn í Nemci sa vedo
me vyhli tomuto nedostatku a obsadili poro
tu väčšinou medziná rodne uznávanými od
born íkmi. 
československo zastupoval zasl. um . Pfe

mysl O . Spidlcn - v husliarskej ko misii, čle
nom jury pre majstrovské s láčiky bol najväč
ší súčasný svetový odborn ík Roger Millant 

náciu ť:l\ikovského Pikovej dámy. Na snímke Ja
mes McCray (USA) v úlohe Siegfrieda z romomen
nej Wagnerovej oprcry. 
e Na tohtorocnom XV. Hudobnom biennale v Zá
hrebe (8. - 14. a príla) okrem súčasných trendov 
svetovej hudobnej avantgardy, dominm·al šesťdiel
ny cyklus ' 'enovnný 40. výrociu elektronickej hud
by, v rámci ktorého sa prezentovali početní zahra
niční autori. RO\'nako šesťdielny cyklus predstavil 
juhostovansk1í školu súčasnej hudby. Okrem do
mácich orchestrov a komorných súborov účinko
vali Džezový ná rodný orchester z Paríža, Bonjin 
Atsugi Dance Company z J aponska, Litovský ko
morný orchester s dirigentom Paulom Sondeckl
som, Zeitgeist Ensemble z USA, Polyrh)1hmia 
z Bulharska a i, -J
e V historickom pol'skom meste Poznaň sa 
v dňoch J O. J. až 2. 4. 1989 uskutočnil festh•al sú
časnej pol'skcj hudby. Na programe bolo celkom 
IO podujatí odpoludnia i vo \'CČerných hodinách 
(o 17.00, 19.30, 22.00), z toho jeden baletný večer, 
komorné a symfonické koncerty. Odznelo na nich 
temer 40 skladieb súčasných pol'ských skladatel'ov 
mladej a strednej ~encrácic. Väc'!šlnu z nich praco
vala v hudobnom systéme polytonálnom a v akom
sl novoronumtlckom výraze. 

Zaujali diela L. Ziclinskcj (Malá symfónia), 
J . W. Hawela (Magnlflcut pre Jl interpretov), 
Z. Krauzcho (Koncert pre kla\'Ír), W. Lutoslawské
ho (Partita pre husle a klavír), A. Szellgowského 
(S + 6/41 Vokaliztl pre SOJlrá n a 41 nástrojov), 
G. Knanowskcj (Spev pre soprán, alt a symfonický 
orchester), A. Knanowského (111. s láčikové kvar
teto), A. Lasonu (ll. sláčikové kvarteto), 1-' . Dab
rowského (Cclansstimmcn) a K. Mc)·era (1. symfó
nia). 

Okrem poľskj·ch odzneli 1\1 niektoré skladb)' sú
časn)'Cit Š\'édskych autorov ,, prevedení š,·édskeho 
dychového kvinteta Au los. 
Prcsvcdčhj bol 1\1 ' 'Ýkon Interpretov, sólis tov, 

komorn)·ch súborov a domácich symronických or
chestrov (Poznaň, Opole, Pomorský symfonický 
orchester). Upútalo nl\! mii Slie1skc sláčiko,·é kvar
teto, ktoré sa špecializuje na súčasnú pol'skú n·or• 
bu, huslista S\'etového 'formátu a mena A. Kulka, 
prekrásny hlas sopranistky n. Januszewskej, 
E. Rezlerm·cj (alt) 11 barltonistu J. Artysza, ktorý 
predniesol rozsiahly cyklus plesni H Dabrowské
ho. 

Uspokojivá návštevnosť mládeže na všetkých 
podujatiach, Jlr('dovšetkým spontánny ohlas po 
každom ' 'Ystúpení S\'Cdčf iste · o dobrom vzťahu 
pol'ského publika k súčasnej hudbe. 

J ÚLIUS KOWALSKI 

Mittenwald -dejisko l. medzinárodnej husliarskej súťaže. 

z Paríža . Sesťčlenným medzinárodným poro
tám - husliarskej aj inštrumentálnej . tradič
ne predsedá vždy husliar hostitcl'skej krajiny, 
v Mittenwalde to bol Josef Kantuscher. Sláči
kársku jury viedol Richard Grunkc z Bu ben · 
rcuthu (NSR) a je j členom okrem už spomí
naného R. Millanta bol aj u nás dobre známy 
majste r s láčikár z Drážďan (NDR) Hans
Karl Schmidt. 

Do tretieho ko la sláčikových nást rojov po
stúpilo 14 husie!', 6 viol a 27 s láčikov. Ž:iaJ', 
mladí ncsk(t ení inštrumentalisti predvádza
júci ná troje i pridlhý a nevhodný repertoár 
negat ívne ovplyvnili výsledný dojem o jed
notlivých nástrojoch. aj mä husle nedosaho
vali tónovú úrovet~ violončie l a hlavne viol. 
Udelenie dvoch zlatých medailí (za husľový 
a čelový s l áčik ) synovi člen a jury Danielovi 
Schmidtovi (Drážďany, ND R) nebolo 
v tomto prípade jednoznačnou záležitosiou. 
(Držitc la bronzovej medaily Josepha Kuna 
z O ttawy to natoľko znechutilo, že i ani ne
prevzal diplom a medai lu na slávnostnom ce
remoni áli . Nebol jediný). Striebornú medai
lu za husJ'ový s láčik obdržfll Ch. A. NUrnber
gcr, mladý predstavi tel' slávnej nemeckej slá
č i kársk ej rodiny (t. č . Berlín , NDR). Zlatá 
medaila za violový s láči k nebola udelená, 
striebornú získal Bcnoi t Rolland (Touques, 
Francúzsko) a bronzovú Peter Ricdel (Bu
benrcuth , NSR) . Okrem spomínanej zlatej 
medaily za čelový sláčik obdržal zaň zlatú 
medailu aj Jean Marc Panhalcux (Lille, 
Francúz ko) , striebornú orbcrt Scifert 
(Merzhausen , SR) a bronzovú Georges 
Tepho (Ouimper. Francúzsko). 

Striebornou medailou za husle bol oclme-

ncný GUnter Lobe (Poxdorf. NSR) , za violu 
Uli Hcimann (Mittcnwald. NSR) a za čelo 
Rcinhold Schnabe l (Bubcnrcuth , NSR). 
Bronzové medaily udelili za husle Lucovi 
Sbcrninimu (Cargiago, Taliansko) , za violu 
Jochenovi Voigtovi (Gat·ching, NSR) a za če
lo Jean Jacques Pagésovi (Mirccourt , Fran
cúzsko) . 

l . medzinárodn ú husliarsku a s l áčikársku 
súťaž v Mittenwalde ukonči l slávnostný ve
rej ný koncert ( 12. marca) , na ktorom v poda
nf členov medzinárodnej tónovej poroty od
znel na vít'azncj viole Patricka Robina (An
gc rs, Francúzsko) Koncert pre violu a or
che tc r c mol od J . C. Bacha (sólo S. Ka ma
sa. Francúzsko). na violončele Hermanna 
Bächlcho (Hausen NSR) , Koncert pre vio
lončelo a orcheste r č. 2 D dur J . Haydna (só
lo W . othas, SR) a Koncert pre husle 
a orchester D dur KV 2 18 W . A. Mozarta 
(Sólo U. Hoelschcr, NSR) , na husliach Sime· 
one Morassiho (Cremona , Taliansko), ktorý 
obsadil ll . miesto na vl aňajšom 5. trienále 
v Cremone . Jeho otec, G . 8 . Morassi. je naj· 
uznávanejším súčasným crcmonským huslia
rom a aj v Mittenwalde bol členom husliar
skej komisie. Sólistov sprevádzal Rakúsky 
komorný o rcheste r bez di rigenta zo Salzbur
gu. 

Na záver hu li:uskej súťaže sa vo foyer 
mittcnwaldskcj strc:dnej školy konala verni
sáž (20. marca) výstavy nástrojov 2. a 3. kola 
medzinárodnej husliarskej sút'aže , ako aj 
Veľtrh hudobných nástrojov Juhobavorské· 
ho a Hornofalckého cechu výrobcov hudob
ných nástrojov. 

MIKULÁŠ KRESÁK 

l)ni súčasného hudobného divadla 
Zal'iatkom nHll ca ~a \' Karl-Marx-Stadt.: 

konali Dickn'k~ dni hudnhm' ho divadla. vc
novanl' tentoraz ~lt~a~nc:j np..: rncj tvorbe. 
Z!'tča~tnila ~om 'a na nid1 1 pov~n.: nia Zvii7u 
~ltwen~k)•c:h dramatick~·ch umc: lcov. V prie
behu t ~7diw "ne sa zn1.11:ími li asi .,o štrn:í, ti -. 
mi hutlohno-dramatic:kými dielami. a to na 
vcčcrn5ch prcdstan:nia~:h . dcnnyc:h prcdn<í'
kac:h .., hudobn) mi uk:ííkamt i prostredníc
tvom videol:Í7n.unm . Išlo o ué;i výher do
mácej (lpcrncj tvorby po,kdn) c:h rol-o' . kto
ní ~a t c~í áujmu ,kJadatclov a je dotovanä 
min i~te r~t\11111 1-.ulturv. 

Spomc:cl.li U\ 1id1aných diel ve ll)· 7:'t ujem 
\oZhudilo prcdM avcnie lip\kej oper). ktorú na 
vla~tnom ja\ bi-u lahrala ;hudobne ného Idio
ta F. M. Do~tojev,kého (~kladatd K. O. 
ľrcihmann . lihrctí~ta ll . Gerlach). Bolo to 
silné. inve nčné d ielo ~ ja, ne vystavanou 1-on
ccpl·iou aj vytiMcnínl. Scény boli zbavcn~ lo
k•í lnchll i dobového kolorit u. ho li l adc: n~ 
skôr panoptik:ílnc a autorom aj imc:c núto
rom sa tak podari lo podčiarknu!' nadčm,ovost' 
a v~eplatnn'ť hl:tvn.:-j myšlienk y. Bolo hy iste 
podnetné. keby na\ i rcii,~ ri i dirige nti n1ali 
možnosť toto dielo vid iet'. tak i\IO ako aj po
prednú in\ccn;íciu Berlínsk.:j \ tatnej oper~. 
ktora ll\ i cd la \' Kari-Mar.x-Stadtc kr;í,nu hu
dobnú metaforickú legendu o \ mrti . odrn ic
tajúcq \'}kon;\\ J t dalej \ \Oje po., lame ai do
\lcdy, k)m '" jej ohdou ne..,lanc hl<l\n5 
prcd~t:tvitcľ ri~ .. · - ('i,:i r l Atlant id~. Tn je aj 
vla~lll) n:'tzm· diela. Opera bol;t '~ tvore na 
\ ' Terezine . li ot et o Pl'l ra Kicna ; hudobni l 
Viktor Ullnwnn. l druhé hcrlín'l-l' prt•d<,ta
\'Cnic (Divadlo Maxima Gorkého). grot<.:sk
n;í opera Ralpha Hoycra naphan:i na te\t 
Federica Oan.:iu l mcu - Do n ľcrlimplim "'' 
nadlho zapísala do pamií ti. Réíia R,llfa \Vin
kclgrunda . hudohnl' naštudovan ie dirigcntk ) 
Susanny Stcl~cnbac:hovcj . ako i 'ý kon~ hcr
cov-spev:ílwv b(1li oza.i tWlabudnutdné. 

