
St,1lo 'a pravidlom. ie ka íd ý 1..:'
uval. čl prehliadku po ,J..onč..: ní 
rozanalytujeme. rozpli vá me. 
thotlnoc.:ujeme - hlad;ím..: chlllhá
km . aby \lllC upiit mohli varo1 ne 
!tlnhnúi prst. Akoby n..:stal'i lo 
kon~tatov<~l. 7c bol. ic umo7nil 
\lrctnúi ''' s umením - i keď n iič'a pno.:merným. veú 1 ýn imot-né 
!Jaly 1 I.Jždej ohla,ti \ Ú triedkavé 
a ~tall'>ttcl.) priemer neobíde ani 
k,u, alv. V ~nahe Lahezpečit ~a 

a'>pmí kvantitou. vcd kvalita u nás 
JC to tn;ímych príčin tak t'aiko plá
novatdnú. honosia sa usporiada
telia mnozstvom podujatí. inter
ptetm . uvádtanýc.:h sk ladieb. 7án
ro,ou pc'>trm.iou. alebo Lávún)•m 
dramaturgickým zamera ním. 
Z tohto hfadtska ani Praí'>ká Jar 
JHC JC 1ýnimJ..ou. 

K stálemu mottu fe.,tivalu -
lludbou za mier. priat..:l\tvo a tlo
IO/umenie medzi nú rodmi - sa 
kaidoročnc pripojí niekol'ko d al
''ch. konkrétnejších dramaturgic
klc.:h momentov. Tohtoročn ý. 

+1 medtinúmdný hudobný festi
lal mal. č1 chcel dokumen Hl\ at. 
'fli'JCilll hutlby 20. \totočta 'hud
I>~JU minul)·ch obtlobí. Do tohto 
rámca bv sa vlastne dali t.thrntlt 
1 mtatnc. pricbc7nc dek larované 
motidcie: okrem iných 200. výro
roľic Vcl'kcj francúzskej revolú
Cie (zc.Jémlllll.:né mcn~.;j vc rh(t lnc 
.1ko 'kúr 1·iič\ou úča,tou francút
'k"h u11erpn:to1 -o. i 1-.lavi ri'ta 
P. Fntrcmonl . husli\ta A. Dumay, 
t CJl<lľl\ta R. Ou mé - a Č<!\ te j.;ou 
frchcnciou '>kladieh ftancútsk~ch 

autorov: popri C. Saini-Saensovi , 
C. Debussym a M. Ravelovi najmii 
H. Berlioz, ktorého monument;íl
ne Rekviem patrilo k vrcholom 
festivalu) ale aj bohabtvo českej 
k lasici~ t i eke j trad fc ie demon~t ro
va né pr edov~e tkým na konce rte 
z tvorby cito l ih~k ých Jllajstrov 
l !l. swroči:.t. motivovanom 
200. výročím úmrtia V. J . Kopfivu 
(mimochodom nic vcfmi fc~t ivalo
vcj úrovne). či 15. výroč ie narode
nia M. P. Mu\orgského. Samo
zrej me nechýbali ani jubilujúci 
česk í skladatelia. ktorým bolo ve
novaných niekol'ko komorných 
koncertov . 
Čo do ~umy koncertov a účinku

júcich do\iahol tl!nto náš najvý
znamnej~í. najdrah<;í a ~náď i naj 
rozsiahlejší fc\tival i tento raz úcty
hodné č íslo : predstavilo sa na riom 
12 orchc~trov. okolo dvad~iat ky 
komorných ~úborov a a\i tol'ko 
dirigentov. 6 zborových te lies a 
t akm~.; r o~emdcsiat sôlistov. Jeho 
~úča~iou bola. ako ka.ldoročne. in
terpretačná ~út'a7 (v odbore organ 
a violonče lo - ?víťazi li organista 
Martin Sandcr 1 SR a Čechoslo
vák Jií'í Hanou~ek. druhý vo vio
lončc lovej ~ú taži pri neudelení 
prvej ~:e ny) a m~.;dLimírodmí mu~i
kologická konferencia venovaná 
~tarej hudbe . ktorú napriek svojej 
kvalite ~tála v tieni ostat nýdl po
dujatí a bola príli~slabo propagova
ná. 

Dalo by sa možno polemizm ai. 
či finálna programová ponuka bo
la ideálnym vyjadrením základ-

ných dramaturgických akcentov. 
no Pražská jar stavia viac na inter
pretačných výkonoch. takže výsle
do k nutne musí byť kompromis 
medzi pôvodnou dramaturgickou 
ideou a ponukou intepreta. Uva
žujúc o charak te ristických rysoch. 
dominantách 44. fes tivalu. zdôraz
nila by som predovšetkým vynika
júcu prezentáciu voká lneho ume
nia. Bolo obsiahnuté v ce lej šírke : 
od vcl'kých symťonicko-vo kálnych 
kompozícií , cez operné inscenácie 
zborové koncert y. až po sólové 
operné a piestiové rccitúly. 
U rči te k najočakáva11cj~ím 

podujati am patrilo p redswve nic 
l'endereckého opery Čierna maska 
v podaní Vel'kého divadla v Pozna
ni. Poznančan ia ju spievajú v ne
meckom o riginú li (na rozdie l od 
varšav~kej opery) , v Poľsku ju na
študova li prví. krátko po premiére 
v Salzburgu. Pražské predvedenie 
~a strl!tlo s rôznorodými ohla~m i 

od La tracujúcich až po vclehia~.:c . 
Naproti tomu celkom jednoznač

ným úspechom holo každoročné 
kmetiové čís lo Pražskej jari - Mo
zurlov Don Giovunni s plejádou 
~rásnych hlasov - a nielen zn za-

dramat ickým prvkom. ale oh~ah u

jc množstvo jemných výrazových 
nuansí. vyžadujúcich dd iká tnu 
a maj ~trov~k ú intcrprctúciu. Arai
za má takisto vynikajúcu spcvť1cku 
techniku . ktorú mu umožtíuje pr<t
covai ~ hla~om ako ~ hutlohným 
nástrojom a ~ús t rcdii sa na vykres
lenie tých najjemnejších detailov. 
Jeho in tel igentný. kultivovaný 
prejav, zn{lsobený južným .. talian
skym" hlasovým ti mbrom. zvýraz
nil krúsu Schuhertovho opusu 
a dodal tomuto intímnemu citové
mu denníku tragickej lá~ky ndlý
valú hÍbku a pro~totu . 

Na~leduj úci tie ň exceloval bra
vú rn ym výko nom v ári;ích Mozar
tovho Figara, Rossiniho Dona Ha
silia, ale najmii vo verdiovskom 
repertoári (Fili(>, Banquo, Silva) 
Ruggero Raimondi - talianska ba
sová jednička. Jeho zvučný. fa reb
ný a nosný basbarytón. spolu ~o 
~uvcrénnou hereckou krcäciou mu 
získal i ~náú najviičšiu priazeň pub
lika . Napriek obrovským ováciám 
bol jeho in terprccačn ý vklad v po
rovnaní s predchádzajúcimi vý
konmi akoby viac na povrchu. 
Raimondi s nadh l'adom a pcrfck-

gia zrejme narýchlo znnprovizova
ný konc.:..:rt. využijúc: tak prítom
nost' časti pôvodného i n t ..: rpretač
ného tímu . Vý~ledok hol v\ak 
značne rozpačitý: nelogick{t. dwo
tick{l programov:í tostava. ne-,ú
strcdený výkon ordl..:\tra i dirigl!n
ta. nevyrovnané ~pev;kkc výkony. 
Predohru . árie a Lhor 1 Beethove
novho Fidelia a Mozartovej Cosi 
fan tutle strietlala slatlkú N<.:mori
nova romanca z Donizzetiho Ná 1>0· 
ja lásky, vz{lpiití G. Verdi - pre
doh ra k Nahuccovi a populúrna 
La donna e mobile 1 Rigoldta 
a vše tko korunované ukáíJ..ami 
z Wagnerových OJ>ier . Nad ceiJ..o
vou pricmerno~t'ou \<1 t.a'>kl eli 
nosné. wagnerov-,ké hlasy -,opra
ni~ t ky Sabíne Hassovej a tenori-,tu 
Wolfganga Schmidta. Oproti mc
nej tvárnemu . viičšinou vo for te 
traktovanému hl a~ovému materiú-

- lu tenoristu pôsobil trel ý. farebne 
bohatý hla~ 11<1\sovej kultivova
nejší..: a prewcdčivcj\ic. 
Neobyčajným. celkom nečaka

ným a náhodným hol pre mňa 
koncert Moskovského komorného 
zboru s dirigentom Vladimírom 
Mininom v chráme sv. M i kul<í~a . 

raž s ká 

hmničia! (T. Hampson, F. Araiza, 
G. Gahchemaille, M. llajóssyov,á , 
L. Ághová). • 

Zrejme náhoda. či ~kôr kal..:n
dá r spevákov ~pôsobi l. že účin ko
vanie troch najväčš ích spevúckych 
hviezd sa sústredilo do nieko l'kých 
dní prvej tretiny festiva lu a prí
tom nost' momentúl ncj svetovej 
špičky pritiahla v tom čase od Pra
hy množstvo operných fan úškov. 
Príležitost' vypočut' si v priebehu 
týždňa Ricciarcll iovú. Araizu. 
Rai mondiho nic je ~amozrcjmá 

ani na c uróp~kych festivaloch 
zvučných mien (a hlavne za takú 
cenu!) a určite to pa trične zvyšuje 
at raktívnosť i prestíž festivalu. 

Fascinujúci bol hneď prvý r~.;ci
túlový veče r jednej z prvých dúm 
svetových operných ~cé n . ~opra

ni\tky Katie Ricciarelliovej. Mú 
prekr;hny zamatový soprán jedi
nečnej farby . ktorý ovláda doko
nalou technikou. Jej doménou je 
belcantovú tal ianska opera. kde 
najviac vy niknú jej neobyčajné 
hlasové a technické dispozkie 
a predovšetkým výrazové boha t
~ t vo a vrúcnosť prejavu . Pražské
mu publiku ponúkla populárny ta
lian~ky repertoúr (V. Bellini, 
G . Rossini, G. Puccini , A. Calala
ni, G. Verdi) , ktorý ~a v~ak zá-,lu
hou ncopakovatcfnej intcrprct;ície 
zrazu zaskvel v ce lkom inej. ne
pozna nej podob~.;. 

Francisco Araiza, ďa l š í v ratlc 
vynikajúcich bclcantových hviezd. 
\a v po~ledných rokoch čoraz viac 
venuje in terpretúcii pie~ní. najmä 
Schubcrtových. Aj v Prahe- popri 
účinkovaní v roli Dona Ollavia 
" Mozartovej opere Don Giovanni 
-vy~túpil s piesňovým recitá lo m. 
Vyhra l si monotematický program 
- bez pauzy. obdivuhodne štýlovo 
a zanietene predn iesol cykl us 
tlvatlsiatich p ic~n í . Franza Schu
berta Spanilá mlynát.ka op. 25 na 
~ lová Wilhelma Miillera. Tento 
Schubertov prvý rozsiahly pie~ňo

vý celok ~a ~íce vedome vyhýba 

~89 

Sir Charle~ Mackcra~ dirigo••al mr ot v:í rucom koncerte Smetanovu Moju \'la•ť z l>art i
túry ~vojho učltcl'a Václava Talicha Sn frnka ll rt·hh liZ 

ciou ovláda svoj ~pcvácky a herec
ký prejav a práve týmto dokona
lým remeselným zvládnutím. bez 
mimoriadnej o\obno~tnej zaanga
žovanosti. do,ah uje ~toperccntn ~' · 
vy~oko profesionálny výsledok. 
Samozrejme to nijako nespO<.:hyb
ňujc dokona lm i jeho umcni il. ide 
skôr o odlišný prhtup k inte rpre
tačnému stv:í rncniu. 

amie\to plánovaných a neu~

kutočnených Piesní z Gu rrc 
A. Sc.:hónb<.: rga ponúkla dramatur-

l! l 

l ' j ) 
l · l . '. 

Až ne~kutoén~.;. v dokonalom s(t
tvuku a I;Hhe. tnúsohen\ \\ niJ..a
júcou aku~ti kou Mik Ú iá~\kcho 
chrámu. zne la n(ldherná ~ta rú ru~
ká duchovnú hudba . Lviič\a nám 
celkom nctnúma. ' l tal-to možno 
chú pa i symbiózu dneška'> historic
kým odkazom minu lých období. 
ktoré sa tohtoročná - v celkovom 
rc\umé mozno J.:n priemerná -
Praž'>ká jar snažil<t zdôraznil. 

MARTI NA IIANZELOÁ 
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Hudobné 
kalendáriurn 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
2. 8. 1889 na rodil sa Ignác H i ndi, český 

sklada tel' a organista (zomrel 
17. 3. 1954)- 100. výročie 

l. 8. 1899 narodil sa Bence Szabolcsi, ma
ďarský muzJkológ, hudobný his
torik- 90. výročie 

4. 8. 1794 narodil sa JosefProkosch, český 
skladateľ a pedagóg (zomrel 
lO. U . 1864) - 195. výročie 

S. 8. 1889 narodil sa Nikolaj Nikitič Bjel
kln, ruský skladateľ- 100. výr. 

7. 8.1919 na rodil sa Kim Borg, popredný 
fínsky operný spevák (bas) -
70. výročie 

9. 8.1959 zomrel Emil Frantl~k Burian, 
český skladateľ, reiisér, teoretik 
a organizátor, národný umelec 
(na r. sa ll. 6. 1904) - JO. výročie 

9. 8.1914 narodil sa Ferenc Fricsay, ma
ďarský dirigent známy najmii vy
nikajúcou interpretáciou diel 
G. Verdiho, M. P. Musorgského 
a B. Bartóka- 7S. výročie 

9. 8. 1919 zomrel Ruggiero Leoncavallo, ta
liansky skladateľ, predstaviteľ 
operného verizmu (nar. sa 8. 3. 
18S8) - 70. výročie 

IO. 8. 1914 na rodil sa Witold Malcudzyóskl, 
poľský klavirista, známy interpret 
diel F. Chopina - 7S. výročie 

ll. 8. 1909 narodil sa J lfí Fiedler, český 
operný rdisér, v r. 19S0-19Sl pô
sobiaci v SND ako režisér, neskôr 
ako ~ér opery - 80. výročie 

U . 8. 1684 zomrel Nicolo Amatl, svetoznámy 
taliansky husliar (nar. sa 3. 9. 
IS96) - JOS. výročie 

IS. 8. 1839 narodil sa Antonín Petrof, český 
staviteľ klavírov (zomrel 7. 9. 
191S) - 150. výročie 

16. 8. 1959 zomrel Ján Matu§ka, slovenský 
skladateľ a zberateľ J'ud. piesní 
(nar. sa 15. 10. 1897) -30. výročie 

16. 8. 1914 zomrel J osef Boldka, český hu
dobný spisovatel' a organizátor 
hudobného života, jeden z iniciá
torov založenia Českej filharmó
nie a d'al§ích komorných súborov 
(nar. sa l . 6. 1868)- 75. výročie 

18. 8. 1909 zomrel Karol Ruppeldt, slovensk)· 
skladatel', teoretik a folklorista, 
l'Ydavatef l. a časti 3. zviizku Slo
vensk)·ch spevov (nar. sa ll. ll. 
1840) - 80. výročie 

19. 8. 1929 zomrel Sergej Pavlovič Ďagilev, 
ruský choreograf, pôsobiaci v cu
dzine, propagátor ruského ume
nia, umelecký vedúci Ruského ba
letu (nar. sa.19. 3. 1885) - 60. výro
čie 

l4. 8. 1904zomrel Michal Laciak, slovenský 
skladateľ a spisovateľ (nar. sa 
16. 4. 1826)- 85. výročie 

24. 8.1839 narodil sa Eduard Nápramík, 
český skladatel' a dirigent, (zom
rel lJ. 9. 1916) - 150. výročie 

l4. 8. 1919 narodil sa Niels Vigo Bentzon, 
dánsky skladateľ - 70. výročie 

17. 8. 1919 zomrel Frantl~k Janeček, 
český skladateľ a pedagóg, pôso
biaci v Kremnici (na r. sa ll. l. 
1837) - 70. výr. 

27. 8. 1909 narodil sa Young Lester, americ
ký džezový hudobník, nazývaný 
.,Pres" (= president tenorsaxo
fonlstov); zomrel 15. 3. 1959) -
80. výročie 

28. 8. 19S9 zomrel Bohus lav Ma rtinu, český 
skladateľ (nar. sa 8. U . 1890) -
30. výročie 

Ktosi nedá vno napísal v Literámom týi· 
denn fku, ie esejistika je u nás ako dinosau· 
rus. Vymrela. Tie zriedkavé exempláre st fJra 
ešte nepochopenie. Skoda, ie práve na skla· 
dateľskom kolokviu, zviMmom to skanzene 
skladateľskej reflexie o stíčamej slovenskej 
hudbe. Síce aj sympatiwjtícej alebo popiera· 
júcej, ale ti je azda na tom niečo zlé a dok01r· 
ca neetické? Vái im si skladateľa. ktorý doká
ie na úrovni hovoriť aj o tvorbe svojich kole
gov. Zopár naJich aworov to naozaj vie. 

Ivan Hrušovský sa pribral v svojom úvod
nom referáte na kolokviu radšej vyberať nie
ktoré výroky z mojej malej eseje o prehliadke 
Nová slovenská hudba v Literám om týiden
níku. A vykladať ich po svojom. Naprfklad, 
i e hlásam absenciu ohľaduplnosti a ntbodaj 
bezohľadnosť voči prehliadke a 1raJej súčasnej 
hudbe, ktorej osud mi očividne a nie odvčera 
leží /ta srdci. To azda Ivan Hm .í:ovský nemy
s{( váilre? Kto však z takéhoto .. dialógu" po
clropf, o čo v mojej malej eseji ide? 

Nui o tom , hľadať "kame1l mudrcov" vo 
chvíli, ktorá je daná i prUeiitosťou, i priesto
rom v literám om časopise. Pf.mť o udalosti 
súčasnej slovenskej hudby s vedomím stívis· 
/ostí a bez mantinelizmu. Bez bezbrehej 
ohľaduplnosti ku v.šetkému a vlastne ničomu. 
Bez nikam nevedúce/Jo obramírstva. Ale aj 
bez nihilizovania o .,kríze a útlme", ktoré ešte 
nedávno prekvitala v dostupn)'•ch publikač

nýc/r médiách. (Tak "dotknuteľne" , i e ani ne· 
bolo moi né uverejniť iný názor.) Pouiívajúc 
i literárnu skratku, i metaforu. i aforizmus 
a inotaj. O to totii v eseji práve ide. O literár
nu inšpiráciu a formu vyjadrenia a predovšet
kým o celkové vywenie. Preto aj .. nepoviem 
a nepoviem", neukážem prstom , nehovorím 
polopatisticky, ale aj medzi riadkami. Chcem 
znepokojiť, 1raru.šiť zakonzervovanú optiku 
i "normu" našej hudobnej publicistiky, zasu· 
gerovať obraz, vidinu, hľadať cesltl . 

Ivan Hru.šovský trhá esejistiku 1111 kúsky . 
Cít a ju wk doslovne, i e paradox a mewfora je 
pre1!ho . .lrádu mie do jedného vreca". Tak vy
kladá moju vá i nu i uíbaVII!Í .. hru" so slovami 
a významami .. olrľaduplnost' a .. nedotkmlleľ· 
nost". Najmä !ro hnevá, i e sa mi pod perom 
spojili do ,.nezlučiteľnej jednoty". Len i e prá
ve v tom je zrnko, ktoré má podráždiť obra
zotvornosť. Vl?,ď ktorá nedotknwelirosť je u i 
olrl'aduplná a )ktorá ozajstná olrl'aduplnosť 
k umeniu je u i len spojená s čousi nedotknu
telirosťou? Dá 511 v tom vidieť iba .. intakt
!lost" , ktorá vrtli vymizla, alebo prii murova· 
nie oka, za čo by som sa ai tak neprihovára· ' 
la, ale, čert /ro ber, ked to inak nejde. Ale či tá 
wrtuffovština, čo doká že byť napohl'ad taká 
bezbrwmtí a stra.fne (ach!) ohľaduplná a me· 
dzitým šikovne (a či nie bezolrl'adne?) prevra
cia hodnoty sem a tam v záujme vlasmej ne· 
dotknwelirosti , je ozaj iba preiitok piiťdesia· 
tych rokov, ktorý sa uchy til v mojej hlave? 
K ie i by to bolo wk. Kiei by panovalo v 1raJej 
hudobnej obci iba radostné, otvorené, dotý-

3. interpretačno-pedagogický 
seminár husľovej hry 

V de\ och 23. od 30. jún» 1'189 prebiehal na br»lisl»nkom 
konzen ·acórlu pod l'tdenfm pror. Jlndtlcha Pu dtru 3. roč
nik lnterpret»~noJW<iaKO&I<k~ho sen•ln, ra husfo••J hry·. 
Seml"'r oreanlzmala Slu•·enská hudubn' >J~Uiutnmf 
,. spolupr' cl s Konzen ·atórlom ,. Brali>la•e a s odburom 
t kolst•·a :\V hl. mesta Brat 

!'\m lnkou semln' r porto•· skladb)' P. Jan-
toUiaka Concert da lbCJ•·anej podľa A. ľo-
r• lllho ,. pripra• • bstnfcl tok muhll 
s•ojlch i lako•· mp mblml muzldrou· 
nie. Okrem lndlrld ľonj hry· a skú~k ko-
murného orchestra semldr» d•• praklic-
kl odburn~ stretnu~~!Y)!!I[I~i>ed 

Semln' r mol sl, • nosi 
cum Komorn~ho orchest Uslo•·ského konzen·atórla a 
ukon~ll sa kuncertom zúčutnení·eh i loko•·· Kl»dum bulu. 
t o na koltkthnom muzlcfro•·anf >»mohli zút a.cnlf •ktci 
od 6-rutn<J ú~astnftk,· z Prah~ at po nllj star~fch t l»ko•·· 
Colku•o mot no kon~tato•af. teJ. lnt<rp,...tcotnoptda11011k · 
k5· s<mln' r mal •Jdarení· priobcoh a z doterlljl feh bol naj
Ú\~n•Jll. 

Zomrel Herbert von Karajan 
J)ňôl lf1. j ula t. r. zomrd UJ>ru>tred 11r1pra• 1111 premieru \ 't-rdihu OJX·r~ \l11\k11rn~ h11l ' raim.:i 'lllt· 

hur~kého fe,th·alu raku~k.• diril(elll Bcrlwrt '"" ..... rujan. :-.lickdu.i' r llh'ltlh<·nl , .. Jthur,kého re, lhulu 
ruJ..ú ,J..~ diri~tent llcrhert • on k:ar:tjan. Nlclo.daj \1 ;~h,uh ent ~abhUI·,kcho :\lo/.artl'll a 'll'den,kcj \'~ ... ,. 
hj hudohm·j ;,kol.• t:tťa l " "j u dil'i ~:<· nhkú kuriľru • l 'lc. Jlokracmal uku hudohn~· riudltcr , . .\11chcne. 
od roJ..u 1937 pr:l'idclne hu,fo•al na <·tle Unlrn\J..~ch Jilharmonikm u ~tatnej o~r~ • Berline. 19~1"' 
\ lul ~éfdir i!(l'lltmn h<·r hn,kt·j Státn<·j kaJ~Iy. l'u 2. " ctoH•j HJjnc "' n11tu~ IJMIIItid.~t·h dil\udm muwl 
odml(·:tf. znm u dehutmal 19~7 • Lcmd~ nc. Od roku 19~9 ri11ditd' •ll-dt-n,kt-j SJM1lo(·m,.,ti prilllt-l'm 
hudh~·. diri ~t•· nt i rdi'á' milan•k•·j L:• St·ale. • rukcll·h 195~ - 19119 wfdlri~tcnt 6t-rJin,l.~t·h nlharmCJni
" " ' , ' roJ..CJch 1 9~7-<•~ riaditl'l' • ieden•J..cj ~h1tncj UJX'r~ . ud roku 1957 unwlet· J..~ rhtditcľ Sabhu..-k~•·h 
•la\lw,t n~dt hier t.:•loiil • r11ku 1967' Salt.bur~tu \ 'efkonCJ('nt· ,Ja\lu,.,tnľ hr~ . nt-, lo.iJr lltmlid Turicnt
~la • n"''"" hr~ , J..dc n.:1d1lllll' upcr~ •ám diri!(tl\ 111 i rci.irm 11l. S mim11riadn~m /.llllictcnim \ll H'IICJ\Id 
tdukonul'cl\ un iu na hra• m:c.i " uk o• ej - a 'idt-olt-chnik~ . l. toni aj h11,jnc • ~ u ih od l'~,.._ 9tMJ n11hra• 11k 1. 

1969 1:1luí il • llcl'l íne h.arujano• , kú nadál'iu na p11dJlllru mlad5t·h cliri~:•·nhl\' . T•·•·hnickol11 z•·ukmá dCJ
kCJnalcN' 'táli ' t't•ntrc umele<:k5ch amh1ci1 t11hto mim11riudneho 1ja• u •·uroJI'kcj hudohnointcrprt-lltt · 
II<'.Í kul t ur~ 20. ~lllrocia. 

Jeho úmrtie j e hudk11u nitlt•n '" mimoriadne IHJhat5m. rciiJHirUpln5m ll tinCJrod~m i hCJIIIIIlJil'llioílnc· 
h11 hudCJluu l.a, ale ne~ I>OJ'IIe i zu <'d uu ucntln kCJu ércm . 

OHĽADUPLNOSŤ 
ČI NEDOTKNUTEĽNOSŤ 
kajúce sa a dotknuteľné snaienie. l v našej hu
dobm:j esejisti ke a kritike. 

