
, 
r R()čNIK XXI. 

·· 3,- Kčs · 
11. I0. 1M9 

• 

~ 21 

Otvárací koncert BHS patrí tradične Slovenskej filharmónii Snímka I. Grossmann 

Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív 
m česť oznámit' V,m, Slovensku l repubUke, ie dneiného dňa je 

kultúrny llvot obohatený o Slovenskú ftlharmónlu. 
,lej existencia i budúce pôsobenie - tak chceme - aby bolo príspevkom 

Mrlvé a budovateľské snahy, ovl,dJQúce vietky úseky, vletky odbory 
o nalného spoločenského života. Tak chceme, aby jej pôsobenie bolo 

~Mritorom a nésobiteľom optimizmu, pre ktorý už dnes vývoj n'iho ži-
dáva kon~ne n'rodu n'imu pnivo a solídne predpoklady. A na 

f~J*tlhlom poli kultúrnom v jeho hudobnoom odvetví - tak chceme - aby, 
existencia i pôsobenie bolo vzpruhou a mohutným pomocníkom pre 

IHle rozvinutie n'iho života hudobného. Po prvýknit vo svojich kultúr
dejlnKh má Slovensko samostatný symfonický orchester v tejto fti

• •DII. Samotn' existencia takéhoto telesa - hudobných skladateľ ov a 
~-hodné skladby nevytvára. Ale nerastú hudobní skladatelia a netvo

u pozoruhodné diela hudobné, ked' takéhoto telesa nieto. Preto 
:tádejou budeme čakať i rozvoj naiej hudobnej tvorby už v tejto chVIli, 

úm prichodí s uspokojením ust,liť, že jestvuje initrument pre jej 
ukclu v Slovenskej filharmónii ••• 64 

slov' o. i. predniesol 27. októbra 1949 v SND povereník školstva, 
a umení Laco Novomeský pred slávnostným otváracím koncertom 

•DSI~i ftlharmónie. Ak si stručne premietneme činnosť telesa za 
alých štyridsať rokov, môžeme smelo konštatovať, že n'deje, ktoré 
do smelého projektu vkladali jeho inšpinitori a realizátori, sa 

111110\'ato splnili. SF uskutočnila v období od roku 1949 - 1989 vyie 3. 700 
..__rtov, z toho vyše 2.400 v Bratislave, vyie 680 v ostatných mest,ch 

a takmer 600 koncertov v zahraničí (v 17 krJQin,ch) realizovala 
aahnivok pre rad dom,cich i zahraničných gramofónových vydava

-.ne.., účinkovala s plej,dou špičkových dirigentov i sólistov, uviedla 
orchestnilnych diel slovenských skladateľov. A predovletkým: sta-

• neodmysliteľnou súčasťou, ba viac -jadrom nielen bratislavského, 
slovenského hudobného f.ivota, telesom, ktoré n'm robí česť. 

Jymfonické teleso je vlak živý organizmus, ktorého existencia a rozvoj 
so sebou nesporne aj problémy. O nich, ale ~ o iiriích súvislostiach 

hudobného života sme hovorili s dlhoročným· riaditeľom Sloven
ftlharmónie doc. dr. lAD IS IA VOM MOKRÝM, CSc. 

Sl~ rid~af roko\' \' ži\'olc orchc~l ra nic je do
ba dlhá (v porovnaní s takmer tOO-ročnou ČF 
alebo podobne " starými" či staršlmi orche
strami v Európe a v USA). Je to však obdobie 
dostatočne dlhé na to, aby sa vykryštalizoval 
charakter, sformovala špecifická tvá r umelec
kého telesa. Dr. L. Mokrý, CSc. je vyše polo
vicu tohto obdobia riaditel'om SF, viac ako 
dôverne pozná teda štruktúru, problematiku , 
vit'azslvá i prehry orchestra . Čo- podl'a neho 
-tvorí špecifikum SF po umeleckej stránke, 
roje jej poznávacím znamienkom, čím sa prí
padne odlišuje od iných symfonických orche
strov? 

- Zalo.lt.:nic Slovcn~kcj lil harlllon ic ako 
šlátneho koncertného o rches1ra bolo jedným 
z jasnozrivých činov Laca Novomeského ako 
budova1cľa novej profesionálnej bázy slo
venske j kultúry. Vieme. že toto rozhodnutie 
sprevádzalo nemálo pochybností a nedôvery. 
dnes ťažko pochopiteľnej . Príčina spočívala 
v stave našej o rchestrálne j kuhúry po oslobo
de ní - ani jede n z vteda jších o rchestrov ne
bol komplc lný a sebestačný. To. že naprie k 
lomu mohla vzniknúi a úspešne sa rozvíjai 

- niele n fi lharmónia. ale aj oslatné existujúce 
a neskôr založené telesá. spoč íva v neoceni
lcľnom prínose práce nášho hudobného škol-

stva. ktoré práve v rokoch existencie fil ha r
mónie prekonalo obrovský vzos1up. Väzba 
na výsledky nášho odborného hudobného 
školstva je pricom jedným z významných cha
rakterislických čŕt Slovenskej filharmónie. 
Celý náš o rcheste r tvoria domáci odchovan-
ci. čo znamená v zásade jednotný spôsob vý
učby a šlýlu hry. O sobi tne to treba oceniť 
u s láčiká rov. ktorí sú aj v zahran ič! práve 
z cohoto hľadiska vysoko oceňovanf. Západ-
né orchestre napriek kvalitám individuálnych 
hráčov často pôsobia dojmom .. cudzineckej 
légie". v ktorej takmer nemožno dosiahnuť 
jednotný spôsob hry (v 1e j1o súvislosli iste 
nie je náhodné. že aj do medzinárodného 
Mládežníckeho orchestra Guslava Mahlera 
prednostne vyberaj ú našich s láč i károv). Väz-
ba na československú školu má teda nepo
chybné prednosti . no niekde aj ohran ičenia. • 
Platí 10 napríklad o cclošlátnom nedostatku 
vio lislov. ale aj o problémoch v nicklorých 
dychových náslrojoch. kde sú napríklad 
Američania alebo Francúzi nepochybne pred 
nami. Práve pre1o sa snažíme aj v Slovenskej 
filharmónii p rispie i k tomu. aby sa obzor na
šich hráčov rozši roval. 

Specifi kom Slovenskej filharmónie je dnes 
nie len spoločný názor na orches1rálnc muzi
círovanic. klo rý. pravda. u nás nic je totožný 
napríklad s názorom českých orcheslrov. 
U nás. väčšmi než napríklad v Prahe . pôsobí 
vzor a tradícia ďalších veľkých hudobných 
cenlier. Viedne a Budapešti - te nlo vplyv 
sús1avne uplatňoval. a tým výrazne SF profi
loval najmä di rigent Ľudovíc Raj lc r. klorý 
od vzniku o rchestra podnes formuje jeho 
tvár. Neocenite ľný prínos znamena to žiaľ len 
trojročné pôsobenie Václava Tal icha. naj
väčšej osobnosti českého di rigenlského ume
nia jeho doby. Dlhoročný šéfdirigent SF La
dislav Slovák okrem nadväzovania na Tali
chovu líniu na sovielskom a slovenskom re
pe rtoári brúsil schopnosti orcheslra najmä 
v hudbe l. polovice 20. storočia. 

Náš orches1er palrí k umeleckým kolektl· 
vom. ktoré sa vedia vypnúť k maximálnym 
výkonom vtedy. keď spolupracujú s inšpiru
júcou di rigentskou osobnosťou . V tom je je
ho prednosť - je to v pravom slova zmysle 
tvorivý kolektív. schopný vydať zo seba ma
xi mum. keď má kvalitného partnera. Žiaľ lo 
nie je vždy. rozhodne menej často. než by si 
o rcheslcr zaslúžil. Príčiny nie sú. ako vieme . 
v nás. a to ma neprestáva l rá piť najmä prelo. 
že sme sku ločne vhodné riešenie mali na do
sah. 

Vcelku možno povedať. že na sklonku svo
jej štvrtej dekády je Slovenská filharmónia 
pole nciálnc na najvyššej úrovni celej svoje j 
exislencie. Máme najvyššiu mieru odbornej 
prípravy medzi našimi umeleckými telesami 
a napriek lomu. že ani zďaleka nie sú naši 
hráči náležile odmeňovaní, je stále ctižiados
ťou naj lepších mladých hudobníkov stai sa 
členom SF. Dúfa m, že sa o rchester skoro do
žije aj laké ho ume leckého vedenia, kloré do
káže jeho tvorivý potenciál naplno rozvinúť 
a sústavne zmnožovať . 

Za tvoje funkčné obdobie nesporne došlo 
k radu umeleckých i organizačných zmien 
v živote orchestra, neraz si bol pravdepodob
ne ich iniciátorom. Ako ich hodnotlš? V čom 
sa osvedčili , v čom nie? Čo ešte treba urobit'? 
V čom je najväčši problém v súčasnosti? 

- Za posledné desa ťročie sa orcheste r or
ganizačne ne menil . poče lným s1avom patrí 
do najvyššej kalegórie svecových konccn 
ných o rcheslrov (máme viac č l e nov než na
príklad Moskovská filha rmónia či Berlínsky 
filharmonický orchester ... ) a 10 umoži'luje 
uvádzať celý symfonický repenoár bez obme
dzenia. Našou veľkou prednosťou je aj to. že 
v ústave máme vynikajúci zbor. s ktorým or
chester sústavne uvádza vrcholné diela vo
kálno-symfonického repen oáru. 

Za podstatný prínos posledných rokov po
važujem to. že sa Slovenská fi lharmónia vý
razne presadila na medzinárod nom fóre. Tie
to jej úspechy sú hlavne plodom súslavne j 
spolupráce s vynikajúcim dirige n1om Zdeň
kom Košlerom. ktorý pomohol fi lharmónii 
získať zna menilé meno nielen v Japonsku. 
ale napríklad aj v NSR . Španielsku a Rakús
ku - niekedy pritom išlo o umeleckú re habili
táciu o rchestra po predchádzajúcich neúspe
choch. Tento fakt považujem za mimori adne 
významný. lebo pomohol zvýšil' nevyhnutné 
sebavedomie a sebaisto tu o rchestra. kto rý 
predlým doplácal na málo presvedčivé výko
ny svoj ich d irigenlov. S Košle rom. klorý 
v comto roku uzavrel 20 rokov umeleckej 
spolupráce. súvisia aj neoceniteľné úspechy 
v oblasli nahráva nia. Vďačíme mu za vynika
j úce nahrávky takmer celého Dvofákovho 
orchcslrálneho diela a vcl'kých o ratórií. za 
komplet Smetanovej Mojej vlasti. vyni kajú
ce mozartovské nahrávky vrálane Rekviem. 
v súčasnosl i za veľký projck1 symfonických 
skladieb Richarda Straussa. Nic je prelo ná
hodné ani zanedbateľné. že sa vo svele hovo
rí o tom. že SF sa stále výraznejšie prcsadzu-

Pok račovanic na 4. str. 



Rokovalo 
Predsedníctvo 
ZSS KU 

D1b 18. septe mbra t. r. uskutočnilo sa 
prvé jesenné zasadnutie Predsedníctva Zvii· 
zu slovenských skl adate l'ov a ko ncertn ých 
umelcov. Ro kovanie viedo l predseda doc. 
dr . Ladislav Bu rias. DrSc. (podstatnú čast' 
tej to správy prinf\šamc na 5. str .). Hlavným 
bodo m programu bolo p rerokovanie správy 
o činnosti zväzu za l. po lro k 1989. Ďalej 
Predsedníctvo pre ro kovalo Správu o p riebe
hu 23. prehliadky mladých konce rtných 
umelcov v Trenč i anskych Tepliciach. Na 
L l ko nce rtoch prehliadky sa predstavilo 
15 sólistov , z toho 3 speváci - l čle n KMKU. 
6 klaviristov- 2 členovia KMKU . 2 o rganist· 
ky. 2 huslisti , l gitarista , l fagotista . l sl áč i 
kové kvarteto. l ako rdeónové duo. Zazneli 
diela 12 súčasných lovenských skladatcl'ov-
2 premiérovo (skladby L. Burlasa. l. Zeljen
ku - 3x. J . Malovca. E. Such01ia - 2x , 
D . Martinčeka. J. Pospíšil a. J . Be neša. 
R. Be rgera , mladých skladat.cl'ov E. Kráka , 
P . Martinčcka , P. Zagara a l. Szcghyovej). 
Počas pr~hliadky sa uskutočnili tri hodnotia· 
cc besedy prftomných kritikov. Predsedníc· 
tvo vza lo na vedomie aj niektoré pretrváva
júce nedosta tky p rehliadky a bude sa s nimi 
v najbližšej dobe zaoberať . Predseda zväzu 
info rmoval pr ítomných o sl{tvnostno m zasad · 
nutí výboru auto rské ho zväzu , pri príležitosti 
50. výročia existencie Slovenského ochranné· 
ho zväzu au torské ho. Predsedníctvo vzalo na 
vedo mie , že Festival československej tvorby 
sa definitívne usk utočn í 19.-24. februára 
1990. Predsedníctvo vza lo tiež na vedomie 
de misiu Vlastimila Ho ráka z funkcie prcdse· 
du Revíznej a kontrolnej komisie a info rmá· 
eiu šéfredakto ra Hudobného života dr. Ma· 
riána Juríka o stretnutí šéfredaktorov hudob· 
ných časopisov socialistických krajín vo 
Vroclavi. Na p rograme boli tiež info rmácie o 
návrhoch na vyznamenanie a o zah raničných 
stykoch. 

·mi· 

D1ía 27. <J. bola v Br(l(islave 11a Fučfkove/ 
ul. '' · 16 (oproti priestorom Slove11ského hu
dobllého fo ndu) otvore/lá 11ová predaj1ía hu
dobllíll SHF 

S11ímka Mariá11 Jurík 

Výstava venovaná 60. výročiu 
vzniku Symfonického orches
tra Československého rozhla
su v Bratislave bola inštalova
ná v priestoroch Čs. rozhlasu 
na Mýtnej ulici v Bra tislave. 
Na vernisáži 28. 9. sa zúčastni
ll zástupcovia vcdenia 'Čs. roz
hlasu a predstavitelia nášho 
hudobného života. 

Na snímke zl'ava: Hanuš Do
manský, vedúci redaktor 
HRHV, Mila n Tosecký, ná
mestník riaditel'a Čs. rozhlasu 
a Vladimír Saabo, šéfredaktor 
HRPG. 

S n ímka Zdena Baštová 

OTVO 
Bratislavské hudobné slávnosti , usporiada

né pod zá~titou vlády SSR, začali sa 28. 9. 
o 17.00 h úvodným ceremoniálom v Moyzeso
vej sieni Slovenskej filharmónie. Na slávnost
nom otvorení jubilejného 25. ročníka tohto 
vrcholného podujatia hudobného života na 
Slovensku sa zúčastnili predstavitelia politic· 
kých orgánov mesta a Západoslovenského 
k raja a popredné osobnosti nášho kultúrneho 
života. Prítomní boli zástupcovia konzulár· 
nych úradov v Bratislave. Príhovor prednie· 
sol minister kultúry SSR Pavel Koy~. Hudob
ný program slávnostného otvorenia bol veno· 
vaný 40. výročiu založenia Slovenského ľudo· 
vého umeleckého kolektívu a 70. narodeni· 
nám zasl. umelca Štefa na Klimu. V ich inter
pretácii - za spoluúčinkovania M. Starostu 
(klavír), K. Ro~ku (trúbka) a F. Reka (tym· 
pány) - odzneli Trávnice pre ženský zbor 
A. Moyzesa, Tri plesne z Gemera pre zmieša· 
ný zbor l. Hrušovského, Štyri slovenské ľudo
vé pre klavír a zbor B. Bartóka a dve premié
ry - Spievanky pre miešaný zbor T. Salvu 
a Vokálna poéma na fragment básne J, Bottu 
Smrt' Jánošíkova pre miešaný zbor, trúbku 
a tympá ny l . Zeljenku. 

Večerným koncertom Slovenskej 111ha rmó· 
nie k 40. výročiu Slovenskej mierovej rady za
čal sa festivalový program BHS. Na úvodnom 
večere v Koncertnej sieni SF sa zúčastnili čle· 
novia Predsedníctva a taJomníci ÚV KSS Pa
vel Bolvansk)• a Gejza Slapka, podpredseda 
SNR Kamil Brodziansky, podpredseda 

Laureáti 

MTMI 

V nímci fcstivallwých koncertov BHS sa v 
i.h,01.·h 29. 9.- 1. IO. bratislavskému puhliku 
prcdMavilo 13 kandidátov z ll krajín. ktorí 
~a ud1ádzuli o titul luureáta Mcdzinámdnej 
tribúny mladých interpretov. Na základe roz· 
h<)dnutia medzinárodnej výberovej komisie 
· nitm sfali: ~ Ed.vu(d' Anconscn--trúbk 
(Ntirsko). Haken Rokngren - klarinet 
(Svéd.;ko). Voglcn)vo kvarteto (NDR) 
a Ivan Zenatý - husle (CSSR- Praha) . 

Nový šéf opery SND 
Minister kultúry SSR zaslúžilý umelec 

Pavol Koyš vymenoval do funkcie umelecké
ho šéfa opery SND zaslúžilého umelca Ju ra
ja Hrubanta . sólistu opery SND (člena SND 
od roku 1963) a súčasne uvofnilz tejto funk
cie na vlastnú žiadosť Mariána Chudovské
ho. Nového umeleckého šéfa opery uviedla 
do funkcie dňa 26. septembra 1989 PhDr. 
Helena Jurčišinová, námestnfčka ministra 
kultúry SSR. Prftomnf boli doc. Ing. ~tefan 
Baxa, CSc., riaditel' odboru pre kádrovú 
a personálnu prácu MK SSR, zaslúžilý ume
lec Ivan Petrovický, riaditel' SND a zaslúžilý 
umelec Junij Slezáček, umelecký šéf čino
hry SND. Marián Chudovský ostáva členom 
opery SND ako režisér. 

e Dramaturgická komisia ZSSKU zasadala po pn'Ýkrát 
v sezóne t989/90 dňa ll. septembra t. r. - po prvýkr' t pod 
•·eden im zasl. um. prof. dr. h ana JJruiovsk~ho, ktorý pre
w.al funkciu predseku DK po zast. um. lllo•'i ZeUenkovl. 
Komisia sa 1.aoberala preclodetkým prfpramu proaramu 
na cfaUí roéník prehliadky Nov' slonnJká hudba, ktorý sa 
uskutotnl v júni t990. 

BH 

Na slámostnom oh'orení tohtoročných Bratis lavských hudobn}·ch s lávností sa predstavil ju
bilujúci StUK s dirigentom ~tefanom Klimom. Snímka Vladimír Benko 

ÚV NF SSR Daniel Futej a ďalší predstavile· 
lia politického a kultúrneho života. Prítomní 
boli aj zástupcovia konzulárnych í1radov 
v Bratislave. Na úvod večera zaradila Sloven
ská filharmónia pod vedením národného 
umelca Zdeňka Košlera Hrdinskí! tmladu 

nár. um. Dezidcra Kardoša. V (falšom pro
grame odznel Koncert pre husle a orchester 
č. 3 h mol od Camilla Saint-Sačnsa, Symrónia 
č. 2 B dur z tvorby Franza Schuberta a sym· 
l'onická báseň Don Juan od Richarda Straus-
sa. 

Z Bratislavských hudobných slávností 
Výročné 

ceny 
Konce rt na počesi Medzin{lrodné ho 

dňa hudby uskutočn i l sa l . o któbra 
v rámci Bratis lavských hudobných sláv
no tí v Moyzesovej sie ni . Udel ili na 
iíom výročné ceny Zväzu slo ve nských 
skladateľov a ko ncertných umelcov, 
Slovenské ho hudobné ho fondu . 
Čs . umeleckej agentúry Slovkonce rt 
a Cenu českej a slove nskej kritiky. 

Cenu ZSSKU za rok 1988 získal J án 
Vladimír Mich a lko za uvádzanie s loven· 
skej organovej hudby a za nahrávky fran· 
cúzske j hudby pre OPUS, R o man Be rger 
za die lo Exodus pre o rga n . Ernest Za
varský za celoživo tné muziko logické 
die lo a propagáciu hudby a Václ av Pa
te jdl za a utorský a interpre tačný prínos 
pre rozvoj slove nskej po pul{lrnej hud· 
by. 

SH F ude lil Cenu Frica Kafe nd u diri· 
gentovi Richardovi Z im me rovi a Cenu 
Jána Levoslava Be llu skladat e l'ovi Ju ra· 
jovi Be nešovi. Čestné diplo my a plake· 
ty Slovkoncertu získal ná rodný ume lec 
O ndrej Ma lachovský , národný ume lec 
Milan Novák . zaslúži lý umelec Ferd i· 
nand Klinda a SĽUK . Cena kritiky za 
výrazný skladate l'ský č in pripadla v CSR 
Pe trovi Ebenovi a v SSR Vladimírovi 
Godárovi. 

Predpoludťíaj š í program vyplnil ko n· 
cert z die l čínskych sklada teľov 20. sto· 
ročia . venovaný 40. výročiu vzniku 
ČĽR . Publikum sa na ťíom oboznámilo 
s výbe ro m tvorby. kto rá charakte rizuje 
skladate ľskú aktivitu v cent re hudo bné· 
ho života krajiny- Sanghaji . 

Orellester~tjtnej ftlharmónie Kotice 1.1. Hp
m.-.ra odcestoval na 7-t)idfunj· zájazd do 
NDR. Upadnébo Berlfna. NSR. Rakúska 
a ~~fiiU"Ska. Proaram koncertu je zosta,·e
nt z árif, predohler a d'aliíeh ~asti najzná
•~lfch WaRnei'O\'ÝCh opier ako Blúdiaci 
Holand'an. Majstri SPf''ác:i norimben kí, 
Vafk1-n. l.ohenartn a l. Na koncerte spolu
llBaklde popredný wapero,,ký SJW'ák Pe
ter llofma nn. Konce~· dirlauje !tlo,·enski· 
dlriaent Richard Zimmer. 

Na snímke Rudotra Biharyho niektorf z ty. 
znamenaných umelcov: (zhora) Ján Vladi
mír M ichalko, Juraj Beneš a Vladimír~ 
dár. 

OPRAVA 
V Re vue l iZ 20/X9 "a V)'kyllo nicko[ko tlatm~ch 
chyb . Prmímc ct. l'italcfm. ahy 'i ll<tj7:hat11ťjlic 
7 nk h l:í,kmo opra' ili : 

V clan ku Paula Grif! il ha Oli' icr t>k"'acn - uLno 
ca'u ( 12. , ,r.) ' p<h ictlnom otl,,a,ci m;í namic\lo 
Siedm ' ch l-l aka i , pr:h ne 7nid Siedmich H1kll 
a namic,to Od k:'tnonov ku ll\ icnla (D''' Cun)uns 
an ~ tntlc') má mie l ' pr:h ne Od ka1\onov ku hvill· 
dam (l k s ca nyuns uux étuilcs). 

v l i Z 17/N9 na 6. ,,r. ' č la nku rriumf Kuhan-lc
ho n :í todn~hn huk! u(\ 3 nd,t.t\CÍ hore) mal.t 1e11 
'pra vn~ t nici: Premiéra bola v Pclrohr:tdc 1 mku 
1766.. . J)akuj,·mc /:t porO?umcnic:. 
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Džezové dni 
v Debrecíne 

Do akej miery stavia toto štvordi\ové pod
ujatie na domácej tvorbe . presvedčila som sa 
nielen na tohtoročnom XVIII. ročníku . il ie 
už pred troma rokmi. Ťažisko spoč íva na 
prezentácii maďarského džezu a jeho hlav
ným cielom je kon frontovať ho s osobnosťa
mi so zahraničia. Zo strany publika tu cít ime 
silné uvedomenie si vytvárania hodnôt aj na 
domácej pôde, čo podJ'a môjho názoru nesú
visí len s mentalitou národa , ale je nickol'ko
ročným výsledkom práce inštitúcií nadviizu
júcimi a udržiavajúcimi kontakty so zahrani
čím . Pokiaľ by sme tento fakt chceli porovna ť 
so situáciou na Slovensku . trochu .. zdravého 
nacionalizmu" v zmysle nadšénia pre sloven
ský džez chýba nielen oficiálnym inštit úciám . 
ale aj poslucháčom . (Od inštit úci í sa asi aj pri 
najlepšej vôli skôr dá očakávať profesionálna 
rutina, než entuziazmus.) V Maďarsku plní 
dôležitú funkciu výchovy dixieland. Osem
násty ročník festivalu sa niesol tak trochu 
v jeho znamení. Každé popoludnie- v prie
behu štyroch dní - bolo venované tradičné
mu džezu. Keďže koncerty boli naplánované 
na vhodný čas (o 16.30 h) mo hli sa na nich 
zúčastniť príslušníci rozličných vekových ka
tegórií. 