Vo v~cohccnosti moi.no pnvcdat. ic .,ntc s;t 
na Dtelcml.)ch dtioch \UČ:t \ll~ ho di\ ad la 

~trc tli s hudllhno-dramatick\•mi v\•tvormi 
rotli( né lw l:tdcnia aj ~·nzli (·ncJ úruvt{c. Zišli 
'" 111 <m ia tl:l\lcdovniei ntnoh)•ch v)•hojov >Ú· 

ča~nc i tvor hy a mnnhl' 1 die l po,ludti\éov aj 
hlboko /au jali . Co v\ak n{l~ div:ík ia.1 kn zná
\a. i<.' nwrhidno'i tém. Zal·h:ídzajltc:i ni.:kcdy 
do 1-mjno,ti a neprin:gajuca (ani na vyváž.:
nie) 1-.atar;iu. Di\'adlo i' tc nc~lítl.i len L<ihave 
ohecen\ t\'<1. ' hllll ' mc a'i v~c tc i divadelníci 
zajedno . ale nic je tu ani nat<l. aby di, áka 
~ú -. ta\ ne deptalo a th.: na!llačiln 11111 ani vý
chod i, l-o 1 tragik) a .;piny denného zivota. 
Taktici neitno.,nä \a n:ím Lda la pre.,il:.t tém z 
obdobia Franl·tt;,l.c j vel !.e j r1.' \ olúcit.:. ') l\'0· 

ren;í na objednávku min i,tcr~ t va kultúry. 
"' ik 1 autorm· ncdol.:íl:il .. t,t na tému" a vy
nie'i na sve tlo nadi':a~ovít. v\cplatnt'tm) slicn
ku . 

(n všal. na ka ri -Marx-Stadt,kých dňoch 
naj viac prdvapiln. hn la plc j;ída dokonalo 
pripra Vl'nyc:h mladých t;llcntovan)'dl inter.; 
preto v. ktorí do hod k) pcH.:hopili a'-' lädli neo 
"nic rtl<' n{ll ocn~ pan\' 'úľa~n}·ch hudolmýcli 
dr<'ull a inte rpretovali ich -.o zrejmou rados
inu . 0\lada jú do l.onalc tal. bekanto akcii 
i Sprc('hgc-.ang. v) I'<IIO\') • \ )K'\'. intcrprctujlt 
rol) ' dôm) \C itwu hrou, 'pr;í\'nym \')Taz~ 
a presnou \ )\lovno~t'ou . K aid~ -.lom 'a diM 
.,tam· cc; rampu. Je to zrejme ,·cc 'peváck 
J..ultur). 1-tor:'t "' jcdnnt.twčnc vyžaduje. 
intcrpret:k ii "'ča.,nq hudohnodrarnatick 
t\·orb). o ktorú nam v.;ct 1-.)·m pred'a mu'í 
je to conditio 'ine qua non! Pripomeniem 
t~·. ic mnnht 'l t )-ch to umelcov h<>\tujú <tj 
w c tm ) ch javi,l.:íc:h a majú už wojc u md 
ké mc:tHl aj , . (lb lasti 1-.la\iel.cj tvorby. 
Poča' dni \ travcnvch v Karl-Marx-Sta 

' 0111 " l utv1dila v lll'e~v.:d t:cni. Íl' cc"a l'lud 
c~.· j oper~ j.:' 1 11l- :k h pr;í\·,. takýdlln dc1ko 
k pripravcnýd1 intl'rprcto\. k tor~·ch mo 
zisk at prl' v~.·c i 11 n;b, čoho wedkami '111.: n 
pol..on ho li aj pri p re 111 iér~: J 11lktt\ 13 . Ma 
nu a na \iac..: r)..:h prc:d,t :IH' niac:h Komor 
opery sr. 



·~-udobnovedný výskum v múzeác 

Ch arakter a intenzitu hudobnoved· 
ného výskumu v mú zeách d eter· 

llllluje - obrazne povedané - " miesto" aké 
... ba, hudobné umenie v tom naj~ir.šom 1 \ •. 

-.ne slova, l' tých-ktorých typoch tejtÓ-,;J. 
llldde 1.aujíma. Takéto kon.štatovanie nado
Wda význam iba konkretizáciou predstavy. 
lllllovenlm si - povedzme - pomocných hra
lliaých čiar od ,,nijaké" po " l'el'ké-prvora
tlf", kvantifikovatcl'né len od poved'ou na 
olúku, aké " miesto'' by hudba a s ňou spoj e
It hudobnovedný v)•skum v múzeách mali 
1111, akť sú 1>recedensy'! Kvôli odpovediam 
• 1-yslovené otázky ma zauj a l príklad , vari 
lrOcha extrémny - ale p redsa ved úci k počiat
Um - i keď 1•äčšmi tušeným a symbolizova
ljlll: 

.,Múty mali v antike rovnako ako ostatné 
bohyne svoje chrámy. J eden ich typ sa vysky
hlje dodnes vo všetkých kultúr nych k raji· 
IIKh. Jeho vzor01n bol ,Chrám múz' čiže Mú
Mion. ktorý založil roku 308 p red n . l. na ná
nb aténskeho filozofa a štá tnika Demétria 
Fllérskeho egyptský král' ľtolernaios l. Sótér 
'Alexandrii, a to ako kultúrnu inštitílciu , k de 
• postupne sústredili všetky poklady grécke
llo písomníctva (vyše 700 000 zvitkov) a za
Mtnávali sa učenci a umelci• všetkých odbo
rov. ľak sa sta lo Múseion najväčším umelec
kým a vedeckým prawviskom celéh o antické
llo sveta .... Aj keď alexandrijské Múscion 
pedlo za obet' obyvatcl'om a vekom , takže 
daes ani presne nevieme, kde kedysi stá lo, je
llo myšlienka zvífazila. Na tom nič nemení 
ul to, že dnešné múzeum má vzhl'adom na 
tpedalizáťiu kultúrnych inštitúcií trocha od· 
lllnú runkciu ." Informácie z hesla Múzy 
v knihe V. Zamarovského Uohovia a hrdino
via antickýrh bájí (Uratislava 1980), odkial' j e 
uvtdený citát, ma zaujali aj preto, že- i keď 
ltJirlamo- dokumentujú miesto hudby v Mú
llione a to prostredníctvom opisu múz pr í
pedne atribútov, s ktor)•mi k h antickí umelci 
lllbrazovall: Euterpé - múzu lyrick ého bás
*tva s nautou, Era tó - múzu l'úbostného 
Wsniťt1·a s kitharou , Ter psichore - m úzu 
lUcii s lýrou a zvyčajne l' tanečnej póze. Zo 
*«<ovaného pohľadu treba sporne nút' ešte J>o
lyhymniu - múzu hymnického a zborového 
spevu. ale aj Aiodé- podľa starších autorov
llizu reprezentujúcu spev. Keď k tomuto vý
pettu pridáme ešte charakteristiku - podľa 
fftdstáv Grékov a Rimanov - že múzy mali 
ndy spe1• a tanec. potom obraz o mieste hud
~ v Múseione 1.ačne dostá1•a t' konkrétnejšie 
iolltúry. 

Vari ~te dôležitejšou informáciou z hľad is
u sledovanej témy - hudobnovedný výskum 
Y múzeách - je, že Múseion sa stn lo ,.umelec
kým a vedeckým pracoviskom". Zo sym boli· 
k)' sprostredkovanej múZllmi nie j e bez vý
DIIIIU ani to, že múzy sa pokladali za d céry 
DII a bohyne pamäti Mnémosyny a 7,e jedna 
I IIÚZ bola aj múza dej episectva - K lció. 

Prttote od vzniku Múseionu uplynuli vyše 
M llslcročia , bolo by podist j•m zaujímavé 
l poulné sledoval' zmeny, :tké počas tohto 
~Who obdobia "v dobrom i zlom" postihova
llallltúcie, ktoré sa označujú názvom odvo
• ým od "chrámu múz." Urobíme však už 
1111 krétky e:~.kurz a prostred níctvom zápis
Mn dest. ktoré publikoval Charles nurney, 
... 6sme sa priblížil' si predstavu o " mieste" 
lildby v múzeách na konci 18. storočia v Ta
lllsku: 

.,Múzeum l' l'ortici . Piatok 2 . novembra 
1770 som navštívil Král'ovské mltzeum v Por 

kde som našiel staré nástroje a ru kopisy, 
sú pre moje dejiny mimoriadne d ôleži
trelej mie~tnosti , kde sú staré chir urgie

It IIMt.rol•e. som našiel a) hudobné nástroje .. . 
aké). V devia tej a des ia tej 

sú rukopisy, ktoré boli nájdené v 
lll'rullaneu; čitateľné sú iba štyri , písané po 

z nich pojednáva o ep ikurej
' in)• o rétorike, ďa lií o morálke a 

o hudbe. Videl som ro~vinuté a na
dva listy z hudobného rukop isu , ... hovo

o ňom s padre A. Piggim, ktorý ho 
a vysvetlil. Dozerá tenw: v dielni, kde 

no1·ý druh gréckych p1smcn - podobajú 
akými je písaný rukopis. Dielo potom 

vytlačené. Každ)· pri a te l' vedy sa dozais
poluduje nad tým, ako pomaly sa postupu-
Ili skúmaní týchto rukopisov." Zo zážit-

ktoré si Ch. Burney zapísal v talianskych 
uí iba pripomci\me, že v R íme n a

múzeum nazývané "galériou 
ale aj Kircherovo múzeum založc

v polovici 17. storočia. Burney o. i. pí· 

še: " ... chcel som však predovšetkým vidief 
Kirchcrovc hudobné nástroje a s troje, ktoré 
opísal vo svojom diele Musurgia. Sú teraz na
pospol v nepor iadku, ich zariadenie j e však 
skutočne pozoruhodné a zároveň j e doklad om 
tvorivej sily a horlivosti učeného j ezuitu pr i 
jeho hudobnom bádaní." 

Pozorný čitatel' si dozaista v.šimol, že zápi
sky - hoci citovan é veľmi útržkovito - nepo
má hajít iba vytvoriť si obraz o mie1ote hudby 
v múzeách , a le vypovedaj ú podsta tne viac. 
Z tohto pohľadu sa k nim eš te vrátime. Teraz, 
po exku rze do dejín, môžeme už iba konšta to
vať všeobecne známe skutočnosti, že postu
pom času sa p redstava mú zea v spoj ení s hud
bou sp{lja výlučne alebo takmer výlučne so 
zbierkami hudobných m\strojov. Táto pred
stava je nap okon zafixovaná aj v systemati
kách hudobnej vedy do dnešných d n í. Pritom 
nie je rozhod ujúce, či id e o špecia lizované 
múzeá a lebo o súčas!' všeobecnejšie zamera
nej inšt itúcie typu m úzea , pričom máme na 
mysli hlavne to, že vlastní zbierky. Význa m 
budovania zbie1·ok hudobných nást roj ov 
v m íJZeách , z pohl'adu vývoja hudobnovedec
kého bádania vyjadril Oskár Elschek veľmi 
výstižne v rok u 1969 takto: " Pre rozvoj vlast
nej etnoorganológie boli dôležité nástrojové 

·zbie rky etnografických múze(, lebo v týchto 
sa hudobné nástroj e dali skúmal' a sledoval' 
v najtesn ejšom zväzku s inými kultúrnymi ar
tefaktm i mimoeurópskych i eu rópskych ľudo

vých kultúr a pochopiť v kontexte s prejavmi 
ich duchovnej a materiá lnej kultúry. Tak sa 
nástrojové zbierky a o týchto zbierkach vzni
kajúca spisba sta li najdôležitejším prameňom 
vzniku organológie, a ko sme to videli najmä 
v prípade Curta Sachsa , u ktorého j e zrejmé, 
ako teoretické a systematické bádanie bezpro
stredne zov.šeobecňovalo opisnú a ka ta logi
začnú prácu konzervátorov a hudobných mu
zeológov." 

"O VÉ TRENDY 

V múzejnlch •e i muzeológii je v posledných 
desat'ročiach badateľná (i keď sa to ani v sys
tematikách hudobnej vedy, ani v lexikálnej li
tera túre ešte nep rajavilo) výrazná zmena v 
smere sústreďovania pozornost i na dokumen
táciu súčasnost i a v úsilí o kom plexnú doku
mentáciu fenoménov a p rocesov vo vývoji 
spoločnosti. Tieto trendy a s nimi sú visiace 
zmeny v zameraní, ciel'och a činnosti m íJZeí 
sa podsta tne dotýkajú aj múzeí špecializova
ných na hudbu, ako aj hudobných p racovísk 
m úzeí. Z inštitúcií , zameraných len na hu 
dobné nástroje, budujú sa pracoviská, kto· 
rých c iel'om je komplexná do kumentácia hu· 
dobného života od najsta rších čias , vrá tane 
súčasnosti , to znamen á najsúč:tsnejšieho dia
nia. 