Potom by sme sotva museli zápasi( s ne
záujmom hudobnej verejnosti, ktorej ľahos
tajnosť dnes páli aj Ivana HruJovskélro. Hoci 
na druhej strane tvrdí, ie izolácia a uzavretosť 

nie je pre skladateľa problém tt trauma. Toto 
presvedčenie mu moi no iba závidieť. Ja si 
mysUm , ie tvorba potrebuje i iť v prirodzenej 
symbióze a konfrontácii. O 1íu m usí zápasiť. 
Už Beethoven sa m val nielen s nepriaulou 
osudu, ale aj konzervatfvnymi kritikmi a za· 
dubeným publikom. A nie v dobe .. netitan
skej". Dnes awor na Slovensku tvrdE, ie .. my 
vieme svoje" a chytá za slovíčka myšlienky 
kritickej a sympatizujúcej kritiky, ktorá chce 
dostať tvorbu do šir.fieho kulttímelro poveda· 
mia. Ci to azda svedčí o prirodzenom awor
skom sebavetlomí? 

Aj Ivan Hm Jovský by chcel mai' ideálnu 
prehliadku. Aj on vidí, i e treba dačo robiť 
pre wké uplatnenie našej hudby v umeleckom 
snažení súčasnosti, aké si zastri i i. No kým u i 
pred dvadsiatimi rokmi napísal, ie sa neza
obídeme bez medzinárodných podujatí a Jes· 
ti valov, dnes tvrdí, ie sa z .. detskej choroby" 
nedostatku medzinárodnej konfrontácie sotva 
vyliečime v najbliiš fclr desat'ročiach. Owj, 
pekná perspektíva! Nie, ie by som chcela 
u mís ai tak počuť práve len .. zahrwriémí" 
hudbu. Aj tam je, pochopiteľne, dosť .J wrru ". 
Ivan ŕlmšovský zbytočne presvedčuje 

i o tom, i o hodnotách slovenskej hudby . 
Viem o nich, vieme o nich . Lente k čomu je 
toto sebapotvrdzovanie dob,ré'! K ničomu. 
Lebo tie sa nedoswntí do sveta a ani do vedo· 
mia našej verejnosti, ak svet stíc'a.m ej hudby 
nedotiahneme nejako k nám, aby ľudia videli 
a počuli, i e to ,,čudo" je nejak)'m .~ir.fie plat
ným posolstvom o dnd nom svete. To je pri· 
rodzená u normálna výmena kul11ímyclr hod· 
nôt. túi ba po powávtmí a dnes najmii po 
spoznávaní kultúr, predpoklad tvorby krité
rií, spôsob existencie stíčtwrého umenia. Pre
dovšetkým wk internacionálne/ro i tak národ
ného, ako je súčasná slovenskú hudba. Nija
ko si s tým neviem dať dohromady bezútešnú 
vidinu najbliiHdr desat'roť!í. .. 

Ivanovi HruJovskému sa nepáči ,.galima
titíJ" s diváckou a avantgardnou hudbou a tu· 
JEm ma aj potajomky upodozrieva z nadŕža· 
1ria tej druhej alebo voľajakJ'm "izmom" 
a technikám, ktoré vraj nezaručujú apriori vy
/I'Orenie dobrej hudby. Nuž ale. kto to tltrdí? 
Uviedla sm11 .. divácku" hudbu. ktorá čerpá z 
prosniedd'v tlžezu a modem ej populárnej 
hutlby a je dnes extaticky sladkú a hudbu s 
príchuťou drmosti a protes/llo.Hi, .1· ktorou 
šwrtovala avantgarda ako dva krajné póly, 
ktoré práve 1111 tejto prehliadke oslovili 
a zdravo podrtíi dili odbom fkov i publikum. 
Pretoie ono inJtinktfvne ide práve za tým , čo 
nejako vybočuje. Co má tendenciu "nebyt· 
a nie .,byt"' v .,norme", či ui s lepHm , či hor
Hm výsledkom. A najradšej. prirodzene, 

s najlepším. Co to má opiiť spolotné či s pii f· 
desiatymi či inými rokmi? Velľ to je stály 
a dnes viac ne i aktuálny svár a potreba ume· 
ni a. ..PoruJovat" , zápasiť, v kaidej cJrv({; 
a kaidom diele, so zabehanými kánonmi 
a stereotypmi. Od technických a dobových 
smerových kli.šé ai po v/asmrí pohodlnosť 
a zabehanosť. Kto vlastne vyvoláva due/ra 
dávnych noriem a načo? 

"Nebyť v norme" je ui od renesancie výra· 
zom sebavedomia a osobnosti. ,.Byť v normt" 
(čiže stotoiniť sa a opakovať a l l'bapotvrdzo
vať atd. ) môie mať rôzne, naprfkh1d sebazá
c!rovné dôvody. Ale rozvoju umeleckej indi
viduality a aworskélro sebavýraw lleprospit
valo a neprospieva. To by bolo práve nfzke 
povedomie o hudbe, o ktorom v článku lrovo · 
rím. Takisto nemôžem stí/riasiť, ie zvládmt· 
teľnosť a profesionalita je vJeliek proti mono· 
t6nii. To je ove/'a zloiitejJie. Aj vo všelijakej 
.. norme" sa moi 11o zabývať na slušnej profe
sionálnej úrovni. Len či to bude velini ume· 
lecké a nemonotómre, to je otázka. 

Ivanovi ŕlru.šovskému sa v skl/lačnosti ne· 
páči moja optika. Mám ideály, upieram Sll lut 

optimá, preto som aj nespokojná, aj sa proti 
všeličomu vzpieram. A le nie som skeptická. 
Kým Ivan 1/ru.(ovský sfce vidE .. zreteľný po
kles" a je ai krajne skeptický. No zárovetl je 
ai nepoclropiteli1e spokojný. Vraj neexistuje 
nedostatok príleiitostf pre tvorbu. Izolova· 
nosť nie je problém. Nehrozí skostnatenosť 
a a11aclrronizmu.\· 11 ani prastará faktúra 11 zrej· 
me mri i iadne iné neduhy. Nietmonotónie tmi 
staronovej programovosti. Nekonečné zd6-
rau!ovanie tradfcie nie je problém 11 naopak, 
ako sa ukazuje, ešte ju treba obrwíovať 11 do· 
nekonečna opakovať, že bez tradície ... alt(., 
ako by to nebola už tá 11ajsamozrejmejJia sa
mozrejnosť. A akoby bez vízie, bez predhie
lrania a ,.nebytia v norme" nebola aj tá naJa 
tradícia len ničnehovoriacou frázou. A napo
kon niet ani zalrl'adenosti tlo seba, opticky 
zlrora dolu , pohľadu pod no/ry alebo ponad 
litavy, vedomé/ro ale aj nevedomého, ktorý 
zväzuje 11 oclmdob1iuje autorské gesto. Na
miesto neskt1le11ého pohľadu otvorených očí 
11 Slístredenýclr myslí. ktorý oi ivuje, ozvltíst· 
1luje, jáscinuje 11 oslovuje. No a niet .1·a zrejme 
tmi o čo usilovať, ved je všetko v najlep.~om 
poriadku. 

Úvodný referát Ivana llrtt.~ov.1·kélro na 
skladatefskom kolokviu ma o tomto 1•.ferkom, 
i ia l: nepresvedčil. A keď i e sa jedná o wk tí re· 
nomovwrtí osobnosť našej hudobnej kultúry, 
veru mri troclw nepotešil a nepredclrol opti
mizmom. Skôr ~·i mys{(m, ie tí vodné refutíry 
mt kolokviách by mali byť naozajslllým otvo
rením dialógu . Tvorba to u lltÍS nemáva ľah· 
ké. Ani skladateľ.vktí a ani esejistická - uj ttí hy 
totii d rce/a byť tvorbou. Ale ako byť t ivým 
.. na pitc•vnom stole, pod skalpelom oclbomí· 
kov, zachvtítenýclr ohľuduplnosťou a nedot· 
knutelirosťou? " 

NAĎA HRČKOV Á 
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ra.žská ja.r 
Ťažisko orchestrálnych koncertov tohto

ročnej Pražskej jari bolo až v d ruhej polovici 
trojtýždr)ového hudobného diania. Po salz
burskom Mozarteu a po vyst(rpení BBC 
Philharmonie O rchestra Manchester domi
noval Cleveland Orchestra s vychýreným di
rigentom Christophom von Dohányim. Jeho 
rodové korene siahajú na územie dnešného 
Slovenska : dirigent je vnukom skladatcl'a Er
nô Dohnányiho. 

Prvý pražskojarný koncert svetoznámeho 
telesa z Clevelandu a začal trocha rozpači to. 
dramaturgicky málo hodnotným Trojkoncer
tom pre husle, violu a violončelo so sprievo-

Americký violončelista Yo-YO-Ma 

dom orchestra od Michaela Tippett a a zvu
kovo málo vykontúrovanou Schu bertovou 
Symfóniou C dur (Vcl'kou). Druh)• večer 
však už ovcra j asnej ~ic podčiarkol vše tk y 
prednosti tohto telesa . Napríklad Bartókovo 
Divertimento per s láčiky zažia rilo nob lesou . 
farbitosťou a hráčskou precfznosiou celej 
sekcie. Prvá symfónia Johannesa Brahmsa 
bola dôstojným záverom pražského hosťova

nia orchestra. Technicky perfektne stmelený 
umelecký kolektív pod taktovkou dirigenta 
priniesol nové poznatky o možnostiach inter
pretácie Brahmsovcj hudby. 

Clevclandskí hostia ako pozornosť za ov{r
cie (naj mä v druhom vystú pení) prida li 

okrem predohry k Mozartovej Figarovej 
svadbe aj predohru k Smetanovej Predanej 
neveste. S takýmto prídavkom sa obvykle 
nestretávame (tým menej u zahraničných or
chestrov). Bola to však poučn á ukážka nové
ho por)atia: to. čo počujeme v divadlách je 
v porovnaní s verziou clevelandského orche
st ra často iba snaživým pokusom . Američa
nia tej to technicky núročnej miniatúre poskyt
li všetok svoj um. Nad samozrejmú techniku 
priložili aj krásne vyklenutú kanti lénu , akúsi 
..slovanskú hrejivosi'·. ic je to pre nás po
hnútka na zamyslenie? 

Vci'k(r lekciu nám poskytol a j americký 

violončelista Yo-Yo-Ma Violončclovým kon
certom h mol Antonína Dvofáka. Yv-Yo-Ma 
na b{:zc pe rfektne;. pri ton; však n:- ,,rosto sa
mozrejmej techn ickej di\pozícic vytvoril pô
sobivý celok. ktorý ohromil vcl'koplošnou 
koncepciou výsmvby. vyváženosťou dyna
mických aj agogických vrstiev. ncokáza lou 
vrúcnosťou a nevšedne prirodzeným citom. 
Vio lončelista podal vrcholný výkon. Dosial' 
sme ani v podaní našich umelcov nikdy nepo
čul i tol'ko typicky dvol·ákovskej odušcvnclej 
lyrickosti. krehkosti . aj láskavej a až vcl'ko
ryscj robu~tnosti . ktorú tento umelec impor
toval. Skoda. že česká filharmónia, vedená 
svoj ím šéfom národným umelcom Václavom 

Pod lupou: stará hudba 
V I'<ÍIIll'i nu.:d t.imírodnéhu hudobného f.:,tí

\'alu l' r:ti.~J...ú jar IIJI-!9 'a U\J...uto(·níla 1 diHl.:h 
16. ~ 11\. m<'1ja l ' J...ongrc~ovcj ~;Hc intrrhott· la 
FORUM mcd7ill(\rodrl<i mutiknlo~id, ;í J..nn
krrnría na tému Uudnhná kulhira ~trednej 
Eurcíp~· dn roku 1700. Tradíciu tejto jarnej 
J..nnkr ,•nl'ie venovaneJ probl(·mom -.ll l'dol e-
1-:.~;j . a rctH-''''n ~n ..:j hndhy ;a l<liikl čl'~kú Spo
ločnosť pn: ~ t arír hudbu . naj,kúr ilko ~tkciu 
tlorrnkich mu;ikolt'lj!m '-Jll'l'iilli~tm pre oh
i ao,ť ~t;u·cj hudh~ . nunul~ roJ... po prv)·J..r<it 
s pokuMHll o med;in;írodnt"r uč;1't. Tohtorol'
n~. podujatie s;~ ui plne včlenilo do ak.:ií 1110:
d,r,in;írodn._lh(l vý/namu . nj vd'aka pow rno,ti 
nsporiadat.: l\k)·ch nq.tan iLún i - l\linisterstv:t 
kulhín· CSR. ( 'eJ>kehu hudohného fondu. 
Z\·a:r.u' českých skladateľov a koru:ertni·ch 

o mneh.:ov :l Medziu:ínidného hudohného festi
valu l'ru7$ká jar. Na pntl uiat! '" ;(lča~tnil< l 
27 rderl'ntov. z tohn U ;ahrani.:·n).:h IHhll. 

l'rk·heh J.. onfcrt' lll'ie. J.. w ni na ;aťiatk u po
;,drnvil predseda l'rípra,·néhn 'i·huru .laru
~lav .Jir:ínck a pt·edseda ľc~;tlvulu' éhtl ,·)•boru 
)•ražskej jari Váda\' Kuéera. hni rn;l:k:ncn) 
do viacn\•ch tcmatit.:J..ích \J... uprn . Natin!J 'a 
prt.:d,tiliiÍi ~pccial i -. tr 'pn: ohl:l'l ,t,edo\ .; J..cj 
IHtdhy. V .:ent rc pn;orno,ti ; a lu ani.:'n)l'll 

· mu:t.í kolúcov st<ili o t:í/J..v \'l <ií,lmnvch v/ta
lnw :1 kor{taktov hudP!llliJ..m v \ir\ <1;11 -.tn.:do· 
,•u rÚJhl-.<llll t.:ri to1 ~:dnom ~;íhcll' . El:íhil·la 
Wilktm~ka-Zan•rnha (\ arš;l\al pnuJ..:Lt.ala n;~ 
2ivé 'tvkv hmh1hní•d1 leorctí J.. ov a w·k.: J..on 
takt\ rit,:d ti univc;·t.i t <~mÍ (Pnrlr:1. lnc,•btadt. 
Lip; J..o. Kr;~J..OI' ) dnk :ii'atdnc 1 ;uraf)t\ tcn
rctkJ.. ~dr t rakt;Íto\ ' p1'ohlcmat íJ..on 1\ Itl' It' a 
' Jwndat r\·;r. Waltl·r Pa~~ ( \ ' il'dl'IH blii\ic nh
ja;,nil 1 tt:1h y 1\K'd;i hudPhn)·111i t'<.'lll l'allli Pr .r· 
ha a Vic-d..:1i a Jct'1.Y l'ikulik ( \'ar~ulal ' "ve-

" no1·al ,t,·('n\·m bodDnr pohJ....:IH• a .:-..:,h·hu 
HZ hudohrK:hn ·ll\ ota . '/. <·<·'J.. ~ch llltllil-.<li<IJ,:Il\ 

\'}'tÚJ>Il .laromrr ('ern~ ' hlhJ...<IIOll .rn . rl~ t<HI 
'-peci lk J.. ~ ,·h .:·rt ' ll .:do1 eJ...: j pol~ ľd nie 
, . ~tl'<.:d ll l') L.:urop~· .r ' d:d\im1 pn,pe\'k:uni 
\':ícl:l\' l'lorck t \ \ tlíi ti.: dHmilll\ d r dia lck t<l\ 
pr·c a na!~ tu ťl'sk~·clr pranK'IÍll\' ľa Luk:i~ !\la
toušek (Boh~· mika nH:dti \ l r~·dovc· l-.~1111 hu
dnhn\ mi na,trojmi) . 

Pn;,b<.:lhín j\ic 1<lJ..ovanic pt\ dw d1ia '" 
prcsU illllo dn ohdnhia b:mlk!l. K vi..:llb<.·r
n\m prnhl.:mon1 taC·IdHl\'ania 'a luk :íln~d• 
hudnbny.:h kultt'rr dn cuníp,J.. dw J..on lt' \ltl 
-.a 1 ~jad r ih .liŕí Sdmul tHrnol ana ly ttljtk '-Í · 

tu;ki u , . .::c~k\•dt kraji nadi a ~ina Gerasinw
ra-t•er~idskaj'n <Kyj<•l ) ,. prispc\·J...u Uknrjin· 
'k.v huduhn~· harnJ... . Spú,ohmi .:.ír,•nia hudby 
1 17. 'toro(·r mcdti 1dH1lníJ..mi '" ;anlw1al 
Stunbla\· Bnhadlo t llradcc Knilti\'Č). Karl
-l.lcint Yil'r'tel (l.i(>Sko) prcdnk,nl/atiJÍIIla\'~' 
r..:h:l'<i t o tradíri;\l: h ~,·h hrpc.:n-,k~·cl l thoľlll' 
,. 17. qornd na t:'IJ..Iadt• ana l\/\ dPhm \ r h te'· 
o~t· t kJ...Ich tlaJ..túHII 1 Dr,í/ d a;r a d:ddd1 n..:
lllt't'l-.\ ~h IIIÍL'q , 

K í~·dnutJi,·~m rdcr;itnm '" rn/\ íjali Jl•ldb 
; :h ·alllo-,ti prohlénw1' ak li\'n<.' di,ku'- il' . . kd
IH>u 1 n:qplodnc·j\1\'h ':1 uJ.. :il:t l <~ di,J..ll'.,ía pn 
\'~'lÚJll' lll uJ..ra juhh't llllltil..<•in)!,i<·J..\ . J...hu a 
1 y pn l\'OJ..n1 ala po.,lu.:h;ít'ol J.. 111 ll/ll\ ;u riu 
nad ' n1jnmn ~' n1i \·pJy, mi Ili..: len \ ramci 
o, tredrl<.'i l ~ un1p~ ak 1 \ir.:; ,_.]l 'lh j,Joo,Ji:tch 
nwd11 tap.rdn~nu a \ ~ehndn~111i lnrdohn~ llli 

J..ulllll .lllll . 
Spnln(·n~ m ri,·.;~· nim j)l'llhh:nHI\ J'<'J..nr(·o

v:d;r konkrenr i:• 11<1 druh\ dcr'1. l~uuml rahk 
na t-: mu Sll·,·dn:'t l·un1pa·- t~·rí t<1rium . JWir· 
tkJ..~ a J..ultu111~ \\loj 11\Í.:dh (·._·,J..r hi•anr11.:i 
U. \'alka. 1'. ('urnej • . 1. Fuk:1č. Z. ľhllí· . 
.1 . (\·rn~ ). \'~m<·dtit Jhl)<:lll ' trc·dnt'Í Lu rôp~ 
1 'Jn:do\\; J.. u '" uUt aln pon1ernc n:Írllén~•ll 
JH\ lhkmonl. Jd ro 1 i~":.c· nk íe ;;Í\ j,Jé 1>d mči
l\l'li J..ornl'ncir a ll.lthdr n·de<'J..clw po; nani:r 

Clevelandský orche~tcr 

Neumannom, nepochopila ojedinc losi tohto 
vystúpenia a podala neadckviítny výkon (vrá
tane neschopnosti dokonalej súh ry a intonač
ných kazov). To by sa pri takýchto hvicL
dnych večeroch stáva i nemalo ... 

Pozornosť si zasl(rži aj veče r . na k torom 
nemecký skladatcl' Udo Zimmermann dirigo
val svoju skladbu Gib licht meinen Augen; so 
Symfonickým orchestrom Čs. rozhlasu v Pra
he ako sólisti spoluúčinkovali technicky per
fektne disponovaní speváci Gabriele Fontana 
a Lutz-Michael Harder. 

Realizátor záverečnej Beethovenovej 
Y. symfó nie viedenský No. Tonkiinstler
orchester pod taktovkou Isaaca Karabtchev
ského interpretoval skl adbu nielen v príliš 
uvol'nenom tempe a bez akýchkol'vck drama
tických vypiití, ale aj s dos i zret eľnými nejas
nosťami. ktoré nesvedč ia o vyš~ích kvali tách 
telesa . 
Vďaka francí•zskernu dirigentovi Yanovi 

Pascalovi Tortelicrovi a Festivalovému orche
st ru (zlotcnému 7 pražských telies. a členov 
dvoch popredných praž~kých speváckych 
zborov) sa pod klenbami gotického sviitovít
skcho chrámu niesli tóny Berliozovho Rek
viem. Zat nc lo v príkladnej zvukovej kom
pakt no~ti. ~ rešpektovaním tektonickej šírky 
i so zmyslom pre tvarovanie detailu (naprí
kl ad Sanctus so zne lým tenorom Roberta 
Dumé) a s určitou dävkou emocional it y. Di
•igcnt r rc druh ú č:l~i (Die~ :r:rc) i ·dnotlivé 
dychové 'ekcic rozlo7il pozdÍ7 ce lého interié
ru , takže v optimúlnom akw.tickom strede 
vznikol ncopakovatcl'ný dojem. Okrem spo
menutého violonče l i stu Yo-Yo-Ma vcl'kým 
magne tom tohtoročnej Pražskej jari boli tiež 
recitály violončelistky Angeliky Mayovej (aj 
teraz si podržala svoj t radičn ý štandard) 
a klaviristu Maurizia Polliniho, ktorého hra 
mala vcl'ký ohlas. Početné prídavky iste po
tešili. ale pravdu povediac. nic všetko. čo Po
llini praž~kému publiku ponúkol. malo tie 
najvyššie parametre. 

Jt:dnotll1~d1 11<Írndn~ch .:cl~"' ,, :q \ -,u<·a,
ll<>'-IÍ \ Id lille prelllL'Iliilll'ol \ je· ho dr:'lpillll. 
r\J...n podnc•tll<; 'a uJ..M:Ii <l hl;td:tllÍI.' II I'Č Ít \ l'h 
rypkJ..1<:h i:t\\1\ \ hudbe ~tr,·d•,,·i l: ur~íp1 
l<lhto obdnhia. o J..ton: '" pPJ..u,il .laromn 
Cern~ :1 /<1 jL·den 1 nu:h ot lra(· rl J..., ildll\ ne 
'kupiu111é nnrLidnnani~' ur(·itiL·h J..,Hlllln i
r:kh (drkl'\'ll~·ch). J..1nr.: pri nú~a ~p.:cifi ,·I-.0 
h•rmy ,1 druh~ hudh~ . 

l\ l round wbk na,kdnl al opiit hlnJ.. rek 
dl\ll k prohlcmatih: ,ll·~:do, eJ..e j hudh~ . !\li
ru~l:t\' P~rz ( \ 'aršn,aJ 'a ,·yjadr il J.. ot :vkc pn
lyfúni<' \ '"'edncí r:urop<' \l(> rnJ...u 15(10 . Wil
h:rn Eldl'r~ Jl 'trcdrl) anal\ /\l\ ;11 t<.·.:hniJ...u 
l;lll\l>ntu dnrlll , . ,J...J.rdhadl (i . Dula\ a. Da)!
mar \ ';miiiol'li t Praha l "' ;:i< >he J.da ; lilehla, 
n~nli pie..,frami,v Sp<.'t'liilníJ..u Knli<>lohrad.:t·
J..mn . .luna Fojtíkod (l'rahlll ohr:itil;l pot.<ll'· 
IHhl J.. (l',J...!mu onr.;<ll c'lllll o1dina liu 16. ''"" 
rn.:·ia . i\ a ;:11 ..:1 \:,wplla lluna Ft·n·nl'J.i t Bu
dapešt'l' ll.'l.:r;ítnm d<~t~ J..a j(r,·illl 'a hudohn~ j 

J..uhtiry l' r..:'-•l\ <l' 17. '-llll'<ld. 
\ ' I'<ÍIIIl'i poObl.'di\;IJ.;k-(l\1 Jll'<l).!l ,tli Hl príp ra · 

'Ii i "'Jl<>llildatl.'ha pil' u.:·a,tlnJ..o \ J..onkr~·n
d e d1 e t aujrm;l\ e .rh·,,·. \ Zrt..ad lm t j kaJI· 
Ink<· Klement ina " • Jlrttl.,t<l\ i lna kum·ertc kn
murn~ Hlk<ilny srihor Dumlen;r Canlitans 
.; l'l'(ll'l'twirum stredmekrj a rcrw\aru:m·.i hud
h) dormín~j (e,kej pmH·nil'lll'ie. 'iuho1 ; lnlt'· 
ll\ pre\'il/ lll' /0 ~tUdt'lllll\ ll all'l>l\l'lllO\ J'fil/· 

,J..,· i 1-. :lll'dl'\ hlldnbnc·j \·edy pnd \'t•dc'llllll 
pr:tcm ní l. a UTD l ' (S r\ \' dr . l'tl ra Han(· ka 
;nialta,JuA·n~ t'I'-JK'l'h :1 ocene nie Jlrl'dO\ .;L' l· 
J.. 1 111 I n 't ram n lin :uuu11·l'h uť·:"trn J.. n1. l' o 
~-,;lll l.:ellt' na,J~dm ala J'l c.-hlí.tdl-.:1 hudohm r h 
pallli<~WJ... \ l l utklbnmll ndd~h:nr St:\tn~·i 
J..nii nic.: C~ l{. 1-.tk hnl i J.. n;l hli adnui Íll 111. i. 
\ I<Íl' lle ti.ll'l' / Oli> ,t J"' .._IOI'<ICiol . ak <l( :llll<>· 
i!l'lll\ 'lnwtanu . Jh,uo~J.. :L ~falllllll . h't \ln
~:m;nlw oll:a a tl':rl.:.re /<I II JÍill .l \ C r u J.. opi'~ · 

('l:! J)l'<lj!l .llll p<hlcdn..:hn dna "' d<ht ,rla l<' · 
ma L ' lnhd ll ab,hm,l-,,·1 d> IIH'Ii<.·' lllldobn<~m 

I ÍI'tllL' lit . 'llll<ll:ia 1 'lll'dii<:J l UIUJW. T(•nr :l 
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a zúve r fc~ t iva l u ~a predstavila kedysi su
perhviezda sve tového speviíckcho umenia 
Gwyneth Jonesová. Umelkyiía hiíj il a woju 
niekdaj~iu bri lanciu s obdivuhodnou noble
sou a umeleckou svcdomitosiou . bez zakolí
sania č i akcj ko l'vck man ie ry. Ocenili sme to 
vo výbere piat ich piesní Richarda Wagnera. 
zaujala i v cykle Sibeliových pie~ní a kulmi
novala ako inte rpretka Brittenových úprav 
ľudových pic~n í z brit-.kých ostrovov . Skoda. 
že na Pražskú jar príliš často prichádzajú ve
ličiny sve tovej povesti až v dobe prechodu 
cez zenit. .. 