Festival bol tentokrát zameraný komer
čnejš ie. Dokazuje to i zaradenie rockovo la
deného bloku na predposledný deň poduja
tia. Vypočul i sme si na iíom dokonca aj rock 
and rolly! (v podan f Tria Borisa l' illcriho zo 
~vajčiarska). Nenamietam. ale z hl'adiska 
funkčnosti . gradácie podujatia. koncepčnost i 
a jednotnosti sa radšej prikläiía m k myšlien
ke žánrovej čis toty. Nevadilo mi to v prípade 
rockovej skupiny Deák Bill Blues Band, vy
stupujúcej na záve r festiva lu o druhej hodi ne 
ráno, pretože atmosféra. ktorá sa vytvoril a 
bola vhodná pre tance. (Celá športová hala 
sa už totiž premenila na najväčšiu spál ňu 
v Debrecíne. jedna tretina obecenstva sa 
akoby v záchvate pohybovala v rytme rock 
and rollov. ďalší apat icky počúvali . ) 

Debrecínske džezové dni sú podra vysvet
lenia organizátorov do istej miery umeleckou 
záležitosťou . ale zárovcií aj obchodom. z čo
ho vyplýva ich celkový charakter. Na druhej 
strane treba povedať . že dramatu rgia mala 
možnost' nepriamo poukázať na rozl ičné .. ko
ketovanie" džezu s rockom. priblížiť spoloč
né východiská týchto žánrov s blues. Samo
zrejme. priamym zámerom organizátorov 
bola v tomto prípade snaha navnadiť obecen
stvo na rockovú hudbu. ktorá bude svojou 
komunikatívnosťou vždy väčším lákadlo m 
pre poslucháča než moderný džez pre inte
lektuálov. 
MAĎARSKÝ DŽEZ 

Festival určite neobsiahol celú paletu do
mácich džezových snažení. No i napriek to
mu si možno o maďa rskom džeze u robiť urči
tý obraz. V Debrecíne sa predstavili tri dixie
landové skupiny - Molnár Dixit!land Band, 
Debreceni Dixieland Band, Lucky Boys a Pa
lermo Boogie Gang so zameraním na blues 
a boogie 30 .. 40. rokov. Najzaujímavejšou 
skupinou je Lucky Boys, ktorej členovia ne
dávno. v čase vojenskej služby získali ocene
nie v telev íznej súťaži Kto čo vie. Pod ľa 

môjho názoru sú momentálne v štádiu vyni
kajúceho zvládnutia charakteristických 

V Ccskoslovcnsku dosial' nejestvuje ani 
stredná hudobná škola na úrovni konzervató
ria . orientovaná výlučne na populärnu hudbu 
a džez. Jedným z pokusov. ako sa vyrovnať 
s týmto alarmujúcim faktom bolo zriadenie 
Stúdia spevákov zábavného ~ánru . ktoré od 
roku 1983 pôsobí v rámci Ustavu výchovy 
a vzdelávania pracovníkov kultúry. Mladí 
speváci sa počas dvoch rokov učia nielen spe
vácku techniku a výraz. ale i hudobnú teóriu, 
dejiny hudby. pohybovú kultúru a hru na vo
liteľnom nástroji pod vedením skúsených hu
dobníkov. lektorov a pedagógov (vedúcim 
Stúdia je v súčasnosti Braňo Hronec). Po 
ukončení štúdia sa predstavujú verejnosti na 
absolventskom koncerte. 

Medzi bývalými žiakmi - frekventantmi sa 
nájdu i speváci ako Pavol Habera, Adriena 
Bartošová, Ingrid Kálmanová. Orga Záblac
ká či Marcela Molnárová. Moje očakúvanic . 
že i medzi druhou garnitúrou absolventov sa 
nájdu výrazné zjavy. sa splnilo iba čiastočn e. 
Samozrej me. nic každý ro k je rovnaká .. úro
!ľa'· talentov. Navyk - k pomerne vágnemu 
celkovému dojmu prispelo nickorko okol
ností : Nic vo všetk ých prípadoch sa autorom 
podarilo sk(biť chnraktcr piesne s prirodze
ným naturc lorn speváka. Aranžmány bo li 
väčšinou archaické - mladí speváci spieva li 
starú hudbu. Okrem dvoch piesní išiel celý 
program na polovičný playback. čo si mnoh í 
diváci možno ani ncvši111li. pretože technické 

prvkov tradi čného džezu. Ďalšie spomenuté 
skupiny sú skôr na poloamatérskcj úrovni 
(občas sa objavia aj intonačné problémy). 
Ich práca má však vcJ'ký výchovný dosah 
a hudobníci ho ešte znásobujú zdravým entu
ziazmom. 

Moderný džez je v Maďa rsk u za~túpcný 

mladými osobnosťami a staršou generáciou, 
ktorá má už v hudobnom živote svoje miesto. 
Ich hudba a činnosť sú všeobecne známe . 
koncertné vystúpenia nic sú novinkami , ale 
zväčša očakávan ím vopred prcdvídaných vý
konov. Z nich v Debrecíne vysttlpil bratislav
skému publiku dobre známy klavirista Béla 
Szakcsi Lakatos v polnočnom dvojhodino
vom koncertnom bloku, ktorý vysielal ma
ďarský rozhlas v priamom prenose . Tento 
hudobník sa nedávno vráti l za svojho pobytu 
v USA. kde mal možnosť bližšie sa zoznámii 
s hudbou Chicka Coreu. Obdiv k nemu do
kumentoval skladbami oscilujúcimi medzi 
vážnou a populárnou hudbou. Jednotlivé té
my mali miestami charakter obecnej noty 
a .. nekonečné" improvizácie na ne v tej to ne
skorej nočnej hodine pripomínali rozhlasové 
.. melodické nokturno·· sólového klavíra. Mys
lím si. že zo strany klaviristu išlo o zámer. 
ktorý sa mu podarilo realizova i (štvrtinu pub
lika takmer uspal). 

Staršiu generáciu ďalej zastupovalo Super
trio, účinkujúce spolu s hosťom - saxofonis
tom z USA Allanom Praskinom. V ich hudbe 
mi stále (podobne ako už v minulosti) chýba l 
hlbší ponor do kompozície. invencia a väčšia 

prepracovanosť v improvizácii rytmickej 
zložky. Všetky spomenuté prvky možno ob
javiť v improvizácii Allana Praski na . saxofo
nistu s vel'kou schopnost'ou vciťova ni a sa do 
atmosféry skladby a prostredia. , 

Progresívnu líniu moderného maďarského 
džezu zastupovalo v Debrecíne kvarteto Fe
renca Mueka. Toto zoskupenie mladých je 
v s (lča~nost i jedno z najzauj ímavejších v Ma
ďarsku . Jeho členovi a sa snažia reagovať na 
dianie v džezovom svete. Orientäciu kvarteta 
určuje saxofo nista Ferenc Muck - najvýraz
nejšia osobnost' súboru. 

Talentovaným mladým saxofonistom je 
i Guyla Csepregi pôsobiaci nielen vo vlastnej 
skupine. ale i v rozhlasovom orchestri cMer
ton Bigband. Mladí hudobníci sa predstavili 
aj v orchestri popdžezového charakteru - Ca
mera 06, kto rý v porovnaní s Big bandom 
bratis lavského konzervatória (oba orchestre 
sú zamerané na rovnaký typ hudby - bop 
džez). nehrá s takým nadšením a chýba mu 
i dravá rytmická sekcia nášho súboru. Toto 
skôr nájdeme v cMcrton Bigbandc . 

Peknú atmosféru al DiMeolovského typu 
z;~nechalo Trio Standhal. Jeho inklináciu 
k folku predznamcnalo už samotné obsade
nie - saxofó n László Dés. gitara Ferenc 
Schnérbergcr, perkusie Kornél Horváth. Ich 
skladby sa vyznačovali najmä vcJ'kou kon
ccnmíciou rytmicko-mclodického nápadu. 
KON FRO TÁ CIA SO SVETOM 

Pofský džez bol v Debrecíne zastúpený 
Triom Priest and Big Cork. Troch hudobní
kov - saxofonistu Alcksandra Korcckého. 
trombonistu Brone ka Duzyho a nautistu 
Krzysztofa Popeka sme mali možnost' zažiť 
vlani na pražskom festivale v orchestri 

e111 
vymoženosti nalm1vacicho štúdia neboli ani 
trochu využi té. Chápem , že aj Tanečný or
chester C'cskoslovcnskcj televízie si pot rebu
je za rob it'. ale celková koncepcia programu 
s blazeovanými hudobníkmi v oblekoch je 
zjavne zastaramí a od takéhoto po1ia tia odstú
pila už dokonca i Bratislavsk{! lýra. Iste by bolo 
záživnejšie, keby sa dalo slovo nielen mla
dým in terpreto m, ale aj mladším autorom. 
alebo aspoň aranžérom. 

Vtipným úvodom podujatia bol i výpovede 
jednotlivých frekve ntantov. prečo sa stali 
spevákmi . nahraté na magnetofónovú púsku. 
A vz;ípiit í už stäli na pódiu - ako skupina 
F.T. s rovnomennou 1-lroncovou a Feldcko
vou picsiíou. A samotný koncert? 

Karo lína Simonyiová zaujala nielen zja
vom. ale aj príjemným prejavom. Neviem. či 
pieseň R. Gcriho a A. Mičaníka Sú aj také 
r{l na predstavuje cestu . ktorou by sa chcela 
speváčka uberať. ale v prípade. že si nájde 
svoj u tvá r, u rčite bude maf čo povedať. Spev 
Viery Ko la rovičovcj bol nevyrovnaný -
v snahe o expresivitu sa jej piese1i .. vymykala 
z hlasiviek". viac by sa mala sústrediť na vib
rá to a fr;ízovtmic. Pravým opakon1 je intro
vertná Mária Mankovccká. Predstavila sa 

Hermeto Paseoal 

Young Power. V súčasnost i v Poľsku patrí 
tento orchester medzi najvychytcnejšic . Re
dukciou orchestra na trio ostal väčší priestor 
na prezentáciu sólistických výkonov. pričom 
však prvky hudby Young Power zostali. 

Svojím temperamentom. neustálym kon
taktom s obecenstvom (typické predspcvy 
sólist u s výzvou k opakovaniu). tancom. zá
bavnými vstupmi sa uvied li štyri a pcrkusio
nisti Los Papincs z Kuby. Pohrävanie sa s ryt
mami (s jednoduchým rytmickým nápadom), 
typické kubánske melódie pôsobia efektne. 
Výsledok je ešte znásobený virtuozitou hu
dobníkov. Tendenciu oživovania džezovej 
hudby dokumentoval aj klavirista Hcrmcto 
Pascoal so svojou skupinou z Brazílie . Pred
stavi l sa v nej ako hráč na klávesových ná
strojoch a akustickom klavíri . Vo svojej hre 
kontrastne využíva trad ičn ý spôsob hry 
s avantgardným. Neváha si ahnuť po senti
mentálnych melódiách. alebo dokonca ma
ďarsk ých všeobecne známych operetných 
melódiách. aby ich vzápätí .. rozdrvi l'· svojou 
spont ánnosťou. Výsledkom je kompaktný 
zvuk celej skupi ny a až ncuvcritcfný rytmic
ký drive . Hcrmeto Pascoa.l bol po Johnovi 
Scoficldovi druhou hviezdou na festivale 
v Debrecíne. Jeho vystúpenie je dô kazom to
·ho. že oživenie a priblíženie džezu obecen
stvu môže spočíval' viac v hudbe než v mimo
hudobných prvkoch. Hoci v tomto prípade 
treba spomcnút', že brazílske rytmy a meló
die s(• komunikat ívne už samy osebe. 

V hudbe našťast ie existuje aj náročnejšia 

sféra. v ktorej si môžu prísť na svoje aj .. fajn
šmekri" pri počúvaní ncobvyklých. neočaká
vaných zvratov. motívov ... Toto som si uve
domila najrnii po úvodných taktoch gitaristu 
Johna Scofielda z USA. Pri jeho hre som ma
la dojem. že miestami úmyselne predbieha. 
alebo sa oneskoruje za pravidelnými údermi 
rytmickej sekcie (Anthony Cox- kontrabas. 
John Riley - bicie nástroje). aby mohol 
uvi esť svoj nápad v pravú chvíJ'u a na správ
no m mieste. To vyvolá zv láštne napätie. čím 
vyvedie každého z omylu. že tu nejde o .. chy-

• s u 
piesňou L. Briestcnského a F. Michlíka Noč
né hovory. V jej techn icky dobrom a čistom 
spievaní by nezaškodilo trochu viac emócií 
a vzruchu . Ďalšou bola Silvia Surová s Hrani
cou možností od L. Briestcnského a F. Mich
líka. (N;ízov je výsti žný.) Menej je niekedy 
viac. týka sa to najmä fors írovaného spevu . 
A výslovnost' je problém nielen speváckeho 
dorastu ! Peter Mondočko v piesni B. Hronca 
proklamuje Fcldckovo pravdivé .. Jasné. že 
tu zmcnf niečo iba prievan - nuž spievam . 
nuž spieva m". Pricvanu bolo dosť. spievania 
už menej - Mondočko je schopný showman 
a komik . Napriek tomu by sa mohol, ako vý
razný typ vcfmi dobre uplat niť . Casy. kedy 
išlo iba o spev, sú už dávno preč. 

Elena Kozolkovú a pic\c lí Začni odznova 
(Geri-Andričík): Možno. že to bola tré
ma .. . Túto nepríjemná sprievodkyňa koncert
mi ublížila i Jane Pet ríkovej. ktorá patrí me
dzi jednoznačné talenty. Navyše. v piesni 
P. Zajačka a A . Škovicru Stav sa. o čo chceš 
sa akosi nevedela níí jsf. Perspektívna je i Ja
na Tomajkovú so svoj ím sýtym kontraaltom. 
Aplauz si zaslúžila. Vladimíra Gurová by 
menej pozornosti mala venovať estrádnym 
pohybovým krcáci;ím a viac sa sústrcdi i na 
p recíznosť pri spievaní. 

John Scofield Snímka archív Hž 

bu". ale o originálny prejav velkej džezovej 
osobnosti . 

Komorným džezom ~a prcdviedlo Sexteto 
saxofonistu Ivana Svagera z .Juhoslávie a 
Kvarteto klaviristu Vojtecha Eckcrta z Pra
hy, ktoré účinkovalo s huslistom z MĽR -
Dcszôm Csabom. 

Kódu s bodkou za festivalom vytvorili Deb
rccinsky Dixieland Band a po nich súbor Luc
ky Boys s príjemnou ni1 ladou tradičné ho dže-
z u. 

YVETTA LÁBSKA 

Talen tom je i Alexander Virág. Vyrastá 
v ňom kantilénový spcvúk . typ. na aký srne 
u nás už ~koro zabudli. Energická piese ň To 

.je toho ( Bric~tenský-Michl ík) zjavne vyho
vovala tempe ramentnému prejavu Alžbety 
ľavicovej. 

Príjemnou zmenou a jediným vybočením 
zo strcdnoprLidových archaizmov bola Natá
lia Bajcurová s vlastnou pop-džezovou sam
bou Mesto má ospal(l tvár. Pre hudobného 
kriti ka je vždy nebezpečné . keď sa hudbe ve
nuje i aktívne. v tomto prípade však všetko 
dopadlo dobre . 

Peter Slivka, bývalý spevák z heavy meta
lovej skupiny Makar Cudra si získal publi
kum bczprostrcdnosfou a mužným preja
vom. Andrea Ccrvcnkoví1 by mala pracovať 
na svojskom prejave . výraze a repe rtoári. zá
klad m<Í dobrý. 

Nechcem. aby táto kritika vyznela ako há
dzanie pol icn pod nohy amatérom. myslím 
si. že by sme ich nemali považovať za krehké 
rastlinky. ktorým uškodí i troška chladu. Ok
rem toho. frekventanti ŠtLillia ~pcvákov do
stali na zúvcr koncertu ll . kvalifikačný stu
peli Slovkoncertu. takže amatérmi celkom 
nic s(L Kto je ta lent . ten sa hádam s trochou 
šťastia uchytí i nn našej profc~io níllnej scéne . 
Dúfaj me. že ~a tam etabluje čo najviac absol
ventov Štúdia . Na to však potrebujú ešte ve
ra praxe. Ako po skončení každej školy. 

MARI AN .JASLOVSK'\' 



Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív. 

Riadltef SF doc. dr. Ladislav Mokrý, CSc. 
Snímka Ing. Konozsl 

Pokračovanie z l. str. 
je v konkurencii európskych o rchestrov. To
mu iste napomôže aj to, že napríklad Košic
rov komplet Slovanských tancov hodnotí 
americká odborná kritika najvyššie spomedzi 
existujúcich nahrávok na CD (vrátane Neu
mannovej s CF, Kubelíkovej, Solti ho atď. ). 

Za ústredný problém Slovenskej filharmó
nie v súčasnosti považujem získanie kvalitné
ho šéfdirigenta , ktorý by nie len chcel , ale aj 
dokázal s týmto vynikajúcim kole ktívom rea
lizovať progresívny umelecký program. To 
znamená na prvom mieste pre takýto pro
gram nadch núf orchester a upevi~ovať v ňom 
nielen tvorivé schopnosti , ale aj umeleckú 
disciplínu a zodpovednosť. S týmto kľúčo
vým problémom súvisí numosť zvýšiť účasť 
orchestra na riešení jeho trvalých úloh, na 
prvom mieste ume leckých. V súčasnosti hľa
dáme pre to vhodné organizačné a ešte väč
šmi morálno-vôľové predpoklady. K hlav
ným problémom patrí aj to , že úroveň odme
ňovan ia našich umeleckých pracovníkov je 
žalostne n ízka v po rovnaní nielen s Českou 
fil )larmóniou , ale aj s orchestrom SND 
a Symfonickým o rchestrom Čs. rozhlasu. 
V poslednom období boli celoštátne naruše
né éllliodoho platné normy odmeňovan ia na
príklad v tom, že Česká a Slovenská filhar
mónia boli zaradené nižšie než orchestre ná
rodných divadiel. Zdá sa, že nadri adené or
gány sú tento závažný omyl ochotné ko rigo
vať, ide však aj o pridelenie potrebných 
mzdových prostriedkov. Tu by ne mala pano
vať ľubovôl'a, ale principiálne posúdenie sku
točného významu práce toho-kto rého telesa 
pre národnú kultúru . 

Nazdávhm sa napokon. že nemožno ad ac
ta odložiť ani náš zámer vybudovať pre Slo
venskú filh armóniu a tým pre celú slovenskú 
hudobnú kultúru dôstoj ný umelecký stánok. 
Naša iniciatíva v tomto ohľade prišla skôr 
než rozhodnutie o budovan[ nového Sloven
ské ho národného divadla a výsledky archi
tektonickej súťaže preukázali , že máme reál
ny a p lne odóvoďnený .záme r. Aj keď vie m, 
že sám na jeho realizácii nebudem môcť pra
covať do konca, neprestane m sa usilovať 
o naplne nie tejto nesmierne významnej úlo
hy. 

SF j e orchester dobrej úrovne s nejednou 
"hviezdnou hodinou" , po stránke umeleckej 
však isto ešte nedospela k svojim vrcholným 
možnostiam. V rade rôznych spoluurčujúcich 
faktorov tu určite rozhodujúcu úlohu hrá cie· 
ľavedomá dramaturgia (realizovaná kvalitný
mi dir igentmi), ktorá môže výrazne ovplyvnil' 
~týlovú istotu i rozhľadenost' orchestra. V sú
vislosti s tým stoja za zmienku hádam problé
my interpretácie hudby obdobia klasicizmu 
na jednej strane a u nás menej frekventova
ných skladateľov 20. storočia (počnúc 2. vie
denskou školou, Stravinským, cez povojnovú 
avantgardu až po najnovšie skladateľské tren
dy; o baroku sa nezmieňujem, ten sa - vlast
ne právom - vytratil z kompetencie veľkých 
symfonických orchestrov). Ako je to so špe
cializáciou symfonických orchestrov všeobec· 
ne? 

- Dramaturgia je neuralgickým bodom 
v činnosti československých hudobných telies 
- úmyselne zdôrazňuj em celoštátny rozmer 
problému, lebo to. čo sa u nás prejavuje vy
pukle jšie , ncobišlo ani kedysi také vyspelé 
a svetove významné hudobné centrum ako je 
Praha. Ide o to , že s klcsaj(tcou úrovtíou hu
dobnej vzdelanost i - a tá nic je len odrazom 
krízy našej školy a rodiny (stále viac det[ vy
rastá v neúplných rodinách , kde výchova nut
ne zaostáva) , ale aj deformova ných názorov 
na životné hodno ty - zužuje sa záuje(11 hu
dobného publika na stále menší okruh k lasi
cisticko-romantické ho repertoáru. Najcitel
nejšie sa tento z(Jžený záujem pre javuje vo 
vzťahu k súčasnej hudbe vrátane našej slo
venskej , ktorá dnes musí stále viac zápasiť 
o dôveru poslucháča . Teším sa, pravda, to
mu, že v najmladšej generácii nastal istý t vo-

rivý ruch , ktorý budí zauJem o skupinu 
rovesníkov , náš problém to však nerieši. 
Filharmónia nemôže hrať pre občasných 
100-200 záujemcov, chceme, aby sme každý 
týždeň prilákali nie stovky, ale tisíce záujem
cov. Ich absenciu musfme považovať za svoj 
neúspech, osobitne boravo pociťovaný najmä 
umelcami na pódiu. Preto opatrnejšie než 
predtým musíme koncipovať svoje progra
my, rešpektujúc pritom aj stále výraznejšiu 
nechuť dirigentov uvádzať diela bez výraz
ných šancí na úspech. Problém záujmov diri
gentov a ich schopností uvádzať nekonven
čný repertoár sa týka nielen súčasnej hudby, 
ale naprfklad aj hudby predklasicistickej. 
Máš pravdu, že tento typ repertoáru dnes 
kvalifikovane obhospodarujú najmä špeciali
zované komorné súbory, no zostáva tu nád
herný vokálno-symfonický repertoár . ktorý 
by mal zostať vecou filharmónie. Ukazuje sa 
však, že nám tu výrazne chýba domáca inter
pretačná tradícia. čo veľmi vypuklo demon
štroval rok 1985, rok jubileí Schiltza. Bacha 
a Hände la. Vtedy ani jedno československé 
teleso v barokovom vokálno-symfonickom 
repertoári neponúklo skutočný tvorivý čin , 
ani nehovoriac o tom, že u nás zatiaľ výraz
ne jšie nerezonujú moderné smery v interpre
tácii predklasicistickej hudby, reprezentova
né naprfklad Rillingom, Gardincrom, Har
noncourtom. Ale aby som nebol príliš skep
tický- v ro ku 1991 sa chceme sústredenejšie 
zaoberať prezentáciou Mozarta v celej šírke 
-od komorných skladieb, symfonických diel 
a vokálno-symfonického repertoáru až po 
komornú operu. Opierať sa pritom budeme 
najmä na znamenitého mozartovské ho inter
preta Zdeňka Košlera. ale čakáme aj zaují
mavých zahraničných hosťov. 

Pokia r ide o súčasnú či najsúčasnejšiu hud
bu, je mi vefmi fúto. že som neuspel s ho to
vým projektom na festival takejto hudby, 
ktorý mal byť na konci sezóny 1989-1990 
v prevažnej miere za prostriedky nášho ústa
vu . Paradoxné je, že som s týmto návrhom 
neuspe l vo Zväze slovenských skladateľov 
a koncertných umelcov. kvôli ko lfzii s pre
hliadkou Nová slovenská hudba. Tú zasa 
z pôvodného te rmínu ,.vytlačil" Festival čes
koslovenskej hudby , prehliadka našej hudby 
posledných piatich rokov. Nie je pritom ta
jomstvom , že z festivalov súčasnej hudby 
vzniká akési getto , v ktorom sa špecializova
ným záujemcom ponúka to , čo sa nemôže 
objaviť v sezóne , aj tak si však myslfm . že to 
je lepšie ako nič. V tejto súvislosti si tiež ne
môže m odpustiť svoje varovanie na adresu 
našich skladatefov - ich ostentatívny nezá
ujem o náš hudo~ný život vrátane uvádzania 
tvo rby kolegov negatívne vplýva o. i. aj na 
postoje interpretov, kto rí beztak vedia, že 
programovanfm noviniek riskujú oveľa viac. 
než uvádzaním overených hodnôt . .,Sple ndid 
isolation". v akej žijú naši skladatelia, ich 
zbavuje reálneho pol)fadu na stav a potreby 
našej kultúry. ale aj na výsledky ich práce. 
Často sa pri prvej konfrontácii so svetom 
ukáže, že si o úrovni našej tvorby namýšfame 
viac, než je zdravé . .. 

SF sa teší všeobecnej vážnosti a úcte ako do· 
bre fungujúca, úspešná umelecká lnAtitúcla. 
Na stránkach ná§ho tasoplsu sa však v nedáv· 
nej minulosti národný umelec Ladislav Slo· 
vák, dlhorotný šéfdirigent orchestra, vyjadril 
kriticky k niektorým problémom jeho sútas
ného vedenia. 