J edným z p riam ych dôsledkov nových tren
dov je potenciá lne i skutočné zvýšenie počtu 
zbierkových p redmetov a zároveň ich oboha· 
tenie v zmysle charakteru t>amiatok. Vytvoril 
sa aj te rminus technicus " zbit>rkové predmety 
(pamiatky) hudobnej povahy" s predbežnou 
defin íciou , že ide o zbierkové predmety (pa
m iatky), ktoré akýmkol'vťk spôsobom vypo
vedaj (l (prinášaj ú in fo n nacie) o hudobnej 
tvorbe, t.vorcoch, int.erprctoch a hudobnom 
živote všeobecne, z čoho j asne vypl)'va šírka i 
rôznorod ost' pam iatok. Takto vytvorený 
a postupne naras tajúci zbierkový fond je ne
vyhnutné usporiadal', vytvorit' št rukt úru, pri
čom pr i jej vytváraní možno použit' rozličné 

krité r iá. Ide totiž o pamiatky, ktoré sa tradič
ne d el ili na: muzeálne, a rchívne zbierky , a le 
aj tzv. pomocné aleho iné predmety nezbier· 
kovej povahy, k čomu patrí o. i. aj trad ičný 

knižničný fond , knižnica. J>roblémy narastajú 
nie len s terminológiou - dodnes sa nevieme 
rozlúči l' s delením na .,trojrozmerné a d voj
rozmerné či plošné" pamiatky, čo je var i naj
trápnejš í vonkajškový prejav terminologické
ho chaosu . Z hľadiska m úzej ného spracova
nia zbier kového fond u sa v§ak vynárajú aj 
"vnút.orné Jlroblémy" súvisiace s vytvlíran ím 
štruktúry, a le hlavne ldasifikácie jednotlivých 
pamiatok. Pretože ide o zbierkové predmety 
hudobnťj pnvah.v, ako sme si to povedali vyš
šie, je nevyhnutn é u platnil' popr i kritériách 
vypl)·vajúcich z múzej nej (a pri §írkc cha ra k
teru pamiatok) aj archí v nej praxe prirod zene 
i kritériá vyp lý\ ajúce z hudobnovednej klasi
fikácie. Z tohto pohľadu sa určujúcim ukazu
je delenie na p r imárne a sekundárne pamiat
ky, v konečnom dôsledku kvantifikácia miery 
a spôsobu výpovede skúma nej pam iatky o 
h udbe a hudobnom živote. l{iešenic týchto 
problémov sa na prvý pohľad môže zdať for-

má lne, ale úzko, ba možno poveda l' determi
nujúco súvis í s vlastným spracovan ím pa
m iatky. čo je v p ráci múzeí podsta tné. 

ŠIROKÁ PALETA ČINNOSTÍ 

V týchto súvislostiach naznačmc okruhy 
činností múzejného p racoviska: l . vedecko· 
-výsku mná činnost', 2. b udovanie zbierkové
ho fondu (zber, evidencia, odborné spracova
nie, ochrana, prezentácia , servis), 3. ostatné 
dokumentačné J>r áce (ide najmä o knižnicu, 
arch ívy kópií aj foto, iné pomocné predmety 
ne~bierkovcj povahy či kata lógy), 4. expozície 
a výstavy, S. kultúrno-vých ovná činnost' , 

6. odborná a metod ick á pom oc iným inštitú 
c iám, 7. vedecké a odborné podujatia- uspo· 
riadanie resp. účast' na konferenciách, semi
n ároch a pod. 

J>rvé, na čo treba upozornit' v sí1vislosli 
s naznačenými okruhmi činností, je ich vzá· 
jomná sí1vislosf. Ak si ich predstavíme v nad
väznosti na jednu tému (môže ísť nj o širšie 
oblasti záujmu, ohraničené napríklad urči
tým historickým obdobím, či charakterom 
pamiatok determinovaná čast' zbierkového 
fondu), potom sa závislost' prejaví najvýraz
nejšie. Nemožno koncepčne prist.upo1•ať k bu 
dovaniu zbierkového fondu bez aktívnej ve
deckovj•skumnej činnosti a opäť iba s takto 
dosiahnutými výsledkami možno dospiet' 
k p rezentácii či propagácii, pre k torú sú p rá· 
ve v múzejnej p raxi špecifi rké formy. J ednou 
z najzn~mejších j e expozičná a výstavn á čin
nost', a lebo v poslednej dobe vel'mi perspek
tívne zameranie n a ped agogickú činnost' (vy
učovanie v expozícii , výstave, depozitári) . 
Z praxe môžeme spomenú!' koncerty v expo
zícii a výstavách, využívanie audiovizuá lnej 
techn iky na ozvučenie a informačné obohate
nie výstav. Nic menej inšpirativnc je úsilie 
niektorých špecializovaných múzeí o vytvore
nie v istom slova zmysle dokumentačného 
a vý~kumného stredisk a. Z našich múzeí mô
žeme tieto tendencie pozorovaf v Múzeu 
J. N. Hummela a podobne je p r ipravený plá n 
na využitie Beethovenovho p amiHníka v Dol
nej Krupej. 
Naznačili sme len niekol'ko možností, kto

r)•ch j e podstatne l' iac. Hlavnú zásluhu má na 
tom práve integrácia metód výskumu hudob
novedného s metódami špecificky muzeologic
kými , čo sme vlastne mohli na konkrétnych 
prik ladoch pozoroval' už z cestovných zápis
kov C h. Bu rneya. 

~OVÉ PERSPEKTÍVY 

Z príkladu múzeí hudobných n ástroj ov sa 
ta kisto pre rozMrené ciele a zamerania hu
dobných múzeí črtajú nové perspektívy, nie
len na prezentáciu výsledkov výskumov, a le 
aj na teo retické a systematické bádanie v úz
kej n adväznosti na katalogizačnú prácu . 

Na skutočnosti , dnes často nazývané krízou 
informácií či informačnými problém ami, sú
visiacimi napríklad aj s t j•m, že každá odbor
ná pu blikácia v pr iemere prináša asi 2S % no
vých a 7S % sta rých informácii, UJ>Ozornila 
na stránkach Hudobnéh o života p redned áv
nom Eva Fe1·ková. Nie je nezaujímavé uvies!' 
v týchto súvislostiach ešte j eden cilá t - opäl' 
z už spomínaných zápiskov, ktoré Ch . Bur 
ney napísal pred 2 19 rokmi: " Keby mi stačil i 
knihy, ktoré som až d oteraz v nema lom počte 

preštudoval, aby mi dali podklad k dejinám 
hudby , na ktoré u ž tak dlho pomýšl'am, nebol 
by som podnikol cestu , ktorá bola taká (mav
n á, ná kladná a pre ktorú som zamešk altol'ko 
iných veci. Ale tieto knihy sú celkovo b ra té, 
op ísané ta k verne jedna od druhej, že človeku 
stačí prečítal' len d ve a lebo tri , aby ved el to 
najpodstatnejšie, čo stojí v toľk)•ch sto vkách 
ďalších. A tak v úsilí vtisnú l' svojim pripravo
vaným dej inám pečat' pôvodnosti a lebo aspoň 
im dat' rái novosti, rozhodol som sa uhasil' 
svoj smiid po poznan í pri prameni. " 

Opät' nič nové pod sln kom , a le o to aktuál
nejšie: narastajúcim vekom dej ín hudby na
rastá počet pamiatok a opäť sa vydávajít kni
h y ... Z toh to pohľadu nie je bez zauj ímavosti 
exkurz do histórie i keď nedávnejšej: porov· 
naj mc si recenzie o dejinách hudby na Sloven
sku, povedzme, v priebehu posledných tri
dsiatich rokov do dneška . Tol'ko len pre zdô
raznen ie a kt uálnosti r iešenia otázok súvisia
cich s krízou informácií, č i i nformačným l>ro
blémom. 

Ka talogizovanie - ako vieme už od a lexan
drijských nčrncov - je doménou rnúzejn)•ch 
inštitúcií. A zdá sa, že práve integrácia metód 

hudobnovedného výskumu s metódami muze
ologickými a špecifikou práce v múzeách by 
mohla mat' perspekt ívy. Aktuálnosl' cesty ad 
fontes u kázali priesk um y uskutočnené v mú
zeách na Slovensku v nedávnej m inulosti a 
pre ďalšiu prácu sa perspektívy ukazujú vo 
využití výpočtovej techniky. Predpoklady na 
realizáciu tejto myšlienky možno vidie t' v tra
dícii, ktorá v ČSSR začala prvými seminármi 
Hudba a počítač (pôvodne: Lidová píseň a sa
močinný počítač) od začiatku 70-tych rokov, 
ale ešte skôr v aktívnom záujme i realizova
n)•ch exper imentoch , o ktorých sa už referova
lo na prvj•ch seminároch . Možno by bolo teraz 
namieste pripomenú!' t'ažkosti vyplývajl1ce 
z toho, Žť prosto počítače, na k torých sa robili 
prvé pokusy, sme získavali nesmierne !'ažko 
a že dodnes ich nemáme. Hola by to pravd a 
a predsa nie úJ>Iná. Totiž už na prvých semi
nároch , po pn•j•ch pok usoch sa odhalila zá
važná skutočnost', že práve prvé stretnutia 
s počítačom upozornili na biele m iesta v muzi
kológií a to ako v teóri i hik aj v praxi. Takisto 
sa ukázalo, že bude potrebné viacej pozornos
ti venoval' tradične a hlavne podvedome po· 
užíva ným postupom pri dosahovaní výsled 
kov. A čo m ožno znie paradoxne - práve prá
ca s počítačmi ukázala nebezpečenstvo kvan 
tifikácie bez pred chádzajúcej kvalita tívnej 
analýzy. Ale nielen to. 

Nie iba hl'adanie nových postupov , prípad
ne zmenšovanie bielych miest v m uzikológii 
spomali lo, ba zdá sa, že zastavilo aj v relá· 
ciách eu rópskych veľmi skorý štart využíva
nia výpočt.ovej techniky u nás . Príčiny boli aj 
v samotnej podsta te vývoja výpočtovej techni
ky: rozličné typy počítačov , rozdielnost' pro
gramovacích j azykov (- zdá sa mi, že Miro 
Filip už vtedy, n a prvých seminároch prirov
nal situáciu pri počítačoch k situácii pod ba
bylonskou vežou) neumožňovali kontakt me
dzi užívatel'mi. Ani publikované výsledky ne
bolo možné overil' si na materiá li a preberal' 
ich pre ďalší výskum. A tak sa rodili nové ja
zyky, transkripčné kódy, proj ekty sa p•·isJlcJSO· 
bovali typu počítača, ktorý bol práve k dispo· 
z ícii. Postup prác sa spo mal'oval, ba znemož
ňoval a ktivitu muzikológa v tomto smere 
sprostredkovan)•m prístupom k počítaču: me
dzi n im stá l totiž programátor a operátor . 

Vyvinutie malých domácich a osobných po
čítačov, hlavne však kompatibilita s väčšími 
a výkonnejš ím i počítačmi , podsta tne zmenilo 
túto situáciu , k čomu prispeli n prispievajú 
nemalou mierou aj užívatel'ské progra my, 
ktoré, keď sú v d ia lógovej forme, umožňujú 
používanie počítača aj v tejto oblasti priamo 
nešpecializovaným užívatel'om. Nová situácia 
jednoznačne hovorí za urýchlené aplikácie 
počítačol' v m uzikológii i muzeológií a m úzej
nej praxi. 

Toto st ručné vysvetlenie som pokladala na 
nevyhnutné jednak ako odpoveď nn frekven
tované otázky, týkajúce sa možností aplikácie 
počítačov, ale zá roveň aj n a vysvetlenie vý
znamu r iešenia teoretických otázok, ako 
v muzikológii tak aj muzeológii , ktoré sú pre 
prácu s poč ítačmi nevyhnutné. Na tieto otáz· 
ky ako aj na praktické príklady využitia vý
počtovej techn iky sa v najbližšom čase zame
ria ďal.š í seminár Hudba a počítač, ktor)• 
pripravuje Literárne a hudobné múzeum 
v Banskej Bystr ici na 28. a 29. jíma t. r. 