TOMÁŠ HE.JZLAR 

Gwyneth .Jonesová Snímky nrchív liZ 

na\l.r 1111 nhl," m<.·d;r rl'Jt•rcnt mr. '> t.rtl'•i-.<l· 
\;>JII rek 1.1l<llll "'tupila Elihieta Z\\ulin~ka 
t \' ar~anr l . J..t<lf<i nhja,nil;~ na d! J.. IadL' p<lliiÍI.'· 
1-.l'h<l p<lt :idla 1 ; ta l~<n m~·d1 1 1 J.,dn ut:imí dy
n:"ri:uni J..unt.IJ..t: m,·d; i th<ll,J..~nH J..apd a· 
nn .1 hudohn1kmi lhl\ la íom. :o\a, Jcduttk t' 
p1 ,.,p.; \ J..: po,J.. ytm.lii 'l rnk u p<liL'lll ,lll\IÍil<"· ~ 
tí udlOJll'lli<~ t.: íto prnhk rlta t i J..~· <ld hi;.tori<:· 
J..: rh \nnd dn hudnhn,'ho tÍ\ nt a 11a -.._-mml<ll· 
n~ t.:h p:ul\1\ nll·J..yl'h d1 nnKh ai po thndlll>te-
nia ('i,"'tJ..m 1d1 J:l\ 11\ hudohn,·j kult tt l'\ 
\' tomto ohd, ;hi : Petr l>:určt.. (l'raha í- 1T:n::i? 
IOid ln-:j pnl\·ll\nit· \ Ce..:h.kh \' 111, 'Jo111N . 
('armclo ( 'mnhcriati ('\,·" "' 01J.. ) K<lJll l'lll :l· 
llll' a rot ,iln\ alli.: .: hmo~lmdr J.. nrh 11.1 thnrc 
Rudoll;1 ll .. llartrmrl Kro;1e~ (\ icdl'irJ- l hr· 
ntanÍI Illll' :r hudha 11<1 th·o rc Rudnlla ll. \ 'O 

'\ ' 'tk nwll: t .1 . (iall:r. l{ll(lnll' l'<·(·man tBrnul 
K pnll <l llll 111. m:uut' l I/ Illu 1 hudlw 17. \lo-

1\lL'I:I. l<olwrt Lindl'll t \ icdl'lll ll udha na 
dl <llc' J.,., ,,r.r :\lal\;r.;,,, , ,\larta lluiJ..ma t llrati
,.,lal'a ) - l hrdol11i<: J..ont;J J..Jv ' Pj.:,.,J....:j llhlu,tí 
\ J(, a 17 .,tnrn(·l. :\l:trlin llur~na t(e~kj 
Krumlm 1 ( )" lbll<l,ll (·e ,l-.~ dl ,J..ldthtel<ll 
lh . '1<11\lll il. .Jana :\o' u lna 1 Praha l l' PI\ lt•
nÍl' t hudnhnenw rn l:ll llldi 'P'-'' '" . <icrl;ard 
Str·uthll·r 1\ icdl'f1J lunJ.. t' l;l 'nhba,m é ho in· 
\ trlllllCillll oJ..ulo lúiiO 

l'uh l<>ll l''ll,l pr :v,J..:~ J.. unk1enua '' 'l:t• 
I<.:J hudlk·. 1 Jl•> r;~t li ui '-" '"" l ell\1\illlil tq to 
Jllllhil: lt l<III J.. e. "' ,t,li .1 1 /0IO\~ lll pnd up 111l\ 
'\ o jh<> d ruhu. \ 'y" •k a t11m d l JH L'dllt' 'l<.: ll~·" h 
JH Í'Jit' \ J..,n. J11l1dll t' d i'J.. II,Il' ll;l.:.kh l /a iHa· 
ni l: ll\ d 1 ndhnrn l(,m . Jlll 'J'IC\ ;q lit'<.' J.. 1< l/ .:,111.'· 
11111 :1 dPpillt' llill \ /:l )<llll ll\ d l JlOIII.ll l-.1 >\ . Jll i,l• 
tl·J,J.. ..: il nd nrnwlnt' J..ulnún>\t' ,t,etnutra 
a ' ll <.: Jil"kdnnl)1 radi.' :q 1 /(11'11<.' "'po riada
wl , l,.• , Ju;h\ t pral'\!\ n0 pr ' l'>l rc·dll'. pr ,·J..Imla
tehJ..\ ~ok J..tr' ,1 <H'!!il lll/al:nl' ralwtp<.'tc'll l<'l 
J'l '' Jl<.:h J.. td:ll nemu Jll ll'b<:hu pl•dut.lll.l. J.. tn-
11.:' \ : ra; nc pr"pcl<> 1.. lnt \ oju Jh>tn:tlll.l 
hudPhn~ l'l l kultur '"' ' ' 'd l c'tllll'll . 
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K záveru abonentných koncertov SF pre zá~ody ... 
než je len hra v orchestri). viedla 
aj 8. Trnečku k tomu, aby ~kom
ponoval dielo \o sólistickými príle
ži t osťam i pre všetkých troch. 

Ide o aprílové (25. a 26. IV.) 
a májové ( 15. a 16. V.) dvojice 
koncertov, ktoré v zmysle záme
rov dramaturgie toh to cyklu po
kračovali v uvádzaní hudby nielen 
so zreteľom na rôzne storočia. ale 
orientovali sa i na monotematický 
typ programov. Myslím teraz naj
mä na aprílové koncerty, na kto
rých SF Ko~ice s dirigentom Ró
bertom Stankovským uviedla štyri 
diela autorov 20. storočia , ktoré 
spája stretnutie "na hranici" hud
by vážnej a džezovej (resp. popu
lárnej}. Teda išlo o ďa lšiu podobu 
tvorby nášho storočia , ktorá kla
sické formy napfi\ala hudobným 
obsahom iných druhov hudby. Aj 
keď nejde vyslovene vo všetkých 
dielach o .,tretí prúd'' predsa -
najmä v tvorbe B. Martinu so zá
ujm;>m zaznamenávame zvukovú 
pohodu výsledkov jeho parížske
ho pobytu v dvadsiatych rokoch. 
Half-time je svieže dielo, vyrovná
vajúce sa s podnetmi európskej 
medzivojnovej avanlgardy. Poču 
jeme v ňom vera prvkov, ktoré 
sme našli aj v Stravinského dielach 
tých čias. Klavirny koncert J, Jež
ka (žiar, u nás m{tlo známy a hrá
vaný - na koncerte dobre stvárne
ný predstavi teľom strednej gene
rácie českých klaviristov Janom 
Novotným} nám pred~tavil autora 
v období záveru jeho štúdi! kom
pozície a klavíra na pražskom 
konzervatóriu. Je to dielo , v kto
rom Ježek volil .,tretiu cestu.'' 
akýsi kompromis medzi akademic
kou študi jnou orientáciou a prí
pr:wkou profesionálneho zvládnu
tia technicko-kompozičných po
žiadaviek a princípov vážnej hud
by, s jasnými náznakmi jeho inkli
novania k džezu. Z iných pozícií 
vychádza tvorba L. Bernsteina 
u B. Trnečku (ide aj o iné. neskor
šic ča~ové zasadenie). ktorí boli 
pred~tavení dielami. zachytávajú
dmi obraz ich , možno povedať. ty-

Uratia Ja~kovci- interpreti Balady B. Trncčku Snunka archí \ IIŽ 

Práve tak ako aprílovú. mo7no 
nanajvýS pozitívne hodnotiť i má
jovLI dvojicu tohto cyklu . na ktorej 
(tal-. at..o vlani) sezónu uzavrel 
SKO s nár. umelcom Bohdanom 
Warchalom. Tento raz uviedol or
che~tcr ~ammtatnc dicl<J J. Suka 
(Meditácia na staročeský chorál 
Svatý Václave) a U. Stostakoviča 
(Komorná symfónia na pamiatku 
obetí fa~izmu n vojny op. ltO bis) 
a pre ~<Ílistov pripravil \pricvod 
pre Mozartov klavirny koncert 
A dur K\' 415 (Dana Šašinová-Sa
turyová) a Haydnov 'iolončelový 
koncert C dur (Jozef Podhor:m
ský). Konštatovamc vynikají1cej 
formy i interpret ačných dispo7ícií 
~a vztahuje tal.. na orche,tcr, at..o 
na oboch ~6li\tov . V podaní war
chalovcm sme Sukovo 1 Šo\tako
vičovo dielo prijímali v majstrov
st..cj 'ymbi6Lc tvo1co\ i interpre
tov, vnímali sme t..rchl..o\ť i apela
tÍ\ no\ť my~licnkovcho po\ol\1\a 
ale aj skutočnosť, l.c obc d1ela , re
agujúce na konkrétne udalosti. ani 
po rokoch nc\ tratili nič zo woJej 
veľko\tÍ a účinku na po., l uchť1ó1. 

(Zhodou okolno\tÍ obc boli naj
skôr zverené ~ubtílnejšiemu zvul.u 
slúč1kovcho 1-. varte ta ) Opiit' v)•
bOIIH: di.,IXlnovaného sme počul i 

i Jotcfa Podhoran\l-.ého. Tentora; 
(oproti vl;uíaj\iemu 'pomínanému 
koncertu) môicmc honmt o \/:i
jomncj inšpirúcii orchestra i soli\
ti~tu. o vý\lcdnom l\ are. v !..torom 
ma hlavné \(ovo výrat hudb\ -
a najm~i rado'ť z nej. Podohne 
mladú Dana Ša~111ov:í-Saturyová 
prcd.,tavi la na kom:..:rtoch dohr.: 
~tr;ínky wojho int erpretačného 

profilu - v M01artovi perlivú tech
niku . ale aj vclt..ý ;my'cl pre i, týl 
a naj mii rado'i 1 muticírovania. 

pickej kompozičnej orientácie. 
Ide o pre línanie hudby populár
nej, resp. džezovej formami 
klasickej hudby: naj mä L. Bern
stein sa práve muikálom West Side 
Story zapísal do povedomia poslu
cháčov ako autor osobi tej poetiky, 
príťažlivej pre všetky generácie 
poslucháčov. Pri príležitosti jeho 
vlaňajšej sedemdesiatky preleteli 
mnohé jeho diela sve tom 
a boli sme radi, že vďaka SF Ko~i
ce zaznela časť jeho tvo rby aj u nás 
na koncertnom pódiu . Suita z mu
zikálu West Side Story je snúď naj-

STRETNUTIE 
PRI KLAVÍRI 

1\J r.:okcdy '" prilwd1 . že hudob
ncho krit1l-.a. či tl'On:t ika poi iada
J ll o n;qw.;nlic n.:ccn1.ic ,, konc..: r
t..:. 11.1 t..wrom 'a pn.:;cntujc in) 
hudobn)· J.. ritik v ulohc intcrpn:ta 
i teoretika' jcdn~..:j o'obc. ltal-.úto 
príkii t\ht " ' tcda na'k) tla . 
Na 11.1th orí r,>dn0ho domu J. N. 
llummcla .,,1 n.ím pnlwvPi il ~ lo

vom i intel pr..:t;kiou th . Vladimír 
Cw r.. . T0mou \ tretn utw hola t..la
vírna t\·orba F. Chopina. l-.tm .5 ho 

,..-... 1-W. \\ľOČIC Úlllrl ia ' i \ tomto IO· 
1-. u p11Í1nm i 11<1 mc. Na ma~'!!" nHI7i· 
ko log uv ..,a nera l ho' on . ic 1ch t..o
mcnt<'trl' (·1 ll\ ah v o hudhc ak ho 
llliCIJlll'taCII \ ll .t.l-.adcnlll: l-. 15. Íl' j..: 
10 U\ .!im ann.: 1> hudbe ..:..:1 la bora· 
t1ínw ''- lu. l'ra\lla. ~;i lcíi na tom . 
k to i..:h Jw, mi a n:t ad rc' u koho . 
\' p11p:tdc \ . ( l i ii .. a 'Í.:llll'. ic 
1-.nnt.tkt \P Í I\IHI hudhnu a t..lal'ir
lhlll intc1 pil't:ÍI:Í<>u Jlll'tkhadt al j..:
ho .~:;iut nHHll n .;tuthum nHI/ 11-. nln
gk. \ (lr;Í\C til'IO kont .tl-.t~ (10/i-
11\ ne pr..:d;namcn.tl i 1 jdw pohla
dy na inll' l prctadu ,. nc,poč~..: tn ~ch 
ICCén/l.tdl. '\n !C (lllllld/é llé \'C l
k~ rotdicl h11\uri1. či pí, at ' ' ' ' "" 
jtch ll ll Cl pn.:taC:n)ch nÚ/onH.:h .1 jé 
nt...:é,, cellwm in..: 'adnuť ' i ;ra n:í
' troj ,1 t.tl:at ich reali;m at. (Na
' IUé na n..:k' aliiiHllll p1anine. 
' Jlllht rt·dí tk> l.torého \\tllpuj(l 
ru .;i, 0 momenty 1. oi-.Íl.: n n ;íj1111111 Č· 

ho dnmu . n.tviac i ' 1-.' apl-.ami da i· 
LLi.) 0.i..: . to ,.;ctku nn·ht'l' b\1 
lh (ll a\ cdlncnic. č i ' nah.t ;;tlm:,, 
d11 pu,tan.:nia mimo hry mcktllll' 
kbl\ 11 i' tk ké pi obl.5 my. ktore t<Í h> 
int...: qH ctac•a ')pla\'lla na p<l\ rch. 
\ 'cd 'am \'. (ií it.. v (1vndm>1n pr í
llll\<>1•' o l'hop1110'i upoLornil Jli>
, Jm:ha(·o\ na tn. LC 111..: jc l. la ' it i'
tnm. ( 11 .1n\ t...:\1 11 Chopilll>\1. 
,, j,·h•l ma t url.ach a puh> n0~<11:h 

( z ktorých nict..tor.5 i od711di) hni 
konc1povan~ ako prcdn;í.:;k<t. \ ';,t
pii tí ~mc ~i vypočul i ~ t y1i Chopino
\ l! mazurk) a d\l· poloné1~ •• lan
túziu As dur op . (,l Nocturno De~ 

dur. lmpromtu Gť' dur. Baladu 
A~ dur a SchL'I'i'O d mol. I)a l::.i.t 
éa'ť prcdn;í\ t..a o Chopi1Hl\ i ml
padla . prctuil• p~>éa,ic ;acalo 
ohro;m·at' intcrpreta i po,(ucha
(·m. All! kl!hy i odtne! i d a l ::.i~..: , Jo
"'í pl;ínnvané pmll'a \Ct:n;íra tohto 
pn>Jel.tu. i iadalo h) ~a mi n.1 ma•· 
l!O tohtn ' trctnutia ' hudhuu 1'. 
C'hnpina po\'l'dat' nil·kort..o pilln<i· 
mol-. . Prl·dov::.ctt..~m ' i m~ ,(un . ll' 
' tat.. ~chto 't rctnutiach .., hudbou a 
, Jnvom treba pnt..ra.:mat dak t. l 
ta ú :nu nedot..onal..: 1 ( tht.um l h. 
Manna poveda ne 1\ r..: ttd lln.u 1l\'· 
'kl' l mt ...: rprťt :íc i L· ) L...:nil· ul-.r.:m 
' ' tupnej prcdmi.,k~· b) hol \.:lnll 
;aujima\~ i popuhu n~ •• púta\ ~ 
ro;bur t..a /.dého intcrprt:hl\ a né ho 
Jkl.t. Samn;rcjm...: nic ' yC:c rpaYa· 
júci . nll' 'iahod lh~·- ale \ 1 1'11 0: 11 ~. 
' ti pn~ a púta\~ . Pr .• ,·...: tat..dm ii\ l! 
J..om..:ntúre od l. lavíra h) dali 
OJWd,t.llnťllil! t at..~·mtn 'tr~..:tnu 
tiam. Tutli teoretik a t.. laviri,ta 
,. j..:dn~..:j IN Ibi.! m<Í ' pra' om ' Im a · 
1111\,Jc dvojjedinú úlohu. l'ovcdat l 
n k11nkrétnom diťk nicO:.:n , 10\nlll 
i intc rprct:h.:iou . Zi\~ núwr ,·y~lo· 1 
' en\· (>d k la \'ira - naviac i kom...: n
t\1\ :Ul\ zncjticnu uk;íi kou h\ hol 
nL·,m(...:rne t.au j ímav~ . Tu inú l. u l 
h~ ť ' ''-ct k) intcrp1ct:u:·nc ncdo,t o~ t 
t..y 11\pravcdlnitdn...:. pret<1:a..: ..:i.:
ľnm .1 po,laním l.oncc1 tu je nicC:o . 
(·o po, llva i nt l' l prct:íciu do novydt 
rovín . Z tak~·chto a'pe kt<w bude 
priam O\oin0 v na(·atL' i cc'tl' Jlll· 
l-.i .IČ\1\ at a " ''im ii jL'Í pln Ll j)l)dpo-
ru . 

I<;OR Ut:RGI-:R 

vhodnejšou ukážkou i pripomenu
tia sk ladate ľovho významu a jeho 
výr~zncj ~topy. v hud.be nášho sto
ročm. SF Koš1ce pnspela k opii
tovnému oceneniu tohto (aj ďal
šfch uvedených) d iela vynikajúco. 
bezchybným technickým zvládnu
tím . pri ktorom mohol dirigent 
Róbert Stankovský už len tva rovať 
výsled nLI podobu. Jeho zaujatie 
bolo ljavné práve tak. ako zauja
tie celého kolektívu orchestra. Ze 
by tu zohral svoju úlohu aj .. prin
cíp zmeny" (v repertoári orchc
wa)? 

Na Bratislavských hudobných 
slávnostiach v minulom roku vy
stúpil anglický súbor pre starú 
hudbu Hilliard Ensemble. S jeho 
umeleckým vedúcim sme sa stretli 
po koncerte. 

- Vzťah k starej hudbe som mal 
už od čias štúdia a už vtedy som 
mal na mysli tento typ súboru. Sa· 
motná realizácia mojej myllienky 
však nechala na seba trochu čakať. 
Ani jeden z nás nemA ~pecWnc 
školenie , či vzdelanie v oblasti sta· 
rej hudby a hoci sa zdá. že práve 
v Anglicku je zázemie na jej pes
tovanie mimoriadne žičlivé, naj
viac publika máme mimo Anglic
ka. 

Kde ziskavate materiály a kto 
Ich pripravuje na lnterpretK lu? 

- Spievame iba z materiálov. 
ktoré boli vydané. Je veľmi vda 
publikovanej hudby z obdobia re
nesancie. takže práca prcdpisova
tcfov, realizútorov mím ne pribud-
la. sústredlmc sa výlučne na inter-

Bohuslav Trnečka dal SV<lJCJ 
premiérovej Balade podtitul rap
sodická sui ta J>re klurinct , trúbku, 
trombón a orchester, no pr:íve tak 
by v <l'al šom pokračovaní podtitu
lu mohla figurovai in~pirácia vzni
ku - prítomno~ť vynikajúcich hn\
čov na tieto n:htrojc -súrodencov 
Jaškovcov. Saša (klarinet), Vladi
mír (tní bka) , i Michal (t rombón) 
~ll č l e nmi orche~tra Slovcn~kcj fil
harmónie a len ncd;ívno ukončili 

štúdia na VŠMU. Teda \naha o 
podporenie ambícií v d'al<:ích in
terpretačných obla,twch (in)ch 

pretáciu. vať a pcmukať. Rád by som prip<l-
Aké boli Vaie zatlatky a preto mcnul. že sme sa nikdv ncsústlctli-

ste sa rozhodli orlentuvat' na voUI- li iba n:1 ~ta rú hudtlu , i, Je rudi a ma-
no pozostalost' renesančných skla· jú radi nálepky. taJ.,~e i mím ost.tla 
daterov? \' záhlav( stará hudh:t. V každom 

- V Anglicku to zu~alo vefmi prlpade ju pova:lujcme za na~u 
dávno, bol tu predsa Dolmetsch špecializáciu. ak spievame i nov-
na začiatku nášho storočia. ktorý ~iu hudbu. 
vynaložil vera úsilia na rekon- • Čim c~te vy ako vecHtd vOkál· 
~trukciu starej hudby a dobových neho súboru ~tart'j hudby 1 celkom 
zásad, ale paralelne vznikali po- j11111ým lnterpretačnjm názorem 
dobné iniciatlvy v NSR. Nizozem- prllpleť do staronovej diskusie 
sku. Bolo to väčšinou na akade- o pravdiVOtlti tej, ti onej lnterpre-
mickom základe a až po druhej táde, o objavovan' dobového zvu-
svctovej vojne išlo o aktivitu in- kového ideálu? 
tegrovanú. V šesťdesiatych rokoch - Je viacero intcrprcta~n~ch 
sa objavili najdôležitejšie snaženia štýlov. ale nemyslím. si. že bojuj(r 
a vznikali rôzne vokálno-inl tru- proti sebe. Vo \'Okálncj hudbe JC 
mentálne zoskupenia. Rok vzniku napríklad tofko štýlov. kofko jazy-
nášho súboru bol 1975, vtedy ~oa kov. pretože tteto majú sHný vpi) V 

ukázalo, že najmenej súborov sa na hudbu a potom treba vzrat do 
venuje čisto vokálnemu repcrtoá- úvahy sakrálnu hudbu s latin~kymi 
ru . ktorého ale bolo· veľmi ve ra . textami a uvedonlrť si. že táto je 
Prakticky väčšina repertoáru je v každej krajine interprctovuná 
vokálna, nástroje boli iba pridané. inak. To i~oté plati o motetách Jus-

VJL.RA JU- ZUCIIOVÁ 

pričom sa nedá tiudna vema ozna
čiť 1a jedinú možnu, či pruvu Je
din\ štýl. jediná intcrp11:11icia ne
existuje a hOlo by ~ h) bou. keby 
~mc 'la o ňu sn.tžrli. lJ\cdomuJcmc 
si historické suvi,Jo~ti. kontext. 
v ktorom I-lola rntcrprctovaná. ne
chceme robiť archeológiu. chceme 
nazcrat na ~kladb) . ako keby tlnli 
präcc vznikli, n:í( št)l je ' istom 
zmvslc sú~:asnv \lllmanrm tctto 
hudby ako \IHle ži\'cj. 
Nic vždy mím pom:lh:t kritkk.1 rL'· 
vízia pri vydani toho-k torého (111.'

l:t . ' kôr s11 'na1ímc dnvidrcr ":ta" 
noty. ~naiíml' 'a pn7nat tep hud
by. čo-to pom.ilta i ' kU\L' Ilo't ~ jej 
uvadzanlm . <Jk natd.tvam ~~~. ze 
nic ~om jedin~. kt~> ~i myslí. že no
ty obsahuj u v~etk} potr~..:hné inlor
nulcic. Aj v C:a~c. ked· vznikli. ne
boli potrcl'lnl' nipké kume nt.trc 
k nim. 

prcto má ná~ súbor naozaj~č:o~sp~ie:·:__!!q~u!!in~u~d~e_!I_.!P~r~~;!s_;a!!,_!:!!I~..!!!!!~~----.....ll.lE~LI!OLAJ(l!UW:::Al~.U..II"'I 
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Romantické klavírne miniatúry 
Klavír - Silvia Čápová 
Opus Stereo 9311 2101 

Ká ravo na seba vystrkujem ukazov<í k : čo to za návnadu 
,. Ro mantické kl avírne miniatúry" ! Akurá t na to sa chyt i ť , .. 
Veď to nebezpečne pripo mína všetky tie .. Svetoznáme d rob
nosti " , ,.Malé skladby veľkých majstrov" a bohvie , a ké ešte 
o dstrašuj (•cc tituly zaručených trháko v! Do úsmevu vycere ný 
fl uorový chrup ( najideá lnejší umelý) , bie ly smo king. v pozadí 
.. ča rovné s l áčik y", v popredí na če rveno naia kovaný Petrof! 
No- akurát tak na hudobné doplnenie prikrátkc j rozhlasove j, 
č i te levíznej re lácie. A lebo - na cestu k zaslúžilost i? Kt ovie .. . 
Le nže taký estrádn y .. zaslúžilcc" sa k svoj mu čestnému ti tulu 
dopracuje každopád ne oveľa ľahš ie tými svojimi ~ladkobôľny
mi krcáci<l mi , než poctivý ume lec poctivou ro boto u k uzna
niu ... Použiť , využiť , č i zneuž i ť k to mu, samozrej me . môže po
pulá rne skl ad by Franza Schube rta, Ro be rta Schumanna. Fry
de ryka C ho pina. r ranza LiSZia, Pe tra lfjiča Čaj kovského , Ser
geja Rachma ninova i Mende lssohna B<lrtho ldyho. Ťažšie je 
ich interprc tovai neskreslc né , podľa skutočného zápisu a ešte 
k to mu o riginá lne. Preto mala Si lvia Čápová neľahkú úlohu , aj 
keď ~i .~:vol i la skladby, kto ré určite aspoň p re lúskala už na ko n
ze rvató riu . Veď ~vojrázne nač rtnúť obrysy d robnokresby je 
možno a j ná ročne j š ie, a ko vybudovať vel'kop lošný pro jekt 
koncert u č i sonáty. Este tický názor . podľa kto ré ho v priame j 
úme re so stup1'lom miniaturizácie skladby treba minialllrizovať 
aj škálu výrazových p rostriedkov. je- a po•'i podl'a môjho ná
zo ru - d nes neúno\ný , nevedie k ničomu iné mu . ako k chlad 
nému . odosobne nému akade mi zmu . A hra ť o nen no to ricky 
známy repertoár akademicky by ne bo lo veľkým prínosom . 
Možno aj pod vplyvom to hto n:ízoru hl'ad ala ~om na nahrávke 
Si lvie Čápovej práve ti e ozvlášllíuj úce momenty , ktoré s takou 
samozrcjmosiou zo seba p riam chrlf napríklad Ho rowitz: gra
dáci u v no tovom zápise, spej úcu d o ľort issima postaví na hla
vu a zdôrazní j u p ianissimo m , troj násobné zopako va nie frázy 
ncchúpe a ko skladateľovu zajakavo!>ť . ale zvýše n(• naliehavosť . 
v sprie vode ľavej ru ky sa mu ešte vždy podarí näj !>ť čo' i nové , 
čo nik p red ním neobjavil a tď .• atď. A p ráve podobné momen
ty sú mi naj sympatickcjšic aj na novej gra mofó novej pla tn i Sil
vie C'ápovej . Vystupuje tu ako klaviristka navý~osť spo l'ahl ivá . 
je j interp retácia .,ro ma ntických mi niatúr" n ic je an i akademic
ky strohá. ani cwädne gýčovillí. pô~obí uvoľnene a n iekedy 
naoza j zau jme vlastným , vy hraneným názoro m a h l'adačstvom 

sk ryté ho. Prirodzene a výrazovo slobod ne pô~obí v j ej podaní 
Schube rtova sk ladba Mo ment musica l o p . 94 č . 3 f mo l. V cho
pino vsko m h ite- Valč íku cis mo l, najmä v závere. sa neboj í 
na malom pric~tore o bjavne modelovat' wojbytn ú líniu vnú
to rných hla\ov. Rovnako nekonvenčne p1acuje aj s ľavou ru 
ko u v C'aj ~ov~kého 13arkaro lc . hoci mies tami a koby podcen ila 
hfbku a utorskej vý poved e pr<íve v opakovaných fr;ízach . Pe k
ný a prcmy~l c ný je jej Schuma nn (Fantazijné kusy op . 12) , 
možno s výn imko u priko nkrétncho a málo zasne ného Sne nia. 
Con~ola tion č . 3 De~ du r Franza Liszta by si možno liCZ žiad a
lo vi ac snivosti , vzdušnosti . nadh l'adu či elegan tnej mclnnchó
lii . 

