
[ ROČN/K XXH. • 
Hudobná mládež 

Pná júlová dekáda v Pidťanoch opäf patrila mlad~·m hudobníkom združen}m 
v záujmovej org~-~izáeii t. l~tdobn;í _rnlatki: Amatérski spe,·áci, žiaci ~lmenských 
konzenatór_ií op_af vyn·or•h družny kolektn·, žensk~ zbor a orchester, ab~ sa pod 
vedením skusen)·ch profesionálnych umeiCO\' s ,·enou pustili do štúdia nie l'ahké
bo klasického repertoáru. Po desiatich dňoch sústredenej práce predsta\'ili sa 
' Ko~gresovej sále pidťansk)·ch kúpeľov pred zaplneným hľadiskom medziná· 
roclneho publika. aby odovzdali výsledok svojej práce. V celm·ečernom koncerte 
odzneli diela E:. Suchoňa, Z. Kodálya, J. Ch. Bacha, K. Stamitza, B. Bartóka, 
J. Brahmsa, G. B. Pergolesiho i premiéra skladby hana Pan'ka. 
Pldťanské sústredenie sólistov, zboru i orchestra Hudobnej mládeže pochopi

terne nie je P.redmetom kritického hodnotenia, ale skôr podnetom k zásadnejšie
mu zamysleniu sa, čo sa prostredníctvom tohto dobrmoľného združenia dosiahlo 
a čo by s~ ešte dalo dosiahnuť keb)'··· Keby bolo viac nadšencm·, keb~· boli lepšie 
podmienky pre. muzicírovanie v krajoch, okresoch, obciach, keby si šiát U\'edomil 
akého "lacného" ale aj nenahraditeľného činiteľa má ,. tomto hnutí,. oblasti estc
dckého rozvoja mládeže. A osobitne dnes, v širokej i lákavej ponuke braku a po
ehybn)·ch hudobných produkto,·. 
Hudob~á ~ládež sa v sú~snosti ocitá v no~ch spoločensk~ch podmienkach, 

stala sa su~sfou Slovenskej hudobnej spoločnosti, uchádza sa o člcnsho, medzi
národnej org&'llizácii, no zo všetkého najviac bude azda potrebo,·af solídnu eko
DOmickú bázu, na ktorej sa bude daf pokojne, koncepčne a najmä perspckthne 
pracovať. Preto po poslednom plešfanskom sústredení Hudobnej mládeže kladie
me štyri otázky prof. Ivanovi Parí k o v i (ktorému súčasne blahoželáme k mcno
l'Bniu za profe~ra), jej dlhoročnému predsedm·i. 
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Ako hodnotiš posledné sústredenie Hudob
nej mládeže v Piešťanoch ? 

- Dovoľ mi, aby som radšej . ako veci vy
chva ľovať, bol kritický do. vlast ných radov. 
Záverečné vystúpenie účastn íkov letného tá
bora slovenske j Hudobnej mládeže malo 
ozaj vcfmi slušnú úrovcri a splnilo očakávané 
výsledk y. Predsa však naj vyššiu latku nám 
nasadil z[tvcrcčný koncert z vlariaj šic ho ro
ku . čo asi na dlh~iu dobu oswnc idcfllo m na
šich výkonov. Treba však povedať . že vlani 
okrem našich o~tatných a stá lych ~polupra
covníkov bo l príto mný dr. Ľudovít Rajter 
a ako sólisti účinkova li Jozef Kundlák a Pe te r 
Mikuláš ... T oh to roku sme prežíva li tak tro
chu dirigc nt ~k(r kríw . i1akol'ko dr. Raj ter 
mal iné závatky a ~ól is ti boli tak povediac 
z domácich. mladých 7dro jov. Toho však ne
ľutujem , iba ie pro l . Ján Praga nt a Jún Tužin
ský sa ozaj nadrdi a ~ orchc~trom pracovali 
bez oddychu . ro' na l.. o. a ko prof. A nton Ká l
lay vo funkcii thormajstra . Vďaka im La to . 
Úvahy do budúcna: musíme za každých 
okolnost í udri at .. plný" stav orchestra . Toh
to roku sme napríklad mali k dispo.dcii iba 
dve violy p ri dosť slabo obsadených vio lonče
lách a kon trabasoch . T ým vyváženosť zvuku 
orchestra predsa le n trochu utrpe la. Už tre tí 
rok angažujeme iba ženský zbor. nakol'ko 
vek účastníkov j e z hľadiska hlasových mož
nostf chlapcov nepriaznivý. Aj v zbore treba 
na mic~ta cho rovodov zobrať ; tudcntky ko n
zervató rií. aby vyslovene amatérsky zbor 
.. podrl ali ''. p retože nemienime ~a vzdať prá
ve účasti a matérov , zväčša gymnazistov. na
koľko práve pre nich sú aktivity Hudobnej 
mládeže určené. A ko nzervato risti v o rches
tri . to sú stále ešte iba budúci možní profe
sionáli. Avšak zlepšen ie spo lupráce so všet
kými slovenskými ko nzervatóri ami považu
jem za jeden zo základných kameňov našej 
práce . 

ani v časoch to wlity. ani v dobe ranoposllo
tal itncj - í.c najrozumncj~ou investíciou je 
podpora vzdelanosti a kultúrnej rozhľade
nosti mlad ých ľudí všetkých sociá lnych a zá
ujmových vrstiev. Obohratá pesnička. ktorú 
v primera ných dobových frázach o micl'am už 
ta kmer dvadsať ro kov. Dúfam však stále. že 
prfdc chvfl'a a nájdu sa tí . čo porozumejú 
a najmä nám pomôžu. V tejto chvíli považu
jem za dô lc7ité. aby sme opäť a 7odpovcdnc 
zmapovali terén. uro bili sme ~ i todpovcdncj
ší pohľad na skutočný stav hnutia . Otvorene 
povedané. ~tarať ~a o približne JO klubov 
a členskú základňu . č ít ajúcu okolo 2 500 č l e
nov. nemôže obho~pod<iriť jedin<í - e<;te raz 
prosím: jediná zamcstnan;í pracovná ~iia -
pani Ružičková. kto rej ll udohn<i ml{tdež 
vďačí za vda. A tak nadalej vytMe ným 
snom je organitovať fungujúce antaté rske 
hnutie výso~tne profc~ion<t ln ~ 111 ' PÔ'>Obom . 
SHS pre to urobí. čo bude ' 1e1 . t atiaf iba li
mitovaných. \ ilách. ech~ ha , .;al.. dobrá vô
fa. 

Začiatkom júla sprístupnili v S lo,·enskej národnej galérii výstavu na tému S lovenské výn•ar
né umenie a hudba. Jedným z exponátov je aj Exotický motív [. ~imerovej-Martinčekovej. 

Od l. a pr lla t . r. patri Hudobná mládež 
pod správu Slovenskej hudobnej spoločnosti. 

Čo si od toho sľubujete? 
- Doslova pred niekoľk ými týžd r)ami došlo 

k prechodu Hudobnej mládeže zo Slovenske j 
filharmó nie do Slovenskej hudobnej spo
ločnost i. Chcem sa Slovenskej filharmó nii 
a dr . L. Mokrému poďakova ť za prakticky 
dvadsaťročnú existe nciu i v minulých rokoch . 
keď o tak(no aktivitu prakticky nikto nestál. 
Pokiaľ ide o SHS. máme bté pl<íny, ktoré sú 
však . žiaľ. limitova né finančnými zdrojmi 
a zatial' sa mi nepodarilo niko ho presvedčiť -

Ako vyzerá váš vstup do medzinárodnej or· 
ganizácie? 

Vcl'mi stručne: národné o rga nizácie hu
dobnej mládeže. česká a slovenská. vytvorili 
Fcdc nílny koordinačný o rgán. Do FIJ l v~tu

pujú spoločne ako čcsko-s lovcn<,ká rcpre7en
tácia pri zachovaní autonó mnosti tak českej 
ako slovcn~kcj Hudobnej mlädcžc. ic v5c t
ko je už pod strecho u . isté korekt úry napr. 
swnov, bté kompromisy v do hodäch o vz<i
jo mncj spolupráci sú ešte po trebné. ale 
v októbri to hto roku sa staneme ri adn vm čle-
nom mcc.lzinárodncj organizácie. · 

A napoko n, povedzme si pravdu, nic je llu
dobná mládež ohrozená? 

- Je o hrozená- prakticky poča-. cclq "o
jej existencie nevieme. čo bude taj tr a. Príči-

S kladatel' Ivan Pa n'k ďakuje h ette Tannenbe rgerovej za premiérové predvedenie svojej 
skla dby Ária p re soprán a o rchester. 

Snímka M. Zelenay 

Snímka: J . Učniková 

no u je naprostý nedostatok podpo ry zo stra· 
ny miestnych orgánov . čím mám na mysli 
100 % ne kval ifikovanosť pracovníkov odbo
rov kultúry Närodných výborov na ce lo m 
Slovensku . málo skutočných a nadšených or
ganizáto rov na .. mieste či nu ". hoci tým . čo 
s na mi spolupracuj ú. patrí tá najväčšia vďa· 
ka. veľmi limitovan ý záujem zo '>trany kui
ILrrnych zariadení. ktoré si mu\ ia na ~cha La
rábať (!)a tak sú pre nich aktivi ty. nc prinäša
júcc fin a nčn ý zisk. nezaujímavé . Ďalej je to 
ťažký prie ni k na pôdu škô l, o stredných od· 
bo rn ých uč i l i št iach ani nehovoriac. Dalej je 
to agresivita kome rčn ých hudobných v)•tvo
rov zvtičša na priemernej až podpriemernej 
úrovni . čo pri ab~cncii este tickej výchovy 
v našej vzde lávacej ~ústave má. mie rne pove
dané. negatívny vplyv na všeobecnú kultúrnu 
úroveň už dne~ početných ročníkov mladej 
populácie. J e to samozrejme aj o tázka finan
čných dotácií a p ri všetko m milo m ú~mcvc 
pána ministra Klausa. myslím ~ i . že ~ i tre ba 
aj dnes zachovať triezvu hl avu a uvedomiť si. 
že nic vše tko ~ i na seb<~ môže zarobiť. ale ak 
bude me še triť. 1. j . zarábai na aktivitúch po
do bného druhu . ako je Hudobná mlúdcl. bu
deme sa chovať presne tak . ako sa - napriek 
hlučným proklamáciá m - choval režim minu
lý; na mlad ých ľuďoch . na ich prevažne do
brovol'ných aktivitách sa naj mU v obla~ti kul
túry še triť ned~\ a ani nesmie. A ešte by ~om 
moho l pokračovať. končím však tým. že 
mám aké-také prísľuby. že sa snäď aj pomer 
k Hudobnej mládeži zle pší a že - dúfajúc 
nebudeme v dohľadnej budúcno~ti tak cel
ko m .. od macochy". Tým prvým pokusom 
a prík ladom by mohlo byť obnovenie práce 
o rchestra s lovenskej Hudobnej mládeže na 
je scr' v Piešťanoch. 

Myslím s i, že perspektíva Hudobnej mlá
deže, by nemala byť na~ej hudobnej obci J'a
hostl\iná. Skúsme začať so sponzorstvom sa
mi od seba a pre seba. V na~ich hudobných 
in~titúciách sa iste nájdu formy a spôsoby, 
ako v tomto prechodnom hospodárskom o~ 
dobí pomôcť upevniť pozíciu Hudobnej 
mláde.že tak, a by sa jej posla nie mo hlo rozvi-
jať v plnom rozsahu. • 

Pripravil MARIÁN J URÍK 
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Hudobné· 
kalendáriurn 
l l l l 1 · 1 l l l l l l l l l l l l 

2. 8. 1905 narodil sa Karl Amadeus Hartmann, nemecký 
skladateľ, t lak A. Weberna - 8S. ~le 

3. 8. 1920 narodil sa Relnhold Barchet, nemecký violončelis
ta - 70. ryročle 

4. 8. 190S narodil sa Boris Alexandrovič Alexandrov, soviet
sky skladatd a dirigent, nár. umelec ZSSR- 8S.vý
ročle 

4. 8. 1910 narodil sa William Howard Schuman, americký 
skladateľ - 80. ryročle 

4. 8. 1930 zomrel Siegfried Wagner, nemecký skladateľ, diri
gent a rei.lsér, syn Richarda Wagnera, dirigent 
a reiisér festivalu Bayreuther Festspiele (nar. sa 
16. 6. 1869) - 60. ryročle 

S. 8. 1890 narodil sa Erich Kleiber, rakúsky dirigent, pod je
ho vedenfm sa uskutočnila svetová premiéra Ber
govho Vojceka v berlfnskej ~tátnej opere v r. 1926 
(zomrel 27. l. 1956) - 100. ~le 

6. 8. 1920 narodila sa Hranka Musulinová, nemecká klavi
rlst.ka a pedagogička juhoslovanského pôvodu -
70.ryročle 

7. 8. 161S zomrel Melchlor Vulpius, nemecký ranobarokový 
skladateľ (nar. vr. IS70)- 37S. ~le 

8. 8. 1905 narodil sa André Jollvet, francúzsky skladatd, 
člen skupiny Jeune France, viacročný hudobný ve
dúci Comédle FranftBise v Paríil - 8S. ~le 

8. 8. 1950 zomrel Nikolaij Jakovle\ič Mjaskovskij, sovietsky 
skladateľ a pedagóg (nar. sa 20. 4. 1881) - 40. Wo
čle 

9. 8. 197S zomrel Dmitrij Dmitrijevič ~stakovlč, sovietsky 
skladateľ, národný umelec· ZSSR (nar. sa S. 9. 
1906) - IS. ryročle 

9. 8. 1890 narodil sa Sándor Jemnitz, maďarský skladateľ 
a pedagóg, t lak A. Schônberga - 100. ryročie 

IO. 8. 186S narodil $a Alexander Konstantinovlč Glazunov, 
ruský skladatd, dirigent a pedagóg (zomrel 21. 3. 
1936) - llS. \'}Točie 

IO. 8. 1970 zomrel Bernd-Aiois Zimmermann, nemecký skla
dateľ a pedagóg - 20. ryročle 

11. 8. 1900 narodil sa Christ hard Mahrenholz, nemecký hu
dobný teoretik, zaslúi.ll sa o znoruvydanle viace
rých diel starých maijstrov - 90. ~le 

ll. 8. 188S narodil sa Alexander Albrecht, slovenský sklada
teľ a dirigent (zomrel 30. 7. 1958) - lOS. ~le 

14. 8. 191S narodil sa Miroslav Venhoda, český zbormaijster, 
zaslúžil sa o znoruoiivenle hudby starých maijstrov 
-7S.~ie 

14. 8. 1910 narodil sa Massimo Mila, taliansky hudobný spi
sovateľ- 80. ryročie 

14. 8. 1910 narodil sa Pierre Schaefler, francúzsky skladateľ, 
predstaviteľ konkrétnej hudby- 80. ryročle 

IS. 8. 1890 narodil sa Jacques lbert, francúzsky skladateľ -
IOO.ryročle 

IS. 8. 1925 parodil sa Oscar Peterson, kanadský jazzový kla
tírny l'irtuóz- 6S. ryročle 

16. 8. 1795 narodil sa Heinrich Marschner, nemecký sklada
teľ a dirigent (zomrel 20. ll. 1834) - 195. ~le 

18. 8. 1940 narodil sa Dmitrij Grlgorjevič Kltaijenko, soviet
sky dirigent - SO. ryročle 

18. 8. 1970 zomrel Heinrich Strobel, nemecký hudobný teore
tik a organizátor hudobného života (nar. sa 31. S. 
1898) - 20. ryročie 

20. 8. 1905 narodil sa Jack Teagarden, americký jazzový po
zaunista - 8S. ~le 

20. 8. 193S zomrel Otakar Ostrčil, český skladateľ (nar. sa 
25. 2. 1879) - SS. ryročle 

21. 8. 1940 zomrel Paul Juon, ruský skladateľ naijčiarskeho 
pôvodu (nar. sa 8. 3. 1872) - SO. ryročle 

23. 8. 1900 narodil sa Ernst Kfenek, nemecký skladateľ - 90. 
~le 

26. 8. 1915 narodil sa Humprey Searle, anglický skladateľ a 
teoretik, tlak A. Weberna - 75. ~ie 

29. 8. 1920 narodil sa Charlie "Bird" Parker, americký jazzo
l'Ý saxofonista - 70. ryročle 

31. 8. 1910 zomrel Pierre Aubry, francúzsky hudobný histo
rik, ~pedalista na problematlku stredovekej hud
by (nar. 14. 2. 1874) - 80. ~le 

Dňa 27. 6. t. r. zišla sa nová Rada Sloven· 
skej hudobnej ~nie ktorá vzišla z volieb v Jed
notlivých spolkoch. Za predsedu Rady Unie 
bol zvolený Ilja Zeljenka, podpredsedami 
sú dr. Ľubomír Chalupka CSc., Jozef Podho· 
ranský. členmi: Vifazoslav Kubička, Marián 
Lapgnský, dr. Zuzana Martináková CSc., 
Ondrej Demo a Svetozár Stračina. 

EKLARÁCIA O USTANOVENÍ 
SLOVENSKÉHO PARlAMENTU KULTÚRY . 

Dia17. 6. 1998 sa zilll v Bratislave delego
anf zútapcovia zdnafenf, spolkov, profes
ýela a úlljmových organizácii z oblasti 

wnenla a kaltúry, ktorf ustanovili Slovenský 
parlament kultúry ako inštitúciu nezávislú 
na vlaklnych a úkonodamých orgánoch. 

Zmyslom konštituovania Slovenského 
parlamentu kultúry je zachovávať a d·alej 
rozvfjat kultúrny a duchovný odkaz národa. 

Základným clefom tohto samosprávneho 
oqánu slovenskej kultúry je: 

- zastupovať zálljmy slovenskej kultúrnej 
verejnosti, tvorcov a šfrltefov umenia a kul
túry v spol~nosti; 

- lnlelovaf také aktivity a legislatfvne o
atrenla, ktoré by zohl"adňovali potreby slo

Yenskej kultúry a vytvárali pre jej rozvoj 
odné podmienky; 
- ochraňovaf slol·enskú kultúru pred tla

kom komercionalizácie a ideologizácie, kto-

Vážený pán prezident, 
my, členot'ia Slot'enského parlamentu kultúry, 

zhromaždeni na zasadani dňa U. júla 1990, chce
li by sme Vám " mene f'Šetkfch slof'enských ume
leckfch tvoroof' l kultúrnej f!erejnostl blahoielaf 
k opiitomému Zf'olenlu do funkcie prezidenta re
publiky. Sme radi, ie ntúf!Yšší úrad " štáte bude 
znof!a zastáf'af kultúrna osobnosť, splsof!atel' a 
myslltel~ od ktorého sl sľubujeme podporu " na
šom súčasnom úsilí o humanizáciu f'šetkfch sfér 
duchomej činnosti. Verime, ie stojime na spo
ločnej pladorme, keď sl tytyčujeme clef znof'a 

ré by mohli ohrozit' jej nezávislé postavenie 
a viesť k úpadku kultúrnych a mravnýdl 
hodnôt našej spoločnosti. 

Sfdlom Slovenského parlamentu kultúry 
a jeho prfpravného výboru je Bratislava. Sl• 
venský parlament kultúry sa vo svojej prád 
riadi princípmi demokratickosti a otvore
nosti. 
V Bratislave dňa 27. 6. 1990 

Účastníci ustanovlljúceho 
zhromafdenla 

Združenia, spolky, profesné a záujmot·é 
orpnizácie z oblasti umenia a kultúry, kt~ 
ré miÚÚ záujem o zastúpenie " Slot'enskom 
parlamente kultúr;r miÚÚ .možnost" nadti• 
zat' kontakt prostrednícn·om členky príprat'
ného týboru p. Dan_,· Koníčtnej ÚVPJ(, Dom 
kultúry, nám. SNP 12, 812 68 Bratislat·a, č. t. 
394212. 

mitlf kultúre jej pluralitný a demokratický ráz, 
humánny rozmer, a ntúmii schopnosť pot'Znlesf 
ľudského ducha a tým umocniť to dobré " člot'e
ku. V čase, keď zaznlet'túú tú obaf!Y z ekonomic
kých dôsledko" našich reforiem, chceme zdôraz. 
niť prát'e unif'erzálny, medzinárodný f'ÝZnllliJ 
umenia a kultúry a Ich duchomú podstatu. Veri
me, ie tú tieto - a práf!e tieto - aspekty "podstat· 
nej miere prispief'túú k Zf!ýšeniu kf'ality iif'ot& 
V tomto duchu, f'áiený pán prezident, Vás poo 
zdrat'Ujeme a tešlme sa na naplňanie spoločných 
zámerof'. 

Za Slof'enskf parlament kultúry: 
Michaela Klimanof!á - Trlzuljakof'á, r.r. 

List na ministerstvo financií 
Vážený stídmlr minisrer.' 
V dobe, kedy Vy vo svojej dóležirej funkcii Ierríte každtí ko

pejku Iuímelro majer ku a bedákare nad šrámym rozpočtom ako 
ranený vrák. exiSIItjtí ľudia. krorf načierajtí It/boko do šrám ej 
pokladne a vy(a/wjtí odria{ neuveriteľné sumy. 

Exisrujtí ľudia. ktorí zarábajtí obrovské peniaze iba rak pre 
nič za nič. čerrvie začo vlasme. 

Mám na m ysli našich slávnych spisovareľo 1 •. in žinierov ľud· 
skýclt duH 

Vysverlfm svoju myšlienku na prfkladoclt. 
V naJOJn dom e bý va akýsi G. S . Rjabkin. básnik . prozaik 

a prekladaref. skrárka človek bez konkrémelro zamesmania . 
Nedávno vydal v tisrrednej r/ači svoju nOI'tÍ háse1l o láske. 
8 áse1J sa mi zapáčila . a wk som sa prirodzene G. S. Rjabki-

na spý ral. koľko za 1111 dostal. 
.. Tridsa( mbľov. ··odpoveda/mi G. S . Rjabkin . 
..A ako dl/ro ste ju písal?" opýwl som sa . 
.. Dve lrodilty. ·· odpo1•edalmi G. S. Rjabkin. 
Predkladám Vám reraz m enšiu arirmericktí tílolru. kron í Vy, 

ako minisrer financií , urči re ľahko vyrieši re. 
G. S. Rjabkin zarob f za dve ho di11y 30 mbľov. 