SITUÁCIA U NÁS 

Zatial' sme hovorili o m ožnostiach , ktoré 
pre hudobnovedný výskum Jl ráca v múzeu 
poskytuje, o precedensoch jej podôb, skúse
nostiach z minulosti i perspekt ívach pri po· 
užití modernj•ch metód . Om noho tristnejšia 
je bilancia momentálneho stavu , najmä ak 
hl'adanie m iesta hud by v múzeách skonkreti
zujeme n a miesto hudby v múzeách na Slo
vensku. V p rvom rade- a na tom vlastne n aj 
viac závis í hudobn9vedný výskum - j e to po
čel pracovníkov s muzikologickým vzdela
n ím, ktorých síce v Bratislave j e osem, a le už 
vo všetkých osta tných múzeách na Slovensku 
spolu len 4 - S, z čoho však dvaja maj ú aj , 
a predovšetk)'m , iné pracovné zad elenie ako 
hudbu. Ešte tristnejšie výsledky, v nepro
spech miesta hudby - a teraz už doslovne -
vyplývaj ú z porovnania expozičných plôch 
a možností pre hudb u a pre osta tné §pcciali
zované m úzeá, nehovor iac o počtoch a plo
chách galé rií . 

Výsledky knždého bilancovan ia a porovná
va nia majú zmysel iba vtedy, ak sa hl'adajú 
a nájdu J>ríčiny zistených čísiel. Nazdávam 
sa , že pri ít vahách o hudobnovednom výsku
me na Slovensku dnes a zajtra by tá to téma 
nemala zapadnúf. 

(Med zititulky HŽ) 



RICHARD RYBARIČ 

Proti depersonalizácii hudobných dejín 

V ruku /MO tmglicl.ý filozof a eseji>W Tlro-
1/W.\ Carlyle I'O .1 1•ojej ríl'frlre o polwnskom 

bohu Od ino vi nopfso/, te .. v!etko, to so na svete do
sia/rio, je vlastne vonkoj!fm výsledkom, praktickým 
mkwočnenfm o vtelenfmmy!lienok veľkých nwtov 
zoslanýclr 11a tento svet. Právom sa motno domnie
vať, te ich dejiny srí du/ou v!etkýclr svetových de
jín.·· Romolllickf historici o filozofi dejfn, podobne 
ako dávno pred nimi Pluta rc/ros, Suetonius, stredo
vek( le~endisti a kronikári boli Ir/boko presvedčení. 
te skwoc'nými subjel.tmi dejín a ich najvlasurejHm 
tvorcom srí veľk( a si/nf jedinci: bohovia, proroci, krá
li , no i básnici, k1lazi, myslitelia- Jetiš, Mohamed, 
Budha, Dante. Shakespeare, Luther, Rousseau, 
Caesar, Karol Ve/'ký. Cromwe/1, Napoleon. Ne
skoršia pozitivistická a potom aj marxistická historio
grafia prenikmruí duchom moderného sciemiznur. 
naopak, akoby dejiny mronymizova/a. Keďte histo
rický vývin sa chápe ako vývin práce a predov! et
kým produkcie materiálnych stmkov, dejiny netvo
ria veľké individuality, ptmovnfci, voj1·odcovia, 
sviilf muti, ale bezmenné mavy. Živo/Opisy cisárov, 
kráľov, maršálov sa dostávajrí akoby do rízadia ana 
perifériu záujmu profesiollálnyclr historikov, ktorE 
rad/ej pracrrjrí so Itatistil.ami a adjuswjrí svoje diela 
tabuľkami, grafmi. trs/am i. Chcrí byt' exaktní. viery
hodn(, presvedtivf, wk ako matematici a fyzici. 
Biografie hri(//Í sk6r doménou spisovateľov a publi
cistov. Diela napríklad Emila Ludwiga (Goethe. 
Bismarck), Stefana Zwei~a (Maria Stuartová, Fou
c/u?). ln·inga Stonea (Van Goglr). G. Papinilro 
(Jetiš. Dante). Leonida Grosmamw (Dostojevskij). 
napfsané či ut ako romány, alebo ako litera/lÍra fak
tu, vyvolali trvalý, doslovne svetový i!itate/'ský o/rias; 
swli sa d6/elitým medzičlánkom v dialógu širokého 
publika s históriou. Treba v/ak poznamenať, te ani 
naslovoi'ZIIIf historici typu J. V. Tarlelro (auwra 
dnes rrt klasických marxistických monografií o Na
poleonovi a Taleyrmrdovi) a u nás Zd. Nejedlého 
(ktorý pfsal niefl'!r o Smetanovi. ale naprfklad aj 
o Leninovi a Mawrykovi) sa monografiám o tzv. 
w:ľk\·clr /'rulú1h ll<'l'l'lri'hali. 1•rde/r ich 1•lak >luno
zrej;ne ce= rnu priw;u ;, '' in_l'c/r.IIÍI'irlostiaclr ako ich 
predclrodco1•ra alebo heletrizujríci sríc'asnfci. 

Vyvoja premeny hudobnej historiografie prebie
halr v lrrrrbýclr t!rtácfr podo/me. Ak mirw/é storočie 
bolo érou veľkých kni!nf·clr prác napr. o Bachovi 
(Ph. Spiuo). Händelol'i (Fr. Chry.wnder), Mozarto
vi (0. Jahn). L. \'an Beetlroverrovi (B. Marx. 
ll. IV/r. Tlrayťl') ar .. ;a neskôr l'iič.(ia po=omosľ 1'1'· 

nuje výskumu štmktrír a princípov- štrídiu tonality, 
rytmu, harmónie, l'ýviml foriem a pod. A sam ozrej
me čfm ďalej, tým viac aj kultríre a hudbe tzv. bez
mennýclr más, zloiitému a fascinujrícemu fenoménu 
ľudovej /rrl(/by, folklórrr. Zistilo a vyargumemova/o 
sa, te tzv. Werkprinzip. 1. j. dualizmus napísané/ro 
a svojim sp6so1Jom definitfvneiro hudobné/ro diela 
ako výlutnéiro due/rovné/ro produktu konkrélnl'iro 
sk/admeľa nie je ani univerzálnou a tmi centrálnou 
kategóriou dejinnosti irrulby a te na róznyc!r komi
rrentocir >vew exi.wujrí odpradávna lwdobné kultúry 
spočfvajríce na celkom iných základoch a t e nová 
veda- euromuzikológia- je o vda lepšie pripravená 
prekliesniť sa k antropologickým danostiam hudby 
net .. klasická" !rudo/má !riswriografia. Stalo sa 
akýmsi nepfsaným, ale zautivaným pravidlom, ti 
zvykom, te ak nebolo naporúdzi prijateľné vysvetle
nie akéhokoľvek hudobné/ro ttrvu. hľadal sa je/ro 
póvod v ľudovej lwdbe. Z !rlbimrýclr vrstiev ľudovej 
hudobnej tvorivosti stredovekých kmerio1• a náro
dov sa vynorila naprfklad durová /Onnfita, polyfó
nia, wkwvý rytmus, ha i princfp funkt:nej lwrmónie. 
Mladá marxistická muzikológia sa aj u nás v pät'de
siatyc!r rokoch s 11{/dšenfm prihlásila k výroku M. l. 
Glinku, te lwdbu tvorí vo vlastnom slova zmysle 
ibn ľud a skladtuelia ju len arant ujú a upravujrí. Ba 
čo viac, tento v potl.1·wte aforizmus .w pový.W temer 
na metodologický posurlát a kritérium, podľa ktoré
ho sa triedili i hodnotili aj jednotliv( .1·k/adtuelia. Boli 
preto skladatelia dobr(, ktor( sa primkli k ľudovej 
piesni, citovali a upravovali ich, resp. napoclobtío
vali folklórne intonácie, individualizovali me/odie
ko-rytmické prvky ľudových piesní a tancov. brúsili 
ich a vtláčali im pečm' geniality. Do symfónií a sonát 
sa monwvali trávnice a odzemky; wm kde evidem
nýclr folkorizmov nel>olo, hovorilo sa o fomwliz
me, kozmopolitizme, dekadencii, poklonkowmí 
a pod. NajvyJšfm kritériom umeleckosti sa swl 
realiwws a prvými mrihrítmi realizmu ľudovost' 
a národnost' chápaná veľmi jednosmerne - J. S. 
Bach bol s určitými priet'almri predsa len vyhlásený 
za národného skladmda. teho sa u neho ozve pro
testa/1/sk.Ý chorál, najmaso1•ejší nemecký národný 
lwdohn)• preja1• baroka, 1/aydn a Mozart - lebo 
siahli po motivicko-tematickom 1/ltl/eriá/i rakrískej 
a nemeckej piesne a tanca, Beethoven - lebo dáva 
zaznieť fanfáram francúzskej revolúcie a pod. Ah
so/rímym vrcholom realizmu. ľudovosti, národnosti 
a pod. sa swli mskf .\k Iadatelia /9. swročia: predo
všetkým Glinka, t'ias/OČIIi' Čajkovskij. no najmii 
Rimskij Korsako1•, Musorgskij, /Jorodin. 

1-/udolmoku/1/írrre a estetické vedomie na Sloven
sku ut niekoľko de>aľročf formuje (i deformuje) fe
tiš >rÍČll\ntWi 11 feti( ľudovosti. Sríc'a1ná /I'Orha je -
at !Ili nepamré výniml.y - prehliadkou rilpecirov 
a ľudo1•á pre\elí III'I'J'<'erpatefnou 1./momicou. Ro-

dos trom slovenskej hudby sia/ra však len do 19. sto
roäa, potom sa rozplýva ,. anonymite o kolektiviz
me. Ak sa však trrdáckym historikom predsa len 
poda rf vypátrať dajakého na Slovensku p6sobiace
iro skladateľa z 18. alebo nebodaj zo 17. storot:ia, 
prvá inštiktfvna reakcia je cenzorská osmriitost': no 
čo s nfm keď komponoval hudbu naprfklad na latin
ské tzv. cirkevné texty? Ko/ro m6tu zaujímal' ro z lit
né Kyrie eleison, l esu mi dulcissime, Tamum ergo 
a pod.? Alebo, keď komponoval pre grófov, baró
nov, arcibiskupov, keď sa zhliadol napríklad vo 
frmrkoflámskej polyfónii, benátskej dvojzborovofti, 
viedenskom cisárskom baroku, Pergolesim a pod? 
Takýmito a podobným i ríva!rami a .(peku/áciami, 
ktoré sa ozývali ešte aj v sedemdesiatych rokoch, 
sme si vyfabrikovali pro!r/hitnrí hudbu, netiadríciclr, 
nespoľalrlivýclr skladateľov, at sa nakoniec swrá 
slovenská !rudha scvrkla na niekoľko málo prekád
rovanýclr pamiawk. prakticky na Vietorisovú whu
/atrím, Pestrý zbomík, Zbierku piesní a tancov An
ny Szirmay-Keczerovej a Uirroveckrí zbierku, 
z ktorých sa nekonečne oboirrávajrí tie isté piesne 
a lance. Srí 10 skladby istete veľmi pekné, ľúbivé, 
melodické. originálne, ľairko zapamäteľné i vďat:né. 
Motno nimi temer ľubOI'Oľne manipulovať, upravo
vať, inštmmen/OI'tll', spotovať do cyklov a su ft, kom
binovať a mr vyše ic!r ľudový .. tón" a kolorit sa nedá 
prepot:uť, ignorovať, odškriepiť. Je 10 naša, sloven
ská, pravá !rudba - i keď s tou slove/IS kou freéitos
ťou 10 brale predsa len troc/ru komplikovanejšie. 
Zdá sa, te na Sloverrsku niet profesionálneho či 
amatérske/ro sríborrr zaujfmajríceiro sa o tzv. staní 
!rr u/Im, kwrv hy= týchto krtítkyc!r a anony11urýclr. ale 
neohyc'ajne svieiic/1 a pôvabnýcir skladieb s iskrou 
ivencie nebol profitoval. Jednostranným zameraním 
na irudlm 10ir10 typu sa však voľky-nevoľky dejiny 
s/ovemkej lrrtdby betnému dil•ákovi televfzie, či po
sluc/uičovi ro:irltmr nevylurrllne prezemujrí nielen 
oklieJtene. ale aj .1Áreslene- wtii ako dejiny l'ýlubre 
maf_vdr foriem. dejiny lwdhy ríiitkovej, zábavnej, 
!rudhy urc'enej na nenároťn~ poóívanie, 11t1 spolo
čenské posederua. na wncovame. Teda ako !rrulby 
bezmennej- bez rkladt11efov a výraur)íc/r tvorivých 
osobností a bez du•/ 1•eľkéiro formátu, veľkej kon
cepcie, striiiiJlÍCej výpovede. ?.e wkáto evakuácia 
a depersonalizácia vlaf/lrej !rirtórie lrudolmej kultrí
ry je podľa ••Jetkélro sloven.sl.ou Ipecialiwu a te sa 
wk vytvára ideálna tivntí póda národnélw komple
xu menejcenrwsti, je ale rri inlr 01ázka ... 

