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Letné mesiace už tradične žijú v znamení podujatí Kultúrneho leta. Koncertná sieň,, Klariskách, Baro
kové nádvorie Unh•erlitnej knižnice, Hudobná sieň Bralisla,·ského hradu a veľa ďalších priestorov ožíva 
hudbou a stáva sa pohoslinnf•m prl'bytkom pre umenie, jeho tvorcov, milovníkov ... 
Na snímke R. Poláka je 1.áber z koncertného cyklu Pondelky v Klariskách - sopranistka Elena Uoličková 

a klarinetista Peter Drlička. 

O poslaní a autorite zväzu 
-s predsedom Zväzu československých skladateľov a koncertných umelcov, 
národnÝID. "UIDelcoiD ~ila.noiD NovákoiD 

Predsedu Zväzu čcsko~lovcnských sklada
teľov a koncertných umelcov. närodného 
umelca Milana Novák<l poznáme ako človek a 
vždy ochotného ~a poclclii so vše tkým. čo sa 
s ním spája v danej chvfli i mimo nej. Niekoľ

ko desiatok rokov patrí medzi najaktívncj
~ích či nitcfov našej hudby - ako skladatcl', 
dirigent . organizátor hudobného diania. De
siatky hudobníkov na r1ho spomínajú len 
v tom najlepšom v súvislosti s ich pôsobnos
ťou vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. 
J. Nálepku. kde bol umeleckým šéfom. Ba
dať na ňom. že je rád s ľuďmi , pozorne sledu
je ich reakcie a jeho ľudská komunikat ívnosi 
je jednou z jeho najprirodzencjš ích čŕt . prc
línajúcich sa aj do jeho tvorby. V poslednom 
období. prc~ncjšie v uplynul)•ch necelých 
troch rokoch badať istý t1bytok jeho tvorby. 
Počnúc rokom 1986. kedy sa stal prcd~cdom 

federálneho zväzu. sa povinnosti znásobili -
častejš ie cesty medzi Pra hou a Bratislavou. 
ale i do zah ran ičia a pvinnosti spoločenské 

odčerpávajú čas i energiu. Napriek tomu si 
na~ic l čas odpovedať na otázky súvisiace s vý
konom funkcie . ale najmii s poslaním celo
štátnej ideovej organizácie hudobných skla
dateľov. koncertných umelcov a hudobných 
teoretikov. 
l Uplynulo už viac ako dcsaf rokov od vzni
ku Zväzu <'cskoslovenských skladatel'ov 
1 koncertných umelcov ako súčasti celoštátne
llo umeleckého frontu . Č fm prispel do sumá
ru spoločenských aktív za toto obdobie? 
- Už v päidc~ia tych a šcsidcsiatych rokoch 
jeMvovali rôzne modifikácie čcsko~ lovcnské

ho sk ladateľské ho zväzu ako asymetrický 
model. v ktorom slovenskí hudobní umelci 
a tcorctikovia mali vyčlene né miesto (ako 
národná sekcia. neskôr ako zväz včlenený clo 
českoslove nského zväzu) . Po zrode zákona 
o československej federácii nemohol byť 

skladateľský zviiz iný, ako federálny. združu
júci dva národné zväzy do jedného celku . 
Oproti koordinačným výboro m skladatcl'
ských zviizov. pôsobiacich od zač i a t ku se
demdesiatych rokov to bol krok vpred . krok 
uzatvárajúci zložité obdobie rokov 196H- 69. 
hladaj úc vhodné podmienky pre ideovú prä
cu v oblasti hudobnej tvorby a hudobnej kul
Júry. Proces konsolidácie a normalizácie pre
biehal v oboch národných zviizoch odlišne. 
Myslím 'i. že sa nezaobídeme bez seriózneho 

SnímkJI z. Mináčová 
zhodnotenia vývoja uplynulýd1 dvoch dc~ai

ročí. Nájdu sa v nich nesporné pozi tíva. ale i 
nedostatky. Dc'\ležité v~ak je. ak tr zvolíme op
ti ku. aby sme sa vyhl i neobjektívnym a cx
'trémnym hfacliskám. ZČSSKU za obdobie 
svojej pôsobnosti pogramovo akcentoval 
vzájomné poznávanie oboch národných hu
dobných kultúr. vedomie spolu patričnosti . 

A napokon ~lo aj o ohnovcnic jednotnej štät
ncj rep rezentácie v oblasti hudobnej kultú ry. 
e ZCSSKU sa stal,, oblasti domáceho diania 
koordinátorom činnosti národných zväzov. 
V oblasti zahraničných stykov má rozhodujú
cu funkciu . Nic je "cl'ký rozdiel v účinnosti 
týchto zložiek? 
- V oblasti zah ran ičných stykov ut vára fede
rálny zväz priestor pre kultt1 rnu spolupräcu 
so zahra ničím uza tvá raním gloln\lnych do
hôd s partnerm i. Konkrétnu náplli . najmä IO , 

kto a kam má vycestovať . si určujú národné 
zväzy vo svojej kompetencii . D~jaký prie
pastný rozdiel v oblasti domácej a Lah ran ič
ncj práce nevidím. 
e Je možné predpokladal' väčší podiel čes
kej a slovenskej l vorby na významných me
dzinárodných podujatiach prostredníctvom 
výraznejšieho vplyvu federálneho zväzu? 

- Doposiaľ sa nám dari lo zabezpečova i účasi 
osôb na najvýznam nejších zahran ičných po
dujati ach. Hratosi našej tvorby v za hran ič í 
však závisí aj od radu iných faktorov. ako na
príklad od ekono mických stimulov. či účin
nej reciprocity. V istom zmysle tu re t a rdačne 
pôsobí introvert ná orientácia našej kultú ry 
počas uplynulého obdobia socia listického vý
voja i ncadckvátnosi podmienok. za akých sa 
súčasná tvorlnt šíri. Pod adckv;'nnosľou rozu
miem nielen potrebu agcntážc u nás a porov
natd nosi ekonomických podmienok. ale naj
mii vôl"u po pozmívaní. či priesto r v kultúr
nom povedomí spoločnost i . L:ia l". vedomie 
potrebnosti stíčasncj hudobnej tvorby sa 
udržuje viac v radoch odborníkov než v širšej 
verejnost i. Fc~tivaly strčasncj hudby budú 
vždy pre užšie špccinlizované obecenstvo. 
Rozšíre nie medzinárodného kontextu bude 
viac súvisici so zmenitefnosiou meny. pohy
bom osôb v zah raničnom styku ... zaplatitd
nosfou•· zahran ičn ých diel a umelcov a po
dobne . V čase prestavby nemožno očakáva i. 
že všetky tie to problémy vyrieši umelecký 
zväz. Môže však na ne upozoriíovať , dávať 
podnety a využívai svoju vlastnú kompeten
ciu, kto rá. dllfam, sa nachádza tiež v procese 
vývinu. 
e Čo podl'a \'áS bráni v súčasnosti tomu, aby 
sa naša tvorba viac a výraznejšie presadzova
la na zahraničných pódiách? Je to otázka in
štitucionálna, alebo individuálna? 
- Sme svedkami celosvetovej explózie skla
dateľskej tvorby. ktorä zvyšuje ponuku 
a prevyšuje možnosti upla tnenia v praxi. 
V celom svete prevláda tradicio nalisticky 
chápaná dramaturgia koncertného života. 
pretože tak je orientované obecenstvo. Do
nedávna tu pôsobi la aj kultúrna blokáda me
dzi dvomi sve tovými systémami , vykres ľova

nie obrazu .. ncpriatcl'a" v kult t1rc . V tej to 
sfére sa musia naučii viest' dialóg obe strany. 
Je to teda tak otázka inšitucionálna. ako aj 
individuálna. 
e Akí1 možnost' podpory majú člcno\'ia ná
rodných zväzov zo strany celoštátneho v prí
pade snahy vytváral' vzájomné kontakty so 
zahraničím a tím sú takéto vzt'ahy limitova
né? 
- Pokiaľ ide o vybavovanie výjazdov do za
hran ičia na základe pozvaní , ktorých je znač
né množstvo. sú z našej strany zariadené tak-

me r v plnom roz~ahu . Podporujeme účasi 

našich členov na skladatdských a interpre
tačných súiažiach. ~cminároch a ku rzoch. Li 
mitu júcim č i n i tcl'om je tu v~ak ekonomi ka 
i skutočnost' . že s niek to rými krajinami ne
udržiava me diplomatické. č i kultúrne styky. 
Je prirodzené. že hudobné vzia hy musia rt:š
pcktovai reálny stav našich medzinárodných 
kontaktov. aj keď vieme. že i tam. kde naše 
oficiálne kontak ty nesiahajú nm:hádzame 
medzi umelcami pri rodzených spojencov. 
e V akom svetle sa javia naši zahraniční 
partneri , s ktorými máme podpísané dvoj
stranné dohody. Ide najmii o zväzy a spolky v 
nesocialistických kl'aj inách aj vzhl'adom na 
to, že nic vždy sa naplní reciprocita pri výme
ne delegátov. 
- V ncsocial istických krajinách pô~obia rôz
ne druhy spolkov a spoločno.,tí . ' ktorými 
môžeme uzatvárai dohody o spolupráci. 
Keďže vo väčš i ne prípadov nejde o štátom 
dotované organiz{tcic. miera ich solventnosti 
je rôzna. Usilujeme sa rozširovai okruh na
šich partnerov. rozv íja i s nimi spoluprácu a v 
budúcnosti prcch;\dzat' od výmeny osôb na 
výmenu kultúrn ych hodnôt . 
e Cesty delegátov našich zväzov do vzdiale
ných socialistických krajín sí1 nesporne vyso
ko náročné po stránke odbornej i ekonomic
kej . Akým smerom sa budú vyvíjal' tieto kon
takty a aká bude možnost' návštev kraj ín, 
akými sú Čína , Vietnam. Mongolsko? Uvažu
je sa aj o vytváraní kontaktov s krajinami ako 
India, Japonsko a podobne'! 
- S Vietnamom a Mongolskom mám dlho
ročne fungujúce dohody. cdávno ~mc pod
písal i dohody o spolupráci s Cr nou a KĽDR. 

e rcalizovaná je v súčasno~ti dohoda s Afga
nistanom. podobne je tomu s Gréckom a T u
niskom. Niektorým hosťom z Ďa lekého vý
chodu prcplácamc cestovné, inak by k nám 
pricestoval nemohl i. Toto chápeme ako kul
tú rnu misiu. Ak by sme chceli nadviaza i pria
me kontakty s Japonskom. č i Indiou, muse li 
by sme u nich nájs i partnerov podobných ako 
v iných krajinách. Zat iaľ to mu tak nie je . 
Predpoklady pre priaznivý rozvoj medziná
rodných stykov tu sú. Mení sa obraz sveta 
a s ním aj mcdzin;l rodné vzťahy. Ak sa clá na
miesto vojenských doktrín prednosť kultúr
nym stykom. isto sa nájdu aj možnosti a pro-

....... 
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Z REDAKČNEJ POŠTY 

Na margo jednej "odbornej štúdie" 

Hudohnj· život č. 12/ 191!9 na s. 12 priniesol 
článok Uln1delnj· :í.ivnt , . Košici11rh do roku 
11!16 l pera Teodora Liptáka. Kl•ď1.e som sa 
zúčastnila na májovej regionálnej muzikolo
(!irkej konferencii , . Košici;u·h , ktorá mala té
mu 21111 rokov hudobného di\·adla , . Koši
ciach. a dr. Lipták ske na konf'erťnl'ii bol, alt' 
nt'\'~·stúpil so žiadn~·m reft'rátom. s prek,·ape
ním i so záujmom. čn non' ho prinesie jeho 
puhlikO\'IInj· materhil, za(·ala som článok ti
tuf. Mnohé tHdt•nia i f'nrmulácie sa mi zdali 
b~·f ako~i povedom(•, keďže , ·šak autor žiud
neho hádalel'a - muzikohíJ!a , historika, tea
trolú(!a - neu,·ádzal rm·nako ako ani žiadne 
iné známť publikovant' prál't', rozhodla som 
sa na1.rief do kníh. č11 Silili mala poruke: Ope
ra na Slovensku (i\lartin, l. Z\' , 1953) nd 
š. Hozu a Premen~· divadla (Uratisla\·a 191!1) 
od !\1. Cesnakm·ej-!\lichalco\·ej . :"'lemi1žem 
poved;1f. Žt' h~· tn hol šok. holo lo, žial'. "lťn" 
potndťnie tušenia. že ide o chínok-kompilál. 
to znamemí , že okrem pár prešt~·lizm·an;·ch 

odsta\'l'O\' , prípadne statí J)ra,·depodnbne 
l inj·ch prameňm ( prameňa). ktoré som sa 

ef alej nepokúšala identiliko\·af. ide o doslov nt' 
prevzatiť ceJ;·ch viet, odsta\'l'll\' - sem-Iaru 
s mt'nšimi úpra\·ami. Nt'má zm~st'l t'Xpressi~ 
wrbis dt'monštro\·af Ioto tvrdenie, bolo ll~· na 
to treha prinra prit'~loru , koniel·-konl'O\' sta
čí \'7.iat' do ruk~· dve U\t'dené knitk~· a spomí
nan;· článok. :"'lazd1ham sa taktiež, :í.t' drit's už 
dá \'llo pominuli čas~· stredO\'t'k5·ch hudohno
teoretickj•t·h lraktáto\· či kompendií. kde 
kl!mpilm·anie -ako si dtl\'olím s istj m z,·elite
ním poznamenal' - bolo J)CI\'a:í.onmé azda 
\'iac-ment'j za hdnú neškodnú Z\'~·klosf. 

f•;·tam sa teda, kdt' sa pcldela 'l'dt'l·ká etika, 
ako to, ie autorm·i článku neprekážalo puhli
ko,·af skutočnosti. ktoré h~· mali b~· t' USJXIIi 
užšej 1ldbornej ,·erejnosli znánw. \' eď ide na
\'yše o nci . ktoré spadajú aj do oblasti dosf 
prísne strúienýt·h autorskj·l'h práv. \'iťme. že 
tak ,. hudobnej historio~ralii ti 'o \'M•obel'IU.'.i 
hislorio~ralll. ale aj ,. in;·l'h obla~liach ume
novednéhn čl spoločensko\'Cdného bádania sa 
nemožno zaoblsf bez poznatkm·. ktoré prinit•· 
sil predchádzajúd bádutelia. nemožno pn· 
znatky. ktnré raz \')'1\'orili istj deji nn;· obraz. 

ignormaf; takisto ' 'i(•me, že IUI\'I' uhja,·~ je 
nutné kunl'ronlo\'at' \O lllám~·mi faktami 
a skutočnost'mni. Ide vlastne o OJ):IIovnt' nm·t' 
hl'mhmie Sil\ i~lo~tí. :1kntn ked~·si zdóraziHI\'al 
prof. Kresánek a aku llilcl m~·šlienku dnes za
~tá,·ajú a ďalej mz~iruj1í jeho odcho' and. 
tndial', žt• ,.~·riei;ením hádamihOJ)rnblému ~a 
z;íron•ň odhal'uje no,·j· problém a ze vla~tnj 
zmysel n•deckej pr;ice ~poNn1 v diulektickum 
•ldkrj·,·aní shíle no,·j·ch SIÍ\ i~lo~tí a kontextov. 
,. kludeni si ďalškh utámk. 
Článok u koškkum dh·adelnom ži\'Oiť do 

roku 11116 -J)O\'edant' tndo. ale oh·orcne- je 
teda knmJ>ihitom. ale najpresnejšie ozna(·ené 
plagi;ítom. ak si u,·edomíme. že ,. článku šlo 
o 11rindp \laHhnit'l'. kde jednntlin kiK'ky pc•· 
d1ádzaj1í nd injch :1 to bez udania predloh~. 
Potnm jl' ale lipine zbytočné konšlalo,·af. že 
,. pn·dlnžt·num texte ab~cntujc diulektické \'i· 
denic skutnéuostí, že autor ~i neJ>m·ažm•al za 
potrebné JWiožit' otálku. kedy vla~lnt• hola po 
J)n·j·knít ,. Knšicia('h uHdcná npera (odpo· 
nď hy hula pranlcpodohne iha ' h.' pntetk
kej rovine). rťsp. do akj·ch spulo(·ensko-pnli
tkkj·ch a hn\J)ndar~k~·,·h 1>111nero,· ~J)adá prvé 
pra,·idl•hlej~ie U\'ádzanie npc·rn;·,·h did nc
nll'ckj·mi ~polu(•no.\t'mni. Samuzrejme. · ta
kj·chtu :1 Jlndobnj·t·h ut:iwk h~· holo \'iar. A eš
te jedna puzn:imka . a \Ícc k J>n·(·mu konštatn
,·aniu z pn·dl·hádta,júcej \'l't~· . T. l.iJ>Iák píše . 
že kunmm 15. 'tor. m:1li Kušin· približne dť
sllt'thk nh~ l'atel'uv (l re ha d0<h1f. Ž l' aj ·' pred
'!lcsliami. lt•da oh~· , ·:llcl'mi zij1ícimi mimu 
mestsk,\'l'h hradieb l ll 1. tuho ,· ~· ,·udzujt• n·lko
' j· , .j znam Košíc ,. 'kúmanom olldohí. Keď:ŕ.e 
\'šak článok sa zaobcr:í obdobím až do zadal-

Zamyslime sa spoločne alebo stop muzikologickým konferenciám? 

Clenovia muzikÚiugickej sekdt' KP ZSSKU 
,. Ko!;idach poriadujú ,. uslatn;·ch 15 rokoch 
pra,•idelne muzikolu(!Íl'kl' podujutiu (konfe
rencie. semináre, stretnutia), na kturých pre
zentujú ,·j·sledk~· ' 'lastného hudobncl\'edného 
výskumu. Vačšina 7. nich ,·šak prut·uje , . pro
fesiách , '' ~· i.aclujlicich skc hudnbnm•ednú 
erudídu i l)atričnť \'Zdelanie, no zumestnáva
tel', ktorý nie je špedtik(l\'anou ' 'edeckou in
~titúciou. ne\•yžaduje takúto prezentáciu na 
vlastnum praco,·isku . :'ll o na vj·chodnom Slo
vensku žije už dnes pc>merne viac k\·allliko,·a
n\•fh odborníkov - hudubn\·ch vedl'ov , ktorí 
citia potrehu sa realizoval'. ktorí sa potrebujú 
naďalej \'o svojom 1ldbore zdokonal'ovat'. kto
ri chc~ odk1·ýv11t' dejiny východo.oilnvenskiho 
regi(mu. ktorí ch'cú upozori'lovat' aj S\'Ojou vý· 
skumnou prácou v regióne na t•ennj·, často i 
pramenný materiál, ktorý čaká na spracova
nie. Usilujú sa, ab)' hudobné dejiny 
i kultúrn)' život Slownska dostal aj touto 
skromnou formou ~ir~í záber. l•rácu väčšiny 
muzikolúgov na vj·ch(ldnom Slovensku ' 'šak 
smelo možno naZ\•Ilf i prácou syzifo,·skou. 
Prečo'! Niclénže ' 'šelky ich \'ýskumy su , ·lazu 
na mimopracovnj•- teda voľný ča~. ale absen
tujú pritom akékol'vek. čo i len l>rimití\'lle 
podmienky pre hudobnovednú prácu! 

Vý~·hodnsluvenská pobočka ZSSKU pcldpo
ruje snahu svojich členov . ktorí sa v rámd 
rôznych tematických blokov zameriavajú na 
takú problematiku hudobného života východ· 
ného Slovenska. ktorá hy boJu prinosom do 
rozširenia pohl'ado\' slovenskej muzikológit: 
na danú tematiku. Tak to bolo aj pri voľbe os· 
tatnej témy 111. muzikolo~ickej konferencie 
200 rokov hudobnt'ho divadla v Košiciach. 
ktorá sa konaia v rómd X XXIV. KHJ a pcld 
záštitou KP ZSSKU Štátneho divadla a Ná
rodného ,·\·horu mestu Košic. 

Základ~ú koncepdu. problémy. úskalhÍ 
i ~·ýhody tejto muzlkulogickej konferencie 
j)()dľa nuíjho názoru nepochopil u nevystihol 
\ 'O svojom rerenzl'nlskom článku (Akciu na 

. zamyslenie. HZ 191!9/ 13) Juraj llúšu a pre há· 

duteľn\' histórie v odbore muzikolú~ie a špe
dálne hudobného dh udla nu Slo\'Cnsku ne
posk~·tol objekth·ne informáde o tomto podu
jutí. 

Pokúsim su informáde .1. l>óšu uspoň čias
točne doplnil': K hlu,·nému referátu 1\1 . Po
temrm·ej (roky 1989-19.&5) odzneli tri korefe
ráty: 

l. M. l\1ihtíková na základe pc"n-1ldného pra
mennéhu \'j•skumu rozšírila naše j)()znatk~· 
o úsilí mesta Koš k ,.~· tvoril' Mater i á l n c 
pod ml en k~- pre ron oj dh·adelného 
umenia tak činoherného aku aj spe\'llher
ného a tanečného. Tento koreferát mal 
uspokojil' tj·ch povrchn5·t·h znulctl\' dejín 
hudobného dh·udla na SJo,·en!>ku. ktorí ob
sah tejto konferencie videli len,. 200. ,·j·rcJtf 
prvej (1789) a,. 90. výročl (11!99) dh•adel
nej budovy , . Košiciach. 

2. f:. Marenčlnová nu základe pil\·cldného vj
skumu prednit'sla koreferát k skludater
skej u dirigentskej činnosti Júliusa Ivana 
Hemerku (od jeho narodenia upl~·nulo 
26. 7. 1989 sto rokov) s poukazom na širší 
1.ástoj Hemerko,·skej rodiny ,. hudobnom 
žh·ote \j·chodniho Slo\'Cnska u ~~ zdúraz
nením fuktu. že VNI> v Košidat·h po S\'ll· 

jom Ul\'orenf , . roku 1924 pod ' 'edením 
riaditeľa J, Hurta sa preukázutel'ne snaži
lo uvád1.at' pil\'odnú slo,·enskú tvorbu -
tak v činohre ako aj , . spevohre. Tieto in
tencie nuplnila uj pé>Vodná slovenská ope
reta J . l . He merku Ženské rozmur\' , ktorá 
ako vôbec prvé slo,·enské hudohn~rama
tické dit:lo zaznela z ja,·iska V~l> 10. l. 
1925. INa konferencii hol prítomný aj 
vnuk O. Hemerku a syn J. l . Hemerku, 
J . Hemerka ml. ) 

3. L Ballová sl pripravila koreferát. ktorj•m 
roz.~írlla tematiku konferencie o problema
tiku hudby v školskj·ch hrách nu \'j'chod
nom Slownsku v 17. a 18. stor11tl. Tento 
kort:ferát vzbudil záujem i v súvislosti s in
Sl'enál·km školskeJ hr)· - oper~· \\'. A. Mo-

O poslaní a autorite zväzu 
-s predsedom Zväzu československých skladateľov 

a koncertných umelcov, národným umelcom Milanom Novákom 

striedky na vytvore nie a udržiava nie ko ntak
tov aj so vzdi alcnejšlmi krajinam i. 
e Na zväzovej pôde i mimo sa ozývajú hlasy 
spochybňujúce existenciu a činnost' fed erálne
ho zväzu. Neraz sa označuje jeho existencia 
ako anachronizmus ... 
- Ume lecké zväzy vznikli za určitých ku ltúr
no-polirických pod m ieno k . Uvid íme. čo sa 
osvedčí ako trvalé a čo bude podliehať vývi
novým o ko lno stiam . Existe ncia núšho i o stal-

ných ce lo štátn ych zväzov vyplýva zo štá to
právneho uspo riadania a zo sku1očnosti . že 
nemáme celoštá tne ministe rstvo kultúry. 
Pre to p lnia zväzy aj funkciu koordinačnú . 
ako to už napo ko n bo lo poved ané . Zväzy sú 
však aj realizá tormi takých úlo h , ktoré iné 
inštitúcie ne majú. v našom prípad e podneco
va ( tvo rbu a vytvá rať predpo klad y pre jej 
spoločenské u platne nie . Pre to existe nciu náš
ho i ostatných umeleckých zväzov nevidím 
ako anachronizmus. 

zarta Apullo ct H~adnhus koSkkj·m kon
zenatcíriom (\·iď recenziou liZ 19119/ 1-'1. 
Kj·rn ' pnej h·matil'kej skuJ>inl' (do mlo.u 

19-'51 sa k rcf'crátom a koreťenílnm J>risiUI)O· 
\'Uio ~ tradiť·nou hudolnwhistoricknu metodo
lú~iou primerane (·astl\'ej a prohlénul\'ej uza
uetosti jednotlh"j·l·h 'j·, ojo,·j·t·h claJ>. \ dru
hej tematkkej skupine (po roku 19-'51 sa pra
cnvulo metodolcíj!iou uklmílnehn hudohnohi~
torickéhn , ·; ·skumu f E. 1\laren('ino\'á), metli
dou socinlngkkého ,-;~kumu (S. Fet·skm·;í). 
formou ewje <R . Skŕepek) . i fnrnwu o~uh
n5•fh spomienok ((;, \'eclo,·áJ a di\kusnt•hn 
príspe,·ku m. Hnnačnri\·o,·á). Tukto na kon
ferendi udzneli referáty a knref'cnít~· . klnré 
rozdielnuu metodulcJ~iou a poznutkm j·m apa
rátom prispeli k čo . nujkomplexnej~iemu 
nS\'etleniu problémO\' hudobného di\·adla 
v Knšiciuch. Z korefcráhl\' nnňujcme na
príklad knrcferát H. Ski"epka. s erudo,·anos
t'ou dlhonltnéhn hudohného referenta a k riti· 
ku ,·j·stit.ne načrtá,·ajúceho mozaiku pestrého 
obrazu súlistuv. ktorí 1.11 upl~·nulj·ch -'5 roko,· 
formovuli '''á r košil'keJ nJ>cry. Ro\'llako je po
trebné zare~istro,• at'. že A. J)Jhupolctl\'á 
a J. CakcK·iová (pedul(n~ičk~ tanl'a na košic
kom Konzen·atúriu) ,·~·stúpili s J)nku~om zod
povedne načrtnúf základné ,.ý,·ojm·é lenden
de koškkéhu baletu od jehn \'lniku ( 19-'81 do 
~účasnosti. Urobili tak ,. rámci slm·enskej hu
dobnej hi~tcírie tohoto umenia J:HI J)n ; · raz! 
Okllem .1. Uóšnm spominan;·t·h koreferátu\· Je 
potrebné pripclmemít'. t.e na konferencii ne
odznel (no bol k dispcn:ícii) pre neprítomnost' 
autora koreferát l. \ 'ujdu o inscenádál'h \'!.et
kých shl\·ensk5·ch opier na košickom ja,·isku. 
Koreferát bude uverejnenj· ,. pripranl\·anum 
zborníku. 