- Organizačný mode l Slovenskej filhar
mónie vyplýva z jednotného mode lu riadenia 
československých umeleckých inštitúcií. Dô
ležitejšie než právne ustanovenia sú medzi
ľudské vzťahy a každodenné riešenia vecných 
problémov. Pritom je nesporné, že vedúci 
umeleckých telies majú plnú zodpovednosť 
za koncipovanie a plnenie ume leckých úloh 
svojho telesa a za kádrové. disciplinárne 
i pracovné problémy a musia mať na to nále
žitý p riestor. Ú lohou riaditeľa je preto vytvá
rať primerané podmienky. aj keď mnoho zá
vis[ od možností, ktoré poskytujú nadriade
né orgány, a to nielen Ministerstvo kultúry. 
ale aj Ministerstvo financií , plánovacie o rgá
ny atď. V ústave . akým je náš. musí riadite L 
zodpovedajúci v konečnom dôsledku za cel
kové výsledky práce , tiež koordinQvať prácu 
umeleckých telies, pracujúcich autonómne. 
V tej to súvislosti treba dodať. že funkcia ve
dúceho ume leckých telies odumrela via facti 
preto. že jednotliví vedúci telies odmietali 
ne kvalifikované zásahy do svojej zvrchova
nej právomoci . Napríklad Bohdan Warchal 
nemal dôvody akceptovať zasahovanie do 
svoje j kompete ncie zo strany vedúceho iné
ho telesa. Tento proces autonomizácie telies 
SF je nezvratný a v rovnakej podobe sa pre
javuje aj v českej filharmónii. Pokiaľ ide 
o postave nie vedúcich umeleckých telies. 
rozhodujúce nie je ich nominálne postave
nie , a le umelecká auto rita v ústave i vo verej
nosti. MysHm si, že u nás nikdy nebola spor
ná ani autorita ani kompetencia Bohdana 
Warchala, plne rešpektovaného aj nadriade
nými orgánmi - to všetko le n vďaka jeho pre-

svedčivým umeleckým výsledkom a pl nému 
stotožneniu sa so záujmami vlastného súbo
ru . V tomto ohľade mala šťastie Česká filhar
mónia, kde osobnosť formátu Karla Ančerla 
i Václava Neumanna boli v iac než dôstoj ným 
partnerom riaditeľovi Jifímu Pauerovi , ktorý 
nikdy ne necha l n ikoho na pochybách. že ko
nečnú zodpovednosť i právomoc má v rukách 
on . Podobná situácia je vo viedenskej opere, 
kde rozhoduj úcim faktorom v celom ústave 
je riaditeľ dr. Drese. tízko spolupracujúci so 
šéfdirigentom Claudiom Abbadom. Je pri
tom evidentné, že ani pripravované nové ve
denie tohto ústavu Eberhard Wächter a Joan 
Holender si nenechá uprieť zodpovednosť 
i kompetenciu v riadení všetkých zásadných 
o tázok spojených ústavov viedenskej Štátnej 
a Ľudovej opery. Poučné je a j nedávno prija
té riešenie riadenia salzburského festivalu po 
smrti Herberta von Karaj ana - na če le hude 
triumvirát . v ktorom nie je a ni jeden diri
gent , zrejme po skúsenostiach s nadužfvanfm 
moci v Karajanovej ére . A ešte jeden čerstvý 
fakt - koncom sezóny došlo ku konfliktu me
dzi riaditeľom orchestra v Los A ngeles fle ish
manom a šé fd irigentom Previnom . ktorý 
žiadal Fle ishma nov odchod. Na nátlak orche
stra prepustili Previna. 

Posledne citovaný fakt pripomína, že do 
dialógu či konfliktu medzi šéfom telesa a ria
diteľom stále viac vstupuje tret í podstatný 
faktor. a tým sú členovia telesa samotného. 
Stále zrej mejšie j e totiž to, že bez,ich ak~ív
nej účasti . podpory a spolupráce nemožno 
nie le n riadi ť , ale hlavne úspešne umelecky 
pracovať a že ich názor musí byť stá le viac 
rešpektovaný. Tento proces ved ie k tomu . že 
typ dirigenta. ktorý čo aj so sebalepším úmy
slom presadzuje svoje zámery nctaktne. šika
novaním hráčov a vytváraním atmosféry 
strachu a ex istenčnej neistoty . definitívne pa
t rí minulosti. Tento fak t tre ba zdôrazni ť naj 
mä pre to . že aj medzi mladými dirigentmi sa 
vyskytujú jednotlivci , nerešpektujúci nutnosť 
partnerske j spolupráce. Václav Ncumann 
dobre vedel, prečo za podstatnú príčinu ne
úspechu našich mladých d ir igentov na l. roč
níku Talichovcj dirige nt skej súťaže považo
val nedostatok úcty a pokory pred orchestra
mi . 

Názov Slovenská filharmónia má dvojaký 
obsah: okrem pôvodne takto označeného or
chestra dnes už znamená veľkú inštitítciu 
(s vyše 400 zamestnancami), najväčšiu a naj
rozmanitejšiu svojho druhu na Slovensku. To 
znamená, že riaditeľ SF má niekoľkonásobne 
vy~~í t>Otet starostí, než poskytuje samotný 
orchester. V dôsledku skutotnosti, že SF 
združuje najvýznamnejšie slovenské telesá, 

Koncert SF vo Vicenzc- Teatro O limplco (1963). 

komorné súbory , sólistov, komornú operu, 
stala sa súčasne aj naj\'äčším a pomaly jedi
ným pravidelným usporiadateľom a organizá· 
torom koncertného života v Bratislave. Aký 
význam má a aký účel sleduje takáto koncen· 
trácia najlepších sH pod jednou strechou? Ne
hrozí tu nebezpečenstvo jednokoľajnosti, mo
notónnosti, straty dynamizmu? 

- Ide o dva problémy: o premenu Sloven
ske j (rovnako ako Českej a ďalš ích českých 
orchestrov) fi lharmónie na umelecké ústavy. 
združujúce čo najširší okruh profesionálnych 
koncertných telies, komorných súborov a só
listov . Tento proces by sme pre nás radi po
važovali za na dlhý čas uzavretý, lebo ďalš í 
exte nz ívny vývoj nie je vecne zvládnutefný 
a dosttíva sa aj do rozporu s možnosťami náš
ho hudobného života. V tejto súvislosti rá
tam napevno s tým . že Komorná opera 
v blfzkej budúcnosti prejde do vhodnejšieho 
zväzku tak , ako ná m to sľubovali vtedy, keď 
sme prevzali túto pre nás celkom n!:typickú 
úlohu. Nazdávam sa pritom . že sme preuká
zali životaschopnosť také hoto typu hudobné
ho divadla a že sme pre jeho ďalšiu činnosť 
vytvorili solídny základ vo vlastnom o rchestri 
so . skúseným šéfdirigentom Mariánom Va
chom . 

Druhý problé m je stále väčšie. ba nadmer
né koncentrovanie hudobného života do o
kruhu činnosti SF. Každý insider pritom vie. 
že v tomto ohľade filharmónia supluje za 
iných, najmä preto. že Bratislave chýba po
dobný partner filharmónie , akým je v Prahe 
najväčš í organizátor koncertov FOK. Naše 
hlavné mesto na rozdiel od výtvarného ume
nia, kde sa na jeho pôde už vyše sto rokov 
rozvíjajú pozoruhodné aktivity. nemá tradí
ciu byt' gestorom hudobných aktivít naprí
klad ako zriaďovateľ profesionálnych súbo
rov . V poslednom čase naopak existuje stále 
výraznejš í tlak redukovať aj koncertné akti· 
vi ty mestských zariadení. Preto sme vlani bo
li konfrontovaní s p roblémom. č i zli kvidovať 
neobyčajne zauj ímavé nedeľné komorné ma
ti né v Galérii mesta Bratislavy, alebo pre
vziať ich gesciu filharmóniou. Rozhodli sme 
sa pre druhé riešenie, hoci nám opäť pridalo 
na starostiach a výsledok uplynulej sezóny 
nám vystavuje dobré svedectvo o rozumnosti 
tohoto k roku . najmä keď sme pre spoluprácu 
získali ZSSKU. Slovkoncert a VŠMU. V se
zóne 1989- 1990 zasa .,vyskočil" problém or
ganových konccrtov ·v Redute. Keby sme sa 
nestali ich spoluusporiadatcľom , zaniknú. 
Preto sme neodmietli, ba chceme organom 
doplniť aj krásnu komornú sieň . ktorú sme 
nie náhodou nazva li Moyzesovou sieňou. Aj 

Pokračovanie na 12. str. 
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ukázalo sa . že sa iba s r)ou neuživí, ak jeho 
dielu nehudú chníncné ako duchovné vlast
nktvo, ktoré v kolobehu spoločenského uží
vania je hodnototvo rné a že túto hodnotu 
treba rozdeli ť tak. aby alikvotnu časť výnosov 
dostával tvorca. Rakúsko-Uhorsko patrilo 
medzi prvé štáty. ktoré v r. 1886 pristúpili 
k Bernskej a neskôr k Ženevskej konvencii, 
zabezpečujúcich vnútroštátnu i medzinárod
nú ochranu autorských práv. Pre dualistický 
štát bolo charak teristické. že na Slovensku 
platil od r. 1884 uhorský autorský z<íkon. 
ktorý bol odlišný od a utorského zákona plat
ného od r. 1895 v českých zemiach . Ak teda 
Ceskoslovenský štát pristúpi l vr. l 919 v Bern
skej konvencii. vznikol problém dvojakého 
právneho poriadku . z ktorých ani jeden plne 
nevyjadroval zásady Bernskej konvencie . Za 
daných okolností vznikla koncom roku 1919 
ochrunná organizácia v Prahe. Ochranné 
združenie českos lovenských skladatcfov. 
ktoré sa ne~kôr premenovalo na Ochranný 
zviiz autorský. V r. 1922 dochádza k založe
niu pobočky OSA v Bratislave. ktorej bol 
zverený výkon ochrany autorských práv na 
území Slovenska . V roku 1926 sa založila 
v Paríži Konfederácia autorsko-právnych or
ganiz:ícir CISAC. kde sme boli spoluzaklada-

Cinnosť zväzu v roku llJX9 sa začala bilan
covai plcmírnymi zasadnutiami jednotlivých 
tvorÍ\ ých komisií. ktoré okrem hodnote nia 
činno~ti sa zamera li najmä na problémy spre
vúdza júce náš kultúrno-politický a spoločen
ský rozvoj. Bio zväčša o vzťahové otázky me
dzi .icdnotlivými tvorivými tendenciami . 
vzťahu zviizu k jednotlivým inštitúci{tm a or
ganiz:iciám. o postavenie národného zviizu 
a zviiLu l'ederúlncho a najmä o uplatnenie 
sklada teľskej. interpretačnej a muzikologic
kej tvorby v spoločenskej praxi. Plcn:'trne vý
rohm' zasadnutie členov zväzu riešilo už prob
lemat iku jednotlivých tvorivých komisií. 
V z:badnom a originálne koncipovanom pre
jave predsedu zviizu našli členovia konkrétne 
odiXll cdc na otázky vzne~ené na plenárkach 
kombií . Žiar. prítomnosi členst va na plcn:ír
kc neho la ani SO 'Yo-ná. 

Od Laéiatku roka llJHlJ\a činnosť zväzu ak
tívne prejavovala aj v koncertnej či nnosti. 
Konc.:rty zvHzu ~a rozšírili o ďalšie podujatie 
o jednu nedeľu v mesiaci v GMB . Uskutočni
lo Sll 6 komorných koncertov kombinova
ných ' prednesom poézie. na ktorých odzne
lo 17 ~klad ieb súčllsn ých slovenských sklada
tcl'ov. tvorba česká a sve tovú. Utvorili sa tak 
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1cfmi a jedným z jej prvých č le nov. Túto po
líciu si držíme až po sť1časnosť . hoci v konfe
derácii dominujú oveľa silnejšie autorské or
ganizácie . Autorský zákon bol v CSR vydaný 
v r. 1926 a novelizovaný vr. 1936. Tieto ver
zie vyjadrovali záujmy vtedujších zákonodar
cov prvej republiky. Bolo len samozrejmé, 
že po februári 1948 si nové spoločenské pod
mienky vyžiadali zakotvenie autorských práv 
v sústave socialistickej spoločnosti a jej práv
neho poriadku. Autorský zákon č . l 15 z roku 
1953 a novelizovaný v r. 1965 vyjadruje so
cialistické zásady ochrany a rešpektovania 
umeleckej tvorivej práce, stáva sa nástrojom 
socialistickej kultúrnej politiky a súčasne reš
pektuje medzinárodné záväzky nášho štátu 
voči iným krajinám s rozl ičným spoločen

ským zriadením. Múdrosť tohto zákona po
chádza od takých autorít ako boli doc. Knap. 
dr. Novotný z pražskej OSA a akademik Lu
by. V r. 1961 vznikol tzv. Rímsky dohovor 
o och rane výkonov interpretačných umelcov. 
ktorý náš štát prijal v r. 1964 . Na základe to
ho vzniklo najprv OSVU v Prahe. neskôr sa 
ochrana práv výkonných umelcov stala súčas
ťou OSA a SOZA. Zákon o čs. federácii zve
ril ot:'1zky občia nsko-právnych vzťahov, kto
rých odvetvím sú i vzťahy autorsko-právne, 
do sféry právomoci národných republík. Na 
základe toho dochádza i k vydaniu štatútu 
SOZA. ktorá sa stftva špecilickou socia listic
kou organizáciou. Ž ivot a prax sa vyvíja 
a v ~ť1časnosti uvažujeme o novom autor
skom zákone. Prial by som si. aby pri jeho 

ďalšk možnosti pre širšie uplatnenie sloven
ských interpretov. Ťažiskovým podujatím 
všetk~·ch tvorivých komisií zviizu je prehliad
ka Novú slovenská hudba. ktorá sa uskutoč
nila ~trnásty mz. Okrem týchto koncertov 
zncl;t súčasn:í ~lovenská hudba aj na koncer
te v r:ímci Týždt)a novej tvorby v Prahe . na 
troch koncertoch v CSR a 3 koncertoch 
v SSR spoločne organizovaných so ZCSKU . 
V r{t mci spolupráce s brnianskou pobočkou 
ZCSKU odzneli ďalšie tri slovenské diela, na 
koncertoch v Košiciach a v Banskej Bystrici 
ďalškh IO slovenských diel ... Ďalš ia tvorha 
odznela na Prehliadke koncertného umenia 
v Ž iline. na non-stop koncerte v Stúdiu mla
dých Cs. rozhlasu a zo z;íznamov na stretnutí 
tvoril·ých komisii teoretikov a kritikov české
ho a ~ tovcnského zväzu v Brne. na stretnutí 
mlad\'ch skladateľov CSSR a BĽR a najmä 
na t.i. kolokviu o súčasnej slovenskej tvor
bc v Dolnej Krupej. Toto podujatie má oso
bitý význam pre našu tvorbu u najmii pre jej 
ďalši rozvoj vychádzajúc z poznania. že sú
časné kultúrno-politické dianie podnecuje 
č lenskú iniciatívu. z ktorej vyplýva rad pod
netov pre tľa lšiu činnosť . V oblasti teoretic
kej sa konali aj ďalš ie podujatia ako VJ. sym
p(>zium mladých muzikológov počas 14. roč-

bratislavského konzervatória 
Bayre-...t:he 

Komorný orcheste r Konzervatória v Brati
sluvc pod vedením prof. Jána Praganta do
stal na základe vysokej interpretačnej (trovne 
ponuku (tčin kovať na 39. slávnostnom medzi
národnom hudobnom stretnut·Í mlúdcžc 
v Bayreuthe (NSR) . ktoré sa konalo od 
4. augusta do 28. augusta ll)89. 

Ml:tdí umelci sa tu ~tret li s 440 hudobníkmi 
z 3() kraj in. V náročnej konkurenci i vynika
jílco reprezentovali slovenské socialistické 
~kols tvo a získali obdiv nielen na koncertoch. 
ale aj ako účast níci pracovných ~eminárov. 

Komorný orchester účinkoval na štyroch 
samostatných koncertoch. kde s veľkým 
úspechom predniesol skladby K. Stamitza 
(Orchestrá lne kvarteto C dur) . J . Haydna 
(Koncert pre violončelo a orchester C dur). 
O. Rcspighiho (Antické úric a tanec- 3. sui
ta) u W. A. Mozarta (Malá nočmí hudba) . 

Umelecké majstrovstvo prof. H na Pragan
t:~ a členov komorného orchestra ocenila hu
dohn{t kritika a osobi tne umelecké vedenie 
stretnutia. O vysokej úrovni žiakov bratislav
skéhl~ konze rva tó ria svedčí aj skutočnosť. že 
po núročnom konkurLnom pokračovan í oh
sadili významné posty v Symfonickom or
chestri stretnutia' miesto koncertné ho maj
str:~ Beata Magdolenová (žiačka prof. Pazdc
ru). miesto vedť1ceho huslí Ivo Raška (žiak 

prof. ·J . Pazdcru) a miesto vedúceho violon
čclovcj skupiny Jozef Lupták (žiak prof. K. 
Filipoviča). Všetci členovia komorného or
chestra pracovuli tri týždne v symfonickom 
orchestri pod vede ním prof. Gi.intcra Nic
dlingcra (NSR) a naštudovali dva celovečer
né programy. Osobitný význam mal vokálno
scénický program z diela Hectora Berlioza 
pri priležitostí 200. výroéia Veľkej francúz
skej revolúcie. Na interpretácii tohoto pro
gramu sa podieľalo 250 sólistov. spevákov 
a hudobníkov. Hrali kantátu pre te norové 
sólo (Železn ičná kant:íta). zbor a orchester 
Chant des Chemins de fcr. lyrickú monodrá
mu pre orcheste r. zbor a sólistov Lélio - ou 
Lc Rctour :'t la Vie (Lélio - alebo n;ívrat do 
života) a Syrnphonie funcbrc ct t riomphalc. 
op. 15 (symfónia Smútočmí a tri umfálna). 
Symfonický orcheste r s vel'kým (tspcchorn 
odohral tento program aj v hlavnom meste 
NSR v Bonne ako súčasi osl{tv BONN 2 000 
- príležitosti výročia založenia mesta. 

Mlad í hudobníci v Bayreuthe. pracovali aj 
v osobitných seminároch violončelovej hry 
(prof. Uzi Wiesel. Izrae l). hry na bicích nú
strojoch (prof. Bo Ni l~~on . USA). hry na dy
chov~·ch nástrojoch (prof. Fmnk van Kotcn, 
Holandsko) . zborového spevu (prof. Peter 
Hartmann. NSR). speváckej interpretácie 

zrode ~táli rovnako osvietení ľudia. aby sa 
v tomto zákone zakotvili a prchfbili zásady 
socialistického právneho poriadku a záujmy 
social i~ t ickcj kultúrnej politiky v podmien
kach zodpovedajúcich našej dobe a aby pred
vídal vývinové trendy tak. aby ho nebolo 
treba po chvíli prcrftbať . 

SOZA v súčasnosti zastupuje 482 autorov 
a 404 ded ičov autorských práv. Statisticky 
ročne eviduje uži tie hudohných diel na území 
SSR asi 40 000 diel zah raničných autorov. 
12 000 diel českých autorov a 22 000 diel slo
venských autorov. Kto vedie nekvalifikované 
reč i o kultúrnej izolácii našej krajiny. nech si 
povšimne tých 40 ()()() skladieb. ktoré sa roč
ne zo zahraničnej tvorby na Slovensku uvá
dzajú. 

Dovoľte. aby som teraz spomenul ľudí. 
ktorí stáli na čele SOZA za jej 50-ročné ob
dobie. 3 roky pôsobil ako r iaditeľ Miloš Rup
peldt , známy pedagóg a organizátor hudob
ného života . 22 rokov viedol organizáciu ná
rodný umelec 'Gejza Dusík a treba povedať. 
že za jeho pôsobenia prekonávala najv<ížncj
šie zmeny a metamorfózy. 3 roky viedol 
SOZA Andrej Gaduš a od r. 1978 po súčas
nosť dr. Stefan Malíček. Využívam túto prí
ležitosť. ahy som sa mu poďakoval za rozváž
nu a múdru prácu na svojom poste. Funkciu 
predsedov výborov zastávali 6 rokov nár. 
um. Mikuláš Schneide r-Trnavský. nár. um . 
prof. Eugen Suchoň stál na čele výboru 
plných 28 rokov. za čo mu osobitne patrí na-

nika prehl iadky NS H konanej v spolupráci 
s Katedrou estetiky a vied o umení FFUK. 
sť1časťou ktorého bol i aj 2 koncerty. na kto
rých odznelo IO die l slovenských skladate
ľov. Významným podujatím bola Muzikolo
gická konferencia Hudobná veda CSSR dnes 
a zajt ra, seminár Hudha a počítač v Banskej 
Bystrici. Zväz ~a podic fa l aj na príprave a re
alizácii prvých Dni sláéikovej hudby v Ban
skej Bystrici. súčasťou ktorých boli tri teore
tické podujatia a štyri koncerty. na ktorých 
odznelo 5 skladieh slovenských skladateľov . 
V priebehu l. polroka sa zväz zaoheral aj 
prípravou Festivalu čs. súčasnej tvorby. kto
rý sa mft uskutočni ť 19.-24. 2. 19lJO na počesť 
oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou 
(45. výročie ) . V súvislosti s festivalom sa vy
náralo viacero problémov. nujrnä však otá,z
ky finančné . kto ré nevplývali pozitívne na je
ho prípravu a zabezpečenie . Taktiež sa usku
točňovala príprava 15. ročn íka NSH. ktorý 
~a hudc konai v drioch 2.-7. júna llJlJO. Zme
nený termín oproti fcbru{tru vyplýva z toho. 
že v tom čase sa bude konať ccloštíltny festi
val. Siroký rozs;th prác sa usku točni l na prí
prave 23. ročn íka Prehl iadky mladých kon
certných umelcov v Trenčianskych Tepli
ciach. ktorý su konal v dňoch 28. 7. - 4. il. 

Záber z koncertu. 

(prof. Emilia Várasdy. MĽR) . klavírnej ko
repetície (prof. Csaba Végvári . MĽR) . Jed
notliví účast níci a jednotlivé semináre sa kaž
dodenne prezentovali na veľkom počte sólo
vých a komorných koncertov a i n terpretač

ných diskusií. 
Súl'a~ťou programu bola aj núvšteva pred

stavení Wagnerových opier na Slávnostnom 
festiva le v jeho opernom divadle. Vrcholný 
zážitok z neohyčaj ne vynikajúceho naštudo
vania opier Lohcngri n. Tannhiiuser a Parsifal 
umocnil ich pohyt v Buyrcuthc. 
Úča~i na Medzinárodnom hudohnom 

še uznanie. pretože výbor pod jeho vedením 
previedol orgunizáciu do štruktúry socialis
t ick~ho kultúrneho o rganizmu. Tri roky hol 
predsedom nár. um. prof. Ján Cikker. rok 
zasl. um. Stefan Klimo. l) rokov som mal t li 
česť túto fu nkciu zast ávať ja. Od r. llJX7 je 
predsedom SOZA zasl. um . Ilja Zeljenka. 
Nič nemôže viac ublížii tejto organizúcii. ako 
je erózia zvnútra . rozhrojc a nespokojnosť. 
siažnosti a udávania. Je preli' nevyhnutné. 
aby na če le organizácie stáli ľudia s vysokou 
autoritou a erudíciou . aby sme pomúhali 
utvárať vážnosť a serióznosť inštitúcie. V za
hraničí rnft SOZA autoritu už temer ncotrasi
teľn ú . V súčasnosti má 42 fungujúcich bilate
rálnych dohôd , prostredníctvom ktorých za
stupuje záujem 3,5 milióna nositeľov autor
ských práv. Zvyšujme autoritu SOZA a po
máhajme jej práci. 

Autorské práva sa v súčasnosti dtc viac 
europeizujú a problémy glohalizujú. Nové 
technické médiá znamenajú pre ochranu au
torských práv nové výzvy. Rozširuje sa pirát
ske užívanie nahrávok. nedovolené kopíro
vanie vydaných i rukopisných diel. satelitné 
prenosy programov. čin nosť vysielačiek mi
mo štátnych výsostných území- to sú všetko 
otvorené problémy. ktoré nás upozorňuj ú . 
ahy srne nezaspali na vavrínoch. Prosto , ide 
o výročie za pochodu. ale o výročie význam
né. ktorého skromnou oslavou či pripomenu
tím chceme upozorn i ť na dôlcžito~i a núroč
nosť práce ochrany autorských práv. 

llJ8(). Napriek komplikáciám pri koncertoch 
zostavených z po~luchťtčov st redných hudob
ných škôl a VSMU. ~a podarilo vyt vori ť doh
rý z{tklad na uskutočnenie tohto podujat ia . 

Z uvedeného preh ľadu jednotlivých podu
jatí l . polroku vyplýva. že hlavnú úlohu zvä
zu. podnecovanie tvorby a jej šírenie. sa da rí 
nielen napfňai, ale aj rozvíja ť nach:ídzaním 
novýt·h foriem práce. napfr)aním koncertov 
kvalitnou dramaturgickou a koncertnou či n
nosťou , pro~trednfctvom ktorej sa dostávajú 
umelecké hodnoty bližšie k rôznym vrstvám 
obyv<~ teľst va . Táto úloha zostáva aktuálna aj 
pre obdobie 2. polroka 1989. 