Našľtrstie sa aj tltrše slo1•enské dejiny =ačínajrí po
maly wľrl(l!lovať. lstete nehudrí dejinami kráľov. 
veľkovezfrov. hankárov a fabrikantov (aj keď by 
historika vari m o/ria wujfmať ll(rprfklad ríloira cu
dzie/ro kapitálu ' ' našom hospodárstve a pod.), ale 
molrli. !Ja mali hy sa stať aj dejinami básnikov, filo
zofov, maliarov, 1/ltl/ematikov, int inierov, lekárov 
i lrrrdolmfkov- rkladatel'ov, dirigentov, organiswv. 
vimuí:tll', .lp~•·tíl.t!l' i tmretiko1•luulhr. V doka lite
rárnym vedcom. irillorikom kultúry, ~ied, techniky 
i umení dejiny S/oveml.a w<'ínajrí hyť aj dejinami 
ľud( v menami. owdmi, 1'/crstnosťami, nadaním, ne
cnost'tmri. ideálmi. sl.la11wniami, ale hla vne a pre
dovSetkym osolmost( .1 konkrétnymi. idemifikova
teľnými a pozmuefnými dielami. l.wré c'01i zna1111!· 
najrí - nielen ,. uHom domácom, ale aj širJom, po
l'ed:me, európskom rámci - a ktoré ešte aj my. ľu
dia ;; kontiacelro ra 20. llorotia chápeme ako čosi, 
čo patr( nám. éo mím niečo dáva. s Nm sa môtme 
s pocuom dedičrkéiro práva stoto!ríOI'af .. ~esťzväz
ková Encyklopédia S/o,•enska, ktorrí pre SA V pri
pra1•i/ širok)~ kole!. tfi' poprwhr)'Ch slovenských ved
cov, pn•é dwr zvii:ky Slovenské/ro biografické/ro 
slol'lríka z Mt11ice Slovenskej, drelo Priekopnfci ve
dy a tec/111iky na S/ovmsku od Jána Tibenského 
s kol. srí spolu s rozličnými knitným i monografia
mi. štrídiwni, portrétmi o vel'kýcir postavách Sloven
ska (napr. od Mináča. Smatlfrka, Hutka, Rosen
btll/11111. Tilmrsk~!ro a i.) predzvesťou, te so čosi !rý
be. Ukazuje 1a, !c• aj al>~·tm/..llré .. •·.ľrolmé l'zt'trlry", 
../11rr11ia revolučnýclr más", .. zrátky tried" ' ' koneč
nom dósledku .11í dielom ľud( z kosti a krvi a te sa 
medzi nimi nel•ylllwlne museli aj v podmienkach 
slovenskej malo.11i ohjaviť a presadiť nadpriemern f 
jedinci, osobnosti .1 veľkými 1•/oirami. vi/nou v6ľou. 
cieľm•edomým konaním, krátko typy tvorcov a vod
cov par excellence. Sme wedktmri renesancie bio
grafickej metódy a hiografi\/il.y. z prítmia stáročf sa 
začínajú '')'llárať povwvy na.{ic!r dejfn a kultríry 
arwdobudať zreteľné obrysy od Pribinu a Rastislava 
cez Maximilimw I/ella, Mt11eja Bela po Ľudovfta 
Stríra. ll1•iezdos/m•a. M. R. Stefámka. Jozefa Mur
ga.l'a, Ladislava Novomeského a ďafšfc/1 reprezen
ltmtov due/rovnej aristokmcie, u kwrýc!r sa zatfnajrí 
rekon.ťtmowu'filiácie, spájajríce ich s touto krajinou 
a týmto ľudom. 

Zafurlneni<' .lilll'<'lnkej luulohrwj minulo.vti (teho 
sríčamosť sa m6te pýJiť ozaj dohrou .. populáciou") 
je rílo!ranie/en 1•eľmi aktuálna, ale aj 1 ·d'trčná. Histó
ria sa s/line zaujfmavej.l'ou. prfťatlivej.l'ou, /'udskej
.<ou. názom ej.(ou. Okm!r záujemco1• o r!u sa zviiťší 
a mzJíri a wk iste vzra.11ie aj rmrotstvo wkýc!r, ktorí 
zamemjrí pozomQ.\ť aj na póvodruí siOI'enskrí iru
dohnrí tvorhu. Prilpt•je .Hl tým l. jiurdtllllentácii llo
''enrkťiro lurrlolmolri.IIOrickťlro povedomia, ktoré/ro 
:úklady .111 dotem;; e~te l'elim nepel'lle a nehlboké 
napriek 1011111. tt· .. lre\lar", kwr.ľ má na{a mrrzikoló-

gia a lrrrdolnuí lrilloriografia ut teraz k dispozícii. je 
pomeme 1ozsia!rly a mnoirotl'límy. Casovo sa dá 
protralwwrľ do drí1•ndro 11red01·eku- <'r a:da Kon
Italllfn a Metód, fl•orcovia ,\Wroslol'lrnrkej liwrgie 
a najstar!ej 1•erzie .1/ovmrskť/ro boiroslutobné!ro 
spevu v 9. storoi'f nie srí pre slovenské/ro lrrrdohnéiro 
historika jedinebrym problémom a výzvou? Nťza
slrítil by si pozorrrosť 1/{lprfk/ad aj bratislavský ka
nonik Peter, ktorý okolo roku 1340 oho!ratil fond 
zäkladnýc!r domácich mkopisov gret;Nitínskeiro 
chorálu? Prednedávnom boli objavené lurdolmoteo
retické tmktáty Leonard(/ S/Ockela. rektora barde
jovskej luunanistickej .(kofy a v spisoch ketnwrské
!ro astronóma Davida Fro!rlic/w zo 17. s10ročia číta
me pozorrrirodné údaje a postrehy o dobovom hu
dobnom tivote. Takto by sa dalo pok ratovať ďalej, 
no vidy by malo íst' o hudbu a o lrrulobné umenie, 
o mnoiroll'árnosť hudobnej kllftríry Slovenska. 
o hodnoty. Slovensk)• hudobný historik by ma/uká
zať, te okrem presní a tancov aj .. ars musica", 1. j . 
náročná umelecká !rudba, veľké formy a 1•efké diela 
- mnoiroirlasné motny, cyklické om{e, kamáty. ' 'ir
tuózne árie, potom opery, rymfónie. oratóriá, soná
ty a pod. mali na Slovensku domovské prá1·o a na
vyfe by mal pretlltavit' aj tých, ktoryc!r :áslu!rou la

ké diela vznikali a ktorí sa pričinili o 10. aby sa do
stali k prijímmefovi .. ~krrrpu/ówo.1t' amalicirernosľ, 
xenofóbia 111 nie je na mieste; máme morálne právo 
predsa aj na tie osobnosti lrrrdhy, ktorí sa síce ne!rlá
sili ku slovenskej národnosti aleho pocit'ovali spolu
pallrčnost' s inou národnosťoll, ale ii/i, pracovali, 
tvorili rw Slovensku. Naopak, nemali by sme si do
voliť prepych exkomwrikovať a vymazal' zo sloven
ských stívislostf tmi tých, ktorí z rozličných príčin sa 
rozhodli odfsť a vytvoriť si ľudsk ri a umeleckú exis
tenciu v inej krajine, l' inom ~tále. Do .. dmalwnky" 
slovemkťlro kontextu ' ' Iirokom s/OI'tl zmysle bez
pochyby patr( naprfklad Amon Zrnrmermamr, Jo
zef Kumlfk. Eugen Ko.How, Stefan 1\'émet!r-.~amo
rfnsky. no i Stefan Moneuírirn. Mic/wl Buľovský. 
Jo ir. Ne p. 1/umme/, lw dokonca- mrfam ;i ll'flliť
napríklad i Edita Grrrhl'rOI'á, Lrrcia Poppová a La
dislav Ku pk o vit. ktorých vpo/u 1 mvmi treba koneč
ne odurlmizol'llľ a dm' im, to im patrí. Pochopiť ich 
ľudsky. korektne, 1/urne .. . 

Namlloir.ľc/r mievwc!r na.l'ej l'!mu srí zriadené, l')'· 

hudol'tmé galérie cti .1 fotogrtrfillmi popredných ro- , 
bomíko1•. majstrov, intirrrerOI', 1 edcov i pracovní
kol' kultríry. l /ľad ra z nich ll'áre ľud(, ktorí pre /IÍ/0 
spoločnosť tG.Ii vykonalr a =a čo .\me rm vtfační. Vi
díme ich a wlcw sa nám sttíl'trjrí h/it(í. Nazdávam 
sa, te srí reálne predpoklady aj pre .. galériu cti" slo
venských lwdolmfkov. Nemali l>y to byt' ódy na ti
jrícic!r skltulmeľov. kwrýc!r dielo e~te nie je u;;avreté 
a zavŕšené, ale 11ro!r/i hy sa spracovať série faktogra
ficky spoľa!rlivýcir a kultrírrre napfsanýc/r medailó
nov o tivote a dil•fe lrrrdolmíko1•, kwryclr hy 11rala 
ppznaľ .(iroká vetejnosľ. najm/i mládet. Nech por
tréty, kwré zaNna uvereplowrť 1/ru/ohnv tivot srí 
.ťltmom tlobrélw a utitot"nélro poi'inu. 

Frontispice a dedikácia zbomika Harmonia 
Scraphica ulolcného v Országos Széchenyi 
Konyvtár v Budapešti. Snímka: Archív HŽ 

U plynulo 200 rokov od ~mrti slovenské
ho skladateľa, organistu a pedagóga 

Pantaleona Roškovského. jedného 7 najvý
znamnejších hudobníkov pôsobiacich na Slo
vensku v 18. ~toročf. Aj keď Ro~kovský zá
sluhou niektorých svojich skladieb, predo
všetkým Vesperae bacchanales po dvesto ro
koch prenikol do povedomia hudobnej verej
nost i nielen u nás. treba povedať, že význam 
tohto jednoduchého franti~kánskeho mnícha 
spočíva na prvom mieste v jeho činnosti or
ganistu, ktorého kvality svojho času ďaleko 
presahovali rámec ~tredoeurópskeho teritó
ria. Mnohé z Roškovského životných osudov 
a predovšetkým ve ľká čast' jeho tvorby zostá
vajú stále zahalené uplynulými storočiami. 

Len postupne, krok za krokom sa darí od
krývať skutočnosti. týkajúce sa najmä jeho 
mladosti, včasného a všestranného hudobné
ho vzdelania, ako aj vlastnej tvorby dosiah
matej v niekoľkých veľkých zborníkoch. 