Otáz ka znie: koľko zarob( G. S. Rjabk i11 Zfi de1l. ak má 24 
hodí11 ? · 
Odpoveď: 360 m bfov.' V 11ovej m ene! 
Niekro by moho/namiernuť. že lllltsíme odpotírať 7- 8 ho· 

dí11 spánku. A le po zrime sr/ pravde rvrdo do očí. súdruhovia: 
kro by za raké pe11iaze spal? 

Ďalej som v priebehu rozhovom s G. S . Rjabkinom zisril, že 
na§i básnici berú p riem em e jeden mbeľ za riadok. fa žko uve· 
riť. že je m ožná wk á mámotramosť. ale je to fakr! Sračí, aby na· 
písali 11ejaký nezm ysel. 11aprfklad: 

Na nebi už ráno svirá. 
vtáčik ho pes11it kou víra!

a majtí vo vrecku d va mble! 
To sa ro vná kilogramu diér11ej salámy . stídruh minisrer.' 
Venoval som sa rejro o tázke niekoľko nocí a pom ocou kalku· 

/ačky som spotíra/ zbomíky veršov naiiclt známych básnikov 
11 vy§li mi wké čiasrky. že ma z roho bolí srdce. 

Ďalej som zistil. že niekrorf básnici. aby sa obolwrili. rozse
kávajú ver§e do niekoľkých riadko v a i11 f zasa vydávajú prów 
v srlpcoch (tzv. blankvers). 

Obludných vecf sa doptí§r"ajú aj texrári piesní. krorí opakujtí 
refrén za každou slohou . čfm dosal11tjtí z jedného refrénu ai 
500 % z isk . 

Vážený stídmh minister.' 
Naša zem je bolwrá. napriek romu som v§ak toho názom. že 

jej ekonomika je v súčasnej dobe vážne ohrozená lirerallírou . 
Je známe. i e ••erše m óže písať každý . kdekro sa však hanbí. 
V prfpade. že .viroktí verejnosť bude oboz11ámená s m ojimi 

1•ýpot tami. je 11allltj 1•ýJ pravdepodobné. že milióny roborníkov 

a roľníkov si sadmí k p'em . a potom 1wsume kríza a hospodár· 

sky krach . . . . .. 
V stívislosri s vy§§ie uvedeným 11avrhu1em III)'C~tlene. P"Jar 

oparrenia na odvrárenie hroziacej hospodárskej lfl v~r.z l e. Pre 
na§ich básnikov a spisovarefov bude porrelm~ sta/101'11 11ormo· 
va11ý p racov11ý de1J a zaviesť pevný plat. 

Ked te sa jedná o inžinierov ľudských duš(, mal by ich záro
bok vychádzať z plant i11žiniera. 

Prirom bude treba o všem dodržimlať isré finantn~ odslllfJ/lo· 
vanie. Tak naprfklad m ój sused G. S. Rjabkin by 11111/ dosUÍ I'III. 
plar ako mlad§( in ži11ier. J. A Jel'tuienko ako swr§í i11žinier. 
K. M. Simo11ov ako riaditeľ. M . A . Sotochov ako l'edtíci l'ýrob
nej správy atd. má. 

Tak by navrhovaná reforma okrem ekonomických vý/10d 
pri11ies/a aj určitý spoločenský efekr: odpadla by !lel•y lmlllnosr' 
kririky. Už podľa plaw by sa dalo ustídi(. krorý spisovateľ je 
dobrý a krorý. IWopak, za vefa nesrojí. 

V závere svoj/to /is Ili vyjadmjem 11ádej . že mi11istersrvo fill(m· 
cif prfjme mój dopis kladne a m oje návrhy bude ur.vchlene rea· 
lizovať. 

V prípade, te mój návrh nebude vzmý do tívahy . oficiállle 
preh/asujem. že nenesiem žiadnu zodpovednosť za IIIÍSiedky; 
práve naopak. sám sa zač11em zapodievať literatúrou . 
Vzhľadom 11a ro ž iadam. aby mój lisr bol po1•ažovan)' za btí· 

se1l 1' próze a pr/slušný honorár mi bol pošrou zaslmt)l 11a ar/re
su bydliska. 

Grigorij C orin : Listy občana Kmvcova 
z knihy Skryrou kamerou 
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Pražská jar 
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l~ 11~11 i ,,. 
UMELECKEJ 

Ako interpretačný pro to typ Smetanovho 
cyklu Má vlast som si vždy vybera l gramo fó
novú na hrávku s Rafaelo m Kubelíko m - tá 
tvorila ozajstný interpretačný ideál. To hto 
ro ku už čierne kotúče zosta li v diskoté ke : 
Rafael Kubelík sa ujal pražského naštudova
nia osobne. Bo lo to skutočne pre kva penie, 
lebo sme vedeli, že ume lec svoju dirigent skú 
karié ru pred piatimi ro kmi zo zdravotných 
dôvodov ukončil. 

Iste by ne malo zmysel nadšene popisovať 
to, čo presvedči lo o kre m bežného poslucháča 

aj skutočného znalca - zho da bola takmer 
jednoznačná. Bo lo poučné s ledovať vývoj 
Kubelíkovho poňatia . variabilitu jendo tli
vých verzií od ve rejnej generálky cez obidva 
zahajovacie večery PJ až po povoleb ný kon
cert . kto rý sa uskutočnil po festivale v sobo tu 
9. júna n a pražsko m Staromestsko m námes
tí. Vtedy umelec dirigova l te leso zložené 
z čle nov Ceskej a Slovenske j filharmó nie 
a filharrnoniko~ brnenských . 

Od prvých tónov harfy ( Kubelík ich 
umiestnil d oprostred pó d ia!) bo lo zre jmé. že 
Smetanov Vyše hrad bude vytvorený ako mo
nu ment hymnickej p rosto ty. kto rá neskô r 
prenikne aj do ďalších častí cyklu . Kube lfk 
zvažova l každé dyna mické c;rescendo. a by 
nep resiaho l kontext celkovej výstavby. ne ne
chal sa unášať nápadnými možnosťami grad á
cie, ale všetko podro bil celistvej ko ntinuite. 
To pla tilo tiež o Vltave; postrádali srne tu sí
ce .určitú p ate tickú agogiku iných rea lizáto
rov. a le naopa k spoznávali sme nové mož
nosti vzájo mné ho prepojenia jednotlivých 
čast í. A j vychýrená po lka bo la ta k rýd zo čes
ká, že i nejeden z našich dirigento v by jej sot
va m o ho l poskytnúť toľko spontaneity ako 
Kubelík . ktorý už viac ako Styri d esia t ky ro
kov vzdia le ný, na svoju Otčinu iba spomína l. 
V Sárke (nie vo všetkých Kubelíkových pre
vedeniach!) sme očakávali trochu viac dra
matizmu (ktorý ked ysi preferova l najmä Ja
roslav Kro mb ho lc). a le aj tu sa prejavil vý
sostný ta lent. Určité p ro blé my by azda bolo 
možné hľadať v časti Z českých luhu a háju. 
kto rá je n ám b ližšia ľúbeznou spevnosťou 
a lyrickosťou . Na generálke sme očakávali 
trocha viac, a le na ko ncerte (9. 6. ) už to boli 
ko ncízne gestá ume lca . Bude zauj ímavé vra
cať sa k nahrávkam jednotlivých koncertov ; 
je to ozaj stná studnica poznania dirigentské
ho majstrovstva . S ne bývalou presvedčivos
ťou zazneli aj čast i Tábor a Blaník - myšlien
kovo vnútorne spä tá dvojica. 

E ruptívna muzikálnosť sa vo všetkých čas
tiach spája la s ncvšedno u ko ncen trácio u, 
svoje m iesto získala aj epická šírka a j poetic
ká krehkosť ly rických plôch . T reba oceniť vý
ko n Ceskej filharmó nie, kto rá odviedla mi
moriadny výko n . A j o vácie bo li prime rané 
týmto skutočne o jedinelým chvíľam . Do d aj
mc ešte. že vydavateľstvo Suprapho n te nto 
raz skutočne pohotovo zareagova lo: Ku belí
kova nahrávka Smetanu bo la v krá tkom čase 
po natočení v distrib úcii. 

V tieni Kubelíkovej slávy poto m pocho pi
teľne zapadlo všeličo iné. Určitým sklama
ním boli napríklad vystúpenia zahraničných 
dirigentov; do Prahy zavfta l - ale pdliš ne
presvedčil Muhai Tang (jeho ko ncepcia Mar
tinu 3. symfó n ie a Cajkovského Pa te tickej 
bola nejasná a problema tická. re no movaný 
Hidcaki Mutó (naznačil nové frázovanie 

~ K""""" Ó .. <o• po<ril ol PI•~ Bouk< 

P. Zukennan, ktorý očaril Beethovenovými 
sonátami 

v Dvorákovcj 8. symfó nii i v Ko ncerte č. l 
pre husle a o rcheste r B . Martin u). či mlad ý 
Fabio Luisi. kto rý sa predstavil na če le Slo
venskej filha rmó nie. Už úvo dná pred o hra 
k Rossiniho opere Straka zlod ej ka zazne la 
trocha afektovane a zároveň aj trocha fádne; 
zre teľn á bola absencia p redpo klad ane j hráč
skej iskry te lesa , kto ré je pražské mu publiku 
z minulosti touto prednosťou sympatické. 
Po d Luisiho ta ktovkou nasledoval Bectho ve
nov chýrny Trojko ncert . Prevláda la lyrická 
širokodychosť . kto rú tu síce rozviedli Ewald 
D a nel. Jozef Podho ranský a Ma rián Lapšan
ský, avšak celo k sa blížil viacmenej roman
tickej mnohovravnosti ako ukázne nosti beet
hovenovské ho typu . Sklaman ím bola suita zo 
Stravinského baletu Vták Ohnivák . O krem 
so lídnych výkonov všetkých hráčov ( predo
všetkým sólových výko no v dychovej sekcie) 
tu chýbala jadrnosť . vnúto rný ťah a určitá 
dramatickosť. Bo lo zreteľné, že SF svoj d o te
ra jší kredit u pražského publika síce nestrati
la, ale svojo u pochopiteľnou pasivitou voči 
trocha afektovanému dirigentovi nevytvo rila 
pre svoj pro fil nič nové ho. 

Dirigent Christo ph Eschc nbach naštudo
val s pražskými symfo nikmi Bee thovenovu 
Missu solemnis. J eho výko n bol precízny, 
funkčný a ade kvátny, takže výko ny hráčov. 
Pražské ho filharmo nické ho zbo ru (zbo rmaj
ste r Lubo m,fr Mátl) a všetkých sólistov. zod
poved ali predpokladaným požiadavkám . 
Sopra nistka Magdalé na H ajóssyová opäť ob
stá la v náročnej ko nkure ncii juho lovanskcj 
a ltistky Dunji Vc jzovicovej . americ lo. .:ho te
no ristu Jo na Garisona i známe ho To ma Krau
seho. Všetci podali veľmi d obré výko ny. kto
ré Eschenbach stmelil do vyd are ného celku . 
po lucháčmi prija tého so sympatia mi ( neča
kaným hosťom tu bol aj prezident Havel!). 

O kre m Esche nbacha na tohtoročnej Praž
skej jari zažiaril d irigent svetového me na Scr
giu Celibidachc; te nto krá t na čele Mn íchov
skej filha rmón ie. Tu sme ocenili nie len zre
losť 78-ročného majstra taktovky, a le aj pe r
fe ktnú pripravenosť . súhru a zvukovú lahod
nosť ne meckých hráčov. U ž úvodný večer 
s najhranejšou Brucknerovou 7. symfó nio u 
zna mena l cenný vklad do nášho hudo bného 
d iania. Vše tlo.y vypracované d e taily bo li iba 
súčas t'ou cdlwvcj a rchitcktt1ry. kto rá svoj ím 
priro dzeným rozmacho m a ka ta rziami p riná
šala mno ho nových výpoved í o hudbe. Mní
chovskí inšt rume nta listi o vláda li svoje party 
do ko nale. mie~wmi mali až sólistickú úro
veň . Zvukovú kultúra s láčikov a predovše t
kým dychovej sekcie (tuba . lesné rohy a i.) je 
zrej me determinovaná nie le n hráčskym i di
spozfciami . a le azda aj kvalitami nástrojov. 
Po veľkolepej Bruckne rovej hudbe sa Mn í-

Snimky arch iv HŽ 

chovčania na d ruh ý deň zamerali na Verdi ho 
(predo hra k o pere Si la o~udu), R . Straussa 
( Do n Jua n) a záver tvorila Brahmsova 
l . symfó nia. Z novu to bola prehliadka hod
nôt. v ktorých bol p ríto mný o krem techn ic
kej dokonalosti zmysel pre odlíšenie štýlov, 
hráčska b ri lancia a kultivovanost' i snaha reš
pektova ť všetky dirige ntove predstavy a žela
nia. Celibidache nebol skro mný- žiada l ve
ra; a le bolo zrej mé. že Mníchovská filharmó 
nia to be rie ako samozrej mosť . 
Ďa lším z d irige ntov bol na večere francúz-

kcho Ensem ble lntc rcontcmporain .Pierre 
Bo ulcz. A j to bola lekcia pre našich poslu
cháčov. Na vysokej in te rpretačnej ú rovni 
sme počuli sklad by auto rov nášho s toročia o d 
Ravcla a Varcsa až po súčasn íkov Messiae
na, Bo uleza a mlad ého G . Be njamina 
( 1960). Boulcz všetkých členov ko le kt ívu , 
vrá tane sólistov stmelil do jedno tnej lín ie, 
ktorá poskytla m imo riadne poslucháčskc zá
žit ky. 

Medzi komo rnými te lesami sa zaskve lo 
svojím ho mogénnym zvuko m vzácnych sta
rých ta lianskych nástrojov Clevclandské 
kvarteto; to hto ro ku bolo bez vážnejšej ko n
kurencie. lebo prevažnú časť osta tných sú,bo
rov tvorili do máce te lesá. 

Spomed zi sólistov patril k najvzácnejším 
hosťom klavirista Rudo lf Fi rk ušný. Na našich 
ko ncertných pódiách naposledy vystú pil -
rovnako ako di rigenti Rafael Kube lík a Leo
na rd Bernste in - v ro ku 1946. Firkušné ho 
účasť sa sta la ďalšou ozdobou festivalu 
a 2. kl avírny ko nce rt Bo huslava Martinu 
(v spolupráci s dirigentom J irím Bčlohláv
ko m a Ceskou filharmó niou) sa sta l jedným 
z ozajstných Hcho lov nie len tohto ročn íka 
Pražskej ja ri . Firkušný preukázal, že napriek 

Dirigent Ch. Eschenbach naštudoval s praž
skými symfonikmi Beethovenovu Missu S&

lemnls 

svojmu veku (78) stá le patrí k svetovej pia
n istickc j e lit e . Firkušného prstová technika 
je ro vna ko perlivá ako kedysi. frázovanie vy
vážené a premyslené. pcda lizúcia striedma 
a funkčná, zmysel pre ce lkovú koncepčnosť 
je zreteľný. S ľahkost'ou a istotou zaznelo 
die lo. ktoré Firkušný v Prahe premiérova! 
ro ku 1935 (vtedy s Ceskou fil harmó niou pod 
taktovkou Talichovou ) . T reba podčiark nu!' 
i fa kt. že sme počuli ve rzi u . kto rá je z rejme 
totožná so záme rm i skladatda : o bidvaja -
Mart inu i Firk ušný- definitívnu podobu só
lového partu kedysi vzájomne konzu lto vali . 
A tak len na okraj nosta lgicky d odajme. aká 
to bola pre náš hudobný život škod a. že sme 
ume lcov typu Firkušného nemohl i poznávai 
na našich pod ujatiach 'kór. V p rípad e Fir
kušné ho však a ni te nto one,korcný návrat 
nebol iba senti me ntálno u rcmini~cc nciou . 

.S~ajčia rskeho klaviristu ruského pô vodu 
N1k11u Magalo ffa P raha napo lcdy uvítala ro
ku 1966. A j na tohtoročnej p rehl iadke uU
z~l . že je stá le ešte na výške ; ce lovečerný rc
cu á l zvl.ádol s n~~ad istvým elánom . v d obrej 
hráčskeJ ko nd ícn . U me lcovu brilanciu , zre
teľnú technickú disponovanosť a celkovú do
konalosť sprevádza zvláštny spô ob ušľacht i
lej. m iestami snáď až trocha prcromantizova
ncj inte rpre tácie; tá v rámci večera naj viac 
vyznela v tvorbe Debussyho a Chopina. J e to 
pochopi te ľné: Magaloff neoplýva zmyslom 
p re h ráčsku razanciu. do ko nca aj o proti mo
ravsky. jadrnému Fi rk ušnému sa zdá byt' p re
cítcneJšÍ a noblcsnejší. Pre to sa ne mo ho l 
bezozvyšku uplat niť v úvodných štyroch so
ná tach D . Scarlattiho ani v Schubcrtovcj So
náte A d u r. 

Z huslistov patrili k naj lepším Shlo m o 
Mintz. vyznačuj úci sa ľahkosťou hry a svie ti
vými tó nmi a p redovšetkým očakávaný Pin
chas Z ukerman, kto rý naj mä v recitá li z Bee
tho venových sonát zaujal mimoriad ne široko 
rozospievano u a vrúcnou kantilé no u . kto rá 

Návrat legendy - Rafael Kubelfk 
Snimka ČfK 

vychádzala z p ri am fascinuj úcej techn iky. 
Z ukerma n predniesol tri Beethovenove so
ná ty s málo kedy vídano u ľahkosťou a spo n
tá nno u samozrejmosťou veľkého mága svoj
ho .nástroja. St.rhujúce klenby fráz mali svoj u 
log1ku. Le n znedka sa stretávame s výko nmi 
takých hodnôt! 

K vítaným hosťom patrila aj violončelistka 
Angelica Mayová. Ako stá la propagá to rka 
die la Martinu vo svete uviedla tvorbu tohto 
skl adateľa aj na tohtoročnej Pražskej jari 
(v 2. violončclovom ko nce rte sa znovu za
skvel jej typicky vre lý. krásne zne lý tó n ). 

V tien i týchto zážitkov po to m preb ieha li 
ko nce rty viacme nej .. do plnkové". aj keď ve
ra z nich malo dobrú úroveň . Predsa však bol 
zrejmý rozdiel medzi spom ínanými interpre
tačnými vrcholmi a bežným hoci aj kvalitným 
priemerom. L:iaľ, a ni tento krá t sa dramatur
gi i nepoda rilo vyhnú i kumulovanému uvá
d zan iu viacerých konce rtov v te n istý čas 
(v iných dňoch pravide lný návštevník mo ho l 
cítiť zas vákuum !). Snáď je to už chro nická 
choroba. p rcchádzajúca z roka na rok ... 
Pokia ľ napríklad v Sme ta novej sieni vystu

poval Rudo lf Firkušný. v Sme tanovom divad
le sa odo hrávala iná mimo riadna udalosť -
Mozartov Do n G iovanni so speváck ymi hvie
zda~ i She rillo m Milnesom (titulná ro la), 
Jusuno m Lavenderom ( Do n Ottavio). Man
fred o m He mmo m ( Leporcllo). Magdalé no u 
H ajóssyovou ( Do nna Anna). Takýchto ko lí
z ií vzniklo viac. 

A:ký teda. ~ol tohtoročný pražský hudo bný 
fcsll~al? Pnmcsol mnohé celoživotné zážitky 
a doJ ~Y· Rovna ko ako bol slávnostný úvod 
(s ~aJstrom Ku bclíko m). tak mimoriadny 
bo l1 záver. Pred Ceskú filharmó niu. Pražský 
filharmo nický zbo r a do bre vyrovna nú štvori
cu sólistov ( Lucia Poppo vá. Ute Trckc l
· Burckhardtová. Wieslav Ochman a Sergej 
Kopčák) predstú pil slávny Leonard Be rn
stci~ . Naprie k ve ku sa slávny umelec pred
stavil a ko človek mimo riadne vitá lny. sršiaci 
e nergiou počas skúšok , generá lky i dvoch 
koncertov (druhý- benefičný venoval praž
skej detskej o nko logickej klinike). O krem 
všet kého oča ril aj vtipo m . láskavosto u . do
broto u - sta l sa miláčikom ce lej hudobnej 
Pra hy. 

A plauz p ri jeho vystúpeniach sa do,tal na 
bod varu . nálada a a tmosfé ra bola viac a ko 
festiva lová. T reba vša k doda ť. že tie to opr:ív
ncné ovácie mali svoje ko re ne nic v lacnej 
popularite, a le p red ovšetkým v skutočne mi
m o riadnych výkonoch . Už dlhé ro ky (azd a 
s výnimko u hosťovania W . Sawall ischa) sme 
tak sugest ívne predvede nie Beethovenovej 
Deviatej symfó nie nepočul i: Pre javi la sa tu 
veľkoleposť. s kutočná genialita. originá lnosť. 
a le i pokora voči Beethovenovej hudbe . Ťaž
ko bude tým, kto r í prídu nabudúce ... Do
sia hnu to. čo Kubclfk v Sme ta novi a Be rn
stein v Beethovenovej D evia tej symfó nii vy
jad ri li ta k p regnantne? 

Popularita L. Be rnstein a iste prispela k mi
mo riadne mu záujmu poslucháčov ; a le samo t
né vystúpe nia predstihli všetko. čo sme mo hli 
očakávať. Ukázala to aj Ceská filharmó nia. 
o rcheste r niekedy dosť ko lísavej kvality. Pod 
taktovko u americkej supe rhviezdy sa vypäl 
do skutočných výši n , ktoré dirigent načrtol 
p re mysleno u ko ncepcio u a predovšetkým 
spontánno u muzikálnosťou. Bo li to dva krás
ne večery (s pridanou verejno u generálko u 
pre študentov!), fascinujúci festivalový zá
ver . nezabudnuteľné dojmy. 
Tohtoročná Pražská jar manifestova la 

ume nie vo svojej šírke i hfbke. dokázala 
svojbytnosť. naznačila cesty ďalš ieho vývoja. 

TOMAS HEJZLAR 



J. V. Michalko. hrá 
CÉSARA FRANCKA 

Organové die lo Césara Francka je popri 
Bachovi v popred í záujmu ~n:íď každého or
ganistu . Jeho podie l na rozvoji organového 
ume nia možno do istej miery považova( za 
prelomový:; objavil cfal~ie dimenzie tohto 
n;ístroja v oblasti zvuku. farby i v inte rpre
tačnom a kompozičnom poriatí. 