Aktívnu hi lanciu tvoria aj naše zahraničné 
styky. Z<l l . polrok prijal ZSSKU dovedna 
26 za hraničných hostí: z Maďarska - 3. 
Sovietskeho zviizu - 6. Poľska - 3. Ku
hy-::!. Rakúska - l , Cíny- 3. Bulharska - 4. 
NDR - 2. Fínska- 2. Viičš in a zahraničných 
účastnikov sa zúča~tni la na fehruárovcj pre
hliadke Nová slovcnsk(t hudha. Do zahrani
čia na študijné pobyty vycestovalo l4 našich 
členov : Maďarsko - l. Sovietsky zväz - 4, 
Poľsko - 4, Rakúsko - 2. Kórejskú ľudovode
mokratická republiku - l , Juhoslúvia - l . 
Bulharsko - 3. NDR - 7, Fínsko- l. 

Snfmka archfY HŽ 

stretnutí v Bayreuthe znamená pre žiakov 
Konzervatória v Bratislave získanie nových 
hudobno-interpretačných schopností a 'ume
leckých vedomostí na základe vlastnej hu
dobnej praxe a na základe nových poznaní 
z koncertov a v seminároch. Pozitívny vý
znam má aj získanie zdravého schavedomia 
z kladných hudobných kri tík. Najvyššie oce
nenie a uznanie dostal prof. Ján Pragant, 
ktorému najvyW predstavitelia gratu lovali 
k umeleckým úspechom a prejavovali veľkú 
úctu 1.. jeho osohnosti . 

-pj-



varšavské operné impresie ll. 
WAGNEROV PRSTEŇ NIEBELUNG V 

Vrcholnou udalosťou varšavskej opernej pre
hliadky Dni Veľkého divadla bolo kompletné uve
denie tctralógic Richa rda Wagnera Nibelungov 
prsteň. Význam projektu, kto rý mal celopofský 
i medzi národný dosah , spočíval v tom. že išlo 
o prvé komplet né cyklické uvedenie tohto monu· 
mentu na ;céne varšavskej opery - za aktívnej 
účasti popredných ume leckých osobností zo zahra· 
n ičia. Akceptujúc s lová iniciá tora tohto vefkolepč

ho dramaturgického počinu, umeleckého riadite fa 
divadla a dirigenta inscenácie Roberta Satanow· 
s k é h o, malo uvedenie Wagnerovej tetralógie do
kumentovať súčasný umelecký potenciál súboru , 
jeho schopno~ti zvlľldnuť najnáročnejš ie diela. 

Ak si bligic všimneme genézu terajšieho uvede
nia tctralógic na scéne var avskej opery, evidentne 
sa tlo prvého plänu dost áva Satanowského re flexia 
sebarealizácie završujt'1ca jeho doterajšiu bohat ú 
a akt ívnu dirigentskú činnosť pri príležitosti jeho 
nedávnej sedemdesiatky. Sa tanowski svoj vzťah 

k Wagncrovi budoval pome rne systematicky 
a d lhodobo. Do histórie poľského operné ho ume· 
nia vošli už jeho pozoruhodné wagne rovské insce
nácie Tannhiiu~cra a Trista na a !soldy (bol tu di ri
gentom i režisérom v jednej osobe) na scéne po· 
znaňskcj opery v šesťdesia tych rokoch (ktorá pod 
jeho vedením dosiahla pozoruhodné výsedky). Me
dzinárodné úspechy vo wagne rovskom repertoá ri 
získal aj na medziná rodných scénach: Lohengrin 
v Karl-Marx-Stadtc (1962), v Dcssau ( 1964), Zuri
chu (1970), Krefe lde (1972), Tannhäuser v Zurichu 
{1968) a v Bordeaux ( 1972). Priamou p redohrou 
a lebo prípravou ll'\ terajší cyk lus na scéne Vefkého 
divadla bol Blúdiaci Holanďan v r. 1982 a vdký 
spomienkový pri príležitosti 100. výročia Wagnero
vej smrti 7ostavcný z fragmentov Lo hengrina, Pa r
sifal a a Walký1y. To sa však už ?ačala rodiť Sata
now~kého myšlienka na uveden ie Nibclungovho 
prstcJ)a. Ako"'' mi Satanowski v rozhovore prizna l, 
holo mu od začiatku ja;.né, že sa nezaobíde bez 
úča>ti zahran ičných umelcov pri realizácii tak ume
lecky, organ izačne a ekonomicky náročného pro
jektu. Navyše varšavsk(t insce nácia tetralógie prišla 
po viacerých európskych inscenáciách a bezpro
stredne po bayrcuts kej inscenáci i D . Barenboima a 
H . Kupfera . Satanowski dôkladne a s plnou zodpo
vednosťou zvážil celý projekt , rozvrhol ho do dvoch 
sezón, po dvoch dielach a v tomto roku na spomí
nanej prehliadke ho uviedol ako cyklický celok s 
jedným realizačným tímom. Zaujímavosťou je . že 
prof. August Everging, skú~cný operný režisér , bý· 
valý inten<.lant popredných západoeurópskych 
opc1 n5ch "cén a preli<.lcnt Medzinárodného zdru-
7cnia inten<.la ntov operných divadiel, realizoval vo 
Var\avc Nibclungov prMcJ) po prvý raz. Zato scé
nický výtvarník GOnter Schneider-Siemsscn, pô
"ohiaci v západnej Európe a v USA robil Prsteň pre 
Var:;;l\ u už po ;,icdmy raz, pričom paralelne praco
val na t<lmto i~tom die le aj pre Metropolitnú operu 
v C\1 Yorku . Domáci kostýmový výtvarník An· 
drzej Majews ki je považovaný aj v zahraničí za naj-

lepšieho poľského návrhá ra kostýmov. T ento .. au
torský" tím , odviedol vcfkolepú a pozoruhodnú 
prácu. hodnú najvyšších kritérií , naj mii pokia! ide 
o scénické stvá rne nie. výtvmné a svetelné využitie 
jedinečnej javiskovej techniky varšavskej scény. 

O výklade Wagnerovho d iela sa vždy viedli pole
miky. Ich insccnačná štýlová koncepcia s iaha od 
tradičného ilustratívneho prcpisu myto lógie. cez 
očačkanú romantickú prudériu až po asketickú 
sym boliku . končiac najodvážncjšími dobovými ak· 
tualiz:íciami. Pofská realizácia Nibe lungovho pr>te
ňa na nedos tatočnú domácu wagne rovskú trad íciu 
(Prste11 tu uvádza li mimo Rýnskeho zlata v rozpät í 
rokov 1903-1929, teda bez jednoliatej koncepcie). 
musela nevyhnutne rátať s takým výkladom , ktoré 
publiku priblíži podstatu skladatcfovcj kompozič
nej poetiky lite rá rnej filozofi e čo najoptimálnejšie. 
Pochopite fnc tetra lógia d lho zosta ne ťažkým inscc
načným orieškom, každý režisér bude v skladatcl'o
vorn diele hľadať rôzne významové rovi ny, ktorými 
by osvet li l Wagne ra nie len ako sk ladate fä , ale naj
mä ako básni ka, litcrítta a fi lozofia . Pravdu pove
d iac. v tomto zmysle ma celá Wagnerova tc tralógia 
zaujala najviac ( návštevník divadla má k d ispozícii 
n ie len perfektn ý bullet in so zauj ímavou š túdiou 
Bohdana Pocieja , a le aj úplné libreto v o riginá le 
i v poľskom preklade) . Wagnerovo videnie sveta , 
jeho 'ehopnosť vytvárať bohaté bá5nické obrazy. 
vízie , 'ym bo ly, sa mi čnsto zdali silnejšími inšpirá· 
cia mi ako hudba, k to rá predsa občas pôsobí teat· 
rálnou ilustráciou (najmä líčenie prírodných sce né
rií), hoci je mi jasné, že je to svojím s pôsobom 
podsta ta romantického ideálu a poetiky. 
Prístup inscená torov k te tralógii ma zauja l predo· 
všet kým svojou jasnou, ucelenou a zm ysluplnou fi
lozofiou i javiskovou ko ncepciou. Všetky časti 
Prstc J)a sú rámcované ohrysorn Walha ly s dúhou 
a kolmým kuželom svetla, symbolom sídla všemoc
ných bohov. Vďaka obrovskej technickej variahili· 
te varšavského javi>ka sa Walha la men( rýchlo, ne
h lučne na konkré tne obrazy a premeny. vždy logic
ky, bez naivných tradičných divadelných prestávh. 
Východ iskovým bodom Everdingovcj koncepcie je 
dešifrova nie Wagnerovej filozofie: boj o moc, bo
hats tvo a nadvládu. Namiesto mytológie Evcrding 
dáva jednotlivým obrazom a najmä postavám reál
nu podobu živých fudí, je tu pramálo myto lógie (to 
t rochu vadi lo ne meckým hosťom pre hliadky) ale 
dostatok romantickej básnivosti . ale aj javiskového 
realizmu , ktorý v závere tet ra lógie ústi do bligic 
neaktualizovanej. štylizovanej ;účasnosti . Je tu sta
rá pravda, že už od dávnych č ias je z lo protikladom 
krásy, lásky a š fache tnosti. že nadradenosť rasy plo
dí genocídu . je tu silný akcent na zovšeobecnenie 
krutovlády. až po náznak neobmedzenej moci ho
cikto rého spo ločenského zriadenia, je tu jasne ko n
kretizovaný úpadok morálky. ktorý napokon, ako 
vždy v históri i. prináša rozkol, tragédiu, úpadok 
a rozpad spoločenskej štruktúry. morálky a et iky. 
V tom to zmysle som režisérovi pritakal, i napriek 
nie ktorým vláčným , tradične poňatým miestam , lc-

Holubmvska (Gudrunc). Jerzy Artysz (Gunlher), Andrzej Sacuik (Hagen) v závereč
nej scéne Súmraku bohov. 

ho logicky vystaval a vygradoval celý cyk lus do 
očistnej katarzie . 

H udobné naštudovanie tct ralógic Robertom Sa
tanow>kirn ne;pornc nc>ic pečať dôkla<.lno;t i ~t ú· 
dia, náročno;ti na vokálny prejav i orche>trálnu 
prcpracovano;ť partitúry. Zložitejšia už bola vofha 
interpre tov jednot livých po~táv. Vo viič~i nc prípa· 
dov titul né po>tavy majú iba jedno obsadenie. os· 
tatné dvojmo i troj mo. Teda (ažisko uvádzania ce
lého cyklu spočíva <.lc facto na nickofkých osobách. 
Zo speváckych protagonistov jednotlivých ča"' i tc t· 
ralógie sa stručne pristavím iha u tých najdôležitej
ších. Z Rýnskeho zlata rád hy som vyzdvihol nos· 
ný. vyrovnaný a v hlasovorn vnlume nc výhornc po
sadený tó n Franza Ferdina nda Nentwiga (NSR) 
ako predstaviteľa náročnej a rozfahlej úlohy Wota
na. Da lej hlasovo prichojného a herecky tvárneho 
až ex presívneho Karl-Heinza Hcrrn (NSR ) ako Al· 
bcricha . Z domácich spevákov považujem za talen
tovaného a " hosťami rovnocenného Romana We
grzynu ako Logcho a Wa ndu Uargielowsku, ktorú 
rolu Erdy ;picvala iba po dru hý raz. Vo Wal kýrc 

Gudrun Volkerlová (Briinhilde) a Arlcy Rec
cc (Siegfried) v Súmraku bohov. 

Scéna zo Zlala Rýna. 

Realizačný tím Wagnerovej lelra
lógic Prsleň Nicbelungov. 

Zľava: Róbcrl Salanmnki - diJi. 
gcnl, Augusl Evcrding - rétla, 
Giinlher Schncidcr-Siemssen -
scéna, Andrzej MI\Jewski- kostý
my. 

F. F. Ncntwig pokračoval vo svojom vyrovnanom 
kreovaní Wotana. V úlohe Sicgmunda ; mc mali 
možnosť poznať takmer dvoj metrového Tcxačana . 

tenorist u Arlcy Reeceho. Di~pon ujc roz>iahlym rc
pcllo~rom (>picva Radamma. Othella. a pod. ) 
a jeho kreácia zaujala fyzicky výdatným lyricko
·hrdinným tirnhrom. Rakú~anka Gudrun Volkerto
vá ako Briinhilda prckvapovala z dcj,tva na dcj
>tvo, až >voj vcfkolcpy rozsiahly a fyzicky nc>micr
nc náročný part v Súmraku hohov (prcd\ta•cnic 
trvá šesť hodín) korunovala priam fa\cinujúcim 
>pô>obom. Sól istka wuppcrtalskcj opery. stály ho,( 
nemeckých. francuzskych. hc lg ických a in5·ch oper· 
ných scén . sa ukázala ako ideálna wagnerovská spc· 
váčka . Svoj veľký hla~ . vysokú kuht'1ru '>pievania. 
frázovania. de klam:ície >núhila z nczdolným fyzic
kým fondom v tých najcxponovanejšfch polohách 
a nekonečne dlhých vý~tupoch hez známky zakolí· 
\ania ~i únavy. O tejto mladej umelkyni . laurcátkc 
vicdcn,kcj ' pcváckcj súťaže, ktorá dne> už úspešne 
stván)uje nie len Briindhi ldu ale aj ScJllu . Venušu. 
Ortrudu a Kundry . bude opc tný svet i'tc vera po· 
čuť . V jej tieni zmta la Rumunka Elena Dumitrescu 
ako lldmwicgc. rJarhara Zugórzanka (Sicglicndc) 
a J erzy Ostapiuk ( llunding) tvorili vo wagncrov· 
;kej in..ccnícii hlavné piliere pol;kcj vok<ílncj rcp
rezent;ícic. Siegfried hol vla\t nc z{Jicžitostou hostu· 
júcich 'pcvtikov. Americký tcnori>ta Jamn 
McCruy s kúsený wagnerov;,ký mterpret v USA 
a Europe. ~i aj v najexponovancj~ích miestach 
Siegfrida zachovával ~v ieio>ť a nos nm i hlasu a~~ o
jim lyricko-hrd inným hla;,om zodpovedal churatcru 
úlohy . Karl Heinz Herr ako Alberich naďulcj rozví
jal >voju bohatú výrazov(! ~k:ílu a považujem ho za 
najvydarcncjšiu rnuž;kll po;,tavu v celej tetralógii. 
Rujsa Kotovu z Mo,kvy ako Erda , Hans Kit mtr 
(NSR ) ako Pt'1 tnik. či ho,(ujúci Poliak Andrzej Sa
ciuk , pô>ohiaci v 7ahraničf. ako Fafner. 11orili po· 
merne vyrovnané niN tdcn ic u o,ohnc pre mňa túto 
najkraj~iu ča~( tctrHiógic držali na vy;okej spcv:k· 
kej ún>vni. V zävcrečncj ča"ti tct rulógie. v Súmra
ku bohov boho spcv{Jcka tJrovcJ\ predstavenia 
pl ne 1 rukách hlavných sólistov: Aerly Reeceho 
(Siegfried) . Andrzeja Saciuka (llagcn) . Jerzyho 
Artysza (Gunthc r). Karl-Heinza l·lerra (Aiberich) 
a predovšetkým >pomínancj Gudrun Volkerto'fj 
(Driin hilda) . Jej vdkolcpý >pev nad mŕtvym Sicg· 
fri edom hol najsilnejšou grad<íciou i najkrajMm 
umeleckým zážitkom celej tetra lógie. 
Záverom azda len toľko. 1e varšavská inscenácia 
Wagnerovej te tralógic Prster) ihelungov hola 1cf· 
kou umeleckou udalo-.(ou. ktor{t pre>iahla dornacc 
prostredie a zaradila ;a do kontextu Sl'etm ych llag· 
nerov,kých trudfcií. Celý '>Úhor. ;olí;,tí. nrchc>tcr 
i zhN dok{t7.ali ;a če'>!ne popa>ovať '> týmto ohro•i· 
tým drahokamom romantickej opernej literatúry 
a vydať >vcdcctvo o národnej wojhytno,ti, ale aj 
uži točnej kontinuite s vrcholmi svetovej kultúf). 
Vclkoryso>i a ntvoreno>i voči skt'rseno;tiam a prú· 
<.lcniam >vetovcj kultúry ;,te prine;,íc wojc o•ocic 
pre j)<l\tavcnic Veľkého di va<.l la vo Wete. 

MARIÁN JURIK 

Snímky-Zbigniew feiiUIIl 



Závodný klub ROH Vernosť pri Chemic
kých závodoch J . Dimitrova sa už dávnejšie 
aktívne zúčastňuje na bratislavskom kultúr
nom živote. Vďaka vyhovujúcim podmien
kam a pochopeniu vedenia závodu vznikla 
záslužná Galéria Dimitrovec, ktorá v spolu
práci s Galériou hlavného mesta SS R Brati
slavy pravidelne poriada výstavy popredných 
československých výtvarn íkov, v rámci kto
rých vystúpil už nejeden slovenský koncertný 
umelec. Jednou z posledných vydarených ak
cií Galérie Dimitrovec bola výstava z tvorby 
národného umelca Albína Brunovského. 
V nádhernom prostredí majstrových obrazov 
sa 19. septembra uskutočnilo zauj ímavé 
stretnutie s národným umelcom A. Brunov
ským a jeho hosťami zaslúžilými umelcami 11-
jom Zeljenkom a Petrom Michalicom. Mode
rátor besedy inž. Pavol Lím rozpriadol s mi
lými hosťami dvojhodinový dialóg, v ktorom 
nechýbali ani osobn.! vyznania z rodného 
kraja, komentáre k tvorbe, zážitky i veselé 
príbehy. 

Malou fotomontážou sa usilujeme priblížiť 
vzácnu a príjemnú atmosféru, kde mi lé slovo 
i vážne myšlienky, ale aj znejúca hudba sta-

KONCERT K SNP V BANSKEJ BYSTRI
Cl. Banská Bystrica sa tohto roku stala cen
trom celo§tátnych osláv 45. l'ÝJ'OČia Sloven
ského národného povstania. Pri tejto prfle
lltosti sa uskutočnil 25. august.a 1989 v Di
vadle J. G. T~ovského slámostný koncert. 
Fudovane, múdro a ľudsky prosto sa prí
tomným priho'\:oril prof. PhDr. Ivan Plinto
vi~ CSc. z Pedagogickej fakulty. Po úvod
DOm Pochode povstalcov nár. umelca Jána 
Cikkera - banskobystrického rodáka, v pod
mf orchestra a zboru opery DJGT v progra
me vystúpili sólisti opery DJGT- zasl. umel
kyňa Dagmar Rohová-Boksová, Mikulá§ 
Dobo§ a klaviristka Dagmar Dubenová. 
Spoluú~lnkovali ~lenovia Divadla SNP 
v Martine - Petronela Dočolomanská a Ste
fm Halász. 

.SK-

KO~ICKÍ KONZERVATORISTI V GRÉC
KU. V minulej sezóne ko§ické Konzervató
rium s úspechom inscenovalo prvú Mozarto
vu operu Apolón a Hyacint. Predstavenie sl 
získalo §iroký ohlas a vysoko ho ocenil ~ 
p-écky dirigent G. Hadjinikos- pozval sólis
tov a orchester na svoj letný lnterpreta~ný 
seminár. Pod"'atle, sponzorované základi
DOU Promote International, poriada už sied
•Y rok vo svojom rodi.sku Chortone, n~mä 
pre gréckych §tudentov. V nádhernom pro
stredí malého amfiteátra, vybudovaného 
v záhradách rodiny Hadjlnlkosoveov §tudo
vall ko§ickf §tudenti diela W. A. Mozarta, 
ktorý bol ústrednou témou tohtoročného se
llinára. Výsledky svojej týždennej usUomej 
pníce prezentovali na troch záver~ných 
koncertoch, kde odzneli výlučne Mozartove 
diela - opera Apolón a Hyacint (pod taktov
kou Romana Sktepka), symfónie C dur, 
1 mol aD dur a výňatky z opery Cosi fan tot
te (dirigoval G. Hadjlnikos). Predstavenie 
Apolón a Hyacint predviedli Ko§l~anla ~ v 
At~nach v rámci letného umeleckého festi
valu. Hodnotenie výsledkov práce na§ich 
adeptov umenia vyznelo veľmi lichotivo a aj 
pnca Ich pedagógov si získala vysoké uzna
ale - l tým, že mnohí mladí Gréci prejavili 
záujem o §túdlum v Ko§iclach. 

-ný-

Blaholeláme 
Bulla ( ll . t.l. 193\1) patrí k typom sú

ujúcim v rámci svojej profesie viaccn 
Iných pôsollností. Zanechajúc pôvod

~gogickú kvalifikáciu (allsolvcnt Vy
Akoly pedagogickej) iažisko činnosti 

ntoval najmä na ollla~t interpretácie . Je: 
ročným členom Slovenského filharmo 
ho zboru. kde patrí k oporám llasovej 
· y. Dlhší čas pô-.ollil v sú !lo re Sloven 
adrigalisti . SvoJe muz•kologickc amll•

~užíva v teoretických a publicistických 
ch. 'tatisko jeho Z<íujmu sa koncent ruj • 
'1 na kultúrnu ollla~i Trnavy a jej okolia. 

P. Michalica pri prednese 

rých majstrov (Tclernann , J . S. Bach) i súčas
níka ( l. Zeljenka) priblížili prítomným náv
števn i korn kus nefalšovaného .,estetického 
projektu". A tak človeku nevdojak napadá, 
že estetická výchova je v rukách nás všet
kých. aj bez kabinetných projektov a že 
miestna kultúra sa dá dobre robiť aj v mieste 
veľkej kultúry. A človeka tiež tak napadá, že 

Záujem o starú hudbu, vo svete už roky 
prezentovaný mnohými špeciálnymi súbor
mi , koncertnými , scénickými podujatiami 
a predovšetkým jej samozrejmým včlenením 

do bežného koncertného , kultúrneho diania , 
sa u nás prejavuje zatiaľ až príliš skromne 
a nenápadne. Hoci sme sa jloncom minulého_ 
roka konečne dočkali založenia Združenia 
pre starú hudbu pri Slovenskej hudobnej 
spoločnosti s veľkoryso koncipovanými plán
mi -v našich reláciách - v ktorých nechýbajú 
at raktívne koncerty, prednášky. besedy. se
mináre i stretnutia so špičkovým i osobnosťa
mi v oblasti starej hudby, ich realizácii mies
tami nedochádza dych. Zdá sa. že aj z cel
kom prozaických príčin : málokto a má ločo z 
ozajstnej kvality je dnes len tak na podarova
nie. žiar. peniaze hýbu svetom - umenie 
nevynímajúc. a združenie nimi veru príliš 
neoplýva. Materská organizácia tých asi 
2 500 č lenov. priaznivcov starej hudby - Slo
venská hudobná spoločnost' má pod svoj imi 
krídlami viacero rôznych špecializovaných 
spoločenstiev a nic je ľahké rozsúdii. či spra
vodlivo rozdeľuje medzi všetky svoje deti 
tiež len ' ohraničené finančné prostriedky. 

Napriek všetkým limitujúcim faktorom sa 
Združenie pre starú hudbu čoraz čast ejšie 
ohlasuje a presadzuje rozličn ými akciami. 
Naposledy (22. 9. 198\1) zaujímavým a vzác
nym stretnutím s popredným znalcom starej 
hudby, muzikológom. dirigentom a umelec
kým vedúcim s(Jboru Capella Fidicinia 
dr. Hansom GrOssom. Využijúc prítomnosť 
H. Griissa na skúškach Speváckeho zboru 
mesta Bratislavy (ktorý spoluúčinkoval na 
koncertnom uvedení Monteverdi ho opery Or-
f eo s Capellou fidiciniou na tohtoročných 
BHS) zorganizovalo združenie prednášku 
s besedou na tému Niektoré problémy predvá
dzacej praxe diel Cl. Monteverdiho a jeho sú
časníkov. Na konkrétnych príkladoch Monte
verdiho Orfea zanietene. vedecky fundova
ne. a z pofifadu jedinečnej skú~enosti vlast
nej interpretačnej praxe hovoril o estetic
kých východiskách barokovej hudby. rytmic
kých a melodických zdrojoch Montcverdiho 
hudobnej reči , o problémoch historicky ve r
nej in terpretácie , používaní starých nástro
jov a o mnohých ďalších otázkach, ktoré sa 
v priebehu takmer dvojhod inového poduja
tia vyskyt li . Skoda. že výn imočná akcia bola 
ojedinelá aj v počte návštevníkov. Ani nic 
dvad~ať poslucháčov je na mesto s bohatou 
hudobnou tradíciou a s viacerými súbormi 
sta rej hudby zahanbujúco málo. Príležitost' 
konfrontácie s vlastnými umeleckými prí
stupmi využili iba členovia jedného ensem
blu. A napokon prednáška bola koncipovaná 
tak. že i pre zasvätených amatérov mohla byť 

výborným úvodom ku koncertné mu prcdve
de niu Orfea. Vinu na malej návštevnosti má 
však nielen nezáujem Bratislavčanov. ale 
snáď v ešte väčšej miere slabá a málo podnet
ná propagácia . 

M. HANZELOV Á 

keby ... keby čo len v každom jednom väč
šom podniku na Slovensku venovali finančné 
prostriedky (okrem futbalu. hokeja č i d i~ko

téky) aj na miestnu kultúru , tak ako to robia 
.,dimitrováci", azda by to s estetickou výcho
vou šlo lepšie a úspešnejšie. A bez fonnál
nych proklamácii a uznesení ... 