Roškovský pochádzal - podľa nových po
znatkov- z hudobníckeJ rodiny, kde mal na 
získanie sy~tematického hudobného VLdcla
nia už od ranej mladosti vynikajúce pod
mienky. Otec Jakub Roszkowski bol približ
ne od rokov 1731-32 nástupcom Johannesa 
Steynera vo funkcii kantora v Starej Ľubov
ni. Je možné, že pri~iel z Poľska, nemôže byť 
však totožný s Roszkowskim, hudohníkom 
krakovskej katednílnej kapely na Wawcli. 
ako sa v minulosti predpokladalo, lebo tento 
tu pôsobi l v rokoch 1726až 1746. Ci existova
li medzi nimi bližšie vzťahy, či ide o príbuz
ných , príslušníkov hudobnfckeho rodu, uká
že až budúcnosť. Jakub Roszkowski (v doku
mentoch \a pfše systematicky takto) sa v júli 
1732 oženil s Annou Demekovou zo široko 
rozvetvenej rodiny l ubovnianskeho starostu 
a lO. 3. 1734 sa im narodil prvý syn Jozef. nc
\korší františkán päter Pantalcon. v roku 
1737 dcéra Katarína. Stopa po Roškovského 
matke sa potom v matrikách ~tráca (predtým 
ju často nachádzame ako kmotru). Je možné. 
že pri pôrode druhého diéťaťa zomrela. Do
klad o tom v\ak nemáme, lebo zápisy v ma
trike zomrelých začínajú až rokom 1740. 
Roškovského otec Jakub umrel 30. 6. 1759 
v Starej Ľubovni . 

I tieto zatiaľ skromné t'adaje dovoľujú vy
s l oviť predpoklad, že Roškovský získal zá
klady hudobného vzdelania u wojho otca 
a mal všetky predpoklady vydať sa raz na hu
dobnfcku dráhu. Veľmi pravdepodobné je, 
že po otcovi jeho ďalšími uči teľmi (i v hudbe) 
boli podolínecka piansu. [ubovmansky farilr 
Ján Ochotnický. ktorého najblilšírn ~polu
pracovníkom hol Ro\kov\kého otec, bol to
til napríklad i promótorom podolíneckého 
piaristického kolégia. Ak budúcno\i potvrdí 
túto hypoté.w, mladý Ro\km,k}' \a vzdelá
val v naozaj vy~pclom hudobnom prostredí. 
v ktorom pô obalí o. i. P. Petko, H. Saag. 
P. P. Londyger a i. a niektorý z nich mohol 
byť i Roškovského učiteľom. 

Do františkán~kej rehole vstúpil Roškov
ský v roku 1755 ako .. philosophus absoJu
tus", mal teda už ukončené štúdium na uni
verzite. čo nebolo vtedy celkom bežné. E~te 
záv<~žnejší je fakt, že už pri prijatí sa spomí
na ako spevák, organista, huslista a trubač, 
čo bolo dosť ojedinelé (nič podobné nena
chádzame napríklad ani u bratov Dcttclba
chovcov a iných v'ýznamných fra ntiškánsl-ych 
hudobníkov). Fraaitiškáni si ho teda už pri 
prijatí cenili ako výborného hudobníka. Po 
absolvovaní jednoročného \lovenského nova
ciátu v kláštore sv. Kataríny ( 1755 - 175ó) 
Roškov~ký ~tudoval teológiu v Budíne a Pe;
ti (1757- 175R), re~p. v Bratblave (1759-
1761), no keďže mal potrebné filozofické 
vzdelanie, už IO. S. 1759 bol v Trnave vvs,·ä
tený za kňaza. Doteraz neznámou ~kutoČnos
ťou je i to, že Roškovský bol .. lector candada
tus", t.j. kandidát na funkciu lektora filozo
fie, čo bolo Ví'hľadom na jeho vzdelanie po-

.-



LADISIA V KAČIC 

PANTALEON ROŠKOVSKÝ 
chopiteľnč, no funkciu lektora nikdy potom 
nevykonával - tradičné putovanie po rôznych 
kláštoroch mariánskej provincie absolvoval 
predovšetkým ako hudobník: magister , resp. 
director chori , organista, učiteľ spevu a orga
novej hry. V roku 1761 pôsobil v Nových 
Zámkoch, 1765 - 1769 a 1771- 1773 v Brati
slave. 1769- 1771, 1773- 1776 a 1778- 1784 
v Trnave a 1776- 1778 a 1784- 1789 v Pešti , 
pričom počas druhého pobytu v Trnave 
a v závere života v Pešti bol i vikárom klášto
ra. V Pešti aj umrel27. marca 1789. 

Novoobjavené dokumenty osvetľujú bliž
šie posledné roky života Roškovského, ktoré 
spadajú do obdobia jozefínskych reforiem. 
Tieto, ako je známe, sa tvrdo dotkli aj fran
tgkánov - celkove bola obmedzená ich čin
nosť , viaceré kláštory boli zrušené, pestova
nie a rozvoj hudby znemožnené. Aj Roškov
ského osobne sa týkal zámer Jozefa Il . urobiť 
z mníchov aspoň svetských kňazov . Z často 
rozporných údajov v dokumentoch (podkla
dy pre rnicstodržitcľskú radu , zoznamy pre 
arcibiskupa , správy provinciálovi ap.) sa do
zvedáme, že Roškovský mal len čiastočné 
predpoklady pre pastoráciu , okrem podlo
meného zdravia (,.debi lis pectoris", t.j . trpel 
na pfúca) sa zdôrazňuje naj mä nedostatok 
kazateľskej praxe. Predsa však mal celkom 
rozdielny osud ako naprík lad Gaudcntius 
Deuelbach. ktorý sa až do konca života nic
len mohol vcnovaf hudbe . ale dosiahol aj ur
či tý ~lupe ň na rádovom rebríčku (dnes by 
sme povedali- .. urobil kariéru" ... ). Roškov
ský ako príslušník pcštianskcho kláštora vy
konával pastoráciu v obyčajnom vojenskom 
lazarete, a práve tu sa nakazi l infekčnou cho
robou. zápalom príušncj žľazy. ktorá bola i 
príčinou jeho smrti . S hudobnou aktivitou 
však skončil určite už v Trnave. kde v typic
kom slovenskom prostredí. o. i. v prítomnos
ti wojho dobrodincu ex-provinciála Kajctána 
Hruškoviča prežil najväčš i u časť svojej drá
hy. 

Hudba bola v reholi Roškovského hlavnou 
náplňou ; dosvedčuje to rozsiahla kopistická 
činnosť. hoci sa predovšetkým zachovali 
zborníky, ktoré vznik li v období hudobnej 
reformy v mariánskej provincii v rokoch 1765 
-1769: Jubilus Seraphicus (op. IV). Lyturgia 
rranciscana (op. V) . Hesperus choralis (op. 
\ '1). Cyrnbalum jubilationis (op. VIl ). Mu
w urn Pantaleonianurn (pravdepodobne ne
označen ý op. VIII ) a Harmonia Seraphica (oz
načen)' Roškov~kým ako op. IX. et ulti 
mom) . Chýbajú teda zborníky z prvých ro
kov pôsobenia vo fran tiškánskcj reholi (opus 
1- 111). ktoré mohli obsahovai jednak starší 
repertoár Roškovského predchodcu Marka 
Repkoviča. jednak jeho vlastné skladby. Od
pisy z týchto starších vlastných skladieb obsa
huje totiž tzv. konvolút. ktorý Roškovský 
zhotovil v roku 1758 pre kláštor v Pešti. 
Zborník Cantica Dulcisona Mariano-Sera
phka, venovaný K. Hruškovičovi , vznikol 
vlastne už .. nad plán" v roku 1771 (bližšie 
o ňom v Hudobnom živote. č. 11/1986). po
tom ako Roškov ký ncu pet svojimi priveľ

kými nárokmi a príliš svetským charakterom 
svojej hudby v spomínanej reforme. ktorá 
vyvrcholila na jeseň 1769 schválením oficiál
neho repertoáru pre mariánsku provinciu 
v podobe. v akej ju navrhol Roškovského 
takpovediac konkurent G. Dettelbach. V zá
vere zborníka Harmonia Seraphica nachá
dzame vyškrabaný (veľmi iažko čitateľn ý) 
text. z ktorého vyplýva. ako veľm i a táto 
skutočnosť dotkla . Roškov kého (uvádzame 
bo v pôvodnom pravopise): " Nesstiastna ta 
llodina w ktereg sem ga fran~;isskanem zostal , 
lullbl wino mozne bilo w masstalc premenitj 
(!) radneg bich stado pase l (!) , nenatrpel bich 
a tolko hladu a zimj." Ten to text je zaujíma
vý aj preto, lebo je to jedinečný doklad 
o Roškovského slovenskom národnom cíte
ní. Ro~kovský však vedel dohre i maďa rsky 
a nemecky. hoci i v tomto ~a pramene roz
chádzajú . 

l ďalšie Roškovského rukopisy sú zatiaľ 
lmtslné- je to Vox cantans k bra tislavské
liU exempláru Cantica Dulcisona Mariano
·Seraphica v Szombathelyi (existoval teda 
podobne ako k budapeštianskemu exemplá
ru). ďalej odpis tohto kompletného zborníka 
zachovaný v katedrále taktiež v Szombathc
lyizroku 1807 (in formoval o tom K. Szigeti) . 
Podarilo sa nájsť viaceré doteraz neznáme 
~hé Roškovského rukopisy (napríklad 
z pozostalosti jeho mladšieho rádového kole
JU P. C. Zabitého). nejde však väčši nou 
o vlastné skladby. Roz~a h l~ oškovského 
mstncj tvorby prináša naďalej mnohé otáz

prcdovšctkým v partičclových zborní
vokálno-inštrumentálnej hudby. kde 

nenachádzame žiadne autorské 

údaje . Roškovského vlastný skladateľský od
kaz je teda stále veľmi skromný: S omší -
Missa 8 . M. V. in Coelos assumptae, Missa 
Annunciationis 8 . M. V: (obc pred rokom 
1758), Missa in 8 (1761), Missa S. Caeciliae 
(okolo 1761) a Missa solemnis, 2 antifóny Re
gina Coeli laetare (obe pred r. 1758) , Moteto 
(Roškovským neskô r správnejšie označené 
Offertorium) de Resurrectione D. N. J , C. 
Hace dics, quam fecit Dominus (takt iež pred 
rokom 1758), Divertimento affettuoso pre 
čembalo (pred r. 1765) a Vesperac bacchanalcs 
(1768- 69) - fašiangová paródia kláštorných 
nešporov. Priplsat' mu však možno i viaceré 
ďa lšie die la. napríklad motetá Dies Sanctifi
catus, Tota pulchra cs Maria, Huc, huc ad vo
late, Cul' mundus militat zo zbornika Cantica 
Dulcisona Mariano-Seraphica, 8 malých fílg 
na Ite missa est podľa františkánskeho misálu 
z Musaeum Pantaleonianum, Prelúdium 
E dur, Lytaniae de S. Francisco a i. , možno aj 
všetky omše (okrem prvej) , rekviem a Te 
Deum v zborníku Lytul'gia franciscana sú je
ho vlastnými skladbami , na rozdiel od zbor
níka 1-larmonia Seraphica, kde sú anonymne 
zapísané aj skladby iných rádových autorov. 
Svedčí o Roškovského širokom rozhľade, že 
pri zostavovaní svojich zborníkov nesiahol 
len po tvorbe rádových skladateľov , prísluš
níkov mariánskej, ale aj susednej rakúskej 
provincie sv. Bernardina, ale výdatne čerpal 
predovšetkým aj z tvorby rakúsko-vieden
ského okruhu ako takého , resp . z tvorby Ta
lianov. Tak tu nachádzame anonymne zaznn
mcnané aj skladby J . G. Zechnera, G. J. Don
bergera , F. J . Meyera von Schauensee , 
B. Galuppiho, G . M. Rutiniho a pod . Treba 
dodať, že títo boli zároveň aj Roškovského 
vzormi, aspoň v prvom tvorivom období, 
ktoré v podstate spadá väčšmi ešte do baro
ka , resp . tzv. galantného ~ t ýl u: cskôr sa 
Roškovský úplne priklonil ku klasicizmu, už 
Divertimento affettuoso je skladbou vo vy
spelom štýle raného klasicizmu , neskôr to 
pl atí aj pre diela vokálno-i n~trumentá lne. 