T akže- gramo fó nový titul síce p rc ké rny: alc interpretka si 
s ním poradi la so ct'ou. O vláda poe tiku minia tí•ry a do káže na 
malo m pric~torc vyjadri i m\zor. Práve preto si Opus môže ten
to vydavatcf~ký počin zapí~ai nie le n ako umcleké, ale vari aj 
(čas u káže) kome rč né pozit ívum . A to aj bez " bie lych smo kin
gov", .. čarovných s l áčikov" a .. červeného krídla" . 

DAGMAR KOV ÁROV Á 

• * * Christoph Willibald Gluck: Triové sonáty 
pre dvoje hus
lí a basso con
tinuo 

Viktor Šimčisko, Alžbeta Plaskurová-husle, 
JurŇ Alexander-violončelo, Marica Dobiá
šová-čembalo. 
OPUS, Stereo 9311 2034 

Triov<Í son<Í ta patrila k najpopulárnejšiemu druhu 
komornej hudby baroka. Ohsa huje spravidla dva hlasy 
v sopránovej polohe nad hasom, pričom sa voľný pries
tor medzi hlasmi vo vysokých polohách a basom vy
plňuj e akordikou eontinua , ktorého realizácia bola (ok
rem pokynov č ís lovan i a ) prencchaná hníčov i na klúve
sovom. drnkacom alebo inom akordickom ná troj i. Po
pulari tu triovej sonMy možno porovnáva ť iba s frekven
t ovanosťou slúčikového kvarteta , zavŕšen ím periódy 
hudobného haroka sa triová sonáta takmer úpl ne vytra
ti la. Súvisí to azda s postupným odk lonom od praxe 
conti nua . bez h.torého uvedené oh~adenie str:ícalo svoje 
opodstatnenie . 

Triová sonáta patrila ešte k druhovému repertoáru 
galantného štýlu , tomu vša k klasicizmus pripravil rúzny 
koniec. V čase , keď Gluck napísal svoje triové sonáty, 
už začala narast a ť obľúbenosť s l áč ikových kvarte!. 
Gluck hol profilovaným tvorcom opie r a za nechal ve ľ

mi málo skladieb pre iné obsadenia. O krem piesní s ge
ne rálnym basom je aj autorom ôsmich triových sonút. 
Ako autor textu k platni uvádza , posledné dve sonáty 
sa našli doda točne a boli publikova né Hugom Rieman
nom, ktorý vypracoval aj continuo. Priznávam sa , že 
jeho spôsob ponímania continua som často uvádzal ako 
príklad toho , ako sa to nemá robi ť . Nemôžeme mu to 
však zazli evať, vzhl'adom na to , že spôsob intcrpretúcie 
barokovej hudby sa vyjasnil až oveľa skôr. Treba kvito
va ť , že inte rpre ti sa riadili podl'a vlastných estetických 
ide<Í lov, č ím verne vys tihli štýl hudby, i celkový spôsob 
i nte rpre t ačného st várncnia. 

G luckove son<Í ty maj ú takmer výhradne charak ter 
ušl'achtilej kantabili ty, vzdialenej od bohatšej kontrast
nosti ba rokových diel. Z hudby a jej inte rpretácie c íti ť 
zretcl'ne závan novej hudby galantného štýlu , z ktorého 

sa formoval klasicizmus. Pôvab a ušl'achtilé skromné lí
nie nástrojov re fl ektujú charakter Gluckovho zrelého 
operného štýlu . Platiía vypÍňa medzeru v dramaturgii 
nahrávok hudobných diel minulosti. Prijímatel'a iste 
poteší táto ušľachti l á a dobre interpretovaná hudba ver
majstra opery seria - tentokrát z pohľadu iného uhla je
ho tvorby. 

JÁN ALBRECHl 

* * Franz Schreker: EKKEHARD (Symfonická 
predohra) 
Fantastická predohra 
Slovenská filharmónia, dirigent Edgar Sei
penbusch 
OPUS, Digital recorging, + Stereo 9310 
2102 
Vyrobené v koprodukcii~ fi rmo u Pacific Mu\ic Co. Ltd. Ho ng 
Kong, 1989 

csmic nc zabudnúť. že hudba, ktorú rep rezen tuj e tvorba 
Frann Schrekcra je na~ou bcl'prostrcdno u hudobno u a kul
túrno u minulosťou . Zauj íma štýlovú pozíciu , z kto rej vyrástli 
p redstavitelia h udobnej mod ern y. Je to štýl. proti ktorému sa 
stava la avantgarda. Je tu však o tázka : bol štýl hudobného no
voro mantizmu naozaj taký odpudzujúci alebo iné príčin y zo
hra li svoj u úlohu pri sna he od vr át ii ~a od jeho zna kov. od jeho 
d ucha ? Isté je, že vyvo lal odpor všetk ých tých . ktorí hľadal i 
novú budúcnosť hudby. O~táva však fakt. že ~ t ýl novoro ma n
tizmu bo l d o mé nou takých sk ladat eľov ako Mahle r , Regcr , 
Pfitznc r , Strauss. Sibc lius. mladý Schô nbcrg, Franz Schmidt 
a napoko n i Franz Schrc kcr. Ko rene tohto pro blé mu netreba 
hl'ada ť v samotnej hodnote h udby ncoromantizmu . Stýl natoľ
ko ~putn ával. že každ ý , k to sa ' ním sto tožnil a kto z neho vy
chád zal. niesol je ho pečat'. Ka2dý. kto ho ovlád o l, mu aj pod 
lie hal a mal čo robii. aby p resad il svoju oso bn ú vôľu . Slabšie 
osobnosti sa nutne !>tratili v ano nymite : ich idey sa strácal i v 
p1 cvahc štýlovej ~ústavy. ~il ncj ~ic O!>Obno~t i za~ vyp rovokoval. 
aby p relo mili jeho h ran ice. 

Vydare né a kva litné na hrávky p redo h ic r a intc rmez pre o r
chc~tc r svedčia o to m. že me no Franza Sehrekera je nep rävo m 
takme r zabudnuté. hl avne vša k v zmysle ich ve rejného predve
denia v rámci t radičných ko nce1 tných cyklo v. Nápaditosť, kto
rá ~a odzrkadľuje v jeho temat il:ko-ha rnwnickej pa le te. fareb
nosť a zd ravý dra matický pu lz je ho sk lad ieb, vyb udovan ých nH 
bá7C úč i nnej tek to niky, i ~ t c o~lovi a milovn íkov hudby. 

Fundované úvodné ~ Jovo z p..: ra Egona Kr{•ka pomáha p rij f
matcl'ovi orientovai sa v tejto bohatej hudbe i v jej hudobných 
kontextoch. 

J ÁN A LBREC I IT 

* * Joseph Haydn: Koncert C dur pre organ, 
dva hoboje a sláčikový or
chester Hob. XVIWI. 
Koncert C dur pre organ, dve 
trúbky, tympany a sláčikový 
orchester Hob. XVIII/8. 
Koncert C dur pre organ 
a sláčikový orchester Hob. 
XVIII/IO. 

Na organe hrá Ferdinand Klinda, Slovenský 
komorný orchester, diriguje Bohdan War
chal 
OPUS Stereo 9310 2044 

-

( )fr,rllitr' ;tr/: 'l(ltitrtt 
< ~·fr~t'rt( f f;;onÓt r f )rthf'SI i'(l 

(!flôlufr,n Ofmrrlul( 

O rga nové ko nce rty Josepha l laydna sú ako usi v~tu pnou . 
poučnou ško lo u , re flckujúco u formujtk i sa štýl rukopisu skla
dateľa . Pre interpre tov SLI ~kúšobným kame 1'1o m sebadisciplí
ny . presnosti . rytmickej p regna nt nost i. Ak s(• v mnoho m c~ tc 
ovplyvnené vlastno u do bo u v1nik u , zreteľne už sme rujú ku 
k la~ickým fo rmám sk ladatcľových budúcich symfon ických 
partitúr. Konce rt y pre o rgan , p ísa né v mladíck ych ro koch. sú 
~vide , lahod né. príťa7 1 ivé, oddycho vé. umelecky nená ročné . 
Tak ich vn ímali a pocho pili inte rp reti na p redloženej gramo 
na hrávkc, s tako u ko ncepcio u sa stotožnili i režisé ri F . Po ul 
(1.- 111. ), L. Ko rnäre k ( l!. ). 

V 1-. o ncert no m repcrtoítr i F. Kl indu sa Haydno ve ko ncerty 
p ravid elne vyskytujú. d ru hý je Lafi xovan ý už v opusovcj mt 
hrávke z ro ku 1975 na hi~torickom organe v Trenčianskych 
Bo huslaviciach (O PUS Sto.: reo \l l l l 04 13) . Slovemký ko mo rný 
o rchester sa d ie lo m Jo~cpha Haydna zao be rá iba spo rad icky, 

zväčša v ú lo he sprievodu só listov. V to m pr ípade cít i ť vždy pr i
o ritu sólistu , názor kto rého sa Warchal snaží rešpektova i a pri
spôsovai sa mu. K Haydnovi o baja partneri pristupoval i 
s predsavza tím dobre a ve rne zahra ť čistú partitú ru sk ladat eľa . 

Sv iežosť, mladícka radost' a brilantnosi. kto rú zakódoval do 
partitúr o rganových konce rtov mladý l laydn . si žiada bo.:z
problémový. nadľahčený prístu p interpretov. nic fo rsírovanie 
bravúrnej dravosti s nadsadc nou zem i tosťou . čo pr íliš pren iklo 
präve do záve rečných allegrových čast í. Oproti ním stredné 
di ely vyznievajú rozvláčne , vytráca sa spo mínaná nadl'ahčc
nost'. Klasické part itúry J . H aydna odľa hčujú mno hé skryté 
výrazové i technické ko mponenty. Interp reti majú pred jeho · 
ko ncertmi bázc1'1, kto rá sa pri nahráv ke ešte zväčšuje, p retože 
priehľad nosť parti llh y o d halí každú i najmenšiu nepresnosť. 
každý výrazový o dt iCI'í , kto rý v d an(• chvíľu sa možno zdá 
správny , no pri pozorno m počúvaní môže naruši i celkovú kon
cepciu diela. 

A k sa spätne zamýšľ mn nad d átumo m realizácie nahrávky 
júl 1987 - nezdá sa mi präve naj priazni vcjší vzh l'adom k p rcs
tavujúccmu sa SKO. A kosi p r íl iš. veTa nie priamivých situ:ícií 
zachytila i tá to nahrávka . 

Na druhej strane je chvälou interpre tov. že sa po dujali na 
rozlúsk nu tie toh to ná ročného umelecké ho orie~ka. Posluchá
čom sa mu v podstate po prvý raz predk ladá ucelenejš í o braz 
na Haydnovu. u nás má lo zná mu obl a\ť ko mpozícií pre o rga n . 
D nes. keď poslucháči priam p rahnú po tomto nástroj i. cloža 
duj ú sa ho z ko ncertných pódií i zachovaných h istorickýc h or
ga nov. môže tá to gramo platría v istom zmysle obo hatii roz
h ľad a zapln ii dramatu rgiu opu,ových po nú k z obla~t i organo 
r cj lite ratúry. Po pri ko mplctizúcii diela J . S. Bacha Ivano m 
So ko lo m. C. Francka J . V. Michalko m je ďalším ucelcnej~ím 
n{tzororn na - i keď okrajovú , ale osobnostnú tvo rivú o blast' 
Josep ha H ayd na. 

ETELA CÁRSKA 

* * Carl Philipp Emanuel Bach: Koncert d 
mol pre flau
tu, sláčiky a 
čembalo 

Johann Christian Bach: Koncert D dur pre 
flautu a orchester. 
Hrá Miloš Jurkovič, Slovenský komorný or
chester diriguje B. Warchal. 
OPUS Stereo 9310 1926 

Tvorba synov J. S. Bacha je v dramaturgii nášho hu
dobného života všeobecne st riedmo zastúpená. Ich titu
ly sú viac známe z literatúry či zo vetových edícií . Po
zit ívmi a sympatick<Í je ponuka sólistu M. J urkoviča 
prezentovať svoj súčasný umelecký názor na dielach 
menej známych, int e rpre tačne n<Íročných , melodických 
a príťažl ivých . 

Jurkovičov názor na inte rpretáciu oboch koncertov 
sa kryštalizoval rokmi , viacnásobnými pódiovými kreá
ciami. až dozrel do premyslenej koncepcie a prepraco
vaného vlastného postoja k tvorbe autorov minulých 
~to ročí. Oproti rokom predošlým možno kontštatovať 
striedmejší, vyrovnanejší prejav, bez prísne vykont ras
tovaných dynamík či agogických nadsádzok. Zvuk fla u
ty je jasný, prirodzene tvarovaný. s ľahkosťou frázova
ný. Sólový nástroj necháva M. Ju rkov ič vyzn ieť a vy
niknúť v prirodzenej kráse . Nenadsadzuje , chce byť 
predovšetkým hudobníkom. blízkym podstate a clui
raktcru diela. ktoré interpre tuje . To je nielen sym
patické, ale i presvedčivé . Ulohu virtuóznosti pre nechal 
só lista v tomto prípade skôr orchestru, ktorý je tu sk u
točne bri lantný, žiarivý, s bohatším dynamickým roz
piit ím a leskom warchalovskej zvukovosti. Warchalova 
interpretačná koncepcia oboch koncertov je vcl'mi sta
rostl ivo prepracovaná. Pokia!' u Carla Phi lippa Emanu
ela mu ide o virtuóznejší temperament, pri Johannovi 
Christianovi využíva kultivovanosť zvuku a spolu so só
listom sa sústreduje na kantabilnú stránku skladby. 
Mäkký zvuk , premyslené fr;ízovanic podporilo i sólista
vu istotu a tónovú pe rl ivosť. 

Oba koncerty inšpiroval i úči nkujúcich a pre poslu
cháčov iste prinesú hodnotný zážitok spojený i s cl'alším 
poznaním z oblasti starej hudby. 

Nahrávka realizovaná v roku 1988 hovorí už aj v pros
pech zohranosti a zvukovej homogénnosti SKO. Názor 
je jednotný, koncepcia jasná. ETELA ČÁRSKA 



Hoci mesiac pred mojím príchodom do rakúskej metropoly 
sa operní fanúšikovia nadchýnali premiérou Verdiho Sily osu
du a vynikajúcim výkonom nášho Pet ra Dvorského v úlohe 
Dona Alvara (9. apríla t.r.) , ja som si na návštevu Viedne vy
brala te rmín ncskoršf. Začiatkom mája počas štyroch večerov 
sa mi podarilo vidieť dve predstave nia vo Wiener Staatsopcr 
a dve predstavenia v skromnejšej. ľudovejšej (veď to napove
dá sám názov), ale i útulnejšej Volksoper. 

Osobne ma lákala možnosť vidieť viedenskú inscenáciu 
Schonbergovho Mojžiša a Árona (13. mája) a Tosky ( 12. má
ja). Dva protiklady- dielo plné fil ozofickej hÍbky, kompozič
ného novátorstva a opera. ktorá je už dávno reprezentačnou 

platformou na hlasovú (menej psychologickú , či režijne -vý kla
dovú) prezentáciu. Vo Volksopcr som videla vydarenú (v nem
čine naštudovanú) Smetanovu Prcdanú nevestu (l l . mája) , 
ktorú vraj samotní Viedenčania považujú za živšiu , režijne in
vcnčncjšiu a českému duchu bližšiu inscenáciu , než sme mali 
možnosť na obrazovkách sledova i zo Staatsoper my. •Ako bon
bónik- pretože som dlhoročná opcrc tná k ritička -som si dožiči

la parádneho klasického Net opiera J . Straussa ( 14. mája) v po
dobe , v akej sa mi a~ i dlho - ak vôbec ešte niekedy - nepodarí 
vidieť a počuť. 

Zhodou okolností (a le i pre to, lebo som voľbou týmto šťast
ným náhodám prispela) som videla v Mojžišovi a Áronovi náš
ho popredného basistu , sólistu opery SN D Sergeja Kopčáka 
(ako Kňaza). vo Volksopcr dvakrát tenoristu - sólistu pražské
ho ND a viedenskej Volksope r-Stcfana Margi tu. Spieval Al
fréda (Netopier) i Vaška (Predaná nevesta). Obc postavy sú 
v jeho repertoári vlastne už od košickej é ry, i keď v inej jazy
kovej verzii- tu hrá a spieva po nemecky, čo j e zvláši n á ročné 

v St raussovej operete, nahustenej dialógmi. Ze sa týchto úloh 
Margita zmocnil výborne. dosvedčujú i ohlasy a reakcie pub
lika. nehovoriac o kritikách. ktoré vyšl i po premiérach. Muzi
kalita a tvárnosť tohto -.peváka sú napokon známe i u nás do-
ma. 

* Svoje kritické poznámky začnem Pucciniho Toskou. Bolo to 
_ ako precízne uvádza program _ 339. predstavenie tejto insee- ~. Margita (Alfred) a C.. Fontana (Ro,:tlind:t) v inscen:1cii St raus~uvho etopicra Snímka archív autorky 

Viedenská operná scéna i s našou účasťou 
nácic. Za dirigentský pu lt sa postavil Eugene Kohn , mladý 
americký dirigent. ktorý debutoval v roku 1980 v Metropolitan 
Opera (La Gioconda) a odvtedy jeho mcdzinúrodná kariéra 
dostáva čoraz viič~ic obrátky ( Rio de Janeiro. Sydney, Paríž. 
Kolín, Mníchov, Berlín). Nevedno. ako bude pokračovať vie
denské pôsobenie Kohna - faktom totiž je . že jeho debut tem
peramentní návštevníci ga lé rie nielen vypískali, ale i .,vysyča
li" . Zdá sa však. že dirigentovi to nevadilo - chodil sa s prota
goni;tami klaňai i naďalej. ln5' kraj. iný mrav .. . Fak tom je. že 
od vysokoprofcsionálncho zboru a orchestra Staatsopcr som 
nečakal a taký ľahostajný a studený výkon. aký podali (priam 
programovo) pod taktovkou spomínaného dirigenta. Istá .. nc
o1iytinosť" tempa zo strany mladéi10 dirigenta (v druhej polo
vici večera ~a vid i tc.:ľnc adaptova l. 7lcpšil. ba mu zi kantsky 
uvoľnil) zapMobila spočiatku strnu lo aj na výkony skúsenej 
Mary Zampicriovej (To~ca) a debutujúceho tenoristu Gcgama 

povedať, že jeho koncepciu obecenstvo prija lo~ nad~cn ím. 
Citlivé. vzdelané. pozorné a vnímavé publikum Státnej opery 
presne spoznalo kvality dirigenta. ktorý nesmierne iažkú parti
túru naštudoval s orche~trom s ľahko~lou génia. Je pravda. že 
Viedenskí filh;mnonici už part itúru ovládali - ale i tak. výklad 
diela. zdôraznenie jeho vrcholov. dramatický nerv Steinovcj 
ko ncepcie. prcsnosi a prchľadnosi. s akou viedol sól istov, zbor 
(má v diele prevahu čbic l) ... sprechgesangového" Thea Ada
ma v ti tulnej postave Mojžiša. ale i bale t v orchc;trálnc (i cho
reograficky) náročných častiach 2. dejstva. zasluhujú obdiv. 

Druhým výrazným činom bola výtvarná stránka opery (Ru
dolf Heinrich). V pod~ t atc kon~truktivi!>tická scéna a ~edé ko;
týmy poskytova li nc~miernc nn tož!>tvo je nlllych valér ov na od
líšenie nálad, vytvorenie symbolov. predpísaných z;ízrakov. 
kto ré v rukách Mojžiša i Árona dostávajú symbolickú plat
no~i . Zlaté teľa. okolo ktorého ;a odohníva známa o rgiastická 

Zo rrú1ických návrhov R. Heinricha k Schiinhergovmu Moj~išovi a Ar·onovi: Zlaté tcl'a (vl'avo) u lzr:rclský l'ud v zujatí Snímky ""chív liZ 

Gligoriana (Mario Cavaradossi). Grigorian vlast nf lyrický te
nor. typovo nic je milovníkom. ale jeho hlas patril k svetlým 
chvíľam večera- aj keď v menej ítdernom výraze. než tejto ro
lc dodávajú dramatické hlasy. Baróna Scarpiu spieval v impo
nujúccj vok;í lno-výrazovcj si le James Morris. najsi lnejšia 
osobnosť večera. Sklamali men~ic postavy clomäccho obsade
nia a už spomenu tý pomerne neprcsný zbor. Inscenácia je mo
numentálna a scénicky impozantnú (najmä v chrámovej scéne 
l. dejstva). s výpravnými ko;týmami ( icola Benois) . režijne 
je poňatá tradične (Margarcthc Wallmann). ovšcm s dôrazom 
na detailné herecké dotvorenie úloh Tosky a Scarpiu . 

l ked' ma výsledný tvar- veľa ka dirigentovi - trochu sklamal, 
myslím , že nezabudnem na atmosféru predstaveni a, ktorá aj 
v takéto .,všedné večery" Staatsopcr má v sebe vedľa seba 
.. 7lato i prach". A to nielen vo výkonoch -aj v obecenstve . •• 

Mojžiš a Áron-nedokončená dvojdcjstvová opera Arnolda 
Schiinbcrga ( tretie dejstvo je iba v tex tovej podobe- ako frag
ment) patrí k mojim najväčším zážitkom z opernej Viedne . 
Nové naštudovanie (premiéra 30. apríla) je pripomenut ím 
liS_. v5•ročia narodenia sk ladatcfa . Operný fragment Mojžiša 
a Arona je vclkolcpou hudobnou drámou o si le myšl ienky 
a slova. je podobenstvom o tých. čo sú nositeľmi idc{Jiov-a na 
dru hej strane o ~ikovných manipulátoroch s ideami . Samozrej
me. každý režisé r podčiarkuje v die le to , čo v danej dobe vidí 
ako najaktuálnejšie. najsi lnejšie. Z náma sa lzbur~ká inscenácia 
Jeana-Pierra Ponnc llca v Skalnej jazdiarni programovo sprí
tomňovala hrôzy poníženia Židov v dobách nacistickej vlády. 
V tomto na~tuclovaní pod taktovkou Jamesa Lcvinca spolu
účinkova l zbor viedenskej Státnej opery a Viedensk í filhar
monici. Tcntokr{Jt vza l taktovku do rúk Horst Stein - a treba 

scéna. visí nad hlavami t'tči n kuj t'tcich ako čudný znak. č i sym
bol. Réžia Gotza Friedricha- na rozdiel od Ponncllcovcj- sa 
natoľko nezamcrala na konkré tne ~úvi-. lost i osudu židov~kého 
národa v časoch 2. ~vctovcj vojny. A predsa tu bol dav. oble
čený clo takmer viizenských šia t. ktorý búši na obrovské že lez
né vráta, prelieza ich. hladajúc slobodu. Čierno-hnedé. ba 
i šedé variácie výtvarn íka sú zjasnenŕ vn chvíl'ach prorockých 
vyznaní Mojžiša. Ľud . ktorý spieva. deklamuje i tancuje (v~et
ko v ~tý le silného výrazu- nikde však nic na Li kor ~ t yli.wvanos
ti a vkusu) je symbolom všetkých putujt'tcich. trpiacich a viiz
nených. Mojžiš je tu teda nielen reprctcntantom židovstva. je 
to ti ež myslite ľ dndka. kto rému sa nedostáva dostatok slov. č i 
priesto ru na jasnú fo rmuláciu svojich myšlienok. l !l boké zú
falstvo z nepochopenia veľkýc h ideälov je tragickým fin[dc po
~cdného výkriku Mojži~a. Áron vedľa takto vy;tavancj kon
cepcie je skvelým manipulátorom s J'udom. unaveným ne
smierne dlhou cestou k zas J'úbcncj krajine ~lahody. hojnosti. 
pokoja .. . Je to vykladač. ktorý nielen hovorí o zázrakoch- ale 
sem-tam ich aj ukazuje . aby získal v'iičš i u dôveru. Veľkost' du
cha. jeho ponor do scbn na jednej stwnc. nutnosť komuniká
cie s masami bez toho. aby boli kl amané: to je (vedra vzbury 
voči ncľudskosti ) hlavný režijný z;ímcr Gotza Friedricha. 