Aj slovenskí organisti si od 1-."'nzerva toriá l
nych štúdií na Franckových ~kladbách brúsia 
fantáziu v oblasti registrácie . overuj ú svoje 
technické schopnosti. formujú vkus. pre
hlbujú hudobné myslenie. Franckova hudba 
svojou invenčnosiou provokuje k individuál
nemu prístupu. Je teda vo veľkej miere daná 
do rúk interpreta. Aj prístup mr~ich organis
tov k jeho dielu je značne rozmanitý. 

V spleti výpovedí . n<izorov rn:í por1atic J;í
na Vladimíra Michalka svoj charakteristický 
rukopis. v de tailoch výrazne odlišný. ale pre
dovšetkým odvážne zafixovaný do komplet
nej nahrávky Franckovho organového die la. 
Vo vydavate ľs t ve O PUS zatiaľ vy~la l . gra
moplat ňa. Svoj inte rpretačný mízor prezen
toval aj ve rejne na dvoch rccitálových vystú
peniach ( 12. 5. a 15. 6. 90) . v rámci cyklu 
Koncertné pódium . V porovnaní ' nahrá\
kou sa na koncerte v l. čast i prejavila u Mi
chalka určitá indispozícia. ktorá značne na
rušila koncepciu a vyrov'nanosť predvedenia . 
Nahrávka je kompa ktná. jej interpre tačnú lí
nia sa vyrovnane a cieľavedome rozvíja 

v prcpra~ovanmn výrazovom \ tvá rne ní. Až 
úzko tlivo ~trážcná ~cbakont rola zachádza 
do nkaclcmiLmu . vyi;uujc z nej htítc ri . poko
ra k tvorcovi. 

Filozofická línia Franckovho od kazu je 
Michalkovi určujúcou bázou. z ktorej vychá
dza a rozvíja ju na pôde hudby. Svoju úlohu 
vidí. poprr autorovi <1 ko druhotnú; ide mu 
o čo najdokona lejšie inte rpretačné vyjad re
nie autorovho támcru. Pod interpretačným 

myslím pcrfcktntr techniku. ncnad~adený vý
raz. vyvážcn(r umeleckú koncepciu . U Mi
chalka filoLofieký moment prc transportova
ný do hudby a jeho vnútorná sila vyžaruje 
obzvlášt' v meditatívnych. pomalých čas t iach . 

Napriek tomu . .lc mu nic ~ú vzdialené ani fa
rebné dimenzie Franckovho organa (úča~i na 
kurzoch l s~oira . Strickera) vníma ich cez 
prizmu ~pom ínancj fi lozofickej pod\tat y. Mi
chalkova konccrtn:í aktivita svedčí aj o \írke 
jeho repertoáru . pričom Franck je v ríom 
umeleckým pi lierom. Prepracova l <.a k nemu 
prostrcdnfctvom Bachovho diela . ktoré hrá. 
ktorému verí a ktoré ho vedie na umeleckej 
ec,te. Charakterist ické črty bachovskej inter
pre t:ície fixuje i do Franckových ~kladicb. 

Povy\ujc meditatívne uvažovanie nad LVuko
\ o-farebné in\ pir:ícic. Hrá vyrovnane. dô
~ lOJne. možno v pomalšom tempe ako je zvy-
ko m. ale s hfhkou vyznania. _ 

ETELA ČÁR KA 

INICIATÍVA Z MÚZEA 
.J. N. HuD101ela 

Po šesť štvrtkov od 24. mája do 28. júna 
zaznievala hudba v priestoroch m(rzca J . N. 
Hummela na Klobúčn ickej ulici. Styri razy sa 
predstavili deti z L:SU M. Ru ppclcha a dva
krá t deti z L:SU na Stefánikovcj ulici. Hlavná 
organizátorka. muzikologička Ľuba Ballová 
v rozhovore povedala: .. Pôvodný zámer. kto
rý sa aj v budúcnosti budeme snažil' uskutoč
ňova ť , vychádza z nápadu . že by bolo na pro
spech veci. keby sa stalo zvykom. dobrou tra
díciou hudbymilovných spoluobčanov. aby 
vždy jeden stabilný deň v týždni využili prílc
ži to~ t' navštíviť priestory múzea . resp . nádvo
rie rodného dom u J . N. Hummela. kde bude 
po prac"ovnom čase okolo 17. hodiny možné 
vypočut' si koncert . prchrávku z audio alebo 
video kaziet. zúčastni i sa na prcdnáSkc o hi~
torických nástrojoch. slávnych rodákoch -
hudobníkoch nášho mesta. prípadne vyclnrt
nať atmosféru muzicfrovania de tí a mládeže. 
ako to bolo v prípade tohto cyklu". 
Hneď na začiatku treba poznamena ť. že 

vše tky koncerty boli sprevádzané mimoriad
nym záujmom verejnosti . je prirodzené. že 
jej naj väčšiu zložku tvorili rodičia. S ohľa
dom na to. že samotné priestory múzea sú 
skromné. je ~koda . že sa organizátori roz
hodli až posledný koncert usporiadať na nád
vorí. kde je dobrá akustika a odpadá prob
lém s nedostatkom miesta (i kys líka). Treba. 
žiaľ. povedať . že tomuto rozhodnutiu nestáli 
v ceste len rozmary počas i a. ale aj problém 
mobilnosti pianína. A propos. spomínané 
pianíno Scholze . ktoré nepatrí k tým najidc
álnejším inštrumentom. bude vraj od jesene 
nahradené krátkym krídlom Pctrof. Nic je 
zámerom tohto príspevku venova( sa detail
ne jednotlivým výkonom. kto rých bolo do
vedna vyše sedemdesiat. nni komc ntovai 
vše tky skl adbičky. ktorých bolo vyše sto . 
Prvý koncert (24. 5.). ktorý pozostéíva l tak
mer výhradne z klavírn ych čfscl. bol v pro
grame uvedený s podtitulom Ziaci a nasle
dovníci J . N. Hummela. Výkonmi príjemne 
pre kvapili najmä N. Chovancová (7 . r .. uč. 
Hru~ková) a L. Pecková (2. r. ll str .. prof. 
Sebcsta) z L:SU M. Ruppcldta. Deti dciom 
hudobný program k MDD - znel podti tul 
druhého koncertu (31. 5.). na ktorom ~a 

okrem najmenších žiakov Ľ~U M. Ruppc ld
ta predstavili svojimi prúctnu aj deti z vý
tvarného odboru L:SU na Podjavorinskej uli
ci. Táto výstavka bola celko m iste vhodným 
doplnkom k z:ípalistému muzicírovaniu 
a t rvala až do skončen ia celého cyklu . do 
konca júna. 7. júna patril žiakom ĽSU zo 
Stcfánikovej ul ice. kde pozorn o~ i upútal 
mladý kl;wiriMa M. Pazdera (PS. uč. Holičo
VéÍ). huslisw A. Ja blokov (l . r .. uč. Sklada
ná) . ako aj jeho vrstovník klaviri~ta D. Va
rinský ( l r .. uč. Horov;í). Pekn ými hlasmi La
ujali H. Friedová. M,. Svitkovií (obc 3. r .. uč . 
Mellcnovft) . Zaujímavou ~kl adbou Alad;íra 
Móžiho Concertino pre ml<'tdci a jej poda
ním prekvapil hu~lis t a J . Richter (5 . r .. uč. 
Ďurďovičovll) . Posledné čf~lo . komorný cyk
lu~ Malič k;í ~om pre sl :íčikové nástroje od 
13. Suchoňa . ktorý ~o žiakmi na~tudovala uč. 

Zllpražná. odkryl cht'rlostivé špecifiká tohto 
žánru . ktoré spočívajú v potrebe zvý,šcncj 
pozorno~ti na počúvanie ~pol u hráčov. ryt
mickú di~ciplínu . č istú in tonáciu a práve 
7 týchto dôvodov je veľmi užitočné. keď sa 
zmysel pre komorn ú hru pe~lUJ C už od det
stv<l. Komornej hudbe patril aj ce lý nasledu
jt'rci koncert ( 14. 6. L:SU M. Ruppcldta). Pc
~tní zostava najr()lncjšrch ná~trojových kom
binúcií bola na 7<Íver koncertu korunovaná 
vysllípením komorného zboru pod vedením 
uč. Halovej . V tomto prípade treba okrem 
vysokého nasadenia la tky ocenii aj zmy~cl 
pre pcstr(r a pútavú dramaturgiu. Po odznení 
zhoru Na našcm s:\dku od P. Ebena nasledo
valo Gloria ou J. llaydna. Privíta li sme uve
denie tej to ~ak rálncj kompozície na latinský 
text. pretože hlavne pre mladú gcner:íciu je 
prf~pcvkom na zaplnenie medzier v tých ob
lastiach. ktoré boli donedávna tabu. Prvkami 
zvukomal'by a harmonickou pc~trosiou ~a vy
značoval zbor A. Zcmanovského Počúvanie 
splavov. Poctivií príprava a muzikantský 
prístup a ukázali aj v poslednej. rytmicky 
nápadi tej skladbe P. Cóna Zabarambarum
ha rimburujtc si s nami . Na absolven t kých 
koncertoch žiakov ĽSU zo Stcfánikovcj ul ici 
(2 1. 6.) upú tali muzikantským prednesom 
žiaci z nautovcj triedy uč. Ko,orínovcj. duo 
sc~ticr Stofilových. ako aj B. Zcrv<1n. Ako 
zlatý klinec programu vystúpila violončelist
ka . Rothová (uč. J akubčová) . l. č. už pri
jatií žiačka konzerva tória. kt or{t v r:ímci svoj
ho vystú penia prckvapovala technicky suve
rénnym a prccítcným prejavom v skladbách 
J . Klengcla. J . Massencta. A. Dvofáka. 
D. Gočnsa a Ch. Gounoda. Po~lcdný kon
cert . ktorý mal podtitul J . . llummcl a jeho 
súčasníc i (28. 6. ĽSU M. Ruppeldléi) zaujal 
výkonmi mladých klaviristov: L. Lipkovú (2. 
r .. uč. V. Hájcková), E. Mészáros (2 . r.) a 
R. Farkaš (5. r .. obaja uč . Návojová). Je 
škoda. že s ohľadom na miesto konania i art i
kulovanú snahu o propagéíciu die la J . N. 
llummela. zaznelo od tohto \ kladatcfa len 
jediné dielo - Scherzo pre klavír v podaní 
Petra Hochel a (6. r .. uč. Hrušková). Keď si 
uvedomíme rozsiahly skladatcf\ ký odkaz au
tora ( 127 opusov). bude rad a~i na na~ ich vy
davateľstvách . aby tiež prispeli lo. oiivcniu je
ho diela . 

Myslím . že nic je potrebné zvl á~i zdôraz
riovui . aký vcl'ký význam v Lmyslc motivova
nia k ďalšej pr:íci . získava nia ,k (r~cno~tí pred 
publikom. pc~t ova nia zdr\tvej 'ú t'úivo~t i ma
jú podobné podujatiu pre rozvíjaj(rcc sa ta
lenty. Druhou \ lránkou mince je ~nažii -.a 
rozprúdii hudobný život priamo v centre 
a v uliciach historickej Dratislavy. priléíkui 
hoci len náhodných okoloidtrcich . či turistov. 
U7 vôbec nehovoriac o tom. uk<i úloha lc/í 
na v~ctkých Laintcre~ovaných : prebúdtat 
kultúrne vedomie l letargie. opr:í~ it hruhu 
vr\tvu prachu a uk:ízat čím mt~c mc~to v mi
nulo~ti žilo. kto tento kultúrny 'ivot tvo ril 
a urobi( všetko pre to. aby .,a matné škvrny 
rotpomicno lo. <, tali <ŕivým vedomím \UČll\nÍ-
1-.ov. PETER VAZAN 

Predmetom po::omosti bratislm•ského pub
lika nepochybme bude smer 11 11//lelecký tl'llr 
l ' ak_i" sformuje ná.~ pn•.Í' orche~ter jeho 1101 '_1; 

s'ťf ALOO CECCATO. Tak10 by wt dalo t'_I'

Jadrit' l'šeobecne oc'aktit•tmie. ktorť t'_l'p/yn11lo 
i ;: dojm11 z mimoriadneho koncen11 lol'e/1 -
skej fi lharmón ie l ' posledn.'' j tíiiOI'Ý Jtt•rtok. 
V::tíjomný rc•1'pekt med::t jej c<lť'llmi 11 de::igno
l'llll)'m Jéfdirigentom Je OI'OCÍm dllw dobej5ie
ho ,·::t'a/111 (od rok11 /968 to holo Jó spoloé
n)'ch t•ysll ípen(). (ažko t•Jal.. dnes prorokowu' 
ak)' kofl'ek I')'I'Oj. Tre/111 len dtífat'. !e si/011 
,\' t•ojlw ega sa CecmtOI'i p odarí prehra( vr
cllester ;; lewrgie a .. nainfikcJI'a(" ho mdostou 
;: ohjai'OI'flnia. 

oc'aktívamí amplittíd11. zno1•a to bol 
t•en umiemený. nie príliš romamický. 
11111j1Íca reakcia p11blika l ')' W e/a sk6r 
nenie dirigento1•i. Treba si utw lomit', tr 
ko1•_ľ umelecký dojem z imerpretácie 
nezanedbateľne ovp/y wí11je aj viz11álne 
jenie vn ímajúcich na hlavného aktéra 

!loci CeccatO\' striedmy 
ll.lmťmi/ imerprc•ttíci11 dr11hej 
f),·oŕtíkol'ej 7. ~_wnfónie d mol op. 70 
hrahmso1•skej polohy (IIIOi il 'llje j11 
kompozičnú inklinácia k podobnej 
menttíČ:ii niektor_1íc/1 nástrojot•- napr. 
ro/101• a vio/oné,ie/) ako smerom k nriJnahlll i• 
di'OI'fÍkOI'Skej \'ľiÍCIIOSii (l sponUÍ/1/Iej 

Slovenská filharmónia 
nabrala nový kurz? 

Jedno11 :: cl111mkteristick.vch c'ŕt Ceccmo1·ho 
dirige111vkého 111nenia je lllillilllllfiuíe'ill I>Jl't
k)' c/1 pohybot • l ' prospech maxinuílm• koncen 
trowmého a jw1kc'né/w prejm•u. Ich ::ák/ad-
11011 jednmko11 Jl' fU'I 'IIé a odmemné gesto. 
zba1·enl' akejl .. oľl'l'k ntulbytoénej akcie•. Celé 
jeho IÍ\ilte .I IIIC'I'IIJI' k .limplifikcícii t'_l'jadrot•a
nia a ncí.llcdm• k nwhumém1t tíc' inku. ~lístre

dujtíc Jll'l'ky ta/11111.1kej temrtílm•j I'We.fenmti . 
anglickej m::umot ej .IIÍ.\trl'denolli a nemeckej 
1í~pomo111 l o Je' l'.fak len pretlbe!n_ľ pokus 
definm 111 1 /..m l..c• celkO l'.\' projlf dirigenta. 

V pn·c•J JIO!ol'lci programu nm·iedol Aldo 
Ct'CCII/0 (//'( ht' I(C'I' k l 1/CÍOIIIíiiii'//IU JWnímaniu 
/Jeethm·c•ntJt'C'j 7 . . 11'111fónic ll dur op. 92 . . 1)'.1-

l!'llllllicl.. 1· tlmiac al..tíkofn·k ronum11::ujtícu 
tendenciu. Tenw ::rejm;' ::tímer 111 11 hrtíl'Ot' 
I')'IIÍ/1111{ ako 11111ftí Zllilllel'eWI'tmo~(. hoci 
1ínal'll 1111 konci \c•;:ónyJe pochopitdnti. Maxi
málna .11riedmo.1t' t ' dynamike (mjaké zbywé
né v_1íky1'Y) a l' \'jadrow1cia konkrétnost' cha
rakterizot •ali podanie /. l'asti- Poco m~tenu
to. Vivace. Suuické Vl' Znen te 2. éc11ti (Alle
gre/lo) podporil dirigi111 o. i. ::redukol'(IIIÍ/11 
jej romantické/roj duclw na ak)' li ' '.Ýrtt:: 
"IIZnešené/ro SmiÍikll". ZIIIÍ/1111 l'iofolll'efoi'IÍ 
tému I')'UI I'ihol ako plnohodnotmí líniu. c'o 
sa pot1'•rdilo aj ' ' prípade flauty a hoboja. Or
chester 1 3. časti ( Presto) naproti 1011111 nel')'
sttípil z .,refemjrícej" polohy. stí/mt bola vwc
menej 11p111111Í na v;;tíjommí sy nchronizáciu. 

apriek tomu. le dirigent ,, ztÍI•ereénom 1'_1'

vrc/10/enf 4. ''asti (Allegro con brio) pop tmil 
dynamiku. jej kril'ka l'iió'inou nedosiallla 

filt' , 1'11/ÍIOI'IIIÍ kOIII'C'I'81'11CÍa .\ naj1•iiéJílll f& 
k_ľm symfon ikom /Jo/a oäl'idmí. Zauj ímm 
konfrontácia dirigt'lll.lk.l'clllllllllrelol' sa Ili/It 
skytla nhľadom k nedtíl'no SII'IÍmc•11tj 6. 
~ymfónii 10ho irtého milom. !..de t•iacro:mtro 
né gesttÍ dirigema G~tn::enha11sc•m prisptf 
k ak11.11ickej prie.\IIJrot·o.\li lwdby. Cc•cc• 
dcll'ia/10/ rdtiiÍI '/11' kompaktntí ::1'11km·rí t'j
l lednicu. pod pot 'rl'lwm ktorcj spoéil'ali po
ctil'o prepraco\'cmé lwdoh111' (/ewily. NtístrO
jm·é Sk11pi11_1' ::ndi JUII/11'1'111' l '_l'rrJI'/11//Iť, ftl 
ojedinele docluíd::alo k tll\f111fJIII'CÍCÍIII (dmfo 
11é dychy 1110/rli fJI'I'jlll'if' 11'111'/r ll t•iac i.l/01,1' pli 
;:ac'/eJ!ot'miÍ \'a do C'C'II..uJ. l' p rfswpe k pn•j'll 
dwm1 l'ct.lticmr (Alle~: ro 111111'1/li.IO, Poco Ad.!
!(IO) t•::nikol opiit' dojem nc·do.ltatoc'tlej 1ítcui 
lmíc'O I'. a\'titsllc'. pmlm11e lmH'l'nťho Sclrtr;t 
ich l' iiiC aktil•t::OI'II/11 hfm'IIC' /la 11/0!IIt>SIÍ d)-
11(/11/ ÍÁ)' (l frtíZO I'flllia ce/kol'. DrtlllllllizmusSJ 
napokon presadi f t· -1. c'asti ( Fina/e, Allegro}; 
nm•_l'.(e 111 bolo mo::/1(' kon.~tatovat': Dt •oŕák 
::awel konec'ne ée1ky! Vmítomtí :aangatori-
1/0 \( 1'1etk.Í'clt hrtíéot• bola ,. tejw brírlil'tJ. 
beetho1•enot•skou energiou p o::naéenej čaJii, 
nepopierateľncí. P01t1rdilo 10 koniec-koncor 
aj priam exwtické t'yl'rcholenie diela. 

Slovenská fillwrmônia sa teda nadtádzG 
t• poéimoénej fcí::e p oslltpn,ýc/1 premien zvu· 
kovo-imerpreUI('nťho obrazu ' ' d11C'h11 uímt· 
rO l' SI'Ojho not•ého .(éfdirigenlft (mo!no aj 
preto \a miestami prejal'llje tak ro ::paéi/0, nt· 
1'_1' /trt//lene ). 

J URAJ POKORNÝ 

Historický organ v Klariskách 
Pod nánom Jlt,tnnc~) organ 1 Klari,~ach mku

rocntlo J'vfc \1\ke l.uhurnc \lredi\~0 (hývalo,' 
MDKO) v JUnt dva koncerty. r01\tntjuc rak JXmu
ku pre rmlm·nt~n\ nrganovcj hutlhy. kron majú 
l. r. k di,pcufcii popri \teni SF a letnom C}kk n.t 
lf ratle aJ Blurncnlľthk > knsiOI. Difcrcncov;tnil: po
nuky je primtltcny proce,, hladanic oprimalncho 
rie~en ia bude v<a~ zlo1tt:i úlnha: ka1d\• 1 rýchlO 
pric\tnruv prctl\tal UJC popri V} hod:jch -aj p;ohlé-
111) . Reduta je prth\ vcf~a. n:hlrnJ ntc je v dokun.t
lurn \lai'C a réžia Je vy,nka l ludohna 'icň Brati
\la-..kého hradu JC 7.t,c prílt' mala a klny c~klu' 
~prevahou 7ahrantCII>Ch urm:lcov Je ltt\U\nc 'tntltl
vy. ajpcr-.pc~ll vncj\tm \a ukatUJC prc10 Blunren
t:íJ,ky ko..rnl' rekon\lrumaným. relatívne vcf~}m 
na,lrnjom. Jlt, lnrické nrj!any 'u v 20. 'rorclét vcl
~ou m6dou. n;t,tmj v Klari,k.tch JC 1 \a~ prílt\ 
~krumn}. preto dcmon<lruJC 'ktir nhmedzcnia 
(7vukuvé. teehnic~é. rcpcrw:írm.:). ZreJIIIC 1<1 l ie
dio popredného če,keho organi>lu Jo,eľa l'opclku 
k rornu. ahy wuj program doplnil u 'poluuéinkuj ít
ccho jiŕfho llchdu (hoboj, anglicky roh). l'u uvod
n}·ch ~~ ladhach J P. S\\cclinck:t a J. P:tchclhcl.t 
\Inc 't vypclČuli Stlll.tlll g mul pre huhuj a org.tn 
(" Ph. E. B.tcha \ \t}lmu pnlich•t\Cllll prcdnc'c 
d\tlCh ume km. menéenych u'pechmt 7 mcJ7tmí
rodn} d1 \ÚÚt1t. Dve fug} éc,~éhu anun} m.t 'yst ne
dala variaémi ~ompo7ícta Zja,nčnt pre \tílový 
anglický wh od 'uéa,néhu i:c,kcho ~~lad.tlda Jirí
ho 1\ la ty~a. l .no '~ladh.t i ht,lunzuJuce Mclodia-

Baro kOl-ý organ ' KJa risk.ách 

mnn C. 1\lnnlel.:rdthn pre anghcký ruh a organ t.r. 
h•'a Stčdroňa \\lljllU komuntk<llíl no> IllU a llťlJIIII' 
>rrcdtHl~IOu rndodt~y vhodne tlot vurili :ttmoslm 
~onccrtu. .t ?:Íicr 1azncli dve ~k ladhv sl:ívnclro 
reprc7cnranw čc,kcj puMhamkovcj h~dhy J K. 
Kuchata . 