J. Uúšm·i sa nt'podurilo podat' objektívne 
informúdt• o obsahu knnfcrendt· najmä pre
to. ie od 1.11Nutku " 'o.i i:lánok na ladil kritick~· . 
Kat.dj· puhlidsta .u nujmä kritik je ,·~ak JXI· 
\'innj· naj pn nhjekli\'nt· informn\•af o udalos
ti u až potom hodnotil'! \ ' pripude hodnotenia 
wdCl'kej knnferenl'ie ~a nd kritiku očaká,·ajú 

e Čo v súvislosti najviac charakterizuje pô
sobnost' Zväzu československých skladatel'ov 
a koncertných umelcov'! 

- Snaha o integratívno st v hudobno-kultúr
nej politike. úsilie vidieť v hudobne j k ultú re 
ž ivý o rga nizmus navzújom prepoje ných zlo
žiek . o rganizmus d ynamický. k ro r~ ho vývoj 
možno usmerňovať a o pri ma lizova t. Snaha 
robiť e fe krívnu kultúrnu politiku . 

e Aké výhľady do budúcnosti sú v te rajšej 
spoločenskej a kultúrno-politickej klfme po
kia l' ide o pôsobnost' federálneho zväzu? 
- Fede rálny zväz by sa mal zacie l i ť na zá
kladné pro b lé my vývoja naše j hudobnej kul
túry. Malo by nám zá ležať na 10m. aby kultú
ra bola kultúrne jšou . výchova účinn ej šou , 

ku 19, ~turučia . nemoinu fakt~ l'uhmol'ne \1• 
trhá,·at' l hi~turick,\t·h \'_\mjtJ\~t·h \Ú\ZÍU· 

ností. Totiž už,. r. 1557 počet uh~·1atero1· Ko
síl' klesol na t·ca 7000 a kmu·om 17 . ~tor. do
knnl·a na na a .\700 1 údaj l' sú pn·,·zaté z \ 'la.'l
tindnéhn 'lu,·níka ohd mt Slm·en,ku. Brali· 
sla nl. 2 . l\. 1977). Pi"olu In ako dt>lintrrpl'f' 
t:ída hi~lclrickj'l'h reálií. ak si z cint·r '~llfrlro 
mt' ll'll tl1 , ktuní sa mim najvinc hodi . 

l'e,·nt· dtíťam. í.t• redakda liZ bude puiJII. 
ko\'at' pod\tatnj· ,·; ·,iatok l roz~iahlehu zál;ad. 
ného prí~pe,·ku In~(. Márie J>oternnl\ej u llu
dubnmn di\'ucllc. prednc~t'lll'hn mt mliju\·rj 
knškkej konft•rcndi. ktorj nielenže priniesol 
nové pcmmtk~· k dejinám hudohnéhu dhadll 
,. KuSiciltl'h. :tle rn1mj huduhneho di\adll 
a jchu l·j·, ·inm·é premen~· holi ,·ident' ' ,ú,'Lw 
~ dohm·; m diunim. 

Dm lillul-. . K ,·la~tnt'mu It"~: tu pulerniky jr 
1>otrdmé pripojil' mahí 1>oznámku. \Júj texl 
nnikul ako priama reakcia na článok T. l.lpo 
táka. a lu hned· 110 JJUhliku1·aní čhínku. ( 'aso
,·j· sklz za1>ričinili IÍ\'ah~ o tmn . N Hihec mám 
\mj lcxl du rcdakdt· liZ zmlie,f alebo nlt, 
Heakda dr. ,\l. l'nlcmru ' ruhrikt• Z l'fdak· 
(·nej pn~t~· ,. HZ i:. 1-'/119 nm \\ak preMedtill 
,.~llípit' dn polemiky 11 autor~kej t•like. lt:h!J 
undent' z:íh·iilnsti hy nt·mali h~· t' predt•haloo 
,.á,·ané ako kuluarnc n •ci. ale mali b~ sa 'ilat 
\CCnu . ktnr:í ~a aj \Crt•jnosli dá\a nu zaí. 
nw~f. 

JA-..;A 1.1 .-..;(;0\'Á 

crudonmt· podlo7.em; urj!umcnty 11 kladoda 
i m·dust:1tkm:h jcdnutlh·; ·ch reťcrúhn· <korefe. 
níln\'1 a pudujatia aku t•elku a len ' druhOIIl 
rade dujm~ . pcK·it~· a 1 ilbec subjckli\'M poo 
'l rch~· . Ze .1. Uó~;1 prlll'O\'ai ,·iac ~~ ~ubjekll\' 
nymi pndtmi ako ~~~ ~nahnu pc1 ohjekli\'111111...; 
reťertl\'aní a hodnoteni jednotil\ ; ·ch 'Jslúpe. 
ní doku7.Uj(• t;·m. že nuj,·iat· ,-~·zd,·ihuje kore-
ferát~. kt url' pcldl'a neho buli ..... Ot.inm• 
jednania košickt·j knnferende . .. " Tie oceA• 
jemt• uj m~· z hl'adisku ,·eJ' mi cennťhn praiMtl• 
ného nmterhílu (nsohné SJmmlenk~· zasl. 
umclk~·m· (;, \'edo\'ťj). no ktor5· nemolnoza• 
mit·ňut' alebo dokonca ~totožňm at' ~ heumtl
knu. 

Cht·cla hy som upc1zornit'. že ,.~dal' .,.,.. 
mätnku". uk o lu nanhuje J . l>ú~a je moilé 
du hr,\ námet pre sei-li. 11k si uwdunlime ~ 
len linantné náklud~· , uw aj problem~· s pa~ 
rom. ~~~ zborník z uskuhltncnej a priiiO!illt} 
akdl' je \ 't•c reálna - pri nczi~tnej podpol't 
lllCl'l'nášm· takéhoto pcldujatia. 

:'lia z:IH'r sa preto spc1lnčne zam~\lhne, ~ 
mu1.ikulnJ!ické konferencie majú ulebuiWIJIIo 
jtí s\·nj '~·znam. keď: , 

l. muzikolúg•J\·ia na nkh majú mot.no!il' 
pred,tavit' širšt'j Hrcjno~ti ,·lustnou ,.,..,. 
kou ukth·itnu. (1\limiK'htldom ukulo 120DP 
plnen;·ch miest z 200 moinjt·h ' dh 
nom štúdiu S!\! EH nebola pre nás., 
\'Zbudzujtít·a" Mas!'.) 

2. muzikoltigcl\·ia ľ ,. kunfen·nciúrh n 
dzajú muth ádu k. ďuJ.-.iemu hudobno~ 
nému 1 ;·~kumu. 

3. ,. spohltenskej rm ine móžu nad\' · 
ďalšit' "kontakt~· u ' tldbornej zi~kllť 
l>ľll!>lredné informáde o akth·ite koJePi 

-'· ,. podmit•nkuch Kl' ZSSKl' je to vj~ 
forma prezentáde 11kth·ily členo\ ~··J 
i pred mestsk;·mi oruánmi. 

l>umnie,·um \U. že pcldnelll\' na zam\ 
all· aj urgumento,·, pn-to poriada!' akdr 
muzikolugickj·ch kunferencií b~ \l nldlo 
aj vial'. 

aby sme sa ncspr<ívali ncvš ímavo k umeniu. 
k umelcom a kultúrn ym hodnotám. Dôležiti 
j e byt humá nnejší v medzil't1dských a ~polo
čenských vzťahoch . budova( vzta hy medzi 
českou a slovenskou kultú rou. 1110\ty medzi 
našim a zah raničným umením . Ak sa podari 
tie to (1lo hy spln iť a úspešne ricW. porom bu
d e mať Zviiz česko~lovcnských skladatelov 
u koncertných umelcov zaisrenú svoju moráJ. 
nu a spo ločenskú odpodstatncno~ť. Ak by 
však mal byť o rganizáciou iba prcds1ierajú
cou aktivit u . stane sa ncporrcbným a spoJo. 
če nsk y ncprospcšným. To však ncplutí len na 
náš zväz. ani na úzky okruh l'udí v ~poločnos
ti . Je to úlo ha celého kultl1rneho frontu. 
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Nie každý usporiadateľ významnejšej kul
túrnej akcie má to šťastie. že na jeho poduja
li vystúpi takmer komple tná do máca špička 
určitého žánru . Českej d žezovej spolocnosti 
spolu s Pražským kultúrnym strediskom sa 
na trojdJ)ový maratón Jazz Praha 89 podarilo 
zabezpečiť obdivuhodnú účasť hudobníkov 
z Ceskoslovenska a niekoľko zahraničných 
hostí. Spokojní bol i samozrejme i diváci. 
ktorf sa aj napriek nepriazni počasia prišli 
pozrieť na Slovanský ostrov. kde sa ko nala 
väč~ ia časť festiva lu . 

Úvodnému ko ncert u poskytla svoje pries
tory Smetanova sieň Obecného domu . ktorá 
sa zaplnila do posledné ho miesta. Dôvodom 
k mimoriadnej návštevnosti bolo vystú pen ie 
našej najúspešnejšej dvoj ice posledných ro-

Miroslav VIlou§. Snímka P. Machl\ldík 

kov Stivín- Dašek a amerického ko ntrabasis
tu českého pôvodu Miroslava Vitouša . T í čo 
prišli . naozaj ncoľutovali. V prvej časti veče
ra Rudolf Dašck (pod ľa čitatcl'skej a nkety 
časop isu Med zinárodnej džezovej federácie 
Jazz Forum najlepší európsky gitarista) a J ifí 
Stivín (v rovnakej ankete naj le pší flautista) 
dokázali. že .sú skutočnými pánmi svoj ich ná
strojov. V ich skl adbách (niektoré vyjdú 
onedlho na dl ho hrajúcej platni Suprapho nu 
pod n{lzvom Reunion System Tandem Stivín 
- Dašek) sa vel'mi vkusne prelínali prvky 
hudby l'udovej a moderné ho džezu. čo do vý
sledného soundu dua vnáša lo zvláštn y kolo
ri t. Z programu renomované ho dua zaujali 
najmä Lidová sui ta. lyricky ladená Modrá rú
že. a takmer dvadsať rokov staní Presmyčka, 

ktorá navod ila vý robnú atmosféru a tú vy
stupJ)oval príchod najväčšej hviezdy festivalu 
Miroslava Vitouša. Tento hudobník . dnes už 
legenda svetového džezu. sa obklo pil naj nov
šími výdobytkami modernej technik y (Ro
land Samplcr 550. Apple Macintosh Plus 
computer. Ko rg MIR sampler. atď), čo mu 
umožnilo kombinova i zvuk akustického ko n
trabasu s rozmanitosťou far ieb symfonického 
orchestra. či bicích nástrojov. Z jeho hudby 

• 

bolo počuť naozajst nú radosť zo života , har
móniu tó nov i myšlienok . Tento kon trabaso
vý virtuóz a skladateľ dokázal svojo u hud
bou, pripomínajúcou raz Dvoráka č i J anáč
ka. ino kedy Milesa Davisa, splni ť očakávanie 
a presvedči ť príto mn ých divákov o svojej 
skutočnej kva lite a skúsenostiach. Za posled
ných dvadsať rokov hral po boku Hcrbieho 
Manna, Freddieho Hubbarda. Stana Gctza, 
C hicka Coreu, bol spoluzakladate ľom lege n
dárneho zoskupenia Weather Report a nato
č i l okolo šesťdesi at grama fónových plat ní. 
V jeho podaní , rovnako ako v hre obnovené
ho Tandemu Stiv ína a Daška sme počuli špič
kovú hudbu. 

Program druhého dJ) a bol rozvrhnut ý na 
viacero príťažl ivých podujatí. Už od rána ví
tal návštevníkov festivalu na prístupovej láv
ke Slovanského ost rova Pivova rský d ixie
la nd. ktorý zároveň plnil funkciu živého pú
tača pre o ko loidúcich záujemcov o džez. 
V dopoludňajšom ko ncerte vystúpi la stálica 
našej džezovej scény speváčka Eva Olmerová 
so svojou skupinou. Svojou i mprovizačnou 

n ápaditosťou doslova fasci novala. Poobede 
sa priaznivci džezu st retli v záhrade Slovan
ského ostrova. kde ako prvý vystúp il Yo Yo 
Band, súbor vedený spevákom a hráčom na 
klávesových nástrojoch Vladimírom Tesai'í
kom. Hudba tohto sympatického scpteta, 
h lásajúceho svojím charakterom silnejší 
p ríklon k latinsko-americkým odkazom ca
lypsa. mamby. salsy a reggae. sa stala dob
rou zábavou predovše tkým pre skupinku 
mladých ta nečníkov. Ako host ia vystúpili 
s Yo Yo Bandom gitarista Luboš Andršt a je; 
ho bývalý člen , spevák Jindrich Malík. Oba
ja svojím vkladom oživi li miestami až do ste
reotypu zachádzajúce pesničky súboru . Po 
p restävke vystúpil opäť Luboš Andršt, tento 
raz ako ved úci zoskupenia, pozostávajúceho 
z jeho priate ľov a najčastejších spolupracov
níkov. Program obsahoval skladby z posled
nej A nd rštovcj platne Plus - Mínus Blues 
(Panto n 8 10735) spo lu s n ickol'kými novinka
mi . Bo la to hudba plná harmonického bohat
stva s množstvom výborných autorských nä
padov a vysokým hräčskym majstrovstvom 
kapelníka. klávesistu Emila Viklického (syn
tezáto r Yamaha DX7) a hosťa zo Zäpadného 
Berl ína, saxofonistu Johna ~imona Kučeru. 
.. Záhradný" ko ncert zakonči l a speváčka Jana 
Koubková so svojou skupinou Panta Rhei, 
opierajúcou sa o skve lú rytmiku a invenčnú 
mnohost rannosť gitaristu Slávka Jandu. 
Ko ubková, . .first lady" československého 
džezu. opiiť dokäza la. že je stále neúnavným 
hľadačom nových výrazových p rost riedkov 
a zároveň potvrdila svoje obrovské interpre
t ačné schopnosti. 
Súčasne vo veľkej sále p rebie ha lo posled

né vystúpenie dvojice Martin Kratochvíl 
(klavír)- Tony Ackerman (gitara) u n:ís. Cis
to ak ustické kompozície. z času na čas obo
hatené Ackermanovým spevom, prezentova
li oboch protagonistov ako premýšl'ajúcich 
hudobníkov. ktorí si s íce nezakladaj ú na vir-

. tuozitc, ale dokážu podporiť meditačnú a re
l axačnú či nnosť poslucháča . V hudbe to hto 
neobvyklé ho česko-amerického dua boli cítiť 

[mil Vlklick$·. 

vplyvy Bartó ka , Jan áčka. snivú atmosféru 
Debussyho, ale ozýval sa i nový džez, swing 
trids iatych rokov . blues, gospel. ba dokonca 
country. Nasledujúci Jazz Fragment na čele 
s talentova ným Alešom Faixom za klá vesami 
ponúkol lahodnú zmes vlastných sklad ieb, 
doplne nú o ukážky z d ielne vynikajúcich sve
tových huslistov Didie ra Lockwooda. Micha
la Urbaniaka a J ean-Luc Po nt yho. Ďalším 
(Jčinkujúcim bol sovietsky piccolo-kontraba
sisla Alexej Babij , kto rý svojím sólovým vy
st(lpen ím potvrdil neustále sa zvyšujúcu úro
veň džezu v jeho krajine. 
Večern ý koncert zahájilo trio re no mova

ného klaviristu .Emila Viklického s kontraba
sistom Františkom Uhlirom a americkým bu
benlkom Michaelom Cliftonom. Perfektne 

Jlŕf Sllvln. Snímka R. Smola 

zahrali skladby inšpirované moravským folk
lórom i mainstrcamom . Po nich sa na pódiu 
p redstavilo trio ďalšieho popredného klavi
ristu Karla Ružičku. Cisté. precízne vyhraté 
klavírne party boli podporené neomylno u 
rytmikou mladej dvojice Jaromír Honzák 
(kontra bas) - Martin Sulc (bicie). Ich reper
toár o bsahoval skladby z pera Dukea E ll ing
tona, Ružičk u a Ho nzäka (ktorý by mal od 
septembra zasadnúť do školských lavíc bos
tonskej Berklee College o f Music). Z hry tria 
Alana Vitouša bolo cíti ť istotu clävnych ryt
mických prúdov i tvorivú hravosť . Pomocou 
rôzne ladených (tzv. me lodických) bicích ná
strojov sa snažil preklenúť zažité bubcnícke 
klišé . Zävc r pa tri l Quartetu Milana Svobodu, 
kto ré svojím ko morn ým zameraním vhodne 
doplnilo progra m druhé ho večera. 

Inšpirujúca interdisciplinárnosť 
\ ' auijl tohto roku sa konal ,. Liptovskom 

Mlkaltil d'al~í seminár ~\tandardné apl i
k;ki~ matematiky. Referovali na ňom mate
•Jel. skladatelia i muzikológo,ia. Hned· 
Modný referát M. Hru bého o fvzikálno
aku,ti<:k~·t'h charakter ist ikádt ;1 p ,y(:hoakus
ticknm lwdnoten í motklov ~kktrickú:h I!Í
tár a nctradi(m\·h dr~v ín bol vel'mi lnlorni'a
lfqy a zaujímÍn)· i \')'Užitím metÓdy psycho
lbstlckého textu. M . Kačerík predniesol 
nferil o matc maticko-fyzik;ílnom hodnote
ní \lllrťk<wého dreva ai-o r~zonanrného ma
leri;ilu. Podobne ako predchád1~úci príspe
.... posk)1m•al i tento pohl'ad do zaujíma
wj, l ked' muzlkológom menej známej oblas
IL M. Kadtich prezentoval verziu smjl)o re
fintu z pražskej konferencie o umckj inte
ligencii. Priamo k priebehu a l'ÝSiedkom tej
iii konferencie sa V}jadrll skladatel' Rudolf 
'Ružička. ktorý sa zúčastnil na pojedná,·aní 
t lllldl Podtačov;í podpora l\'orivcj (:inno'>ti 
:ot umení. Mnoho nol·ého priniesol · sl·ojím 

praktick}m a konkrétnym l'Zťahom 
referát brnenského skladalel'a Ivana 
o niektor\Th nl\lžnostiach "''u.lívan ia 

)·ch pnúta~ov: jeho mottom. bolo, že 
počítača síce nemožno kompono-

predsa ,·~ak môže znamenať značnú 
kreativity.- Eduard Ile rm~ pokra

' pr.:tl.'nt{tcii teórie ' <;cintl.'l'\ alov)·ch 
. Objal', ku ktorému sa dopraco,·al 
:w skladatdom Janom Rychlíkom, 

llohužial·, také nepriaznh·é publikačné 

osudy (po pn'Ýkrát bol publikovan~· až v No
\)·ch cestách hudby l, Praha. Supraphon 
1966), že lak Českoslol·ensko pri~lo o neto
, .é pnensn·o, o autorovej osobnej pozícii ani 
nehovoriac. - Referát O. Kop;m.:va n t.:ma
tikc a c't.:til- e zhŕňal známe údaje. Značným 
prfnosom bolo vystúpenie .1 . Moln ;í ra . Jeho 
prak tkk0 ~,·,·ič.: nic k n6tant.htrdn ým mCtlí
dam roz\'oja matcmat kk}'l'h whnpnost í 
a Hu(·no-.tí sa neminulo účinkom na zhro
mažden~·ch odborníkov a laikOl', Metóda 
prol. Mirchojana. ako aj funkčne p01íati.: 
i-nb~ ' umen í i mimo umo: nia l'Ýfazne m·pl}'\·· 
nilo kreath>ltu celej spoločenskej skupiny. 
Mimoriadne zaujímav}• referát Ľ. Chalupku. 
pokra(·ujúci v <tna1 )'7C d'alškh ť<t~t í ryk lu Rt.l-
11\all:l Be rg~.· ra Kon vc rg<·nci..:. ukázal - ten
tokrát na kompozfcil, l')'Užívajúcej bachm·
ské citáty -, že a ako možno prenlknúľ k no
, ·odobej kompozičnej metóde, ktorá sa 
npiera striktnému, konvenclonalizo,·anému 
zaradeniu práw ,·ďaka lomu, te sa jedná 
o originálny skladateľský preja\', čerpajúci 
z limitných oblastí rôzn~·ch S)'Stémov, záko
nitostí (dlalonlka a chromatika. scrlallta 
a modalita., usporiadanosť a ncusporiada
nosl' a pod.). K veľk}m zážitkom seminára 
patril aj org<tnov)· koncert v mio.:-;tnom 1-mto
lc. na ktorom l. Skuhrov:í prol.'nlmala mc
nej lll:Íill\Th barokov\'t.'h autnrm ako 
.1 . ·l· ranri,rfho. J . A. SanÍrorha. S . Srho:idt a. 
.1 . K. Kucldra . J . P. Sw<·ellincka . ale ill :ind
la a J . S. Bacha. ako i ná,·štel·a pflluruhod 

nej kultúrnej pamiatk~· európskeho v}-zna· 
mu - dreveného kostola , . obci Sl·ät)· Kríž na 
druhej 'itran~· Llptm·skej Mary. 

Málo b~· sme pol·edali o seminári, Inicio
vanom a organlzo,·anom 70 <,~ran\' matc mati
J-o, prol. d r. Bo:lo,la\'0111 R i<·(·;t;U\111. DrSc. 
a to \ tlilll\' hudobníkov l~ om;uwm Bcrge
rom. a lo ·1wd patromítom Univ'c r.dt y Ko
men>i-é ho (j<·j nlato:matiri-o-fyzii- <i lnc j lakul
tv a hutlohn.:j 'ekci.: Slm.:mk.:j llllleJH)\'<'d
,;eJ ~poločnmti pri SA V. keby sme ho,·orlll 
len o programe. Najpodstatnejšou zložkou 
t}·chlo seminárm· sú neformálne diskusie, 
l 'edcné poza hranice odboro''· Ak' la<,tné vý
kony múi'<' lll l.' na.bkúr povazo, ·;ti ;a \talldard
n0 cvi(..:nia vo .. vcn ii-úlnom my~ll.' ll í". prí
slu~nom Ili'<' jednotl ivé dbciplín~. po tom 
pnívc také to di~ku>ic nútia úča!>tníkov k tzv. 
la t.:níln1.'111U nl\>l.:niu. 1. j. k uvaíovan iu v ~i 
rok\Th 'tl\' i'> lu~tiach mimo rid dnej ~trn ulo~
ti. ·vla-.tnej ka;idému odbo;níko' i ,. jeho 
vlaq no m odbor.:. Sú to semináre plodné 
prá\·e preto, že dávajú možnosť nahliadnut' 
do in~·ch pracom}·ch dielní s odli~n5m remes
lom, a to na základe nájomnej dôvery, \')'• 
tmrenej otmrenou a kolegiálnou diskusiou. 
Tú mala autorka tejto sprá\')' možnost' skú· 
sil i ,. sú,·islosti so s,·ojimi referátmi o čase 
a š truktúre a o obsahm·ej analfze textm'. 
Pretože sa ,·~ak zúčastnila Iba na dvoch ~ 
minároch, nemala tol'ko možností poromá
lal, ako mal autor sprál')' pre Opus musi
l'llm 1989/4 - skladatel' A. S. Piňos. Z jeho 

Sníma R. Smola 

Záverečný deň o tvoril opäť Milan Svobo
da , tento krát so svoj ím väčším telesom Kon
traband , vytvoreným z frekventantov le tnej 
džezovej d ielne v severočeskom Frýdlante . 
Súbo r zaujal zvukovou pestrosťou, množ
stvom ara nžérskych nápadov, ale i inteligent
ným humorom . umocnen ým prítomnosťou 

a kreáciami Ba letu Československého rozhla
su. Originální pražský synkopický orchestr so 
spevákom Ondrejom Havelkom sa špeciali
zuje na predvedenie starých melódií v zodpo
vedajúcich nostalgiou voňajúc ich úpravách. 
S dávkou svojské ho interpretačného humo ru 
sa O PSO orientuje na nezabudnutel'né pre
važne domáce tanečné pesničky z ko nca 
30. a začiatku 40. ro kov. Skupina Jazz Fidd
lers, vedená saxofonistom Petrom Karenom, 
prišla s trocha pozabudnutými témami zo 
svetového repertoáru 20. až 40. rokov, ktoré 
zazneli osviežené vlastným osobitým výra
zom . 

H udba tria Jablkoň, ktorá sa pohybuje na 
rozmedzí džezu. fol ku , rocku a artificiálnej 
hudby sa da la definovať ako .. nová akustic
ká". Interpretovan é skl adby boli hravé, so 
zmyslom pre je!pný a láskavý humor. Mno ho 
piesní pôsobilo ako zvuko malebný žart a in 
telektuálna klauniáda. Horká linka , vedená 
klávesistom a skladatel'om Janom Hálom, 
predviedla muziku.• odvíjajúcu sa 'hladko 
a suverénne v duchu akéhosi .. džezu pre širší 
o kruh". kto rá u nás rozhodne chýba: moder
nú vo zvuku i cíte ní , dostatočne dravú v in
te rpretácii a rafinovane vynali ezavú v pre
mysle nej ko mbinácii džezových a rockových 
prvkov. Zvukovo vel'mi ene rgicky pôsobilo 
i vystúpe nie s kupiny Krausberry, ktorá má 
síce svoje korene vo fo lku a b lues. ale v ko
nečnom dôsledku znie dosi rockovo. 

Festival Jazz Praha 89 mal svoje finále na 
J azzovom parníku , ktorý vyplával v pod ve
černých hodinách z prístavu pri Palackého 
moste. Do tanca i ňa počúvanie vyhrávali do 
nesko rých nočných hodín tradicio nalistické 
súbo ry Steamboat Stompers a Dixieland Fa
kulty všeobecného leká rstva Karlovej univer
zity, kto ré boli príjemným zakončením vyda
reného podujatia . 