Gcniälnc Schonbergovo operné dielo našlo vo vicdcn~kej 
inscenácii aj silných inte rpretov. Okrem orche;tra je to pre
dovše tkým zbor St;ítnej opery. vyni kajúci vo všetkých pre
ko mponovaných čís l ach (zbormajste r I le lrnuth Fro~chaucr) . 
Mojžiša v imponujúccj podobe prcd~tavoval Theo Adam- do
konale prcdná~ajúci nevokälnu .. hudbu" slov. c lektrizujlicu 
navyše ... božsk5•mi" myšlienkami. Árona spieval Wolfgn ng 
Neumann (taktiež z ND R). ktorý vo voká lnom výkone '>Ícc 
ncvládoluvoJ'ncnými výškam i -o to strhujúcejší bol v účinnos
ti a sile výrazu. Náš Sergej Kopč(tk bol dôstoj ným. hlasovo 

pricbo jným a scbaiMým K1íazom (stvárnil túto postavu už 
v ~al7burskcj insccnäcii). Mladého muža ~picval ll einz Zed
nik . Chorú- Anna Gonda a Efraimita- Manfred llcmm: všet 
ko ~peváci výbornej úrovne. ktorí pový~ili vcdJ'aj~ic role na 
kval itatívne prvoradé. 

• * * Smetanovu Prcdan<Í nevesta v nemcckom preklade pôsobí 
.. šokujúco" iba prvých púr mint'l! . Potom si našinec uvedomí 
p07ornmi . ., akou je toto dielo prijímané rakúskym publikom 
a s;í m ;ačnc vnímai n;írodnli českú operu akosi ináč. než je 
zvyknu tý. bez sentimenta lity n{trodného prežívania. Jedna k je 
tu ;vicíe. perfek tné hudobné na~tudovanic DietfricJ:1 13crneta 
a Rennqtova réžia . využitá aj v novom naštudovaní diela (je 
to vla;tnc rckon~trukcia modelovej insccnäcic G. Rcnnerta 
podľa je ho režijnej knihy). Rcal izúciu reži jných pokynov 
(Rennen 7omrcl v roku 197H. novú podoba Predanej nevesty 
mala premiéru vo Volksopcr v roku llJH4) prevzal do ;voj ich 
rúk Robert Herzl. Rozsvictcná jasn;í 'céna n ič nezakrýva. Je 
tu vcl'a šty lizácie. a le zostúva priestor aj na poeti ku. hoci pri 
zdô razne ní detskosti Vaška (nadmern ý hojdací kôt) v cen tre 
javi~ka). či v komcdiant~kcj scéne 3. detstva (dokonalý vokál
no-herecký prejav každej malej postavičky) . Pravda. polka 
i furia nt ~ú trochu inte rnacionálne chorcografované, ba fu riant 
má priam odzcmkový cha rakter ... Je tiež pravda, že vedľa vý
bornej Maricnky El iany Coclhovcj je tu i trochu nevýrazný Ja
ník Kurta Sch rcibm<~ycra (fyzicky pekný zjav. ale jeho hlas nija
ko nepripomína idcúlnych predstaviteľov tohto hrdinu) . Ak je 
tu Vašek priam ro7tomilo pôsobinceho Stefana Margitu. ktorý 
tejto komickej postave dodáva muzikantskú difcrcncovanosi. 
Rozhýbané. živé predstavenie je vždy kvelé v cnscmbloch 
a zborových častiach. Vysoká profesionali ta kolek tívu Volks
oper nahrúdza i tú sk u t oč n osť. že nespicvajú v dvoch titulných 
po~tav::ích a v Kecalovi (Georg Sch napka) také individual ity. 
na aké sme zvyknutí z onoho televízne ho domúccho filmu ... 

x x x 
Vidiet' etopicra Johanna Strau!..!..a v prostredí živenom 

slávnou tradíciou. je zrejme túžba každého priateľa klasickej 
opere ty. Je to vskutku krMovské die lo - ak sa tak i predvádza . 
Poslednú premiéra c topie ra vo Volksopcr bola 12. októbra 
J9H7- a tak som na viedenské pomery videla pomerne čerst vú 
podobu toh to diela. 13olo to predstavenie so všetkým. čo mu 
patrí : veľkolepou výpravou (ko~týmy: Evclyn Franková. scé
na : Mathias Kralj). ;vižnou. charaktery idcúlnc naznačujúcou 
réžiou hosiuj ú echo Pet ra Grubera. hudobnou dokonalosiou 
naštudovania (di rigent: Konrad Lei tner) a v efektnej choreo
grafii Susannc Kirnbauerovcj. DlhočiLllé predstavenie prešlo 
takmer v rých li kovom tempe. lebo stä lc bolo na čo pozcrai 
a čo počiival: v tomto pred~tavcní tot ii ncspicva dobre iba je
den - dvaja speváci. ale všetci! Hudobn;í ľahkosi a elegancia 
dominovala najmii vo výkonoch Adolfa Dallapozzu (von Ei
scnstein), Gabriely Fontana ( Rosalinda), núšho Stefana Mar
gitu (Alfred). ktorý hrá a spieva wojlw tenoristu s očaruj úcou 
i~k r i vosťou i tam. kde jeho part vôbec nic je ľah ký. Tlieskali 
-.mc kní\nym a ~arma ntným pre;tavitelom Nctopiera nielen vo 
vy\~ic !..pomínan ých po~taväch. ale i v role dr. Falkcho (Josef 
Luftcnstcincr) a Adely (Edith Lienbachcrová). czabudnu
t cľný /(hl t' :t starý Frosch. ktorého interpretuje Herbert Pri
kt>pa. Tent'• charak terový he rec v po~t avc viizenského dozor
cu rozoh ral brilantné komcdiantstvo ; množstvom aktuúl nych 
!..poločcnsko-pnlitických narúžok. na ktorých sa viedenské 
publikum ,kvcle tabúvalo. Tu kdc'>i o,a ;prítomííovali tradície 
a kore ne toho. čo charakterizuje nielen straussovské operety
ale snáď i mentalitu Viedenčana. Jeho bohémoskosi. sk lon 
k vese losti, žoviúlno,t i, trochu i hedonizmu - ale tiež nesmier
nu vybrúscnost' ducha. ktorý sa ncdä len tak nicčfm sladkým 
oklamai a nasýtii. 

et opier vo Volk\opcr. kto rú hní rovnako Čarovnú na utu 
a Dona Giovanniho. ako Mignon od A. Thomasa (ved ľa .. Čar-
dášky" E. Kú! mana a My Fair Lady od F. Locwcho), je prosto 
uk (tžkou. ako robii ľudové divad lo. aby sa sta lo klasickým de- v 

d ičstvom cclC.: ho n{iroda. TERÉZIA URSINYOVÁ HZ 6 



PETER F AL TIN 
(1939-1981) 

fláll k tt-, ktorf SYoju pravdu dokázali 
-.r 1m1t0, aekompromisne, nandory re-
--autoritám a bez ohľadu na ne-
~ úsledky. Popularita mu impono
• • au riak o viac: chcel mať právo l_.• zodpovednosť pnolezca, vstúpiť 
a IIIUatllú p6du pred ostatnými, junácky 
..._. aestom ukázať smer, dať n~avo ..... 

r.wGal z tatranského ~a, kde prežil 
.W a u ú!ltky bohaté detstvo; k Tatrám 
a lj lleiUr hrdo hlásil, znalecky o nich 
•• u &s pfsaval, odtiaľ čerpal silu i ra
_. mljlcll budúcich polemických vystú· 
- Hldba predznamenala jeho l'udský 
l .-.nt 'ÝfOj ul v mladosti. Pôvodne sa 
......, pre §túdium kompozfcie na 
M, Yäs si riak uvedomil svoj omyl 
1 .,.._ ..... aa hudobnovedné §túdium na 
ti1JI. Ta sa hned' v začiatkoch prejavil ako 
~. iavenčný a predovktkým kon· 
.,._ ll)'Siiacl poslucháč so zmyslom pre 
11111feaie jadra problematiky a jeho samo
..... rleieale. Ako dvadsaťdvaročný §tu· 

· ... nllldU pozornosť §túdiom Experiment 
•tltetleký jav (1963), ktorá zfskala ocene
*' eelottátnej súť ali o n~lep§iu §tuden· 
IIW Meekú prácu. AJ v d'al§fch rokoch sa 
.... .. boraý záujem sústreďoval na oblasť 
~estetiky a psychológie,·n~mä v sú
.._. s výskumom hudobnej avantgardy. 
Pt ......_, §túdia nastúpil ako odborný 
....,... do Ústam hudobnej vedy SAV, 
._..., 10 nojou alma mater vbk nepreru
& Hod u katedre nikdy neprednábl, cho
._. aedzl §tudentov na neformálne dis
.._stretnutia, vidy ochotný pomôcť, po-
1111, uaemlt. Ul \1edy prejavil vzácne pe
~ danosti, ktoré sa uňho naplno 
...alli al počas pôsobenia v cudzine. 
111e11ta dndným adeptom muzikológie by 
ajello odborná pomoc zi§la ako sof - málo
lia...wat fst tak dôsledne na podstatu pro
MIIIa, tak dôkladne pracovať so slovom, cl· 
liMit text do n~emnej§fch nuansov, vedleť 
......we f.ánrovo rozlf§iť charakter glosy, ,...,.lka, eseje, vedeckej §túdie. Priestor 
~edného bádania, ba i fudf s nfm 
~ mu bol ljame pritesný; v roz· 
~ snahe obsiahnuť a vyuiiť pre svo
)uWe io aajllriie spektrum odborných po
IIIIIUY, uC!Ieral hójne do iných umenoved
.,.. alllutí, hfadal invariantné body, väz
.,, IIMslostl. V tvorbe vrcholných osobnostf 
....aJ Ute"rnej esejistlky nachádzal tna
WIIIIplračný zdroj svojej teoretickej spis
"n uJal §tylistická bravúra a lex1kálne 
~o Alexandra Matu§ku sa stali 
,.. ..,rekonatefným vzorom ideálneho 
........ s textom. Silnému vplyyg niekedy 
...... utofko, le sa ich technické po
- ltáqll vari al priveľmi transparent· 
• JJolkou vlastného VY,jadrovania. 

S ••pom rokov sa jeho tvorivá aktivita 
_....a - nepretrilte pubUkoval, konci
..... JII'OiriiiiY, riadil a organizoval. Stál 
Id nde dnes ul historických Smolenic
• -lnárov pre Novú hudbu, ktoré roz· 
....,.._spôsobom stimulovali smer výyo-
111 tr rllziäaej avantgardy na Slovensku. 
Y ....... kritkeho obdobia vydal mono
.. ..". Stravinského (1965), o rok ne
IMr leefttlekú prácu Funkcia zvuku v hu· 
~ ltruktúre (1966), uverejnil celý rad 
lllarltecktcb §túdlf (z nich n~mä doslov 
l ... operného libreta Cikkerovho 
'*lelnia je ukálkou dodnes aktuálnej 
... o opernom diele). Stal sa kritikom 
alllndllom nojej skladateľskej generácie, 

1989. 
Slovace~t Ilju Zeljenku od

• koncerte r<a zámku Rosen
llkúsko (15. d. ~989), Radio Nie-. 

ktoré r~alizovalo toto 
v spolupráci s l:-miV Čs. roz

' Bntislave, vysielalo z koncertu 
fi'HOS a zárove'ň uskutočnilo 

lllhnivky už spomínaného 
.Ul diela Hudlra pre Warchala 

autora. 

Peter Faltin ( l 980) Snimka arch iv HZ 

spoluutl'ánýúcim jej umelecké povedomie 
a názorovú orientáciu . 

V roku 1969 odi§lel na dvojročný §tudijný 
pobyt Ústav pre experimentálnu hudobnú 
vedu v Západnom Berlfne, z ktorého sa ul 
domov nevrátil. Al tam, v prfsnych podmien
kach tvrdej odbornej konkurencie a nel'ú· 
tostného zápasu o ex1stenciu, sa naplno pre
javili jeho potenciálne dlspózície vedca me
dzinárodného formátu. V oblasti hudobnej 
semiotiky, ktorou sa zaoberal ul doma, nad· 
viazal na tradície západonemeckého ' 'Ýsku
mu a odborný svet začal jeho meno vyslovo
vať s uznaním. Po krátkom pôsobení na uni
verzite v Giessene presídlil do Frankfurtu, 
kde v roku 1978 zfskal hodnosť profesora 
hudobnoteoretických predmetov na Vysokej 
hudobnej §kole. Pracoval neúname, v zahra
ničí mu popri odborných, frekventovane ci
tovaných §túdiách vy§li i tri závalné vedecké 
publikácie: zbornfk Hudba a chápanie 
(1973, redigované v spolupráci s H . P. Rel
neckem), Fcnomenológia hudobnej formy 
(1979) a napokcm Význam estetických zna· 
kov. Hudba a reč (1984). Do odborného kim· 
textu uf vstupoval povedl'a osobnostf typu 
T. Knelfa, H. H. [ggebrechta čl C. Dahlhau
sa ako výsostný predstaviteľ nemeckej muzi
kológie. Zem, z ktorej pochádzal, sa k nemu 
nehlásila, ba zdalo sa, le pri domácom "úč
tovanf" s jeho názormi (napr. J. Jiránek: 
T~emstl'f hudebnfho významu) nepravdivú 
tézu o vedcovom nemeckom pôvode mlčky 
akceptovala. On sám sa v§ak Nemcom nikdy 
necítil, nedokázal s cudzím prostredfm sply· 
núf. V jeho príbytku neďaleko Frankfurtu 
prevláda li slovaciká - ľudové vý§ivky, kera
mika, obrazy milovaných Tatier. Nikdy ne
prestal smútiť za svojou domovinou, dúfal, 
le sa ta vráti. Al by sa chcelo veriť, le ~ zá. 
kerná choroba, ktorá ho znezrady schvátila 
a n~pn oddialila, al nakoniec prekazila 
dámo plánovaný 'a vytúlený návrat do vlasti, 
vyklíčila z narast~úcej traumy osamelosti. 

Peter Faltln, slovenský muzikológ európ
skeho významu, môj o poltucta rokov starií 
druh, bol .by sa 12. júla tohto roku dofil päť
desiatky. Zomrel 4. aprflá 1981 v Bad Hom
burgu. 

IVAN MARTON 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 

e V l. polroku 1989 pribudli do zahra
ničnej diskotéky HIS SHF LP platne 
s nahrávkami autorov Juhoslávie, 
MI.:R, NDR, Poľska, ~védska a ZSSR. 
Z najnovších titulov je to napríklad sú
bor skladieb z Varšavskej jesene 1988 
v produkcii Polskie nagrania, ZwlfZek 
kompozytorov polskich, Warszawa. P~ 
čet platní v zahraničnej diskotéke HIS 
SHF dosiahol číslo 1104. 

e European Conference of Promoters 
of New Music usporiada v Brescii (Ta
liansko) 27. IO. - 28. IO. 1989 výročné 
sympózium na tému New Music betwe
en Comporers, Performers and Prom~ 
ters - interrelations and responsibill· 
ties. Podrobnejšie informácie možno 
získať na adrese: Lasserstrasse 6 A -
5020 Salzburg. 

JS 

Československé husliarske súťaže 
• 

v Hradci Králové 

Keď sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokoch písalo o husliarstve ako o vymie rajú
com anachronickom umeleckom remesle. 
málokto tuši l, že už v nasleduj úcom desaťro
čí dôjde k jeho novej expanzii. Príči nu treba 
hľadať v konjunktúre i renesancii jeho atrak
tívnosti, zapríčinenej stále sa zvyšujúcimi po
žiadavkami na kvalitné majstrovské sláčiko
vé nástroje, no i v ich rýchlo rastúcich ce
nách. Tento stav v nemalej miere odzrkadľu
jú aj stále sa množiace husliarske sú ťaže a to 
nielen v Európe . ale a j na iných kontinen
toch. 

Pomaly neprejde rok bez jednej i viace
rých takýchto akcií.. ~o sa opäť prejavuje 
v nerovnomernej účasti súťažiacich . ktorí si 
vyberú tie najlákavejšie, zaručujúce v prípa
de úspechu medzinárodnú reputáciu. Príkla
dom sú aj nedávne 2. čs. huslia rske súťaže 
v Hradci Králové (2.-9. júna) , v svetovom 
kontexte predsa len menej známe . 

Pokiaľ na posledné Triená le do taliunskej 
Cremony (v septembri m. r.) bolo zaslaných 
734 nástrojov z 29 štátov troch kontinentov , 
a v ba rovskom Mittenwalde súťaži lo (6.
- 12 . marca t.r .) 253 husieľ. viol, čiel. kontra
basov a 71 sláčikov z 24 krajín, v Hradci Krá
lové bolo reprezentatívne zastúpenie oveľa 
menšie. Na 2. medzinárodnú violovtl súťaž 
o cenu Oskara Nedbala poslali husliari 
z l l štátov iba 34 viol a na Národnej husliar
skej súťaži sa zúčastn ilo 18 husicl' (medzi ni
mi dvoje amatérske z Čiech a jedny zo Slo
venska). 5 čie l a 5 kontrabasov. 

Bola to už šiesta medzi národná súiaž. na 
ktorej som bol prítomný v posledných šty
roch rokoch a preto môžem nielen hodnoti ť . 
ale aj porovnávať. 

Už v poslednej recenzi i z Mittenwaldu som 
spomenul. že huslia rske sú ťaže v Hradci Krá
lové. ktorých gestorom sú Československé 
hudobné nástroje (v tomto roku už štátny 
podnik). už vo svojom prvom ročníku po or
ganizačnej i odbornej stránke značne pre.vý
šili svoj ich slávnejších konkurentov. Hoc1 za 
menšej účasti súťažiacich a za nových ume
leckých i ekonomických podmienok si túto 
úrovei\ udrža li dodnes. 

Dôraz sa predovšetkým kládol na kvali tu 

Clenovia poroty a obecenstvo pri odvozdávani cien 

súťažiacich nástrojov, čomu zodpovedala a j 
reprezentačná 1 9-členná medzinárodná hod
notiaca porota , pozostávajúca z trinástich 
prominentných husliarov z desiatich štátov 
a šiestich popredných československých in
štrumenta listov. Porote predsedal zasl. um. 
Vladimír Pila r (za chorého zas!. um. Premys
la Spidlena). Slovensko zastupoval iba zasl. 
um. Peter Michalica (z českých zemí štyria 
husliari a šesť inštrumentalistov). 

Všetky prvé vecné ceny (finančné sa ne
udeľoval i). zlaté medai ly i diplomy s titulom 
Laureát husliarskej súťaže Hradec Králové 
1989 získali opUť česk í husliari , tentoraz vý
lučne absolventi lubskej husliarskej školy. 
Najväčším prekvapením bol dosiaľ nezná

my 22-ročný Ivan Svýcarský (žiak Josefa Vá
vru a stážista u V. Pilara), t. č. samostatný 
husliar v Mladej Boleslavi, ktorý získal naj
viac ocenení: l. miesto za violu so zlatou me
dailou a Jaureátskym diplomom, čestné uzna
nia za vynikajúcu husliarsku prácu a vynikajú
cu zvukovú k val i tu nástroja, cenu Oskara Ned· 
bala za l. miesto vo viole, cenu Talianskeho 
zväzu husliarov za najlepši lak u violy , cenu 
husliara A. Kaloferova (BI.:R) za najlepšiu 
prácu v stavbe violy a cenu britského husliara 
R. Hargrava za najlepši tón vo viole. Podob
ne l. miesto a zlatú medailu s laureátskym ti
tulom za husle, čestné uznania za vynikajúcu 
husliarsku prácu a zvukovú kvalitu nástroja 
i cenu riaditeľa štátneho podniku Ceskoslo
venské hudobné nástroje za l . miesto v sú t'aži 
husH. Navyše diplom za účast' vo finále za 
ďalšie husle. 

Bol navrhnutý na prijatie do Kruhu umel
cov husliarov pri ZČSKU a jeho víťazné ná
stroje má odkúpiť Státna zbierka hudobných 
nástrojov ČSR pre vyn ikajúcich mladých in
štrumental istov. 

Ďalším absolútnym víťazom bol 4R-roč
ným František Zakopčaník (rodák zo Zi liny) . 
ktorý znovu potvrdil svoje výnimočné kvali
ty. hoci v početne menšej konkurencii (na 
prvej hradeckej súťaži bolo ll čiel a 6 kontra
basov). Získal za mimoriadne kvalitné vio
lončelo 
l. miesto so zlatou medailou s laureátskym ti

Pokračovan ie na 8. str . 
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Sviatok tanca v Moskve 

( 1111·,,, <•dlt lll' tlllllotO(' Il:Í 'lll.ai <ld Jll'l'd · 
1 h 1d1 l tlie ich 
'l cntokr:ít llriÚI' do l\losk\) naj,·iac ú~astn(· 
km 1 Uulhar\l.a a ttumunska. Siroká zá· 
l.l:ulňa umelcm 10 ~ociali'ltick5·ch k~(n je 
j l·dnou 1 na~ h dobf5ch trudíclí. Na~u kra
jinu bude • ' tlrclcnto\·ať de,·äť mladých 
u • t'll'cll. '•>~n radi, l:c po pnj·krát na scéne 
\'c: l'l .~lto din tdht \)\liÍJiht tanečníci 1. Aliír· 
ska. \le,ika a Španielska. Spanielsk~· balet 
je mladi . no uí. 'tÍ \)'dob~·! u1.nanie. Mimo
chodom, ball•tmí 'kuplnu 'l Madridu \'edlc 

M~a Plisecká. Celko,·e sa na sút'ažl zú~ast· 
ní 126 lanečníkO\' z 26 kr~(n. Nemôžem ne
spomenúc· e~te jednu na~u trad(clu - žlčll

, ·ost', zalnteresmanost' a odbornú fundO\'&
nost' ná~o publika. 

Aké \Ú podmienk~ ,(!lai..:'! 
- Súťaž sa uskut~iluje každé ~t)Ti roky, 

na rozdiel od napríklad sút':de '\'0 Vame, 
ktorá prebieha kaldé ch1l roky. Vek účastní
ko\' je od 17 do 25 rokov. V pn·om kole je na 
programe jedno pas de dcull pre duá a dve 
\'ariácle pre sóllsto\', Interpreti mu~ia pre
ukázať znalosť leJdky akademického lanca, 
schopnosť tlm~lf tt)·l a ldeo,o-obraznú 
itruktúru lnterpreto\'Bného diela. Súťaila
cl, klorf sa dostanú do druhého kola. Inter
pretujú fragment z klasického baletu a jed
no dielo súčasnej ehoreoaraOe. Pre upres
nenie - za súčasné sa 110\'dujli diela, ktoré 
nie sú staňle ako tt:l roky. Sú \'Idy predme
tom veľkého záujmu odbomfkO\' l dl\'áko•. 
Možno tu \'ldleť rozmanitosť smero'· sú~a~ 

ného ba.letu, zoznámiť u s choreoaraOeký• 
ml ~týlml rôzn)·eh kr~J(n. Tretie kolo 1\'orf 
už trad~ne ruská klasika. 

V porote minulej \ll ťaž.: holo deviiť členov 

m Sm íchkcho :~väzu. V tlači 'a oh javi li oh
\'incnia 1.o l.aujato,tí. pom;ímky o .. tlaku 
Mo,hy". Kto hu de rozhodovať o o~ud1Kh 
\tÍt.aíi••o:ieh rc:nhl ra;•'' 

- Presta,1ta, ak cllcete, sa dotldta l ulej 
súťaže. Pn·ej súťaži predsedala Galiu ur .. 
nO\'o\'á, nasledujúcou poinúc d doteraz je 
stálym predsedom poroty hlamý baletný 
m~ster Vel'kého dltadla Jurij Grlaonnit. 
Do poroty sú d'alej pozqnf Petr Lukano\' 
z Bulharska, Márta Metzaer z Mad'arska, 
bale tný m~ster z NDR Dletmar Selrert, pol'• 
ská baletka Marija Krzyszo\'ská, baletný 
m~ster z Rumunska Stefan Georae, JIH N._ 
m~k z (SSR a tlel predsta\'ltella Auslr6o 
Ile, Kuby, Francúzska, USA. Juhosl,\'le, JJP 
ponska. ~tyria členo\'la poroty butfú zo 
/~'SSR: Jurij Grlgoro•lč, Galina UQ .. ".,á, 

Československé husliarske sút'aže v Hradci Králové 

Kvalita prevýšila kvantitu 
DnJ..onl'enic: zo 7. ' tr . 
tulom, čestné uznanie za vynikajúcu zvukovú 
kvalitu ná,troja i cenu Okresnej miero•ej ra
dy v Hradci Králové za l . miesto v súfaži vio
lončicl. Za d\'a kontrabasy hol tiež odme nený 
dmma prv)•mi cenami so 'liatou a striebornou 
medailou a lau reátskymi diplomami , čestným 
Ulllaním za Y) nikajileu husliarsku prácu a ce
nou redakcie é:lsopisu ll udcbnl nástroje za 
l. miesto v slrť:1ž i kontrabasu. 