Text a foto: -mj-

Hudobný skladatcl' Alfréd Zemanovský 
patrí k tým tvorcom našej hudby. ktorým 
učarila slovenská ľudová picsCI'í. Jeho tvorba 
obsahuje vyše tovky zborových ~kladieb. 
kde osobité miesto zaujímajú detské zbory. 
Zcmanovský sa priklonil k detskej duši ne
obyčajne spontúnnc a so zmyslom pre fantá
ziu . rešpektujúc jemnosť i krehkosť detského 
vokálu , ktorý neexponuje do samoúčelných 
zvukov. ale opiera sa o ci tový svet a emocio
nálny tónový prejav detí. Vo vokálnych 
skladhúch pre .. dospelé" zbory sa nevyhýba 
angažovanej vlasteneckej tvorbe a inšpirúciu 
nacMdza aj v láske k prírode . domovine. 
k ľuďom a samozrej me k slove nskej ľudovej 
piesni. V poslednom období vytvoril pics•io
vé cykly podnietené vlastným občian~kym 
a umeleckým životom v Banskej Bystrici. 
ktorá sa mu po odchode z Bratislavy stala 
trvalým pôsobiskom a kde sa ak tívne podicl'a 
na hudobnom živote mesta (o. i. organiz{t tor
skou C::innosťou v Kruhu priateľov hudby. kuc 

l. Zeljenka 

A. Brunovský 

je predsedom). Svojím neúnavným tvorivým 
pri\tupom pomúhal u~kutoč1iovai mnohé vý
znamné hudobné podujatia v Banskej By~tri
ci. Vd'ačnou grat uláciou pozdravili Ban\ko
bystriéania A . Zcmanovského na koncerte 
zosta,·enom z autorovej tvorby. ktorý uspo
riadali pri príle7itosti jeho 70. narodenín 
(6. <,eptcmbra 19R\I v s<Í ie Okresného oweto
vé ho ' trcdiska) . V ukážkach juhilantových 
vok<Í inych. zborových a inštrumentálnych 
skladieb sa prcd\tavili banskoby,trické Lbo
ry. sólisti opery DJGT i žiaci ĽSU. PoLdrav
ný l i~t Zviizu slovcn~kých skladatcl'ov a kon
cc rtn~·ch ume k ov. ako aj pozdravy a blaho
želanie Slovenskej hudobnej 'poločno~ti. 
Spcv:•ckcho zboru \lovcn\ kých učitcl'ov. ~t<Ít 
nych a straníckych orgúnov Ban\kcj By,tricc 
holi dôstojným prejavom vďaky a ocenenia 
7<Í~Iuinej činnosti A . Zcmanovského na poli 
slovemkcj vokill ncj tvorby. 

E. MICHALOV Á 

KONKURZY 
Riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsa-

denie voľných miest v orchestri SND: · 

- hráčov na husliach; 
hráča na viole, 

- hráčov na kontrabase, 
- hráča na klarinete s povinnosťou Es-klarinetu, 
- hráčov na bicích nástrojoch. 

Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU alebo konzen-ató
ria. Konkurz sa koná dňa 26. IO. 1989 o 13.00 h v budove opery SND, Gorkého 2, 
Bratislava, PSČ 815 86. Veková hranica je 35 rokov. Písomné žiadosti s krátkym ži
votopisom a popisom praxe posielajte najneskôr do 20. IO. 1989 na vedenie opery 
SND Bratislava, Gorkého č. 2,. Cestovné sa hradí len prijatým uchádzačom. 

x x x 

Riaditeľstvo opery DJGT v Banskej Bystrici vypisuje konkurz do orchestra na 
miesta: 

- hráčov na husliach, 
hráčov na viole, 

- hráčov na lesnom rohu, 
hráčov na harfe 

a do operného zboru na miesta: 
- tenor, 
- bas, 
- sólový barytón. 

Prihlášky posielajte na adresu: DJGT - opera, Nábr. Duklianskych hrdinov 3, 
974 73 Banská Bystrica. Záujemcov pozveme písomne. 

x x x 

Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz na miesto hráča 
na husliach do orchestra Slovenská filharmónia. Termín konkurzu je 25. IO. 1989 
o 13.00 h v Koncertnej sieni SF. Kvalifikačné predpoklady: absolutórium konzer
vatória alebo VŠMU. Prihlášky prijíma a informácie poskytuje KaPÚ, Fučíkova 3, 
tel.: 333 351 



V Euró pe je Easte rn music festival ni~ vd
mi zná my. Hoci svojo u štru ktúrou a dlžkou 
pripomína skôr prázdninový kurz pre mla
d ých hudobníkov, množstvom verejných 
ko ncertov \ i čest ne obháji kategóriu hudob
ných fc\tivalov. Mal ~om možnosť byť v le te 
pria mym účast n íkom tohto zaujímavého a 
hodno tného umeleckého podujatia . Založil 
ho v s (Jča~nosti najs l{lvncj ~í dirige nt ame ric
ké ho štátu Scvcrn{l Karo lína Sheldon Mor
genstern a počas svojho trvania sa festival 
stal ncoddclitcl'no u s(Jčasťou le ta v meste 
Grccnsboro (200 000 obyvateľov) . Organizá
cia a pracovná štruktúra fcstiv<tlu je . veľmi 
dô my\clná a originál na . Súčasne pracujú a 
ko nce rtuj ú 3 symfonické orchestre (2 z nich 
sú mládežnícke a jeden je zložený z profesio
núlnych inštrume ntalistov z najrôznejš ích 
ame rických o rchest rov) , z nich vytvorené ko
morné súbory - okolo 35 a sólisti. 

Profcsio nälni hudob níci ~ú zá roveň učitcl'
mi . vedú ko morné štude ntské ~úbory a ind i
vid uá lne hodiny. 

Festival je predovšetkým pre amerických 
študentov, <tlc každ ý rok sa na iío m zúčastní 
na zákl ade ko nkurzov aj nicko fko frekve n
tantov z Euró py. V o któ bri 1988 pozvalo var
šavské konze rvató rium 8 huslistov z brat i
slavského ko nzcrv<ttó ria na jediný konkurz 
pre východnú Euró pu do Varšavy. V Európe 
sa ko nali celkove 4 (v Paríži, Zcneve a vo 
Frankfurte) a na všetkých vyberal výl učne 
sláčikových hráčov osobne riaditeľ a zaklada
tel' E MF S. Morgen~tcrn . Vekový limit pre 
Euró pu je 13-20 rokov. Na varšavskom kon
kurze sme štipe ndium získali d vaja : pofský 
ko n trabasista a ja . Stipe ndium zahrňujúce 
vše tk y výdavky na festivale (učiteľov , ubyto
vanie. letenku . stravu. poistné a pod.). do
stali len študenti z Európy. Američa nia si 
museli po úspešno m absolvovaní konkur
zu 6-týždcnný po byt na festivale zaplatiť 
(2500 $). Všetci s íce dostali tiež štipendium 
vo výške 500--1500 $-v závi~ losti od úspeš
nosti konkurzu . a le tieto pe niaze si museli 
odpracovať rôzno u organizačnou činnosťou . 
čo pri nabito m programe nebo la mal ičkosť . 

Do G rccnsbo ro v Severnej Karolíne je z 
Brati~ lavy naozaj ďa l eko - lete li sme cez 
Frankfurt a New Yo rk celých 24 hod ín . Už v 
lie tadle som sa zoznámil s ďa lš ími dvoma čes
koslovenskými účastn íkmi : Kryštofom Ma
ra tko m. 1 7-ročným kl aviristo m a dirige nto m 
z pra;'~kého konzervató ria (klaviristi majú na 
festi vale vlastné oddelenie) a huslistom 19-
ročn ým Martino m Válkom , ktorý v roku 
1987 \1spcšnc zložil ko nkurz v Prahe. ale keď
že minulé le to sa nemoho l na festivale zúčast
ni ť . cestova l až tento ro k. Z celkového počtu 

200 štude ntov a 100 pro fesio ná lov sme my 
traja ' po lu s poľs kým ko nt rabasistom boli je
diní reprezenta nti socialistického tábora . 

Môj pobyt v USA mi pripravil množstvo 
pre kvapení a nových skt1scnost í. Najsilnejší 
doje m som mal z profc~ionál ncho prístupu k 
pdci . Po prvýkrát som vide l o kolo seba mla
dých l'ud í. pre kto rých hudba a práca v or
chestri je naozaj naj podstatnej šia . Od naj -

Bartók Festival 
Po dvadsiaty tretíkrát sa uskutočnil v jú li 

t. r. Bartókovský festival a seminár v západo
maďar~kom Szombathely. ktoré ho počiatoč

ným z;ímcro m bolo prispi eť k dôve rnejšiemu 
poznaniu tvorby Bélu Bartó ka . Od roku 1985 
však má to to podujatie širší zábe r: pôvodný 
jcdnohlas vystriedala bo hatá polyfónia pro 
gra mu . intc rpre täcia i majstrovských kurzov 
s každoročne sa stricdajúcim ťaž i skom . Jadro 
medzinárodných i nte rpretačných kurzov s íce 
stále tvoria skladby Bé lu 1:3artó ka. do popre
dia sa však dostali aj ďalš í klasiko via hudby 
20 . storoč i a ako aj tvorba súčasnej ko mpo
zičnej avantgardy. pričom starš ia klasická li
teratúra tiež nic je z programu vylúčená. Po 
piatykrát sa to hto ro ku vedenia kurzov ujala 
sku pina popredn ých maďarských interpre
tov. skl adatcl'ov a muziko lógov: Sándor De
vies (ko mo rná hud ba) , Péter Eôtvôs (dirigo
vanie). Zoltán Kocsis (klavír) . Gyorgy Kurtág 
(komo rná hudba) . Miklós Perényi (violonče
lo . Imre Rohmann (klav ír) . László Somfai a 
Wilheim András (muziko lógovia) . K nim 

mlad~ieho študenta až po učitcl'a všetci na 
festi va le bol i maximälnc zaujatí . a le zdravo 
zaujatí hudbou. h raním čo najviac a naj 
dlhš i ~:. 

Ko ncert y profesio nálov (našich učiteľov) 

holi mimo riadne kvalitné. Nečudo. veď na
príklad 15 členov prvých huslí tvo rili výlučne 
ko ncertní majstri rôznych amerických o r
chcst rov. č i ko mo rných súborov. Ko ncerty 

Sheldon Morgenstern 

mládežníckych orchestrov. aj keď samozrej
me po technickej stränkc za nimi v mnohom 
zaost;íva li . veľa razy ich pre ko nali svojím hu
dobným zápalom a atmosféro u. Každý sym
fo nid.ý o rchester mal ko ncert raz týždenne . 
Pripraviť po týžd ni skúšania- denne 3 hodiny 
- s 15 až 20-ročnými hráčmi kvalitný o rches
tdlny konce rt (a IO' 5-krát za sebou) vyžadu
je výborné vede nie a zanietených muzikan 
tov. Pritom program týchto študentských 
konc~: rtov bol náročnosťou na úrovni pro fe
sio nálnych výkonov (o. i. symfó nie Mahlera . 
Cajkovského. Beethovena , Brahmsa . Sche
rczáda Rimského-Korsakova . Debussyho 
Mo re . Romeo a Jú lia S. Pro kofieva . Muso r
gské ho Noc na Lysej ho re. Straussova Smrť a 
vykúpe nie) . 

Práca a atmosféra na festivale bola skutoč
ne úžasná. Ce lý náročný progra m bol zvlád
nutý bez naj me nších stresov . v pohode , in
tenzívne j práci a na ko ncertoch od zne l na vy
sokej úrovni . Americk í študenti totiž pracujú 
v prvom rade sami na sebe. bežne bo lo vidieť 
aj o druhej hodine v noci posled ných onesko
rencov vracajúcich sa z cvičebných miestnos
t í do ubytovne . Keď si porovnám ich pracov
nú disciplínu a oddanosť hudbe s našimi štu
dentmi . nie je to vel'mi vese lé. Títo mladí 
Američan ia majú vynikajúci osobný, príklad 
kvalitného prístupu k práci v ľuďoch , ktorí 
ich obklopujú: hudobných pedagógoch na fes
tivale . a le i v ich domovských školách. Na 
EMF sú pozývaní špičkoví výko nn í umelci a 
súčasne výborní pedagógovia . Už tradične tu 
vládne atmosfé ra fa ir-play. Napríklad o tom . 
kto hrá na kto ro m mieste v orchestri rozho
dujú pre hrávky pred komisio u. Všetkých štu
de ntov preskúšali hneď na druhý deň po za-

to hto roku ako hosťujúci (sčasti za hran iční) 
pedagógovia pribudli Péter Csaba (husle ) , 
Alain Oamien (klarinet) . Dorothy Oorow 
(spev). Mark Foster (dirigovanie ) . Marco 
Strop1)a (počítačová hudba) a Sándor Végh 
(husle) . Súčasťou podujatia je atraktívny hu
dobný festival (to hto roku l l koncertov). 
zosta vený ta kmer výlučne z tvorby autorov 
20 . storočia , na ktorom sa ako inte rpreti ak
tívne zúčastňujú o . i. pedagógovia majstrov
ských kurzov. Pri p ríležitosti 200. výročia 
Vcl'kej fra ncúzskej revoi(Jcie vystú pil l. r. na 
dvoch ko ncertoch parížsky Ensemble lnter
Contemporain a ce lá dramaturgia koncertov 
venovala zvláštnu pozornosť fra ncúzskej 
hudbe nášho storočia. A ko každoročne od 
ro ku 1986 . aj te ntokrát realizovalo vydava
teľstvo Hungaroton nah rúvku jednej z pro 
dukci í fest ivalu : po 35 kusoch pre piiť orche
st rov Jo hna C agea , o sobne prítomné ho v ro 
ku 191:!6 na ce lo m festivale. Stravinského 
Svadby v dvoch verziách - klavírnej i orches
trál nej . za spoluúčinkovani a Slovenské ho fil 
harmonické ho zbo ru v roku 19H7. Jeneiho 
cyklu 12 piesní v ro ku 1988 to boli te nto krá t 
Styri capricciá Gyôrgya Kurtága pod taktov
ko u J>. Eôtvôsa s Ensemble lnterContempo
rain a sólistkou Adrienne Csengeryovou. 

Muziko logický program tohtoročného fes
ti va lu bol zameraný na dvojdňovú medziná
rodn\! konfe re nciu o pripravovane j Ko mplet
nej kritickej edícii Bé lu ·Ba rtó ka . Bartóko v
ský archív v Budapešti pozval na tento work
shop vedúcich edito rov dvoch v súčasnosti 

pre biehajúcich obdo bných pro je ktov - J a
náčkovskej edície - dr. Jii"ího Vysloužila z 

čiatku EMF. Po ňom zostavili sedenie v obi
dvoch štude ntských o rchestroch na prvý týž
deň - teda na p rvý koncert. Orchestre boli 
kvalito u rovnocenné a každ ý týždeň sa meni
lo ich obsadenie. Na druho m ko ncerte sa mi 
dostalo dôvery a vybral i ma na miesto kon
certného majstra Eastern Young Artist Or
chestra . 

Práca v orchestri bola však len jednou čas
ťou festivalu . Každ ý študent bol podľa vý
sledku prehrávky zaradený s pr ibl ižne rovna
ko kvali tnými hráčmi aj do nie ktorého z ko
morných súborov. Skúša lo sa dvakrät týž
denne s pedagógom . ale väčšina spolu samo- · 
statne muzicírovala denne. Svoju präcu moh
li najlepšie ko mo rné telesá prezentovať na 
dvoch komo rných recitáloch. na kto ré boli 
opäť prehrávky. Všetky súbory však mali 
možnosť hrať verej ne v rámci festivalového 
programu .. ko ncertov do domu" , čo bolo asi 
40 koncertov v najrôznejších inštitúciäch 
mesta Greensboro. Bol som zaradený ako 
primárius släčikového kvinteta spolu so štyr
mi dievčatami . takže nás o nedlho dôverne 
prezýva li Peter Biely a jeho há rem. Práca v 
kvinte te bola pre mňa jedným z najkrajších 

Robert Helmacy, dirigent mládefníckeho 
orchestra Eastern Young Artists Orchestra 

festiva lových zážitkov - radosť z hry. veľa 

úspešných vystúpení a naj mä špičkový peda
góg - Barbara Hamilto novä ( l . violistka v 
Barcelo nsko m symfonickom orchestri a 
predtým v New Yorskej filharmó nii ) , s kto
rou sme sa veľmi veľa naučili a nikdy nebola 
núdza o humor. 

Každý študent mal raz do týždií a aj indivi
duálnu hodinu . Mojou profesorko u bo la Lisa 
Johnsonová z Los Angclcského ko mo rné ho 
o rchestra. Spolupráco u a rozhovormi s ňou 
so m z ískal tiež veľa nových . pre moju prácu 
dôležitých vedomostí. S 1'0u som naštudoval. 
Recitatív a Scherzo pre sólové husle Fritza 
Kreislera, s kto rým ma napokon vybral i účin
kovať v majstrovskej triede Josepha Gingol· 
da. Tento svetoznámy 80-ročný husľový pe
dagóg je každoročným hosťom festivalu. Ok
rem ne ho tu pôsobí vždy 6-7 špičkových 
ume lcov (o. i. huslista Gerard Zoulet z Parí
ža , ame rický čelista Carter Bray a ďalš í) . Na 

Brna a Schô nbergovskcj edície - prof. Gôsta 
Neuwirtha zo Západného Be rlína. aby ich in
formoval o svojom podujatí a súčasne čerpa l 

zo skúseností zahraničných ko legov. Na to to 
pracovné stretnutie mali záuje mci voľný prí
stup a po te nciálni redaktori obdobných pro
jektov sa pri te jto prfležitosti mohli zoznámiť 
nie len s naslovovzatými odborníkmi (z ma
ďarskej strany viedli konferenciu dr. László 
Somfai, vedúci editor ed ície a jeho zástupca 
Andás Wilhelm, p r ítomn! bol i a aktívne sa 
zapájali však aj viacerí ďalší. zväčša mladí , 
obdivuhodne zasväte ní muzikológovia a in
terpreti . faktickí i pe rspektívni edito ri jed
not livých zväzkov) . ale a j s ich tŕnistou ces
tou a záviden iahodnou uvzatosťou , s angažo
vano~ťou všetkých zúčastnených . Maďarskí 
muzikológovia pred ložili vedecky do detailu 
prepracovanú koncepciu bartó kovskej kritic
kej edície . na ktorej prvých zväzkoch sa už 
pracuje (raná komorná tvorba . 27 zborov. l. 
klavírny koncert ; l . zväzok má vyjsť v roku 
1991). 

Referäty oboch zahran ičných hostí sa za
merali na prezentáciu koncepcií a problé mov 
vlastných edícií. pričom sa ukázalo . že v dô
sledku osobitosti kompozičnej praxe to ho
-ktorého skl adateľa niet - okrem základného 
princípu abso lútnej vernosti voči autorskému 
záme ru (kiež by editorom bo l vždy zná my!) 
všeobecne p latných zäsad na realizáciu ta ké
ho to projektu. Počnúc od rôzneho spôsobu 
skicovania. resp . záznamu s kladie b (Schôn
berg napríklad nezanecha l skice - jedino u je
ho p r ípravou bo li tabuľky radu -. ale postup
ne vypracovával určitý úse k skladby do deta-

Carl Roskott, dirigent Gullford Youq Al
tists Orchestra. Safaky ardúY Rt 

festivale sú len niekoľko dní . každý vystúpil 
ako stílista s niektorým orchestrom a zároveň 
vyučoval v jednej či dvoch majstrovských 
triedach. Tieto triedy , anglicky nazývané 
Master C lass . kto ré sami organizátori pokla
dajú za najdôležitejšiu súčasť festivalu . zna
me najú verejnú hodinu vybraného študenta, 
kde pedagóg vlastne prednäša i publiku v sá
lc . Prístupné sú aj platiaci m divákom (ceny 
vstupeniek E~F sa ~ohybova.li ~cdzi 5-15 
$) . Uéinkovame v majstrovskej tncde Josep
ha Gingolda (ale aj účasť na ostatných. kde 
som hol len poslucháčom) bolo pre mňa ďal
šou veľmi cennou skúsenosťou . Tento milý 
starší pán je vcľkä osobnosť v husľovej peda
gogike (medzi je ho žiakov patrí aj Joshua 
Bell . mo mentálne jeden z najlepších mla
dých huslistov) . v USA reviduje množstvo 

· husľových skladieb v najlepšieh vydavatcl-
stvách. Hodina s ním bola nczabudnutefným 
zážitkom. 
Veľmi si cením. že som sa počas šesťtýž

dňového pobytu nauči l aj plynule po anglicky 
(č i skô r americky), ako aj fakt . že som sa 
vďaka množstvu možností verejne hrať zbavil 
psychických ťažkostí. Na druhej strane ma 
mrzelo. že všetky koncerty boli len v Greens
bo re a nedostal som sa ani do susedných ver
kých miest Winstonu a Raleighu. l volný čas 
sme trávi li v okolí inte rnátu . kde sme boli 
ubytovaní. Mali sme však k dispozícii 12 te
nisových kurtov. bazén. bicykle. obrovskú 
te locvičňu , baseballové ihrisko a veľa rôz
nych spoločenských hier. Studcntský život na 
inte rnáte bol samozrejme veselý. všetci boli 
k sebe maximá lne priateľskí a vzäjomnc sa 
rešpektovali a to i dospelí mladých. Vytvára
lo to veľmi priateľskú a pri jemnú náladu po
čas celého festivalu . V porovnani s našimi 
mladými ľuďmi - mojimi rovesníkmi - sú 
Američania dosť naivní. ale aj srdečni a vždy 
ocho tní pomôcť; nikde som sa nestretol so 
závisťou . :Livo sa zaujimali o život u nás a 
treba povedať. že mnoho to ho o nás a vôbec 
o socialistických krajinách nevedia . Dokonca 
niekto rí nevedeli ani približne. kde sa Ccsko
slovcnsko nachádza a väčšina nevedela. že 
sme socia listická krajina. Celkove sa mi však 
zdali vyrovnanejší a bezstarostnejší ako my. 

Eastern Music Festival bo l pre mňa vzác
nym zážitkom , spoznal som veľa nového a 
ziskal cenné priateľstvá s vynikajúcimi ruď· 

mi. PETER BIELY 

ilu . kým napríklad Bartó k písal priebežné 
sk ice . kto ré vrstevnicovo prekrýva l až po de
finitívny tvar a Janáčkove rukopisy neraz 
predstavujú aj z hľadiska kompozičnej logiky 
nededukovate ľný prameň), cez otázky Vr
textu , kánonického textu . tzv . textu posled
nej ruky. datovania , opisov, pravopisných 
pravidiel. gramatiky atď .. umožnili nahliad
nuť do vydavateľskej dielne , ale aj do sprevá
dzajúcich o ko lnost í. problému odbornej 
pripravenosti kádrov i spoločenskej podpory 
toho-ktorého projektu . Tri gigantické edície 
troch velkých skladateľov nášho storočia v 
troch rôznych stredoeurópskych krajinách 
veľmi mno hovravne hovorili aj o postoji tej
-ktorej kultú ry voči svojej najmladšej tradí
cii: kým schônbe rgovská edícia je postavená 
na súkro mne j iniciative niekoľkých záujem
cov a odbo rníkov. janáčkovská edícia je tiet 
odkázaná na vytrvalosť a nevyprchajúce nad
šenie edito rské ho timu, je bartókovská edi
cia súčasťou pracovného programu Muziko
logického ústavu Maďarskej akadémie vied 1 
stáva sa tak závideniahodným oficiálnym ce
lonárodným, finančne isto nie nenáročným 
projektom. 

Sk oda, že zo Slovenska nikto z kompetent
ných odborníkov nebol zvedavý na túto jeci
nečnú prlležitosť zistiť ako sa robia kritici~. 
cd fcil: . Neviem , či v tejto sfére máme až tati 
bohaté vlastné skúsenosti. Ale pravde~ 
ne ne máme ambície a plány tohto druhu. 

A na záver drobná poznámka: na medziná
rodných kurzoch Bartókovského seminára u 
zúčastnili mladí hudobníci z 30 krajin piatidl 
svetadie lov. Vrátane zo socialistických 116-
tov. Chýbali iba účastníci z Albánska. Cet
koslovenska a Rumunska . 