PETER MACHAJDlK 

správy sú preto prevzaté lnfornaác:vie, te 
semináre konajú už piť roko~ a le sa 
nich zúčastňuje JO - 48 ·účastn&ov. Na 
sennom seminári uplynulého roku ~ 
Krupej mali účaslnfcl prfletllost .,....., 
zaujfma~é rereráty z oblasti .. te .. 
a akustiky, a to K. Kartáka: O pokryt( 
a E. Rajčana: Fyzikálno-akustické vlalltM_.., 
drel'a na výrobu hudobn}·ch nástrojov, dYII 
referát)• z oblasti l')'Užllla počft!IOO~ na rl~ 
nie n iektorých muzlkologlckých otázok. a to 
E. t"erkm·ej: Prehfad súčasnej počftačovej 
muzikológie a M. Dudka: Proaram na akor
dickú analýzu. Skladateľ R. R61llka Infor
moval o počíiiiOOl'om umenf na festlvaloela 
,, Darmstadte a Linci. Alois Plňos predntial 
na tému Modalita - aktuálne kompozilaé 
východisko. Skladatef a teoretik poukázal 
na scy·čné momenty medzi modalitou a seria
lltou a na príkazoch zo sl·ojej tl'orby (vráta
ne elektroakustickej) ukázal ~lroké spek· 
lrum sl'ubných možnosti. Zaujfma~é ride
nle ukázal rererát l. Stradtruckera: Dráma 
ako pravdepodobnostný problém., , . ktOI'OIII 
autor poukázal aa problémy predlkhlbUI~ 
v antickej dráme a v modemom umeaf a &i 
, ·ote, ako l na mechanizmy, plynúee z te6rle 
hier. 

Na seminároch. otl'oren)·ch v roku l98o6 
predná~kou Romana Beraera Pokus o 
dzenie pojmu hudba, prednábll mate 
cl, skladatelia a muzlkológovia 8. IIWHlll~ 
V. M.temfk. E. Klndler, 1. Mlzera, R. 
ra. M. Adamllak., M. Bázllk., J. Maltme a 
meno,·aní autori. 



~ ~o~cer.ty • ~once~y 
VENI 
Bezprostredne po koncertnom vystúpeni súboru VENI v rámci cyklu 
Slovenskej filha rmónie pre súčasnú hudbu (dňa IO. mája) v Moyzeso
vej sieni SF som bol pevne rozhodnutý privo lať si pri pisanf týchto riad
kov na pomoc mimoriadne agilné ho Daniela Mateja. du~u súboru , ho r
livého fa natika v najpozitívnejšom zmysle tohto s lova . (Te n sa . žiar. v 
tom čase nachádzal v nezávideniahodnnm štádiu predštátnicových 
a diplomových príprav, ktoré vyvrcholili až ko ncom júna, a tak sa stalo. 
že z môjho zámeru chtiac nechtiac zišlo a pred zrecenzovanfm netradič
ného hudobné ho veťera >om sa ocitol sám. navyše s úctyhodným časo
vým odstupom). A ni časový odstup mi však nebráni stručne vyjadriť 
pocity spred dvoch mesiacov a niekoľkých dní. pretože tie sú ešte živé 
a prekvapujúco stále. Prito m ne môžem o sebe tvrdiť. že by som bol č le
nom .. fan-clubu" Johna Cagea alebo Karla-Heinza Stockhausena , kto- . 
rých kompozície zaradili mladí muzikanti do dramaturgie svojho vystú- . 
pe nia . Avšak - pekne. po poriadku : In the End (Nakoniec) zaznelo na 
začiatku produkcie a pnd týmto titulom je podpísaný práve Dano Ma
tej, spočiatku hudobnoteorctická nádej. ktorá však postupom času stá
lc vitčšmi inklinovala k čomusi .. tvorivejšie mu" a napokon zakotvila pri 
ko mpozícii (pričom nechcem tvrdi ť . že by hodnota jeho hudobno-teo
retickej reflexie ut rpela uj mu - napokon ítspcšnc teoretické štátnice na 
HF VSMU to dokumen tuj ú najlep~ic ). In the End vítalo poslucháčov 
hrou s kvintovými intervalmi. fragmentmi akej•i .. metamclodiky" . Pri
chádzajúci pos lucháči sa postupne pousádzali a začali regist rovať t rio 
na pódiu, stíchli a oddali sa tejto hre, ktorá sa mne osobne videla byť 
napokon pridi há ... No zástanca klasicisticko-romantickcj evolúcie a dy
namizmu v hudbe inak reagovať ani nemohol. In the E nd na mňa zapô 
sobilo aí príliš biza rne a autor mi bto prepáči. ak su priznám. že som 
jeho záme r celkom nepochopil. Attaca nasledovalo Cakanie (Waiting) 

· J ohna Cagea pre klavír a legendárne 4' 33" (ticha) toho istého skladate-
ľa . 
Nebyť výrazne počutdného digit álneho sign:ilu . vymedzujúceho presnú 
časomieru pre druhú zo skladieb. poslucháč by si sotva uvedomil pre
chod medzi Cakaním čohosi. čo ~ tyri a pol min úty potom nepríde- na 
nevôru niektorých prítomných návštevníkov koncertnej siene. Atmo
sfé ra sa nedá popísať , výraznejšie som si však uvedomoval frene tické 
nad~enie mladých poslucháčov dychtiacich po importe podobného dru
hu hudobného prejavu a úsmevný sarkazmus .. konzervatívcov" . Co iné 
však chce l Cage dosiahnuť .. . ? Bravúrnou exhibiciou posluchliča prvého 
rocnfka HF VŠMU Ronalda Šebestu bolo uvedenie Stockhausenovej 
skladby pre klarinet In Freundschaft . Výkon R . Šebestu bol skutočne 
famózny. s ršalo z neho odhodlanie urobiť čos i pre oživenie hudobného 
kvasu v našich podmienkach a výsledný dojem bol fasci nuj úci. Nemo
hol som sa však ubránil' malej úvahe. č i som aspoň sčasti stihol registro
vať čost z obsahu skladby, alebo či bola moja pozornosť upriamená vý
lučne na technickú virtuozitu mladého hudobníka. V sláčikovom k\•ar 
tete Alexandra Mihaliča som si bol i~ t ý. že ma strhla samotná kompoz í
cia, pre kvapuj úco s ilná výpoveď dvadsaťšesťročného skludatcfa , kráča
j úca v intenciách nových prúdov vo fo rmulovaní pr<;dstáv o význame 
a zmysle (nielen) hudobnej tvorby. Mihaličovo Sláčikové kvarteto patri 
k naj uge tívnejšfm skladbám svojho druhu v slovenskej komornej lite
ratú re -o tom som presvedčený- a kiež hy sa na programoch ko ncer
tov vyskytlo častejš ie. Najčastejš ie sa zatiar v programoch koncertov 
YEN l objavuje Rilcyho ortodoxne; minimalistické In C, ktoré pod ra 
môjho názoru nevytvorilo tú najhodnotnejšiu korunu za atraktívnym 
podujatím. Po plynulo vyvíjajúcej sa prvej polovici ko ncertu nepadla 
vhod ani pauza (tá svojou konvcnčnosťou narui;ila to . čo sa vykryštali
zovalo počas prvej polovice) a tobôž nic In C. Hoci hre č lenov VEN I 
nechýbal entuziazmus, In C ich príl iš nernotivovalo a záver sklitdby ne
bol ani interpretačne prfliš dotiahnutý. Nevadí: popri tom v~etkorn -

presýtcnom najči s tejším muzikantským úsilím a nasadením. čosi také 
nie je podstatné. VEN I 7aujal a presvedčil . že -.a aj u nfls čosi hýhe 
pomaly. no preds<t. 

I~R J AVORSKÝ 

KONCERT SÓLISTOV KUBÁNSKEJ OPERY 
Dni kubánskej kultúry v CSSR priviedli do nášho mesta troch vokál

nych sólisti»' z Havany. ktorí sa predstavili na koncerte v Moyzesovej 
sieni 17. júna 19ll9. Podujatie kolidovalo ~ ohlásenym vystúpením 
P. Dvorského v SND a preto vari holo menej navš tfve né: najmä záu
jemcov z hudobných kruhov bolo možné ponltaf na prstoch jednej ru
ky. 

Prvá časť koncertu pozost:lvala zo znúmych č ísie l svetového ope rného 
repertoáru, druhá bola venovan{t kub;ínskej domácej tvorbe a predsta
vovala vyvrcholenie večem. Skoda. že ohla~ovanie r.kladieb nám ne
umožnilo zachyt iť mená u nás známych skl<tdatdov. 

Už v prvej časti večera boli výkony spevákov značne odlišné. Mladá 
sopranistka Maria Dolores Rodriguez >picvala doslova .. insitne" - ako 
talentovaná adeptka, kto rá ešte neprešla vok:ílnym školením. Takto 
nepresvedč ivo zaspievala valčík Julictty (Gounod). ako aj 2. á riu Krá
rovnej noci (Mozart ) a po krátkom aplauze ochotne pridala ešte áriu 
z opery Dinorah (Meyc rheer). kde napokon uk:ízala svoju siln(• strán
ku - bezpečné f'. V druhej čast i programu v,;ak už bola vo svojom živle: 

· ukázalo sa , že je typickou zarzuclovou speváčkou so .. ~lávičím·· hla
som. za l iečavým prednesom a priehoj nými vý~kam i v trojč iarkovanej 
oktáve. 

Nelson Ayoub je basista kávovej pkti a kučeravých čiernych vlaMlV. 
Svoju .. daň klasike·· splatil prednesom sl{tvnych basových čís ie l - áriou 
Fic>ca (Verdi) a Basilia (Rossini). Po aplauze pridal aj ll riu Fili pa (Ver
di). V týchto skladbách uplatnil svoj mohutný, zvučný ba~ s pô~ohivými 
hlbka mi a trocha drsnými, rozvihnwanými vý~k:uni. ako 11j seriózne vo
kálne školenie. Zvláš!' sa mu vydarili rytmicky m igi n{tl ne afrokubá nskc 
skladby v druhej čast i programu . kde jeho pi\sobivý hlas v >pojení 
s precíteným výrazom v ná> oživil spomienku na >lávncho Paula Rone
sona . 

Ozajstným prekvapením večera hola č ierna mczzo~opranis tka Maria 
Lourdts Garcla - a to v každom ohľade. či už ide o atraktívny. elegant
ný zjav . a lebo o hlasovo-technické a výrazové ~chopnost i . V opernej 
čast i progra mu predniesla árie Azuccny (Verdi) a Santuzzy (Mascagni) 
a pridala áriu Eboli (Verdi), ako aj obligtítnu Habancru a Seguidillu 
(Bizet) . Svoj krásny. dra matický mezzosopr•ín ovládala bezpečne 
v každej polo he a mtvyšc očari la obecenstvo te mperamentným a vú~ni
vým prednesom . pričom nikde neprekročila hranice štýlu. Pre druhú 
časť programu ,i ;volila pôsobivé afrokuhánskc piesne. ktorých obsah 
vyjadrila ~o strhujúco u expresivitou. Bolo hy i>te zMitkom vidici túto 
ume lkyňu aj na opernej scé ne. lebo je nepochybne aj vynikaj t'tcou he
rečkou . 

Kub:ínsky pia'nista Augustin Viera hni pre ' l>evákov ~polahlivou opo
rou. pričom t reha vyzdvihnúi. že celý progrmn druhej polovice večera 
(kubá nske skladby) hral spamäti. 

LJ BA MAKOVICKÁ 

BRAilSLA VSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR 
Brat islav>ký ch lapčenský zhor - jediné tclc>o tohto typu nielen v Brati
slave. ale i na Slove nsku. začína l svoju existend u >kutočne závidenia
hodne: a ko súhor naše j najvyššej hudobnej inštitúcie - Sloven>k<·j fi l
harmó nie. Súčasne však. vzhladom na woju jedinečno~i. 1 bez molno'-

.. 
ti kon fro nt{tcic s podobným telesom. čo nemusí byi vždy výhodou. Na
opak. nie kedy to má za n(tslcdok nereálne hodnotenie situácie a príliš 
nadsadí naše požiadavky na in terpretačnú ú rover' telesa. Z reality v~k 
treba vychádzať i v prípade tohto súboru a to znamená hrať do úvahy 
i všetky tie známe o kolnost i. kto ré dete rminujú nielen úzku ohlasťzbo
rového spievania, a le aj hudobnej výchovy resp. celej hudohnej kultúry 
u ná~. '!'ažko chcieť bez dosta točnej materiálnej . organizačnej a ume
leckej podpory, bez potr..:bné ho zázemia a širokej speváckej základne, 
aby. hoci aj hneď pri Sloven~kej fi lharmónii, sme zo dňa na dell mali 
.. viedenských speváčikov". 

Teda aká je skutočnosť dnes. po siedmich rokoch účinkovan ia zhoru? 
Predovše tkým od poslednej sezóny došlo k zmene materskej organizá
cie: nevedno z akých príčin sa Slovenská filharmónia súhoru vzdala 
a chlapcov sa ujalo Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratisla
va V. Výsledko m hol nie le n nový názov - z Chlapčenského fil harmo
nického zboru na Bratislavský chlapčenský, ale i handicap, aspoň na 
prvý po hfad. menej atrakt ívneho zriaďovateľa. Určite to rušivo zasiah
lo do rozvoja telesa. ale zd:í sa. že .. dom" mal pevné základy. ktoré na
priek o trasom vydržali. A tak po pocho pitc fných zmenách členstva sa 
zbor op<ii skonsolidoval a pod vedením svojej p<1vodnej zhnrmajsterky 
Magdalény Rovň:íkovej chytil druhý dych. Koncnm sezóny. po návrate 
z recipročného koncertného zájazdu do Mníchova . l"poriadal >Úhor 
v priestoroch O hKaSS V. koncert, ktorý bol vlastne reprízou mníchov
~kého vystúpenia . 

Dramaturgia programu obsiahla široké štýlové rozpätie od grego
ri•ínskc ho chorálu až po súčasné pionierske pesničky a miestami zrejme 
vychádzajúc z požiadaviek mníchovského usporiadatcfa. hola až prfliš 
pest rá a poplatná snahe o fúhivú populárnosť. l' týmito chybami krásy 
však po>kytla dostatočný priestor na hodnotenie súčasnej interprctač· 
nej úrovne telesa. Aké sú jeho najviičšie klady a zápory? Prcdov~ct
kým. hoci ~úbor d te nedosiahn i naj vyš~ie interpretačné méty. bezpeč
ne ovlada mu7ikanbkú abecedu . je suverénny in tonačne i rytmicky. so 
7myslom pre vyrovnaný súzvuk a muzikálny. kultivovaný prejav. Ho
mogénny. štýlový a citlivý bol napriklad predne> gregoriánskeho chmá
lu . ale aj zhorov J . Arcadelta. V . Boycea. či G iardiniho. ktorého~k lad
ha Viva tutle il: vezzose patri la k nujvypracovancjším číslam. za~pieva
ným, nohlesou. fa hko vzdušne i dostmočnc pl:"ticky. Podohne čistá . 
\t)•lová a muziká lna bola aj intcrprct;íci<t zhoru J. Campana-V<xlr\an· 
'kého. zn:ísobcná i zvukovo zaujímavým >lricdaním malej skupinky 
l.pcvákov s vcfkým ch<>rom. 

K dohre zvládnutým patrili práve náročnejšie zbory. ako napríklad 
Sunctw. z Detskej omše L. Berm.teina . Koleda z kanuíty Kytice od 
B. Martinu a skladby A . Zemanov~kéhn (Počúvanie ~plavov. Nezdarc
ný útok) a l. HruSov~kého (Na lúke ). 

Ca,to diskutovaná otázka obsahovej primemnosti skladieb pre dct
>ké zhory. ktorá nic je vždy pa rale lná ~o zvládnutftn náročnej techniky 
interpretácie. by 'a dala aplikovať i na výkon tohto chlapčcn~kého zho
ru. Skladby deťom obsahovo primerané interpretovali uvorncncjšic. 
s radmťou a diferencovanejším výrazom. Typickou ukážkou ll<tla 
>kladha P. Cóna Zabaramburuj me si . 

Celkove možno Brat islavský chlapčenský zhor charakterizovať ako 
amhici67ny súbor s muzikálnym a kultivovaným prejavom. Ziaf. nic 
vždy podopretým i rovnako kvalitným hlasovým materiálom. Prohlém 
nedn;,tatku zdravých. pekných det>kých hlaMlV sa však nedotýka len 
tohto telesa . ajmä v dynamicky vypiit)•ch paloôižach sme Ioto negatí
vum pociťovali najvypuklejšie. Vôhec. napriek disciplinovanému 
a koncentrovanému výko nu práve pot rc ha šin;ieho výrazového rozpätia 
u zviičknia dynamicko agogického oblúku hola najevidcntnejšia. Svoje 
právo na e xistenciu však zhor so ciou ohh:íjil. A holo hy škoda, keby 
toto jediné ch lapčenské tciC'<l nedostalo zelenú pre svoj ďalší rozvoj. 

MARTINA HANZELOVÁ 

Stále kráčať za nenaplnenými snami 
Emília D1.emjanoní získala základy ortcanm·ej hl")' na košickom Konzenatóriu 

pod w dením hana Sokola. Po absolutóriu ,, roku 1980 pokračo,·ala v štúdiu na 
Hl' VŠMll v Bratislave, kde bola žiačkou prof. Ferdinanda Klindu (1980- 85) . 
Počas \)·sokoškolsk~·ch "štúdií (\' roku 1983) získala J. cenu na Interpretačnej sút'a
ži Slm·koncertu v Piešťanoch a je nositcl'kou Ceny SHF za najl~pšiu interpretáciu 
stíčasnej slm·enskej skladb~·. Aktfme sa zúčastnila na majstrm·skom interpretač
nom kurLc slávneho, nedámo zosnulého organistu Flora Pe~tersa ,. belgickom 
l\lechelene. 
Zúčastňm•ala sa na Prehliadkach mlad)·ch organistO\' ,. Ko~iciach a Bratishne 

(1978, 1979, 1981, 1984, 1986), vystúpila na 1\tedzinárodnom organovom festivale 
,. Košiciach (1984), na Prehliadke mlad)·ch koncertných umelco\· v 'ľrenčiansklch 
Tepliciach (1984), na festh·ale Mladé varhan)· ,. Brne (1985, 19890, na prehliadke 
Nm·á slovenská hudba (1988) a BHS (1988). ťlčinko,·ala so SOČR-om, ŠFK, nahrá
va pre Čs. rozhlas a Čs. tele,·íziu. Popri koncertej činnosti doma sa predsta,·ila aj 

1 na ,·iacerýeh recitáloch ,. NDR a vo Viedni. Od roku 1982 pôsobí pedagoglck~· na 
Km11.en ·atóriu v Košiciach, kde ,·edie triedu organovej hl")'. 

Konct•rtn)· repertoár [ . Dzemjano,·ej zahŕňa rozličné štj·lo,·é obdobia. blíLk)· 
vzt'ah má k hudbe 20. storočia vrátane slovenskej hudb)·. Premlérovala Poetickú 
hudbu tadisla,·a Burlasa. pripravila revíziu a ")'danie orK&nmj ch skladieb t :uge
na Suchoňa (z C)'klu Kaleidoskop: 0\·e prelúdiá v starom slohu, Tri romantické 
skladby), hrá skladb~· Jo1.cfa Podprockého, Teodora Hirnera a ,·iacerých slm·en
sk)·ch skladatcl'm·. 

Od absolu tó ria VŠMU pôsobíš na Kon zer 
vató r iu v Košiciach . kd e s i na s túp ila pedago
gick (l drá hu po Ivanovi Soko lovi. A kým i me 
todickým i :r.ásadami sa ria diš v pedagogickej 
p ráci? 

Vyd1:.ídzaj úc z pre misy. že každú dispoz í
ci u . te d a aj hudobné nadanic. mo žno pôso
bením a individuä lnym prís lu pom do znnčnej 
miery pozilívne ovpl yvniť (a to i vted y. ak 
mla d ý ade p t má re la t ívne nig iu .. výbavu"), 
považujem rozvíja nie ta le ntu za p rvoradú 
ú lohu pedagógov. K tale ntu nepmria le n špe
ciá lne scho pnosti :. človek s j edno u . hoci nad
p rieme rne rozvi nu tou schopnosťou ne m ôže 
uspici. ak m;í osta tné rozvinuté nedostatoč

ne . Z a s távam názor . že o kre m špeci fi c kých 
d a nost í j e pot re b né rozvíjať ďa lšie v lastnosti 
po d m ieiiujúce výkon: ak tív n y z:.íuj e m . vôľu . 
eicľ<~vedomosť. vytrvalosť. húževnatosť . vše 
obecnú intelige nciu . odolnosť voči psychic ke j 
záťaži . manu<ílnu zručnosť. l vorivosť . Naše 
ume lecké ško ls tvo p re fe ru je ú zku špecia lizá
ciu ; ak však chceme viesť výchovu m ladej ge
ne rácie efektívne. musíme sa vo väčšej mie re 

sn<~žiť rozvinúť kompll:x n~ i osobtHll.lllé 
vlast nost i žiakov. Prispe je to aj k ic h hudtlce 
mu v~cstranncj~icmu upl<~tnc niu . 

Ako s odstupom času spom ínaš na svoj ich 
pedagógo,·, kto r í pa tria k špičke českosloven
ských or ganistov'? 

Môžem s čbl ým sved o mím povedai. že 
~obdivom a úctou . V žd y som si váž ila ich ko 
rektný príslup . spô~ob komun ikúcic na 
partne rskej úrovni . T e raz . keď m á m m o ž
nosť. c hcela b y som im poďakovať za tie ro 
ky. ke d y mi bo lo d o priate z blfz kosti ~ Jedovať 
ich umeleckú a peda gogic kú p rácu . ZvláM 
chcem vyjadriť svoj o bdiv k p ráci prof. F . 
K lindu . kto rého t ridsaťročnä prax na V$M U 
je š lúd iou prec íznosti. d ôsledno sti . nc kom
p romisnosti. požiadavo k . ako aj o choty 
prijímať nové po d nc ly. Ž iakov s i z í~ kal vnú 
torno u isto to u . ktor[t vyžaruje z p ro fesio nali
ty a mno hospcktrá lnc j osobno sti. Stal sa nám 
vzorom n á ročnosti a zodpovednosti za prácu 
na rozličných postoch pôsoben ia . 

Snímkll Z. Mináčová 

Prot ipó lo m peda~ogickej je koncertnú č in
nost'. Aké sú v súčasnost i možnosti upla t nen ia 
mla dých or~;mistov a s akj•mi problé mmni zá
pasia '? 

Sttčasn;í 7á kladtb našic h organ is tov je veľ- .. 
mi kva lilnií . M e nej zná my vša k je fa k t. že na 
Slove nsku sa dajú ko nce rtné nást.ro jc spočí
t ať na p rs toc h jednej ruk y. Dig it;í lny násl roj 
~Ča\li \ y ricši l o tázku r>rí\t upno~t i o rga novej 
hud by i d o ok ra j o vých obl a~tí. mim o hud o b
n ých centier. a le ni c dostatočne. Ukazuje sa. 
že už dne~ hy bol re ntabi lný ďal~ í nústroj . 
Per~pcktívy hy sa otvori li aj využit ím h i~to
rických n<ístro jov. r ieše n ie te jto p roble mati 
ky u n:h. je však na mŕtvom hode- vzdia lené 
o d wc tového tre ndu . Zan iet e nosť a vy~pelos ť 
interpre tov prerastá objektívne možnost i . na 
d ruhe j strane bez n <ístroja nic je šanca ob~táť 
v ko n k u rencii. 

Kvalitné výko ny na šich orga n is tov často 
ostávajú skry1é p re d Iý mi . k to rí ro7ho duj ú 
o ich ďa lšom u platnení. Nazd áva m sa. že zá
Sillpcovia našej ume leckej agen túry i z viizu 
b y ma li ~ús tavnejš i e než dosial ~!celovať ú ro-

'en '~ 1--<llhl\ tn tc· rprcl<l\ prt.tlllo na 1-.o tll\:t
toch . aby si ta k vytvorili vlastné súd y. získali 
kontak l s mladými i globálnejší pohfad na ich 
prácu a vývoj. M yslím s i. že možnosti upl;ll
nc n ia o rga na a o rganistov v našom hudob
no m ž ivote cštl' nic sú vyčerpané . 

Vizitko u umelca je re pertoár, ktorý mí 
svoj u špecifickú tvá r nosf. Viem , že si propl· 
gáto r kou súčasnej organovej tvorby: E. Su· 
choňa, L. Burlasa , P . Ebena , O . Messiaena, 
F. J>eetersa , J . L angla isa. Aký je tvoj powoj 
k súčasnej hudbe a aký mi interpretačnými zá. 
sad a m i sa riadiš? 

Súčasn{! hudba je mi blízka n;~príklad 
i svojou mnohoznačnosťou . Inak ;~ko v hud
be minulých sto ročí je tu interpret .. núlcný" 
oveľa aktívncj~ ic zapäja ť sa do dialógu s au
torom . V istom z m ysle sa zme nšuje odsiUp 
m ed zi sk ladateľom a in te rpretom. prchlžc 
lmíč sa stú va spolu tvorcom živej verzie diela. 

ezvyk.lé farebno-zvu kové zoswvy. experi
m e ntovanie s technic kými možnosťami ná
stroja. osobilé pož iadavky n<1 výntz: to v~t
ko ani mujc k h l'adaniu. k využívaniu vlaslnt!
ho polcnci:.ílu a fa ntázie . Synchrónne s aulo
rom nac húd zam net rad ičné súvislosti lt vý· 
c ho diská . P re mfía je interpretácia prcdo
v~ct k ýrn o~ohnostn ý vk lad . 

Aké m áš p lá ny do najbližšieho obdobia? 

V ko nce rtnej čin nost i je to nickofko vy~lú· 
pen í doma. teší m a pozvan ie n;~ prehliadku 
Mladé varhan y v Brne. na Medzinárodný or· 
ganový fes t ival v Olomo uci . d o Lipska. kde 
budem h rať lú to jese ti v G ewandhause a v le
te ma čaká koncertné vystúpe nie v Norim
be rg u v NSR. C hyst(ttn sa tiež na spoluprácu 
s Cs. roz hlasom . kde má m nahráv;~ ť súčasnll 
o rganovll hudbu. Keď den ne pozorujem za. 
u j até tv:.íre ~vojich ž iakov. ich problémy, 
vždy nanovo podlie ham ich nákazlivej chuti 
a elánu kráča ť za ešte ne naplne nými snami... 

'Tešilo by ma. a bolo by mi z;~dosiučine
n ím . keby im m oja spolu p níca prinášala laki 
uspokojen ie. aké pociťujem ja pri kontak· 
toc h s n imi . 