K tejto dvojic i sa dôstojne priradi l aj 
10-rol'ný Jan ll urslk (ab~olvc nt brnianskeho 
konzcr~atóría. p redtým č len Orchestra ľu
dmých ná,trojov v Brno.: ). tiež lubský odcho
vanec a st;íii,ta u V. Pilah1. Za violu získal 
2. miesto so \triebornou medailou a laureát
sky titul, čestné uznanie za vynikajúcu zvuko
\'Ú kvalitu n:btroja , za husle 3. miesto s bron
zovou medailou a (·estné uznania za vynikajú
cu husliarsku prácu i zvukovú kvalitu nástro
ja. 

Zo ;ahranil'n\•ch úéa~tn íkov získal v sút'aži 
viol 3. miesto s l;ronZO\'OU medailou a Jaureát
skym titulom Zeng Chuan, pŕofcsor huslia r
,J..c:J triedy na pcking\ kom konzervatóriu , 
'polu \ čestnými uznaniami za vynikajúcu 
husliarsku prácu i zvukovú kvalitu nástroj a. 
-'· mic~to uhsudil Edrio Edrev z BĽR spo lu 
' čestným uznanim za vynikajúcu zvukovú 
kvalitu nástroja a cenou husliarskej školy 
v Tokiu za ~tHté miesto vo viole. 5. miesto bo
Jo prisildené Klausovi Schlegelovi z NDR, 
' čestným uznaním z:1 vynikajúcu husliarsku 
prácu a cenou Kruhu umelcov husliarov pri 
Z(SKU pre najsta ršieho linalistu. Cenu 
VšeJVäZO\ej h udobnej spoločnosti ZSSR pre 
najmladšieho účastníka vo viole získal Ra lf 

Esche z NDR. Diplom za ilčasf vo finále ob· 
držali J aromír J oo z Náchoda (r . 19H5 drží te !' 
striebornej a bronzovej medaily) , Tadeusz 
Slodyczka a Wladyslaw Stopka z PĽR. 

2. miesto so striebornou medailou a laureát
skym titulom získal v národnej huslia rskej 
súťaži za husle Jan Spidlen (syn zasl. um. 
P . Spid lc na) spolu s čestným uznaním za ' 'Y· 
nikajilcu husliarsku prácu. Ďalšie diplomy za 
účast' vo finále rozdelili Vilémovi KuŽelovi 
ml. z Brna za dvoje hus le a Jozefovi Dvoŕáko
vi z Lubov. 

2. miesto a striebornú medailu s laureát
skym titulom za violončelo po ro ta priznala 

Vll'azi 2. medzinárodnej hu~ li~tickej ~úfa7.c- zľava 

Zcng <.:huan, Ivan Svýcar>ký, Jan Bursík 

Liborovi Šellovi z Lul;ov a 3. miesto s bronzo
vou medailou a laurc:Uskym titulom Mirosla
vovi J>ikartovi z Lubov. Z ískal aj čestné uzna
nic za vynikajúcu zvukovú kvalitu nástroja. 

3. miesto s bronzovou medailou a laureát
skym titulom za kontrabas dostal M. J>ikart 
ako aj čestné uznanie za vynikajúcu zvukovú 
kvalitu nástroja. 

Zvlášť sa treba zmie niť o medzinárodnom 
husliarskom seminári (ó. júna). Roger Har
grave prednáša l o detai lných stavebných 
princípoch A. Stradivar iho. Wolfgang BOn
nagel (predsed a Z•äzu husliarov v NSR) 
o vlastných skúsenostiach pri reštaurovaní 
a lako•)•ch retušiach vzácnych starých ta lian
skych nástrojov a Ing. Štefcová s Ing. Friesom 
o chemických podmienkach lakovania husieľ 
a rezonančných predpokladoch husľového 
dreva. Všetky referáty b udú uverejnené v ča

sopise Hudební nástroje . 
Co povedať na z{tver '! 2. és. husl ía rske s(l

ťaže o pafovnc potvrdi li vysokú a stá lu stúpa
júcu fubskú úrovcr' československého - lep
šic povedané- českého husliarskcho umenia. 
Na dôkaz možno uviesť viacerých zahra nič
ných i domádch laureátov a i finalistov 
l . hn1deckých súťaží. ktorí sa tento raz už ne
dostali na popredné m iesta. Je zaujímavé. že 
podohne. ako pred niekoľkým i mesiacmi 
v Mitte nwalde. víťazné violončelo i vio la sa 
zda li byť akusticky kva litnejšie . ako husle. Is
tež..: treba vziať do úva hy aj reprodukčné da
nost i to ho-ktorého inštrumen ta listu. Nedo
statkom ~úťaze bol výber úryvkov skladieb 
u ré..:ných na demon~tráci u ná~trojov , ktoré 
neumožni li predviesť ce lý tónový rozsah ná
strojov. na čo poukázali i zah raniční porotco-

via . Naviac niektoré úryvky holi 
značne oslabovalo objektívne 
možností a prejavilo ~a napokon 
rozd ielnom bodovanr (extrémne 
lučoval počítač). 

Medzi prítomnými ho>úuni a 
mi boli aj viacerí Z:Í\tupcovia 
skýeh umeleckých i II<=UiliN~''" 
a žia!', iba štyria husi"' ' r•'·''"'"ll''n 
di ného súťažiaceho 73·ročného 
zo Svitu. Zdá sa. že hu~liar'ltvo 
sa v tomto tis ícročí už ~otva 
d lhoročného ~pánku, ktorý mu 
ignoranti tohoto vážneho ncdO\tatku 
vcnskcj hudobnej kultúre. 

MIKULAS 



SVET HUDBY SOFIE GUBAJDULINOVEJ 
VALENTINA CHOLOPOV Á 

N ajtajomnej~ím zo svetov, ktoré 
nás obklo pujú , ostáva svet ume nia . 

Je to na jednej strane svet obrovského množ
stva myšlienok, poci tov, intu ícií , na strane 
druhej -oblasť maximálnej precíznosti , dô
kladnosti , tých ,.podstatných maličkostí", 

o ktorých hovoril významný ruský maliar 
Brjullov a ktoré tak rád opakoval Lev Tol
stoj. No tieto krajnosti sa niekde stretávajú , 
pretože na to , aby časovo a priestorovo ohra
ničené umelecké dielo prerástlo do ničím ne
obmedzeného ideového posolstva , je nevy
hnutná majstrovská koordinácia každého, 
i zdanlivo bezvýznamného detailu s nekoneč
nými možnosťami jeho poetické ho potenciá
lu. 

Ako komponuje Sofia A sgatovna Gubaj
dulinová? Pri súčasných veľkých nárokoch na 
rýchlosť vykonávanej práce (napríklad pri pí
saní hudby pre filmy) často i 24 hodín denne 
trávi za písacím stolom. Predpokladom 
zvládnutia takejto záťaže je výborná fyzická 
kondícia , železný režim dňa , športovanie, 
ochota vykonávať akúkoľvek prácu. Vari to
to nie je ,.kozmonautika" v hudbe? No po
dobné fakty sú len vonkajšie. 

K svojej práci potre buje Sofia Asgatovna 
dlhé , ucelené časové úseky - n ie hodiny 
a dni , ale mesiace a roky, počas ktorých sa 
formuje a dozrieva množstvo hudobných 
myšlienok a nápadov, premiet)ajúcich sa na 
,.čiarky, krivky a bodky" (názov jednej z G u
bajdulinových inštrume ntálnych skladieb) 
v partitúre. Skutočne tu platí Puškinova myš
lienka, že umelecká tvorba sa neznáša s chva
tom, zhonom. a že čo je krásne, musí byť 
i majestátne. 

Pokúsme sa nazrieť do tohto poetického 
sveta našej súčasníčky. 

Na jeden z koncertov festivalu Moskovská 
jeseň , ktorý sa konal v Čajkovského sále, sa 
schádzali poslucháči. No nie o 19.30 h , kedy 

·sa koncert začal , ale o hodinu neskôr. Uvá
dzačky a šatniarky sa svorne čudovali : prečo 
publikum prišlo - akoby sa všetci boli doho
vorili- až na druhú časť koncertu? Odpoveď 
bola jednoduchá. Vtedy to tiž bolo na progra
me nové Gubajdulinovej dielo- Hodina du
še na verše Mariny Cvetajevovej. 

Sofia Gubajdulinová si už získala vrelé 
sympatie koncertného publika celým radom 
skladieb, ktc~ré ťažko nazvať ina k než úžasný
mi: kantátou Rubá ij át v strhujúcom podaní 
speváka Sergeja Jakovenka a pod "čarodej
nou" taktovkou Gennadija Roždestvenské
ho, Koncertom pre fagot v závratnej inter
pretácii Valerija Popova , Desiatimi etudami 
(Prelúdiami) pre sólové violončelo, " magic
ky" interpretovanými Vladimírom Ton
chom, organovými skladbami vo vynikajú
com podaní Tatiany Sergejevovej atď . 

A teraz prichádza Hodina duše. Sila po
etického videnia sve ta Ma rin y Cvetajevovej , 
umocnená preduchovnenosťou hudby Sofie 
Gubajdulinovej- už toto spoje nie vyvoláva 
v poslucháčoch očakávanie výn imočného zá
žitku. Významovým vyvrcho lením diela je 
vokálne finá le , kde v širokom nápeve gubaj
dulinovskej intonácie znejú Cvetajevovej he
roické obrazy: 

V hluboký čas duše. 
v hlubok ý čas noci 
hodiny jsou chvíle , 
dulc -scdrnimflc. 

V hluboký čas noci 
duše svčty tvofí 
vzdušné zámky staví 
za ~>Cdrnýrni moti. 

Na tasách prach snčhu , 
ny smčdčnkou ticha . 
(Dcchcm Atlantiku 
volná duše dýchá...) 

V ten čas noci zatmi 
oči , v ktcrých planc 
tvoje jasná Vega ... 
Plody ať jsou plané , 

trpké, zčcrvivélé . 
Jen du~c ať roste 
v zadušeném té lc. 

Prel. Hana Vrbová 1969 
(zb. Pražské vigilic) 

Hodina duše, napísaná pre sólové bicie ná
stroje, mezzosoprán a veľký symfonický o r
chester (1976) je symfónia-koncert , v kto rej 
je rozvinutý motív, typický pre osud a tvorbu 
Cvetajevovej (v ~i ršom význame pre život 
veľkého umelca) . Je to motív konfliktu osob-
nosti , odhodlanej urobiť ,.he ro ický krok 
duše" a plytkého, nepriateľsky nalade ného 
malomeštiackeho prostredia, schopné ho zni
či( akúkoľvek hodnotu . V súlade s bohatou 
tradíciou európskeho umenia , podľa ktorej 
odhalenie zmyslu diela sa uskutočňuje po· 
mocou antagonizmu drámy, Gubajdulinová 
hudobnými prostriedkami jasne naznačuje 
dva protipóly kolfzie. V prvom rade je to pó l 

.... 

Sofiu Gulmjdulina 

poZJt lvny. Reprezentuje ho ľudský hlas 
(mezzosoprán) , skupina strunových ná
strojov, ku kto rej je pričlenený pre európsky 
o rchester celkom neobvyklý orientálny ná
stroj - čang a tiež netradične, lyricky chápa
né bicie. V pro tiklade k celému tomuto kom
plexu pozitívnych elementov stojí - v tradí
ciách Sostakovičových symfónií - komplex 
negatívny, hudobne stvá rne ný grotesknou 
hrou dychových nástrojov, kto ré hrajú rôzne 
banálnosti , napr. melódiu , nápadne pripomí· 
najúcu známu odeskú pesničku Kuriatko pe
čené. Každé závažné ume lecké dielo akoby 
vyžarovalo oko lo seba lúče. Obsahové ele
menty, blízke Hodine duše, nachádzame 
i v ďalších dielach. T ak napríklad téma kon
fliktu tvorivej osobnosti s nepriateľským pro- ' 
stredím je hlavnou myšlienkou Koncertu pre 
fagot a nízke strunové nástroje (1975). 
Ústredná myšlienka je tu realizovaná pomo
cou sviežich, farebne nezvyklých zvukov. Po 
prvé, nie j e to koncert so sprievodom symfo
nického orchestra v tradičnej zostave , ale iba 
s nízkymi strunovými nástrojmi - violončela
mi a kontrabasmi , ktorých zvukové zafarbe
nie je matné , temné a vyludzuje čis t ý. svetlý 
tón. Po druhé , auto rka využíva také nové 
technické možnosti fagotu (ktorý sa týmto 
nástrojom veľmi podo bá farbou tónu i rozsa
hom) , že sa z ne ho stáva úplne iný, nepozna
ný nástroj . Gubajdulinová použila i vibrato , 
i frullato , i neobyčajné efekt y flažoletových 
ako rdov, i svoj ráznu hru cez zuby, i fago tový 
,. krik" a fagotový "smiech" (obohacovanie 
výrazových možností nástroja o hlasové into
-nácie) . Výsledkom je, že nástroju , ktorý Gri· 
bo jedov nazval ,.priškrte ným chripfošom:', 
sa stala dostupná celá fa rebne-emocionálna 
škála ľudského hlasu. A klasický dychový ná
stroj sa stal a kýmsi hlavným hercom na hu
dobnej scéne. Aj celý hudobný jazyk koncer
tu je blízky intonáciám ľudských hlasov. Na
príklad v prvej časti skladby (celkove je ich 
päť) dialóg fagotu a strunových nástrojov 
a ko by znázorňoval patetickú reč ,.hrdinu" , 
kto rú ,.dav" (violončelá a kontrabasy) po
smešne napodobňuj e. V procese rozvíjania 
vzájomného dialógu si .. dav" vytvára vlastnú 
,.tému" na rozhovor, ktorú predstavujú ľah

ké džezové a operetné motívy. Po trýznivom 
monológu , kto rým skl adba vrcho lí , sa hrdi
na-fagot rozhodne vyjadrovať sa ,.demokra
t icke jšie" (obyčaj nými trojzvukmi), no vio
lončelá a kontrabasy s použit ím džezových 
replík reagujú ešte agresívnejšie. 

U S.A .G ubajdulinovej je nerozlučne 
spätá závažnosť myšlie nky s kontrastnosťou 

je j rozvinutia. O protikladnej podstate jej 
veľkých skladieb svedčia i mnohé názvy Vi
vente - non vivente (:Živé- neživé) pre syn
tetizáto r ( 1970) , Svetlé a tmavé pre o rgan 
( 1976) , In croce (Nakríž) pre violončelo a or
gan ( 1979) a iné. Rozmýšľala som v spojitosti 
s týmto o všeobecných základoch ant itézy 
v umení , o tom, že podstatou každej logickej 
myšlienky, úvahy, je párna opozícia (zákon 
lingvistiky, kto rý nepozná výnimky: matka
·Otec, pravé-ľavé, veľké-malé atď.). Uvažo
vala som o tom , že euró pske profesionálne 
umenie vychádza z drámy, ktorá sa pre nies
la do symfóni í, kvartet , klavírnych skladie b a 
obrátila som sa na Sofiu Asgatovnu s o táz
kou , kde sú prame ne protikladov v je j hud
be . Skladateľkina odpoveď bola celkom ne
čakaná a hlboká. ,.Kontrast , rozko l do dvoch 
podôb mi bol daný do vie nka . Môj o tec je 
Tatár , matka Ruska , patrím teda súčasne 

dvom kultúrnym sve tom , Východu i Zápa· 
du" . 

Využívajúc kontrast týchto dvoch svetov, 
G ubajdulinová súčasne uskutočňuje aj ich 
o rganickú syntézu. Hoci bola vychovaná 

v duchu západnej hudo bnej tradície a stala sa 
jej nasledovateľkou , nepociťuje východnú 
kultúru ako exotiku , ako vonkajší dekoratív
ny element , ale chápe ju filozoficky a psycho
logicky. 

Jednu z na jdôležitejších etáp jej skladateľ
ského vývoja tvoria kantáty Noc v Memfise 
( 1968) a Rubáiját (1969), obe na orientálne 
námety: prvá spracováva staroegyptskú lyri
ku v preklade Anny Achmatovovej a Viery 
Popovovej , druhá básne Háfiza a C hajjáma. 
Gubajdulinová nesiaha po týchto textoch, 
vzdialených od nás na mnohé stáročia , aby sa 
utápala v hlbinách dávnej histórie , ale aby 
qsvetlila v úvahách géniov minulosti to, čo 
pomáha pochopiť zmysel našej súčasnosti . 

Veď i vlastný hudobný jazyk týchto skladieb 
je výrazne súčasný , moderný. Autorka často 
používa najmä skladateľskú metódu dodeka
fónie , takú charakteristickú pre predstavite
ľov Druhej vjedenskej ~koly (Schônberg, 
Berg, Webern , a tiež Eisler) a používanú 
i tzv . skladateľmi-avantgardistami (L. Nono, 
P. Boulez, K. Stockhausen) a vlastne všetký· 
mi generáciami skladateľov povojnovej Eu
ró py , vrátane sovietskych (E. Denisov, 
A . Schnittke, R. Sčedrin, S. Slonimskij , 
N. Karetnikov a iní) . 

V kantáte Noc v Memfise (bohužiaľ , uve
denej len jediný raz; v ČSSR) je vyjadrená 
koncepcia celej symfónie , konkretizovaná 
v básňach na témy lásky a ne návisti . smrti 
ako vyslobodenia, akce ptovania živo ta bez 
ohľadu na neriešiteľnosť utrpenia. Výbe rovo 
citujeme niekoľko veršov na ilustráciu: 

Ó noc, daruj mi pokoj -
i ja ti darujem pokoj ! 
Ó noc, daruj mi oddych -
i ja ti darujem oddych! 

Naše bubny víria na tvoju počesť, 
oslavujeme tvoj majestát, 
do nebeských výšin 
vzdávame chválu tebe. 

Nebo sa sklonilo na zem. 
Po zemi sa plazia tiene. 
Moje srdce je ranené zlou rozlúčkou . 
Komu sa vyžalujem? 

Bratia sú neče-lní , 
priatelia fahostajnf. 
... potcš svoje srdce, 
nech srdce tvoje zabudne 
že krivda stala sa. 
Konaj svoje pozemské veci 
pod fa príkazov svojho srdca. 

Dynamika a expresívnosť euró pskej sym
fónie sa tu zvláštnym spôsobom spája s orien

' tálnou melizmatikou me lódie , s predstavami 
·· staroegyptských rituálnych slávností, s psy

chologicky nasýte ným koloritom noci v ne
známej krajine a neznámom čase . 

Podľa Sofie Asgatovnej sa v spojení čŕt zá
padne j a východnej ku ltúry skrývajú nebýva
lé perspektívy. O sobitne ju láka fenomén im
provizácie , neoddelite fný od predstavy 
v o rientá lne j hudbe a jej stáročných tradícií. 
Tu spočíva aj možnosť plnšieho využitia G u
bajdulinovou vysoko cenené ho spontánne
intuitívneho pôvodu hudby. Cím sa vlastne 
líši improvizácia od hry z nô t? V prvom rade 
tým , že hra podľa no tového zázna mu je oži
vením hudby, sprostredkovanej mŕtvymi li
terami , kým improvizácia je znenie hudby 
v celej prvobytnosti je j vzniku. Sofia A sgatov
na je profesionálna klaviristka a spoločne so 
svojimi priateľmi-skladateľmi ne raz improvi
zuje i niekoľko hodínpre vlastné po tešenie 
a ,.rozohriatie" vnútorných tvorivých síl. Pri 
tom je, podľa nej , potrebné odpútať sa od 
akej koľvek profesionálnej " predstavivosti" 
a začať tvoriť akoby od začiatku , od nuly. 
O krem toho je nevyhnutné uhádnuť partne
rove úmysly, vžiť sa do procesu je ho spontán
nej tvorby . Pri dlho trvajúcich (i niekofkoho
dinových) improvizáciách vzniká neobyčaj 
ný, extáze podobný pocit - zvuk sa stáva pre 
hudobníkov zhmotnením ich vlastnej duše 
a muzicírovanie .. zvukovou láskou" . Všetko 
to to je vonkoncom ne možné v obvyklých 
koncertných podmienkach . 

Z novu zdôrazňujeme , že pre G ubajdulino
vú improvizácia nie je zaujímavá v samote, 
kto rú tak miluje, ale vždy s partnermi , t.j . 
s prvopočiatočným rozdielom , kontrastom 
ľudských pováh. Tu sa prejavuje prirodzená 
vnútorná tendencia hudby k ,.rozmnoženiu 
duší" , kto rú postre hli už naj star~ie civilizá
cie . Uvedieme úryvok z knihy čínskeho filo
zofa Meng-c', nasledova teľa Konfucia 
(4. sto r. pred. n. 1. ). Je zaujímavé , že má 
podobu dialógu: 

- Me ng-c' povedal: "Co je príjemnej~ie 
osamote sa oddávať pôžitku z počúvania hud
by, alebo spoločne s inými?" .. Lepšie je spo
ločne s inými" , - odpovedalo knieža ... čo je 

príjemne jšie - počúvať spoločne s niekoľký· 
mi alebo s mnohými?" ,.Lepšie je s mnohý· 
mi", - odvetilo knieža . (Citované z knihy: 
Hudobná estetika kraj ín Východu) . 

" Rozmnoženie duší", spoluprá,cu s partne
rom Gubajdulinová vkladá i do samotnej ge
nézy diela . Jednou z jej najvýznamnejších 
prác posledného obdobia sa stala skladba 
s názvom Perception (Vnímame) pre soprán , 
barytón, sedem strunových nástrojov a mag
netofónovú pásku ( 1983). Die lo vzniklo ako 
výsledok tvorivého ko rešpondovania s básni
kom Francisom Tanzerom. T anzer posielal 
Gubajdulinovej svoje verše a ona mu odpo
veda la , slovom i hudbou. J e to dialóg Muža 
a Zeny na témy Tvorca , Tvorba, T vorenie , 
Tvor, ktorý sa postupne menil na hudobné 
dielo . Princíp dialógu je prítomný v Pe rcep
tion v každej rovine tejto trinásťčasťovej 
skladby. Napríklad v č. l (Porozume nie) sa 
zvažujú východiskové hľadiská: mužov názor 
je založený na úvahe, rozhodujúce je preňho 
slovo "rozuQ1ieť" , pre ženu je to s lovo ,.po
čuť" . V č. 2 (My) ide o porovnanie dialógu 
strunových nástrojov s najrozličnejšími od
tieňmi ich súčasných interpretačných mož
ností a obyčajné čítanie Tanzerovej básne 
(barytón). V č. 4 (December) muž hovorí 
o žene a o kráse ako o "sfo rmovaní kryštálu" 
a žena mu odpovedá: ,.Oživenie kryštá lu!" 
V č . 8 a ll sa celý hudo bný text opakuje na 
magnétofónove j páske , s dvoj- až trojnásob
ným vrstvením nad základným zvukovým 
tvarom . Posledné slová v záverečnej časti 
skladby (Hlasy) majú tiež dialogický charak
te r: StimmelJ . . Verstummen. (Hlasy. 
Zmfknuť) . Toto ukončenie sa po istom čase 
stalo úvodom jedného z ďalších významných 
diel Gubajdulinovej , dvanásťčasťovej Symfó
nie, kto rú pomenovala práve uvedenou frá
zou z Tanzerovej básne. 

V každej sfére umenia , hudbu nevyníma
júc, sa poe.tický zmysel ~íri od osobného .. ja" 
k ,.rozmnoženiu duší" a v konečnom dôsled
ku k obsiahnutiu celého ľudstva. Už sme na 
túto tému uviedli sentenciu staročínskeho fi 
lozofa zo 4. st. pr. n. l. Tou istou myšlie nkou 
sa zaoberá i Shakespeare v jednom zo svojich 
sonetov: 

Či radšej prijímaš trápenie , a nic šťastie? 
Ak pravý súzvuk strún, výborným zladením 
spojených dovedna, predsa ti trápi uši, 
nežne ťa kárajú , že súlad mätieš im 
samotou , keďže spev s nimi ti velmi sluší. 
A každá struna z nich sťa žena s mužom, hlaď, 
drží sa pri druhej v spoločnom podriadení, 
akoby s dieťaťom a s otcom šťastná mať , 

keď vedno zanôtia v jasavom, zhodnom znení. 
(prel. Stanislav Blaho, 1958) 

A čo počuje samotný umelec, skladate ľ , 

kto rý je tvorcom mnohých desiatok veľkých , 
závažných skladieb? Očividne to , čo je vypo
vedané v Perception o podstate Tvorby a Vý
tvoru, - .,Hlasy! hlasy!" "Stále znovu a všade 
hlasy!" 