Solt\l~a druhého ~oncellu Lcllzla Romitl (T• 
llan\kn) \a podujala na meneJ vďatnu u luhu - rc» 
1111 al lemu lli-.ltlnc~} organ v Klari,k:ích hc7 !J» 
l uučinkujtícchn. lu 'a ovcfa l}ra7nCJ~ie prcJa•i 
nhrnl·dzenmll n:t,lrnJ:t . najm fi l' U)'llJilltcky 1Uid· 
IICJ polohe. h lc 7 1'11~ jediného nautového rcgNIJ 
hol ncpnjcrnnc ru\cný lnmnznm rncchnnizmu. No 
:tj ':unntn:í organová tvurha >larých tali ttnlk)d 
ni:IJ' Irol (M. A. Ct\aLzuni. G. Cavnnoni. A. GJ. 
hricli. C". Merulo). po~lavcná na manuálneJ hrc.po
\lrada atmo,fcru JCdincčnn~ti :t ncnp:tkovaldiiO!Ii. 
h~ r;t a rmlct ~a nhJavili až v Buxtehudeho Panitc. 
' Pureellovcj Suite. v Scarl:llliho T<lCCtttc a lú1. 
Umelkyňa podal:t hc7chyhný výkon. no JXldohac 
a~n pn prvom 'P<lllllll:l lllllll konce rtl' ani ona ne
mala molno'i demonštroval virtuoLitu ryptrkú (lft 
koncerty ~ .. nmm:ílnym" repertoárom. Kolll.'tll! 
pont'tkajucc vylučnl· 'tnrú hudbu hy holo azda 
vhodné prczenhll'ai :tko tematické celk} 1n.izorfta. 
juco.· JXI\Iupn} "~'oJ ~lm•e,m•cj hudhy- pra1da.IJ 
' pt\llmnym či , lnvn}•m v)kladom tuhlo procr~~~. 
typiäych dobových furicrn a názvov. 

LADISLAV DóSA 



M'olfgang Alnadeu~ 
• • . • i - - ... J. ". 

~ dVojakej . op•t-k~ 
Mozart od Wolfganga Hildesheimera (Opus - Bratislava 

1989) patrí k takým knihám, ktoré rúcajú a demaskujú falošné 
mýty, fantazírovanie životopiscov a monumentálnu subjektivi
tu nespočetných autorov. Takéto .. prístupy" chápe Hildeshei
mer ako pokusy živo topiscov vykresliť skôr svoj vlastný obraz 
a nie obraz to ho. o kom maj ú písať. Takéto prístupy nazýva au
tor spomínanej knihy .,biedou triviálnej biogra fie". Tu sa ne
raz želanie vydáva za skutočnosť, ako výraz a utobiografických 
afektov. Tak napríklad spomienky na Mozartove detstvo majú 
u Hildesheimera výrazný podtext všetkých finančných a exis
tenčných problémov, sú v nich zahrnuté útrapy z cestovania, 
ktoré otriasli zdravím mladého Wolfganga Amadea. Na strane 
druhej autor tejto knihy vykresruje s rovnakou plastickosťou 
správanie sa šrachty, ich rozmary, časté nedodržiavanie zmlúv, 
nepretržitú senzáciechtivosť. Ranú tvorbu Mozarta charakteri
zuje Hildeshe imer vermi dôvtipne, ako hudbu s nádychom 
tvorivej neviny, príznačnú len pre toto obdobie . Autor knihy 
síce kalkuluje s pochybnosťami, že Leopold Mozart vedome 
zmanipuloval dátum vzniku jednotlivých skladieb svojho syna 
- no to, pravda, nič neme nf na skutočnosti . že raná tvorha Wolf
ganga je zázrakom geniálneho dieťaťa. V podstate to to konšta
tovanie sa vzťahuje na celoživotnú tvorbu skladateľa . Takto ju 
chápal už Goe the, keď na margo zhudobnenia svojho Fausta 
povedal: .,To vonkoncom nie je možné. To odpudzujúce. od
porné a hrozné , čo by miestami muselo v nej zaznieť, je v roz
pore s dobou. Hudba by musela byt v intenciách Dona Juana. 
Fausta by musel skomponovať Mozart". Goethe teda očaká
val, že hudba by musela podčiarknúť rudský problém. Je zau
jímavé , že Mozart sa nikdy nepremietal do súčasného sveta. 
Nikdy sa nepokúšal ostatným vedome sprostredkovať niečo zo 
svojho sveta (tak ako to robil Beethove n, či Goethe) . Nezapo
dieval sa sám sebou, nikomu nepovedal čím trpí. Bol zaujatý 
svojou prácou. Jeho životopisci sa ho snažili vidieť z najrozma
nitejších zorných uhlov. Tak napríklad v minulom storočí 
prevládal ešte názor spájať genialitu so všetkými cnosťami. lto 
je jeden z dôvodov početných dezinformácií a falzifikátov. 
Hildcsheime r hľadá a azda i nachádza utajené súvislosti pod 
pokrývkou Mozartovho života. S psychoanalitickou dôsled
nosťou hradá a nachádza črty z odvrátenej strany Mozartovej 
osobnosti (zárubu vo fekálnych vulgarizmoch zdedenú po mat
ke , neschopnosť rozpoznávať charaktery rudí, dokonca i vlast
ného otca, súcit s rudskou biedou, detinskú nerozvážnosť) . 
Cez tento rudský profil Sa pozerá autor i na Mozartovu tvorbu. 
Pravda, nie je to pohrad výslovne ana lytický. Ide skôr o snahu 
vtiahnuť načtrtnuté rudské momenty do hudby; aplikovať ich, 
dešifrovať , neraz le n vo význame istých tónin, či latentných 
myšlienkových formulácií . Poukazuje sa tu napríklad na súvi
slosti medzi témou smrti - lacrimoso a záverečnou scénou Gio
vanniho. l tu snáď platí Einsteinov výrok , ktorý nazval šesť 

kvarte! ve novaných Haydnovi .,hudbou z hudby". Autor knihy 
sa chce identifikovať s tvorcom, vžíva sa do jeho pocitov, ktoré 
pravdepodobne mal počas tvorby. Hradá výklad pre seba 
i iných , pokúša sa pretlmočiť nepreložitcľnó . Nie je to však úsi
lie má rne. J e zaujfmavé, že v obdobiach, kedy Mozart kompo
noval svoje vrcholné d iela, sa jeho výroky veľmi skúpo dotý
kajú hudby. Autor dospieva k názoru, že trvalo ma nifestované 
vedomie vlastného významu je v skutočnosti typickou charak
te ristikou pseudogénia . 

Hildesheimcr postupne dospieva k názoru. že večne mlčiaci 
Mozart je zhovorčivý le n pri zábave a mnohovravný iba vo 
svojom diele , ktoré vypovedá o všetkom možnom, len nic 
o svojom tvorcovi . Za svojimi dielami sa Mozart neobracal. 
No neobzera l sa ani za dielami iných skladateľov. Nevieme na
príklad , čo si myslel o tvorbe svojich súčasníkov. Známy je len 
je ho obdiv k Haydnovi, no nevieme, ktoré dielo. re~pektfve 
diela ho inšpirovali. Keď dokončil svoje veľké kompozfcie , ni
kdy nemal pocit, že by .,svetu niečo daroval". Pracoval ďalej ; 
svoje drobné diela vraj rozdával priaterom . tak . ako sa dnes 
rozdávajú autogramy. Všetci Mozartovi životopisci tvrdia, že 
Mozartova pamäť fungovala priam fotograficky. Pri písaní sa 
vraj bavil, alebo si dal niečo rozprávať. Písal podľa diktátu pa
mäti . Hildesheimer tvrdí, že nepoznal ľudské vziahy. ako ich 
poznáme my - ba ani ich nepotreboval. ,.Jeho osamelosť bola 
síce extrémna, no zároveň ho aj chrá nila pred zrane ním jeho 
ega" . To je, zdá sa , veľmi výstižné konštatovanie . Autor knihy 
načiera vermi dôverne i do Mozartovho súkromného života. 
Cituje najint ímnejšie listy, ktoré Mozart pí al Konsta nce (ne
raz so silným erotickým podtónom). Hildesheimer chce teda 
pochopiť prejavy Mozartových psychických anomálií. Pripúš
ťa, že i nad Mozartom žia rilo ono ,.metafyzické fluidum" po
dobne ako nad Beethovenom . Rozdiel je len v tom, že Beet
hove n si to uvedomoval, zatiaľ čo Mozart nie. Naviac, Mozart 
sa nikdy neprezrádza), svoje vnútro zakrýval klaunovsko-dé
monickým flu idom (čo je vlastne samá temnota a záhad
nosť) . . . To bol zrejme ve rk ý problém pre životopiscov - neve
deli si s tým· poradiť. Bolo to čosi ako vlastné znevažovanie 
veľkosti. Pri hre mal vraj zmenený výraz, pokojne sedel a ne
dáva l naj avo nijaké pocity. Prežíval iba rozkoš- potešenie z 
vlastného génia . Hildeshcimerove prieniky do Mozartovej 
opernej tvorby sú veľmi časté a neraz i dosť podrobné. I tu sa 
autor chce dopátrať súvislostí, ktoré by ozrejmili príčiny a dô
sledky Mozartových nezvratných tvorivých postupov. Priro
dzene , že niet priestoru týmito otázkami sa tu zapodievať, no. 
niet pochýb, že po prečítaní knihy sa človek dozvie' rad zaují
mavých okolností, ktoré doposiar boli neznáme. Hildeshcimer 
akosi inšpiruje svojho čitatera k novým analýzam Mozarto
vých diel (najmä však opernej tvorby). 

Co sa týka Mozartovej predčasnej smrti- tá ostáva naďalej 

otvorená. Hildeshcimcr vnáša do tejto témy množstvo nových 
otázok; nehľadá na ne však odpovede za každ(! cenu. 

• • • 
Naprosto tradičným typom monografie je práca Stefana Ja

rocióskeho s názvom Mozart (Polskic Wydawnictwo Muzyc
zne 1988). Jarocióski tu rozpráva pdbeh o Mozartovom živote 
od prvých umeleckých krokov až po smrť. V chronologickom 
slede odvíjajú sa udalosti - ľudské i umelecké. Autor sa snaž( 
zachovať poriadok v ich slede . Nepodrobuje príbehy analytic
kému pohľadu , ani ich nespochybňuj e. Svoje rozprávanie do
kumentuje faktickými pripomienkami . J arocióskcho Mozart 
je preto typickou monografiou, ktorej jediným cieľom je de
monštrovať život a dielo korešpondenciou a naj rozmanitejšfm 
dokumentačným materiá lom. Na rozdiel od Hildesheimera vy
kresľuje J arocióski i historické pozadie Mozartovho života. 
Samozrejme, že takýto panoramatický pohľad nedokáže po
tom vyčerpávajúco načrieť do Mozartovej osobnosti. Jaroció
skeho ambície nespočívajú v tom, aby spochybňoval aute ntic
kosť iných prác o Mozartovi. Neselektuje s takou dôslednos
ťou, netriedi predchádzajúce materiály. ale sleduje etapu živo
ta a tvorby na báze chronologického sledu udalostí. Vidfme te
da dva naprosto odlišné prístupy k jednej a tej istej látke. Kaž
dý možno považovať za potrebný a užitočný. 

IGOR BERGER 

.Tir:í Betis: VýYvarn.ý vývoj varhan.n.Ích skrÍn.Í v Čechách 
' Státní ústav paDJ.átkové péče a ochrany prírody~ Praha 1.988~ 1.41. str. 

Knižka, vydaná ako 10. zväzok edfcie Odborné a metodické 
publikácie, je určená všetkým pracovníkom pamiatkovej sta
rostlivosti , dokume ntátorom organov a milovníkom tohto ná
stroja ako cenná pomôcka pri stanovení doby konštrukcie or
gana . V ôsmich kapitolách sa autor sústredil na sledovanie vý
voja výtvarného stvárnenia o rganových skríň so zreterom na 
technické prevedenie vlastn~ho nástroja. V úvode J. Belis ho
vorí o histórii o rgana a konštatuje . že zdobenie skríň bolo . 
vždy podmienené miestom, na ktorom bol organ v priestore 
kosto la umiestnený. G otické nástroje boli napríklad situované 
veľmi vysoko pri klenbe kostola. Na prelome 16. a 17. storočia 
sa hlavné . najvä~ie organy nachádzali na západnom chóre 
a pomocné nástroje sa umiestňovali na bočné chóry alebo do 
oratórií. V 18. storoči sa organy mohli stať aj súčasťou hlavné
ho o ltára. Autor sa domnieva. že zrejme od 16. storočia orga
ny svojou výtvarnou výzdobou vytvárali akýsi protipól výtvar
ného stvárnenia oltára, čo sa do značnej miery reflektovalo aj 
v riešeni ich skríň, ktoré v tom čase boli obdobou zatváracieho 
krídlového oltára. Zo zatváracích krídel gotických a renesan
čných skrfr) organov sa v 17. storoči vyvinula pevná, nepohyb
livá krídlová rezba , ktorá je príznačná pre organové skrine až 
do začiatku 19. storočia a výnimočne sa objav! i v 20. storočí. 
Zaujfmavé je zistenie , že v 17. a 18. storočí dosiahla kvalita
tívna úroveň výzdoby oraganových skrfň stupeň, veľakrát pre
vyšujúci výtvarnú hodnotu oltárov. To sa. samozrejme. preja
vilo aj v cene skrfň , z ktorých niektoré neboli z finančných dô
vodov nikdy dokončené . V ďalšej časti publikácie Betis zverej
ňuje slovnfk názvov častí organových skrfň a zaoberá sa ich 
jednotlivými typmi . Funkčné hradisko nám umožňuje rozdeliť 
organové skrine do troch základných skupin: 
l. typ - malé portatfvy, pozitfvy, resp. pozitfvy, ku ktorým bol 
neskôr pristavaný pedál. 
II . typ- organy s jedným alebo dvoma manuálmi, u ktorých je 
obyčajne vzdušnica umiestne ná nad hráčom v pfšťalovej skrini 
na vysokom postamcnte, kde sa obyčajne nachádza pedál. 
111. typ - organy s dvoma a viac manuálmi. ktorých jednotlivé 
stroje bývajú rozmiestnené do dvoch alebo viacerých skrfň. 
Do tejto skupiny patria aj nástroje vybudované ako jedna ver
ká skriňa, ktorá zaujíma celú západnú stenu chóru . V tejto sú 
umiestne né všetky stro je. z kto rých je nástroj vybudovaný. 
Belis konštatuje . že všetky o rganové skrine zo začiatku 
19. storočia, až na vzácne výnimky. sú modifikáciami týchto 
troch typov. 

Iná situácia však nastáva po roku 1!150. v súvislosti s technic
kými objavmi v oblasti organá rstva. Tieto výnimky tvoria skri
ne navrhnuté architektmi; tu je umelecký výraz nadradený 
funkcii . Všetkými týmito skriňami sa autor zaoberá v ďalšieh 
kapitolách. Odvoláva sa výhradne ~"a ná~trojc existujúce, prf-

Saaeälo., kostol N~mtejiej Trojice, n!Qstaňí organ v l:SFR. 
Skrlia, vzdulnlce a čas( pf§(alového fondu z roku 1589, pozJ
tťY a úbradl.le postavil r. rns J. Rusch. Snímka J. Bells. 

padne na nástroje, ktoré zanikli v nedávnej dobe. Podľa Belisa 
sa dá predpokladať, že v Cechách naj mä v 16. a zači~tkom 
17. storočia sa v každom kostole nachádzalo aj viac organov. 
Zachovaná litera túra totiž ukazuje , že sa tu rozvíjal bohatý 
hudobný život. Najstarším zachovaným nástrojom v Ccchách 
je organ v kostole Najsvätejšej Trojice v Smečne (okres Klad
no) , ktorý je pozoruhodný vo viacerých smeroch: bohatstvom 
farebného riešenia plôch , o rnamentálnou výzdobou nádstav
cov veží, najmä však z hľadiska maliarskej výzdoby patrí táto 
skriňa k európskym unikátom . Obdobie Tridsaťročnej vojny 
znamenalo pre organ čas stagnácie a zániku. Možno predpo
kladať. že cínové píšťaly sa používali na bojové účely (liate 
bronzové de lá) , o rgany boli ničcné a pri neskoršej barokizácii 
inte riérov kostolov sa zriaďovali štýlovo zodpovedajúce ná
stroje. Menil sa i hudobný vkus a svoju úlohu zohrala i ekono
mická strá nka, pretože stavba organov bola značne nákladná 
záležitosť . 17. storočie je pozoruhodnou zmesou výtvarných 
prvkov: možno nájsť vedra seba tvary. ktoré dožívajú z pred-

chádzajúcich spôsobov rezby o rna mentov, vedra prvkov. kto
ré sú rozšírené až v 18. storočf. V strieda ní .. progresívnych" 
a .,regresívnych" prvkov vo výtvarnej výzdobe skrfň organov 
vynikal najmä Hans Heinrich Mundt (1632- 169 1). O rganové 
skrine konca 17. storočia udivuj (• svojou účelnosťou, spojenou 
s krásou tvarov. Aj prvá polovica 1-8. storočia je obdobím ma
ximálnej rozmanitosti vo výtvarnej výzdobe. Umenie je v tom 
čase štedro dotované a tak organy z tohto obdobia reprezentu
jú vo viacerých aspektoch to najhodnotnejšie. čo na našom 
území vzniklo. Začiatok 18. storočia je pozoruhodnou e tapou 
v zmysle premien a striedania tvarov ornamentov a rých losti 
šírenia novôt v tomto odbore relbárstva. Avšak obdobie 
výtvarne naj honosne jšie vybavených skríň prichádza až po ro
ku l 740. Doba bohato zdobených prospektov však končí už 
v 70. a 80. rokoch 18. storočia, kedy sú rušené rehoľné rády 
a inventár bohato vyzdobovaných kosto lov sa rozpredával. 
Takto sa rozpredalo za doslova symbolické ceny aj verké 
množstvo o rganov. Spolu s kláštornými archívmi zanikajú aj 
správy o tvorcoch jednotlivých nástrojov . V prvej polovici 
19. storočia je stále badateľná dožívajúca baroková tradícia 
pri budovaní dispozícií nástrojov a v určitom smere aj pri bu
dovaní základnej o rganovej skrine. Výzdoby zo začiatku 19. 
storočia čerpajú z empírových predlôh len veľmi nedôsledne . 
Betis konštatuje, že empírové skrine v niektorých detailoch 
predznamenávajú historizmus. ktorý celkom ovláda túto ob
lasť po polovici 19. storočia . Už pred polovicou 19. storočia sú 
e mpírové tvary používané aj na skriniach , ktoré možno ozna
čiť za romantické. Podľa autora, v prve j polovici 19. storočia 
prevládajú skôr skrine kubických tvarov a tie prechádzajú bez 
väčších zmien aj do druhej polovice storočia . V tom čase sa 
však objavuje množstvo nových vyná lezov v oblasti organárstva 
a tie vedú k rozsiahlym zme nám v technickom riešení traktúry 

'organov. Koncom 19. storočia je už bežné, že firmy vydávajú 
ponukové katalógy organov s informáciami niele n výtvarnými, 
ale aj dispozičnými . Jednotlivé návrhy sa o? seba príliš nelíšia 
a prichádza k unifikácii organových skrfň . Vlohou 20. stor.očia 
je nájsť nový typ , ktorý by zákazníka upl1tal. Na začiatku 
20. storočia sú organové skrine stále viac vzdialené originál
nym histo rickým prcdlohám. Priemyslová výroba sa snaží, aby 
nástroj bol čo najlacnejší, pod vplyvom svetového vývoja sa 
však objavujú tendencie vrátiť organovým skrinia m ich estetic
kú hodnotu . V závere autor dodáva, že čo do počtu zachova
ných nástrojov, patrí Ceskoslove nsko medzi najpoprednejšie 
krajiny na svete . Publikácia je doplnená 65 fotografiami a 
množstvom ilustrácií. Knižku je možné si objednať na adrese: 
Dr. Jif"í Bc lis, SÚPPOP, Valdštejnské nám. l . 118 OO Praha l . 

OLGA SVÁTKOVÁ 



Prvá časť - l:::~táza ducha 

Výber z najlepšieho? 
Pražské Národné divadlo mi edlo počas tohtoročnej Pražskej jari baletnú premiéru pod 

názvom 7 nl\ilep!lieho. Predsta,·enie obsahovalo tri časti; autorom a choreografom pnej, 
ktorá bola pod názmm E:'l.táza ducha na!ltudovaná na Mozartovu hudbu, bol hosť.Qúci Ro
bert Balogh. Ďal§ie dve pripra\il - romako ako host' - Libor VacuiRc th·ot a smrt' vznikol 
nu hudbu Gustava Mahlera, záver~né Stmfváníčko bolo kolážou zo skladatefského odkazu 
G. F. Händela, P. Mascagniho, F. Mendelssohna-Bartholdyho, W. A. Mo1.arta aG. Rossini· 
ho. 