P ripravila: J ÚLIA 
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Danish Chamber Music 
Nielsen - Hartmann - Hamerik 
SKO - Bohdan Warchal 
OPUS Stereo 9310 2114 

Zdá sa, že nic je nutné (či potrebné?) hľadať za každým 
skut kom a fakto m korene motiváci í. príčin , súvislostí. V tých
to intenciách volím ako východisko ústupok a prijímam bez 
výhrad (i keď s otázkami) jeden z najčerstvejších gramofóno
vých produktov Slovenského komorného orchestra . Pod titu
lom Dán ka komorná hudba sú na ňom sústredené štyri sklad
by troch autorov tejto krajiny- Carla Nielscna, Johanna P. E. 
Hartmanna a Asgera Hamerika. skladatdov žijúcich a tvoria
cich na rozhraní nášho <~minulého storočia . Warchalovci čoraz 
častejšie a bohatšie dopÍJ)ajú svoj repertoárový re liéf o bežné 
i menej známe opusy rozličných provcniencií aj časových a do
bových príslušnosti. Im je zrejmá (nám už menej) voľba dra
maturgie. zacielenie a zameranie titulu. Preto si mysHm . že ná
znak. zmienka v i náč skve lej textovej prílohe (Egon Krák) 
o dôvode tohto nevšedného exkurzu by mohla užitočne poslú
žiť ako .. úponok" - odpoveď na obsedant nú otázku. T ú zatial' 
-aj keď z .. iného brehu '' - supluje 9izaj nové riešenie ooälky. 
(opM zdôraziJUj em) mimoriadne vydarené (Róbert Nčmc
ček). rcprodukuj(JCc výtvarný artefakt znázoriíujúci a zachytá
vajúci v pôvabnom mali;:u s kom geste výjav zo svadby dänske
ho kráľa Valdemara ~ dcérou českého kráľa Pfcmysla Otakara 
1.. Dagmar (Agnes Slou - Moller). Teda predsa zašifrovaná 
odpoveď? Korene súvziažnosti. siahajúce do dávnej histórie. 
hovoriace o spriaznenosti dánskej a českej kraj iny .. . Tie doka
zuje aj prvá Nielsenova skladba České a dánske ľudové meló· 
die. kde vo variačnom procese okamži te identifikujeme český 
(moravský) .. podiel''. kým ten dánsky protipól (štrukturálne sa 
vlastne n ičím zvláši neodlišujú) skôr vytušíme, no v každom 
prípade musíme u tejto skladby kvi tovať úh ľadnosť a logickú 
zomknutosť formy. (A celkom privátne si hovorím : škoda. že 
Nielsen, alebo iný dánsky skladateľ nestretol na svojej tvorivej 
ceste napríklad taký írečitý slovenský folklórny element ... ) 
Nielsenova tvorba je na platni zastúpená ešte jednou kompo
zíciou s n{•zvom Pri hrobe mladého umelca . Zakiaľ predchá
dzajúce variädc pôsobia svojou .. nezáväznosiou" skôr od ľah
čeným muzikantským tónom. druhá skladba je se rióznou, 
hlbšou rcllcxiou Hutorovho tvorivého natmelu. Toto krátke 
(necelé štyri minúty) Andante lamcntoso je skutočne presved
čivým la men tom. nic však bezvýchodiskovým· vzlykom. ale 
apelatívnym vzopätím. naplncným silou nádeje- v transcen
dentálnej rovine evokuj úcim mahlcrovský svet .. . 

Najrozsiahlejšia skladba gramosnímky je Duchovná symfó
nia G dur č. 6 Asgcra Hamcrika. Netrúfam si tento široký 
epický prúd hudby ozn ačii ako málo zaujímavý, predsa však: 
napriek dôslednému . priam akademicky presnému kompozič
nému ovládnut iu materiálu. ale i naplneniu kont úr formy zmys
luplnými dejmi a vrúcnou hudbou (kantab ilné Andante sostc· 
nuto ... ) zdá sa mi . že symfónia wojim este tickým programom 
patrí do pomerne silnej ~kupiny umeleckých poči nov typu 
.. déjil vu". 

Tri charakterové skladby J. P. E . Hartmanna pôsobia na
priek určitej výrazovej zdržanlivosti sviežo. najmä vďaka šir
šiemu diapazónu nálad , pohyblivosti. vnúto rnému napätiu 
a pomerne koncíznej formulácii ce lkov. ale i zvláštnemu dru
hu vtipu. 

Myslím. že interpretačný vklad v týchto skladbách zohráva 
dosť vel' kú rolu . Tri skladatcl'skO: poetiky. zosobiíujúcc hudob
nú kull í1ru vybudovanú na ce lkom odlišných tradíciách a histo
rických kontextoch, ncopakovatcl'ný kreatívny warchalovský 
duch .. sprístupňuje" , severskú krotkú krehkosť osviežuje ze
mitejším slovan kým dychom. 

L Ý DIA DOHNALOV Á 

* * 
Frederick Delius: Paa Vldderne (Z hôr); Jarné ráno; 
Nórska suita; AppaJachia - Americká rapsódia. Slo
venská filharmónia. Dirigent John Hopkins. 
OPUS Stereo 9310 1338. Digitálna nahrávka. 

Frcdcrick Dclius patrí ku sk l adateľom , ktorým sa v hudob
ných lexikónoch. encyklopédiách alebo príručkách venuje iba 
zopár strohých vie t obmedzujúcich sa no životopisné údaje , 
prípadne na výpoč..: t jeho najvýznamnejších diel. Nový titul 
vydavateľstva OPUS. uvádzajúci štyri symfonické kompozície , 
treba preto chápať ako dobre mienený skutok č iastočnej satis
fakcie adresovanej tomuto nic nezaujímovému zjavu hudob
nej histórie . Frcdcrick Dclius prešiel mnohými prostrediami 
od rodného Nemecka . cez parížske konzervatórium viedli je-
ho kroky až d0 Anglicka a čo je najparadoxne jšic, ani jedno 

z týchto prostredí nezanechalo v jeho hudbe také viditeľné, či 
skôr počuteľné stopy ako európsky Sever. Zo všetkých vzorov 
a podnetov, ktoré sa uvádzajú v sť1vislost i s Dcliovou sklada
teľskou orientáciou. stojí na prvom mieste hudba Edwarda 
Gricga. Rukolapným dôkazom je Jarné ráno, tretia z cyklu 
Troch malých symfonických básní. Koncepcia a hudobný ob
sah tejto skladby je veľmi vzdialená lisztovskcj teórii symfo
nickej básne. Jarné ráno je ~kôr 71\ nrovým obrázkom bukol ic
kého charak teru. jemnou zvukomal'bou rodiaceho sa dňa, kto
rá je nápadne podobná Gricgovmu Ránu z Peera Gynta. John 
Hopkins vystihol v spolupráci s hráčmi Slovenskej fi lha rmónie 
deli kátnosť melodických kontúr. oživovaných rafinovanými 
skupinkami ozdobných tónov. O n iečo robustnejšia je symfo
nická báseií Paa Vidderne (Z hôr) - ani tá však nck ráča v sto
pách čistokrvnej romantickej symphonischc Dichtung a opäť 
pô. obí ako pokus o vzbudenie nálady konkretizovanej mimo
hudobným označením. Delia to evidentne tiahlo ku škandi
návskym skladateľom a v Paa Viddcrnc možno vytuš iť nejednu 
paralelu so symfonickými básňami Jeana Sibclia - najmä 
v práci s orchestrálnym aparátom a v jednoliato chápanom hu
dobnom obraze. pozbavenom prík rych zlomov a nečakaných 
zvratov. Nórska suita je priamym svedectvom Dcliových am
bícií a orie ntácie . Päťčasťový cyklus pripomína v mnohom 
Gricgove Lyrické skladby. znie tu halling a springuans , formo
vý skelet je väčšinou trojdielny, prehľadný . Radikálnejším ge
ografickým zlomom je Appalachia- Americká rapsódia, ktorá 
vtipne zúžitkovala skladatel'ovc skúsenosti s americkým fol
klórom a len podčiarkuje kozmopolitné črty sk ladateľského 
pro filu Fredericka Delia. Hoci nová platň a z kuchyne OPUS-u 
neprináša svetobornú hudbu , ktorá by otriasla hudobnými de
jinami , je maximálne vítaným a potrebným prienikom do sve
ta skladateľskej generácie, ktorá sa akosi iažko umicst J)ujc do 
škatul'kového systému perio.dizácie hudobných dejín a dôslcd

· kom toho nesie nezaslúžený birag amorfnosti a periférnosti. 
Minimálne tri zo štyroch realizovaných skladieb spochyMujú 
tvrdenie . že Frcdcrick Dcli us je reprezentantom anglickej 
hudby a jeho hudba istotne nájde pozitívnu odozvu u diskofi
lov, ktorf sa neuspokoja len s bežnými repertoárovými titulmi. 
Ku kladom platne patrí jej technické prevedenie- zvuk je síce 
subtílnejší. chýba mu ohurujúca masívnosť. čo však kráča 
v ústrety Dcliovcj hudbe a neruší poslucháč ky záži tok. OPUS 
spolupracoval pri tomto tit ule s firmou Pacific Mu~ic. Co .. 
Ltd .. Hong Kong. Je vybavená pekným dc~ignom, zasväteným 
.. slcevc-notc" - takže nič mi nebráni v tom. aby som Dcliovský 
titu l odporúčal do priazne diskofila- labužníka a zvedavca. 

IGOR J AVORSKÝ 

* 
Johann Sebastian Bach: Organ Compositions 
Ivan Sokol - organ 
OPUS Stereo 9311 2005 

Nebýva zvykom písať o gramoplatn iach, na ktorých sa po
dicl'ame textovou časiou. Moja prvá reakcia bola odmietavá, 
no vzápätí som si uvedomila možnosi poukázai na viaceré mo
menty. kto ré skromný rozsah tex tu na obale nemôže obsiah
nu ť (alebo tam nepatria). Dotknem sa teda skôr všeobecnej
šfch úvah. 
Ďalš ia nahrávka komplctizujúceho vydania o rganových diel 

Johanna Scbastiana Bacha Ivanom Sokolom je už šiestou čas
ťou cyklu . Sokol na nej volí organové diela menej významné
ho arnstadtského obdobia. Dramaturgiu teda jednoznačne vy
tvárajú menšie , kvázi štúdiové práce k životným lipským opu
som skladateľa. Sú skôr akousi hrou mladého hudobníka , vy
užívajúceho nic veľmi bohatý (bezpedálový) nástroj , kto rý mal 
k dispozícii . Ivan Sokol sa rozhodol realizovať nahrávku na 
adekvátn.om nástroji v Chráme sv. Mórica v Olomouci, ktorý 
svojím charakterom skladbám vyhovuje a zodpovedá. no 
z aku tického hl'adiska nahrávky nic je najpriaznivejšie sníma
ný. Pravdepodobne eliminovaním dozvuku a ubrat ím výšok 
vznikol dutý zvuk bez alikvotov, lesku, príslovečnej atmosfé
ry. Skro mnost' skladieb vyžadovala aj podporu realizátorov, 
no ich prístup ešte väčšmi akcentoval ich askctickosť. Popri 
bri lantných, pôsobivých vel'koopusoch sú druhým pólom širo
kospektrálnej organovej stupnice tvorby Johanna Scbastiana 
B<tcha. Sú to opusy, ktoré z pódia ncpočui. Nic sú to efek tné 
skladby, neoslnia na prvý posluch. Skôr vyžadujú zamysle nie, 
koncentrovanú orientáciu v bachovskej tvorbe , interpretovi 
zas kladtr nároky na rešpektovanie pri czračnost i štruktúry. vy
rovnanosť , ale i uplatnenie vlastného pohl'adu. Ivan Sokol zo. 
stal verný svojej skro mnosti voči Majstrovi, jeho interpretácia 
zračí perfektnú pripravenosť a názorovú prijatcl'nosť . Každá 
skladba má svoju iskru. ktorú sa snaží roznietiť . Je to hl boký 

prienik do skladatcľovho sveta , zakódovaného v organovom 
kréde. v preduchovnelých choráloch. vznešených kantátach, 
stavebne premyslených fúgach, cyklických skladbách ... 
Sokol sa snaží povedať i na tejto nahrávke svoj názor na Ba
cha, zveľadiť ho a cizelovať so skromnosťou umelca. ktorý zís
kal nadh ľad zrelosťou talentu. vcdomosiami. Pracovitosťou 

dospel k prehfbeniu vlastného pohľadu na duchovný svet skla
dateľa. S oddanosťou ešte väčšmi zvýrazň uje tušené . Predchá
dzajúce nahrávky sú už rozpredané, záujem je neuspokoj ivý. 
Dotl ač by pomohla dopln iť isté korekcie, naprík lad čís lovať 

pla tne podľa Silbermanových organov. Veď z ponuky' bez tex
tovej pripomienky nikto nevytuší, že Sokolov Bach smeruje 
ku kompletnému vydaniu .. . 

Zo šiestich častí majú obchody iba ostatný, nedávno vyda
ný, recenzovaný titul. Kam sa majú obrátiť záujemci o skom
pletizovanie chýbajúcich častí (pýtam sa i za seba)? Skoda, že 
neexistuje permanentná dotlač na uspokojenie rastúceho záuj
mu - nielen o Sok'olovho Bacha, ale o organ vôbec. K tomu je 
potrebné pochopenie nic zo strany dramaturgie (tá o ňu bojuje 
tiež) , ale hlavne tých, ktorí určuj ú výrobné ukazovatele. 
Ďalším dôležitým problémom je vyriešenie publikovania or

ganových dispozícií. Vzhľadom na to, že Sokol si vyberá orga
ny adekvátne k charakteru repertoáru nah rávky, využil dosiaľ 
viaceré organy na Slovensku i v Čechách . Uvedením ich dispo
zícií by sa nielen skompletizoval obraz o nástroj i, ale súčasne 
by sa propagovali naše organy pre odborníkov v zahraničí 
i všetkýcch záujemcov. Opäť sa potvrdzuje známy fak t, že 
umelcov máme kvalitných. len sa málo staráme, aby svet 
o nich vedel. Podobne je to aj s nástrojmi ... 

ETELA ČÁRSKA 

* 
César Francie Grande plece symphonique op. 17 
Marcel Dupré: Evocation op. 37 
Imrich Szabó- organ, OPUS Stereo 9311 2019 

Imrich Szabó - najocer)ovanejší laureát súťaží , uznávaný or
ganista, organár, pedagóg (konečne) , má vo svojich 33 rokoch 
prvú profi lovú gramoplatňu . Umelecká kvalita interpreta teda 
nie je jediným kritériom k vydaniu profi lovky. Z viacerých po
núk sa redakcia rozhodla pre dve rozsiahle kompozície: Fran
ckovu Grande piece symphonique op. 17 a Duprého Evocati
on op. 3. 

V minulosti som sa neraz dotkla otázky - prečo na prvé pro
filovky interpreti volia také rozsiahle diela. Je to nedočkavosť , 
snaha .. do dna·· využi ť prílcžito ť, zapôsobiť na poslucháča? 
Zatia ľ som nepočula adckvätnc zdôvodnenie ani od samot
ných interpretov. Imrich Szabó tiež podľahol takémuto .,veli
kášstvu" prvej profilovky. Jeho repertoár je široký, mnoho
tvárne orientovaný. No výber obmedzil na dve rozme rné kom
pozície francúzskej školy, u nás zatial' iba objavovanej. Možno 
práve to provokuje. Hl'adámc nepoznané, lt1skamc tajomné. 
Skoda , že nemáme k tomu prvé predpo klady, nástroj a vek . 
Nic sú to výhrady, iba konštatovania. Imrich Szabó sa podujal 
- vedomý si svoj ich predpokladov a možností - na realizovanie 
ná ročného projek tu. Je zorientovaný, rozh ľadený , hľadajúci 
a obhajujúci si vlas.tný názor , vlastný výklad . Nahrávky oboch 
skladieb sú toho dokladom. Prešie l na striedmy štýl, bez vzru
chov, výrazových nadsádzok, preregistrovancj fa rebnosti . Re
alizuje partitúry vychádzajúce zo symfonického cítenia, mno
hovrstcvnej zvukovo-farebnej rozmernosti , bohatej hudobnej 
obsažnosti. U Francka podporil kľud , rozvahu, vyrovnanosť, 
u Duprého zas prevládajúci vzruch, ktorý vychádza z organo
vého cítenia, založeného na zvukovej fa rebnosti. Vyjadruje 
názor mladého človeka , zasiahnutého duchom doby viac ako 
duchom autora. l jeho hudbu interpretuje cez svoj postoj a ten 
je silný, jasný. individuálny. Osobnosi organistu Szabóa je 
všade evidentne prítomná. Všetko , čo dosiahol, chce vyskúšať 
na reakcii publika s odvahou ponúknuť takéto sústo prostred
níctvom gramozáznamu širšej verejnosti. Veríme v priaznivú 
odozvu. 

Imrich Szabó rastie. 'Dnes, rok a pol po nahrávke profilov
ky, sú jeho dimenzie opäť iné, vyššie , ambície náročnejšie , ex
perimentovanie výraznejšie. Dobre by bolo všetko zachytiť 

ďalšou nahrávkou. Čo keby na nej bol iba Liszt (hrá ho vzru
šujúco) alebo tvorba obdobia klasicizmu (veď organové sklad
by Mozarta nehrá nik!), no môže byť i domáca tvorba (má ju 
v repertoári). Hrdí sme, že máme talen ty, len sa málo snaží
me. aby sa o tom dozvedel i svet ... 

ETELA ČÁRSKA 
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Kubánskeho národného baletu 
Baletný sviatok ... Tak možno nazval' každé stretnutie s Ku· 

bánskym národným baletom; ansámblom bezvýhradne uctieva
ným doma a nanajvýS rešpektovaným vo svete. Za svoje meno 
vo svete vďačí tento špecifický umelecký organizmus predo,•šct
kým svojej zakladateľke a primabalerfne s prívlastkom " asso
luta", Alicli Alonsovej. Priznám sa , že keď som zo zvedavosti , 
pátrajúc po jej veku listovala v sovietskej Baletnej encyklopé· 
dll, očakávala som vysoké čislo . Rozhodne však nie začinají1ce 
Sestkou ... Alonsová patrí k tým umelcom, ktorých si publikum 
celého sveta privlastnilo, neuvažujúc o nich a ich tvorbe v roz
meroch času . 

Po piatich rokoch mala Bratislava opäf možnost' pri vital' Ali
clu Alonsovú a tanečníkov Ballet Nacional de Cuba; opät' s nimi 
po dva večery prežívala nezabudnuteľné a strhujúce chvíle. 
Skôr ako si ich sprítomníme, pristavme sa v krátkosti pri gené
ze súboru. 

Jestvuje štyri desat'ročia. Pri j eho zrode popri Alici i Alonso
vej, stáli ešte Styria bratia Fernando Alonso ako pedagóg a Al
berto Alonso ako choreograf. Spočiatku niesla táto umelecká 
spoločnost' meno svojej primabalerfny, ale v roku 1955 bola 
premenovaná na Ballet de Cuba. Prvé decénium jej fungovania 
bolo poznačené zápasom o existenčné a materiálne podmienky, 
navySe o rok neskôr v dôsledku represálií batistovskej tyranie 
bola dočasne zrušená. Revolúcia v 59. roku znamenala aj re
nesanciu baletného umenia , začal písal' novú etapu svojej gené
zy. Alonsová spolu so svojimi spolupracovníkmi dokázala hoto
vé divy. Už koncom .šest'desiatych rokov šokovali baletný svet 
vynikajúcou interpretačnou kvalitou , dobrou chorcografickou 
základňou, kvalitným repertoárom. Ich tvorivé úsilie bolo od 
začiatku podložené vedomím, že baletné umenie ktoréhokoľvek 
národa potrebuje pre svoju prirodzenú existenciu širokú me
dzinárodnú platformu, z prúdenia ktorej sa môže odrazil', a by 
sa do nej vzápäti ako aktivizujúci a obohacujúci činitel' vrá tilo. 
Okrem iného to dokumentujú aj Medzinárodné baletné festiva
ly organizované v Havane, ktorých tradícia bola založená v ro
ku 1960. 

Kubánsky balet nikdy neprisahal len na prevažujúce roman
tické a klasické tradície svojho umeleckého odboru, ale vžd y 
výrazne uvažoval aj v nových súdobých možnostiach . Nikdy ne
budoval svoj profil len na základe vlastných skúseností, a le 
vždy čerpal z najrozličnejších vplyvov, baletných škôl, taneč
ných smerov a štýlov, ktoré Kubá nci ,•ždy doká_zali selektívne 
vstrebal' a .špecificky artikulovat' do fenoménu označovaného 
ako Escuela cubana de ballet - kubánska baletná škola (názov 
možno tiež aplikoval' na označenie systému výučby klasického 
tanca). Toto .špecifikum zrkadlí geografické vplyvy, kultúrne 
tradície, etnické osobitosti , formované zmiešaním kreolského, 
černošského belo.šského anatomického a mentalitného princí
pu. Baletná Kuba sa nikdy neuzatvárala do ulity svojej územ
nej choreografickej sebestačnosti , napriek tomu, že na Kube 
o dobrých choreografov nikdy nebola núdza. Ta k popri Alber
tovi Alonsovi, Gustavovi Herrerovi, Albertovi Mendézovi, Iva-

/ 

novi Tenoriovi a mnohých ďalšieh, nájdeme v choreografickej 
histórii a prítomnosti Kubánskeho národného baletu mená ako 
Michail Fokin , George Balanchin , Jerôme Robbins, Antony 
Tudor, Maurice Béjart, Roland Petit, Michel Descombey, 
Brian Mc Dona ld , William Forsythe atď. 

V týchto intenciách sa odvíjal aj reprezentatívny program, 
s ktorým sa Ballet Nacional de Cuba prezentoval koncom sezó
ny okrem Bratislavy aj v Piešt'anoch. Pozostával zo siedll)ich 
kratších choreografických kompozícii , demonštrujúcich obraz 
a š írku tvorivého dia pazónu tohto svetového telesa. 

Tri z nich zastupovali kategóriu bezsujetových choreografii, 
plasticky thnočiacich hudobnú predlohu: samozrejme s diferen
covanou mierou ,.čistoty" a ideovej motivácie a v odlišných štý
lových a scénických kategóriách. 
Su ita ge neris - pohybová štúdia kubánskeho choreografa Al
berta Mendéza , vizualizujúca bez konkrétnejších motivických 
či naratívnych principov hudbu G . F . Händla aJ . Haydna, je 
nádhern)•, plasticky uchvacujúci koncert pre dva mužské a jed
no ženské telo . Zrejmá symfonizácia choreografického postu
pu , orchestrácia lexiká lne rozmanitých pohybových foriem, ne
vynímajúc akrobaciu však nevyznieva a ko formálna abstrak
cia. Navodzuje asociácie o vzt'ahoch medzi l'udmi •.. 

octurno - Američan Jerôme Robbins rozvíja obdobné tvorivé 
princípy a výrazové možnosti, avšak v radikálne odlišnom, 
krištáľovo čistom neoklasickom slohu. Noblesná, nežná, pocito
vo zrozumitel'ná choreografia, dokonale súznievajúca s hudbou 
Fryderyka C hopina je brilantne interpretovaná tromi tanečný
mi pármi, ktoré akoby zosobňovali rozličné vzt'ahové podoby 
lásky. 
Špan ie lska suita - baletné divertimento choreografa Jorge Gar
du, komponované na vybrané časti z Massenetovho C ida je 
" technologicky" bravúrne dielo, založené na kontrapunkte kla
sickej tanečnej techniky a Stylizovaných pohybových motívov 
španielskej tanečnej kultúry. 

Dramatickejšie pmiatie tanca predstavovali dve skvelé chore
ografické koncepcie, inšpirované kultúrnymi tradíciami latin
skoamerických národov. 
D io naca - Kubá nca Gustava Herreru (hudba H. Villa-Lobos) 
j e lyrická , výtvarne vynikajúco ozvláštnená , priestorovo i tva
rovo pôsobivá pohybová štúdia o exotickej mäsožravej rastline. 
Obrazný plá n je nesmierne zaujímavý a recepčne priezračný. 
E l reto (Výzva na súboj) - tanečný obraz chilskej choreografky 
Hildy Riveroso vej (hudba Vangellis) strhol naskrze zrozumiteľ
nou po hybovou metaforou. Prvoplánovo jednoznačná, plastic
ky atraktivna téma evokuje vo vysokej choreografickej štylizá
cii tradičné kohútie zápasy. V autorkinom zvýznamnenf sa však 
transmutuje do širšej , kriticky akcentujúcej metafory o živote 
l'udf , o slobode a nenávisti , humá nnosti a nel'udskosti, o vedomi 
zmysluplnosti a absurdnosti ľudského konania. Tradičné, kla
sické " drambaletné" princípy predstavoval jediný balet . 
Dido abando nada (Opuste ná Dido ) - kompozícia Alicie Alon
sovej , inšpirovaná rovnomenným baletom Gaspara Angiolini-

Du~u Kubánskeho národného baletu je Allcia Alonsová 

ho . Premiéra bola v Petrohrade v roku 1977 a Angiulini popri 
hudobnom a choreografickom autorstve interpretoval aj úlohu 
Aeneasa . Alonsovej choreografická pocta tejto veľkej osobnosti 
baletu 18. storočia, žial', pôsobi ako recid íva starš ich, vývinom 
prekonaných tendencii. Nie je zaujímavá ani obsahom, ani tva
rom. Základná mytologická téma j e vypracovaná do súdržnej, 
logickej , priehľadnej choreografickej formy. Alicia Alonsová 
s obdivuhodným elánom interpretovala aj titulnú postavu. 

Na záver som si nechala kompozíciu , ktorú by som umiestni
Ja niekde na pomedzie vymed zenej kategorizácie. 
Step-text -vystavaný na hudbu J . S. Bacha je plnokrvný repre
zenta nt "nového umenia", súdobej modernej baletnej scény. 
Autorom je americký choreograf William Forsythe, riaditer 
Frankfurtského baletu. Hovorí sa o ňom ako o jednom z najori
ginálnejších choreografických talentov súčasnosti , ako o plas
ticky sa realizujúcom filozofovi. Step-text je premyslená, ne
smierne sugestívna , predmetne t'ažko identifikovateľná a kon· 
kretizovatel'ná kompozícia, ktorá stavia do popredia pohybovo 
atypické, takmer absurdné prvky, skratkovú analýzu, recepčne 
náročnú syntézu. Jej viacdimenziálne rozmery svojou poten
ciálnou významovou variantnost'ou burcujú diváka k maximál
nemu sústredeniu, imaginácii a asociatívnemu mysleniu. For
sythe vyjadruje myšlienky spôsobom, s akým sa náš divák stre
táva len vel'mi sporadicky. 