(Prevzaté z časopisu Muzykaľnaja žizň 
14/ 1988 



Mikuláš Schneider-Trnavský 
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o hudObnej výchove 
EDITA BUGALOV Á 

Náreky nad stavom našej hudobnej vý
chovy ale i konkrétne návrhy na jeho 

zlepšenie, rovnako ako prvé opat renia prija
té do praxe. sa v súčasnosti viac ako inokedy 
dostávajú na pretras i na stránkach t l ače. Hu
dobná pedagogika , ktorá ešte stále v popo
luškinom odeve čaká na rozlúsknutie orieš
ka , aby sa zaskvela v oslnivom šate, v našich 
sedemdesiatročných dej inách už viac razy 
chcela nájst' svoj ho princa - záchrancu. Za 
jedného z takýchto záchrancov môžeme po
važovai i národného umelca Mikuláša Schnei
dera-Trnavského - hudobného pedagóga . 
Uvedomoval si dôležitost' hudobnej výchovy 
ako stavebného kameňa pre kultúrnu ú roveň 

celého národa. Bezprostredne po vzn iku 
Československa ako odborný inšpekto r spe
vu a hudby na Slovensku napísal Učebnicu 

spevu pre školy obecné 1. , II. Dve útle kni
žočky , obsažné , metodicky jedi nečné. boli 
adresované clct'om, ktoré po zvládnu tí učiva 
boli schopné troj- až štvorhlasne i n tonovať . 

V úvode sa im prihovoril takto: " Moji cka
hí! lsCoCne see už spievali a snáď až mnoho 
spievali. Každý z vás pozná pravdepodobne 
veľa piesní a spieva li ste ich tak ako sa vám 
Co podľa ľubovôle páčilo. Je vás snáď len 
málo takých, ktorých spievať učili a Cakých, 
ktorí by sa boli do spevu a jeho sústavy 
vhfbili. Nuž, .,OdajCe mi ruku a zavediem vás 
do čarokrásneho a utešeného raja fónov 
a hlasov: do ríše spevu, odhalím vám tie vše
lijaké záhady a tajnosti, ktoré keď zbadáte, 
spoznáte jedno z najpovznášajúcejšíeh ume
ní, v ktorom keď sa zdokonalíte, prospejete 
nielen sami sebe, ale ako šíritelia kultúry 
i našej drahej slovenskej vlasti. V Trnave, 
l . septembra 1919. Pôvodca." 

Osud tejto malej učebn ice bol zrejme po
hnutý. Z li stu Mi kuláša Scheidera-Trnavské
ho Dr. Dušanovi Pálkovi z 30. júla 1953 sa 
dozvedáme. že o tex.ty piesní. ktoré plánoval 
clo nej zaradi ť , požiadal Ferka Urbúnka. Ten 
mu poslal pätnást' t.:xtov, vhodných pre mlá
dež a skladate ľ - ako si ve ršíky čítal. tak si 
ich ex improviso spieval a už aj písal. Hoci 
pôvodne pripravené pre učebn icu , vydal ich 
napokon ako zbierku piesní pod názvom Zo 
srdca (vlastným nákladom v roku 1920). pre
tože učebnicu v Prahe nechce li schváliť . 
Schneider-Trnavský v liste píše ďalej : "To 
bol toeiž dobrý obchod, ktorý si vyárendovali 
iní páni Cam hore! Vyšla potom česká učeb
nica spevu (myslím od Vosyky) "V duchu 
Smetanovom". Bola pekne ilustrovaná, ale 
zo stanoviska pedagogického absolútne po
mýlená, až neupotrebitel'ná." 

V roku 1922 však Schneiclerova učebnica 
vyšla . Vydal ju Comenius - literárny ústav 
úč . spol. v Bratislave. V prvom diele je uve
rejnených päť piesní zo zbierky Zo srdca 
v jeclnohlase. Práca obsahuje základy hudob
nej abecedy podávané dciom primeranou 
formou. je husto pretkaná notovými príklad
mi . cviče niami . p iesňami . Učebnicu neskôr 
prepracoval a v rozšírenej podobe vyšla opäť 
v dvoch zväzkoch pod názvom Énektan 
v bratislavskom vydavateľst ve Academia 
v rokoch 1925, 1926. V jednom výtlačk u . pô
vodne uloženom v Schneiderovej osobnej 
knižnici. je vložený lístok s týmto rukopis
ným textom: "Svoju učebnicu spevu pre na
še školy reči maďarskej opatril som mnohý
mi slovenskými piesňami, s textom prelože
ným do maďarčiny, aby som takto slovenskú 
pieseň spopularizoval a aby si ju obl'úbili aj 
žiaci maďarskej národnosti. Takto som chá· 
pal svoje poslanie ako učitel' spevu a hudby 
nášho učitel'ského dorastu a mal som z tejto 
práce mnoho radosti. To sa mi dalo však do
cieliť iba opatrným "dozírovaním" dávok te
oretických. Netrpezlivé forsírovanie tu neve
die k ciel'u, iba odstrašuje od toho, čo by 
sme chceli dosiahnuť. Utila cum dulci! Po
trebné spojiť s prijcmným." 

V tejto rozšírenej verzii sa vo väčšej miere 
nachádzajú piesne v úprave pre štvorhlasný 
zbor. notové príklady a cvičeni a vyžadujúce 
od učit eľa hudobnú erudíciu v hre na klavíri. 
príp . harmóniu. V dvadsiatych rokoch - v ča

se vyjdenia týchto učebníc . nedostatok uči te
ľov-h udobných praktikov zrejme nebol ešte 
citeľný . Neskôr. pravdepodobne v rokoch 
štyridsiatych. Mikuláš· Schneider-Trnavský 
o tej to téme uvažoval. Sám uč i te ľ sa počas 
pedagogickej praxe (20 rokov na učite ľskom 
ústave v Trnave. kratší čas i na trnavskom 
gymnáziu) stretával s viacerými problémami . 
získaval skúsenosti a svoju predstavu o kon
cepci i hudobnej výchovy položil na papier. 
Ceruzkou písaný koncept (neúplný- zač ín a 
stranou 3) je uložený v jeho pozostalosti 
v Západoslovenskom múzeu v Trnave pod 
sign. M 1534/2140 l : 

Mikuláš Schneider-Trnavský 

"V Trnave máme vyše sCo učitel'ov a učite
liek. Každý z týchto učil sa spevu a hudbe 
štyri roky; nežičil bych si ale počuť tú hudbu 
a spev, ktorý by zbor týchto sto ľudí produ
koval! Toto ale netvrdím len o trnavských 
učitel'och, ale o všetkých! Ako je možné do
cieliť na tomto poli nápravu? Doba starých 
dobrých kantorov, organistov bohužial' už 
dávno prešla! Potrebujeme v teórii hudby 
a v náuke o harmónii dobre cvičených učite
ľov. Hra na klavíri, na organe- teda na ná
stroji harmonickom, polyfonickom - dáva 
žiakovi najvhodnejším spôsobom možnosť 
spoznať harmonické javy a ich spoje. Žiak 
ich útvar v hmate vidí, v znení počuje. Toto 
je na nástroji monodlckom (napr. na hus
liach) možné v miere len vel'mi obmedzenej. 
Chyba je aj v nedostatku hodín v 111. 
a lV. ročníku učltel'ských ústavov. Môžem 
smelo tvrdiť, že naši učitelia vychádzajú 
z učitel'ských ústavov hudobne vel'mi slabo 
\'Y'Lbrojenf. Náprava tu uvedených nedostat
kov bude vecou odborných rezortov minis-
terstva školstva. · 

Akej hudobnej výchOl'Y sa dostáva nášmu 
žiactvu na školách stredných (meštian
skych)? Niekedy je na stredných školách 
spev ako povinný predmet nariadený, zna
mená to na tomto poli rozhodné plus. Ne
mal som síce ešte príležitosť presvedčiť sa 
o speváckych schopnostiach nášho žiactva 
na stredných školách, viem len o vel'ml sla
bých výsledkoch na tunajšom gymnáziu ešte 
v časoch Čs. reálneho gymnázia. Učili tu 
"profesori" spevu bez náležitej kvalifikácie. 
Ak chceme na týchto školách docieliť kýže
ného úspechu, nemožno poveriť vyučovaním 
spevu l'udí s nejakou "kurzovou" kvalifiká
ciou (ako sa hovorí "Sehnellsieder"-kur
zom). Na tieto miesta sa obyčajne hlásili l'u
dia s vel'mi inferiórnou kvalifikáciou a Ich 
plat bola aj k tomu primeraná hladová 
mzda.· Pri takýchto kondíciách nemožno nič 
očakávať. Sem patrí pedagóg zbehlý v speve 
a v hudobnej skladbe. Tu treba vedieť aran
žovať, komponovať, prepísať skladbu na 
hlasy, zbory (detské, mužské, miešané ap.). 
Musí byť dostatočne inteligentný, súci pred
nášať hudobné dejiny, aby dal žiactvu o hu
dobnom umení to najpotrebnejšie, čo treba 
vedieť. čo možno len žiadať od človeka, kto
rý sa na takéto učitel'stvo dá z dešperácle, 
ktorému bolo toto " ultima ratio" žltla! Tre
ba teda učiteľov slušne honorovať! lnáš si 
povie každý, ako som to už často počul: ,;za 
ten plat je aj to dosť!" 

V občianskom živote .pociťujeme potom 
následky týchto nedostatkov krok za kro
kom. Zlými učitel'mi znechutení žiaci v živo
te odoprú vstúpiť do spevokolu, v notáeh 
" negramotní" zase čoskoro zunujú skúšky
spevokol stagnuje, rozpadne sa. 

Bolo by veľmi žiadúce použiť spôsoby, aké. 
sa praktizujú v športe! V mestách zvoliť len 
učitel'ov, ktorí okrem dobrej kvalifikácie vy
nikajú aj hudobným a iným umeleckým ta
lentom. Úrady, podniky by mali pri umiest
ňovaní dať prednosť takým uchádzačom, 
ktorí by sa pri dobrej odbornej kvalifikácii 
preukázali aj umeleckou činnosťou veškeré
ho druhu. K tomu by zasa bolo treba, aby ti, 

čo stoja na čele na§leh úradov, neboli len su
chí byrokrati, ale aby ~ sami mali porozu
menie pre kultúru! To viem, že žiadam mo
mentálne mnoho, ale moje skúsenosti na 
tomto poli sú vefml smutné! Naše širšie obe
censtvo nie je pre umenie vychované z dôvo
dov tu obšírne uvedených a kto čo nepozná -
za tým netúži: ignoti nulla eupido! 

Ďalej nemáme miestnosti pre umenie. Ne
máme zodpovedajúce koncertné siene. Bolo 
by Creba postaviť aj v tej najposlednejšej de
dine kultúrny dom. 

Preto je aj naše hudobné školstvo vo vel'· 
mi biednom stave. Každé mesto, mestečko 
by mal~ mať na starosti vybudovať hudobnú 
školu. To nie je v moci jednotlivca! Nemys
lím tu hneď na nejakú monumentálnu stav· 
bu; mám na ~ysli len budovu s potrebným 
počtom tried pre individuálne i hromadné 
vyučovanie, zariadenú inštrumentálnymi 
potrebami. To vyžaduje vel'ké finančné ná
klady, ktoré jednotlivec nemá. Mesto by po
tom poverilo vyučovaním učitel'ský zbor čo 
možno n~lepší, svojich učltel'ov by sl samo 
volilo ako ~ dowrom ministerstva školstva 
disciplinovalo. 

Pri dnešnom stave nášho hudobného 
školstva musíme nejeden nedostatok prepá
čiť, pretože za daných okolností od tohto fi
nančne slabého podniku viacej žiadať ne
možno. 

Ak chceme mať kultúru, prekvitajúce 
umenie, chrámy na potrebné zušľachťova
nie a zotavenie duše, a tým povýšiť náš kul
túrny životný štandard, nesmieme byť úz
koprsí, škrupulózni, malicherní, musíme 
mať srdce a odvahu trochu hlbšie siahnuť 
do kapsy a vedieť priniesť obetu na oltár 
kultúry. Mali by sme sa učiť od malého fín
skeho národa, ktorý má takmer v každom 
mestečku pekne zariadenú obecnú hudobnú 
školu. 

Teda, ked' chceme spev a hudbu na Slo
vensku povzniesť, treba: 
l) intenzívnejšie a úspešnejšie vyučovať 

spev v školách 
2) mať lepšie kvalifikovaných (~ platených) 

učltel'ov spevu a hudby 
3) stavať kuleúrne domy s nácvlčnou a kon

certnou sieňou 
4) zakladať mestské hudobné školy 
5) zaistiť náležitú finančnú podporu od šCá· 

tu (kr~ov, okresov), mecenášov 
6) prijímať na lepšie učltel'ské miesta ambi

cióznych, dobrých a hudobne vzdelaných 
učltel'ov 

7) brať zretel' na kultúrne a hudobne vzde
laných uchádzačov pri prijímaní na mies
Ca do všetkých štátnych i súkromných 
úradov. 

Charakterných, triezvych, roduverných, 
spol'ahlivých vlastencov a dobrých l'udí si vy
chová len ten národ, ktorý žije v svojom 
umení. Tento národ bude na svoje umenie 
hrdý, z tejto hrdosei bude vyvierať jeho šl'a
chetné sebavedomie a bude šťastne žiť v bla
hom povedomí, že je obdarený bohatstvom, 
ktoré mu nevyváži a nenahradí žiadne bo
hatstvo sveta!" 

Mnohé z týchto myšlieno k sú aktuálne do
dnes. Nestálo hy za to. pozriei sa bližšie na 
dielo našich starých pedagógov (č i už Miku
láša Schneidera-Trnavského , Mikuláša Moy
zesa. Vili;.una Figuša-Bystrého)'' Nemali by 
i súčasnej hudobnej pedagogike čosi pove
dať? Veď práve oni si už v počiatkoch našej 
republi ky uvedomovali dôležitost' hudobnej 
výchovy. potrebu jej zavedenia do škôl. ľak 
ako M. Schneider-Trnavský vo svojom prí
hovore pri zakladaní Zväzu slovenských spe
váckych zborov v roku 1\128 v Martine (uve
rejnený v Ná rodn ých novinách, 1\128. č . 127) 
medzi iným poveda l: "Zväz je potrebný na 
záchranu slovenskej piesne, ktorá mizne 
práve tak ako slovenský kroj. Je preto záuj
mom národným, aby sme začali vyučovanie 
spevu na školách. Prvých apoštolov nášho 

· spevu máme v slovenských učltefoch združe
ných v Speváckom zbore slovenských učite
ľov. Je potrebné stále prízrukovať, že k o
chrane našej vlasti nepotrebujeme len kanó
ny, zbrane a náboje, ale l spev, ktorý je nábo
jom srdca. Heslom našim má byť: - Menej 
polltizovať a viacej spievať - . Nech štyri "S" 
v názve Sväzu slovenských speváckych sbo
rov (poznt. aut.: starý pravopis)!) znamena
jú: Svojráz, Súlad, Svornosť a Slávu, do služ-

. by ktorej sa postaví naša vznešená pleseň, 
aby ňou ovenčila ako n~kr~ším vencom na
šu milú vlasť ... " 

Osobnosti 
hudby 

na Slovensku 

N aše poznanie minulosti nic je nikdy 
úplné a vyčerpávajúce: na jednej 

strane je obmedzené našimi vlastnými schop
nosťami a možnost'ami , na strane druhej 
úplnosťou , resp. torzovi tosťou zachovaných 
dokladov, údajov, prameňov a pod. Týka sa 
to rovnako neveľmi dávnej minulosti , ako 
napríklad aj hudby 18. storočia. Doteraz má
lo vieme napríklad o činnosti rádov. u kto
rých hudba často zastávala významné miesto. 
V našich podmienkach to boli popri franti!
kánoch, o ktorých máme už pomerne dobré 
informácie , na prvom mieste piaristi. Podob
ne ako u františkánov totiž aj medzi nimi pô
sobilo množstvo aktívnych hudobníkov-skla· 
date ľov . teda reprezentantov azda najzaují
mavejšej zložky dobovej hudobnej kultúry
domácej tvorby . Spomeňme len Benedikta 
Slavkovského. Norberta Schreiera či Alojza 
Schlisztera . Bolo tu však množstvo ďalších . 
dnes celkom neznámych skladateľov. Jed· 
ným z nich je aj páter Peter Peťko, zaujíma· 
vá postava našej hudby 18. storočia . Hoci 
Peťkove rukopisy č ias točne evidoval už hu· 
dobnohistorický výskum v päťdesiatych ro
koch. jeho meno sa neobjavilo nikde. Po 
prvýkrát ho medzi spišskými skladatefmi lo
kálneho významu spomína až Darina Múdra 
v pripravovanom 2. zväzku Dej ín hudobnej 
kultúry na Slove nsku . 

O hudbe piaristov sme doteraz informova
ní zväčša len zo sekundúrnych prameňov. 
Zachované inventáre, napríklad z Prievidze 
( 16\I!J.- 16\13) svedčia o tom, že piaristi už 
v 17. storoč í (rád vznikol v roku 15\17) pcsto· 
val i kvali tnú dobovú hudbu a na našom úze
mí patrili spolu s jezuitmi k hlavným propa
gútorom barokového štýlu . Známe je i to. že 
súc školským rúdom často predvádzali hry. 
pravdepodobne i s hudbou;· aj v tejto súvi
slosti sa spomína napríklad B. Slavkovský. 
Pri múrne pramene. t. j . noty sa však z pro
stredia pia ristov zachova li v pocJstatnc men
šom rozsahu, predovšetkým zo 17. storočia. 
Jednou z výnimiek sú zlomky fondu v Podo
línci. 

Piaristický kláštor v Podolínci je najstarií 
na Slovensku , založil hor. 1642 hudbymilov
ný spišský starosta Stanislav Lubomirski. 
ktorý mal na Spiši i vlastnú kapelu. Až do ro· 
ku 1782 však patril k poľskej provincii . lebo 
podolínecké panstvo bolo tiež súčasťou poF· 
ského zúlohu . V roku 1782 bol začlenený do 
uhorskej provincie piaristov. Zo zachova
ných sprúv sa dozvedáme, že už pri slilvnost· 
nom otvorení školy v roku 1643 účinkovali 
mestskí hudobníci a kláštor mal iste kontakty 
aj s vynikajúcou -kapelou Lubomirskovcov, 
v ktorej pôsobili mnohí talianski hudobnfci. 

Z lomky kedysi u rčite bohatého fondu, ako 
aj inventár zo 17. storočia z Podolí ne<~ sved· 
čia o tom, že hudobnýTepertoúr bol podobný 
ako na iných chóroch na Slovensku: základ 
tvorili skladby talianskych autorov ako aj 
príslušníkov cisúrskej dvornej kapely vo 
Viedni . G . A . Rigattiho . A. Bcrtaliho, 
G . Valcnt iniho . V prostredí piaristov boli už 
od 17. s toroči a rozšírené skladby poľských 
autorov, najmä pátra Damiana. za ktorým sa 
skrýva jeden z najvýznamnejších poľských 

barokových skladateľov vôbec - piarista 
P. Dam ian Stachowicz ( 1658- 1699). Tento 
trend sa udržal v Podolínci. v Pet'kovom ne
skoršom hlavnom pôsobisku aj v 18. storočí, 

keď tu pôsobili viacerí významní hudobnlci, 
väčšinou už odchovanci tamojšieho piaristic
kého gymnázia : Hilarius Saag. Pavol Peter 
Londiger (Londygier). neskôr aj Benedik! 
Weber a i. Ich repertoár bol síce ešte stále 
orientovaný na Viedeň . no najmä Londiger 
ho podstatne inovoval a doplnil o skladby po
pulárneho a vtedy módneho V. Rathgcbera, 
G. Jacoba OSB. no i kapelníka Lubomir· 
skovcov v prvej polovici IX. storočia Szymo
na Ferdinanda Lechleitnera , piaristu českého 
pôvodu Justa Kašpara pôsobiaceho vo Var· 
šave. ale aj mnohých ďalš ích rádových skla
dateľov provincie - H. Saaga, F. Pankicwi
cza , C. Kaliszewského a i. Príslušnosť podo
línec kého kláštora k poľskej provincii sa pre
javovala v silnom zastúpení poľskej hudby, 
veď tu hrali aj G. G. Gorczyckého, J. Ko
bierkowicza . J . Szczurowského, SJ. P. Maara 
SJ a iných. Väčšina týchto autorov už neza. 
stupuje barok v jeho čistej podobe, ale ga
lantný štýl. čoraz intenzívnejšie sa hlásiaci 
o slovo v prvej polovici 18. storoč ia. 

V takomto prostredí vyrastal aj mladý 
ter Pcťko (diakritické znamienko väčSinou 
chýba , doplnil i sme ho preto. lebo v niekto
rých dokumentoch sa uvádza ako 



PETERPEŤKO 
SKlADATEĽ NA ROZHRANÍ DVOCH EPOCH 
LADISLAV KAČIC 

Pochádzal pravdepodobne zo Spiša, priezvis
_ko Peťko nachádzame aj medzi spišskými fa r
skými organistami 18. storočia . Narodil sa 
v roku 1713 a pri krste dostal meno Martin . 
Predpoklad pôvodu zo Spiša podporuje sku
točnosť, že v roku 1730 ho nachádzame me
dzi študentmi podolíneckého piaristického 
gymnázia, je však možné, že tu študoval už 
prv, a teda navštevoval aj nižšie triedy. V ro
ku 1730 bol "auditor syntaxis", od roku 1732 
sa spomína ako "auditor e loquentiae", teda 
št~dent rétoriky. Zaujímavé je, že u piaris
tov študenti vyšších ročníkov zastávali už aj 
menšie úrady- tak sa v roku 1732 Peťko spo
mína ako druhý " procancella rius". Stúdium 
rétoriky ukončil v roku 1733 a na rozdiel od 
staršieho spolužiaka Londigera sa rozhodol 
vstúpiť do piaristického rádu. Prijal rehoľné 
meno Petrus a Sancto Martino, medzi rokmi 
1733 a 1739 absolvoval noviciát, popritom 
pokračoval v štúdiu filozofie a neskôr teoló
gie, ktoré ukončil pravdepodobne v Podolín
ci , kde bolo vtedy generálne štúdium provin
cie . V roku 1739 bol vysvätený na kňaza . 

Hlavným poslaním Petra Peťka však nebo
la hudba. U piaristov vôbec zriedkavo nachá
dzame samostatné hudobnícke funkcie; ove
ra dôležitejšie boli iné, zväčša učiteľské po
volania. Dokonca už kl~rici často vykonávali 
funkcie magistrov nižších ročníkov piaristic
kých škôl (principistov, gramatistov a pod.). 
Aj mladý P. Peter Peťko bol najprv učiteľom 
gramatiky. Ako 'to bolo vtedy zvykom, istý 
čas pôsobil aj mimo svojej materske j provin
cie - bol misionárom v Prusku a krátky čas 
i vicerektorom menšie ho kolégia . Okrem 
materinskej reči mu cl teda vedieť i veľmi 
dobre po nemecky. Z porovnania s inými ko
legami-učiteľmi vyplýva, že už v mladosti bol 
počas svojho 13-ročného pôsobenia väčšinou 
v poľských kláštoroch ako profesor rétoriky, 
resp. poesis vo Vieluňi (1747- 1750), či v Po
dolínci (175 1- 1752), podobne ako profesor 
rétoriky vo Ware:ti ( 1752-1753) predstaven
stvom hodnotený veľmi pozitívne. Z doku
mentov vidno , že tu nešlo o vzletné formulá
cie , či formálne hodnotenie, ale o skutočné 
vyjadrenie -kvalít a výsledkov toho-ktorého 
učiteľa. 

Pedagogické pôsobenie Peťka je zaujíma
vé aj z iného hľadiska : Ci bol na podolínec
kolT\ gymnáziu prípadne i učiteľom mladého 
Roškovského, kto rý tu mohol študovať 
v 40-tych a na prelome 50-tych rokov 18. sto
ročia, však ukáže až budúcnosť. 

Od druhej polovice päťdesiatych rokov pô
sobil Peťko- zdá sa , že už natrvalo - v Podo
línci. Popritom bol i správcom fary v Spišskej 
Belej. Vzhľadom na príkladné povahové 
vlastnosti mu v rokoch 1780-1783 zverili fu n
kciu magistra novicov. Mal mie rnu povahu 
a jeho múdre rady si vážili predstavení pro
vincie i kolégia. V poslednom roku živo ta sa 
"po opakovaných prosbách" sta l vicerckto
rom podolíneckeho kolégia . Zomrel pokoj
nou smrťou zodpovedajúcou prie behu celého 
života -13. 7. 1793 ako 80-ročný v Podolínci 
na starobu. V nekrológu sa spomínajú mno
hé vynikajúce vlastnosti pátra Petra- skrom
nosť , rozvaha , miernosť , šľachetnosť (,.vir 
modestus, bonus, praeclarique exempli") ; 
bol určite jednou z významných postáv pia
ristov v 18. storočí. 

Tak ako v mnohých iných prípadoch aj 
z hudobnej tvorby Petra Peťka poznáme iba 
zlomok, ktorého rozsah však dovoľuje aspoň 
čiastočné zovšeobecne nie. Jeho skladby sa 
zachovali väčšinou v autografoch: H ymnus 
de Divo Stanislao (1739), Litaniae de S. Jo
seph (1753), Pastorella de Nativitate D . N. J . 
C. a 7 ("Nos pas to res, curatores", 1757), 
Vianočná omša (1759), Salve Regina (1758), 
Completorium a duobus Cantis (1771), Alma 
Redemptoris Mater, ária Jesu, decus Angeli
cum (obe okolo 1781), Litaniae de Corde Je
su (1781) , Domine ad adj uvandum , (1781) , 
Pastorella Alma Rede mptoris (1781) , ária 
Omni die die Mariac (ca. 1781), Ave Regina 
(1783), Benedictus Pastoralc, Aria Pasto rc lla 
("Huc omnes gentes", 1783). Ďalšie dve due
tá - "Panis divinae desideratc" a "Ave J esu 
Centies" v odpise vtedy považskobystrického 
kantora a organistu F. X . Hlbočského treba 
považovať za sporné skladby; autorom prvej 
z nich, inak veľmi rozšírenej na Slovensku, je 
pravdepodobne pražský premonštrát Jan Lo
helius-Oehlschlägel. 