Roškovský ostntnc aj svoje staršie skladby 
pokia!' to bolo možné (napríklad omše) -
prepracúva! a prispôsoboval novému štýlu. 

Zvláštne miesto v Roškovského tvorbe za-

P. Ro~kol'ský: začiatok Missa solemnis 

stáva o krem známej , vydarenej paródie Ve
spcrac bacchanalcs Missa solemnis pre soprán 
a koncertantný organ. Nachádzame ju medzi 
spornými omšami J . Haydna (Hoh. XXII: 
C 22). do 1-lobokenovho zoznamu sa dosta
la na základe odpisu s autorským údajom 
.. l-laidcn" z cisterciánskeho kláštora v Ose ku. 
V Čechách existuje nj ďalší , anonymný odpis 
tej to skladby. Oba tieto pramene sú podstat
ne, t. j. o nie koľko desaťroč í mladšie ako 
Roškovského nutograf, ktorý pochádza prav
depodobne z polovice sedemdesiatych rokov 
18. storočia. Co je však zaujímavejšie. oba 
pramene obsahujú inštrumentálnu verziu tej 
to skladby s klarinami, husľami . violonem, 
kým od Roškovského sa zachovala len pô
vodná podoba pre spevný hlas s organom, te
da pre typické obsadenie u fra ntiškánov. Or
ganový part je neobyčaj ne rozvinutý, kon
certantný, a to aj z hl'adiska dobového kon
tex tu obl'(tbcncj omše s koncertantným orga
nom v 2. polovici 18. storočia (G. Reutter 
ml .. J . G . Zcchner. J .a M. Haydn a mnohí 

iní). Podobnú skladbu sa z tohto hľadiska ne
podarilo zatiaľ náj sť . Je však pozoruhodná aj 
tematicky - všetkých 6 častí je prekompono
vaných, uzavretých , bez ďalš ieho ostrého 
vnútorného členenia, dokonca i také časti 
ako Et incarnatus est nie sú samostatné. Štý
lovo skladba jednoznačne patrí k ranému 
klasicizmu, sú tu jasne profilované "vedľaj 
šie" témy, krásne organové sóla v Bcnedictu
se; virtuóznymi pasážami organa omša získa
va lesk, spád, veľmi ľahko možno uhádnuť, 
kto v dialógu so spevákom hrá "prvé hu
sle'' ... 

Inštrumentácia v českých prameňoch je 
pravdepodobne dodatočn á, vidno to predov
še tkým na fugátach , ktoré zostávajú v pod
state dvojhlasné, t. j . typické pre tvorbu 
františkánskych skladateľov, ale aj na vokál
nom obsadení - v oboch prameňoch je celý 
vokálny part transponovaný pre všetky štyri 
hlasové polohy, t. j. celá by sa mala spievať 
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Missa solemnis - tituJný Ust 

Snímka: Archív HŽ 

unisono. Túto skutočnosť však možno chápať 
skôr ako alternatívu, t. j. možný predn.:s 
každým hlasom. V druhom anonymnom od
pise je dokonca ,.pokus" o štvrohlasnú verziu 
(nedokončený) , ktorá však určite nic je pô
vodná. Zaujímavé bude dokázal'. č i prípadne 
ide o Roškovského vlastnú in trumentálnu 
úpravu skladby (missa solemnis predpokla
dala prakticky automaticky obsadenie s kla
rínami , tympánmi a pod .), alebo o dobovú 
úpravu originálnej skladby od niekoho iné
ho. Zaujímavé bude iste i definitívne objas
nenie otázky, ako sa skladba dosta la do zá
pndných Čiech . Roškovského tvorbn síce 
prenikla i ďalej , ba i mimo františkánskeho 
prostredia, avšak napríklad v Szomathclyi 
bol i františkánsky kláštor mariánskej pro
vi ncie. teda skutočnosť , že zbierku Cantica 
Dulcisona Mariano-Seraphica hrali aj na 
chóre tamojšej katedrály, ni c je v podstate 
zvl áštn osťou . Roškovský Missu solemnis o
značil ako svoj u skladbu. a hoci vieme. že 
v niektorých svoj ich skladbách použil naprí-

klad čast i od iných autorov (napríklad Don
bergera) - zrejme sa mu vcrm i páčili ... -
v označení autorstva bol celkove veľmi pres
ný a korektný. Treba si navyše uvedomiť ešte 
skutočnosť, že Roškovský bol vynikajúci or
ganista a táto skladba je napísaná akoby "na 
telo". 

Ako hráč na organe sa páter Pantaleon 
mohol uplatniť v hocakom prostredí. Vysoko 
prečnieva nielen medzi veľkým počtom vyni
kajúcich organistov-františkánov (A. Haza
kovič, J . Rehák, T . Hoffmann a i.). Rozsiah
le zborníky pre klávesové nástroje Musaeum 
Pantaleonianum a Cymbalum jubilationis sú 
pramene európskeho významu, ako na to po
ukázali viacerí autori (F. W. Ricdcl, C. Hat
ling, G. Fcdcr, H . Scholzová-Michclitschová 
a i.). Pozoruhodným spôsobom zachytávajú 
repertoár pre organ, resp. čembalo od stred
ného baroka až po raný klasicizmus, teda 
viac ako 100 rokov, počínajúc J . K. Kerllom, 
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Georgom Muffatom cez J . J . Fuxa, G. F. 
Händela, G. B. Plattiho , ľ. A. Maichel
bccka, Go ttl icba Muffata, J . Umstalla až po 
G. Ch. Wagenseila, virtuózku M. T. Agnc
siovú , J . A . Stčpána , K. Ko houta a mladého 
J . Haydna. Ide vlastne o prierez dobovou 
čembalovou a organovou hudbou v obdivu
hodnej šírke a kvalite. G. F. Riedel zhodno
ti l tieto zborn íky ako . ,neobyčajne dôležité 
pramene k dejinám klavírnej hudby vieden
ského okruhu". 

Všcstrann(t hudobn(t aktivitu Roškovské
ho dopfň a obraz učiteľa organovej hry a spe
vu. Vychoval viacerých dobrých hudobníkov 
- Wolfganga Vozára, Gerarda Kruzyho, 
Thelcsphora Hoffmanna a fných. Používal 
pritom nielen vlastnú "organovú školu" Pra
xis Authentica Pulsandi Organum z Mu
saeum Pantalconianum, ktorú zostavil z dobo
vých reprezcntant ívnych teoretických príru
č iek M. G ugla, J . D . 1-leinichena, J. J. Fuxa 
a i. , ale aj t lačené noty. V jeho pozostalosti 
sa napríklad zachovala zbierka 72 Vcrsetl 
samt 12 ľoccaten Gottlieba Muffata , ako aj 
Fundamenta Partiturae M. G ugla. Ako chu
dobnému mníchovi mu samozrejme tlače né 
publikácie neboli prístupné v neobmedzenej 
miere, ale vlastne práve tejto skutočnosti 
vďačíme za množstvo sklad ieb ( niekoľko sto
vák) v jeho zborníkoch, ktoré by sa i náč 

možno neboli zachovali . Ide často o pozoru
hodnú hudbu, hoci mcnä skladateľov sú dnes 
úplne neznáme (Joseph Umstalt, Franz An
ton Ehrenhardt , Wenzel Raimund Pirck 
atď. ). Roškovský možno aspoň v Bratislave 
používa l i známu zbierku P. Esterházyho 
1-larmonia Coclestis ( 1711). Bratislavskému 
exempláru chýba ti tulný list (preto ho 
D . Orel v svojej známej práci l-l udební pa
mátky františkánské knihovny neidentifiko
val, uvádza ho len ako anonymný zborn ík 
árií so sprievodom) , avšak ti tulný obrázok 
nalepil práve Roškovský ako front ispice 
v svojom zborn íku 1-larrnonia Seraphica ... 
Ak zbierku aj používal, tak určite nie dlho, 
táto štýlovo retrospektívna hudba mu ne
mohla veľmi vyhovovať. Roškovský hol 
vzdelaný, rozhradený hudobník, ktorý sa 
veľm i zavčasu oboznámil s novými prúdmi 
v h).ldbe. prichádznjúcimi z Viedne . Páter 
Pantalcon je teda aj jednou z najtypickej
ších postáv našej hudby, ktoré prekonali veľ 

ký štýlový vývoj v svojej tvorbe a preklenuli 
dve epochy - barok a klasicizmus. 



Záber zo zmiešaného koncertu - uvedenie skladby G. Kostova KláJtomá nehoda Neva Krsteva (vľavo) organistka. spolulnterpretka a zároveň a utorka skladby Sonata da 
chiesa spolu s flautlstkou L O~avkovou 

SOFIA v znamení novej tvorby 
LÝDIA DOHNALOVÁ 

K edysi, baviac sa s priareľmi IW večnú 
a nekonečnú tému - súča.mé umenie, 

zablúdili sme vo famázii a famazírovanf ku 
zv/Ml/lemu aktu. ku konťmwvaniu optimá/· 
neho poslucháta hudby. Jeden z vytvorených 
bol model, pristupujúci k navej tvorbe .,čis
tý". Bez apriórnych záťaff pozitívnych aj ne· 
gatfvnyclr skúsenost( a znalost( o aworovi, 
podružných okolností jeho tvorby, jeho 
života ... 

Takto absolúme vybavený model, jestvujrí· 
ci kdesi na ekráne rak rrochu recesnej u1ópie, 
sa vo mne ozval a začal ožfvat', keď som vstLÍ· 
pila v Sofii na pôdu prehliadky Nová bulhar
ská hudba '89. Moje dosiaľ viac-menej teore· 
tické vedomosti o bulharskej hudobnej súčas· 
nosti (mená sk/adatel'ov, približne zodpove
dajúci počet skladieb, niekoľko muzikológov, 
zopár imerpretov, súborov ... ) sa striedavo 
menili na handicap a výhodu .. . 

Zvlášrnou zhodou okolnost f sa 16. rot ník 
prehliadky novej (novšej i najnovšej) bulhar
skej tvorby končil práve v ten de1í, kedy za· 
zneli prvé skladby našej 14. prehliadky. Tento 
fakt už akosi nevdojak nastavoval optiku pre 
.,nestranného'' pozorovateľa. Optiku s fóku· 
som porovnávania. A sp01l tých vonkajšfch 
"mimohudobných" javov. 

Prvá, voľným okom povšimmueľná je at· 
m osféra. Tá je, ako sa zdá, všade, na všet· 
kých prezentáciach novej 1vorby rovnaká. 
Trochu oficiálna, trochu näpätá, aj sviarot ná. 
A jej tvorcom je hlavne publikum. Ak nerá· 
IC/m ako bernú mincu mimoriadnej popularite 
sa tešiace koncerty zborové, alebo folklórne 
orientované podujmia - wk pri ,.beiných" ko· 
momých a symfonických koncertoch, v nie 
príliš nahustenej sále (vo všetkých prípadoch 
veľká, alebo malá sála Bulgaria) prevládalo 
"zainteresované" publikum : lrlavne publicisti, 
kri1ici, nw zikológovia, študemi hudby, orga
nizátori, zahraničn( hostia. (Ako u nás...) 

Aj dramalllrgická koncepcia bola podob
ná. V priebehu desiatich dní - od 2. do ll. feb
ruá ra zneli pôvodné bulharské skladby na 
4 orchestrálnych, 3 komorných, 2 zborových, 
l zmie~anom, l detskom, l folklórnom a l dy
chovom koncerte. Dramaturgická komisia 
Zväzu bulharských skladateľov pracuje troj· 
kalovým vyl učovacím systémom, na základe 
tajného hlasovania. Nic všetky zaradené 
skladby musia byť novinkami. Stačí , ak sú 
dosiaľ buď vôbec neprcdvcdcné, alebo ne
uvádzané v poslednom období (cca jedného 
roku). 