ALŽBETA RAJTEROVÁ 



Mlssalc Romanum Mariano-Scraphicum (1170) - vel'kos( 39 x S3 cm Eisenstadt - posledné pôsobisko G. Dettelbacha -v 18. storočf 

Gaudenti s e a 
Mýtus a skutočnost' po 250 rokoch od narodenia 
LADISLAV KAČIC · 

Meno františkaoa Guudcntia Dcuclbach 
nic je v natc j hugbc nczn.úm dodne 

SISDÍIIHP~JIIj\ BJhé;.}edn cfuŠcn·a ' tnylyimý 
ty. vyplývujucc prCd(w~tkým z nedostatočného 
ba torznvitélm pozh;tniu.Jcho tvorlly. Pre frantiŠ· 
Unskcho hi,to rík;t . toročlu • arka~~a bol Det· 
telbach. p<l<hlhriO' a~o M·. Rcpkov·č, P . Rolkovský 
aC. Plihallcn .. ~clllralb~imu' mu~icu.". H\li:Í Det· 
lelbacho,·c 'kladl;l Lnclí napriklad v Brat.i ve ešte 
i ~a prc!Qmc 111.-W SlOročia. prvé ko rélnejtie 
poznad .. y o JCho ~obC čmnnstl pnn:icsol at 
D. Orcl ( 1930) • .Niekto ré čjJist.koyé, najmä biogrJI 
fk:ké udaje t.loplnil potom V. Gajdo~. J . M. Terra 
yoví1. neskôr i K. Bárdos a najmii M . Weiss OFM, 
v prccbravúch však v podstate už dodnes zostal 
G. Dcnclbach len ako zostavovatcl' repreze nta tív
neho a aj vonkajš ím vzhfadom impozantného ru ko· 
pisu omš1 Missale Romanum 1\lariano-Seraphicum 
(1770). na ktor)• upozornil už O rel. l tato pam ia tka. 
,, ktorej - ako dne\ vieme - je len še\ i Dcttc lbacho· 
vvch -~ ludicb . ~a v minulw,ti nehodnotila objektív
ne (DeJiny ~loven;kcj hudby 1957) . Pritom v 'účas· 
no\ ti poznáme od Dcttclbacha okolo I(X) skladieb! 
Ani v tomto prfpadc nemožno prcdpokladai. že ide 
o kompletný ~k ladatcl'ský odkaz . domnievame sa 
však. 1~ tento roz;ah t.n:ímej tvorhy pr~<ba len do
vofujc tov\.:obccnc nie a presncj~ ic zaradenie 
G. Dcttclbacha do kontext u dejín hudobnej kultú-
l) na Slove n, ku. • 

Gaudcntiu\ Dc ttc lbach pochádza l podla nových 
pm natkov 1 hudohníckej rodiny. Je ho o tec Lau
rentius Era1mus Tôdlhach ( 1704- 1780. aj pá te r 
Gaudcntiu\ používal až do roku 1769 podobu pricz· 
viska .. Ti)dlhach") hol zn:ímy >kladatcf a od roku 
1735 .. tcut~cher Schulmcistcr", .. ludircctor genna
nicu>" a pod . v ()váre. T u sa ako tre tie dicia 22. 9. 
17.19 narodil syn Leopold . ne,~ór ľran t 1~ktín páler 
Gwudentius. Keď ma l IO rokov , zomre la mu matka. 
otec \a oženil druhýkrát . no životne pod mienky 
mnnhodc tnl·j učitd;kej rodiny urč1tc neboli naj· 
fah~ic . Preto nic div. že po ukončeni ré to riky sa 
mlady Leopold rozhodol >tai ~a ľran ti šk :inom, po· 
dubne a~o n~1kôr o 2 roky mlad f brat Anton (ne· 
skc)r pate r lhlariu;. 17-ll - l MOl. inak tiež výborný 
hudobník) . Prvým uči~clom oboch v hudbe bol iste 
otec. Mu;c li mai slušné hudobné vzdelanie . lebo 
hneď po V>t upc do fra ntiškánskeho r;ídu ( 1757). 
poól\ jednoročného noviciátu . kwrý absolvoval 
v Malackách. uči l Gaudc ntius a ko ml;1dý klerik os· 
tatných ~PC' oviciá t u~onči l 28. M. 1758 a filozo
fickým kurw m ( 1759-{)1} v Pešti , kde prijal aj niž· 
!ic ;vätema. a pnpravoval na vla~tnc štúdium teo
lógie. To ah~olvoval od roku 176 1 v Bratislave 
a 9. l 1763 bol v Trnave vysvätený za kňaza. Už 
pofa\ týchto prvých ro kov v re holi Dettclbach za· 
;t:ival hudohníckc fu nkcie. hoci v tomto čase bol 
ešte len jedným z viacerých kláštorných o rganistov. 
Postupne ;,a však vypracoval na vedúcu osobnost' 
mariánskej provincie v oblasti hudby a na skúse né
ho skladatcra. 

V lete 1763 bol ako kle rik preložený do Gyoru. 
smjho pného , ýznamného pôsobi;, ka (Gyiír hol po 
Brati;lave a Trnave tre tím najvýznamnejším kláš· 
torom provincie .) Až do leta 1769 t u G . Dcttclbach 
Zlbtával fun kciu organistu a directora chori . popri
tom hol i 1povcdn fk. V Gyôri \ll naplno rozvinula 
jeho kompozičnú aktivita . Naj;, ta ršic známe sklad· 
by ;,ú z roku 1764. no pravdc podohnc komponoval 
už ;kúr, v rnlado:,ti . Dettc lhach v ústraní pracoval 
na hudobnej reforme marián,kcj prnvincic , ktorá 
>yvrcholila na je>CIÍ 1769 ;chvále ním oficiálneho 
a po1inncho repertoá ru omší a litánií. Dnes ťažko 
Jednoznačne poveda i . prečo do;, tal predno>ť pred 
Roškovským. kcor)• pracoval na reforme súčasne 

s 111m. Pravdepodobne Roškovskébo náro ky boli 
pri\'clké. )Cho budha pr íliš koncertan tná. svetská. 
Dettclbach bol takmer rovnako dobrý a uznávaný 
hudobník , bol v~ak predsa len miernejší a v tomto 
čase i konzervmfvncjší. Alebo , že by bolo v pozadí 
niečo iné? 

Mnohé. na prvý pohfad scku nd:\rne skutočnosti 
»Cdčia o ich dlhšo m ; úpe rcnf. Roškovský naprl· 
klad viackrál 1pomína v ;voj ich predhovoroch .. zá
\lltníka". a ním mohol byi práve De ttc lbach. Už 
'lete 176\1. teda d te pred >chv;ílcním repertoáru . 
l>nl Dcttclhach preloženÝ do Uralisl:t''Y. kde vy-
ltncd,tl pra ve Roškovského. Zast{iva l funkciu o rga· 
nistu. magi"ra chori. hol aj .. inwuctor iuvenum in 

ct orga nia" . Predovšetkým v~ak pod tlakom 

vtedajšieho provincion:íla E . Kósu rýchlo dokonči l 
reformu . na klorej (aspoň nepriamo) pracoval už 
v Gyiiri . A ko vyplýva z formuláci i na titulných lis
toch oficiá lnych zborníkov Mls.~ale Romanum Ma· 
riano-Seraphicunt ( 1770) a Anliphonale Romanum 
Marlano-Seraphicum ( 177 1). mal na to provinciálo· 
vo poverenie . Paradoxné je. že do schváleného rc· 
pc rtoáru sa ncdoscala ani jediná skladba Roškov· 
ské ho(! ). pritom sú IU skladby viacerých rádových 
skladatcfov - okrem 6 omší aj 5 li tánií samotného 
De ttelbacha, 2 omše D. Grapmayra, l o mša 
M. Krausa. l omša rakúskeho františkána E. Ka· 
tzcra, l licánie M. Rcpkoviča. veľa omší pripisova
ných sve tské mu organistovi nitrianskeho kláštora, 
fra ntiškánovi J . Rakovičovi a pod. 

Z priležitostí ukončenia leje o významnej reform y 
celebroval 15. ll . 1770 slávnostnú omšu sám pro
vinciá l Kósa. na ktorej zaznela - napriek zákazu za
vádzať nové skladby .. . - nová Dettelbachova Missa 
SS. Trinila tis a Te Deum v slávnostnom obsadení 
s kla rinami. trombónmi a hus fami . 

Po schválení repertoáru dohliadal nielen prísny 
Kósa, ale aj sám Dettclbach na ďalší priebeh re for
my. t. j. na povinné odpisovanie skladieb v jednot· 
livých kláštoroch . V roku 177 1 bol preložený do 
Trnavy, kde dokončil a inovoval antifonár M . Per· 
desa z roku 1752 a po Roškovskom dopísal zborník 
Missalc Musicum . V lcle 1773 sa vrálil do Bratisla· 
vy a intenzívne sa venoval výchove mladých spolu
bratov- za jeho žiakov v hudbe môžeme považovať 
zo známejších C. Zabitého . Z . Svrč ica. C. Jágera , 
Th . Hoffmanna a C . Smcera. V Bratislave bol Det· 
tclbach až dn konca leta 1778, keď bol preložený za 
vikära kiMcora v Pešti. Aj t u. samozrejme, zastával 
hudobnfckc funkcie , no začal sa i je ho pomalý, a le 
istý vzoslup po rádovom .. rebrfčku" (tu je opäť ver
ký rozdiel oproti Roškovskému , ktorý svoju živol· 
nú púi ukonč i l pastoráciou vo vojenskom lazare
te ... ) . Už pn roku bol však Dctte lbach preložený 
dn Frauenkirchenu , kde pôsobil od lc la 1779 až do 
roku 1791. Tu bol I><JČ<IS jozcfín; kych reforiem vi· 
káro m. v ruku 1785-1788 dokonca gvardiáno m 
kl{lštora. naďalej vykonával, samozrej me . aj svoje 
hudobnfcke funkcie. 

Z:\ ver dlhého - a treba dodať - aj plodného živo
ta prežil G. Dcttc lbach v Elsenstadte. Od roku 
179 1 až do smrti žil Jen nickofko met rov od domu. 
v ktorom do svoj ho odchodu z knicžaclch služieb 
v roku 1790 býval J . Haydn . Eiscn;,tadt hni t retím 
významným De ttc lbachovým pôsobiskom po Gyóri 
a Bratislave . a hudbou nasiaknuté pro~tredic ho is
te >limulovalo k aktivite až takmer do posledných 
dní života . Udržiaval stále čulý kontak! s Bratisla· 
vou. už od 70-tych rokov dodával noty uršulfnkam . 
najviac práve z Eisenstadt u ok<1lo roku 1798. Páte r 
Gaudcntius zom re l 79-ročný 8. IO. 18 18 v Eiscn· 
stadtc ako .. saeerdos jubilatus" (už predcým mal 
vnútrorádové tituly Multum Vcncrandus Patcr 
a Pater hcnc mcri tus) . 

G . Dc nc lbach bol sebavedomý. priebojný člo· 
vek. pravdepodobne nemal ani najhoršiu te lesnú 
konšti túciu. hoci v čase, keď sa Jozef IL rozhodol 
urobiť z čo najvätšieho počtu mníchov aspoň svet· 
ských k ňazov, sa spomína uňho .. dcfectus sanita· 
tis". resp. že bol .. debili um virium". Dc ttc lbach ne
bnl schopný. podobne ako väčšina hudobníkov ma· 
riánskcj provincie (na rozdiel od salvatoriánov) , vy· 
konávať pastoráciu. Jeden doklad však asi predsa 
uvádza pravú príčinu- .. ad concionandu m scientia 
dcficil" (t . j. nevedel kázai). 

Gaudent ius Dcttclbach bol vcfmi us ilovný č lovek 
a zanechal rozsiahly odkaz. Možno bo rozdeliť na 
dve základné čast i : l ) kopiscickú činnosť, 2) ko m
pozičnú činnosť. 

l v prvej oblasti , t.j . zhotovovaní zborníkov pre 
potreby rádu , bol podstalnc plodnejM. ako sa dote· 
raz uvádza . Dnes poznáme 10 rozsiahlych zborni· 
kov, no Dcuc lbachovu ruku možno nájsť takmer v 
každom františkánskom zborníku mariánskej pro· 
vinc ic z 2. polovice 18. storočia . Zborníky . ktoré 
zhotovil sám . alebo aspoň podstatnú časť. sú 
v chronologickom poradi tieto: zborník omší. litá· 
nil. antifó n a á rií Hlc llber perhiber Sacra ac Lyta· 
nias (zhocovil ho eSte ako kle rik v Bratislave roku 
1762- je to jediný jeho zborník , ktorý obsahuje aj 
odpisy skladieb Roškovského ) : zborník omU- kon· 
volút z dvoch rukopisov. ktoré vznikli okolo roku 
1762 v Bratislave , resp. 1764-69 v Gyori a 1769- 70 

v Bratislave : OfTcrtoria seu Ariae ( 1764-6M, a le oh· 
sahujc aj zápisy skladieb skomponovaných v ro· 
koch 1769-73 v Bratislave , resp. Trnave) : Anliľo· 
nár ( 1764- 1797); Antiphonarium Romanum Maria· 
no-Seraphicum (Gyôr 176<J): Mis~a lc Romanum 
Mariano·Seraphicum ( 1770); Anliphnnarlum Ro· 
manum Mariano-Seraphicum ( 1771) : Anliphona· 
rium M: Perdesa (dokončill771}; Missale Musicum 
(dokončil po Roškovskom 1773): Sacra Primae 
Classis (Bratislava 1776) . 

V pokročilom veku , keď Dctte lbach komponoval 
už menej, odpísal si pre vlastné potreby v ciscn· 
stadtskom klášto re aj ďalšie jednotlivé skladby, na
priklad bližšie neznámeho F. Vuncčka, medzi a no
nymnými možno identifikovať d ie la cstc rházyov
ského o rganistu F. Novotného, Michaela Haydna, 
G. Hubera , ale aj viaceré sporné. resp . ncpravé 
skladby j . Haydna. 

Z rozsiahlej vlastnej tvo rby G . Dcltelbacha uvá
dzame len najzávažnejšie fak ty. Je autorom 12om
ši. resp . omšových ča>tl : Missa SS. MM. Gervasli el 
Prothasii rratrum ( 1765) , Missa SS. Apostolorum 
Petri el Pauli ( 1767) , Missa 7 Gaudiorum B.V.M. 
( 1768). Missa S. Mariac ad Nives ( 1768}. Missa bre· 
vissima (1769), Missa SS. Trinilutls (1769), Missa 
Capitula rls ( 1778). Missa Sacratissimi Corporis 
Christl ( 1794). Missa Pascha lis (1794). Missa SS. 
Nominls Mariac ( 1796). Missa in C (Sacru m Dcttcl
bachianum , pred 1769) , C hristc c leiso n + Kyrie 
k jednej omši rakúskeho pôvodu ; skompo noval 
2 lilánie k sv. Franti~kovi s príslušnými antifó nami , 
3 Iii án le k sv. Antonovi Paduánskemu, 3 !orelánske 
lihinie; Te Deum ( 1770, prepracované 1778), 6 ľan· 
turn ergo, 7 Rorale Coeli desupcr, 2 Ave Maria gra· 
tia plena, Asperges me; mariánske antifóny -
4 Alma Rcdemptoris Mater, 2 Alma Rcdcmptorls 
paslorella (z toho jedna skutočne kuriózna na tému 
J . Haydna- o tom ďalej) . Ave Regina, Stella Coeli 
exlirpavit . :1 Salve Regina, 2 Regina Cocli laela re; 
takmer dve de;iatky orerlórií , motel , resp. veľkých 
árii da capo najlepšie Offcrtorium O . fcl iccm. 
u bcatum s púvodnou Dettclbachovou kadenciou 
a Offerto rium Exulta tc in adjutori nostro skompo· 
nované v Bratislave 1770. 2 graduúle; nickofko de
siatok strofických árii , resp. piesni na latinské a ne· 
mecké texty. 

Autorom O mše C dur zachovanej v T rnave s au
torským údajom .. Aut. R . P . Detlp:tch". ktorú v 
minulosti pripisovali tak J. Haydnovi (ll ob. XXII : 
C37). ako aj Mozartovi , je klcinmeistc r M. Hcimc· 
reich . Viičšina Dcttelbachových skladieb sa zacho· 
vala v au tografoch i v nespočetných odpisoch. jcdi· 
ná skladba - Tantum e rgo - existuje len v odpise 
uršulínky Stanislavy von Seydlovej . 

V kompozičnej činnosti G . Dcn c lhacha možno 
vyč leniť tri ohdobia; 

V l . obdobi ( 1764. resp . 1762 - 1770) bol Dell cl· 
bach ešte pod vplyvom baroka . resp. galantného 
štýlu. l z tohto obdobia sa však zachova li veľmi 
kvalitné skladby . ktoré svedčia o tom. že veľmi dob· 
rc ovládal techniku (napriklad tzv. Fortspinnungs· 
melodik v spomínanom ofcrtó riu O fcl iccm . 
o bcatum). Už v tomto období Dc ttc lbachovu hud· 
bu micslam i charakterizuje privcfmi spevná, až 
skladkastá melodika s častým používan fm chroma
tických priechodných tónov a pod. , ako ju pozná· 
mc napriklad z časti tvorby M. Haydna. Dcttclba
chovým vzorom bol v tomto obdobi však naj mii 
vtedy veľmi popultlrny G. Reuncr ml. Používa , ba 
nadužíva ;,tli ly šestnástinový rytmus v husliach (tzv. 
rauschcnde Violini), kla riny vo vysokej polohe . 
trombóny. Aj jednoduché útvary, napriklad stro
fi cké árie majú časco .. Ritorncllu cum 2 cornibus" . 

2. obdobie ( 1770- 1780) znamená rozhodujúci 
štýlový zlom v tvorbe G . Dctte lbacha smero m ku 
klasicizmu. Prvky. ktoré sa v predchádzajúcom ob· 
dobi objavovali len jednotlivo, izolovane . sa uplat· 
ňujú naplno a v celku . V tomto obdobi nájdeme 
u Dcttc lbacha sice sem-tam ešte aj vonkajškové 
črty rané ho klasicizmu (sprievodné figurácie 
a pod.). a le celkove jeho tvorba je už jasne na po
zíciách klasicizmu . ako o to m svedči i azda naj lep· 
ši a Dcttc lbachova skladba vôbec - Missa Capitula· 
ris. kcorá sa vôbec .. nestra ti" medzi početnými om
šami s organovými sólami (Orgclsolomesse) 2. po
lovice 18. s tnročia. 

3. obdobie (po roku 1780) je ovlyvncné najmä 
poznaním tvorby J . Haydna. Dctte lbach čas to na· 
podobňoval svoj vzor, najmä v rýchlych časciach ty· 

Autograf G. Dcttelbacha - začiatok organo
vého partu Alma Pastorella brave s pouiitou 
témou J . Haydna Snfmky archív HŽ 

pické 2/4-allcgro (Rondo alla ungarese) z Klavírne
ho koncertu D dur , Hob. XVIII : ll - možno ho nájsi 
vi:tckrát napríklad i v jednej z najlepších skladieb z 
tohto obdobia Missa Sacratissimi Corporis <;:'hristi . 
De tte lbach tému dokonca aj priamo spracoval (či 
.. použil" ) vo v ianočnom Alma Rcdemptoris Mater 
z roku 1798 pre bra tislavské uršullnky- sklad ha sa 
predvúdzala vcl'mi čas to ešte medzi rokmi lll62 -
1902! Úpadok Den clbachovej kompozičnej aktivi
ty nastal po roku 1798. 

Samozrejme, nic všetko z Dette lbachovej tvorby 
predstavuje .. kval itu ". nájdeme aj skladby slabé 
(Missa brcvissima . li tánie z roku 1797 v štýle . kto rý 
bol mode rný pred 30 rokmi) . prfležitostné (najmii 
mariánske anti fóny), ale väčšina skladie b svedč í 
o dobrej úrovni a vnímavosti voči novo tám , ktoré 
sa objavovali v hudbe v 2. polovici 18. ~toročia , ba 
niektoré skladby majú i nadpriemernú hodnotu. 
G . Dcttclbuch ho l totiž i všeobecne rozhfadcnejší 
človek. ako sa zdalo. Potvrdi li sa predpoklady 
M. Poštolku aD. Múdrej . že patril k popredným ší· 
ritclom Haydnovho kultu . Okrem toho. že použí· 
val vydanie klavírnej úpravy (Arcaria 1787) Hayd· 
novej Symfónie D dur (La Chasse . Hob. 1:73) . však 
dnes poznáme viacero .. haydnián" z Dcttclbacho· 
vej ruky: omše Hob. XX II :C I2 (medzičasom autor 
jednoznačne M. Haydn). Hob. XXII :B 13 (Missa 
Novi Anni. v tomto prípade treba vzhladom na roz
sah úpravy G . Dctte lbacha počítať za .. spoluauto· 
ra"), v 70-tych rokoch si zhotovil odpis populárnej 
a rozšírenej skladby paródie Vencrabills burba Co
puclnorum, pripisovanej tak J. Haydnovi (Hob. 
XXVb:G2). ako aj Mozartovi KV''. Anh.C. 9.07). 
K dokresleniu živšieho , pestrejšieho. hoci stále ne
úplného obrazu o Denelbachovi prispieva i fakt , že 
v eise ns tadtskom kláštore sa nachádzajú aj party 
inštrumentá lnych skladieb (symfónie) , napísané je
ho rukou . Aj keď za tial nevieme , č i ide o jeho 
vlastn\1 skladbu , je v každom prípade zauj ímavé , 
že takúto hudbu vôbec u franti škánov predvádzal. 

Pá ter Gaudcntius bol nemeckej národnosti (vo 
všetkých dokumentoch sa uvádza .. natio nc gcrma· 
nus") a na rozdiel od mladšieho brata H ilária, ktorý 
vedel dokonca po slovensky, a ni neovládal žiadnu 
inú reč. Napriek tomu však zasiahol významne do 
vývoja hudby u nás. Rozhodujúci obrat v Dcttclba
chovej tvorbe nastal počas bratislavského pôsobc· 
nia v 70-cych rokoch 18. storoč ia . Bol teda jedným 
z prvých , ktorf presadzovali nový štýl hudobného 
klasicizmu , resp. prijímali nové podnety. Už z toh· 
10 dôvodu si zaslúži pozornos i nielen pri 250. výroč l 
od narodenia . 



• ... - ... - - l • l .. :-~ :...' ... , ... :-, .. :.: ,.,.,/ .. ~ :-~ :...,, -·, ... =- .. :: " ~"'/ ,~ . :::-~ - v ·. ~ . :..: ' ~"'/ "'" .. : .. :...,, ., ... =-·. :; "" / .. --.....:;:;J- _........,. --- ..,. __ ........,.- -.....:;:;,J --- ,. __ .....::::; -~ --- ,. __ .........,- _...__,. - --

PÉTER HALÁSZ a' 
alebo 

? • 

zmeny absolútnej tónovej výšky v 17. a 18. storočí 
O táznik v nadpise sotva možno na konci 

nasledujúceho prehľadu nahradii jed
noznačným údajom ... Na jeho miesto sa do
stanú skôr ďal šie otázniky. iažko riešitel"né 
z:íhady. 

Mili ciel" - poukázai na to. ako sa menila 
hodnota absolútnej tónovej výšky za posled
né s toročia- predpokladá. aby som sledoval 
aj zmeny pojmu absolú tnej tónovej výšky. 
Nasledujúce dva cit{tty môžu poslúžii na do
kumentáciu zmien tohto pojmu. Prvý: .. Naj
prv tn.:ba vzia i do úvahy . že strunu alebo tón 
s náZ\'Om C môžeme naladii tak. ako sa nám 
páči··. Druhý: .. Praktický vynález. ktorý je 
ll:n o ni ečo viičšf ako vreckový ďa lekohl"ad a 
ktor)' hy ako ladič vefmi napomáhal všeobec
nému rozší reniu dnes módneho 435-kmitoč
tového a"'. Prvý ci tát je rada na ladenie z kni
hy Pi..:tra Aarona Tos~:a nc llo di musica. uve
rejnenej v Benátkach v roku 1529. druhý je 
inzcr:·n z maďarského hudobného časopisu 
Zcné>zeti Lapok z roku 1864. Oba citáty rc
prezentujú dva spôsoby nazerania. krajnosti. 
vymedzené v čase vzdialenosťou troch a pol 
storoN. v obsahu najkrajnejšou slobodou a 
čo nnjpresnejšie určeným štandardom. Dnes 
žijem~: v dobe. riade nej druhým spôsobom 
naze ran ia. ale ak sa upriamime na uvedené 
obdobie. môžeme sa rozhliadnui na teritóriu 
medzi oboma spôsobmi n~1zcra nia. Môžeme 
~íce natrafii na výškové konštanty príznačné 

pre určité miesta a obdobia. ale tie nikdy ne
možno považova i za všeobecne platné. Uvidí
mc. že tie to štandardy zďale ka nie sú presne 
určené. súčasne sú však vyjadrením uvedo
menia si skutočnost i. že absencia viac-menej 
prijatého spoločného základného tónu zne
možliujc spoločn é muzicfrovanic. Na druhej 
strane ale divergencie hudobnej praxe ešte z 
predchädzajúcich s toročí iažko uvorňoval i 
priestor tomuto .. spoločnému menovateľu"'. 
príl iš dlho sa udrža li odchýlky obvykle vyplý
vajLICC z tradície alebo z charakte ru nástro
jov. kvôli ktorým predsa len nemohlo dôjsi k 
ustálen iu - vyjadrené dnešným jazykom -
.. normälneho tónu a"' rovnako platného v na
vzäjom od seba vzdiale ných oblastiach. 