Celkový rozsah tvorby P. Peťka nie j e 
možné ešte dnes presne s tanoviť. Vzhľadom 

na jeho primárne pedagogickú činnosť však 
nemusel byť ani veľmi veľký. Rozhodne však 
Peťko nekomponoval le n pre konkrétne prí
ležitosti - veď takto vznika la v tom čase prak
ticky všetka hudba-, ale väčšmi ,.príležitost-

m ne", keď mu to čas a iné povinnosti dovoľo
DL vali , a to najmä "pro choro podoliniensi". Na 

rozdiel od P . P. Londigera , ktorý v 40-tych 
rokoch 18. storočia zastával v Podolínci aj 
hudobnícke funkcie, sme zatiaľ od neho ne
našli napríklad odpisy skladieb iných auto
rov. No nie je zasa vylúčené , že Peťkove 
skladby sa .zachovali aj inde, predovšetkým 
v Poľsku , alebo tam aspoň kedysi zazneli. Je 
zauj ímavé , že väčšina tých , kto ré sa zachova
li a ktoré poznáme , je z obdobia , keď pôsobil 
ako magister novicov v Podolínci. 

Peťko je , podobne ako F. X . Budinský, 
františkáni P . Roškovský aG. De ttelbach , či 
jurský piarista P. He nrik Thumar a mnohí 
ďalší, j ednou z typických postáv na Sloven
sku na rozhraní dvoch e poch - baroka a kla
sicizmu. Na rozdiel od Roškovského a Det
te lbacha však neprekonal zďaleka taký veľký 
vývoj, v štýlovej rovine jeho tvorby nedošlo 
k väčšiemu zlomu. Roškovský a Dettelbach 
vytvorili od 60-tych rokov 18. storočia na roz
diel od neho aj množstvo skladieb vo vyspe
lom klasicistickom štýle , čo je vzhľadom na 
skutočnosť, že boli podstatne bližšie k Vied
ni , teda k centru , z kto rého prichádzala väč
šina podnetov, pochopiteľné. U Peťka nie
lenže nemožno nájsť nejaký výrazný predel 
v tvorbe , a le ešte aj nie ktoré skladby z ne
skoršieho obdobia celkom zodpovedajú ga
lantnému štýlu (Completorium a duobus 
Cantis, ba dokonca aj Lita niac de Corde lesu 
z roku 1781). 

Najmenej zaujímavé sú zhudobnenia tex
tov mariánskych antifón - majú vyslovene 
úžitkový charakter. Naopak, á rie. duetá, ako 
aj skladby väčšieho rozsahu (litánie. omša 
atď.) nemajú síce pečať .. vedúcej osobnosti", 
ide však o skladby dobre zvládnuté, a inven
čne zaujímavé, výrazné, bohaté. Peťko j e 
jedným z tých menších zjavov, ktoré ma li dar 
spontá nnej , spevnej melodiky, veľmi príbuz
nej ľudovej hudbe , ba možno z nej i vychá
dzajúcej . A to nielen v pastorálnych sklad
bách, kde by sa to dalo očakávať. resp. kde je 
to typické . 

Staršie skladby, najmä Hymnus de Divo 
Stanislao (Gaudc Mater Polonia) a Litaniae 
de S. Joseph sú ešte ce lkom v intenciách ba
rokového štýlu . Slávnostné obsadcníc. expo
nované party klarín pohybujúce sa v .. baro
kovej výške" (po eJ), typické barokové opa
kované, šestnástinové figúry, kolo ratúry 
v hymne, ba i náročné kadencie (origi nálna 
vypísaná je napr. v litániách) - to sú ešte ty
pické znaky baroka. Tieto skladby nic sú in
terpretačne vôbec ľahké a je obdivuhodné, 
aké náročné party museli spievať i menší 
chlapci-chovanci školy , ktorí samozre jme 
účinkovali i na chóre , kde spievali soprán 
a alt . Už v týchto sk ladbách je , podobne ako 
neskôr, väčšina sól zvere ných soprán u a ba
su. 

V skladbách z neskoršieho obdobia dochá
dza k veľkému zjednodušeniu všetkých pro
striedkov - v obsadení Peťko najčastejšie po
užíva le n dva hlasy (soprány. alebo soprán 
a bas), dvojo huslí a organ . l melodika je 
jednoduchšia , ešte spevnejšia a ko predtým . 
Niekto ré skladby sa však zreteľne prikláňajú 
ku klasicizmu - najmä ária Omni d ie die Ma
riac, kde nachádzame i typické sprievodné fi
gúry, homofonickú melodiku klasicistického 
typu , ba i periódu. V každom prípade však ide 
o veľmi jednoduché prostriedky - i z inter
pretačného hľadiska. 

Osobi tne zauj ímavé sú Pcťkove skladby 
pastorálneho charakte ru, predovšetkým tie 
staršie, aj na rozdiel od vlastných skladieb 
tohto žánru z 80-tych rokov majú nie kto ré 
osobitné črty. Zatiaľ nepoznáme skladbu za
ujímavú už obsadením a použitím zvonkohry 
- Ariettu de Nativitate Christi ad cunas ej us 
(Dormi, Puppe). Išlo o uspávanku , čo je zdô
razne né už na titulnom liste: Virgo - Canto 
solo, Pastorculli - Violinis duobus et Campa
nellis tribus, e t Cunas imitatur Violoncello 
(t. j. violončelo napodobi\ujúce kolísku). 
Podobnú barokovo idylickú, vznešené štyli
záciu s menami bukolických pastie rov (z Ver
gi liových e klóg) použil Peťko aj pri Vianoc
nej omši G dur: Pas.to res ad Cunas Nati l esu
li , Alexis- Canto, Thyrsis- Alto, Me nalcas 
- Te norc, Tytirus- Basso, Damctas- Violi
no primo , Jobás- Violino sccundo, Amphi
on - Organo, Missam Concinentes, in festo 
Nativitatis Christi. Zároveň sa 
z nej dozvedáme, že skladbu interpretovalo 
sedem účinkujúcich . Do tej to omše z roku 
1759 prevzal a prepracoval niektoré časti 
Pastorelly de Nativitate D . N. J . C. (vlastne 
vianočného moleta Nos pasto res, curatores) 
z roku 1757. Treba pripomenúť, že toto pre
beranie starších skladieb alebo ich častí pat
rilo k bežným dobovým praktikám tzv . tech
niky paródie alebo kontrafaktúry, a ne mož
no ich stotožňovať s nedostatkom inven
cie alebo niečím podobným. Omša patrí 
v 18. storoč í k obľúbenému typu tzv. Credo
·Mcssc, pre kto rý existuje len nemecký ter-
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Titulný list najstar~ej známej skladby P. Pet'ku (autograO 

Podo U nec - pohľad na mesto v 19. stor. 

mín ( ide o opakovanie zvolaní credo. v pod
state odporuj úce liturgickým pravidlám.) 
Peťko však vofne narába s liturgickým tex

·tom. V časti Domine Deus- je' to uspávanka. 
dueto sopránu a basu , prevzatá z vianočného 
motcta s pôvodným textom Dormi , fili- text 
skrát il a vybral le n tie úseky. kto ré sa hodili 
na zvukomalebné opakovanie koncových sla
bík. (Už samotný začiatok textu tejto časti 

znie- namiesto Domine Deus- Domine fili ). 
V tej to inak typickej sici lianc je net radičný 
záver: v prekomponovanom decrescende , 
resp. morendc sa postupne odpájajú jednot
livé hlasy, až naKoniec zostane w pianissime 
len uspávankový motív jedného nástroja. 
Podobný postup. resp. motív použil Peťko 
asi aj v ariettc Dormi. Puppe. 

Takéto a podobné. viičšinoú .. neovere né" 
postupy prinášali často nie veľk í majstri , ale 
takí , ktorí stáli v ústraní- z dnešného pohľa

du skladate lia menšieho významu. Nic je to 
však jediný atypický postup u Peťka . Melodi
ku ľudového pôvodu, časté unisoná , úseky 
v galantnom štýle. tvoriace zvláštnu symbió
zu práve s týmto ,.ľudovým" . ba aj ľudovo 
.. drsné" recitatívy (basový recitatív yam e vi
gila mi pusio vo vianočnom motete) nachá
dzame aj inde, napr. v tvorbe františkán
skych skladateľov P . Bajana a E . Paschu. 
V inštrumentálnych hlasov však používa Peť

ko napodobňovanie ci frovania ľudových mu
zikantov často nielen v tradičnom napodob
ňovan f pastierskeho rohu s jeho obmcdze-

Snimky archiv autora 

ným tónovým materiálom, ale v oveľa pes
trejšej podobe. Pr.edovšetkým ide o podstat
ne zaujímavejšiu štylizáciu husľovej hry. 
Podobný postup ako napodoben ic .,náreku" 
sólovými husľami v Crucifixuse nie je častý 

a svedčí o fantázii, inšpirácii, ale aj o odvahe 
(Crucifixus sa vo vianočných omšiach často 
vynechával. ) Vzápät í ilustruje výbuch rados
ti úvod ným .. ľudovým" cifrovaním sólových 
huslí v Et rcsurrcxit. 

Za štylizáciu inštrumentá lnych prakt ík ľu
dových muzikantov možno považovať aj za
ujímavý Benedictus. Ide tu o akúsi "hetero
fóniu ", súčasné a zároveň nezávislé hranie 
dvoch huslistov, pričom Peťko použil pre 
vrchný hlas tzv . vio lino picoolo. Casť doslova 
hýri me lodickými zvratmi, ozdobami ľudové
ho pôvodu. treba ich však považovať za štyli
záciu na základe dôvernej znalosti praktík 
z ľudovej hudby. Napriek tomu, že na rozdiel 
od fran tiškánskych skladateľov Peťko nezhu
dobňujc slovenské texty, ale len latinské, má 
jeho hudba dostatok čŕt na to, aby sme ju 
mohli zaradi ť do prúdu , ktorý čerpal z národ
ných idiómov; preto - ale nielen preto- patrí 
jeho odkaz do národného kultúrneho dedič
stva. P . Pete r Peťko nebol vedúcou hudob
nou osobnosťou na Slovensku v 18. storočí, 
koniec-koncov, komponoval len "popri 
inom". Zanechal však hudbu technicky dob
re zvládnutú , často invenčne bohatú, sved
čiacu o poctivom prístupe ku všetkému , čo 
robil ... 



Spojenie hudba a počftač 
má mnoho dimenzii a v jed

nej z nich sa skrímajrí možnosti vy
užitia počítačov vo výskume hudby 
a jej zákonitosti. Ide v nich o prob
lematiku štýlovej analýzy hudby, 
resp. o možnosti počftačového hľa
dania štýlových prfznakov a rozli
šovania jednotlivých štýlov. 

Zdá sa, že hlavné problémy tu 
treba hl'adať nie v rámci možnosti 
počítačov, ale v rámci muzikoló
gie. Počftač totiž, zjednodušene 
povedané, urobi presne to, to na
programujeme. Riešenie možno 
naprogramovať, ak sme schopn! 
tieto príznaky formalizovať a vy
tvoriť algoritmus určovania štýlo
vých príznakov. Na to potrebuje
me, aby prvky hudobného štýlu 
a ich vzťahy boli presne a jedno
značne charakterizované ti defino
vané. A tu sme už pri probléme 
muzikologickom, ktorý, ako sa 
ukazuje, je trochu zložitejši. 
Keď sa pristavíme pri samomej 

defin fcii pojmu hudobný štýl, zistí
me, že ich exiswje veľa a ich obsah 
nie je zhodný. Väčšinou ide však 
o uvažovanie štý lu ako prejavu 
spoloôt)ích, jednotiacich prvkov, 
ich vzťahov a ich k ombináci(, nie
ktorej množiny hudobných diel. 
Nejde však o všetky spoločné 
prvky ti vzťahy, ale len o tie, ktoré 
srí pre danrí množinu typické, teda 
v skladbách z iných množín (iných 
štýlov) sa nevyskytujú. alebo sa vy
skywjrí len ojedinele, ale len 
v iných kombináciách s ďalšfnli 
prvkami a ich vzťahmi. 

EVAFERKOVÁ 

Aby nám potftat "nevypotftal" 
absurdity, je pri danom stave po
znania psychologických zákonitos
tí existencie hudby nutné vybrať 

pre potftatové spracovanie len tie 
štýlové príznaky, ktoré možno na
zvať hudobnými faktmi, a ktoré sú 
na rozdiel od hudobných hodnôt 
nemenné a zárove1í formalizova
te/né. Sú to fakty, ustálené v noto
vom zápise a vypovedajúce 
o štruktúre hudobnej skladby. 

Z takéhoto hl'adiska môžme ro
zoznávať štýlové prfznaky melo
dické, rytmické, harmonické, fak
túrové, stavebno-proport né. Patria 
sem i kombinované prfznaky, na
prílad metodicko-faktúrové, meto
dicko-harmonické, postupy zatial
kov a zakončení atď. 

Ako jednoduché konkrétne pri
lady možno uviesť naprfklad ryt-

mický model, J. l J. 'J ktorý je 
pri t as/Om opakovan ' alebo nahrá
dzaní modelu J J J J prí
znakom galanmého štýlu (L. Ka
tie, 1988, prednáška na UVO). 

Casté opakovanie a striedanie 
základných harmonických funkci{ 
Ta D sa považuje za štýlový príz
nak klasicizmu, ako aj t asté ukon
tovanie harmonickou kadenciou 
T SD T. Pre neskorý romantizmus 
je naopak typický toraz zriedka
vejší výskyt základných harmonic
kých funkcií a t asté neurčité alebo 
netonické ukontovanie. Cajkov
ského harmonickým štýlovým 
príznakom sú naprfklad t asté za
t imky tém s vystriedanfm lwrmo- V. Kompánek: Kompozicia , reliéľ. 11atinovaml " 1dra, 1962 

Miesto počítača 

Snunka an·hh lll 

v rozlišovaní hudobných štýlov 
Podl'a spomenwých mnohých 

a rôznorodých definícií štýlu však 
je už viičším problémom zistiť ko
nečný, presný a jednoznačný popis 
prvkov a vlastností (a ich vzťahov 
či spojen(). k toré siÍ pre skúmanú 
množinu hudobných skladieb spo
ločné a typické a ktoré budeme ďa
lej nazývať .l'týlovými prfznakmi. 
Niektoré definfcie napríklad uva
žujú štýl ako kategóriu obsahu. iné 
hovoria o .štýle ako o ·kategórii vý
lučne formovej. Pritom i výwam 
pojmov hudobného obsahu a hu
dobnej formy kolíše v určitých roz
medziach (naprík lad fomw ako 
súhm výrazových prostriedkov až 
po forma ako kompozit ná .l'truktiÍ
ra). 

Ďalej môžeme ísť teda dvoma 
cestami. IJuď si vytvoríme (ľalšiu, 

vlastnú, pre potreby formalizácie 
a algoritmizácie vhodnú definlciu, 
alebo preberieme konkrélllu defi
níciu od niektorého awora. A ni to 
však nie je celkom jednoduché. Ak 
by sme chceli prebrať napríklad de
f iníciu z knihy M. Michajlova Štýl 
v hudbe (Opus Bratislava 1985), 
zistili by sme. že definícií je tu naj
menej sedem (ako uvádza aj 
R. Rybarh' v recenzii knihy- liZ 
1511986) a keby sme náhodou za 
definíciu chceli považovať každcí 
ve/Ll , ktorá sa začfntl slovami "Štý l 
je ... ", tak by sme ich narátali okolo 
dvadsať. Michajlov. ale aj Fukat 
(Styl- 1/udební l'ťda 2/XX/1983), 
Meduševskij (K probleme suštnos
ti, evoľucii i tipologii muzykaľnyc/1 
stilej. Muzykaľnyj sovremennik, 
Moskva 1984) a ďa/šf teoretici, sa 
snažia fakt nejednomých definícií 
štýlu vysvetľovať z antropologic
kých, psychologických, sociologic
kých a historických závislost( štýlu. 
Priklá1íame sa tiež k názoru, že 
štýl nebudeme schopní wk skoro 
poznať úplne a analyzovať kom
plexne, vždy pôjde len o pohl'ad 
z jednej alebo niekol'kých strán, 
ktorý zostane otvorený pre pohľa
dy z iných strán. 

V tomto zmysle si dovolíme pri
stúpiť k úvahám o možnostiach po
tftatového rozlišovania štý lových 
príznakov. 

nických funkcii Ta S v mo/ovej tó
lline Michajlov). 

Príkladom faktúrového štýlové
ho príznaku sú napr. v romantic
kých klavírnych skladbách v ľavej 
ruke ako sprievode rozklady akor
dov vo veľkom priestore. 

Napokon sa zastavfme pri štýlo
vých príznakoch melodických. 
Melódiu možno analyzovať z via
cerých htadfsk. Rozderme si ich na 
dve základné: 
l. hľadisko celkového výzoru me

lódie, teda htadisko melodickej 
línie, jej vrcholov a smerovaní; 

2. hľadisko zloženia melódie 
z jednotlivých intervalov ako 
krokov a skoko v, a ich smero
vaní a kombinácií. 

Príkladom potftatového prf
spevku k štýlovej analýze melodic
kej línie je analýza melodických 
úsekov, vybraných z Haydnových 
symfónií podľa Hobokenovho 
zoznamu. Analýza vwikla apliká
ciou metódy FIS (Ľ. Ballová: To
tožnosť a podobnosť melódií, 
Opus 1979) a po jednoduchom .šta
tistickom spracovan( priniesla lia
príklad takéto nové poznatky: 
82, 85%, teda prevažná vät.šina me-. 
/ódií, má len jeden vrchol; 73, 23 % 
melódií sa zatína stúpaním (sme
ruje nahor); 82, 12 % melódií má 
ambit us (vzdialenosť medzi najvyš
ším a najnižšfm tónom melódie) 
menšf alebo rovný oktáve mď. 

Príkladom štýlovej analýzy 
z hľadiska melodickej stavby inter
valových krokov a skokov, ich 
smerovaní a ich kombinácií, je 
projekt F. T. Hofsteuera (The Na
tionalist Fingerprint in Nineteemh 
Century Romantic Chamber Mu
sic, in: Complllers and Humanities 
1979, str. 105-1 19) , ktorý sa snaží 
potvrdi( alebo vyvrátiť hypotézy, 
týkajúce sa národných štýlových 
prfznakov v romantickej kornom ej 
hudbe 19. storočia. Awor vyšiel 
z troch hypotéz: 

l . z hypotézy o závislosti podob
nosti kompozit ných poswpov 
podľa národného štýlu; 

2. z hypotézy, že exislllje zreteľná 
podobnosť medzi melodickými 

štý lovými prfznakmi vo fran
cúzskej a nemeckej hudbe; 

3. z hypotézy o výraznej odlišnosti 
v melodických poslllpoch ruskej 
komomej hudby 19. storočia od 
teských, 11emeckých a fra ncúz
skych romantických komor
ných skladieb. 

Hofsteuer si stanovil v projekte 
6 klasifikačných fáz : 
a) podl'ct využitia rôznych veľkost( 

jednotlivých intervalov, 
b) podl'ct dvojíc intervalov, 
c) podľa trojíc intervalov, 
d) podl'a smerovania jednotlivých 

imervalov, 
e) podľa smerovania dvojfc inter

valov, 
f) podľa smerovania troj fc interva

lov. 
Na ďalšie spracovanie wkto ro

zobratých melodických lfnií si au
tor zvolil štatistický test x-kvadrát 
závislosti a porovnal vrcholné rus
ké, teské, nemecké a fran cúzske 
romantické sláčikové kvartetá. 
Podla výsledkov potvrdil prvé dve 
hypotézy, hypotéza tretia sa ukáza
la nepresnou, pretože medzi rus
kou a teskou hudbou sa v oblasti 
intervalovej stavby melodiky uká
zali výraznejšie podobnosti. Awor 
sa spomínanou metódou analýzy 
dostal i k ďalším novým poznat
kom. 
l . Ruské a teské romantické meló

die sú charakteristické t astými 
zmenami smerovania línie, kým 
nemeck é a francúzske prevažne 
zachovávajú smer. 

2. Ruská a teská melodika je sta
vaná skôr z vätšfch intervalov, 
francú zska a nemecká wkmer 
výlutne z kombinácií sekúnd 
a tercií. 
Všetky spomen!llé možnosti Ma

dania štýlových prfznakov zatiaľ 
mali spolot ný jeden postup. Naj
prv sa definovali vlastnosti prizna
ku (rytmický model, harmonická 
funkcia, intervalová kombinácia) 
a potom sa hľadala prítomnosť, 
resp. neprítomnosť tohto príznaku 
v konkrétnych skladbách. Teore
ticky by však mal byť možný 
a možno i žiadúci aj poslllp iný. 
Hľada( vopred neurtený poswp 

tr jeho opakovanie resp. zmenu, 
bez určenia jeho konkrémych 
prvkov alebo konkrémeho rozsa
hu. lnát povedané, hľadať, ktorá 
kombinácia ti už rytmických hod
nôt, melodických, harmonických 
alebo iných posl!lpo v a koľkokrát 
sa v skladbe ti skladbách vyskytu
je. 

Tu bude zrejme hlavným problé
mom formalizácia a algoritmizácia 
takýchto spôsobov hl'adania, pre
tože toto hľadanie treba upresniť 
a formalizovať iným spôsobom, 
než je rozsah a popis prvkov. 
Podľa predchádzajúceho srne 

dospeli k záveru, že potí/at zatiaľ 
nie je schopný komplexne rozlišo
vať hudobný štý l (pokiaľ jeho cha
rakteristika zahŕlía i vopred neur
tené hudobné tvary, a výrazové ti 
obsahové vlasmosti), je však 
schopný pomáhať ho rozlišovať vy
hľadávaním štruktúrnych štýlo
vých prfznakov. V tomto zmysle 
môže byť útinným pomocníkom, 
ktorý 
- ušetrf t ás a netvorivú prácu, 
- použije rovnaké kritériá na všet-

ky analy zované skladby, teda 
prispeje k určitej objektivizácii 
štýlovej analýzy a nedovolí rnu
zikológovi si nevšimnút' niektoré 
fakty, 

- umožní spracovať ľubovolitý po
tel diel v ľubovoľnom požadova
nom rozsahu formalizovaných 
štruktúmych štýlových prízna
kov. 
Michajlov napr. konštatuje, že 

úplná charakteristika skladateľov
ho .l'týlu si vždy vyžaduje, aby sa 
brali do úvahy všetky žánre a všet
ky jeho diela, pretože iba pri ta
korn/o prístupe sa môže ukázať, že 
typické t rty jeho štýlu sú trochu 
iné, ako sa zdalo na prvý pohľad. 

Potom teda treba jednak spraco
vať všetky skladatel'ove diela vrele
vantných štý lových prfznakoch, 
jednak tieto skladby porovna( s os
tatnými všetkými skladbami jeho 
súčasmfkov, aby sme mohli odlíšiť 

príwaky typické pre celý historic
ký štý l, pre smer ti národný štýl od 
príznakov, typických pre skúma
ného skladateľa. A tak sa nám ana-

lýzy a porovnania nesmierne 
Zllw ožia. 
Prfklad: 

V súpise Bachových diel u J. Za
varského (Monografia J. S. Bach, 
Praha 1985) podľa BWV má po· 
sled ná skladba tislo 1087. Teraz sa 
pokúsime o odhad, koľko hodín 
práce bude daná kompletná štýlová 
analýza Bacho vho štýlu len z hľa

diska štrtlktúmych štýlových prí
znakov, vyžadoval'. 

Skúsme prijať predpoklad, že 110 
takúto analýzu jednej skladby po
trebujeme priemem e 180 minút 
práce ("priemerne" vyplýva zo 
skwotnosti, že napr. analýza in
vencie zaberie oveľa menej času 
než analýza napr. Matúšových pa
šil). Pritom za formalizovatefné 
štruktúme prvky, v ktorých bude
me hľadať štýlové prfz naky, bude
me považovať prvky - melodické, 
rytmické, harmonické, faktúro1•é, 
stavebno-proportné a tiet ich rôz
ne kombinácie. Ďalej skcísme pri
jať predpoklad, že na analýzu a 
porovnanie je nám dostupná tvor
ba dvadsiatich Bachových stítasní· 
kov pot tom cca 1000 skladieb. 

Nech teda spomenwá analýza 
jednej skladby trvá 3 hodiny. Na 
takúto analýwiJachovej tvorby bu· 
de potom potrebných 1087x3hodín 
práce, teda 3261 hodín a na tvorbu 
jeho súčasníkov 3000 hodín, to je 
spolu 6261 hodfn. teda asi 3 roky 
práce. 

K určeniu typických príznako1• 
Bachovho štýlu je však potrebn/ 
nielen štýlové príznaky hudby jeho 
stítasnfkov popfsať. ale ich tvorbu 
i porovnať s Bachovou. Je otázne 
koľko tas tt by si vyžiadalo ešte toto 
porovnanie. 

Pre naše ú tety však dolná hrani· 
ca 3 roky postačuje na to, aby sme 
zatali uvažovať o pomoci počlta· 
t a. Ak sa nám podarf formalizol•a( 
a algoritmizovať spomína11tí šrruk
túmu analýzu štýlových prizna· 
kov, prakticky niet viitiích preká
žok. aby 3 roky ľudskej práce nt· 
spra vil počítač za (povedzme) 
48 hodín potftato1•ej práce. 

A možno, že sa pritom doZI'itmt 
i nieto nové, neočakál'fmé. 