VELIKA JANEČKOVÁ 
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O úspechoch našej mladej speváckej gene

rácie na súťažiach vo sve te sa dozvedáme 
z nov ín a je j kvalitné umelecké výko ny sle
duje me na ope rných a koncertn ých javis
kách. O ume leckej úrovni ich zahra ničných 
ko nkurentov však vieme toho žalostne málo . 
Ba zavše sa zdá, ako by sme o vytvo ren ie 
platfo rmy ko nfro n tácie so svetom ani priveľ
mi nestáli . A predsa tu istá platforma už roky 
existuj e , ibaže sa tvárime. akoby bola len lo 
kálnou stredoslove nsko u záležitosťou . Sú to 
Zvolenské hry zámocké, kto ré na poli talian
sko-francúzske j ro mantickej o pery už ro ky 
poskytujú nevídané zážitky. Postara li sa o ne 
španie lsky te no rista Lazarro ( l 980 ). po pred 
ni rumunsk í baryto nisti (Martinio u . · Jo rda
chescu , lurascu). bulharské mezzosopranist
ky Angelakova ( 1980) a T roevo va ( 1987) , ta
liansky baryto nista Bo rdoni {1 987). Ameri
čanka Stappová ( 1988) a viace rí ďa lš í. V po
sledných dvoch ro koch p ribudlo na pód iu 
zvole nského hrad ného nádvoria najmä nic
ko l'ko vysoko kva litných mladých speváko v 
z T a lianska a táto tendencia pokračova la aj 
v tohtoročnom XVI. (pokiaľ ide o opern ú 
časť XL-to m) ročníku Z HZ. 

Spevácke hody predstavo va li dve predsta· 
venia Ve rdiho Nabucca. V p rvom (podo bne 
ako vla ni) tr iumfoval t al i a~~sky baryto nista 
Paolo Gavanelli, spevák, k to rý má šance 
v prie behu niekorkých ro kov p revzia i vedúce 
postave nie po Bruso novi a Capucillim , a to 
vďaka krásne sfarbené mu , sýte mu a techn ic
ky perfektne ovládanému ba rytó nu . kto rého 
krásu - ·a ko to už býva v mladších rokoch ~ 
stavia občas na obdiv až pr íliš o káza lo . T ým 
však nechceme povedať, že by spieval d yna
micky či výrazovo jednostrunne. Me nšiu úlo
hu Ismaela neplánova ne dokonca trikrát od
spieval mladý teno rista Giuseppe Costanzo 
(o . i. . spieval Rinuccia v La Scale). Vládne 
krásnym lyrickým te no ro m žiarivého lesku . 
pripo mínajúci m hlas G . Raimo ndiho pred 

R. Mettrc - Brazília (don José) a J . Zcrhauová -
SND (Carmen) Snímka P. Danko 

tridsiatimi ro kmi. Sopran istka Martha Cola
lillová (pôvodom z A rgen tíny) stvá ní uj e na 
popred ných euró pskych scé nach (tlo hy mla
dodramatické i vysoko d ra matické. V úlo he 

·A biga il pôsobil jej výkon naj mä v prvý veče r 
trocha nevyrovnanc . zaujala však nád herný
mi piánami v tých najcxpo nova ncjšfch mies
tach. ale aj dé mo nickými hibkami a expres ív
nymi výškami (nie vždy presne into novaný
mi ) . Ce lú závcrcčn(t scénu odspicvala pole
ž i ačky zmie rajúcim hlasom (herecky na naše 

zvyklosti pr iteatrálnc) . no celkove viac nad
chla v detailoch než v celku. Basista Franco 
de Grandis, častý hosť M ET. upúw l sýtym , 
kovovo znejúcim materiá lo m v celo m rozsa
hu a pokiaľ ide o inte rpretáci u. spieval a ko by 
..na diváka". berúc tó ny o terciu vyššie alebo 
donekonečna preťahujúc držané tóny. Ve ne
zuelčan Juan Carlos Morales, alternujúci Na
bucca s Gavanc llim . p ria m o húril kovo vými 
výška mi (v ensembloch spieval un iso no s te
no ro m s sopráno m). no čo do farebnosti ma
tc riälu i interpretačného maj strovstva p red
stavoval skô r provinčný vkus. Do výbo rnej 
speváckej úrovne predstave n í vhod ne zapa
d li obc bratislavské predstavite ľky Fene ny-
l. Kirilová a J . Zerhauová. 

Kým ope ra Nabucco už po ~ret í ro k za se
bou predstavovala vrchol festiva lu . zaradenie 
inscenácie Carmen sa ukázalo ako nedo mys
le né. Nezachrá nil ju ani b razílsky te norista 
Raimundo Mettre, hosť popredných eu ró p
skych scén, an i bulharská Micac la Uliana Lc
vilová, hoci podali po merne do bré výko ny. 
Výkon teno ristu pôsobil presvedči vejšie v ly
rických pasážach (krásne mczzavocc v d uete 
s Micaelo u). priveľmi strohý bol herecky. 
Bulharka . obsadená mimo vlastné ho odbo ru 
(je ko lo ratú rko u) . pôsobi la trocha ne isto ryt
micky a má menej pric razný mate riá l. zauja-. 
la však autentickým frázovaním a prfjemným 
.. zábalom'· tó nu . Pa rtne rkou hostí bola v úlo
he Carmen J. Zerhauová, spie vajúca vo fra n
cúzštine . no bez vrúcne jšieho výrazu v hlaso
vo m i herecko m pre jave . Podstatne viac zau
ja la pro tagonistka domáceho predstaven ia . 
T . Brummerová, kto rej Carmen s íce nepr i
náša neja ký nový. osobitý výklad spevácky, 
no na veľm i dobrej úrovni rozvíja <t radičnú 

podo bu (s prevahou tmavých dramatických 
tó no v) a v o blasti hereckých prost ried ko v 
tlm í časkok rá t zdôraz•)ovanú živočíšnosť do 
decentnejšej po lo hy. U jej mužských partne
rov sme zazna me nali len čiastočné vklady 

Martha Colalillo (Argentina) ako Abigail fO Vmlo 
ho opere Nabucco. Snímka P. DuU 

(u Josého J. Zemku plynu losť línie v prvých 
dvoch obrazoch, u Escamilla M. Schenka 
údernosť tó nu) . kame i\om úrazu inscenácie 
sú však všetky ensemblové a zborové scény • 
aj keď sú zoškrtané na nepoznanie . 

Pok ia !' sa uspokoj íme s predstavou ZHZ. 
na kto rých sa nám servírujú kvalitné vokálne 
kreácie v atraktívno m zahraničnom .. bale
ní", aké ho sa ná m nedostáva v riadnych se
zó nach našich divad ie l, potom tento ročník 
napln il túto predstavu . Isté rezervy však zos
táva jú. pokiaľ ide o náš ná rodný vklad do 
toh to poduja ti a . a to na poli organizačnom, 
koncepčno-dramatu rgickom . speváckom 
i režijno m . 



nfmka archív HŽ 

e ÚSPECH NAŠEJ SOPRAMSTKY. Só
listka Komornej opery SF El·a ~enlglová (na 
snímke) získala na súťaži Mo1.artova Praha 
l cenu v kategórii žien. Prvé dve kolá boli 
anerejné, tretie, za sprievodu Symfonlcké
•o orchestra hl. mesta Prahy FOK s dirigen
tom Btetlslavom Kulinským sa konalo 
v Smetano,·ej sieni Obecného domu v Prahe. 
En ~nlglová, absoh·entka V~MU z triedy 
odb. asistentky Vlasty Hudecovej 
(r. 1985), sa prebojova la do finále spomedzi 
Zl prihlásených speváčlek. Za klavírnej s~ 
.. práce Bianky Juhaňákovej zaujala krlštá
rovo čistým, technicky dobre vedeným hla
som a ~týlovo precfznym prednesom mozar
tonkého repertoá ru. Porota pod vedením 
dr. L ~fpa rozdelila ceny takto: ženy - l. ce
u Dagmar Pecková, alt: 2. cena - Eva ~ 
alglová, soprán a Dagmar Vaňkátová- kol~ 
ntúrny soprán; 3. cena - Vera Nováková -
soprán, Larisa Molnárová - soprán. U mu
lov- l. a 2. cena neboli udelené, 3. cenu zís
kal Oldtlch Ktíž, barytón a Dalibor Tolaš, 
barytón. 

-uy-

Detský spe,•ácky zbor ršu. 

nove Symfónie č. 88. 44 a 104 (dlr. B. Word
sworth). 
e TohtorcK!ná mimoriadne bohatá zahra
ničná činnosť Slovenské ho filha rmonické ho 
zboru , ktorý vedie Pavol Prochftzka, grad~ 
vala ku koncu sezóny viacerými významnými 
hosťovanlaml v zahraničí. Na 38. Händei
-Fcstspiclc v Halle spoluúčlnkoval SFZ 
s Hallskou filharmóniou v Hiindelovom ora
tóriu Bclsazar pod taktovkou O lafa Kocha, 
(3. 6. 1989), v dňoch U .-26. 6. 1989 absolv~ 
val SFZ 7Jijazd do Francúzska a Maroka , kde 
účinkoval pod taktovkou A laina Lombarda, 
v Bo rdeaux mal ná§ SFZ dva koncerty (17. 6. 
G. Verdi : Re kviem. 18. 6. L. v. Beethoven: 
9. symfó nia). na ktorých spoluúčlnkoval 
s O rchestre National de Bordeaux Aquitai
ne. Na 3. Festivale de Musique classique de 
Marrakcch - s tým Istým repertoárom ako 
v Bordeaux, resp. pod taktovkou toho Istého 
d irigenta a s totožným orchestrom - spolu
účinkovala vo Verdiho Rekviem ~ svet~ 
známa sopranistka Katia Ricciarc ll i. V Ma
rakéši mal SFZ koncert 2l.júna (G. Verdi 
Rekviem) a 23.júna (9. symfón ia L. v. Beet
hovena). Pri príležitosti 200. výrcK!Ia osláv 
Veľkej francúzskej revolúcie opäť v Borde
aux účinkoval pod taktovkou Alaina Lo m
barda v Beethovenovej 9. symfónii za spolu
účinkovania Orchestra Natio nal de Bor
deaux Aquitai ne (14. 7.). V lete (18. 7.- 8. 8.) 
32 čleitov SFZ s hlam)m zborm~strom 
P. Procházkom hosťovalo na IS. rcK!níku fes
tivalu v Martina Franca (Festival della Valie 
ď It ria) . ktorý sa po p rvý raz uskutcK!nll pod 
hlavičkou Európskej asociácie festivalov. Už 
v minulom roku tu zaznamenal náš zbor ver
ml pekné ocenenia u publika l opernej kriti
ky. Tentoraz sa zúčastní na uvedení Bacho
vej Omše h mol s dirigentom Carlom Ríz
zim . Donizettiho opery Favoritka s dirigen
tom Fabiom Luisim a Rossiniho Petite mes
se so lennelle s dirigentom Massimom de 
Be rnartom. Spoluúčinkujú talianski sólisti. 
Festival v Martina Franca získal svoje me
dziná rodné renomé vďaka čarovnému pr~ 
stredlu mestečka, vynl~úcej organizácii 
a pozoruhodným sólistom, zvlášť mladej ta
lianskej speváckej generácie, a§plrujúcej na 
medzinárodnú opernú scénu. 

Snímka archív I'IŽ 

e SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA. Na záver školského roka 1988/89 usporiadala minulý rok za
ložená r Su v Bratislave na Vasilcvského ul. IO slávnostnú akadémiu. Podujatie bolo reprezen
tatnou prehliadkou práce hudobného, tanečného, literárno-dramatického a \'ýtvarného odbo
ru. Okrem rodičov žiakov sa na ňom zúčastnili i hostia z družobných ~kôl zo Samorína a sused 
Dfj rSU na Daliborovom ná m. , ako aj z odboru ~kolstva. V pestro m programe vystúpili žiaci 
fanfárového dychového súboru, detský spevácky súbor t:SU, ľudovým pásmom tancov a det
ských hier pozdravili žiačky ta nečného odboru fo lklórny festival Východná. Literárnodrama
tlcký odbor sa predstavil inscenáciou s poetickým názvom Príbeh voňavého obláčika a v minia
túre Keď veci ožijú. Z hudobných č ís iel zazneli skladby v podaní trúbkového dua, tria pre kla
vír, naulu a violončelo, gitarového tria a dychového tria . Tanečný odbor p riniesol i ďal~l rad 
zaujímavých pohybových kreácii : nežný Kórejský tanec, Variácie na hudbu F. Chopina, Ta
rantelu P. l. Cajkovského, ako aj scénu z Bizetovej ~uity Carmen v úprave R. Sčedrina. Vo ves
tibule mali návštevn íci možnost' prezrict' si výstavku prác žiakov výtvarného odboru t:SU. 

l NAHRÁVKY T ELIES SF V 2. ~TVRŤRO
KU. Orchester SF realizoval od apríla do jú
u 1989 pre firmu Pacific Music nahrávky 
Straussových s)mfonlekých básní Don J ua n, 
Smrť a vykúpenie a Till E ule nsp iege l (s diri
lflltom Z. Košlc ro m). Brahmsovho Ko ncer· 
tu pre husle a o rchester D dur a Bruchovho 
Koncertu pre husle a orchester g mol s diri
.. tom S. Gunzcnhauserom a huslistkou 
Takato Nish iza kiovou. s dirigentom K. Jea
nom - taktiež pre Pacific Music- Enescuo
ve Rumunské rapsódie č. l a č. 2 (l'~etko CD 
flatae) a pre sovietsku firmu lntcrquadro 
LP platňu s názvom C iganskijc napcvy. Cap
pella istropolitana nahrala v tomto období 
tlktld pre firmu Paci fic Music Mozartovu 
Serenádu č. 9 .. Post ho rn··, Notturno . K V 286 
(dlr. M. Turnovský. A . Vivald iho in~tru
llelltálne koncerty (dlr. V . Válek) . diela 
lbadlnávskych autorov pre sláčikový or
cHsler (dlr. A. Lcape r). A. Vivaldi ho kon· 
eerty pre dychové nástroje (dlr. J . K(éck) . 
Bachovc koncer ty pre husle a orchester 
1f11 s Takato Nishizaklovou (dir. O. Do h
oányi). Moza rtove Symfó nie č. 27 G dur 
KV 199, č. 33 B d ur KV 319 č . 35 C d ur - Li
accká KV 425 (dlr. B. Wordswort h a Hayd-

e ORCHESTER SF V GRí:CKU. Na záver 
sezóny 1988/89 uskutcK!nll Orchester SF nie
kol'ko koncertných zaijazdov do zahraničia. 
V dňoch 3.-ó. júla 1989 vystúpil pod taktov· 
kou nár. um. Zdeňka Ko~lera na d voch kon
certoch v Aténach (4. a S. 7.) so skladbami 
B. Smetanu, A. Dvotáka, F. Mendelssohna 
Bartholdyho, J . Brahmsa a N. Skalkottasa. 
Sólistom bol zasl. um. Václav Hudeček. 
Okrem toho účinkovali filharmo nici vo 
Viedni (18. júla) a 20.-23. júla na festivale 
Carinthlsher Sommer v Osslachu-Villachu 
(Rakúsko). 

-uy-

KONKURZ 

Ria ditel' Slm·enskej filharmónie v Brati
s lave \)"Pisuje konkurz do symfonického or
chestra Slovenská filharmónia na miesta: 
- zástupcu koncertného m~stra huslí 
- hráča na husliach 
- hráča do skupiny bicích nástrojov. 

Konkurz sa uskutoční dila 25. 9. o 9.00 h 
,. Koncertnej sieni Sf. 

Prihlášk}' prijíma a Informácie posk}1uje 
KaP(I, 1-'učíkm·a J , č. t. 333351 

Sľubné vykročenie 
Od zahájenia činnosti jedného z n~mlad

ších záujmových združení, organizovaných 
pri Slovenskej hudobnej spol~nosti - Zdru
ženia pre starú hudbu - uplynulo e§te len nie
kofko mesiacov. Je to, pochopitefne, krátka 
doba na rozvinutie v~tkých plánovaných fo
riem činnosti , napriek tomu sa združeniu 
podarilo pre svojich členov usporiadať už nie
koľko zaujímavých akcii. 
Takou bo l napríklad interpre tačný seminár 
národnej umelkyne Z. Ružičkovej o proble
matike ornamentiky v starej hudbe, doplne
ný živými ukážkami , kto rý priniesol niektoré 
nové pohľady na aplikáciu ornamentiky. naj
mä z hľad iska národných štýlových špecifík . 
Spontá nna diskusia ne nechala azda nikoho 
na pochybách, že aj takáto. na prvý pohľad 
úzko zall\,\!raná téma môže byť podnetná pre 
každé ho , kto má o starú hudbu úprimný zá
ujem . Akcia sa ko nala 31. marca v priesto
roch bratislavského Ko nzervatória v spolu
práci s vedením školy a VSMU. O pestovani 
hudby starých majstrov vo Francúzsku sa ho
vorilo na besede s J . Albrechtom a P. Zajič
kom, kto rä sa uskutočn i la 12. apríla v Klube 
slovenských skladateľov, v spo lupráci so Slo
venským hudobným fondom , po ich návšteve 
vo Versa illes. Rozprávanie o zážitkoch a doj
moch z cesty dopfňali zvukové ukážky z fran
cúzskej baro kovej opery. 
Netradičný pohľad na skl adateľský odkaz 

J . S. Bacha priniesla prednáška P. Poláka, 
fo rmulovaná ako úvaha nad premenami zvu
kového obrazu Bachových diel v priebehu 
20. stor~ia. Početné ukážky z u nfts väčšinou 

nedostupných nahrávok (napr. Mahlera, Ko
cha , Furtwänglera, Harno ncourta, Hogwoo
da , Leo nhardta, Parrotta) dokumentovali 
výrazné posuny v interpretačnej praxi 
20. storočia , smerujúce od ro mantizujúcej 

výrazovej voľnosti až k súčasným snahám čo 
najviac sa priblížiť dobovému zvukovému 
ideálu. Prednáška . kto rá sa uskutočnila 
17. mája v Klube slovenských skladateľov 

v spo lupráci so SHF sa p re veľký záujem na 
jeseň opäť zreprfzuje. 

Z jesenných podujatí chceme upozorni i na 
prednášku L. Kačica o hudbe pre klávesové 
nástroje na Slovensku v 17. a 18. stor~ i, spo
jenú s besedo u s organistom V. Rusóom. Plft
nujú sa aj interpretačné semináre so špičko

vými zahraničnými odbornfkmi H. Griissom 
a E. Melkusom v septembri a decembri. 

K činnosti združen ia patr! aj o rganizovanie 
ko nce rtov starej hudby. ktoré síce ne má 
možnosť samostat ne pripravovať. ale nadvä
zuje spoluprácu s inými usporiadateľskými 
inštitúciami v snahe participovať na ich d ra
maturgickej a organizačnej príprave. 
Organizačný výbor združenia pripravuje 

vydávanie pravidelného spravodaja, v kto
ro m bude vopred oboznamovať svojich čle
nov s pripravovanými akciami , prinášať sprá
vy o uskutočnených podujatiach. i rôzne zau
jímavosti zo sveta starej hudby. 

J edným zo základných predpo kladov exis
tencie a úspeSného rozvfjania činnosti každej 
záujmovej o rga nizftcie je dostatočný o kruh 
záujemcov zo strany verejnosti. Preto je iste 
prfsľubom do budúcnosti skutočnosť, že do
teraz prejavilo záuje m o členstvo v združení 
už okolo 300 jednotlivcov a perspektívy roz
šírenia členskej zákl adne sú , zdá sa, ešte veľ
ké. Pre realizovanie všetkých zámerov a p lá
nov i hľadanie ďalších zaujímavých fo riem 
činnosti združenia je tento fak t nepochybne 
povzbude ním i argume nto m zároveň. 

J , KALINAYOVÁ 

Kocianova husľová súťaž 
Vo vyzdobeno m divad le v Úst í nad Orlicí 

sa v čase od 5.-9. mája konal už XXX!. roč
ník Kocianovej husľovej súťaže. Aj mesto 
bolo vyzdobené mnohými plagátmi - najmä 
šesťročného huslistu Stefana Milenkoviča -
laureáta tejto súťaže z r . 1984. ktorý sa pred
stavil na samostatno m recitálovom ko ncerte . 
V programe z die l L. v. Beethovena , 
E. G riega. C. Sai nt ·Sačnsa a P . Sarasatc ho 

• očaril dnes už ll -ročný huslista svojím ume
leckým prejavom a virtuóznou hrou. 

Na otváracom ko ncerte účinkovalo Stami
covo kvarteto a Sláčikové kvarteto Bohusla
va Martinu. 

Na základe prehrávky vybral i na súťaž 
108 huslistov. Deväťčlenná porota , kto rej 
predsedal prof. Snltil konštatovala, že 
v ČSSR máme síce veľa priemerných, dob
rých i nadpriemern ých huslistov. ale chýbajú 
nám špičkoví interpre ti ako sú účastníci zo 
ZSSR, BĽR a MĽR. československí súťaži a
ci sa muse li uspokojiť ·s druhým a tretím 
miesto m . Vzhľadom na túto situáciu sa poro
ta rozhodla napísať návrh MSMTV ČSR 
a SSR , aby sa mimo riadnym talentom po-
skytla výn imka z vyučovacieho procesu . 

Výsledky: 
l. ka tegória : l . miesto - Nikolaj Minčev -

BĽR 

2. miesto - Jana Nováková -
ĽSU Tremošná 
ČSSR 

3. miesto - Jirí Klika t:SU 
Praha i 

Il . kategória: l. miesto - Nadežda Korša
kova - Le ningrad, 
ZSSR 

2. miesto - Alena Cechová -
Opava 

3. miesto - Marko Joslfovskl 
- Juhoslávia 
Michal Katev -
Sofia , BĽR 
Mária Dvorská -
Pra ha 

III. kategória: l . miesto - Roman lgrickij 
Leningrad , 

ZSSR 
2 . miesto - Juraj St'ahel -

Bratislava 
Marian Kraew -
NDR 

3. miesto - Tomáš Vej voda
Praha 
Veronika Pdko
vá - Brat islava 

IV. kategória: l. miesto - Georgij Valčev 
- Sofia. BĽR, 
kto rý získal aj 
laureáta KHS 
1989 

2. miesto - Viliam T rgo -
Bratislava 

3. miesto - Vladimir Tanu-
šev Pleven , 
BĽR 
Dana Malíšková 
- Praha 

Žiaci bratislavského Konzervatória - Juraj 
Sťahel (M. Karlíková), Veronika Pe§ková 
a Viliam Trgo (prof. J, Pazder:J) a Iveta Sle
záková (prof. Karllková) zachránili dobré 
meno československých huslistov. 

Pre XXX!. ročník KHS boli vybrané tie to 
povinné skladby: 
l. kategória : Leopold Jansa- Concertino D 

dur op. 54, l. časť 
II. kategória: Norbert Kubát - Humo reska 

B dur (z 13 malých ko nce rt
ných kusov. o p. 20 , č. 5) 

III. kategór ia: Eugen Suchoň - Sonatína 
op. ll (stredná časť Largo 
sostenuto. sólové husle bez 
klav íra) 

IV . kategór ia: Ja roslav Kocian - Screnäda 
D dur (Edícia F. A. Urbá
nek) 

JÁN PRAGANT 

Z podujatí Slovenskej hudobnej spoločnosti v r. 1989 

Seminá r klavírnej hry SHS, SUK tHS 
ÚDPM KG Bratislava - 28. 8. 1989 "" 1. 9. 
1989 doc. E. Fischerová 
Me todický seminár pre učiteľov HY 
l. stupni ZS a IŠU 
IŠU Bardejov - 29. - 31. 8. 1989 

dr. T. Ll 
Detské hudobné slávnosti BHS, BI 

Stretnutie hudobnej mládeže SF - HM, 
SH S 

kurz animátorov - J . Hatrík Piešťany -
október 1989 

••illc:lrl a re deti v MS seminár s rozborom 
tvorby J. Hatríka 

rčlanske Teplice- október 1989, 

SHS lll'lll'llll:l~~ioj.,.~ 
dr. J. Leporis 

Bibiana Bratislava - 3. 6. a 9. 9. 1989 '~Pii~~~~~ rctačn ý sc miruír v hre na drevených dy-
l. hudo bno-pedagogické ko lokvift SH.-:~ , ových nástroloch 8 v hre na nltare 

B. Bystrica J 5' 

na tému Ľudová pieseň vo Vyučovanf hudob- onzervatórium Žilina, s. Lehotský, Blenlk 

nej výchovy Seminár Populárna hudba a jej miesto vo vy-
Pedagogická fakulta B. Bystrica, 7. - 8. 9. učovaní HY na zS 
1989 Pedagogická fakulta B. Bystrica 



-a..) aii. 
mojich spomienok 

Uprostred s p lným nasadením 
vedených skúšok, dva týždne pred 
otvorením tohtoročných Salzbur
ských slávnostných hier, sa odrazu 
zastavilo jeho srdce. Odišiel spo
medzi nás bez utrpenia, bez boles
ti, hoci už niekoľko rokov bo l ťaž
ko chorý a iba vďaka nebývalej si
Je vôle prekonal všetky útrapy 
a ťažkost i s tým spoje né, aby sa 
vždy znova a znova postavil pred 
orchester . 

Na viedenskej vysokej škole 
sme boli viac ako spoluštudujúci 
kolegovia: už v prvo m ročníku 
sme uzavreli priateľstvo, napriek 
Karajanovej veľmi uzavrete j po
vahe . Tretí v našom zväzku bol 
Max Kojetinsky, s kto rým Kara
jan po štúdiách spoločne pôsobil 
niekoľko ro kov v Ulme, vo svo
jom prvom angažmán . Vo Viedni 
sme spoločne muzicírovali , štvor
ručne si prehrávali partitúry. pri
čom jeden z nás vždy dirigoval: 
v čase , keď neexistovali gramo fó
nové a magneto fó nové nahrávky, 
to bol jediný spôsob a ko sa dô
kladne zoznámiť so študovanými 
skladbami . Karaj an bo l vynikaj1k i 
klavirista a aj najnáročnejšie 
partitúry zvládol bez problémov. 

dirigoval Rossin iho predo hru 
k o pere Viliam Teli . U ž vtedy mal 
obrovský úspech! Nadväzne sme 
v (dodnes ex istujúcom) malo m 
hostinci za b udovou školy mali 
oslavu, na ktorú boli pozvaní aj 
naši profesori - te nto spoločný ve
čer patrí k mojim najmilším spo
mienkam. Karajan aj tu, ako pri 
nejedne j inej podo bnej príležitos
ti , napriek svo jej spomínanej re
zervovanosti , vedel byť veľmi ve
selý. 