Skúmnnic tej to otázky nic je mudrlan tské 
puntičkárstvo. pretože hodnoty absolútnych 
tónových výšok nic sú iba vonkajškovými 
chnrnktcri stiknmi. Veď práve od nich závisí 
intenzita nátisku . napiitic· strún alebo hlasi
viek a v konečnom dô lcdku aj v danom štýle 
použitdné tcmp{t a Ltrovc1i dynami ky. Tcdn 
absoiLI!na tónová výška je jedným z počet
ných. vzájomne súvzú1žných predpokladov 
prcdvccfcnia sk ladby. To je dôvod na krátky 
prchl"ad našich poznatkov v tejto oblasti . .J e
ho cicl'om nic je návrh na zmenu dnes v inter· 
prct:Jčncj praxi starej hudby zaužívané ho-+ IS 
Hz-ového n·. kto ré je o poltón hlbšie, ako v 
bežnom koncertnom živote používané a: = 
-+-+O Hz. Nasledujúce. viac teoretické. než 
praktické (l vn hy skôr chcú byi analýzou kom
ponentov v konečnom dôsledku nezodpovc
dntcl'ného komplexu otázok. ponúknjúcou 
záujemcom informáciu. znintercsovaným vý
konným umelcom zasa podnety na uvažova
nic. Podotýkam. že použité údaje pochádza-

l . tnhufka 

a = Hz označenie . pramci\ 

dobové písomné údaje a noty. Problém spo
čívn v tom. že vždy musíme vzájomne porov
nať aspoň dve skupiny. aby sme dospeli k ne
jakému výsledku . Veď zmeraný rozsah urči~ 
tého nástroja možno stotožniť s absolútnymi 
názvami tónov ibn na základe dobových po
pisov alebo nôt. kým skutočné kmitočty v 
trakt :ítoch spomínaných tónových označení 
možno zmerať iba na zachovaných nástro
joch. Nehovoriac o neustále striehnucom 
faktore ne istoty. ktorý vnášajú takmer ne
poznatefné prestavby nástrojov. resp. v do
bovej teoretickej literatúre občas sa vyskytu
júce nepresnost i. T . j . musíme byi neustále 
opatrní a každý. aj zdanlivo na vlas presný 
Lldaj možno brni na vedomie iba s výdatným 
.. mesačným halom"'. 

Prvý bádate ľ. ktorý sa s touto otázkou za
oberal spracovávonfm údajov získaných 
presnými výpočtami . bol Alexander J. Ellis, 
významný anglický rilológ a matemotik. (Mi
mochodom jeho svojräzna osobnosi bola 
Shawovým modelom profesora Higginsa v 
hre Pygmalion). Jeho základná štúdia (On 
the History of Musica! Pitch. Journal of the 
Society of the Arts 28) vyšla v roku 1880 a 
odvtedy sa stále teší vysokému uznaniu. Ellis 
pracoval s príznačnou pozitivistickou metó· 
dou: zhromaždil obrovské množstvo materiá-

• lu. opiera júc sa o vyššie uvede nú prvú a dru
hLI sku pinu prameňov. Jeho monumentálna 
tabufka prináša vine ako 300 údajov o tóno
vých výškach. knždý určený v He rzoch až do 
jedného desatinného miesta. Ellis bral do 
úvahy nástroje pomerne obmedzene. prijnl 
totiž údaje merané len na dvoch .. nástrojo
vých typoch"': na l adičke a nn organových 
píšťa l :ích . Keďže ladička je vynálezom zo za
čiatku 18. s to roči a (podľa tradície vyhotovi l 
prvú ladičku John Shore. anglický kráľovský 

trúbk:í r v roku 1711 ) a až koncom storočia sa 
rozšírila v celej Európe. bol Ellis vzhľadom 
na prevažnú časi 17. a 18. storočia odkázaný 
na organové píšinly. Z písomných prameňov 
použil tiež údaje vzťahujúce sa na organ. ale 
neuspokoj il sn s vyvodzovaním tónových vý
šok píšinl. ktorých rozmery boli v traktátoch 
udnné ibn na základe výpočtov. ale u istého 
londýnskeho st avi teľa organov si dal vyhoto
vi i potrebné píšťaly a vlastnými meraniami sa 
prcswdčil o ich tónovej výške. 

Ellis sa prezrad il výberom prnmcňov. Tre
ba totiž vedieť. že ciefom jeho článku bolo 
udomácnii 435 kmitočtové a· v Anglicku. 
Preto sa snažil dokumc ntovai existe nciu 
štandardov aj v minulosti a výber l adič i ek a 
organových píšial je odzrkadlením predpo
kladu . že tieto prostriedky fixovnncj tónovej 
výšky fungovali vo svojej dobe nko štnndar
dy. Keď preskúmame Ellisovu tabul'ku (kto
rej vý1iatkom je l . tabufka). vidíme nj to. že 
Ellis usporadúva údnjc zoradené podfa tóno
vých výšok do podfa neho spolupatriacich 
skupín. Tu sa. mimochodom. opäi prejavuje 
pozi ti vistický pohfad na históriu . najmä pri 
predpoklade. že matematickou logikou uspo
riadané údaje budtl dokumentovať aj svoju 
historickú logiku. 

Z tretieho riadku l . tabuľky je zrejmé. že 

n = 440 Hz 
+/-poltón 

370--+ 10 hlboký Chorton Schlick (1 5 11)- tcor. - 2- 3 
De Ca us ( 1615)- teor. 
Bédos ( 1766) - teor. 
Vcrsaillesský organ ( 1789) 

-+ IO- DO 200-ročný štandard Practorius ( 1619) - teor. - l 
anglické organy (17.- 18. stor.) 
2 hamburské organy ( 18. stor. ) 
4 Silbermannovc organy ( 18. stor. ) 
Snuvcur(l 713) - tcor. 
Händelova ladička (cca 1750) 
Steinovn ladička (cca 1770) 
orchestrálne n operné lndičky 
( 19. stor.) 

-+30-455 .. kompro mis" orchestrálne a operné ladičky +l-O 
( 19. stor. ) 

455-500 vysoký Chorton anglické. nemecké. rakúske organy + 1+2 
(17.- 18. stor. ) 

jú z odbornej literatúry. Nie sú výsledkom 
mojich vlastných mernní. a tak v tomto se
kundárnom btídaní mojou úlohou bol iba vý
ber n usporindanie. 

obl nsť medzi 430 a 455 Hz kmitočtovým a·
podľa Ellisových údajov - používali najmä v 
!9. storočf (pri a· = 440 Hz ide približne o 
oblasi vymedzenú štvritónom pod a štvritó
nom nad a·. teda od vysokého gis po hlboké 
b). My sa však budeme zaoberai tónovými 
výškami staršími . t.j . od tohto hlbšími a vyš
šími. 

Ponajprv trcbn objasn ii. aké údnje prichá
dzajú do úvahy pri určovaní nbsolútnej tóno
vej výšky v obdobf pred 200-300 rokmi . Ide 
o tri druhy prnmc1)ov: zachované nástroje. 

O používaní a' medzi 370 a 410 Hz svedčin 
francúzske organy (z Ell isových údajov pri
nášam v t abuľke iba jeden) a aj vo viacerých 
francúzskych organárskych príručkách popí
sané rozmery organových píšial udávajú ten
to výsledok ... Fakt. že S. de Caus (Les Rai
sons des forces mouvants. Frankfurt 1615/R 
1973) a F. Bédos de Celles (ľan du facteur 
ďourgues. Paris 1766-78/R 1965). navzájom 
vzdialení o poldruha storočia, sa odvolávajú 
na túto tónovú výšku. svedčí o tom. že sme 
tu na razil i na skutočný štandard. totiž na tó
novú výšku všeobecne rozšfrenú vo francúz
skej chrámovej hudbe 17. a 18. storočia. V 
tej to rubri ke je všnk ešte aj pozoruhodný ne
mecký údaj: popis organových píšial v práci 
Arnolta Schlicka Spiegel der Orgelmacher 
(Speyer 151.1/R 1959). Podfa Schl icka 136 
mm dlhá linka vyt lačená na margo knihy je 
1/16 dÍžky píšťaly tónu F. Keďže ostatné roz
mery píšialy nic sú udané (priemer a pod.). 
môže sa znejúci výsledok pohybovať v dosi 

. širok~1ch medziach. ktorých na a· prenesený 
priemer je asi 380 Hz. 

Ellis nazýva túto prvú rubriku .. hlbokým 
chortonom"'. resp. označuje ju zodpovedajú
cim anglickým výrazom. Dôvodom. prečo v 
tabul"kc figuruje namiesto pôvodného .. Choir 
Pitch"' nemecký preklad výrazu je skutoč
nost'. že toto slovné spojenie bolo naj rozšíre
nejšie v nemeckých oblnstiach. Z Ellisovej 
tabul"ky vyplýva. že popri hlbokom Chortone 
prcdpoklpdal aj existenciu vysokého Chorto
nu. a to plným právom. Co teda znnmená vý
raz Chorton'~ Vlastne sa opäi stretávame so 
štandardom. pre ktorý však nie je rozhodujú
cc urče nie absolútnej tónovej výšky. Je to 
skôr funkčný štandard, označujúci zaužívanú 
tónovú výšku chrámovej hudby. hodnotu. 
podra ktorej sa ladia fixné výšky organa a ku 
ktorej sa musia prispôsobi i aj ostatné v chrá
me zaznicvajúcc nástroje - časť dychových 
nást rojov svojou stavbou. s láčikové nástroje 
svoj ím strunovým poiahom. Ellisov .. vysoký 
Chorton" je ten. ktorý obvykle nazývajú jed
nodm:ho .. Chortonom" a ktorého a· je o je
den až dva poltóny vyššie ako dnešné a· . (Pô
vod tej to praxe je predbežne neznámy. Ak 
predpokladáme. že. bola fixovn ná výška orga
na. ku ktorej sa neskôr prispôsobila stavba 
dychových nástrojov. možno to vysvetlii ra
cioná lnymi ekonomickými úvahami . pretože 
kratšie rozmery vyššie ladených píšťal umož
ni li podstatnú úsporu cínu. Avšak podľa iné
ho názoru určoval i tónovú výšku dychové ná
stroje. ku kto rým sa orga ny museli prispôso
bi i. k však skutočnosťou. že túto tónovú vý
šku dokumentujú početné nemecké organy 
17.- 1 ~ . s t oročin :) 

Pozrime sa teraz na druhú rubriku E lliso
vcj tabul'ky. Jej vábivý názov: 200-ročný 
štandard - dokumentuje Ellisovu domnien
ku . ž~: tu našiel stálu tónovú výšku predchá
dzajúcich storočí. Tento Ellisov predpoklad 
je azda prameňom dodnes živej _povery. že 
tónové výšky uplynulých storočí boli proste 
hlbšie ako dnešné: pred 1-2 s toročiami o pol
tón. predtým o viac. a história zmien tónovej 
výšky sa rovná jej pomalému postupné
mu zvyšovaniu. Ell is vyratúva na podporu 
tohto .. štandardu"' početné údaje. medzi kto
rými sa nachádzajú výškové údaje anglických 
i viacerých nemeckých organov. početných 
ladičie k - dve z nich nadobudl i historický vý
znam - ako nj dva výpočtom získané údaj e 
zo 17. resp. začiatku 18. storočia. 

Pravosi tzv. Händlovej ladičky. ktorá -
podľa k nej priloženého popisu - slúžila na 
ladenie organn pri príležitosti uvedenia Me
siáša v roku 1751. sa odvtedy značne spo
chybnila. keďže nápis o jej pôvode dokáza
teľne nic je starší ako z obdobia prelomu 18. 
a 19. storočia . V súvislosti s ladičkou Johan
na Andreasa Steina. augsburského majstra
-výrobcu klávesových nástrojov Ell is tvrdil. 
že jej tónovLt výšku považoval Mozart za ide
álnu. Podkladom tohto predpokladu je iba 
fakt. že Mozart sa raz v liste otcovi z roku 
1777 celkom všeobecne pochvnfne vyjadril o 
Steinových nástrojoch. 

K organom tejto rubriky sn ešte vrátime: 
pozrime sa najskôr na teoretické tónové vý
šky! J. Sauveur (Rapport des sons des cordes 
ďinstrument s de musiquc. aux neches des 
cordcs; ct nouvelle détermination des sons fi 
xes. Histoire de !'Académie royale des scien
ces 1713. Paris 1716) popísal v roku 1713 s 
úmyslom štandnrdizácie 41 1 km i točtové a·. 
ktorého rozšírenie sa mu však nepodarilo . 
Samotný údaj je napriek tomu dôležitý. lebo 
i keď sa jeho a· nemohlo s tať všeobecne pri
jatým základným tónom - pravdepodobne 
kvôli platnej dobovej praxi- predsa bolo vý
berom z vtedy použfvaných tónových výšok. 

Sauveur o tom písal v Paríži. teda opäť sme u 
fra ncúzskeho štandardu. ktorý je však asi o 
poltón vyšší ako tónová výška organov. Sau· 
veurov údaj nás dovedie k jednému z hlav
ných nedostatkov E llisovej tabuľky; tým to
tiž. že anglický vedec berie zo 17.-18. storo
čia do úvahy iba organy. poskytuje podklady 
len pre prvý z troch v tom období typických 
druhov hudby - chrámovej. divadelnej a ko
mornej . Sauveur však zrejme chcel určiť tó
novú výšku pre niektorý iný druh. (Mimo
chodom. Ell is sa odkláňa aj od vlastných zá
sad. Sauveurov údaj totiž pochádza z mera
nin tónu struny určitej dÍžky. materiálu a na· 
pätin a pri určovan í tejto výšky Sauveur len 
sekundárne poukazuje na organové píšťaly . 
Tento nepat rný rozd iel je malým, ale typic· 
kým príznakom toho. že Snuveur pri určova
ní svojho štandardu myslel na oblasť divadel
nej alebo inej hudby.) 

Ovda významnejší je druhý .. kalkulova
ný" (tdaj . ktorého prameňom je v roku 1619 
vydaný 2. zväzok súhrnnej práce Michaela 
Praetoria Syntagma musicum (Wolfenbiittel 
1619/R 1958). pojednávajúci o nástrojoch. Je 
to údaj. ktorý počnúc Ellisom bol pre každé
ho bádateľa rozhodujúci. Practorius totiž na 
viacerých miestach poukazuje na podfa neho 
vhodnú tónovú výšku. Najprv v štvorstrano
vej kapitole popisuje vlastný názor na vzá· 
jomné pomery Chortonov a Kammertonov 
rôznych oblastf a období. neskôr v tabul'ke 
udáva rozsah spevných hlasov a jemu zná· 
mych hudobných nástrojov. pri detailnom 
popise vlastností jednotlivých nástrojov sa 
tiež zm ieňuje o ich tónovej výške a nakoniec 
v prílohe zviizku pri náša nákres radu organo
vých píšťn l v rozsahu oktávy. aby sa podľa 
tejto .. správnej Chor-miery orientovali stavi
te lia orgnnov". a navyše aj rozmery prilože· 
ných drevorytov jednotlivých nástrojov sa 
riad ia pomerom k 278.4 mm dlhej braun
schweigskej stope . 

Každý. ktO kedysi číta l teoretický traktát 
zo 17. storočia vie. že ak sa na jediný bod 
vzťahuje to fk o údajov. nájde sa s určitosťou 
i viac protirečení. Na Praetoriom popísaný 
kmitočet a· je veľa odlišných názorov a jed
notlivé mienky závisia od toho. kto čo berie z 
údajov knihy do úvnhy. presnejšie: ktorý z 
údajov si kto dovolí ncvziať do úvahy. V 2. 
tabufke figuruje na prvom mieste Ellisov 
údaj . 

2. tabuľka 

PRAETORIOM NAVRHOVANÉ a· 

Ellis (1880): 
Mcndel (1948): 
T homas-Rhode s ( 1971): 
Myers ( 1984): 

424 Hz 
490 Hz 
424Hz 
460 Hz 

Vychádza z rozmerov Practoriovho radu or
ganových píšťal. a hoci ich rozmery nie sú 
celkom jednoznačne určené. predsa sa opo
vážil s istotou tvrdiť. že Praetorius považuje 
424 Hz za zodpovedajúce a tak sa tento údaj 
stal pre Ellisa hlavným dôkazom existencie 
.. 200-ročného štandardu" zo začiatku 17. sto
ročia. Arthur Mendel (Pitch in the 16th and 
Early 17th Centurics . Musica! Quaterly 34. 
1948; Studies in the History of Musica! Pitch. 
Amsterdam . .1968; Pitch in Western Music 
sinec 1500 - a Re-examination. Acta Musico
logica 51. 1978). ktorý sa v roku 1948 prvý· 
krát podujal nn kontrolu hodnoty historic· 
kých tónových výšok dôkladným preskúma· 
ním Ellisových výsledkov. dospel k záveru. 
že Praetoriom navrhovaná tónová výška bola 
o 2-3 poltóny vyššia ako dnešná. Mendel ne· 
povnžoval za primárne rozmery organových 
píšial. skôr sa zameral na Praetoriom udané 
hraničné hodnoty spevných hlasov. Tieto
právom - vzhľadom na historicky nemenné 
kapacity hlasiviek považoval za také hlboké. 
že musel konštatovai: Praetoriove v noto
vých osnovách udané hranice hlasových roz· 
sahov treba chápať v systéme aspoň o terciu 
vyššom ako je dnešný. W. R. ThomasaJ,J, 
K. Rhodes (Schlick. Praetorius. and the His
tory of Orga n Pich. Organ Yearbook 2. 1971; 
Pitch. New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. S. Sadie ed. London 1980). dvaja 
škótski bádatelia. mu protirečili Mendelový· 
mi vlastnými argumentmi: vari by bolo mot· 
né. aby všetky Praetoriom popísané rozsahy 
nástrojov bol i o malú terciu vyššie ako dnd
né? Ci si možno predstaviť. aby dnes ako g
ď - a· - e" označené prázdne struny hiiSII 
podľa dnešných kmitočtov zneli ako b- f
c" - g"? Ba. dokonca aj o nástrojoch zobn
zených na drevorytoch knižnej prílohy doU
zali . ie - i keď ich presné tónové vý~ky z ob-
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M. Praetorius: Syntagma musicum ll. Nákres organovej p'šfaly so "správnym Chor
tonom" a zmienka o norimberskej pozaune s poiadovanou výškou Chortonu. 

razov nemožno určiť - isto nezneli o malú 
terciu vyš~ic a ko d nešné nástroje. Tho mas a 
Rhoch:s napo ko n usúdi li . že za určujúci treba 
považovať Ellisov výpočet a vrátiť sa k Prac
toriovmu a· = 424 Hz. Existuje vša k ďalší 
údaj. prävc v bl ízkost i o rga nových píšťal. na 
ktorý po prvýkrút upozorn il H . W . Myers 
(Praetorius Pitch. Ea rly Music 12. 19H4). 
Practorius sa tot iž aj iným spôsobom odvo lú
va na podl'a neho sprúvny C ho rton . Píše: ak 
v Norimbergu vyro be nú pozaunu vytiahne
mc o dva prsty. vylúdime zodpovedaj úci tó n 
.. a" . Mye rs to vys kúšal na zachovaných ná
strojoch a tón. kto rý zaznel. bol spodno u o k
távou 460 kmitočtového a·. 

Pochopenie Practo riových údajov kompli
kuje d'alcj aj to. že vedľa vid itcl'nc nejedno
značných obrazov je výklad textových údajov 
ešte me nej jasný. Text . v kto rom Practorius 
hovorí o pomere med zi Cho rto no m a Kam
mcrtonom. vyhlásil Ellis za celko m nezro zu
mitel'ný. kým podľa Thomasa a Rhodcsa sú 
oba štandardy rovnako vysoké. Podľa mňa je 
Praetoriov Cho rto n o dva po ltó ny hlbší ako 
Kammcrton. Nedo rozumenie prame ní z to
ho. že Practo rius spomína : scvc ro nc mecký 
Chorto n je totožný s Ka mmerto no m. avša k 
neskôr nazýva C ho rto nom n ie toto. ale v 
iných nemeckých oblastiach , menovite v Pra
he zaužívané chrámové ladenie a prihovára 
sa za to . aby podfa neho príliš vysoký severo 
nemecký Kamme rto n znížili na úrovc1i inde 
zaužívaného C ho n o nu . Teda rad o rgano
vých píšťa l o tón pozauny - nech to je 424. 
460 alebo viac Hz- nic je zrkadlom dobovej 
praxe. ale návrho m . kto rý sa Practo riovi rov
nako nepodarilo presadiť ako Sau vcurovi je
ho n;í vrh štandardizácie. Podfa toho E ll isov 
.. 200-ročný štandard" je značne neistý a treba 
urobi ť nové kro ky pre to. aby sme vysve tlili 
zachova né nemecké údaje . 

Predbežne posledné slovo vo výsk ume ne
meckých pramc1iov lH. st oročia patrí A. 
Mcndclovi. Po kritike E ll isových výsledkov 
vo svojo m člúnku O n Pi tchcs i11 Usc in 
Bach's Time (Musica l Q uatcrl y 4 1. 1955) po
kročil ďalej . Vych{tdzal z tvrdenia lexikonu 
Johan na Gottfricda Walthcra (Musikalisches 
Lexicon. Leipzig 1732/R 1953) : .. V Kam mer
tonc hraj ú skladbu vted y. keď ju prcdncsú o 
celý tó n alebo o malú te rciu pod starým 
Chorto nom ." 

Kantáty J . S . Bacha. v ktorých spoluúčin
kovali spevné hlasy. dychové a s läči kové ná
stroje i organ. sú vynikaj úcim príkladom na 
skúmanie pome ru dvoch štandardov. V pô
vodných partoch 7 1. kantáty. ktorä vznik la k 
voľbám muhlhauscnskcj rady v roku 1708. 
boli zobcové flauty , hoboje. fagoty a vio lo n
čelá notované v D dur . kým trúbky. ostat
né sláčikové nástroje a vokálne party a o rgan 
v C dur . Ak táto d ruhá skupina hral a C dur v 
Chortonc. potom na dosiahnutie spoločnej 
tónovej výšky museli hl bšie (t.j. v Kammer
tone) ladené nástroje transponovať do D 
dur. Aj vo weimarských ka ntátach sa rozdiel 
tónových výšok o rgana a s nim združených 
nástrojov vyrovnával vzhľadom k Cho rtonu; 
tu vša k sa v no tácii ne raz vyskytuje aj rozdiel 
malej tercie. z čoho možno usúdiť . že vo We
imare sa v praxi po užívali dva rôzne Kam
mertony. V Lipsku zasa. kde vzn ikla prevaž
ná väčšina Bachových chrämových skl adieb. 
bola v móde opačn á prax: Aby sa speváci a 
struny p ríliš ne namáhali . zaviedol už Bachov 
predchodca' Kuhnau to. že za základ sa pova
žoval Kammerto n a organ. resp. ostat né ná
stroje ladené v C horto nc transponovali svoje 
hlasy o dva poltó ny hl bšie. Túto prax doku
mentujú v Lipsku znovu prc pfsané party Ba
chových ranejš ích diel. v ktorých pôvodne v 
Chortone notované sláč ikové a iné Rarty bo
lo treba prcpísať do Kam mertonu. 

Zaujímavý záve r vyplýva z prípad u Bacho
vej llJ4. ka ntáty. Toto d ielo sa zachovalo v 
partoch d revených d ychových nástrojov a 
sláčikových nástrojov v B d ur a v dvoch o rga-

nových partoch - jedno m v As dur a druho m 
v G du r. K histó rii tejto kantáty treba dodať 
d ve o ko lnosti . Po prvé: vie me. že pôvodne 
nevznikla pre Lipsko. a le pri príležitosti za
sviit c nia o rgana v neďalekom Stô rmthalc . Po 
d ruhé: zápisy vokálnych partov majú výni
močne vysoký rozsah. Priemerný tó n rozsahu 
vše tkých štyroch hlasov sa tu po hybuje medzi 
cs· a c·. kým v Kammcrto nc zaznicvajúcich 
lipských skl ad bách obvykle medzi ď a cs'. a 
v muhlha usenských a wcimarských sklad 
bách. kto rých základo m je Cho rto n . sa tento 
prieme rn ý tó n pohybuje medzi c' a ci s' . Z po 
rovnania týchto údajov vyplýva , že pôvodne 
pre sto rmthalský o rgan notovaný As durový 
part holo po trebné pre nesko ršie lipské pred 
vede nie skladby predpísať do G dur. Tu to ti ž 
ostatné nástroje muse li hrať v Lipsku zaužf
vano m . o po ltó n hlbšom Ka mmerto ne. aby 
spev:h:i naďalej mo hli používať pôvodne pre 
Stô rmthal pfsané B durové pa rty. V koneč
no m dôsledku zaznela 194. kantáta v Lipsku 
vo vztahu k no tám o po !tó n hlbšie než obvyk
le. pravdepodobne p reto, že aj v Stôrmthale 
hrali v tej to polohe. Poukazuje na to ďalší 
dôkaz: Bach ~ám označil na inštrume ntál
nych partoch .. Tic fcr Cammc n o n". č iže. že 
treba ladiť v hlbšom Kammerto ne . Všetky 
tie to údaje po ukazujú na to . že sti:irmthalský 
o rgan bol lade ný o poltó n hlbšie než lipské 
organy a Bachova notácia sa te jto skutočnos
ti pri>pôsobila. 