!\oa( l'<t\a ntc pre miéry dn do by. kedy hud-
b) nulo' nc publikum sledovalo predovšet
kým pmltqa tia Pražskej ja ri . nebolo príliš 
~ta~tné (k me n\iemu z:\ujmu a publici te iste 
pri~pcla aJ pt cdvolebná ka maňa) . T aktiež sa
motn)· nazov j e trocha za\•ádzajúci. Aj keď 
ide o ne,porne zaujímavé prístu py. superla
tívm i hy '·l a7da malo v tomto prípade šetriť ; 
vcd al..n h~ poto m dra maturgia pomenovala 
naprík lad pnpadné ho~ťovanie v cudzine IVO· 

ri aceho wctnznJ meho Ji i'ího Kyliána? 
Porovna nie so zah raničnými tre ndmi sa pri 

takto pome novano m bale tnom večere ponú
ka o to viac . že od po lo vice 80. rokov Praha 
7 ca~u na ča' poznala aj skutočné euró pske 
špičky. V tomto smere . pochopiteľne. praž
ské N;írodné di vad lo mohlo súperil' ibu s is
tou dúvknu defl· nzívnosti. Na d ruhej strane 
v~ak mu,tm konštatova ť. že choreogra fi 
Balogh aj Vaculík nesporne odviedli hodnot· 
nú , myšlienkovo podnetní• a realizačne vyda
rení• prácu. ovcľa kvalit nej šiu. ako predvied
li už v ~amntn)•ch inscenáciách niektorí praž· 
skí só li, tL 

Na e fekt nej ~cénc a v rovnako funkčných 
a adckv;ítnych kostýmoch Mony Hafsahlovej 
~a " mozart<W\kej časti rozhodne oveľa viac 
u pla t mit p10tagoni~t i prvej p remiéry . ako ich 
alternátnn V role Mozarta vtisol Ja n Kadlec 
WOJej ľ"'tavc pečať spontánnosti a pohybo-

Prvá časf - E.xtáza ducha 

vej dokonalosti od prvé ho vstupu na javisko . 
Bo la to figúra technicky dobre zvládnutá 
a myšlienkovo úzko spätá s obsahovými zá
mermi choreografa. Jeho pohybové kreácie 
zvládajú aj myšlienkové prelomy. kto ré sú vo 
vzťahu titulnej postavy k jej súčasníkom. ale 
tiež k Mt'1ze. aj k fi nálnej Smrti . zreteľné . 
Ako Konstancia a zároveň aj Múza upútala 
svojimi vycizelovanými výkonmi Hana Vláči

lová. Ich spoločné pas de deux na motívy Pa
pagena a Papageny z Carovnej flauty sa 
vyznačova lo vyrovnanosťou a zre tcfnou sym
biózou v duchu pôvabnej rokokovej nálady. 
omnoho viac. a ko u a ltc rnujúcej dvojice Jii'í 
Horák ( tanečník viac-menej športove jšieho 
typu . s akcentáciou technického prvku na 
úkor celkového vypracovania charakteru 
predstavovanej ro le) a Helena Jandová. Tá 
na jednej strane síce dobre odlíšila dvoj rolu 
Konstancie a Múzy (u Vláčilovej boli výkony 
v obidvoch rozličných postavách jednost run
nej šie). avšak práve na rozmarnú hudbu 
z Carovnej flauty vytvo rila . ž iaľ. len statickú . 
viac-menej frivolne ko ketnú a predovšetkým 
chladnú postavu. bez vnúto rne senzitívneho 
preži tia a nežnej pudovosti mladého zami lo
vané ho človeka. čo naopak tvorilo predno ti 
Vláčilovej. 

Od úvodnej . režijnc trocha rafinovanej 
scény, ktorá hudbou Mozartovho Re kviem 

navodi la atmosfé ru určitej mysllckosti a fi lo 
zofického nadhladu (spomenuli sme si pri 
to m trochu na tragickú heroickosť Bergma na 
a vcfkolepo~t' režijných zámerov Mi loša For
mana) , sa dej nasledujúcimi sekve ncia mi po
súval s ubúdajúcimi rokmi Moza rtovho živo
ta. Rekviem ~trieda l a už zmiene ná hudba 
Carovncj flauty a pasá>e zo skladateľovho 
Klavírneho koncert u 8 dur . aby sa záver 
znovu vráttl k hymnické mu pá tosu Rekviem . 
kde svoju úlohu zohráva Salier i (Michal Se
bor v altcrmkii s Lubošom Haj nom) a L.ena 
(Taťána JuŤicová alebo Ingrid Seidlová) . č iže 
samotná Smt (. ich dvojrola . 

Z dá sa , že kvarte to ba letných sólistov 
prvého večera pochopilo náročné požiadavky 
cho reografa Balogha veľmi dobre . pohybovo 
presvedčivo a s hlbším vnútorným zaujatím. 
T ým táto náročná ba letná d ráma spln ila zá
me r a vtiahla divá ka do filozofického problé
mu .. protiľahlost i·· bez o báv. že myšlienkový 
náboj bude nepochopený . J e si treba uvedo
mil'. že napriek vonkuj§ej sta,•be s rôznymi 
hudobnými sprievodmi nešlo iba o tzv. "Nslo
vaný balet", ale o hlbSlu ~túdiu, ktorú Robert 
Balogh chápal na pozadi málokedy tak preg
nantne uvádzanej predstavivosti nielen tvaro
vej , ale aj priestorovej . Prejavil tak unysel 
pre vykreslenie hudobných odlišností , pre Si· 
roký my~lienkový horizont, aj pre vlastné 
kreácie účinkujúcich. T omu zodpovedala aj 
výtvarná rea liz<ícia. 

Práve v tejto prvej . rozmerom najvričšcj 

čast i veče ra Z najlepšie ho holo zrejmé . že 
autor chcel ist' ďalej. než býva na českých ja
vis kách zvykom, že sa - aj keď v rovine na
prosto svojskej! -vydal cestou hľadania , ako 

Tretia časf- Stmf,·áníčko 

to kedysi u robil Pavel Smok. Balogh sa neta
jí svojím prfk lonom k týmto moderným tre• 
dom. a vyznáva: .. Snáď najväčším zážitkom 
pre mňa bolo stretnutie sa s dielami Mauria 
Béjarta . Kým som ich neuvidel tu. v Prahe. 
nič som z jeho cho reografie nepoznal. Užasol 
som. keď som videl svoju ideálnu predstavu, 
realizovanú na sto percent. Ale konkrétne 
vzory nemám. sám si tvorím svoj ideálny ob
raz. učím sa ... 
Určit ý vplyv zo spomenutej oblasti balet· 

nej produkcie bo l s íce v mozartovskej Extáze 
ducha zrejmý. ale umelec skutočne kráča 

osobitou cc ·tou. ktorá je avantgardná. divác· 
ky prístupná . 

Druhá čast' večera- Život a smrt'- na hud
bu Ma hlerových Piesní potulného tovariša je 
die lom jedné ho z našich najvýraznejších 
a najpoprednejších súčasných tanečníkov. 

ktorý je zároveň úspešným choreografom, 
Li bora Vaculíka . Žiaľ, práve jeho' choreogn. 
lia bola predmetom najčastejšlch diskusii. 
Prvým problémom môže byť už samotný ná
zov, lebo ide o trocha odlišnú verziu od pô
vodnej mahlcrovskej p red lohy. Zatiaľ čo na 
Javisku sa prejavuje vzájomná oscilácia 
a konnikt . u Mahlera išlo predovšetkým 
o prelínanie. meditáciu človeka s večnosťou, 

o poznanie rozpo ruplnosti. Vacutrkov ti;. 
dentný zmysel pre pohybovú gradáciu miesta
mi v pražskej verzii strácal na vyváženosti 
a ako by sa (zámerne čl omylom?) vracal 
v trochu reta rdovanom tvare k už predchá
dzajúcim výpovediam, čím ce lok tratil na 
progresívnosti. Práve tieto miesta čiastočne 
ud ivovali, aj keď väčšina divákov okrem olr 
sahovosti pohybov iste oceni la snahu o vnú· 
tornú konsonanciu so spievaným slovom. 

Podfa mienky tých, ktor! poznaj ú autenuc· 
ké prevedenie Zivota a ~mrti v Bratislave, iš· 
lo o vcelku mie rny tvarový po~un . Lubo! 
Hajn v o bidvoch pražských obsadeniach rea· 
lizoval čiernu Smrť. partnermi mu boli v bic· 
lych kostýmoch Života JiH Horák a exprcsív· 
neJšie pô o biaci Pavel Ďumbala (pri druhej 
premié re mal zreteľne pozitívny vplyv aj na 
Hajnov výkon) . 

Po tejto psycho logickej dráme komorného 
chara kteru triptych večera uzavrelo Stmid· 
ničko; cho reograficky a režijne ho pripravil 
tak tiež Libor Vaculík . Aj keď ma l tvorca
ako sa vyjadril v interview- spočiatku určité 
pochybnoMi o možnosti kvalitného transferu 
z bratislavské ho baletného života do akadc· 
mickejšieho pražského prostredia, nakoniec 
všetko dobre dopadlo - radosť a veselosť na 
javisku sa čoskoro preniesla aj do publika. 
Dodajme. že v Prahe na vdkých divadelných 
scé nach to nebýva častým javom! Spontánna 
veselost', prirodzenost', mladost' i bezpro
stredná radost' z pohybu - ta k možno označiť 
kreáciu štyroch ba letných párov a sólistu Pc· 
tra Simeka. ktorý zaujal navyše ľahkosťou 
skokov, vypracovaním všetkých figúr a mi· 
mickou spontánnosťou . T úto sympatickú 
bodku za veče rom výstižne charakterizovala 
baletná teoret ička Doro ta Be ková: .. Po efck· 
tfvnej divadelnosti a intelektuálstve na za. 
č i at ku . hutnosti a do seba koncentrovanej su· 
gcstívnosti dueta uprostred , prišlo oslobo
dzujúce uvoľnenie a odľahčen ie, rozosmiatie 
sa na konci" . 

S recenzovaným repertoárom v podobe 
originálnej hosťujúcej brati~ lavskej in cená
cie sa už pražské publikum pred časom zo· 
známi lo. Vyd11ril sa však i experi ment tran· 
sfe ru pre pražské interpretačné dimenzie. 
kto rý pre dramaturgiu Národného divadla, 
ešte stále dosť konzervat fvnu vo výbere titu· 
lov. znamená nesporné spestrenie. 

Divácky atra ktívny titul tak pripomfna. že 
vedľa už klasických. divácky (a .. kasovo!") 
úspe. ných večerov typu Romea a J úlie. Spia
cej krásavice či Nedbalovho diela Z rozpráv· 
ky do rozprávky. by sa mali na scéne praž· 
ského ND objaviť avantgardnejšie baletné 
kompozície . Je totiž smutné, a k pražský dl· 
vák musf v oblasti súčasného baletu čakal' na 
import z Holandska (Kylián), Francúzska, 
Vefkej Brilúnie, alebo- ako v tomto prípade 
- z neďalekej Bratislavy. 

TOMAS HEJZLAR, Praha 

Snímky O. Pernica 
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Dni starej hudby v Samoríne 
Želiezoviec. ktorý sa predstavil skladbami J . 
P . d a Palestrina, G. A. Pertiho a J , Arcad elta. 
Určité výh rady by sa da li vyslovii k drama
turgii programu viedenského súboru Consor
tio musicale a tiež k jeho interpretáci i n iekto
rých skladieb. najmii vo vokálnej zložke. 
Predstavil sa dielami J . S. Bacha, G. F. Hän
dela, A. Vivaldiho a W. A. Mozarta. 

SAMARIA- Dni starej hudby- to je ná
zov festivalu, ktorý v dňoch 8. - IO. júna 
1990 usporiadalo v Samoríne niekoľko inšti
túcií : súbor Mladé srdcia . katedra hudobnej 
vedy FFUK v Bratislave, Maďarské kultúrne 
stredisko v Bratislave a Mestský dom kult úry 
v Samorfne. Ako patró ni na tejto akcii parti
cipovali tiež ďalšie organizácie , ako Združe
nie pre starú hudbu pri SHS. FMK, Csema
dok, Slovenská muziko logická asociácia 
SH Ú a niekoľko podnikov zo Samo rína 
a okolitých obcí. 
Súčasťou festivalu bolo medzi národné mu

zikologické kolo kviu m venované renesan
čnej a barokovej hudobnej kult úre v strednej 
Európe. Výsledky svoj ho vedeckého bádania 
v oblasti dejín a interpretácie renesančnej 
a barokovej hudby prezentovali tu o krem 
slovenských muzikológov {d oc. PhDr. Oská r 
Elschek a PhDr. Marta Hulková, CSc. -
úvodné referáty, PhDr. J ana Kalinayová -
Hudobný repertoár v 16. a 17. storočí na úze
mí dnd ného Slovenska, Zuzana Czagányová 
- Hudba a teória v neskorostred ovekom 
Uhorsku vo svetle nového prameňa, J á n Al
brecht - Cha rakter istické črty barokovej 
hudby , PhDr. Ladislav Kačíc - Súborová 
hudba v Pestrom zborníku , PhDr. J a na Pe
tôczová- Prdovsk í hudobníci v 17. storoči) 
tiež prednášatelia z Pra hy {PhDr. J ana Voj 
lešková - J . D. Zelenka v domácich p rame
ňoch). z Brna {PhDr. J ii'í Sehnal, CSc. -

O bsadenie v chrámovej barokovej hudbe) . 
z G razu (prof. Rudolf Flotzinger - Lutnová 
ta bulatúra Ignáca FOeglina). z Eiscnstadtu 
(Dr. J. Leopold Mayer - Skladateľská čin
nosť cisára Leopolda l ) a z Budapešti (Ilona 
Ferencziová - G regorián v maďarskom jazy
ku v 16.- 17. storoči a László Czidra- Zápa
doeurópske vplyvy vo Vietorisovej tabulatúre 
a v Pestrom zborníku) . 

Teoretickú rcncxiu hudby skúmaných štý
lových epoch dplnila a umocnila interpre tá
cia živej hudby. reprezentovaná do máci mi 
a zahraničnými súbo rm i. Každý z týchto sú
borov prispel svojím osobitým interpretač
ným vkladom do celkového rámca oživova
n ia starej hudby. kto ré vlastne môžeme po
k ladať za hlavný cieľ hudobno -histo rické ho 
bádania. 

H lbo ké mu umeleckému zážitku dodalo 
punc autentici ty aj chrámové prostred ie. 
v kto ro m sa všetky ko ncerty ko nal i ( re formo
vaný evanjelický a katolícky chrám v Samo
ríne a r ím .-kat. chrám v Báči). 

Kultivovaný a muzika ntsky zainteresovaný 
bo l· pred nes malých komorných zoskupení 
bratislavského súboru Gaudium, pod vede
nim kvalitné ho tenoristu súboru Imre Né
metha, ktoré sa predstavili skladbami J . d es 
Présa, A. Willaerta, H . L . Hasslera a O. d i 
Lasso. Podmanivo pôsobilo zvláštne nuidum . 
vyžarujúce z predvedenia Ndporov na Turci 
z Prdovského graduálu v podaní Huszár Gál 

Nielen o jednon1 žiackom·koncerte . ' 
V stredu 13 . júna usporiadala Ľudová ško

la ume nia M . Ruppeldta v konc~.: rtnej sieni 
Slovenskej filharmón ie záverečný ko ncert 
svoj ich žiakov. Program svedči l o uvážlivom 
a systematicko m napredovan í tej to výchov
nej kultúrnej inštitúcie, ktorá je nútená už 
niekoľko rokov pôsobiť v extrémne ťažkých . 
najmä priesto rových po dmienkach a v súčas
nosti hrozí, že o tázka jej de fini t ívneho 
umiestne nia nebude opäť adekvátne vyrieše
ná. 

Nebýva zvykom recenzovať . resp. kr iticky 
hodnotiť verejnú produkciu žia kov hoci aj 
špeciálne zameranej, v to mto prípade hu
dobnej školy na základno m stupni. Urobme 

, však výnimku , v snahe priblíži ť význam. po
stavenie i špecifické problémy školské ho za
riadenia práve to hto typu. tejto ĽSU i jej 
podobných . a vyzdvihnúť aj výsledky a úro
veň v obla~ti hudobného vzdelávania. kto ré 
je táto škola odhodlaná dosahovať. 
. Ľudová škola umenia M. Ruppe ldta j e 

najstaršou školo u tohto typu v prvo m obvo
de. Má istú tradíciu. nadväzuje na ňu a pri
tom musí urputne zápasi ť o svoje bytie, riešiť 
mnoho problémov vnútorných i vonkajMch. 
V budúcnosti jej úlo ho u bude nesporne 
okrem r iešenia špecifických výchovných 
a hudobnovzdelávacfch zámerov. aj fo rmo
vanie k ultúrneho povedo mia a estetického 
cítenia . Jedným z prejavov tohto zame rania 
je ko ncertná činnosť školy. kto rá postupne 
prerastá d o čoraz vefko ryscjších podujatí. 
Záverečný ko nce rt zaujal programovou 

zostavou , svedči acou o jasne profi lovanom 
zámere uvádzať autorov a skladby výrazných 
umeleckých hod nô t (Händel. Bach . Viva ldi . 
Wagner. Ge rshwin , Bartó k) a napriek zloi.i
tej situácii súčasnej hudby i tvorbu slove n
ských a českých skladateľov (Do mansk)·. 
Holoubek. Kubička , Dvo fák , Fibich . Hur-

ník). Pripo míname to preto. lebo jednak 
z praktického i estetického hľadiska to nic je 
jednoduchá zá ležitost' a jednak podoby kva
litnej dramaturgie logicky de terminujú reál
ne možnosti a schopnosti žiakov a učiteľov. 

Dramaturg ia ko ncertu o piii jasne svedčí 

o vedomom úsilí prczcntovai diela nie len 
kvôli t radičnej a v zásadc ,prvoradej exhibícii 
žiackeho potenciá lu. ale aj o snahe spro
stredkovať hodnotný este tický zážito k . ako 
výsledo k ume lecké ho prednesu . hoci aj za
t i a ľ amatérskych hudobn íkov -žiakov. reš
pektujúcich nielen ko ncepciu učiteľa ale aj 
svoju vlastnú . 

Aj tento ko ncert ĽSU M . Ruppc ldta teda 
nasvedčuje. že je tu neobyčajne perspektív
ne hudobnovýchovné p racovisko. kto ré p lne 
chápe svoje výchovné ciele i rozličné formy 
ku lt úrne ho pôsobenia v nových spoločen
ských podmienkach . p re rasta júce základné 
hudobnovzdelávacie ú lo hy. Skola má ambí
cie posi lni ť o kruh ve rejných hudobných pro
dukcií - v súčasnosti dispo,nl!je pe rspekt ív
nym speváckym zborom. ko mo rným o rches
tro m i ce lým radom nadaných individua lít. A 
najmä- inštitucioná lno u otvorenosťou . ktorä 
jfl základným predpokladom na to. aby sa v 
nej v budúcnosti formovalo a profitovalo po
merne široké spe ktrum k hudbe inklinujú
cich jedno tlivcov. K to mu . aby to mo hla ro
bii skutočne zodpovedne. kva litne a s patrič
ným spoločenským ohlasom. chýba j ej však 
~·,te niekoľko vecí- naprík lad de fini t ívne vy
ric~c ný problém trva lého sídla a k to mu jej 
treba pomôcť. Veď život takejto ško ly sa ne
odohráva iba v ko ntakte žiak-učiteľ. Je tu 
moment výberovost i. dobrovoľnosti : výsled
kom špeciálnej umeleckej výchovy je vcl'mi 
ku lti vova ná či nnosi. kto rá zušfachiuje ducha 
detí a tým i celé o ko lie. 

EGON KRÁK 
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Tradičný cyklus koncertov Pondelky v Klariskách obsahuje v 16. ročníku spolu 8 koncer

tov, v rúncl ktorých sa predstavia umelci z domova i zo zahraničia. Zo slovenských umelcov 
'Yitúpla Cyril Dianovský (klavír), Simona ~turov' (spev) , Valerlán Tokár (akordeón) a Pe
ter Drli&a (klarinet). Zahraničie zastupujú umelci zo ZSSR- Kazanské sl,čikové kvarteto, 
Vel'kej Británie - Alejandro Vlňao (elektroakustická hudba), súbor Gemini (soprán kJari
Ht, viola, violončelo), Sara Stowe (soprán), Mathew Spring (lutna) a l PĽR Stanislav S kos
zybld (biele). Dramaturaia koncertov je zameran' na nldu súčasnú tl'orbu - l. S leghyová, 
J. Hatrfk, V. Godú, J . Malovec, l. Hru~vský, l . Zeljenka, R. Berger, V. Kubička a diela sve
tcwej literatúry minulých storočf i súčasnosti - Prokofiev, Stravinskij, Hindemith, Poulenc, 
Stockhausen, Kulenty, J. S. Bach, T elemann, Scarlattl, Pucci.ni, Strauss a i. V rámci dvoch 
koncertov vystúpi i Cyril Dianovský - klavír a reciúitorl Ida Rapaičová a ~tefan Bučko. P~ 
las celého cyklu budú v priestore Klarisiek iD§talované výstavy- v júli akademickej maliar ky 
Dariny Gladi~vej, v aupste akademického maliara Milo§& Kariska. 

e KUfNÁ HORA '91. ~· l trlúsddl sloveaskýdllliälltafluM' V. jubUejného ročníka 
lllfate ' 1tre u ptare u prftoJcmlU do ftúle: Lfdla Dulllelov' (IŠU Bratislava) zúkala 
t llatel6rll do 14 rokov 1. •laco a Mllol SloWnfk (Monzenatórlum tillna) získal v kateaó-
11 llo ~ rokov testH IIZUille <• tejto katePrll aellola udeleú l. ul J. ena) + Ceau SHF 
t ..,_Ká za~- laterpre&Mia lldlldlelt D. Martlačeka. AblolúbHHI ntukoa Kllt· 
;.11 Hory '91u stala drtitel'ka l • ..a.ta' utqórH do 18 rollov SUke Labina (NDR). Na sú
fail u Diälstallo 67 kaadld~Ot z tsnt. M..ranka. NDR. SNR. Pol'slul a ZSSR; lcll.;lloay 

INCII bMcll illodllotlla oclfMMú ....,... • zWaú: JOid Cemaqa (predseda), V. 1W1a, ..._,S. Jaflca. V.lúlčen. O • .......,, M. ~A. S6dlfk, J. Zlapka (&acma). 
D.L 

Chor z Budapešti . pod ci tlivým dirige ntským 
gesto m Ilony Ferenczlovej. Suverénny. do 
detailov prepracovaný a skutočne p rofesio
nálny výkon zaznel v podan í medzinárodne 
známeho b ratislavského komo rné ho súboru 
Musica aeterna, ktorý je výsledkom dlhoroč

nej spolupráce zakladateľa a terajšieho dra
maturga súboru prof. J ána Albrechta, diri
ge nta Pavla Baxu a koncertné ho majstra Pe
t ra Zajíčka. Ich repertoár o bsahoval diela S. 
Capr icorna, H . Schulza, D. Buxtehudeho , G. 
Ph. Telemanna a H . l. F. Bibera. Vynikajúci 
výkon podali aj sól isti súboru - Kamila Vy
skočilová-Zajičková, Marta Beňačková a La
d islav Neshyba. 