Snímka archív IIŽ 

Aj náš dirigentský dcbu~ na vy
sokej ško le bol spoločný. Vtedy 
prvo triedny vysokoškolský o rches
ter hral pod taktovkou Kojetin
ské ho, ktorý dirigova l svoje ~tyri 
orchestrálne piesne, mojo u - diri
goval som svoju Symfoniettu (časť 
diplomovej práce) a Karajanovou: 

Po ukončen í štúdia sa naše cesty 
rozišli - Karajanovou prvou za
stávko u bo l Ulm, neskô r pôsobil 
v A achene , po to m v Berlíne, ja 
som sa stal dirigentom v Budapeš
ti . Naše priatcl'stvo sa však nepre
rušila: pravide lne sme sa stre távali 
počas letného festivalu v Salz
burgu, kde žili je ho rodičia . Schá
d zali sme sa tu spoločne i s ďalšími 
bývalými kolegami . - V nesko r
ších o bdobiach - po vojne- sme sa 
videli už len náhod ne. Využil som 
ale každú príležitosť na návštevu 
jeho koncertu či skúšky. Vždy 
znova ma potešila jeho vynikajúca 
dirigentská technika a schopnosť 
veľmi e konomicky pracovať . Pred
pokladom toho. pravda. bola sa
mozrejmá a doko nalá individuálna 
príprava každého hráča v o rches
tri . Bo l to umelec prcdurčcn)' aj 
pre prácu v o pe re. Tajo mstvo jeho 
ideálnych operných predstave ní 
spočívalo v mimo riadnej schop
nosti spo lupráce so spevákm i. 
s ktorými priam spoločne dýchal. 

Poprl technickej pcrfckcii bolo 
Karaj anovým hlavným cieľom do
s iahnu ť čo najideálnejší zvuk. Za 
týmto účelom neváhal opakovane 
sk úšať i ce lkom krátke frázy. Táto 
fanatická túžba po doko na lom 
zvuku a pcrfckcii vôbec sa v Kara
janovcj osobe nedeli teľne snúbila 
na jednej strane s eminentným, od 
ranej mladosti živým záuj mom 
o techniku ( nielen zvukovll - veď 

už v období štúd ia, keď auto ako 
súkromný d opravný prostriedok 
bolo ešte zriedkavosťou a naprí
klad naši pedagógovia ním ešte 
nedisponovali, Karajan na pred
náš ky chodil so svojím kabriole
tom zn . Lancia), na strane d ruhej 
s túžbou čo najvernejšie zazname
nať a tým pre budúcnosť zachovať 
vlastné veľkolepé hudobné i oper
né produkcie. Preto už roky patri
lo ťažisko jeho zäujmu nah rávacej 
zvukovej a vidcotechnikc. na zdo
konal'ovaní ktorej neúnavne in
tenzívne a úspešne spolup racoval. 
T ento výrazný zá ujem o pokrok . 
o všetko nové však nepriniesol na 
oblasť najnovšej h udby: jeho re
pertoár zosta l obmedzený na tvor
bu obdobia k lasicizmu a romantiz
mu po Richarda Straussa - len 
sporadicky sa venoval dielam kla
sikov európskej modern y. 

Ka rajan bol nesporne posledný 
veľký prcdstavitcl' európskej ro
mantickej di rigen tskej školy. 
Dnes sfcc pôsobí vel'a vynikajú
cich mladých , zrclších i starších di
rigentov. avšak ani jeden z nich 

nic je porovnatcl'ný s karaja nov
ským .. zázrakom" . Je ho llmním sa 
končí epocha, ktorú hudobnoin
tcrprctačnc Karajan neformoval 
iba v Sa lzbu rgu. Viedn i a Berlíne, 
ale ktorá nie~la pečať jeho osob
nosti aj v celosvetových reláciách. 

Stovky jeho nah rávok však ZO!>W

nú trvalým dokumentom. wedcc
tvom veľkého. osobitého umelca 
a voči sebe i d ruhým nckompro· 
misného človeka. 

ĽUDOVfT RAJTER 

Experiinentujúce div 
Uplynulo takmer sedemnásť rokov od 

19. januára 1972, keď Moskovské komorné 
hudobné divadlo uviedlo svoje prvé predsta
venie, lyricko-komickú operu Rodlona Ste
drina Nielen láska. Pod vedenim vynikajúce
ho režiséra Borisa Pokrovského sa kolektlv 
obracia k neprebádanému, rúca vžité káno
ny, experimentuje, diskutuje. 

Prinútiť herca, aby na javisku žil a divá ka. 
aby uveril tej to javiskovej realite - to je neo
byčajne ťažká úloha. Hudba a dráma sú 
schopné vyvola ť skutočný estetický zážitok 
le n vtedy, ak splynú do jednoliateho celku . 
Aby neposkytova l i len možnosť oce niť spevá
kovo umenie , ale z diváka-posluch<Íča spravi
li spoluúčastníka predstavenia. d o nútili ho 
prijať .. p ravidlá hry·' a vniknúť d o unikátne
ho obrazno-poetického sveta. Moskovské di
vadlo sa usiluje maximálne vyhovieť týmto 
požiadavkám - tlmoči ť etick ý a estetick ý 
zmysel diela , jeho súznenie s našou dobou , 
s dnešným vnímaním sveta. 

Repertoár divadla je rôznorodý. vžd y zno
va nadväZiljúci na neprcruše n(• niť ko ntinuity 
kultúry . Udalosťou historické ho významu sa 
stalo znovuoživenie hudobno di vad elných 
diel ruských a západoeurópskych skladateľov 
minulých storočí - D. Bortňanského, V. Paš
kevlča, J, Haydna, G. Rossiniho, G. Ph. 
Telemanna, G. F. Händla, W. A. Mozarta 
a F. Schuberta -ktoré boli pre dnešné pub
likum prakticky neznáme. 

Po krovskij ku každ ému auto rovi pristupu
je s osobitným .. kľúčom". Napríklad v Bar
bierovi zo Sevilly sa divák ponára d o živlu 
hry, radostnej bezprostrednosti , ľahkého hu
mo ru . Odhalí sa pred nim sama podsta ta ko
mediálne ho žánru s jeho typickým sk lo no m 
k zábavným metamorfózam. spája niu ko n
trastných obrazno-významových ro vín. p rud
kému rozvíjaniu deja, miešaniu úprimnosti 
a pretvárky. Naproti to mu Imeneo, insceno
vaný na objednávku H ä nd lovskcj spoločnos
ti v Halle (NDR), vzbudzuje poeticky vzne
šené city a prita kávaním nehynúcemu , večne 
mladé mu a nádhe rné mu ľudskému citu - lás
ke, vyvoláva pocit katarzie. 

Z príležitosti dvojsté ho výročia premiéry 
Mozartovho Dona Giovanniho uviedlo Ko
mo rné divadlo túto .. operu opier" na jeseň 
1987. Ako to už býva, za dvesto rokov sa 
o ko lo tohto veľdiela nakopilo množstvo roz
ličných dohad ov a inteprctácií. Preto výcho-

diskovou este tickou pla tfo rmou hlavnc ho re
žiséra a jeho kolektívu bolo začať .. od nuly". 
aby sa oslobodili od predsudkov. U melecký 
kole ktív mal odvahu pozrieť sa na ge niálne 
dielo z pozície súčasnosti . 
· Nezvyčajná. diagonálne riešená scéna, 

ktorá ako by vybiehala do hľadiska. vytvára 
d ojem priesto ru a perspektívy. Rozohräva ný 
d ej priam vystrcl'uje do plochy priestoru 
a príto mní sa stávaj(• očit ými svedkami (ak 
nic účastníkmi ) udalostí. Orchester umiest
nen ý v úzadí javiska nic je jednoduchým 
sprcvádzačom . ale plasticky zdôraziíuje hlav
né sujc tovo-význa mové mo tívy. Pozornosť 
divákov už pred začatím predstavenia upúta
jú d vaja he rci v čiernom - .. lužobníci pred
stavenia" . ako sú uvedení v programovom 
bulletine-. ktorí zamysle ní sedia na javisku. 
V priebehu predstavenia sa menia na mlčan
livých komentátorov udalostí. symbolickými 
.. sprievodcami" základnej myšlienky insce
nácie - nevyhnutné ho trestu za hriechy. za 
pohŕdanie mravnými zá klad mi ľudskej cxi~

tcncic. Pokrovskij vrá til dielu jeho pôvodný 
názov - Don Giovanni alebo Potrestan ý zhý
ralec (podľa rcžisé rových slov druh<Í po lovica 
názvu predstavuje .. jadro. podstatu. kvintc n
scnciu diela'·). 

Zäklado m repertoáru Komorné ho divad la 
sú však predsa le n diela >Účasných . predo
všetkým sovie tskych 'kladateľov - Tichona 
C hrennikova, Otara Taktakišviliho, Mikaela 
Tarlverdieva, Valerija Gavrilina , Nikolaja 
Bogoslovského, Vladimíra Kobekina, Gleha 
Sedel'nikova, Alexandra Čajkovského, Kirilla 
Volkova a ďalších . Medzi úspešné premiéry 
divadla sa za radilo Zlaté tel'a (podľa známe
ho Jľfa a Petrova) Tichona Chrennikova. 

Ope rný skladateľ dnc~k a to nemá ľah ké. 
Aký vznikne medzi ním a divadlom - režisé
rom , riaditeľom . spevákmi - vzťah ? .. C hytí" 
ich jeho dielo, naladi a sa na jeho autorskú 
vlnu? Veď o d to ho závi~í. č i sa autorovi po
darí vystúpiť pred divácke auditó rium s tým, 
čo ho vzrušuje. a č i ho skúsené operné publi
kum príjme. Mno hí skladatelia mali to šťas
tie, že v Moskovsko m komornom divadle 
a jeho hlavnom režisé rovi našli úprimných 
obdivovateľov a propagáto rov súčasnej ope
ry. 

Podľa slov Alexandra Cholminova , jedné
ho z autorov , čo pravidelne spolupracuj (• 
s divadlo m , kole ktív divadla .. je vžd y ochot-

ný sa podeliť o ťarchu zodpovednosti za vý
sledok". Moskovské komorné divadlo uvied
lo šesť Cholminovových opier - J>lášť 

a Bričku (podľa Gogoľa). Dvanástu sériu 
(podľa ~ukšina). Vaňku a Svadbu (podľa če
chova) a Bratov Karamazovcov (pod l'a Do
stojevského)-. k to ré sú svoj rúznou opernou 
kolekcio u ruskej lite rárnej k la~i ky. V každej 
z týchto o p ie r sa divadlo usilovalo odhaliť 
vnútorný svet hrdi nov, tlmočiť najjemnej šie 
záchvevy ich duševných stavov . 

V odpovedi na otázku. prečo tak často sia
ha po dielach súča~ných autorov, Pokrovskij 
hovorí: "Hudobné divadlo nemá právo obe
rať seba a divákov o súčasné umenie, o du 
chovný život spoločnosti. Skladatel' presnejšie 
počuje epochu , cíti pulz života - to plynie 
z povahy jeho povolania; hudba ako umenie 
najbezprostrednejšie a najhlbšie tlmočí emo
cionálnu tvár svojich čias . Tým, že divadlo 
neustále vťahuje diváka do atmosféry súčas
nej opernej tvorby , cibri jeho vnímavosť. 
Emocioná lne a významové impulzy hudobnej 
drámy 20. storočia, prenikajúce do duše ľudí, 

aktivnc pôsobia na formovanie estetických 
a etických noriem." 

Pozoru hodnou p remiérou bolo aj uved e
nie hudobnoscé nickcj kompozície Hudba ar
batského d vora na motívy piesní l.lulata Oku
džavu, v ktorého umení sa slovo a tón spojili 
do harmo nickl!ho celku. Korene obdivuhod
ne jednoduchých a zapa miitatcl'ných melódií 
B . Okudžavu. tohto moderného barda. sia
hajú do kultúry mestskej romance. Okudža
va ~a~ nami zhovára ako blízky priateľ o tom 
najhlavncjšom: o živote a smrti. o ~pravodli
vosti . šťastí. läskc. V ncobyčaj nom predsta
ve ní Ko morného divadla. prcniknutom tep
lom Okudžavovcj hudby a poézie. ~a odráža 
život celého pokolenia. poznačený voj nou 
a naplne ný an i nic tak f,Jktami a udalosťami 
ako skôr zážitkami l'udskcj duše. Operní spe
váci sa sami sprevádzajú na gitare. a tým vy
tváraj(• a tmosféru bezpro~trcdného kontak
tu , o tvore nej komunikácie medzi umelcom 
a obecenstvom. Nic náhodou sa Pokrovskij 
na začiatku predstavenia obracia na divákov 
takto: .. Máme pocit , že sa s vami potrebuje
mc porozprävať ako blízki l'udia. Preto sme 
siahli po umení Bulata Okudžavu, ktoré je 
b lízke näšmu súčasn íkovi." 

Scénická kompozícia, ktorú divadlo uvied
lo k nedožitým osemdesiatym narodeninám 

Dmitrija Sostakoviča, citlivo prcd~tavujc 
mnohostran nú osobnosť tohto veľkého umel
ca. Základom predstavenia boli rôzne Sosta
kovičovc diela. medzi inými Balada a dcsai 
Piesní dvorného blázna (z hudby k Shakespe
arovej tragédii Kráľ Lear), o>cm pie,ní Z eu· 
rópskej J'udovej poézie, vokálny cyklus Satiry 
na bá~nc Sašu Čorného a romanca esmrtef
nosf (1.0 Suity na bäsnc Michclangcla Buo
narrot iho). Pá~mo Hráme ~ostakoviča je 
~VOJraznym podobenstvom o č loveku. 
o vrtkavosti osudu. ktorý dolieha. a o tragic
kých metamorfózach života. Prcplctaj(• sa 
v ňom dramat ické a satirické. lyrické a žar· 
tovnl! motívy a vytvä rajú zložitý vzor ... 
čo majú 'poločné tie to na pohľad také od· 

lišné predstavenia Moskov~kého J..omorného 
d ivadla'! Divad lo sa dotýka neviditdných 
strún v človek u. a vťahuje tým diváka do roz· 
hovoru o dne~ku v jeho h i~torickcj pcr~pck · 
tíve. Katdé predstavenie plné živého pullO
vania ~(• časnosti znepokoj! divákovo vedo
mie a núti ho premýšľať o poslaní č loveka . 

Komo rné hudobné divadlo llClJOLilÍI len 
moskovské publi kum. Za roky "ojej cxi\
tcncic kolek tív vystupoval na mnohých javis· 
kách doma i v zahraničí -v Poľsku. Čc,ko
'lovcn,ku. DR. Maďarsku. Juho-.lávii . Ra
kúsku. T aliamku. Fínsku. Franc(JL.,ku . Lu· 
xcmbursku. NSR. Belgicku. Jeho prcd\tai'C· 
nia všade vyvolali nefalšovaný z{lujcm. Odci· 
tu jem a~poň jeden z mnohých ohla\OV LO za
hran ič nej tlače: "Každé gesto je premyslené, 
chôdza postáv prepracovaná, každ)• l'j·stup 
perfektne 7-ahraný. Akcia - to je smr~t' a in· 
tenzita , kde nás nadch)•na originalita a hu· 
mor." (Der Zeit. NSR.) O tom. že tento rc· 
latívne mladý operný kolektív je L.n{imy a u· 
znávaný. svedčí aj fakt. že na jeho pôde \a Ili 
dvakrát- roku 1981 a 19Ró- konal ~cmimir 
Medzinúrod ného výboru pre hudobné dilad
lá UNESCO. 

Rozprávanie o Moskov,kom J..umornom 
divadle hude najlepšie zakončiť ~lovami )Cho 

vedúceho: "01>crné divadlo musí bezpodmie
nečne pamätať na to, že jeho umenie má by1 
demokratické, potrebné a zaujíma1é pre 1'!d· 
k)•ch . Ak publikum zaplní hJ'adisko Opťrnébo 
divadla , potom sa práve toto publikum stille 
prostriedkom, hybnou silou a dô1odom • 
premeny a oživenie operného umenia." 



Skutočnosť, že hudobné dielo dostáva plnohodnotný tvar, t . j . 
ožíva len prostredníctvom interpreta, viedla v d ejinách k p er 

manentne zaužívanej praxi určenia tej-ktorej skladby vybraným re
produkčným umelcom (pokial' ním nebol sám skladatel'), ktorí 
v očiach autora boli čo možno najlepšie zoznámení s jeho predstava
mi i zámermi a zaručovali tak autentické tlmočenie jeho tvorby. Cím 
Je skladatel' svojráznejší, čím viac sa vymyká z .. normy" , alebo čím je 
náročnejší, tým viac je odkázaný na duchom spriazneného interpreta, 
ochotného vziať na seba i úskalia tejto svojráznosti. 

Výrazným príkladom takéhoto umeleckého partnerstva je (bol) 
vzťah medzi azda najosobitejším predstavitel'om súčasnej slovenskej 
hudobnej tvorby Jozefom Grešákom a dirigentom Bystríkom Režu
chom. Dodnes stále celkom nedocenený a isto dôkladne nepoznaný 
a nepochopený skladatel' našiel v tomto umelcovi nielen dôverného 
znalca, ale aj uvzatého propagát ora a oddaného interpreta, bez ktoré
ho by oživenie väčšiny jeho orchestrálnych, vokálno-symfonických 
i operných diel bolo iluzorné i pochybné. Bystrík Režucha uviedol pre
miérovo t akmer všetky autorove skladby počnúc rokom 1967 (Kon
cert pre klavír a orchester - 1967, Rotory 2 -1 970, V ý chodosloven
ská symfónia- 1972, Améby- 1972, Zuzanka Hraškovie- 197 5, Con
certino pre husle a orchester - 1976, Vokálna symfóni a - 19 7 7 , Pany
chída- 1978, Organová symfónia - 1978, Komorná symf ónia- 1982, 
Hudba pre klavír a o rchester - 1984, Preludio drammat ico - 1985 , 
Prelúdium, Intermezzo a Tanec - 1986, Neprebudený- 1987). 

Originalita hudobného myslen ia Jozefa Grešák a i jeh o realizác ie 
v hudobnom diele si však vynútili súčasne upustenie od tradičných 
foriem zápisu, najmä pokia!' ide i fixáciu časovo priestorových kom
ponentov, čo v prípade diel určených pre kolektívne predvedenie st a
vla tradične školených interpretov pred takmer neriešitel'né ú lohy. 
Bystrík Režucha, autor skladatel'om autorizovaných .. prekladov" 
Greiákových partitúr, sa vo svojej malej štúdii pokúša osvetliť tento 
problém a tým súčasne jednu zo záhad fenoménu Grešák . 

Sedemdesiate roky ~a sta li pre Jmcfa G re
šáka obdohím pravej tvorivej explózie. Tu 
akoby celoživot ná práca a tlporné hl'adan ie 
v la~tného unive rza našlo náhle vyvrcholenie 
a.! v relatívne pokroči lom veku. prinášajúc 
kry~tá lovo či~té, zrelé plody ... Náš milý. veľ
mi talentovaný diletant" Lačína b~ i považo
vaný za individualitu nerešpe ktuj ú~.:u škobké 
pravid l{t . pokúšajúcu ~a mnohokrát o zdan li
\"0 nemožné- napríklad Lhudohnii notoricky 
zn:ímu l lv iezdo~lavovu Zuzanku ll raš k ovie 
(>tála skladatel'om k dispozícii ce lé dekády). 
Obdivuje Weberna, Bart6ka a svoj ho .. du
cho\ né ho brata J anáčka". najvýdatnejším 
žriedlom jeho in<;pi rácie ostáva však ~loven 

>ké umenie vkobecne a východoslovenský 
hudobný folklór konkrétne. Jeho rytmické 
bohat<.tvo sa mu vidí nevyčerpateľné a mo
dálne bohat~tvo ~ i a ha až po dodekafóniu. 

Pri pohl'ade na zavŕšené dielo je nám dnes 
už ja,né. že \ me konfrontovaní ~ odkazom 
maJ~t ra. Jeho zrelé diela vyjadrujú znaky 
tnncu. >tojaceho vysoko nad otázkami 
zvládnutia remesla , ktorého absolútne maj
mov~tvo nám kaidou svojou notou zanechá
va vcfké umelecké posolstvo. 

Pri analýze kompozičnej metódy Grešá
kovho najzrelšieho tvori vého obdobia nevy
!>lačíme s tradičnými . dodnes platnými ter
mínmi. Podstatu skladby vidí v .. pohybe". 
v neustálej pulzáci i hudobného prúdu. v ato
m;írnej štruktúre formy. Dielo pre Grešáka 
pozo>táva z tzv. buniek (pojem iba podobný 
taktu). ktorých základ, podstatu tvorí pulz. 
Pul1y rozlišuje .. priestorové" a .. časové". 
Počet priestorových pulzov bunky je ozna

čený nad každou bunkou číslom z radu l . 2. 
3. 5. 8. 13 a 21. Tento číselný rad je výsled
kom Grdákových logických, hudobných. bio
l)tmických a filozofických úvah. (Až neskôr 
'a dostal k informácii. že ide o výsek 
z Fibonacciho radu. ) St1časne udáva aj časo
vú hodnotu pric~torového pulzu na začiatku 
skladby metronomickým údajom (celkom 
podľa Laužívanej praxe). Vefkosi bunky je 
daná počtom priestorových pulzov v dialek
tickej väzbe na súče t veľkostí troch pohybov 
,, nej . 
Časový pulz: ka;(dý pohyb má ~voj začia

to~ . smer (nahor, nadol. vodorovne) a ko
niec. pričom platí zásada. že v každej bunke 
'a nachádzajú tri pohyby. ktoré môtu byi sy
mctncké. alebo asymetrické. Začiatok pohy
bu natývamc impulzom. V každej bunke sa 
teda nacluídzajú tri impulzy (iba podobné na
šim dobám). Okrem toho pri skladbe s tex-
tom bunka obsahuje celistvú myšlienku (ne
môže byť rozdelená taktovou čiarou) . Vcf
kosi pohybu sa nemusí vždy zhodoval" s vel'-

R. 

kosťou priestorového pulzu. Oba pulzy, 
prie~torový a časový. ~a združujú v pohybe 
(tu použité ako nadradcný pojem). Iba pulzy 
sa zhodujú iba vtedy, keď pricMorový má 
hodnotu 3 a všetky tri pohyby maj(• rovnaké 
trva nie. (Prcto7e je moíná bunka \ označe
ním 3. ale tri pohyby v nej môžu byi naprí
klad d /' ./' ). Bunky sú graficky vyzna
čené zvislou prerušovanou čiarou . ktorä pre
chádza cez prvý tón bunky. Termín .. takr· tu 
ncmot no použii. lebo sa nevytvárajú iažké 
a ľahké doby. ale výsledkom má byt puiLujú
ci pohyb v rámci každej bunky s troma rov
nocennými impulzmi. ad preru~ovanou čia
rou sa umie~tilllje čblo v krúžku . ktoré OLna
čuj c počet prie~torových puiLov v bunke (im
pulzy sú vždy tri). Číslo v dvojitom krúžku 
označuje dvoj násobne zrýchlené te mpo. čís
lo bez krúžku dvojnásobne ~pomalcné tempo 
(tzv. oktávové transpozície tempa). (Zaobe
rai sa zmysluplnosiou využíva nia týchto 
zmien presahuje rámec tohto článku . ) 

Tie to označe nia nasledujú mnohokrát hus
to za sebou a Sll pre tradične vzdelaného hu
dobníka komplikované e~t e nesymctrickos
iou .. pohybov" a rôznosiou buniek. V tom 
v~etkllm \počíva kameií (mlzu pre kolektívne 
teleso. 

Po úvahách a poradách s najblig ím okru
hom Grcšákových priateľov som sa rozhodol 
niektoré jeho diela prepísať do .. normál
nych .. taktov. (Obetoval som i urči té rozlade
nie autora. ktorý ako každý dobrý skladate l', 
považoval svoju pravdu La jedinú .) čo si 
však má počai čle n kolektívneho telesa s nic
kol'kými rôznymi a protichodnými pravdami 
počas jediného koncertu? Spomc1ime len 
rôzne výklady platnosti posuviek. Z name ná 
to, že mnohokrát ho zbytočne za ťažujú a de
nervujú spôsoby r ozp i s u jednotlivých skla
dieb). Dirigent či sólista je samozrejme po
vinný orientovať sa a poznai Grešákov logic
ký zápis. Pri práci s kolektívnym telesom. 
ktoré je vyškolené na tradičnom zápise met
ra. rytmu a taktu . Grcšákov originálny zápis 
vyžaduje nesmierne časové nároky. spôsobu
je únavné vypätie, rýchle psychické vyčerpa
nic a trvalú neistotu pri jednej z už i tak naj 
namáhavcjších l'udských činností. Treba pri
tom iba climinovai dô>lcdky .. normálneho" 
zápisu. ako napríklad iažké. poloťažké a ľah
ké .. doby" atď. 

Iba v Komornej symfónii (1922- 23). diele 
z ranej mladosti, ktoré autor napísal v Bar
dejove a kô stredoškolák v čase, kedy tam eš
te nebolo rádio ani gramafón, ani teoretická 
či praktická literatúra. či dokonca orchester. 
som si dovol il malé ,.kozmetické" zít~ahy. V 
nijakom inom diele som si nedovolil 7mcny 

tónových výšok. ich skutočného trvania. č i 
inštrument:ície. Pri prepisoch diel z Grdá
kovho vrcholného obdobia som iba zamenil 
logiku Grešákovho zá pi~u za logiku zúpisu 
dnes ešte platnú (ide vlastne o .. prdlad .. ). 
Ko lektívnemu tcle~u to umož1iuje naštudo
vai dielo v kl' u de. pri plnej konccntnícii a v 
rozumnom čase. Poslucháč. počúvaj úci die lo 
'Grcšákovým orig111á lom v rukách ne..,pozná 
pri citlivej di rigen t\kej pníci nijaký rozdiel. 

.. 

" ťullo 

Grešákov zápis je vždy kryštál'ovo č i stý. ten 
.. náš" trad ičný občas nevyhnutne na jednu 
nohu kríva. Každý. kto chce intc rpretovai je
ho skladbu použij(lc .. normálny'· zápis. by 
mal najprv študovai originál. 