Zvláštnu zmienku si zaslúži propagácia 
podujatia, nie však v podobe atraktívnych 
plagá tov, bulletinov (to skôr opačne), ale 
sprostredkovaná masmédiami. Každodenné 
,.do očí bijúce" reflektorové nasvic tenie sály 
signalizova lo záujem televízie. Podotýkam -
nic okrajový! Pre nás asi najviac prekvapujú
ce bolo to , že bulharská televízia je schopná 
a ochotná snímať koncerty v priamych preno
soch (bolo ich niekoľko !), ale aj celé ich za· 
znamenávať a postupne, v priebehu roka od· 
vysielať. Teda žiadne zanedbateľné ~oty v za
sunutých neskorovečerných spravodaj
stvách .. . Podobne na akciu reagoval aj bul
ha rský rozhlas. 

Prílež itos( nazrie!' troclw "cez plece'' rvor· 
com poskytovali každodenné besedy (po
dobne ladené ako pred tasom naše) na Zväze 
skladateľov. Z ich obsahov sa dala éftat' a Je
dukovat' širšia charakteristika aworských 
die/nf, kompozičných k réd, estelických orien· 
tácif, ale aj živorných a tvorivých kulís skla· 
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1ých zrejme nejestvuje ž iadna (tobôž nie ume· 
/ecká) sociéta. A propos: v Bulharsku žije 
dosľ skladateľov mimo hlavného centra hu
dobného diania (určite viac ako u nás.'). Zdá 
sa, že 10 nepociľujú ako újmu pri tvorbe. 
(Alebo m ajú k sebe bližšie?) 

Hlavný dej však na prehliadke prf'dsa vy
tvárala hudba. Tej bolo nadosrat. Pes1rej 
a rôznej. Nie raz upozoniujúcej na nesmierne 
atraklívne a bohaté podhubie, z ktorého vy· 
rástla. Tým sú neopakovaleľné tradície bul· 
harského folkóru . Nesminneho a členitého 
v podobách jednotlivých oblaslí, regiónov, 

Artln Poturljan 

lokalít. Ich elementy sú prftomné, ozývajú sa 
- raz konkrétne, inokedy len v odvodených, 
naznačených zábleskoch .ftýlotvom ých sym
bolov- v aurorských rukopisoch . Ako vedo
mie kontinuily, kód príslušnosti k určitej ná
rodnej kultúre. 

Trochu z inej strany ma k hudobným rradf· 
ciám Bulharov priviedla skladba Kláštorná 
nehoda od Georgi Kostova (1941). Je to v1ipná 
a - zdôraz1íujem - vkusná parafráza swvajú
ca na prvkoclr odvodených z pmvoslávnej fi. 
turgie, premietnutá do bufózneho svetla paró
die. (Ako skvele by bola poslúžila cudzokraj
nému poslucháčovi v programe m alá zmienka 
o sujete.' l keď - pointa so dala dešifroval'.) 

Celkom do inej sféry poslucháča preniesli 
skladby Ivana Spasova (1934). Od tohto diri
gujríceho autora som okrem drobnitiek (Šty
roch zborov viac štandardného znenia a .,uš
ľaclllilo' '·folklómeho traktovania v zbore 
Donke malka mome) vysoko ocenila Styri 
nokturná pre ženský zbor a komorný orches
ter . Fascinujúca bola v nich lr/avne vokálna 
sekcia- nie však v separátnom p01ía1í. Tento 
awor podal dôkazy o svojom w/ente, o 
schopnosti, na báze tradičných prostriedkov 
vyt'aiit' a m odelovat' filigránske sónické srup· 
ne a fa rby, ktoré by sa neosrýchal prijat' do 
palety ani najnáročnejší impresiomsw. 

Z "univerzálne" ladených skladieb mi W· 

imponovala Soná ta pre dve violončelá od Ni· 
kolaja Stojkova (19~6) , čerpajtíca a abstrahu
j ríca z kompozičných výdobytkov najmä pol'· 
skej školy šest'desimych rokov. Napriek im· 
pu/zom - nezapôsobila anachronicky. Vďaka 
pôsobivému dramalurgickému rozvrhu a deli· 
kátnej práci s inšlrwnenrálnymi dispozíciami. 
Obrovský podiel na vyznen f malo skvelé in
terpretačné duo, violončelistky T. Ostreva 
a M . Ivanova. Z oblasti kornomvch skladieb 

na seba upozornilo aj 2. sláčikové kvarteto od 
Rumena Baľozova (1949), skladba s mimo· 
riadne silným expresívnym účinkom, odha/'u
júca aworovu schopnost' pohrať sa s detailom 
v rám ci kvartetovej sadzby. Do podobnej ka
tegórie kompozícii by som priradila Meta
morfózy III. pre dva soprány u komorn)• an· 
sámbel od Lazara Nikolova (1922). Zn nie 
príliš presvedčivou interpretáciou ostali 11k1 y
té viaceré, len tušen~ kompozičné hodnoty. 

V solídnom - proporčne najbolrmšom za· 
stúpmí orchestrálnych skladieb bolo možné 
sledoval' - azda viac než v komorných žán· 
roch - prcvládajúcu tendenciu obrátenú k tra· 
ditným riešeniam (napr. Marin Goleminov 
(1908)- Balada o aprílovom povstani, Todor 
Popov (J92J)- Koncert pre violontelo a or· 
chester, Michail Pekov (1941) - 7. symfó· 
nia ... ) 

Z potwých orchestrálnych skladieb na n11ía 
intenzr1•ne zapôsobila kompozícia Dimitara 
Christova (1933) Tiché adagio. Titul vystihuje 
priebeh skladby, odvíjajrícej sa na dynamike 
všetk>\ch odtie1Jov, subtílnych mikronuansí 
piana. Je to apartná a .. múdm" hudba, k10rá 
dokáže svoje smlllné myšlienky - napriek 
. .stíšenej amplitúde" vyjadri( dostatočne hla:,. 
ne, presvedth·o a zreteľne. 

Ako zvlášme zjavenie sa vynoril spomedzi 
orchestrálnych diel Koncert pre husle a or· 
chester od Artina J>oturljana (1943). Z jeho 
štvorčast'ového rozvrhu - po možno štmr· 
dardnej:,'ie skoncipovaných prvých dvoch -
doslova fascinujúca zapôsobí jedinečné Mo10 
perpe1110, s následným Posllrídiom. Je tu maj· 
strovsky zachytený pu/z, imegrujríci .,orrut'o· 
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vrí" premenlivost', nepravidelnosť a rozmani· 
10sľ folk/ómych pradív, ale aj nervný rep srí· 
časného živow. V hudbe 1/us/'ového koncertu 
tkvie presvedtivý, symeniwjtíci autorov po· 
h/'ad i jeho spomaneita. V zvlášrnej zhode i bi· 
um/nej vzájomnej poz ícii. Azda v rom je jeho 
original ira a naliehavost' . . . ? Kongeniálny prí· 
spevok ku konečnému rezultáru mal sólista, 
huslista Josif Rodion (jf'ho kvality sme mali 
možnost' vyclwmat' 1·iackrát - i l ' konštelácii 
kvarte/ovej súhry) . 

Pestovanie zborového spevu v Bulharsku 
má v nrPtl~tnvP na.ťinra nriam ii'Pntdánrv ro z· 

mer. Jeho potvrdenie "v praxi", s predpokla· 
dom naleiitej autorskej zaintereso1•ano.11i som 
otakávala na predposlednom koncerte. Do· 
slova hýril "farbami'' zboroP (detské, ženské, 
vojenské. miešané - z viacerých bulharských 
miest) i skladateľskými vkladmi, ktoré však
až na malé výnimky - prfliš nepotešili. Spo· 
medzi "plagátovo" a kvázipateticky vy:nie1•a· · 
júcich zborov, detských popevkov i pesničiek 
narotky .. zjednodu~'ovaných", aworsky :a· 
svietil Stefan Dragostinov ( 1948) so skladbou 
urtenou dvom ženským zborom Polytempia 
N. 3. Dragostinov je skladate/' invenŕný, svie· 
i i. technicky emdovaný a dobre zorienrowmý 
v svetových lechnológiáclr a prrídeniach. Ure· 
denou skladbou - troclw na spôsob orffol'· 
sk)•c/1 traktácif- trochu 1111 spôsob zeljenk01·· 
ského briskného vtipu- no dostatočne osobr· 
tou a nápaditou, svoje renomé potvrdil. 

Mieme- (asp01í pre m1ía) pitoresknou ro:· 
lrítkou so súčasnou bulharskou hudbou hol 
záverečný - miem e hlučný, nadýclrnutý 
a ,.pompézny·· koncerr dychovej hru/by. 
Predstavuje v.~ak tiež jerl1111 - a ako vidno nie 
zanedbatelirrí zložku záujmov publika. 
Dosľ nel'šedné je v súčte bullwrsk.vclr skla· 

dateľov wstrípenie žien- aworiek. Tento, na· 
I'OIIOk sa prejavujúci emancipačný pn·ok sa 
ukázal vo veľmi sympmickej podobe- l' pro· 
pech kompozičnej zdalllo5ti skladateliek. 

Spomed:i nich sa zasravfm pri komorne 
zmý.fl'ajtícej Júlii Cenovej (1948) a jej .,!en· 
sky'' krehkej Hudbe pre troch (flauta, klarf. 
net a fagot), Dore DragatJOvcj (1946) s mulié· 
ne romanlizujúcou vokálnou líniou cyklu prt 
soprán a klavír Opačná rieka i Viere Baev~ 
vej a jej Sonáte pre husle a klavír. Aworkou 
atraktfvne znejúcej skladby pre naull 
(L. O~avkova) a organ (autorka) Sonata dl 
chiesa je eva Krsteva. Táro .\/"ladateľktr li 
l ' dirl5ej preh/iadkovej kompo;:l(·ii I'J'I.ľéila nt· 
/'ahký ciel'. Z nedávno objm•enélro .\llrrélro 
apokryfu ( Bohorodički11e muky) I')'SI!li'U( 

kanrátrt pre sopriÍ II . ;:hur a organ. Pml'llu po· 
vediac - s11ahu 111 predN ciel' - treha l'.vak uk· 
ceprol'(lľ Ilie/eli odl'alw. ale najmä ku/11íru lt'J· 
to 11W1:ujrícej a11rorky. 

l k,pl' som : celku prelr/iadky 111/lla prilr:i
tosľ za:it' len éasľ (z počw pärwísticlr konw· 
rm· devä() získala som aspo1í predstm•u o pn· 
bli:11ej k onllíre podoby sMa.mej lmllrunktj 
hudby. Jej tvorcoch - sk/adare/'oclr, ale aj in· 
lt'tpretoclr - orclresrroch. sríboroclr a sóliJ· 
roch. ktorí srí v podolmýclr prípadoch 1'!1(1·. 
i keď neprá1·om. rrochu l ' rí:udí. flot·orill 
1om o tmdíciách. o ktoré sa opiera sríčaJlJI 
kompozic'né snat enie. o ich o/Jecni'clr :tlll
koch i špecifikách, o profesionálneJ ríro111 
v počwýclr skladbách ... IU/IO mi jede11: d{)o 
mácich aurorm• s dávkou trpkosri polo1illitlt 
básnickrí otázku: myslíte, t e ro sríčas11ej /wil
be stači? Nestretla som sa s .. prel•rainť'" pro
gresívnymi /endenciwni. mri s experimellllljí
cimi swpami, či Jr/'adal'sk)ími 1•vbojmi. No 
napokon. uvedomujem si. že som sa l' 

lrliadkOI')'clr koncenoclr nestretla 5 

t)íc/r aworov, ktorí v kontexte súčasnej 
har.1kej hru/by takého 1rendy 
Ktol'ie prečo? 

Po prelrliadkach z vyčajne nasledujú da( 
r)íidne. mesiace, nesúce sa v zname11í 
tení. prelrodnorení, dohodnotenf. · 
v.fak výsadou domácich akrérov -
kritiky - všetkých vmítorne a bytosllle 
rť.WVflllýc/r do JHťzenuície nm•ej 
odchádzam z februárovej Sofie s 
citmi. Obohatená o cenné konwkty. S 
i s novou bulharskou hudbou, ktorá Stl 
hovorila v/'údnou rečou a ponúkla mi 
('f l i rt 