Neobyčaj ná spontánnosi a muzikalit a do
slova tryskala z výkonu jedného z najuznáva
nejších maďarských súborov v Európe i v zá
morí (bulletin). drži tcl'a ceny Grand Prix du 
Disquc parížskej Akadémie - budapeštian
skeho súboru Camerata Hungar ica , kto rý ve
die známy odborník pre starú hudbu a súčas
ne jej výborný interprét László Czidra. Na 
historických nástrojoch a v dobových kostý
moch p redviedl i čle novi a tohto súboru sklad
by H. L. Hasslera, J osquina des Prés, P. Bo
na a H. lssaca, a ko aj ukážky z re nesančnej 
hudby na dvore b udínskc ho hradu a čias krá
ra Ma teja a Jagelovcov a hornouhorské tance 
zo 17. s tor. 

Sympatické holo aj vystúpe nie a maté rske
ho speváckeho zboru Voces Zelyzienses zo 

Die 

Kráľ Matej a j eho d oba bol tiež témou vý
stavy. slávnostné zahájenie ktorej bolo tiež 
súčasiou seminára. Výstava poskyt la ná
vštevníkom možnosi detailnejšieho poh ľadu 
na túto známu osobnos i histó rie našich náro
dov a jej význam v oblast i kultúry a umenia. 
Nezvyčajná bola tiež pozornosi usporiada

teľov voči detskému .. budúcemu publiku". 
Popo lud nie druhého d J)a festival u bolo veno
vané rôznym súiažiam a h rám detí. doplnené 
výstavkou výtvarných prác žiakov ĽSU. kto
ré sa poriadalo na nádvorí Domu kultúry a 
bo lo ozvučené reprodukovanou re nesančnou 
a ba rokovou hudbou. 

K celkovému dokresleniu atmosféry tohto 
vydare ného podujatia smlď ešte treba dodai. 
že aj ubytovanie účastníkov festiva lu ko reš
pondovalo s ústrednou témou realizovaných 
akci í. Bol ním re novovaný Pá lffyovský kaš
tiel' zo 17. stor. v neďalekých To nkovciach . 

Závideniahodný cnt uziasmu . s akým sa 
organiz<ltori tohto v strednej Európe na j
mladšieho a na Slovensku prvého úzko špe
cializovaného festivalu starej h udby (bulle
tin) zhostil i svojej (!lo hy. by sa mohol sta i in
špiráciou pre podobné podujatia aj pre ostat
né regióny našej republiky. 

OĽGASIMOVÁ 

e Medzinárodná spoločnost' 
Roberta Stolza vo Viedni udelila 
Cestné uznanie za interpretova
nie jeho operety VenuSa v ho
dvábe mladému slovenskému 
dirigentovi Pavlovi Tužin~ké
mu, ktorý od l. au~;us ta 1989 je 
dir igentom a od l. januára l . r. 
Séfdirigentom ostravského diva
dla J, Myrona. Toto divadlo 
uviedlo Stolzovu operetu v sezó
ne 1989-90 a j ej naStudovanie sa 
stretlo s veľkým ohlasom aj v 
odborných kruhoch. Cestné uz
na nie slovenskému dir igentovi 
podpísala vdova po skladateľovi 
Einzi Stolzová. Počas svojho 
krátkeho pôsobenia v Ostrave 
sa Pavol Tužinský ukázal ako 
perspeklivny dirigent pr i uvá
dzani Frimmlowj operety Rose 
Mary. Plsk:lčkovcj OJ!ťrcty 
Dievča z predmestia. Loeweho 
muzikálu My Fair Lady, 
St raussovej Viedenskej krvi, 
Lehárovej Zemi úsmevov. Pe
lrovovho baletu Stvorenie sveta 
a i. Popritom hosfuje za pultu
mi českých a slovenských or 
chestrov a sústavne pracuje 
s orchestrom Hudobnej mláde
že. 

INTERNATIONALE 

- mj-

ROBERT STO LZ · 

GESELLSCHAFT 

verteiht 

lfabol ikujinsk~ 
m Allerkn•••• ••• Du~ Nr 4lk LieH 
••• 'Trne n RHftt Steb _. Miau M..a. 
sowie Nr & .,.an v~ - Me Pftep ... 
f i nlft'11•1 ldau Werke 4lk 

---~~ 
~ -

Riaditeľ Komornej opery l')'Pisuje konkurz do •hestra 
nej opery na nástroje: 
- husle (pné i druhé) 
- violončelo 
-kontrabas 
- ftauta (pná) 
-bicie 
-horna 

Podmienky: zahrať &sť koncertu podľa vlastnébo .._. 
z listu. 

Konkurz sa uskutMnf dAa 16. augusta 1990 o IL• h \' pri 
roch Komornej opel'f na Palackébo lv Bradslal'e. Cestol'llé 
me len prijatým uch,dzamm. 

xxx 
Riaditeľ Slovenskej ftlharmónie v Bratislave vyplslije konkurz 

na miesto: 
- hráčá na l. ftaute s perspektívnou povinnosťou brat aal. laa

te 
-hráča na bicfch nástrojoch s povinoosfou brat na tympanoda 
Konkurz sa uskutočni v septembri 1990. Prlhlálky prijíma a la

formácie poskytuje osobné odd. SF, Fučikova 3, 816 81 Bl'lltlsiiM, 
tel. č.: 333351. 

xxx 

Slovkoncert, čs. umelecká aaentúra oznamuje, ie late~ 
súťaž SR '90 v odbore dychové nástroje sa na rozdiel od predelm
dzaqúclch ročnfkov uskutoční v BRATISLA VE v dAoda 19. Xl. -
4. XII. 1990. Termin odovzdania· prlhlfiok sa predUaje do 15. IX. 
1990. BUBle informácie poskytne Sekretariát laterpretaäaej S1it .. 
ie, Michalská IO, 815 36 Bratislava, tel.: 333-243,334-757. 



13. Drážd'anské hudobné slávnosti- osudové. 
Dúfajme, že nie, i keď nimi poriadne otria

slo. Zmenou politickej a spoločenskej s ituácie 
sa však S(>ochybnila celá kultúrna sféra na 
územi NDR. Niet orchestra, divadla , vydava
teľstva , niet jedinej inštitúcie v oblasti kultú
ry, ktorá by nebola postavená pred otázky by
tia či nebytia. Peniaze hýbu svetom , teda aj 
kultúrou a umením. Navyše, rozdelenie sveta 
rozštiepilo po 2 . svetovej vojne o . i. aj nemec
kú kultúru . Hovorili s rne napríklad o hudbe 
NDR. Existovala vôbec? Bola naozaj iná ako 
tá zá padná? V podsta te nie. Bola iba dobrá 
a zlá, a tá dobrá si nepoch ybne nájde svoje 
miesto opät', v blízkej budúcnosti , v spoj e
ných nemeckých štá toch. Ale p redsa, na úze
mí NDR vzniklo za posledných štyridsaf ro
kov v oblasti hudby vera d obrého- myslím tu 
teraz na typy rôznych podujati. Preto , že 
v NSR niečo podobné nie je, malo by to zanik
nút'? Zrejme to inak nebude možné. Stál • 
NDR bol k umeniu vel"korysý a dotácie boli 
neraz viac, než bezhlavé. Peniaze neboli pro
blémom, pretože boli. Koleso dej ín tento fa kt 
men i. Drážďanské hudobné slávnosti boli 
subvencované l ,S miliónom ma riek od Minis
terstva kultúry , l , l miliónom od mesta Dráž
ďan a vyše miliónom ma riek boli zvlášt' doto
vané zahraničné súbory hosfuj(•ce na fes tiva
le. T ieto neu veritel"né čísla tohto roku po 
prvýkrát zverejnené, sa iste na budúci rok 
opakovaf nebudú. Ale a ko ďalej ? l keď zo 
strany Ministerstva kultúry bolo naďalej pri
sľúbené čiastočné financovanie festivalu , vy
nára sa otázka, ako dlho bude ešte Minister 
stvo kultúry NDR existovaf? V NSR ta kýto 
centrálny ministerský rezort nie j e, ku ltúra j e 
rozložená po j ednotlivých štá toch (Bavorsko, 
Hessensko ... ). Ostáva iba dúfal', že čo nevi
dici' aj novokonštiluovaná krajina Sasko, kto
rej hlavným mestom budú Drážďany, ziska 
financie na podporu tohoto festivalu . Momen
tálne je mestská pokladnica prázdna! Stál, 
ktorý sl umenie nedovolí a lebo ho nechce pod
poroval', nemal by dnes obstál'. Tobôž nie 
v Európe. 

Ale späť k tohtoročnému festivalu. Veno 
vaný bo l ruskej klasike a sovietskej mo de r
ne. Aj to bo l pro blé m. Prečo ruská a sovie t· 
ska h ud ba? Prečo práve te raz? T akéto o táz
ky bolo možné počuť niele n od bežného p u
b lika, ale i od odbo rn íkov. Toto spochybňo
van ie má svoj dôvod, treba ho vysvetli ť a po
chopiť . V čase fašizmu bola na riadená k R u
som nenávisť , po vojne bola voči nim za~a 

S. Prokofiev: Láska k trom pomarančom 

na riadená bezhraničná láska. V čase vznika
júcej pe restrojky sa vzťahy N DR k ZSSR 
( myslím bežných ľudí) naozaj o teplili. Bo li 
však zho ra zmrazené. A tie to násil nosti si, 
žiaľ , o dniesla nevinná hudba. Kleno ty rus
kých a sovie tskych sk ladateľov narazili na šo
kujúcu averziu . Báječné a hudbou nikdy dosť 
nc nasýtcné drážďanské pu blikum skla malo. 
Nebo lo zvedavé, nekupovalo lístky. neprišlo 
na ko ncerty. Pridala sa k tomu tiež ne blahá 
situácia podnikov a závod ov, nebolo financií 
naprik lad na abonentné vstupe nky, a tak 
nikto niko mu lístky nenúkal. Tesne pred fes
tivalo m vyzerala s ituácia tak ka tastro fálne. 
že si jeho usporiadate lia ne mo h li dovol iť ne 
chať pozvané zahra'ničné súbory hrať pred 
prázdnymi siciíami a zača l i jeho hosťovania 
odrieka ť. Postih nutý bol Litovský ko mo rný 
o rche tc r , Sostakovičov an~ábl a tak is to 
aj Slove nský ko mo rný o rchester. V prípade 

Wa rcha lovcov, kto rých si zrej me n ie kto 
splie to l s nej akým sovietskym sú boro m (!) 
prišiel festival o jedi nú plánovanú slovenskú 
skladbu. o Hudbu pre W archala Ilj u Zelje n
ku . Napo ko n o tal a ko parad ox fakt , že festi
val ruskej a sovietskej hud by sa uskutočnil 
v inte rpretáciách rôznych e urópskych sú bo
rov a iba j ed iného sovietskeho bale tné ho sú
boru z Minska! A le i tá to medzináro dná 
účast' bola ni ekto rým t ŕňom v o ku . V noci. 
po prvom d ni festivalu sa sta lo niečo doposiaľ 
neslýchané. Väčšinu vlajok zúčastnených ná
ro dov, kto ré už tradične visia p red hlavným 
dejiskom ko ncertov. strhla a spálila asi päť
desiatčlenná skup ina. Zrej me nešlo o ne
zbednosť ! apriek to mu. hi tó ri a a sť1časnosť 
ruskej a sovie tskej hudby potvrd ila na fe ti
vale svoju h fbku . krásu , jedinečnosť . ba 
v n ie kto rých prípad och p ri niesla i objavné 
inte rpre tácie. Tak to mu bolo na ko ncerte 
Berlinskeho symfonického orchestra s diri· 
gento m Cla usom Petrom Floro m. 6. symfó
niu P. l. Čajkovského vystried al jedinečne in
terp re tovaný l. husľový koncert O. Sostako· 
viča. Huslista Michael Erxleben tento ko n
ce rt vlastne ne hra l. a le podarilo sa mu vyroz
právať každým tó no m jeho hfbku a jeho vzá
jomné vzťah y. Podob ne to mu bolo i v jeho 
2. vio lončclovom koncerte , sólisto m kto ré ho 
bol Heinrich Schiff. Vznik týchto dvoch d ie l 
de lí jeden rok a v o boch p rcblcskujú tó ny 
Sost akovičových posledných o pusov; gro tes
ka či veselosť maj ú vždy nádych smútku ba až 
bolesti, chtiac či nechtiac p ri pomínajú je ho 
posledné symfó nie. Po pri iných dielach , na
p r iklad 8. s l áčikovom kvarte te (m . i. napísa
no m blízko Drážďan), Sost a kovičovu tvorbu 
ko runovala na festiva le Lady Macbeth v j edi
nečnej . ba frapujúcej inscenácii opery z Kolí
na nad Rýnom. Nešlo o ve rziu prepracova nú , 
a le o o rigi nál, to l'ko b itý a v čase vzn iku Stali
no m prek li a ty. Chaos namiesto hudby? Lad y 
M acbeth o m mala možnosť v tej to pôvodnej 
verzii vidieť. ale i počuť po p rvýkrát. Priznám 
a, bol to zázrak . Podobne ako celé auditó · 

rium , sed ela som nescho pná to muto veľkole
pé mu di vad lu za t l ieskať. Orchester viedol Ja
mes Conlon , réžiu mal Harry Kupfer. Ani 
v hudbe, ani na scéne nebo lo sto py po súcite 
s Ka ta ríno u . Ak bola na začiatku obeťou si
tuácie. hudba i réžia poskytla ďa lej všetky 
a tribú ty na to, aby tvrdo a rea listicky zobra
zil a Ka taríninu zodpovednosť . Ešte nikdy sa 
mi nepodarilo vidieť operu . v ktorej réžia vy-

S n ímky archív HŽ 

užila každý de tail, každý smyk s láči ka na to, 
aby ho t lmočila aj scén icky. a t"akisto som ne
videla o peru , kde hudba réžii vôbec také nic
čo mo hla poskytnúť. V pa rtitú re to hto diela 
je azda vše tko, čo si v h ud be možno predsta
viť - lyrika. monumentál nosť , grotc ka, iró
nia, askéza, veľkorysosi . A k o rcheste r to hto 
súboru hrá vžd y tak , ako v prípad e to hto 
hosťovania, mali by sme už dávno poznať je
ho nahrávky. Z nejakých príčin sa s ním ne
stre táva me, a to je ško da. Aby som nezabu
dla: akosi často a vžd y viac sa mi počas pred
staven ia vynár<]la blízka súvis losť Lady Mac
beth s Cikkc rovým Vzkriesením . Iste je to 
predovšetkým pred lo ho u , sužcto m , ale ešte 
viac cítim parale lu v súvislosti s fo rmovým 
pô do ry o m o pie r ( na jmä v p rípade medzi
hie r)! V ú plne ine j rovine a ko tá to Sostakovi
čova opera stojí Láska k lrom pomarančom 
od Sergej a Prokofieva . O pe ra by mala byť 

S. Celibldache v Drážcľanoch 

prcplncná grotesko u. takou je to tiž v pred lo
he i hudbe. Na tohtoročný festival ju pripra
vila domáca, drážďanská opera , ktorá mimo
chodom už n iekoľko mesiacov ne má inten
d anta, šé fd irigenta; stav akejsi dezorganizá
cie dovoľuje odvolávať rôzne p re miéry. Pro
kofiev sa našťast ie nesta la obeťou si tuácie. 
Skoda len, že pôvabná groteska prerástla do 
.,šan te nia" na scéne, d o zaktualizovaného 
textu, ktorému i tak nikto nerozumie, clo vo
lania a spievania z hľadiska. clo inscenácie so 
17 sólistami a so zboro m , clo hudobného di 
vadla, k to ré ho pôsobivosť sa napokon roz
plynie. ašťastie tým neut rpclo to. čo posky
tol orchester. Drážďanská Staat.skapelle pod 
vede n im Hansa E . Zimmera zahrala b riskné
ho Prokofieva, vych utnala všetky finesy jeho 
inštrume ntácie a v ten večer zach rá nila jeho 
re no mé. Popri ďalších die lach ruske j a so
vietske j h udby (nechýba li an i O brázky z vý
stavy, či 2. klavírny koncert Rachmaninova) 
pon(lkol festival niekoľko hrozieno k , nema: 
j úcich s h lavno u myšlienkou fes tivalu nič 

spoločné. a svojej okružnej ceste po Euró 
pe sa zastavil Sergiu Celibidache s M níchov
skými filharmonikmi aj v Drážďanoch . 
S čím? Samozrejme, že s Brucknerovou 
7. symfó niou . Niele n vek di rigenta (78 ro
kov), ale hlavne jeho zre losť vysvetlí snáď 
osobité po n íma nie Bruckncra. V jeho poda
nf trvala táto symfónia asi o tre tinu d lhšie 
a ko sme v pr iemere zvyknut í. Každú z jej 
častí chara kterizovali pomalé tempá. dávali 
vyzn ieť detailom . ko tré v rýchlcjSfch inter
pretáciách .. ujd ú". Miestami znel Bruck ncr 
priam v komornej priezračnost i. niesol sa 
s priam neznesit eľným napät ím . k to ré te nto 
sen io r svetových dirigentov dokázal vždy vy
balansovať . Nielen sluchová, ale aj vizuálna 
strá nka koncertu bola zážitkom. Takmer ne
pohybujúci sa bielovlasý starec a s vervou 
hrajúci muzika nti jedného zo špičkových sve
tových hudobných telies sa spojili v zázračnej 
harmóni i a porozumení. Takmer bclpro
strednc po tomto koncerte viedol Drážďan
sk ú Staalskapelle iný špičkový di rigen t -
44-ročný Giuseppe Sinopoli. Počas interpre
tácie Schumannovej " Rýnskej" symfónie na
stalo clo ť veľké rozčarovan ie ( n iele n u míw). 
Chýbali tu alfa a o mega hudobnej interpretá
cie. Veľký nesú lad medzi dirige ntom a orche
strom sa naprosto stra til v Živote hrdinu Ri
chard a St raussa. anajvýš koncentrovane 
a s vybera ným zmy lom pre dynamiku a hru 
farieb viedol Sinopoli o rchester k jednému 
z vrcho lných fes tivalových záži tkov. Vedome 
p íše m o zážitku , p re tože podobne ako Ccli 
biclachc, aj Sinipoli po tvrd il svoju legendu. 
Ž. iaľ. a ni takéto koncerty, nenapln ili koncert
né siene tak. ako tomu bolo v mi nu l o~ti. Snúcl' 
Mozartov rok 1991 a n ím ovplyvnená téma 
ďalš ieho ročn íka drážďanského festivalu. pri
tiahne opäť do siení svoj ich po~lucháčov. 

AGA TA SC HINDLEROVÁ 

x x x 
Z tých pár d ní, kto ré som ma la te nto rok 

možnosť pobudnúť na fes tiva le, nic všetky 
večery bol i naplnené hudbou . aj keď zážit
kov, i mimohudobných . bolo dosť. Nielen 
úplne odlišnou a tmosférou mcMa ako po iné 
roky, kto ré sa v súčasnoM i ~ talo akousi Mek· 
ko u .. tiežturistov·· p redávajúcich a skupujú
cich všetko možné čo a dá nazvaf tovarom. 
ale aj akousi nostalgiou naplncnou atmosféru 
samo tného festivalu. Bude, či nebude? Bude 
(fi na nčne) p r ístup ný aj pre nás z Ccsko-Sio
vcnska? K nej prispeli i mene j napl nené kon
certné sály. rezervova né publikum . k toré sa 
le n opatrne oddávalo pô obcniu hudby. viac 
z predsudkov voči hlavne j dra matu rgickej lí
nii fes tivalu , ako voči hocčomu iné mu a v ne
posledno m rade i kvôli niekto rým orga nizač
ným ncclopatreniam . vďaka k to rý m naprí-

klad neodzne lo v Krcuzkirchcne Requiem 
A. Schn ittkeho. Skocla! Takže namiesto plá· 
novan5·ch pia tich podujat í som bola (•častní· 
kom len troch . Prvý z nich bol balet R01111t 
a J ú lia . Prokofieva, uvede ný v Scmpcrove1 
opere v podaní ba letného súbo ru Veľkého di
vadla a opery Bieloruskej SSR z Minska. 
V choreografii V. N. J eliszarieva sa pred nam1 
vynoril dobový obraz bez pá tosu a romanti· 
zujúcich prvkov, s hlavným dôrazom na spo
ločenské pomery, nezmysel nú !'udskú pýchu. 
ktorých výsled kom je tragédia dvoch mia· 
dých ľudí. Takto inscenovaný príbeh Romea 
a Júlie bol vla tne neustálou konfrontáciou 
dobra a zla. zápasu. ktorý sprevádza celé de· 
j iny ľudskej ex istencie. Z hľadiska intcrpre· 
tácic bola inscenácia kolek tívnym dielom, 
rovnaký d ôraz bol klad ený na skupinové ob
razy ako na sólové výstu py p ro tagonisto1. 
H lavnou doménou bolo chara kterové vykrcs· 
lenic postáv. symbol izujúcich základnú 
ideu . n ic vi rtuózne tanečné majstrovstvo jed· 
notlivcov. Okrem sólistov- I reny Dučkevito
vej (J ú lia), Vladimíra lvano,•a (Romeo), Olt
ga Kormankova (Tybalt), Alexandra Fursa111 
(Mercutio) ~i pozornosť za~h'tžil naj mä or· 
chestcr. ktorý hral pod taktovkou Genadija 
Provantova. O rchestrálna zložka v jeho po
n ímaní vyznela ako rovnoce nný účastník 
drama tického d iania a tak nečudo, že spo
čiatk u dosť ch lad né obecenstvo dokázalo na· 
koniec spon tánne ocen iť umelecký zážitok. 
kto rého sa stalo účastn íkom . A utorom scém 
bol Er nest O. Heidelbrecht. Keďže koncen 
Li tovského komorného orchc tra sa neko
nal. ďalším podujat ím, kto ré ho o m bola 
svedko m bol koncert Symfonického orcht
stra pol'ského rozhlasu a televízie z Katovíc, 
ktorý pod tak tovkou svojho šéfd irigenta An· 
tonyho Willa, uvied o l ľhrenos (venovaní· 
obetiam H irošimy) K. Pendereckého, Kon· 
ceri č. 2 c mol o p. 18 S. Rachmaninova, 1'0 
vynikajúcej interpretácii poľského klaviristu 
Piotra Pa leczného a Obrázky z výstavy l\1. P. 
Musorgského. Orcheste r ~a preslávil najma 
ako propagá tor súčasnej poľskej tvorb) 
(Pcnderccki, Lutoslawski). Rovnako maj· 
strovsky vša k zvlád o l i skladby osta tných ští· 
lových o bdobí. Jeho zvuk, vysoká profe io· 
nálna ú rove•' a disciplinovaný umelecký pre· 
jav sú výsled kom nielen dirigentského ume· 
ni a a sily osobnosti di rigen ta. ale aj členov te· 
lesa. ktorí môžu byi vzorom pre mnohých 
našich orchestrá ln ych hráčov. Výkon sólistu 
P. Palcczného tak isto bezozvyšku znie ol tie 
najvyššie profesionálne i u melecké kritériá. 
V pod an í katovického o rchestra uchvátili 
naj mä Obrázky z výstavy- tol'kokrát počuté. 
dôverne známe, predsa však v te nto večer 

nové vo svojej celistvej koncepcii a fa rebnos· 
ti. . 