Na uká;(ku oboch vizuálnych podôb som 
vybral dve krátke ukážky z originálneho kla
vírneho výťahu Grešákovcj opery Ncprcbu
dený a ich prcpi~y. 
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lVIUZIKOTERAPIA 
VČERA, DNES A ZAJTRA 
JAR MILA DO U BRAVOV Á 

Muzikotcrapia patrí u nás k vleklým .. spoločen

ským chorobám". Mnohí v~dia, .,že by sa s tým 
niečo malo robiť", niečo sa i robí, ale nikto nic je kom
petentný na to, aby urobil v~etky nevyhnutne potrebné 
kroky pre to, aby sa uskutočni l a táto služba ľudskému 
zdraviu s dosahom pre všetkých a kohokoľve k . Pretože 
však všetko potrebuje svoju odbornosť. iba dobrá vôľa 
nestač í (s tou možno i nevedomky škodii). predkladám 
tú to štúdiu na úvahu nad možnosťami a predpokladmi 
u nás prakticky dosiaľ neexistujúceho odboru ľudskej 
č i nnost i . 

Nic som kompctentmí zaobc rai sa muzikotcrapiou 
z hľadiska l i ečen ia hudbou: na to by som musela absol
vovai školen ie a tréning a prakticky sa muzikotcrapii 
vcnovai. Myslím však. že som kompetentná posúdiť 
muzikologické predpoklady muzikotcrapic a to na zá
klade znalostí a skúseností. ktoré som získala počas 
dvadsa t'rnčné ho kontaktu s muzikotcrapiou. semiotic
kou a estetickou lite ratúrou. s niektorými muzikotcra
peut ickými pracoviskami u mís a s núhodnými kontaktmi 
v zah ra ničí. a tomto z;íkl adc predkladám pohľad do 
muzikotcrapic vo svete a jej možnom spo ločenskom 

dopade u nás. 
Pokia ľ ide o muzikotc rapiu z hľadiska jednotlivých 

škôl. metód. resp . ich dejín . odkazujem na príslušné 
heslo Polcth1úkovho Stručného slovníka hudobnej psy
chológie (Supraphon 19R-L 206-2 12). Z poslednej doby 
upozon'lujcm na sta t' v Acta Universitas Palack ianac 
Olomoucc nsis (F. Kohoutck: Yédccké princípy muzi
kotcrapie ) a na urč ite už vydané Acta medzinárodného 
te rapeutického kongresu. ktorý sa konal v Janove v zi
me 1985 . - Muzikotcrapia je typickým inte rdisciplinár
nym javom. u ktorého môžeme pozorovať .. roj disciplín 
visiacich na probléme" - ako to v inej súvislosti výst ižne 
fo rmuluj e Piaček (Scbarcflex ívny sprievod výskumu ja
zyka . J azykovedný časopis 1989. l. 51- 56). Muzikoló
gia - zvláš! estet ika a se miotika a z medicíny zvláši psy
chológia a psychiatri a. rovnako ako ncurofyziológia , sa 
podieľaj ú na jej utváraní a na jej zameraní. Súčasne 
možno konšt a tovať . že ex istuje len múlo oblastí medicí
ny. kde by ~a muzikotc rapia aplikovala . O krem psy
chológie a p~ychia tri e sa dnes používa na interných , ne
urologických. gynekologicko-pôrodnfckych klin ikách. 
na rcumatológiách. stomatológiách. kožných klinikäch. 
alcrgológiách. geriatriách. rehabilitačných oddeleniach 
a detských klinikách. V rúmci tzv. americkej školy sa 
dokonca hovor í o .. hudobnej farmakológii". ako nás in
formuje Kalina a Yodr'lanská (F. Kalina: Pfchlcdnč 
o muzikotc rapii, Hudobní rozhlcdy 1976. 4. 185- 187) . 
Muzikotcrapia troch základných škôl -švédskej . ame
rickej a li pskej - využíva na základe rcccptívnom alebo 
aktívnom celý rad metód s úče lom odstrá niť strach na
príklad z chirurgického zúkroku. ovplyvnil celkový stav 
pacienta . pri li ečbe dlhotrvajúcich chorôb. pri preve ncii 
emočnej dcprivácie a pri mípravc komunikačných po
rúch. Ako hovorí Rcincckc: .. Každý môže pozorovať . 
že ani reč neprebieha vylučnc vo vcrb;í lncj rovine a do
minantne v raciomílnej oblasti výmenou argum'ctnov, 
ale že je komplexnou interakciou. v ktorej lmí svoju ro
lu ri tuúl. konvencia . symbolika gest i fyziognomické va
rianty výrazu \'ed ľa racionúlncj roviny a jej verbálneho 
aspektu . Reč je samozrejme vla~ t n;í abstraktnú rovina . 
l. j . pníve onen racionúlny aspekt vc rb;í lncj komuniká
cie. kedy reč nadobúda místrojový charakter. Hudba 
ako typ nonvcrb{dncj komunikúcic predstavuje vždy 
komplex nú a komplementá rnu komunikúciu . l. j. 
viacvrstvovú." (H. P. Reincckc: Musikalischc 'Kommu
ni kat ion und Musikot hcrapie 1973. l ; viď recenziu Hu
dební včda 1973). Táto viacvrstvovost'. ktorej predpok
lady sú dané v ľudskom pamtiťovom a skúscnostnom re
pertoári fylogeneticky a ontogcncticky. je základom 
možnosti jej li ečebného využitia. Ak zmyslom muzika
terapie je li ečenie. potom jej význam spoč íva v dvoch 
rovinách: jednak široko spo ločenskej - muzikotcrapia 
môže výrazne ovplyvni l napríklad chorobnosť do tej 
miery. že pacient i nehudú len pasívne chorí. ale budú 
vedome ne- mocní. aby mali moc tým vedome ovplyv
ni i svoj stav ; to môže ma i ďa l ekosia hle dôsledky, vráta
ne ekonomických; ďa l ej môže muzikológia napomáhal 
dozrievanie každého jednotlivca . - Druhú významovú 
rovinu tvorí rovina odborné\: cielené využitie nejakých 
vlastností objektu vždy znamcnú aj overovanie hypoté
zy. z ktorej využitie vychúdza. 

Než sa budem venovať muzikotcrap ii vo svete . zhod
notím st ručne jej predpoklady vo svete i u nás v 80-tych 
rokoch. Muzikologické predpok lady muzikotcrapie vy
chúdzaj ú z dvoch zdrojov : z teórie komunikácie a zo se
miotiky. Azda najznämcjšou muzikologickou publiká
ciou. zaoberaj úcou sa teóriou komun ikácie v hudbe je 
The Anth ropology of Music Alana P. Mcrriama (Nort
hwcstern University Press. 1964. s. 258): .. Here is the 
kind of study which sceks to understand music not sim
ply as a constcllation of sounds. but rathcr as human 
behavior" (Je to druh štúdie. ktorá sa snaží chápai hud
bu nielen ako púhe zoskupenie zvukov . ale skôr ako 
ľudské správanie) - tak charakte rizuje sám autor svoju 
publikäciu . Ako je známe , stala sa Mcrriamova kon-

cepcia predmetom diskusie u nús na konci 60-tych ro
kov na stránkach Hudobných rozhľadov . Vlastná teória 
komunikácie, zaobe rajúca sa symetriou. komplementa
ritou a mctakomplcmcntaritou ľud kých vzt'ahov však 
vychädza z konceptu G regoryho Batcsona a školy v Pa
lo Allo . S touto koncepciou je úzko spätá teória ostcn
zic (viď l. Osol sobč: Divadlo. které mluví, zpívá a tan
čí. Praha, Supraphon 1974) . Druhý zdroj predstavuj e 
hudobná semioti ka . predovše tkým tak ako sa rozvinula 
v Amerike v 50-tych rokoch na zá klade predchodcov 
v rokoch tri'dsiatych a štyridsiatych, zvláši Charlesa 
Morrisa a Suzanne Langc rovcj. Emotion and Mcaning 
Leonarda B. Meye ra (The Unive rsity Press of Chicago 
Press, 1956) otvára cestu k analýze a skúmaniu referen
čného významu hudby. t. j . schopnosti hudby odkazo
val nielen na inú hudbu. ale i na skutočnsť . Táto špeci
fická dvojotvorcnost' hudobného významu sa stala vý
chodiskom syntctizujúcej koncepcie. formulova nej 
u nás v 60-tych a 70-tych rokoch na základe muzikolo
gického odkazu Otakara Zicha , české ho štruktu ralizmu 
a teórie intonäcic (J . Jiránck: Tajcmství hudcbního vý
znamu . Praha: Academi a 1979) . Popri tomto prúde 
vznikla intcrpcrsonálna hypotéza hudobnej semantiky. 
ktorú prešla do konca 60-tych rokov ove rovacími štá
diami a bola potvrdená (F. Knohloch - J . Jun a - ll . Ju
nová- Z. Koutský: O n an lntcrpersonal llypothcsis of 
the Scmiotics of Music. Kybernetika 1968. 4. 364 -
382) . V 70-tych a 80-tych rokoch potom bola muzikolo
gicky rozpracová~anä (štúdie autorky o hus ľovom kon
certe A. Bc rga - Hudcbní včda 1972 . dielo L. Janáčka 
-Opus musicum 1973. l974. o hudobnej scmióze a se
miotike hudby- Hudcbní včda 1975. o hudobných for
mách ako modeloch komunikúcic. 1979 - publikované 
v Aktách ll . medzinárodného ~emiot ického kongresu 
Unfolding Scmiotics 1984, o Janúčkov i a Stravinskom 
publi kované v zborn ík u konfe rencie UNE CO 1980. 
o Sibcliovi a Sukovi. 1983. o analýze a fantúzii , 1988, 
o hudobnej semiotike - publikované v Hudcbní včdc. 
II. časť Praha 1988) a využité\ v muzikotc rapii na ge riat
rickom oddelení v Horných 13crkoviciach a pri výsku
moch rytmu (M. Yojtčchovsk ý - J . Turmt : Yn írm1ní 
hudby ve stáfí. Referát na 12. ce loštútncj psychotera
peutickej konferencii v Podčbradoch 14. 12. 1979) . 

Napriek všetkým podozrievaniam z muzikologickej 
a tým pre väčšinu aj hudobnej - ncšpccifickosti. nado
búdajú tieto tendencie a s nimi späté koncepcie význam 
už tým. že existuj e mnoho otúzok. ktoré nic sú v t radič

ných muzikologických konceptoch, orientovaných his
toricky a curopoccnt ricky. ani riešené. ani rie~ itc ľné. 

(Istú konfúziu spôsobuje našťast i e už vyprchávajúca 
módnosť týchto trendov . ktorá vábila dobrodruhov.) 

Ako vyzerá muzikotcrapia vo svete? Odvolúvam sa 
na štúdiu B. Prusíkovcj a J . Schúnilcovcj : Systémmuzi
kotc rapcut ického výcviku muzikotc rapcutickcj spo loč

nosti existovalo vo svete 40 muzikotcrapcutických spo
ločnost í (údaje pochädzajú zo 70-tych rokov). Formou 
krátkych kurzov a semi ná rov so ~upe rv ízi o u sa muziko
tcrapia pestovala a pestuje v Špani21sku . Japonsku . na 
niektorých školách v SR. Kolun4bii . v ~tútc Victoria 
v Austráli i a v Českos love nsku . Fohnou intenzívneho 
výcviku . dlhšieho než dva rok y. ~a pc!>tuje vo Švajči ar
sku , Dänsku . na niektorých škotách v NS R - napríklad 
v Hamburgu a l Ic idc lbcrgu. vo Švédsku . v Argent íne, 
Brazíli i. Kanade. v J uhoafrickcj republike. USA . Veľ
kej Británii . Fínsku. Francúzsku, Rakúsku a Pof'sku. 
Yo forme dlhotrvaj úceho výcvik u so supervíziou sa 
rozvinula na un iverzite v JyväskyHi - v le te 985 mal 
l . ročník hudobnej vedy 200 posl ucháčov- a na šcst
nästich ame rických uni vcrzitúch. Poki a ľ ide o našich su
sedov, je vysoko rozvinutá v NDR . kde je spätá s me
nom muzikológa Christopha Schwabcho. zakladat e ľa 

tzv. lipskej školy. Vysokoškolské štúdium . jediné v so
cialistických krlljinäch. existuje na Vysokej hudobnej 
škole vo Yroclavi a v Tc~ínc a je ~pii t é s menom profe
sora Natasona. Štúdium je podiplomové. dvojročné, 
s prednáškami z medicíny. psychológie a muzikológie. 
Na viedenskej Vysokej hudobnej škole ex istuje samo
sta tná katedra od roku 1959, jedna z najstarších v Eu
rópe: štúdium na nej trvä tri roky. 

U nás sa muzikotcrapia prak tizovala alebo praktizuje 
na niektorých psychiatrických a psychologických praco
viskách v Prahe, Horných Bci'kovociach. Sadskom, 
Opave , Kromčfíži a v Bratislave. Pracovnú skupina pre 
muzikotcrapiu pri psychiatrickej spoločnost i spolupra
cuje s Českou hudobnou spoločnosiou . pod ktorej zá
štitou vydäva bulletin . Citeľný nedostatok kádrov je 
daný skutočnost'ou , že muzikote rapcut musí prej sť nic
len školením . ale i tréningom a to v spolupráci oboch 
materských disciplín. prečo nic sú zat ia ľ vytvorené an i 
rnuzikologické predpoklady napríklad na vysokej škole. 

Ak sa nepodarí v najkra tšom možnom čase náj sť zä
kladr1u pre spoluprácu odborníkov-pedagógov oboch 
základných profesií, nebude muzikotc rapia ako jedna 
z najstarších i najnovších terapeutických metód môct' 
plni ť svoju funkciu nielen spo ločenskú . t.j . pre každé
ho občana tohto štátu , ale i odbornú - pre muzikológov 
a terapeutov dnešných i budúcich. 

Pri pohl'ade na vel'ké premeny, ktoré nastali za §ty
ridsat' rokov, máme dojem, že po období aktivne

ho boja medzi predstavitel'mi starého a moderného ume
nia došlo - možno s požehnaním - k určitému nezáujmu 
o estetické problémy. Ako vy sám toto obdobie posudzu· 
jete'? 

Retrospektívne sa nám vždy zdá , akoby sa dejiny 
skladali z veľkých prúdov, z ava ntgardných zápasov. 
V tomto viden í sa veci vôbec nejavia podľa ich skutoč
ného priebehu . V roku 1945 ne jestvovala žiadna skupi
na. Boli srne h ŕstkou žiakov v stopäch Messiaena, ktorý 
mal svoje obj avy ešte len pred sebou , a Lcibowitza: spo
lu desať či pätnásť osôb z celého konzervatória spätých 
iba určitou formou zvoleného štúdia . Pravda. v ncpraj
norn a ešte viac ignorantskom e rostrcdí už takáto volba 
dodávala nádych výlučnost i . Coskoro sa však objavili 
medzi nami divergencie , lebo niektorí odmietli v mene 
humanizmu a nevyhnutnosti žiadať od druhých, aby po
kračoval i po ceste, na ktorej im hrozilo nepochopenie; 
táto ideológia mi nahár1ala strach a podľa miía mala byť 
obranným štítom konformizmu . Takže v roku 1946- 1947 
näs bolo naozaj veľmi málo a s medzinárod nými orga
nizáciami sme nemali nijaké kontakty; lebo netreba za
búdal, že až po začitok 50-tych rokov sa cestovalo málo 
a ja säm som cestoval len pod záštitou Barraultovej 
spoločnosti . 

Toto parížske hnutie zapôsobilo na ďa lš ích hudobní
kov. akonáhle a o iíom dozvedeli : z Belgicka prišiel 
Pousscur; Stockhausc n strávil v Paríži rok. Takto sa za
ča li medzinárodné vz t'ahy a naj mä vzťahy Darmstad
tom. Keď ~a dnes hovorí o Darmstadte ako o veľkej bo
jovej skupine, zabúda sa jed noducho na to, že išlo iba 
o obmedzené a krátkodobé stretnutia - desať dní roč
ne. Tak trochu na spôsob veľmi obmedzeného knižné
ho ve ľtrhu sme sa stretávali , aby srne sa informovali 
o tom. čo sme robili , aby sme diskutovali. uvädzali die· 
la toho či predchádzaj úceho roka. Koncerty sa konali 
maximálne pred 150-timi o obami v malej budove, 
v ktorej ani nebola riad na koncertná s ieň . A z času na 
čas núm nemecký rqzhlas vo Frankfu rte . Kolíne či Ba
dene zapožičal voj orchc tc r na koncerty väčšie ho roz
sahu . Pokia ľ ide o mr'la . do Darmstadtu som pravidelne 
zača l chod it' až neskôr, v rokoch 1955 až 1965. Predo
všetkým som mal räd pohostinný rúz týchto stretnutí. 
pri a t eľské a občas aj polcmické ovzdušie ; zúčastriovali 
sa na nich osobnosti. ako napríklad Adorno. ktorý tam 
predniesol dve č i t ri dôležité prednclšky. 

Ako si vysvctl'ujete, že ste mohli budif dojem skupi· 
ny'! 

Zvonka ~mc mohli pôsobil ako skupina. ale nemali 
sme nijakú spolocnú estetiku. Možno sme mali spoloč
ný ideál. ale naj dôležitejšie boli osobné afinity- ľudia 
a zoskupovali okolo niekoľkých osobností. 

Bola to teda akási negatívna jednota'? Bolo to preto, 
lebo všetci spoločne odmietali, aby sa ich spolupatrič· 
nosť definovala'? 

Presne tak. Odm ietli sme početné situácie. ktoré sa 
zdegradovali alebo sa stali triviáln ymi. pričom jediný 
spôsob ako vn ú ti ť n iečo iné, bolo odísi z tohto prostrc· 
dia. Avšak sk utočnosť . že sme sa n iekoľkí ocitli akoby 
na jednom ostrove a nadviazal i určitý typ vzt'ahov, e~tc 
ncvytvúra jcndotu štýlu . Stock hauscnov čl únok o hu· 
dobnom ~pracovávan í poetického textu je v tomto o
hľade veľm i jasný: spôsoby, ~torým i Nono. ja ~ám 

v Kladive bez majstra (Marteau sans maitre). Stoc· 
khausen v Speve mládencov (Gcsang der Jiinglinge) 
traktujeme text. sa vše tky navzájom odlišujú . 

Spomedzi tých, ktorí sformulovali myšlienku avant· 
gardy, ovplyvnil vás napríklad Adorno, filozof a hudob
ník v jednej osobe'? 

Myslím si. že viac sme ovplyvnili my jeho než on nás. 
Keď sa Adorno koncom štyridsiatych rokov vrátil do 

cmecka, bol pod vplyvom Bcrga, takže sme ho pokla
dali skôr za pre konaného. Navyše. poznali sme ho len 
ako sk lada teľa (v rokoch 1953- 1954 neboli jeho práce 
preložené a číta li ich jedine Nemci, napríklad Stock
hauscn) , preto sa närn zdal by ť druhoradým predstavi· 
te ľom generácie. ktorá v porovnaní s predchádzajúcou 
nedokázala vynalicza ť . Takže, ak sme si tohto človeka 
väžil i ako človeka , to čo pred tavoval, sme si už neváži
li skoro vôbec. On sám mal hodne pochybností o na~j 
generácii a písal o stárnutí novej hudby. Bol to však 
človek výn i močne inteligentný a poze rajúc sa na na~ 
pa rtitúry (aj keď mu Stockauscn vytýkal, že ich ncštu· 
dova l dostatočne pozorne) si uvedomil , že to, čo sme 
robili , bolo pre neho nepredvídaným, av~ak logickým 
pok račovan ím toho, čo bol poznal predtým. Keď som 
ho stretol napo lcdy. pred jeho smrťou . prehlásil. že je 
šokovaný nedostatočnou profcsionál nosťou väčšiny pri· 
slušníkov našej ge nerácie - čo je výči tka , ktorú nikdy 
nevyriekol na adresu Stockhausc nových ani mojich diel 
- lebo nadovšetko ho šokovalo vid ieť ľudí komponovo
va t' bez nástroja v ruke. 
Skutočnost' , že vo Francúzsku hráte úlohu porovlll

tel'nú s Adornom, že ste sa stali teoretikom a dnes proft. 
sorom na Collége de France, možno odôvodnil' tým, It 
tu niet jemu podobnej osobnosti. 

Dôvod. ktorý ma priviedol k pí ani u. je ostatne ten 
istý ako ten, čo ma viedol k vytvoreniu Domainc musi
calc , totiž túžba sprost redkova ť verejnosti to, o čo ide, 
čo sa deje. Toľko ľudí píše o hudbe bez toho. aby ju po
znali ! No som presvedčený, že s výnimkou veľmi veJ· 
kých básnikov (Mallarmého a 13audclairove texty 
o Wagncrovi predstavujú maximum toho, čo 
napísať o hudbe) vzťah medzi hudobným výrazom a 
dobným jazykom možno pochopiť iba zvnútra. 
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Pierre Boulez od Domaine musical k IR CAM-u 
vďa ka svoj mu dvoj itému . filozo fickému a hudobnému 
vzdelaniu dokázal vytvori ť kontakt so svetom. Čo sa 
mňa týka . ncmúm filozofické vzdelanie, ale snažím sa 
uvažovať o prax i komponovania a pokúšam sa dospi eť 
k do~i všeobecnej formul úci i ·vojich myšlienok. To. čo 
som. napríklad. napísal o čase u Wagnera . zaujalo Dc
lcuza; moja reflexia tak môže poslúži i ako opora pre fi
lozofickú reflexi u. 

Nezmenil sa diskurz o tvorení? Nic je to skôr inžinier, 
majúci pristup ku strojom než filozof, ktorý je v pokuše
ní ho monopolizovať? 

To si nemyslím. Inžinie r má typ precíznej predstavi
vosti . veľm i odlišnej od sk l adate ľovej imagi nácie. takže 
sa. žiaľ. vôbec nckri žuj ú a na to. aby sme ich prinúti li 
strctnúi sa. je treba mnoho námahy. Avšak to. že dneš
ný diskurz už ni <.: je taký ako pred štyridsiat imi či štyrid
siatimi piat imi rokmi. je pravda . 
Keď som objavil hudbu. objav il som ju celú naraz. 

zat i aľ čo dnes sa objavuje iba postupne. Ako deviitnúsi
ročný som nepočul žiadne súčasné dielo. pretože sa 
prakticky žiadne neh ralo. Bartl'>k bol neznúmy. St ra
vinskij sa sotva hrá val. Sviitcnil' jari nikdy. Ravel bol 
považova ný za posledný výkri k. A núhle objaven ie cc
lej tejto tak dôležitej hudby bolo ako veľký šok. Fakt. 
že naša generácia objavila všetko naraz. je. domnievam 
sa. jej šťastím a výsadou . To vyvola lo účinok veľmi 
rýchleho vst rebania a zúrovc1i od mietnutia všetké ho to
ho. čo predchádzalo. A urobi li sme to. čomu sa hovorí 
.. tabula rasa" lebo po takom otra~c už nemožno sú hlasiť 

s post upným a akoby kradmým vchádzaním do dej ín. 
Často počúvame . že tento zlom spôsobila vojna . Áno je 
to nepriamy dôsledok voj ny: neprítomnosť vedomia. 
po ktorom nasleduje n<í hlc uvedome nie. s ktorým všet
ko zmizne. 
· Po tomto muselo dôjsť k reflexi i o jazyku hudby. e
mohli sme sa už uspokoji( s jednoduchým prc tvúraním 
toho. čo sme zdedili . Odtia ľ prechod cez nulový tupe1i 
rukopisu (écriturc) a radikúlne pochybovan ie : čo je hu
dobný rukopis (écriturc) '? Na čo slúži? Ako ním nará
bai'? Takto sme si spolu s Stock hauscnom a ~ ďa lš ími 
položi li otúzku. aby sme zistil i. z čoho vychúdzai pri 
tvorbe nových hodnôt. ot<izku. ktorá si vynúti la obno
venie jazyka na nových zúkladoch. Boli či neboli tieto 
nové základy ncsprúvnc? V každom prípade boli kvôli 
určitej percepci i .. dc-rcaliwvané" a täto etapa bola ne
vyhnutnú. Dodne~ si my~l ím. že najviac posunuli ,·ývin 
tie historické obdobia . v ktorých došlo k prekročeniu 
určitých daností percepcie. Keď tot iž prijmete danosti 
percepcie. pracujete v znúmom okruhu . ak však intc
lcktwílnc tieto danosti prek ročíte. ste nútený prekročiť 
hran ice a prijat nové normy. Takúto skúscnoi je nevyh
nutne krútka -v mojom prípade trvala dv<J roky- ale 
mú prvotný význam. porovnate ľný s prípadom Weber
na. ktorý v rokoch 19 12- 1913 zložil svoje krátke sklad
by s použitím iba niekoľkých tónov bez toho. že by bol 
mohol pokračovať . kedže zh usťoval na maximum 
a rhccl sa vyhnú! opakovaniam . 

V tomto knítkom období sa človek cíti ak o na vdmi 
úzkej cc~tc . rozdckný medzi potrebou robiť ni ečo iné 
a vedomím toho . že na to c~ tc nemú pro~ tricdky z dô
vodu príl išnej ri gíd no~ti techniky . Z toho pl ynie potom 
akýsi dialektický pohyb medzi poriadkom a jeho naru 
šcním: v jednom odbobí prevl<ída disciplinované 
a usporiadané myslenie . potom. keď ~mc ~ku točne U\'a
žova li o poriadku. začneme rozm ýš ľať o prostriedkoch 
jeho rozvratu. lebo dielo sa rodí z poru~ovania zúklad
néhu poriadku. 
Pokia ľ ide o m1ia. som počnúc rokmi 1 9.S2- 1 95~ zača l 

pracovai na Kladive bez majstra . kde som sa orientoval 
na ncprcdvídancjšic postupy ~ pružncj~ou. slobod u 
podporujúcou technikou . a zúkladc toho som rýchle 
dospel k otvorené mu dielu . Priviedla ma k nemu nasle
dujúca úvaha: kccfžc som pracoval slobodnou vo ľbou. 
pn;čo by som túto voľbu neaplikoval na :;a motnú for· 
mu? Prečo rozhodovai o nejakom riešení? Chúpanic 
diela ako niečoho vyn<íjdcného ,. poslednej chvíl i pred
sa prcdpoklad;í.'aby holi poskytnuté všetky riešenia. aj 
keď sa nezvolilo nijaké z nich. ic je to ľah ké. lebo 
v danej chvíli m<ít c pM rieše ní. potom štyri. potom 
x a musí ~a to urobi! vo forme. ktorú by obsahovala 
kontinuitu . Zvhíd nui linc;í rnu trajektóriu je omnoho 
iažšic. Tu sa podľa miía situuje Yc ľký moment objavu. 