3. tabuľka 

NEM ECKtŠTANDARDY 
18. ST O ROC IA 

hlboký Ka mmcrto n a' : 
vysoký Kammerto n a ' : 
Cho rto n a ': 

PODĽA MENDE LA 

cca 4 15 Hz 
cca 440 Hz 
cca 480Hz 

T ie to transpozičné údaje môžu na naj výš 
pop ísa ť vzájo mné pomery do bových štandar
dov. Na to. aby sme ich mo hli presadiť do 
ko nkrétnych výškových hodnô t , by bol po
trebný materiálny dôkaz. Avšak a ni v Muhl
hausenc. an i vo We ima re či v Lipsku sa neza
choval nedotknut ý o rgan alebo iný nástro j. 
Práve preto má 194. kantáta ta ký obrovský 
význam . Totiž stôrmthalský nástroj je jedi
ný. ktorého tó nová výška sa dnešnými mera
nia mi dala viac-me nej s isto tou z isti ť: je to a' 
= 464 Hz. t.j. v po mere k dnešnému a' p ri
bližne o po ltó n vyššie. Keď z toho vychádza
júc budeme spätne usudzovať, ako to ro bil a j 
Mcnde l. získame údaje z 3. tabuľky. 

Na existenciu týchto výškových hodnô t nie 
je Bachova o ko lie jediným dô kazom . Ak sa 
opäť pozrieme na E llisovu tabuľku , uvidfme. 
že aj o n pre vysoký C ho rto n udal tó nové výš
ky podo bné Me nde lo m vypočítanému C ho r
tonu. Ba do ko nca aj o nemeckých o rga noch 
ell isovskej 2. skupi ny vysvitne. že v miestne j 
praxi stavby organo v sa výnimočne riadili 
podl'a Kamme rto nu . a to podľa hlbšie ho 
Kamme rto nu. 

Do te raz popisované č ís la možno bohato 
doplni ť ďalšími údajmi zme ranými na iných 
do bových nástrojoch. Musfme byť však ve ľ

mi o patrnf! Spora hlivé sú najmä dychové ná
stroje. p redovšetkým zobcové flauty a všetky 
také nástroje, kde chýba nie pôvodného plát
ku alebo tzv. Mundstucku nczncmožňuje 

zhodno te nie výsledkov. A le aj keď získame 
presné údaje , musíme byť skeptickf , či 
skúma ný nástro j reprezentu je dobovú a 
miestnu prax. A k spojíme údaje Mendelo
vých výpočtov získa ných na základe nemec
kých materiálov 18. storočia so zachovanými 
trúbkami, kto ré by ma li byť ladené v C horto
ne. môžu sa nám zdať Mendelove výpočty vy
soké. pre tože a' týchto dychových nástrojov 
sa po hybuje o ko lo 460-470 Hz. Na druhe j 
strane by sme dospeli k nemožným výsled-

T A·B E·L L A U~ivert.lf:S. 
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lipa. 
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ko m. a k by sme na zá klade skúseností s trúb
kami transpo nova li ce lú 3. tabul'ku nižšie. 
Vy~kytujú sa nieked y aj také šťastné zho

dy. ako j e prípad nástrojov v múzeu vcro n
ske i Accademic Filarmo niky. spomedzi 
ktorých - ide o zobcové flauty a cinky zo za
č iatku 17. storočia - sa do bre vyde l'ujú fran
cúzsk..: nästroje naladcné na a· = 410 Hz a 
nástroj e miestnej výroby naladcné na a ' = 
450-460 Hz. (R . Webe r: .. So me Rcsearchcs 
into Pitch in the 16th Century with particular 
refcn:ncc to the Instruments in the Accade
mia Filarmonica o f Ve ro na . Ga lpin .Society 
Journal 28. 1975.) 

Niekoľkými slovami sa ešte zmienim o pra
xi talianskych oblastí. kto ré sú podstatne mc
nej preskúmané ako severnejšie te ritó riá . 
Podľa popisu Gianbattistu Doniho (Annota
zio ni ~opra il Compendio de' gc ncri c de' mo
di della musica. Ro ma . 1640} z ro ku 1640 sa 

. politické rozdelenie krajiny prejavilo aj v 
rôznych výškových štandardoch. Ak Do niho 
záznam porovná me s podstatne nesko rš ími 
údajmi J , J. Quantza (Vc rsuch cine r Anwci
sung die Flôte traversie re zu spielen. Berlin 
1752/R 1952) a J, F. Agricolu (Anleitung zur 
Singekunst. Be rlin 1757/R 1966). mo hli by 
sme usúdiť. že benátske lade nie bolo o po l
tó n vyššie ako dnešné. lombardské ladenie 
bolo približne totožné s dnešným (a s vyšším 
nemeckým C ho rto no m) a hodno ty smero m 
na juh do Florencie. Ríma. Neapolu postup
ne kksali zakažd ým o poltó n. Je to príliš 
pekne usporiadaná zostava nato. aby bola aj 
pravdivá. avšak p rekvapivo vysoké benátske 
ladenie- a teraz nehovorím o Chorto ne. te
da o chrá movej tó novej výške. ale o di vadel
no m alebo komo rno m ladení - do kumentujú 
aj H ii ndclove ruko pisy. Totiž vokálne party 
opery Almira. sko mponovanc j pre hambur
skú o pe ru , sú z hľadiska svojho záznamu 
podstatne vyššie ako party vyrobené pre Be
nátky a te nto rozdiel mo ho l vypl ynú ť z to ho, 
že pôvodné party sa riadili podl'a hl bšie ho 
hamburského Ka mme rto nu. 

Pre súčasného hráča alebo speváka. zaobe
rajúceho sa hudbo u 17 . a 18. s toroči a vyplýva 
z to ho vše tké ho ponaučenie. že i voľba tóno
vej výšky ho stavia pred rozhodnutie. Ak sa 
prispôsobí k štandardu 20. s toročia a z prak
tických dôvodov sa mu nemôže vyhnúť. ne
smie zabudnú ť na to. že zah rať na rovnake j 
tónovej výške program zostavený naprík lad z 
die l Coupe rina. Vivaldiho a Bacha vlastne 
zna mená narušiť autentickosť pôvodného 
zvukového obrazu. A k triezvo zvážime náro
ky d nešného ko nce rtné ho života. vyžadujú
ceho často medzinárodný repe rtoár, nemož
no práve vyslovenú vetu kvalifikovať a ko 

.., -~- s w '"' a 
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rozsudo k. ale skô r ako ko nštatovanie . ako 
poukázanie na jednu z medzí. na ktoré 
nutne naráža historizujúe<t interpretačná 

prax a s ktorými sa - keďže ich ne môže pre
ko nal- musí zmieriť . 

Flauta z 18. storočia: pre 7 rôzne l'YSOkých a' 
má 7 stredných dielov rôznej dfiky 
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NADV AZOV ANIE KONTAKTOV 
Po vlaňajšej návšteve vedúcich predstavitel'ov Zväzu československých skladate-

l'ov v Číne navštívila v tomto roku trojčlenná čínska delegácia Československo, 
aby sa tak po dlhých rokoch obnovili mijomné kontakty medzi oboma ~inami. 
Delegáciu Zväzu čínskych skladatel'ov tvorili: prof. Shi Yong Kang, skladatel' 
a prorektor šanghajského konzervatória, Go ng Yao-Nian , skladateľ a šéfredaktor 
časopisu Hudobná tvorba, a Wang Guanqun , šéfredaktor časopisu Populárna 
hudba a tajomník Tilióskej pobočky zväzu. Náš rozhovor sa uskutočnil počas ich 
pobytu v Bratislave a v Dolnej Krupej. 
e Ako hodnot íte súčasný proces obnovy vzá
jomných kontaktov medzi Zväzom čínskych 
a československých skladateľov? 
Shi Yong Kang: Vzťahy medzi hudobníkmi 
našich dvoch krajín sa v súčasnej dobe znáso
bili . Naša skupina bola k vám vyslaná celo
štátnym Zväzom čínskych skladateľov. Dú
faj me. že v budúcnosti budú naše de legácie 
vysie lané na dlhšie pobyty. dvoj . až trojme
sal:né, aby sme sa čo naj lepšie poznali a ob
ozná mili s hudobnou problematikou. Verím, 
že naše styky sa v budúcnosti rozš íria. To , čo 
sme urobili doteraz. považujeme za prvý 
krok na ce~te k užitočnej spolupráci. 
e Aká je organizačná štruktúra Zväzu čÍn
skych skladatel'ov'? 
Gong Yao-Nian: V ce loštátnom merítku jcs
tvLaje Zviiz čínskych skladateľov. Odbočky 
tohto Zväzu má každá provincia . Zväz zdru
žuje ~klada tcľov. muzikológov a konce rtných 
umelcov. Členm i celoštátneho zväzu sú väč
šinou známi ume lci. na najvyššej úrovni. Os
tatní s(a čle nmi provinčných odbočiek. Čle n 
celoštátneho zväzu môže byť aj členom pro
vinčncj odbočky. 
e Zväz čínskych skladatel'ov je jediná orga
nizácia , ktorá sa stará o šírenie tvorby? 
Gong Yao-Nian: Áno jediná. Delf sa na nie
koľko odde lení. Najväčším je vydavateľské 
oddelenie. Celý zväz má 70 pracovníkov, vy
davateľs k é oddele nie má z toho 30 pracovní
kov . Vydávame pe riodiká Hudobná tvorba 
Ľudová hudba , časopis Piesne a časopis Hud
ba pre deti. Ďalším oddelením je oddelenie 
zahraničných stykov·. po tom je tu organizač
né oddelenie pre členskú základňu a oddele
nie informáci í. ktorého poslaním je zhro
mažďovanie kn íh o hudbe. teoretických pub
likácií a štúdi í. no tové ho mate riálu , hudob
nín a pod . 
V akom pomere je ľudová tradičná hudba 

a hudba vážna, súčasná? 
Gong \:'ao Nian: Na túto otázku ťažko možno 
jednoznačne odpovedať. U mladých ľud í , 
t. j . 20-30 ročných prevažuje záuje m o mo
de rn ú vážnu hudbu nad záujmom o tradičnú 
čínsku hudbu . 
Shi Yong Kang: Tento záujem o modernú 
vážnu hudbu nic je novinkou posledných ro
kov. Už pred založením Čínskej ľudovej re
publiky so záujmo m hrali naši hudobníci die
la Schônberga, llindemitha a taktiež pod ich 
vplyvom tvoril i. Napr. Tchan Siao-lin , žiak 
Hindemitha. ktorý študoval v Spojených štá
toch. žiaľ, zomre l veľmi mladý ešte pred za
ložením republiky. Po vzniku CĽR sa záuje m 
o modernú vážnu hudbu už natoľko nepod
poroval. napr. Debussy, Ravel sa považovali 
už za príliš moderných a ich diela sa nehrali . 

Te nto oficiálny postoj však našťastie bol pre
konaný a po skončení kultúrnej revolúcie 
u mladých študentov hudby sa opäť intenzív
ne začal prejayovať záujem o modernú hud
bu. Domnievam sa , že je to tak správne, pre
tože dialóg s novými vecami je podmienkou 
ďalšieho pokroku. Ak chceme dosiahnuť po
krok v hudbe , musíme spoji ť historický vý
skum s novými poznatkami a skutočnosťam i. 
Gong Yao-Nian: Avšak vydávanie modernej 
vážnej hudby je spojené s mnohými problé
mami , nakoľko záujem kupujúcich je o ňu 
malý. Preto napr. v našom časopise Hudobná 
tvorba propagujeme diela modernej hudby 
a to tak . že v prvej rubrike uvádzame nové 
d ie lo mladého skladate ľa, ďa lš i a rubrika je 
nazvaná Dialóg a ďalš ia propaguje zase za
hran ičnú modernú vážnu hudbu. 
e Ako je na tom čínsky skladateľ, komponu· 
júci európskym spôsobom? 
Gong Yao-Nian: Samozrejme komponujeme 
aj európskym spôsobom. S koncertmi eu-

Wang Guanqun 

rópskych umelcov nemáme problémy, kon
ce rtujú hlavne v Pekingu a Šanghaji. Problé
my máme však s predvádzaním takýchto 
diel. Hlavne finančného rázu. Umelec si to tiž 
sám musí náj sť pôsob získania finančných 
zdrojov, kto rými si bude svoj konce rt finan
covať. pre tože zo zvä'zu ich nedosta ne . U mo
dernej hudby je ešte ďalší problé m, že je 
o a) u malý záujem vo vere jnosti . Napríklad aj 
náš rozhlas je voči tej to hudbe veľmi rezervo
vaný. neusiluje sa o jej propagáciu. A tak 
máme veľa talentovaných mladých skladatc-

Shi Yong Kang 

rov a ich najväčším problé mom sú finančné 
prostriedky na uvádzan ie svojich skladieb do 
života . 
Shi Yong Kang: Naj horšie sú na tom sklada
telia, ktorí ne majú stále pracovisko. Lepšie 
sú na tom naprík lad pedagógovia na konzer
vatóriu. Napríklad na konzervatóriu v Kan
tone sa takmer každý týždeň organizuje nie
koľko koncertov. či už žiackych alebo profe
sorských - i so zahraničnou účasťou - a na ich 
programoch sa uvádzaj ú diela klasicke j i mo
dernej hudby. Naši študenti majú napríklad 
veľmi radi Bartóka . . . 
e Aké sú vydavateľské možnosti? 
Wang Guanqun: Máme dve vydavateľstvá. 
Jedno je v Pekingu - celoštátne - nazýva 
sa Ľudové hudobné vydavateľstvo, má vyše 
200 pracovníkov a vlastnú t lačiareň . Druhé 
sa nachádza v Šanghaji , bolo založené iba 
v roku 1988 a nazýva sa Šanghajské hudobné 
vydavateľstvo. 
e Ako je organizované profesionálne hudob
né školstvo? 
Shi Yong Kang: V organizácii hudobného 
školstva sa u nás takmer v plnom rozsahu pri
ja l sovietsky model. V súčasnosti teda vašej 
vysokej škole zodpovedá naše konzervató
rium (v čínšti ne je to doslovne hudobný 
vzdelávací ústav - pozn. pre kl.) Toto má 
6 fakúlt : sk ladateľskú , klavírnu , spevácku , 
inštrume ntá lnej hudby , hudobnej vedy a fu
dovej čínskej hudby. V každej provincii má
me Skolu múzických ume ní, (ktorá zodpove
dá vašim školám stredného stupňa). Okrem 
toho máme, ako ich my nazývame .. stredné 
hudobné školy" - ktoré sa podobajú vašim 
ľudovým školám umenia, ktoré sú v Pekingu , 
Šanghaji , veľkých mestách, ale je ich pomer
ne málo. To je fo rmálna stránka nášho škol
ského systému. Po obsahovej stránke je stav 
náSho Skolstva žiaľ rovnaký s obsahovou ná
plňou štúdia na hudobných školách v päťde
siatych rokoch . V súčasnost i diskutujeme 
o možnosti - a le aj po trebe-prestavby nášho 
hudobného školstva , aby lepšie plnilo funk
ciu hudobného vzdelávania mladej generá
cie . 

e Aká j e situácia s hudobnou výchovou na 
základných školách? 
Shi Yong Kang: Na základných Skolách sú 
špeciálne predme ty venované hudbe a to hu
dobná teória, dejiny hudby a pre nadaných 
žiakov je tu možnosť učiť sa hre na hudobnom 
nástroj i klasickom alebo ľudovom. 

e Aké dojmy si odnášate zo svojho pobytu 
u nás? 
Gong Yao-Nian: Náš pobyt u vás sme sa usi-

1 lovali využiť na čo najväčšie oboznámenie sa 
s vaším hudobným životom. Vďaka srdečné
mu prijatiu na Slovensku · mali sme možnosť 

poznať tie najdôležitejšie stránky hudobného 
života vášho hlavného mesta a odnášame si 
naj lepšie dojmy a pocity. Je nám známe, že 
Slovensko je zemou s veľkou hudobnou tra
díciou, že na vašom území tvorili a koncer-

Gong Yao-Nian Snímky: autor 

tovali veľk í skladatelia Mozart , Beethoven 
a i. Na našich stretnutiach s predstaviteľmi 

Zväzu slovenských sk ladateľov došli sme 
k záveru , že máte veľa skúseností, ktoré sto
ja za to , aby sme ich študovali a hlbšie pozna
li. Po návrate domov musíme vypracovať plá
ny , aby sme vo výmene skúseností efektívne 
pokračovali. Dúfame, že v budúcnosti bude 
dosť príležitostí na dôkladnejšie spoznávanie 
sa, výmenu skúseností , tvorby, interpretov 
i hudobných vedcov. 
Shi Yong Kang: Chcem sa pripojiť k týmto 
slovám: počas niekoľkých dní poznali sme 
viac inštitúcií , veľa sme sa dozvedeli o slo
venských skladateľoch . Všetky dojmy a po
znatky , ktoré si odnášame do vlasti, odo
vzdáme našim kolegom v Zväze čínskych 
skladateľov . Ak váš časopis Hudobný život 
zverejní naše slová , prosíme vás, aby ste 
tlmoči l i našu vďaku Zväzu slovenských skla
dateľov a koncertnných umelcov a dovolte 
ná m, aby sme monom Zväzu čínskych skla
dateľov vyjadrili našu úctu a priateľstvo voči 
vám. Pripravil MARIÁN JúiÚK 

Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív 
Dokončenie zo 4. str. 
tu ide o problém. ktorý sa ná~ priamo netý
ka . lebo nic sme typickým usporiadateľom 
komorných ko ncertov. Každý vecný pozoro
vateľ mi však dá za pravdu , že by bolo neod
pust iteľnou krivdou na hudobnom živote 
hlavného mesta . keby te nto ideálny koncert
ný priestor bol v inte nciách majite ľa budovy 
univerzitnou po~luchárňou . Vo výpočte pre 
SF nctypických úloh , prevzatých za posledné 
dve desaťročia, možno pokračovať ďalej : 

možno napríklad diskutovať, č i sme muse li 
prevziať úlohu ~tavcbn íka a neskôr prevádz
kovateľa Domu ume nia v Piešťanoch (keď 
dva prcdch:.ídzaj úcc pokusy o riešenie tohoto 
problému nevyšli) . isté je v~ak , že Piešťany 
a v ~iršom slova zmysle celý slove nský ·kultúr
ny život týmto zariade ním získali . Ne tajím sa 
pritom tým. že sme ochotní kedykoľvek toto 
zariade nie odovzdať napríklad Mestské mu 
národnému výbo ru . kde pravda vedia , že ni 
kdy nebudú mať také prostriedk y na činnosť. 
aké nám poskytuje Ministerstvo kultúry. Ani 
to , že máme od roku 1968 vo filharmónii se
kre tariát Hudobnej mládeže, nic je nutné 
a povinné. Rozhodol som sa ta k niele n preto , 
že v tom čase bol aj se kretariát českej Hu
dobnej mládeže v Českej fi lharmóni i, a le 
hlavne kvôli tomu , že som spolu s niekoľký
mi svoj imi rovesníkmi ešte pred príchodom 
do SF márne hľadal zriaďovateľa v bývalom 
ČSM a koncertnej agentúre. Aj v prípade 
Hudobnej mládeže sme samozrejme kedy
koľvek ochotní odovzdať zabezpečovanie te j
to činnosti napríklad Slovenske j hudobnej 
spoločnosti v nádeji. že sa tým zmnožia šance 
tohoto hnutia. Nám to okrem povinnosti 
umožňuje o . i. stara ť sa o slove nskú účasť na 
Mládežníckom orchestri Gustava Mahlera či 

organ izovať medzinárodné interpretačné 
kurzy v Piešťanoch vďaka obdivuhodnej ini
ciatíve vedúceho nášho úseku sólistov a ko
morných súborov Mariána Lapšanského . 

Teda - kedykoľvek bez námietok odovzdá
mc vhodnejším partnerom to , čo sme faut de 
mieux prevzali a za cenu nemalého vypätia 
zabezpečujeme - podobne , ako to bolo so sek
retariátom Bratislavských hudobných sláv
ností , kto ré takisto vznikli na pôde SF 
a v Slovkoncerte našli vhodnejšie ho organi
záto ra. V žiadnom prípade nechceme , aby 
naša iniciatíva viedla k jednokofajnosti , mo
no tónnosti a strate dynamizmu. Túto výčitku 
pravda treba adresovať iným a nie nám. 

Koncertný život sa nevzmáha Iba v Brati
slave a v ďalších veľkých slovenských kultúr
nych centrách, ale aj na vidieku, ktorý vyka
zuje úctyhodnú a ktivitu (najmä v porovnaní 
so situáciou spred niekoľkých desaťročí), a
však realita zďaleka nie je taká ružová: skúse
nosť účinkujúcich umelcov v tomto smer e je 
skôr tristná vzhľadom na organizačnú prí
pravu a návštevnosť koncertov mimo centier 
a svedčí o často formálnom, neodbornom 
prístupe k problematike. Možno túto skutoč
nosť označit' ešte za detskú nemoc sľubne sa 
rozvíjajúceho koncertného života, alebo ide 
jednoducho o neprofesionálnosť, ľahostajnosť 

organizačného apa rátu? J e to tiež jeden z ne· 
blahých dôsledkov niekoľkodesaťročnej ab
sencie hudobnej výchovy, že kompetentní 
miestni činitelia (vrátane učiteľov) nemajú 
k hudbe (tzv. vážnej) žiaden, alebo minimál
ny vzťah? Aké j e riešenie? Čo si myslíš o otáz
ke kultúrneho ma nagementu (nie iba v súvis
losti so zastupovaním umelcov, ale na poll or· 
ganizačnom), ktorý u nás nemá trad íciu? Do
konca taká inštitúcia ako Slovkoncert, jediná 

umelecká agentúra u nás, nemá z tohto hfa
drska vždy profesionálne kádre a j eho pracov
níci neraz až po rokoch nadobudnú skúsenos
ti. Nie j e to hazardovanie? Ďalej : úroveň hu
dobného života (a to nielen z hľadiska kvanti
tlltivneho) j e - najmä v centrách - imponujú
ca, najmä ak jeho inštitucionallzáciu porov
náme so stavom pred rokom 1848. Možno na
priek tomu nazvať situáciu uspokojivou? 
Možno stručne určiť diagnózu hudby na Slo-

1 vensku všeobecne'! Myslím nielen na oblasť 
koncertného života, ale na celkový stav vráta
ne tvor by, vedy etc.). 

- Dúfam, že mi bude odpuste né , ak sa to
hoto klbka problémov nedotknem podrob
nejšie - zasluhovalo by si komplexné posúde
nie za účast i viacerých priamo zainte resova
ných kompete ntných expertov. Bol by to na
príklad vhodný a potrebný náme t pre "o
krúhly stôl" Hudobného života. V tejto chvíli 
aspoň jednu-dve poznámky: náš hudobný ži
vot na vidieku stále závisí či visí na jednom
-dvoch obetavých pracovníkoch v danej lo
ka lite . Tam, kde sú , dajú sa robiť veľké veci 
naprie k nie vždy ideálnym podmienkam. 
Ž iar, stačí zmena j ednej osoby a vrátime sa 
do doby kamennej. Proble matiku Slovkon
certu poznám dosť dobre a preto musím opo
novať v tom, že tam je aj dnes niekoľko ve r
mi kvalitných a dostatočne skúsených a kva
lifikovaných pracovníkov, ktorí v neľahkých 
podmienkach robia kus obdivuhodnej roboty 
(pripomeniem napríklad banskobystrické in
te rpretačné súťaže a žilinské prehliadky kon
certného um<tnia). Aj na úseku zahraničnej 
agentáže it: v tflgentúre rad aktívnych a dosta
točne skúse ných pracovníkov, či presnejšie 
pracovníčok , ktoré splňajú všetky kritériá 
profesionality. Problémy managementu 

a agentáže v súčasnosti nadobúdajú novú ak
tuálnosť a perspe ktívy v súvislosti s prestav
bou tejto oblasti. Dúfam len, že nájdeme po
zitívne riešenia , kto ré napomôžu situáciu 
zlepšiť . 

Tvorcom budúcnosti hudby u nás je ~
dež, na k torej odbornej výchove sa dlhé roky 
podiefaš. Dáva naše umelecké a vedeckf lkol· 
stvo dostatočné záruky na to, aby mládež zís
kala čo najdôkladnejšiu odbornú l v~tranná 
prípravu? 

- Úroveň nášho hudobného školstva po
važujem v zásade za primeranú, treba však 
ešte viac než dote raz v procese výchovy no
vých kádrov využívať medzinárodnú kon
frontáciu a odbornú prípravu. To neznamená 
len dlhodobé štúdium v zahraničí, ale aj 
účasť na špecializovaných kurzoch. seminá· 
roch a v medzinárodných orchestroch. Som 
napríklad presved:":ený, že všetci naši mladi 
hudobníci, čo prešli skúsenosťou Mahlerov
ského orchestra , mimochodom jedného 
z mála pozitívnych rezultátov budapeštian· 
skeho Kultúrneho fóra 1985, budú počas ce
lej svojej umeleckej praxe vychádzať z tohto 
zážitku . Napriek riziku, že sa nám znova bu· 
de vyčítať jednokoľajnosť atď. budeme preto 
robiť všetko, aby naši mladí mali stále väčiiu 
príležitosť k medzinárodnej konfrontácii -
preto srne napriklad v rozpore so svoj im po
slan ím pomáhali zabezpečovať našu účasť na 
Pavarottiho súťaži atď. Za ideálnu platformu 
považujem naše nové interpretačné kurzy. 
kto ré chceme koncipovať z hľadiska progra· 
mu tak, aby odpovedali na aktuálne potreby 
prípravy našich mladých umelcov. 

Pripravila : ALŽBETA RAJTEROVÁ 