Do tretice všetko dobré? Ani nic! Aspoň 
nic. čo sa týka koncert u v ~lávnom Kreuzkir
chcj. Hoci pôvodná dramaturgia bola vcfmi 
sľubná! A le nic všetky zmeny vedú k lepšie· 
mu. Na škodu veci, z technických príčin prá· 
ve na to mto koncerte ncodznela spomínaná 
Schn itt keho sk ladba, miesto ktorej bolo tre· 
ba u rýchlene upravif dramaturgiu . Oproti 
pôvodnému progra mu . z ktorého zazneli Jen 
Liturgické zbory a cappela P . l. Čajkovskŕflt 
a O mb pre sóla, zbor a dychové nástrojt 
l. travinského, zazneli časti organ01ého 
cyklu O. Messiaena Les Corps glorim 
a Hymna a capella R . Straussa. Namiesto 
M . Flämiga di rigova l Ullrich Schichs. Tieto 
zme ny poznači l i aj ú roveň inte rp retácie jed
not livých skladieb, a le i samo tného zboru, 
p resláveného Kreuzkirchenu , takže sme bo~ 
svedka mi priemerného, nesú tred eného 1) · 
konu. ktorý u prítomných nedokázalo umoc· 
n iť an i ojedine lé prostredie, v ktorom kon
cert odznel. 

MARTA FÓ L 



Rozhovor s hudobníkom Petrom Breinerom 

Hudba pre radosť 
\' hudobnom živote na Slo1•ensku predsta

IUjete raritu v dvoch smeroch . Po prvé-ste sú
časne skladate l"om . a to hudby tzv. vážnej i tej 
druhej . anlnžérom . klaviristom i improvizá
torom. dirigentom. hudobn$·m režisérom. 
konferansiérom resp. moderáto rom; po dru
hé - z va~ej hudby i celej osobnosti vyž;mtjc 
llácna radost".- J e spomínaná mnohosf a kt i
l Íl prejavom mútornej nutnosti. a lebo vedo· 
mj m programom. cieľom vašej práce, vMho 
th•ota? 

-Vôbec nic som dcl'avcdo m\• človek. c· 
mám í ivo tn\• cicf. nič čo by ~t;m konkré tne 
chcel dosiah.nui. Mol no. lC .ten dojem v111ik:í 
tí•m. že nech robím čokol'vck. ~n a7ím ~a ro
hit to naplno. Fakt. lC rob ím tofko vecí para
kine. je raritou iba v tejto dobe. Kcdy'i to 
holo u mul ikantov celko m no rmiilnc - holi 
\ttča~ne ~k ladatcl'mi . klavi r i,tami i dirigent
mi . Laobcrali \a v;íinou i nevillno u hud bou -
pro~te boli hudobníkmi. V o n}•ch dobr~ch 
ča\och . keď hudba patrila mcdt.i re mc\hí. 
Podľa tmia to boli dobré časy a ja ~a ani dne' 
nepovažuje m za .vi:ll: ako za re meselníka . 
Rohit to v~etko mi ' PÔ\Obuje rado\i. Sltča,. 
ne m;ím v povahe nepokoj . ktor)• mi nedovo
lí dlho zotrva i pri jednej robote . Po treba ne
u"álej zme ny ne, ie \O \cbou nevyhnutno' i 
rohit to . i to . i o no: Okrem to ho. keď' yko
n;ívam všetky tieto činno~t i narat.. týka " ' to 
zviič~a mojej vlastnej pr:ícc a odpadúva pri
tom ncbelpcčic ncdorowmcnia mcdli auto· 
rom. interpretom a ara nlérom . 

Ako je to 1>otom s nedo rowrnením naprí
klad voči Mozartovi. ktorého zrejme máte 
1efmi rád . renektovali ste ho kompozične . 
hráte jeho koncert a rád ho dirigujete? 

-K nedorozume niu určite môže dôj,ť . ale 
on ~a každopúdnc nemôže si<tlovai ... 

Takže kameň ú razu nehrozí, nemožno sa 
pot knút'? 

- Ked moje ' kladby h rá nie kto iný. osobne 
·k tomu ni kd) nemám pripo mienky. V okami· 

hu. keď je die lo odovl d ané ve rejnosti. na,tu· 
puje ďalší ro7mcr intcrprct<iciu. ktor<í j!: 
1í•hradným pn\vom výkonného umelca . Ak 
;il niečo ~tane. čomu je na vine notový z[t pi\. 
je to môj problé m a celý zvy~ok je problé
mom inte rpreta. A kcď.!c ja \Om vcl'kory~ý 
voči moji m interpreto m. predpokladá m rov
nakú vcfkory\o~i aj u Moza rt a . 

Zotrvajme u tohto skladatcl'a . V inteq>re
tácii jeho diel sú hlboko zako renené trad ície , 
pričom v súčasnosti prevládaj ú tendencie aj 
Mozarta od ba lastu týchto trad ícií "očistil" '". 
Hátif sa k originálu . Pokiaľ som počula 1•aše 
interpretácie , tvárili Sil bezstarostne voči tým
to problémom. 

- Som bcôtaro,tný voči týmto problé
mom. lebo <,a mi 7dajlt umelé. On1j\lncj 
pravdy ~a aj tak nedopátrame. Je vylltče né. 
aby ~mc sa vrátili k pôvodnej inte rpretácii . 
Pred nickol'kými dtíami boli u mtía l adiči. 
ktorí ma varovali pred predajom môjho <, ta· 
rého klav íra . pretože taklt ozvučnú do~ku 
dnes ncvyrobí už ani tc inwa>. ani Bô\Cn· 
dorfcr. kcd;fe dnes niet už takého kvalitné ho 
drevu. vďaka to mu . že ~mc ~i lllil ili prírodu . 
Obávam sa . že takto je to ~o vše tkým . Id ea 
návratu k tlv. pôvodnej inte rpretáci i je i\lc 
pckmí a vzncšcn[t. a le jej realilácia je ne
možná. Ja inte rpretujem hudbu tak . aby \om 
7ncj mal radosi. uhv pritom mali dobrý pocit 
hráči i po<,lucháč i . Ó je to v nírnci pctririkú
cic Stýlu. a lebo v rámci intcrprct<icie podl'a 
nejakých tradícií. nic je pre mtia rozhoduj ú
cc . Pre mňa je najdôležitejšia ~pontánna mu
zikalita - d o bré je to až vtedy. keď múm l tO· 
ho dobrý pocit. 

Zohráva logika a vkus dôležitú úlohu pri 
vzniku tohto dobrého I>Ocitu? 

- Isteže . logiku to má. Vku\ je v)~ledkom 
~kú~cno~ti . ktorä vytrieďuje. Vku~ je príto m
ný vedome al ebo nevedome tak . že niečo od
nÍietamc a niečo ~i vybe rieme. J e to podfa 
Einsteina: re latívne . 

l'ocifujetc voči Mozartovi zvláštnu afinitu? 
Alebo sú vaše stretnutia s nim ná hodné? 

- Anato lc Fra nce povedal: n<ihoda je ko
niec koncov Boh .. . Bude v to m neja ká inštin k
tívna náhod a. Pravdepodobne ma priťahuje 
Mozartova bczo h l'adn;\ spo ntánnosi. ktorá 
nesvedčí o príliš dlho m premý~l'a ní o to m. či 
niečo má byi tak alebo o nak . Casové ko relá
cie vzniku jeho skladieb konečne aj vylučujú . 
že mal možnosi vera prcmýšf'a i . Isteže sú aj 
kladatclia. ktorí majú výhrady voči takému

to štýlu práce. lebo sa im to nezdá se rió m c 
a dosi doko na lé. Je to do konalé až Buh brá
ni. 

Existuje aj iný skladateľ, ku ktorému poci
. l' ujete rovnakú blízkosf , spriaznenosf ? 

- Blízkosi iného druhu. blízkosi k niečo
mu. čo sa dnes označuje ako miešanie žánrov 

- ' tomto tmy~k pociiUJCill blílkost voč i 
lahkrovi . Jeho hcrctické ~klzv lO wmfonit· 

mu do dyc hovky a do plchcj~kťj hudby ~ll mi 
vcl'mi ~ympatické . S<im 'a tomu tiež nevyh~· 
bam . 

Chceli by ste ho dirigoval"'.' 
-S tým dirigovaním j!: to zatial' také zvl tí~ t 

nc. Pri vUčšinc ~voj ich čin no\I Í mi1111 pocit 
i\to ty: keď pí~cm. rciírujcm. hrám na klav í
ri . je mi ja,né. kol'ko a čo už o tom viem. Je 
za tvm vSe tk vrn u rč i t(t sk ú~cno~i a prc.,nc 
vicn~. čo ' i v Íýchto ohla<,tiach mô.lcm dovo
lil. K dirigovu~iu 'om p riSiel ako <, lcpé kura 
k zrnu: ~ám ešte dobre neviem . čo robím . keď 
dirigujem . Je to inštiktívnc . bez aké hokof
\Ck školenia . a k ncnítam dva roky u p<ina 
lloloubka na konzervató riu a tri t)'l dnc u pá· 
na lov:\ka na VSMU -štúdium . kto ré ~om 
po to m ako~i nedokončil. Takže ja ~om - ako 
to kedysi napí~a li L vedenia Hlavnej redakcie 
hudobné ho vy~iclania - .. nc\kú,cn)· ncdiri
gcnt". ( Iný fa kt za\c je. že v auguste pôjdem 
~ ich orchc~trom na turné do ll o ngkongu ako 
dirige nt. ) Ja \a eSte \ t<Íic čudujem . keú ~a 
niečo podarí. keď o rchc,ter hr~í to . čo ja 
chcem a by hral. kecf reaguje na gc~to . Spon
tánnosi. ak(t pociiujcm pri hra ní na klavíri 
a le bo pí~aní tu ešte ne môže fungova i . čo za
htc je d ô,lcdko m nedo tatku \kLt~e no\I Í. 
Ako väčšina z nás totiž. aj ja som sa skoro 
v~c tko naučil praxou. Sko la je viac-menej 
nd ikovnou barličkou na to . aby človek mal 
čas laobera i " 'sám sebou . lláda m ~a to ča
som l mcní . keď budem vi ac dirigovať - čo . 
pravda. neviem. prcto7c mojou <,nahou j e 7a 
ničím ~a ncd rui. ncch;ívai vecia m hladký 
priebeh . ikdy som nebol leštičom kl'učick . 
n!:dožadoval som sa možnosti hrai . vystupo
vať - zatial' v~ctko vžd y prišlo ta mno u. Ro v
nako to sni1ď bude aj 'dirigovním i s Mah lc
ro m. Ale: n\d by 'om ho dirigoval. 

Zo všetk)•ch činnost i . ktoré vykonávate, 
máte potvrdenie profesionála v)•lučne v kom
pozícii. Absolvovali ste klasické Šllldium 
~k ladh~· · Va~e prvé kompozície. ktoré prenik
li na verejnost", však ned ával! tušíť , i.e sa na
tul'ko od vážnej hudby odkloníte. resp. že bu
d ete trva le med zi flou a j azzom a inými (>OPLI · 
lilrnymi žánrami osciloval'. a ktorú stra nu 
v;ís ľahá s rdce? 

- Od ma lička som hol vychovávan)• ako 
klasický hudobník. Začal 'om kariéro u .. l:Í· 
aačného diciaia". Od woj ich IO rokov ' om 
bol mimoriadnym žiakom ko nze rvató ria . piiť 
rokov ~om k vôli tomu dochúdnl d o Ko~íc. 

o rok ~kôr \Om ~a \tal po~luchúčom ko n7cr
va tó ri a. čo mi tak znechutilo kla vír. ž:c upro-
~ t red št ltd ia vypukol vo mne voči to mu n<'t· 
\tro ju a voči cvičeniu ' pontánny odpor . čo is-
te bol aj dô,lcdok metódy v)•učby. Mcd 7itým 
\Om li~til. ic"' mo.lno t.abáva ť aj p r i cvičení. 
Teda upro~tred z<ivra tncj klaviri" ickcj karié
ry <,om prc\lltpil na kompozíciu . V to m iMo m 
o bdobí na tntia doľahlo oča reni e jaLZom. 
Prieskum tohto druhého breh u som začal 
ak ým~i in~tinktívnym z{tujmo m - počltvul 
\Om platne . <,kltSa l \0111 to na klavíri . Išlo pri
tom o ~t a rý jazz- ~wing a blue,. V ý led kom 
~a sta l ne tvor. ktorý prišie l do Bratislavy. 
ovltídal tlV. ~tandardy. main\lrca m. čo tu 
ovládali muLika nti a\i o 20 ro kov tarší ako 
\O m hol ja. Začal som s nimi hrávai- zap<ič i · 
lo sa mi to ako živé umenie. vccf tu tvorivý 
proces pok račuje a.! do ko ncu a je to p ritom 
ncu\l<ilc iné - moja túžba po pe rma nentnej 
l mc nc v to m nachádza naplnenie - tá istä vec 
sa ani približne nedá lahrai dvukr<it za sebou 
rovnakým \pô,obom . T a kto ~om sa teda ve
nova l v<ižncj hudbe na škole a ~ llčasne som sa 
živil jazzom . populárnou hudbo u - hraním . 
ré.liou i pbaním. o ,obnc som to nikdy ncpo-7 
ciiova l ako rot.po r - vc novui ~a hodinu Ba
chovi a hodinu Brubcckovi. alebo zahrai 
v Mozartovom ko nce rte jazzov(t kadenciu . 
crozmý~fam o to m . či to po dlieha i ~ tým 

c~tctickým krité riá m . či to mä logiku - pre mňa 
to logiku má v tom . že mám oboje rád. Pre to 
aj to splývanie v kompozícii. Nedo káže m 
zhodii jednu alebo druhú po lovicu z mojich 
sk ú cnost í. Môj jazyk je skÍbcn ý z oboch 710-
žick. Iný prejav - jednostra nný - by bol\ 
kla mstvom . 

Výrazným d okumento m spoj enia oboch 
svetov bol o. i. koncert , ktorý ste vymysleli , 
zorganizovnli , za ra nžovali , skomponovali , di
rigovnli , hrali, konferovali sám asi pred ro
kom pod titulom Hudba je len j edna. Tento 
koncert mal obrovský poslucháčsky ohlas, ale 
ibn jedinú odbornú kritiku - i to negatívnu. 
l'odfa mňa - počula som zvukový záznam -
bol tento nepriazniv)• posudok neoprávnený. 
Predovšetkým preto, lebo celý večer sa niesol 
v duchu vysokej profesionality- napriek hra
vosti a bezstarostnosti, ktorými na poslucháča 

pôso bil - a to vrátane konfera nsu. Zvlášť pô
va bné bolo vyst r iedanie žánrov a interpretov: 
profesionáli populárnej hudby spievali väžnu 
hudbu a nao pak . Mala o m možnost" počul" už 
aj iné pod obné prípady- napriklad keď Ba r
bara Streisandov:í spieva Schumanna, vná~a 
do j eho hudby svoj n~zny druh autent ickosti 
a najmä sviežosti a odhal"uje celko m no\ é di
menzie interpretovanej skladb~· . Podobne 
som to pocifovala na onom koncerte pri 1111 ('· 
ciniovskcj interpretácii pá na Černocha. ktor~ 
bol v tom prípade p re m t"m ďaleko viac akcep
tovateľn)' a ko na príklad ,. rovnakej á rii neraz 
fnžko znesite l"ný nekvu litn$•. hoci klasicky 
školen)' .,seriózny' ' tenorista . 

cchccm 'i dokazovať pravdu. ale v an· 
glickcj h itparáde na druho m mieste je cs
sun do nna v podaní jedného o perného te· 
no ri"u a jedné ho big beatové ho spevitka . 
ľým ~a nič nedá dokálai a kritik možno ma l 
pravdu. Vychádzam však l toho . íc pá n Ccr
noch to za~picval ab,olút ne profc~ion <i lnc. 
~ perfektnou into n{u.:io u . vníta nc v~ctk)•ch 
nebezpečných tó nov u- i kc<f v ll :L možno 'o 
mno u ncbudlt ~úhla\iť - vku\ nc . Bol to iný 
vkus. než nn aký ~mc 7vyknut í a mol no to 
nebolo štýlovo .. či~té". ako keď to za~pieva 
kva litn)' teno r na vy~okcj ltrovni . Celý tento 
koncert bo l po kusom prcwcdčit ľudí o mojej 
pravde . Podfa tej jedinej kritiky t rc jme ne· 
vy~ ic l. 

Myslím si, že ta k)•to druh koncertov hy ~a 
vynikajúco hodil na tzv. výchovné (akj· to ne
šfastn)' názov!) koncerty. teda na také kon
certy, ktoré by pomohli pritiahnuf ľud í 

k dobrej hudbe ... 
- Tak ako to v civiliwvaných krajin<ich nic 

je nič mimo riadne - symfo nické orchestre 
majú popul<irnc série a keď Dan y Kay dirigu· 
je cw-Yorskú filharmó niu . príde to isté pu· 
blikum ako na klasické konce rt y a neu razí ' a 
rovnako ako ~a nc uralÍ ani orchc~tcr. 

A neurazil by sa ani Mozar t. Skôr naopa k .. 
- Myslím si. že Mozart mal ce lkom opačné 

sklo ny. A vedel. čo m;\ uk iíza ť svoj ím opo· 
nc ntom . 

V ráf me sa k vašej ~kladate l'skej práci. Boli 
ste absolventom talentovo vel"mi silného roč
n íka na VŠMU, ročníka. kto rý budil pozor
nosi' odbornej verejnosti už počas štúdia. 
I keď sa cesty tejto generácie (nemyslím 
v skupinovom zmysle) značne rozchád zajÍI , 
domnievam sa , že tu existuje spoločný meno
vater , resp. spoločné odlišovacie znamienko 
od toho , čo tu bolo predtým. Ide o odli~né e,. 
tetické, filozofické východisko, o iný spilsob 
pohl"adu na hudbu. 

cchcem gcncralizovai . a le ak je mcdti 
nami niečo spoločné. po tom to je odpor voči 
.. čistot e". To. čo s i prcdošlá gcncrilcia vypes
tovala ako najvyššie krité rium - kr itérium 
.. či~tot y". mo rá lnej ncpoškvrnc no-.ti v l i11Y\· 
lc zodpovednosti voči vla"nému dielu . 
v zmysle ' Mozart nemohol byt' sk ladatcl'o m . 
keď za tri dni napísal symfó niu'. v zmysle ' nič 
nic je dobré. ak to nic je vysede né'. v zmysle 
'spontánne je síce pekné. a le nic dobré ' - to 
nám bolo cudzie. Pravd u. každ ý to realizoval 
~vojím spôsobom v dô~lcdku odl i~nost i po
váh a pod . 

Bol tento postoj spontánny, alebo ovplyvne
n)' aln\OSférou, tendenciou doby? 

- Je prirodzené . že hudba. ktor(t sme po-

Snímka T. Trn 

čúval i. v~H>Iala pro tircakdu a 'PI)'')' doby 
padli na (trodnú pôdu. 

Máte pocit . že váš postoj. vaše východiská 
sa nakoniec stretli s plnj·m pochopen ím'~ 

- U n;b je to divné : každý problé m \a 
okamžite mení na problé m osobný. Za šty
rid,ai - alebo bohvie kofko - rokov to talitnej 
'lú lh nad ' Im c n'k \ mi du\iC:·kami ' mc '" nc
nau~il i ma t nadhla~l. nenaučili \ llle ~a to. ic 
aJ.. "t mi nic(o ncp;íči. nemusí to automat icky 
t namcna t. ic ~a mi ncp<iči človek. čo to uro
bil. enaučili \ lllc \a nebral veci ai tak v;íi
nc . ena učili 'mc -.a. ic n;í\ .. obr<w\ k ,, .. 
p roblé m . nad J..tnr) m 'a my ' odbornej tl ;;č i 
ideme poblútnii . taujíma l hruha l '\, {ak 
.. o m optimi~t a) popul;kic . Taklc ch)·ha od· 
stu p a fa hko't. dve \'lthtno\ti . ktoré vytvú ru
jú to le ranciu . 

V)'Siúpili ste zo Spolku slovcnsk)·ch sklada
te l'ov, zrejme ako protest proti niečomu. 

- Samozrejme: 'om !:Xhihicioni\ta. Ktorý 
umelec ním ni c je ! To patrí k veci . Bol to im
pull. vyvrcho lenie thnu,enia. ktoré po revo
l(tcii holo inte nt ívncj\ie . než pred iíou . Ma l 
~om v živote '""tie. 2c 'om uí od vy,okcj 
~koly niesol n:í lc pku 'ddtrukt ívny ;f ive t· . tak 
že sa tc ral veľmi odv;í.!ne môícm potrici 
ka7dému do očí: nic \om . takr!:čcno. po!lla· 
čený kádrovými prd11 c\kami l hl'adi, ka ~lt · 
Č<hno~ti . Dokonca na \k lo n ku tota lity 'om 
v~' tj al aj p rotitotalitnú aktivitu 1 nímci '<ll i· 
rickH·h rothl:l\m \ch kaba rcwv. čo hy ~om 
teta~ mohol aj vh;>dnc využi ť . c mo ho l 'om 
'a d ívai na to. ako na prvej porevolučnej 
~chôdli ' kl adatdov "' oči bvval\ch fun kcio
nárov na miw upierali \O stŕach~lln . 'ari ne
začnem tentl vyčí tíai . kctfže m:ím na to pla
ce t. Očak<iva nic revolučn ých reč í ~a ~plnilo. 
nic v~ak odo miía. Doko nca neboli ani od ni 
ko ho l na~!:j ge ne rácie . nikto 1 mojich pria
tcfov sa ned ral dop redu . neprejavil sna hu sa 
zvicsi na tej vlne. Do, ( ma znechutila taká 
kvúli likvidačná atmo\fé ra na o nej schô dzi. a 
poto m . keď čle novi a tviizu . ktorí ve novali 
časi ~vojcj bohatej tvorb y strane. výročiam 
povstani a. x-tému zjatdu. začali okamžite pí
~ai omše a ve nova i wojc ~klad by pápežovi -
vtedy ~om ~i poveda l: \tačilo. 