V tom istom momente som objavil núčrty k Maliar
mého Kn ihe. avšak kupodivu až dodatočne: práve som 
dokončil ~voj u tretiu sonútu . keď mi ich poslali . Našiel 
som v nich skôr akési ovcrn ic: keď som totiž myslel na 
otvorené dielo. mal som na mysli typografickú dispozí
ciu .. hodu kociek", ktorú by umožni la č í t a( ve ty v dia
gonúle. tak)'m spôsobom . aby - podfa voľby tej či onej 
cesty - došlo k u zmiešaniu viacerých významov. Vidiac 
v~ak Knihu č i skôr ruinu . ktorú predstavovala - veľm i 
peknú ruinu- pochopil som. že bola ncrcalizovate ľnú. 
Pravdou ostúva. že aj hudba smerovala k otvorenej for
mc. Avšak hudobník sa musí rozhodnllť medzi svojou 
špekuláciou. ktorä môže byť ďalekos iahla a praxou. 
s ktorou je nevyhn utne konfrontova ný. Re<il ny svet 
hudby. s ktorým som sa od onej dwíle denne stýkal. mi 
umožnil odhadnúi túto vzdialenosi. lebo aplikovaním 
myšlienky na reali tu zistíme. čo je v nej utopické : ne
mohlo jcstvovai ot vorené dielo pre sto ľudí. muselo byť 
zas\'iitcné chaosu alebo rcprodukovai stále ten istý vý
sledok. Od~·t cdy som vúžne zab i uvažovai o podmien-

kach relativi ty vnútri diela . No. kto hovorí o relativite 
vnútri diela. hovor í o relativite jazyka. relati vite k ľú
čov. Inak povedané. už nešlo o to u rčii si. podľa princí
pov Viedenskej školy. vše mocné pravidlo , z ktorého sa 
dalo všetko odvod il. Tento tcokrat ický svctonúzor. 
ktorý spočíva v odvodení sveta z nie koľkých princípov 
tým. že si predsa len dúva sedem dní na jeho stvorenie . 
som nahrad il progresívnym postupom. Priš ie l som na 
to. že pravidlo je platné iba na okamih. keďže mu~í byi 
porušené a tým sa súčasne rodí nové, iné pravidlo. Na· 
koniec som dospel k pe rmanentnej transformúcii dis
cipl íny a pravidla. 

Snímu urchh• IIŽ 

So m v avantg:1rdnom hnutí'.' Tout o otúzkou som sa 
nikdy nezaoberal. V súča~nosti jcst,·ujú dva veľmi od
lišné prúdy. jeden ncoromantick~· . druh)•. ktorý by ·om 
označi l ako primitivistický. rcpreLcntovan ý Ame ričan
mi . Lodpovcdajúci princípu mini mal art v)•tvarného 
umenia. coromantizmu~ ma ,·úbec nezaujíma. iba 
O)XI kuje omyly medí'ivoj nového ncoklasicizmu: chce 
byt' hi ~torický . avša k je tak hlboko antihistorický. že 
zmy~el takého postupu nechúp<..·m. emôžc m si to vy
sve t l i ť inak. než ako UIHI \'Cnú bezmocnú rea kciu na 
techniku. ktorú jeho zústanci ncovlúdajú natollo. aby 
~i ju postavili do vlaq n)•ch služieb. Tak sa utiekajú do 
dej ín . Chcú byt v dc jin<ich a z;írovcl'l v dejinách sa vi
dici. byt vnútri a vonku . čo je ncusku točni t c ľné bez 
~chopností pozcrai sa na seba z druhého sveta . 
Čo sa týka druhého amerického prúdu. zrodil sa z rc

akcie na určitú zložitosi jazyka. jazyka mojej gcncrúcic 
a t ic7 gcnc rúcic Schônhcrgovcj. Jeho predstavitelia sa 
snažia redukovať prvky na minimum a vrútiť sa k ex
trémne skutočným z;ík ladom jazy ka so súčasným pou
žitím niektorých predtým múlo využívaných javov ako 
je fúzový posun. Teda technologických javov. realizo
vaných však takpovediac ručne. ~cieľom zachova ť ich 
istú ncdokonalosi. Tento pokus o radikúlnc zjednodu
šenie nic je nczau j ímavý. avšak pokladú1~1 ho za nedos
tatočný. Zložitosť jazyka v skutočnosti miat la z<ístancov 
toh to smeru . preto hľadali spôsob ako ju zredukovai 
a nahradii zložitosiou iného druhu . ktorú našli v rytmi
ke. A však jazyk nemožno založil na jedinom prvku 
~~ v tom spoč íva ncdostatočnosi. 

Z oboch súčasných hnutí tak jedno je prejavom his
torickej slabosti. druhé slabosti konštitučnej. Navyše 
obc sa nachúdzajll v opozíci i voči n iečomu. a to ncm<i 
veľk)• zmyse l. Zaujať veľmi kritickú pozíciu. ako sme to 
urobi li my v roku 1945. je jedna vec; iná vec je písať 
hudbu proti ine j hudbe. Ak nie koho cicfom je reagovať 
proti manié rizmom inej ge nerácie. dospeje iba k nové
mu man iéri zmu. 

Dnes vclfte vy. Ako vidíte svoje postavenie? Ako chá· 
pete svoju úlohu? 

To je ako keď porovnúva te horský potok s tokom te
čúcim na rovine . Príde čas . keď myšlienky jednej gene
rácie nakoniec prerazia. Netreba sa čudovať. ak po šty
ridsiatich rokoch sa istý počet diel stal odkazom pre na· 
slcduj úcu generáciu rovnako. ako naša generácia sa od
volávala na viedenské obdobie. od ktorého ju del ilo 
tiež štyridsai rokov. Pokiaf ide o moju úlohu , majúc 

v pamäti nevedomosť a l'ahostaj nosi francúzskych usta
novizní. prot i ktorým som bojoval na jednej strane 
a nemecký vzor na strane druhej, chápem túto úlohu 
predovšetkým ako neustálu snahu ncchai dVere otvore
né. Z tohto dôvodu som založili RC AM. To samozrej
me neznamená. že tam prij ím<~m hocičo. 

Musíte teda volif medzi vi<Jt'erými možnosfami; tiež 
sa vyhýbate určit ým prúdom, minimalizmu či neoro
mantizmu? 

Je to tak, ale to nám neprekážalo, aby srne neuviedli 
premiéru skladby Stevca Rcicha . A budeme dáv<Jť aj 
nemeckých ncoromantikov. už aj preto. aby sa rudia 
s touto hudbou oboznámil i. 
Keď ste po roku 1975 založili IRCAM, hovorili ste 

o kríze hudby, z ktorej sa bolo treba dostat'. V iných 
druhoch umenia v maliarstve, v literatúre sa princíp 
avantgardizmu rozplynul. Naproti tomu hudba pod va
ším vplyvom zostáva verná myšlienke estetického po
kroku , neustáleho pochodu vpred. 

Tento rozdiel možno vysvctlii tým. že mám denne do 
činenia s hudobným obchodom a že som tál na čele 
najofici ál nejších inšti túcií. Pozmím teda hran ice mož
ností v tomto. akokofvck libenílnom rámci. Kr íza , 
o ktorej hovoríte . nasledovala. myslím. po istej nervo
zite voči inšti túciám. ktorú predstavovalo hnutie roku 
1968. o ktorom možno prinaj menšom povedal', že ne
vcfm i podpo'rovalo tvorbu. Mnohí sklada telia sa uspo
koj ili s tým. že dávali zelenú všetkým možným a prcd
stavitc l'ným fantáziám pod vplyvom falošného dojmu 
slobody. ktorá nastúpila naj mii v hudbe po období prí
lišnej disciplíny. Avšak namiesto očakávanej verkej 
vlny. rok 1968 bol iba zmesou nervozity, ktorá vyústila 
do nekonečného tárani a a do bczvýzmamných dieL 
ktoré postrúdali novátorské · myšlienky. No jedným 
z ústredných problémov dnešnej hudby je problém ma
teriálu- problé m. s ktorým sa stretli. napríklad, archi
tekti v rokoch 1900- 1920. Sú tu tot iž ohraničenia ná
strojov: možno ich však prekona i tým. že s jestvujúcimi 
nástrojmi budeme robii hocičo? Tieto drobné akcie, 
sporadické a excent rické v geometrickom zmysle slova. 
ma čo!)koro presvedčil i o potrebe autentickej reflexie 
o materiúle . O globM ncj reflexii. ktorá zah rňujúc celý 
kompoz ičný proces vychúdza z materiálu a vyúst i vo 
vziahu vc rejnosi-dielo. Taká re flexia sa nedala usku
točn i( v bežnom prostred í. príliš podrobenom spolo
čensk ým a obchodným tlakom: bolo treba vytvoriť u
stanovizeii . ktorú by báda te ľom umožnila pracovai 
v izolúc ii . tvorii a prípadne ncuspi cť. lebo je treba mať 
aj možnosi neúspechu . 
Hľadúm a vždy som hľadal kvalitu. nic kvantitu. Nič 

ma viac nedokúzalo rozčú li ť ako tie festival y. ktoré uvá
dzali sto dvadsai premiér za dva dni . Čo sa m1ia týka, 
pokúšam sa skl adateľom . technikom poskytnúi techno
logické prostredie na vysokej úrovni . Pozývam tam 
tých ~ k ladatcľov . ktorých pokl<~d<1m za zaujímavých 
alebo ktorých za takých pokladajú iní. lebo výbe r nero
bím sú m: naopak svoj vlastný výbe r. ktorý v danom 
prípade ncpoklacl<ím za rozhodujúci. prcosievam. Mo
j ím cieľom nic je vytvori t homogénnu skupinu tým. že 
by som sa obklopoval sklada te ľmi s akousi firemnou 
značkou. ale- povedal som to pred chvíľou- zabezpe
či i prechod a poskytnúi dokumentáciu . 

Máme dojem, že od roku 1971 ste fundamentalistom 
a že v snahe dostať sa až k podstate hudby ste takpove
diac otvorili skrinku Pandory, umožnenim ešte väčšej 
slobody bez viditel'ných bariér . Nie je tento pohyb ne ko· 
nečný'! 

Takto by som problém neformuloval. U veľm i mla
dých !>kl adatcľov ma napríklad zaujíma to, že rozmýš
ľajú inak než ja. pričom vychádzajú zo m1ia . že ich úsi
lie sa zač ín a tam. kde sa moje končí, či aspoň stabil izu
je . A konštatujem. že v skutočnosti v kompozícii 
uprednostiíujú iné zvukové kvali ty alebo formové kon
cepcie ako ja. takže. ak je medzi nimi a mnou istý spo
l očný úmysel. tak spo ločného postupu niet. Ostatne. 
myšlienka školy je pre mňa úplne neznesiteľná. Moja 
t'lloha voči nim spočíva v snahe dba ť o to. aby nczotr· 
va li pri koncepčnom skúmaní. viesť ich k tomu , aby pí
sali diela. ktoré by si publikum mohlo vypočuť. lebo 
prax a špekulácia môžu napredovať iba spoločne. Oni 
sa zase nepovažuj ú za avantgardu (nemám rád tento 
termín. v ktorom. myslím. Baudclairc vrátil vojenskú 
metaforu). Sú . poveda l by som, strážou. čo sa prejavu
je intenzívnejším pohfadom na veci a znamená, že akti · 
vizuj ú myslenie . ktoré ich vedie do budúcnosti. Nic že 
by mal i. opakujeme. spoločnú estetiku. ale sú solidárni 
v istom skúmaní - napríklad v reflexi i o materiáli, 
o čom som práve hovori l. 

Myslíte si, že publikum, získané pre tento druh hľa
dania, sa rozšírilo alebo sa premenilo smerom do hÍbky? 
Voči tejto otázke som rezervovane a rozumne opti

mistický. Je nepopiera teľné, že kruh sa zväčšil. Viem 
však dobre. že. inak. percento zúujemcov môže byť iba 
obmedzené: niektoré činnosti si vyžadujú úsilie a väčši
na ľudí odmieta ho vynaloži ť . Pokia ľ ide o pretvorenie 
ich správania do hÍbky. predpokladalo by to nemenej 
hlboké premeny v školskom systéme a na tomto poli 
nemáme žiaden vplyv. Naša činnosť môže byť iba spo
radická a bodová a môžeme len dúfai. že náš uzavretý 
kruh sa trochu rozšíri. 

Zhováral sa PIE RRE-MICHEL MENGER 
Prevzaté z Rendez-vous en France 211988 



Budo,•a mcscského dim dla postaveného v roku 1831, v nej sa porladall veľké koncerty trnavského CHS. -

Rozruch okolo veľkého koncertu 
MALÁ KAPITOLA Z HUDOBNÝCH DEJÍN TRNAVY 
EDI11A BUGALOV Á 

Výz namné m iesro v dejinno m l')' voji lw
do/m élto ž ivora Tmm•y pmri Hudob

némll spo lk u . Vzniko/ v roku / 833. po piariclt 
rokoch hol reorganizovaný a v roku 1838 
s IIOI'ÝIII šrmúrom prijal i nový názo11 - Cir
kel'llý lw dobn)' spolok ( KirclteiiiiiLISikve
rein ). Takéro spolky boli v m inulo m sro roéí 
bežnou záležitosľott a pm covali remer v kat 
dom kuluíme vyspelo m mesre. Udržiavali 
medzi sebou čulé ko111akry a navzájom o
vplyl'llowtli 1•ývoj lwdobrto-ku luírnej tírovne 
v jednorli11ýc/t /okaliráclt. Trnavský spolok 
najviac komunikoval s Brarislavort a Vied 
riou . Navzájom .~i zapožičiava/i parrirúry hu
dobnýclt diel. vymierla/i si skúsenosri s orga
'nizovan ím lt11dobnélto ži1•o ra. na základe z fs
kmrýclt inj'ormácif pripravovali koncepci11 
hudobného šk ols11•a o ,. neposlednom rade si 
pom áhali i pri zabezpe('ovaní t íčasri ltosľujtí
ciclt 11melcov. 

Tmavský Cirke1•ný lw dobn)' spolok orga
nizoval ročne .~ryri koncerry . Okrem rolto sa
m ozrejm e tíčiokovo/ l ' mesrskom fa rskom 
kosrole na všerk)íclt cirkel'n.)íclt svimkoclt. ľo 
bolo 27 král v roku. V:ltľadom na ro. !e účin

kovanie 1111 cirkevnej p6 de bolo gmris a člen· 
ské prfspevky nesra6/i pokryľ nemalé výda v
ky spolku (vydržiavali c'innosľ m esrskej hu
dobnej školy a v spolkOI'Om orc/resrri zamesr
II(Í\•ali asi dvadsaľ p larenýclt lwdolmfkov). 
11Spo radtívali koncerry. z krorýdt jlnanľný 
zisk dop frl al spolkovtí po kladrlu. Na jarnom 
a jesennom IZI' . cvičnom koncerre sa obecen
srvu predsravovali domáci - rmavskf amaréri. 
Väčšinou sa riero podujmia konali ,, budove 
radničné/to dvom. k rorá sa naz)ívala Pala
lillm. V čase ve/'konoc'lrom a vianočnom pri
pravovali rz v. vel'ké koncerry ' ' mesrskom di
l'ad/e z a spol111íľasri c'asro renomovmtých in
rerpreiOI' z Viedne. Brmislm •y . Budapešri 
a inýrlr m iesi. 

Spolok v Trnave jesrvo val do roku /848, 
kedy sa pod Pplyi'OIIl nepriazn ivej polirickej 
siwácie rozpadol. Zacitovali sa ruím Pšak po 
zoruhodné dokunrenry . Okrem viacerých in 
venrárnyclt zo z namov a iných písomnosrf 
i kniha zápisníc (od 4. 6 . 1838 do 23. 7. 
1848), kopiár kore.~pondencie (od 12 . 8. 1838 
do 7. 12. 1845) a spolková m arrika členov 
(obsalt11je 465 zápisov od rok11 1838 at do ro
k u / 847). Podrobné zápisy z výborových 
a plenámyclt zasadr1111í posky111jtí celkový ob
raz živora a tinnosri spolku. Nieko/'ko zá zna
mov v knihe zápisníc zo záverečnej fázy jeho 
exisrencie a rri novinové články uverejnené 
v Panno nii. pri/alte čosopisu Pressb11rger Zei
lllltg z januára / 847 nám p oslú žili ako vďaľný 
mareriál na priblít enie aunosféry okolo jed
ného lt11dobnélto podt tjaria IISkllločneného v 
polo vici min11/ého sroroéia v Tm a ve. 

Na decem brovom V)'borovom zasadnwí sa 
okrem iného prejednáva/i i organizačné zále
ž irosti vo veci prípravy ve/'kého ko ncer111 
25. decem bra 1846. Organizárori 11/llse/i pre
dovšerkým presvedči( prírom111í cirkevntí 
vrchnos(, aby súhlasila so sranovert ím rerm í
nu na prvý s viarok vianočný. Argwnenry, 
k roré predložili (der! , kedy sú všerci obyvare
lia mesra doma; vder. krorý je v roku naj
dlhší; p redchád zajú 11111 šryri dni. počas kro
rých u ie je žiadne k uluím e podujarie; der1naj
viič.šielro sviarku, kedy je všeobecné pracovné 
vol'no a spolok obyvare/'om poskym je uí naj 
ušl'achri/ejšiu zábavu . nal'iac vo svoj p ro
speclt. čo riež s/tí ž i ku cr i bo t ej; dosiaľ sa kon
cerry vi dy korwli v 1011110 rermíne a i v Brmi
sla ve a Budapešri je ro Zlllli ívané; je ro jed t'ltý 
der/. kedy je v divadle volito; derl. krorý spol
k u zamčf isrý finrllló tý z isk, za iných oko/
nosrí by ho musel !iadaľ od ducltovensrva) 
cirkevná vrcltrtosľsíce akceprovala. ale do bll
dtícna si vyhrad ila právo zrneny remtí1111. 

Pod/rt zápisnice mal na ko ncerre odznieľ 
nasledovn)í program : 

l . časľ - Predo hra z opery Emma od Mey
erbeera 

- Skladba pre f /aulll (!trá Mauíš 
Loschdorfer) 

- Duo z Doniz euilto opery Don Pas
quale (markfza Eleonóra Erba
O descaeclti-soprán, p . R ivavola, 
buffo-bas, Nen {(1/irm skej opery 
v Brarisla ve) 

- Skladba p re klav fr (hrá slečna Ele
onóra PirrojJová) 

- Ária z Do nizeuilto opery L ucreria 
Bo rgia (markfza E. Erba-O des
calclti-soprán) 

2. časľ - Predohra z opery Willte/m Tel/ od 
Rossin iho 

- Á ria z Rossiniho opery Mari/da (p . 
Rivavola-bas) 

- Skladba pre k la vír (/trá slečna E. 
Pirroffová) 
Ária a Tadolini - valčík od Riccilro 
(markfza E. Erba-Odescalchi-so
prán) 

- Hus/'ový koncerr od Bériora (p. 
Zellner. vojenský zásobol'ltČ v Bra
ris/ave) 

- Erkelov Hymnus pre zbor a or-
chesrer 

(po zn . aw .: Mmúš Loscltdorfer sa ako bývalý 
člen Braris/avskélro CilS v roku 1846 dosral 
konk 11rzom na miesro učireľa hudby v Trna
ve, po Jáno vi Cutr(/ovi, Eleonóra Pirroffová. 
ammérska hudobn fčka, dcéra rmavskélto 
mešľanosw bola činnou členkou dom áceho 
CHS); na k oncerre namiesro očakávaného 

speváka Rivavolu tíčinkova/ baryro nisra Hor
várh z Brarislavy) . 

Na novoroľnom zasadnw í spolkuhodnori
li { /enovia výboru p riebeh podujaria. Celkové 
1•yznenie večera bolo uspok ojivé, až na Tado
lini-valčík, krorý mark íza po do ho de s diri 
gelllo m a s f!awisrom Loschdo rferom mala 
spievaľ so sprievodom pikoly. Loschdorfer 
však po presrávk e odišiel bez ospravedlnenia 
a nič neru.ľiaci amarérsky hudobník (rmavský 
lekár-ránhojič a zapisovareľ spolktl) Sref an 
Mássay namiesro piko ly sp revád zal markfz u 
len h rou na f!awe, čo rteswčilo podoprieľ 

a zakryľ neisroru v sopránových vNkaclt. Zá
verečný Erkelov Hy mnus riež nesplnil očaká
l'anie. Clenovia zboru . zosraveného z o spevá
kov spolk u , z clt/apľenského spevoko/11 pri 
m ikulášskom Dóm e, doplneného o profesio
nálov z divadla, sa zachovali úp lne nediscipli
rtovane a rem er všerci počas koncerru 11šli do
mov. Tak že z borové rorzo vyznelo mdlo 
a prázdne. Napriek romu boli s večerom spo · 
kojnf. prerože ve/'ký pO('er divákov p rin iesol 
i slušný zisk. 

O päľ dní sa zišiel v)íbor wova. aby s roz
horčením predebaroval k ririku na k oncerr 
uverejnenú v 2. čísle časopisu Pannonia pod
písanú prof. R ... . r. O ak ú k rilik tt išlo? 

.,O znam . TmaPa 31. decem bra /846. Tu
najší Cirkevný hudobný spo lo k uviedo l 
25. 12. koncerr v dvoch časriaclt. Skôr ako sa 
pusrím e do analý zy výkonov. chcem e vys/oviľ 

l'relé pod'akovanie všerkým spolwíčinkujtí · 
cim; z vlášľ b/ahorodej pani markfze Erba· 
-Odescalclti, krorá v ro mro nehosrinnom roč
nom období sa na vlasrné rrovy láska vo ro z
horlia spolutíčinkovaľ ... " 

Poria/' bol rexr ešre nezávadný . Co však 
prišlo ďalej?! ... 

..... Co sa rý k a rejro crenej dám y. krorej 
11me/ecké výko ny má referenl pore!enie už 
JO rokov s/ec/ovaľ, je ve/'mi pol'urovaniaho d
né. že Ovfdiove Meram orfózy sú len mýry 
a žiadna skwočnosľ; ináč by sme jej my p rv( 
u orca Dia vyprosili večntí m/adosľ. Vysok é 
róny jej spôsobujú nie najmenšiu námahu, 
k ro rá hraničí s riziko m a v {{/kýclt prfpadoch 
by bol sprievod vhodné/to násrroja víranou 
pom ocou. To sa prejavilo najmä v Tado lini
-valčíku. namiesro k rorélto by bo lo lepšie po
čuľ hocijak tí inú skladbu i prelo, že je už prí
liš všedná .. . " 

Tak 1010 u ž rrna vskýclt organ iz árorov roz
horčilo! Co však bolo ešre zarážajtícejšie. bol 
fak r, ž e referár o koncerre objl!dnali 11 pána 
P . .. r R .... r na výslovnú žiadosľ p ána grófa 
Odescalchiho . Pôvodný zámer - v novinách 
vyclt váliľ markízu , podporujtícu členku spol
ku - vyšiel neslávne. Nakoniec: objednávali 
referá! a ž iadmt recen ziu! Rez ulrár výborovky 

\ 

reda z nel: rwpfsaľ do novfn samosrarné poáa· 
kovanie markíze a na výslovnú tiadosľgene· 
rá/neho vikára prinúriľ pisare/'a, aby uverejnil 
objasnenie pôvodného článku a osobne odo· 
vzdal mark ý ze ospravedblujtíci a z á ro velÍ áa· 
kovný lisr. O bjasnenie vyšlo v Pannonii é. 7, 
16. januára /847: 

.,Po ro rn, ako som sa dozvedel, t e pármiesr 
m ôjho ref eráltl bolo vylotených chybným 
a pre nula veľmi nepríjemným spôsobom, cí· 
rim porreb11 ich verejne objasniľ. 

8/aho rodá parli markfza Erba-Odesca/chi 
počas mno hých rokov netínavne dokazo1•a/a 
s akým zá11jmom a šl'achernosľou aklíl'ne 
podporovala skwočmí dobročimrosľ a krás11. 
Tenro všeobecne 11znávaný fak r by mal byt 
naplnený ozajsrnou vdako11, čo som v minll
lom referáre ut na adresu rejro crenej dámy 
vyslovil. A ro, aby dáma, krorej krédom sú 
vznešené m yšlienky, horlivá dobročinnos( 

a láska k umeniu, sa mohla pre !ľachemé ti
vor né ciele udriaľ vo večne kvirmícej sile, jt 
ie/mrie pochopireliré. Prero som pfsal, ie by 
sme boli 11rčire prví, k rorf by jej u bohov l'ti· 
111í m/adosľ vyprosili. - Katdý iný výklad rejto 
very (krorýclr viac sami dosrala do 11ší) je jed
nosrramrý a nesprávny. 
Ďalšie riadky sú opiirovným vel'kýmuzna· 

ním jej wnenia, p rerože 11menie a bra1•úra vy
žaduje. pravda, i námah11 nie zriedka aj rizi· 
ko, k edy k hudobnej erikere p(l{r( vyulilit 
sprievodu vhodného nástroja, éo ešu• dodnes 
využívajtí najväčš( speváci ra/ianskej opt
ry ... ·• 

Aby o rcovia spo lk 11 napravili v!erky faux 
pas v st.ívislosri s ich česmou členko11 markf· 
zou E. Erba-Odesca/chi, uverejnili l ' áa/Iom 
čísle časopisr1 Pannonia poďakovanie, v luo
rom okrem iného čírame: .J ej blahorodie, PI'" 
ni mark fza Eleonó m Erba-Odescalchi zntlml 
ako vel'ká majsrerka nádhemélro spevácktlto 
tlmenia, k rorá má pekný zvyk - podporoVfl 
porrebné podujaria 11šľachrilého zameran;.. 
zasa m z priniesla obew rw olrár dobroéinfllllo 
ri . .... A rak dalej, a w k dalej. 

Týmro sa záležirosľ okolo netiadantj 
cen zie u zarvorila. Ďalšie záznamy v knihe 
pisnfc spo lku 11ž signaliwjtí zaéiarok 
jeho činnosri. Usporiadare/ia e!re ani 
že koncerr, kro rý narobilroľko 
ui posledný . Viac sa ich už pod 
Cirkevného hudobného spolk11 
uskwočniľ. Sraferu však prebrali ďa/šf. 
iný mi i Trnavský mužský spevácky 
krorý na obdobnej plmforme od 
rokov m inulého sroročia pracoval 
19/ 8 .. Trad fcia má v Tmave pevné 
a ro n ielen jej slnečné, ale i rienisrl 
O be však móžu byľ poučné pri jeJ 
z veľadovan f. 