Považujete takltlo formu protestu za jedinú 
možnlt? Vieme. že sitmícia h udby na Sloven
sku je vel' mi nepriaznivá, a domnievam sa . že 
takéto profesionálne zd ružen ie , akým je na
Jlríklad SSS môže na to upozornil'. podaf ná
vrhy na rie~cnie s nárokom byt" počul)' . To 
znamemí. lc spolok b)' ~a dal využif pre pozi
tívnu a kti vitu . 

- Ak niekto chce rohii pozitívne veci. ne
potrebuje na to ~potok . Ďalej: na Slovcn~ku 
nic je ~itu ;ícia t l<í v hudbe . a le vo všetko m . 
Keď každ ý bude rohii svoju prácu na 100 % 
a profcsio n<ilne. počnúc vedúcim osvetového 
~t rcdbka a konč i ac mini\! rom kultúry. kto rý 
bude presne vcdici. akú funkciu má hudba a 
ko l'ko podpo ry pot rebuje hud ba takáto a 
kol'ko o nak:í. potom nic je dôvod na zdrulo· 
va nie. T o v~c t ko je iba kompcnz:ícia toho. ic 
nie kto ne robí 'voju robotu . 

Domnievate sa , že na Slovensk u v budúc
nost i b ude každý robil' to, čo robif má? 

- V každom prípade si nc my,lím. že tomu 
spolok po môic. U nth je všetko naopa k. 
V te levízii ktosi po~ACda l : budeme robiť . len 

Pokračovanie na str. 12 
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HUDOBNIK BRATISLAVSKEHQ·,KLASIC·I~ZMU 

František Xaver Tost 
DARINA MÚDRA 

Mimoriadne priaznivé podmienky, ktoré 
pre rozvoj hudobného umenia dokázala 
v druhej polovici 18. storočia vytvoriť Brati
slava, prilákali a potom buď prechodne, ale
bo na trvalo zviazali s mestom mnohé vynika
júce osobnosti skladateľov, inte rpretov. pe
dagógov , organizátorov 

F. X. Tosta a ko mestského trubača patrilo 
účinkovanie na pravidelných sak rálnych hu
dobných produkciách kostolov mesta, na tru
bačských vežových koncertoch, na zábavách 
poriadaných mestom, ale i na súkromných 
podujatiach s hudbou. Úlohou tzv. vežových 

ovávať trubačský do-
i výrobcov hudobných nás rojov.iitril me- rast. 
dzi nich i František Xav r To t~AbdAO ... tt•~rokoch 18. storočia zastával 
osobnosť a dielo sa sta li n oddel ~ ljl '·"~Uad hud bného riaditeľa bra ti-
časťou hudobných dejín B tislavy. slavského mestské ho ivadla a neskôr vyko-, 

• Narodil sa pravdepodobt e v Cechách fJ,",- ...!fll!. funkciu divadel ého ka pelníka. Tak to 
ku 1754 (dva roky pred . A. MozarftU U@ctl.na vo svojon biografickom lcxiko-
zomrel 24. a príla 1829 v B Hislave ( teda dva ne t i~C. von Wurzb ch. Toto účinkovanie 
roky po smrti L. v. Beeth e na). Tost r'r~ Tosta sa via~o k d be, keď v Bratislave 
k tým skl adateľsky činným n~oror· OtJ~Wí)ft~ 1Nad Iné spoločnosti Chris-
tislavy, ktorí boli nielen sv dfa~nlc aJ a - '?'6p~,_tl'~l a ~l'PP (1791-1793). Georga 
tívnymi spolutvorcami dobnej kultúry Junga ( 1793-1796) a Johanna Christopha 
mesta takmer počas celej fžk trv nia - Kunza 1796-1 uvedeným rokom sa 
dobného klasicizmu u nás. viazala aj podstatná časť hudobno- cénickcj 

Pred príchodom do Bratislavy účinkoval tvorby F. X. Tosta: komická opera na libreto 
F . X. Tost v kapele M. Este rházyho v Eisen- Friedricha Wilhelma Gottc ra Oic Werbung 
stadte, na čele ktorej stál Joseph Hayd n. Je auf dem Jahrmarkt , predvedená -podľa in-
možné, že prvé kontakty Tosta s naším mcs- fo rmácií G. Stauda - spoločnosťou Ch. L. 
to m sa uskutočnili práve počas niektorej Scippa v Bratislave dňa 18. augusta 1792, ko-
z návštev Esterházyho v Bratislave, kam ho mická spevohra v troch dejstvách Der edle 
spravidla sprevádzali aj jeho hudobníci . Eifer, vytvorená v roku 1796 a pevohra Oas 

V Bratislave sa F . X . Tost natrvalo usadil Oorf im Cebirge, skomponovaná o dva roky 
asi v roku 1773. O jeho hudobných kvalitách neskôr. Je j libre tistom bol August Kotzebue. 
svedči skutočnÓsť , že tu získal spoločensky Ďalšie spevohry - Mann und Frau, Witwer 
i hudobne závažnú funkciu mestského vcžo- und Witwe, Der Sonderling a Der Liigner -
vého trubača . Netreba osobitne zdôrazňovať boli podľa J . F. Reichardta určené pre Scip-
fakt , že vežov í trubači - ako mestskí zamest- pov súbor. Menova né Tostovc hudobno-scé-
na nci - tvorili ešte aj v tej dobe dô ležitú sú- nic ké diela vznikli v čase, keď už druhé desať-
časť komplexu mestskej hudobnej kultúry. ročic ma la Bratislava v prevádzke novú, stálu 
O krem základných trubačských povinností divadelnú budovu s hľadi kom pre 800 d ivá-
na radničnej veži plnili aj ďalšie úlohy. Mali kov. ktorá stála prib ližne v priestore medzi 
napriklad neodmysliteľný podiel na zvyšova- dnešnou budovou opery Slovenského národ-
nf lesku korunovácií , kto ré sa v Bratislave ného divadla a kostolom Notrc Dame. 
uskutočňovali až do roku 1830. Ako trubač Význam spoločenského postavenia F. X. 

. sa F. X . Tost nepochybne zúčastnil na ko ru- Tosta i j eho občianske postoje dokladá vlas-
novácii Leopolda Il . v roku 1790 a možno te necky ladená kantáta Aufruf an Ungarns 
i v roku 1808 na korunovácii Márie Ludovi- edle Sôhne na textovú predlohu P. Webera. 
ky. Z batthyányiovských účtovných dokla- Dielo, ktoré určil autor ako ,. ... zu einem 
dov je známe, že ako hudobník bol zaanga- frcywi lligen Kricgsbeytrage gewidmetc Kan-
žovaný aj na pohrebe kardinálna a prímasa ta te .. :·. zaznelo na slávnostnom koncerte 
Uhorska, grófa Jozefa Batthyányiho, kto rý v sále mestskej Reduty pri príležitosti ta ada-
sa uskutočnil v polovici decembra 1799. nia sne mu v Bratislave dňa 17. novembra 
K ďalším :?ílmcstnaneckým povinnostiam 1796. Túto udalosť komentovali na svojich 

stránkach aj bratislavské noviny Pressburger 
Zei tung (č. 93, 18. Xl. 1796). 

Ako sme sa o tom už zmienili. súčasťou 
pracovných povinností F. X. Tosta ako mest
ského trubača, bolo organizovanie podujat í 
zábavného charakteru , p lc ov a rozličných 
tanečných večierkov. Kým pre tanečné zába
vy viac ľudového typu sa využívali zväčša 
hostince a v lete voľné priestranstvá mesta, 
usporadúvali sa hono né plesy a tanečné zá
bavy ~rach t y a meštianstva okrem šľacht ic

kých ~ídcl v mestskom divad le, v zasadacích 
pric~toroch snemovne a neskôr v Redute. Pre 
tieto účely slúži la príležitostne aj divadelná 
sála súkromného divadla Pálffyovcov, ktoré 
stalo - a to až do roku 1891- v záhrade palá
ca rodiny približne v priestoroch dnešnej bu
dovy Vysokej školy muzických umení na Zo
chovcj ulici. 

Dobovou zvyklosťou bolo, že do hudobné
ho programu zmienených tanečných podujatí 
prispievali vlastnými sk ladbami aj mestsk í 
trubači. K najpočetnejším patri la v tom to 
smere práve produkcia F. X. Tosta. Okolo 
130 zat iaľ evidovaných tanečných skladieb
na základe ktorých bol T ost historikmi pova
žovaný za jedného z hlavných reprezentan
tov dobovej úžitkovej hudby u nás - tvorili 
rôzne, pre klasicizmus typické, tanečné útva
ry: menuety, triá, nemecké tance, redutové 
tance, ländlcry, polonézy a iné. T ieto kom
pozície Tost vytvoril - a prostredníctvom no
vín Pressburgcr Zeitung aj náležite p ropago
val- nielen pre bratislavské tzv. t anečné zá
bavy. ale - ako o tom napokon svedčí text 
titulného listu Caschauer Redoutt Deutsche 
Fiir Oas Jahr 1807 - aj pre obchodné poduja
tia v Košiciach. 

Väčšia časť dnes známych To tových ta
nečných kompozícií má komorné obsadenie 
(2 husle a violončelo). Požiadavka vytvoriť 
v roku 1790 pre Bratislavu (možno k oslavám 
spojeným s korunováciou) viaceré repreze n
tatívne tanečné diela. sa odzrkadli la aj v roz
sahu Tostom použitého orchestrálneho apa
rátu. Tvorili ho sláčikové nástroje , pikola, 
nauty, hoboje. k larinety, fagoty, horny, kla
ríny, tympany, činely a veľký bubon. V sk la
dateľskej pozostalosti F. X. Tosta sú však za-

stúpcné aj tance pre sólový klavfr. Rozsah 
a zloženie reprodukčného aparátu Tostových 
tanečných sk ladieb teda vždy určoval charak· 
tcr podujatí. p re ktoré vznikli. 

Z kompozično-št ý lového h ľadiska ncpre· 
kročila väčšina Tostových ta nečných skladteb 
rámec v~cobccne platn)•ch dobových Zl)k· 

lostí. Vďaka spravidla dobrej umeleckeJ 
hodnote a ľúbivosti diel. prenikli tieto kom
pozície nielen do repcrto<íru hudobn}·ch po
dujat í miest , ale i do hudobných ~a Iónov ,;. 
dicckych šľach tických rezidencií Uhorska. 
U nás boli pome rne frekventovanou súčasfou 
hudobného repertoáru naprfklad v rodine 
Ostro lúckych so sídlom v Ostrej Lúke pri 
Zvolene a hrali ich aj v rodine Révay0\001', 
ktorých kaštieľ sa nachádzal v Turčianskej 
Stiavničkc neďaleko Martina. 

Miestom svojho uplatnenia zaujímavé !á 
Tostovc Marche der biirgerl. Werbunc • 
Press burg An no 797 pre sólový klavír. V hu
dobno-pedagogickej praxi ich totiž ako in
štruktívny mate riál používala trenčianska re
hoľa piaristov. 

Osobitnú zmienku v kontexte Tostovej ta
nečnej hudobnej produkcie si zasluhujú jeho 
hungarcskové diela. Svojou orientáciou boli 
na pomedzí dvoch tendencií, ktoré charakte
rizovali svetskú hudobnú produkciu dob) 
klasicizmu. Prvú reprezentovala tá časť skla
dateľov dnešného Slovenska, ktorí uplatJio. 
vali vo svojej tvorbe výlučne nadnárodne 
platné normy hudobnej reči raného a vrchol· 
né ho klasicizmu. Tí druhí tieto normy modifi· 
kovali zna kmi domáceho hudobného preja111. 
V rozmedzí rokov 1795-1808 F. X. Tost l)· 

tvoril a vo Viedni vydal tri zošity klavírn)cb 
tanečných hungareskových sk ladieb. l na
priek tomu, že nedosahujú úroveň obdobneJ 
tvorby F. P. Riglera, zohrali významnú histo
rickú úlohu tým, že do hudobných salónov 
šľacht y a meštianstva v centre hudobného l ia· 
sicizmu - Viedni. vniesli - pre územie vola· 
kcdajšieho Uhorska - typický a špecifický 
hudobný prejav, ktorým naše krajiny oboha
tili hudobnú reč európskeho klasicizmu. 

Casto jediný zdroj informácií nielen o 
dobnom dianí Bratislavy, Uhorska, ale 
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podunajskeJ obl a~ll. prcJ~ta\ UJU hrall~la\·· 
ské noviny Pressburger Zeitung. Aj v prípa
de F . X . Tosta vďačíme práve týmto novi
nám za vzácne informácie o rozsahu a zložení 
skladatdské ho die la toho to hudobníka. Ako 
sme sa už zmienili, označovali muzikológovia 
na základe veľkého počtu zachovaných ta
nečných kompozícií F. X. Tosta za auto ra ta
nečnej hudby obdobia klasicizmu . Na myl
nosť toho to tvrdenia a ko prvá upozornila Ja
na Má ria Te rrayová (in: Musicologica slova
ca I, 1969) tým, že sprístupnila verejnosti re
álny obraz tvorby Tosta, obsiahnutý v sub
skripčných ' po nukách, kto ré v septe mbri 
1803, marci 1806 a v apríli 1823 uverejnili no
viny Pressburger Zeitung. Z týchto oznamov 
jasne vyplýva, že F . X. Tost komponoval nie
len tanečné die la, ale že jeho skladateľský zá
ujem pokryl ta kmer všetky hudobné druhy 
a formy obdobia klasicizmu, kto ré boli cha
rakteristické pre to to štýlové obdobie dej ín 
hudby. 

Uvedené prame ne zaznamenávajú obdivu
hodný rozsah skladateľskej aktivity Tosta. 
Zaujímavé pre nás sú najmä informácie no
vín z roku 1823. Predstavujú akoby bilanciu 
takmer ce loživotného skladateľského diela 
tohoto hudobníka, kto ré - podľa údajov 
Pressburger Zeitung - reprezentovalo vtedy 
do 180 diel. Naprie k nevôli čitateľov venovať 
pozornosť údajom výpočtového charakteru , 
zhrnie me v prehľade takto získaný obraz 
o skladateľskom odkaze F . X. Tosta. Jeho 
prevažnú časť tvorili diela profánnej hud
by, a to skladby orchestrálne (29 diel), ko
morné ( ll skladieb) a tanečné (44 kompozí
cií). Sakrálnu hudbu zastupova lo iba 28 die l. 

Pre 'Orchester určil F. X. Tost svoju Natio· 
nal-Ouverture, 4 koncerty pre sólové husle 
a orchester (D dur, A dur, G dur a F dur 
s "uhorským rondom"), jede n koncert pre 
sólovú flautu a orchester, Koncert pre fagot 
a jeden organový koncert. Tost bol tiež auto
rom štyroch árii (3 sopránové, l basová) 
a troch duet (pre soprán a tenor a pre soprán 
a alt) s orchestrálnym doprovodom, veľkej 
kantáty pre orchester, 12 rôznych orchestrál
nych diel (ouvertura, rodno, adagio, allegro, 
andante a iné) a tiež baletnej hudby ku hre 
Gôttin Flora bestrafte Untreue. 

Z komornej produkcie F . X. Tosta sub
skripČná ponuka menuje l kvarteto, 6 duet 
pre husle a violu, 3 veľké klavirne sonáty 
Uedna z nich je s flautou) a 15 variácii pre 
husle na tému Nunquam traurig, semper lus
tig. 

K tanečnej tvorbe tohoto skladateľa patrili
početné menuety, triá, nemecké tance, länd
lery , určené prevažne pre malé sláčikové ob
sadenie, ale aj Theatrallsche Menuetti s triom 
pre veľký orcheste r. 

Nepredpokladáme, že by údaje o Tostovej 
sakrálnej tvorbe, kto rá podľa Pressburger 
Zeitung v roku 1823 zahrňovala 28 skladie b 
(l omšu, 2 litánie, 10 antifón, 9 hymien, 
3 ofertória, l talm, l sekvenciu a l nešpory) 
sa približovali reálne vytvorenému počtu cir
kevných skladie b. Ich rozsah bol nepochybne 
daleko väčší. 

Mimoriadnu pozornosť venoval F. X. Tost 
hudobnej tvorbe pre žiakov. Súbor' 60 diel 
určil auto r síce ,.filr Anfänger", avšak v sku
točnosti tieto skladby boli použiteľné zrejme 
prevažne žiakmi na strednom a vyššom stup
ni vyspelosti, naviac so schopnosťou zapojiť 
sa do interpretácie komornej a o rchestrálnej 
tvorby. Nezodpovedanou ostáva o tázka. pre 
akých žia kov bola určená táto časť jeho skla
dateľskej a ktivity. Ci snáď bola súčasťou jeho 
vlastnej pedagogickej činnosti, a lebo bola 
adresovaná pre poslucháčov mestskej školy, 
eventuálne mestskej hudobnej školy, prípad
ne niekto rej z pedagogicky o rientovaných re
holí (napríklad pre školu rehole bratislav
ských uršulínok). 

Tostova hudobno-pedagogická literatúra 
obsahovala: 6 duetin pre dvoch huslistov 
a 3 malé triá pre dvoch huslistov a violončelis
tu. Interpretácia jeho kasácle si vyžadovala 
huslistu, flautistu a violončelistu. Pre svoje 
rondo predpísal auto r to to obsadenie: dvoch 
huslistov, violončelistu a ďalš ieho hráča na 
inom kontinuovom nástroji. Pre flautu, kla· 
vir a violončelo vznikli 3 sonáty, 2 polonézy, 
14 nemeckých tancov, 15 variácii, 12 eccosai
ses, 12 hungareslek a finále s triom. Zdá sa, 
že Tostovu hudobno-pedagogickú tvorbu -
z hľadiska obťažnost i - završovalo dueto pre 
detský zbor a orchester (predstavoval formu 
gratulácie detí svojim rodičom) a koncert pre 
busle a orchester C dur "filr Anfänger". 
Skutočnosť , že prevažnú časť vyššie uvede

nej profánnej a časť sakrálnej produkcie 
F. X. Tosta nemáme k dispozícii - dúfa me 
však, že v niektorom z nespracovaných archí
vov sa aspoň jej časť zachovala -, sťažuje 
možnosť charakterizovať hudobný prejav 
skladateľa a jeho štýlový vývoj . K ne mno
hým zachovaným dokladom Tostových skla
dateľských schopností a jeho ta le ntu patrí 
šesť , technicky pome rne náročných a kompo
zične vydarených, duet pre husle a violu, kto
ré boli v majetku rodiny Ost rolúckych. 
Skladby sú produktom práce talentované ho 
a skúseného skladateľa a zručného huslistu . 
Stýlovým prej avom ich možno zaradiť do o
kruhu diel výrazove blrzkych ranej tvorbe 
L. v. Beethovena. 

... ·,.-. •· ' ......... ...." . ~. 

NcuJm)~lllcl n u ~ul:.t~t huJ,thncJ 1-ultu t ~ 
Bratislavy obdobia klasicizmu tvorili pravi
delné hudobné produkcie kostolov mesta. 
Centrálne miesto patrilo samozrej me koru
novačnému kosto lu sv. Martina. Voká lno-in
štrume ntálna, tzv. figurál na hudba však pra
vide lne zaznievala aj v kostole fran tiškánov 
a jezuitov. Uvádzali ju tiež v kostole klášto ra 
milosrdných bratov, v kosto le sv. T rojice 
a stálou súčasťou bohoslužieb - a niele n bo
hoslužieb- bola i v kosto le rehole uršulíniek. 
Vďaka zázna mom novín Pressburger Zei

tung (č. J, 6. l. 1823). vieme o účinkovaní 
F . X . Tosta , vtedy 69-ročného, v kosto le sv. 
T rojice na Nový rok 1823. Na predpoludňaj
ších slávnostných bohoslužbách boli na pro
grame až tri jeho skladby: omša. ofertórium 
a Tantum ergo. Popoludní toho istého dňa 
zazne li Tostove litánie a Alma redemptoris 
Mate r. Okrem toho úči n koval .. vežový maj -

l .lalru a l olc t tot tUlll). JC o.:haral..tcn~tH:I..a 
tým. že akceptovala oba uvedené zretele. 

Najmenej dve desaťročia trvajúcu činnosť 
(uvedené skladby sú z rokov 1803-1828), 
ktorú T hurne rmeiste r in Pressburg F. X. 
Tost ako skladateľ vyvíjal pre tento bratislav
ský kostol, podporovala hudbe naklonená 
predstavená kláštora matka Emerica de 
Wagnerová, ale naj mä talentovaná hudob
níčka, uršulínka Stanislava von Seydlová 
( 1752 - 1837). ktorá tu zastávala fun kciu 
refenschoriho a sama bola aj sk ladateľsky 
činná. O súčinnej hudobnej spolupráci tých
to rehoľníčiek a Tosta svedčia viaceré veno
va nia jeho diel S. von Seydlovej , E. de Wag
nerovej alebo celému rehoľnému spoločen
stvu. teda .... . den en Wohl Ehrwiird igen 
Frauen S-tae U rsulae ... ". 

Zo zachovaných cirkevných diel F. X. Tos
. ta je evidentné, že uprednostňoval menšie 

Seb. Zeller- Sam. Mlkovfny: Bratislava (okolo 1770) -záhlavie výu(!ného listu cechu ihlárov 

ste r a hudobný riaditeľ" F. X. Tost vo vlast
nom husľovom koncerte ako sólista. Správa 
novín je naviac pozoruhodná tým, že prináša 
pozitívne hodnotenia Tosta a konštatuje j e
ho prínos niele n pre hudobný život Bratisla
vy. 

Popri svojej účasti na hudobných produk
ciách chórov bratishw ských kostolov a ko in
štrumenta lista, prispieval F. X. Tost k ich 
činnost i aj ako sk ladateľ. Tým pomáhal -
spolu s mnohými inými miestnymi skladateľ

mi - do značnej miery pokryť repertoárové 
požiadavky bratislavských rege nschori a ta k 
zabezpečiť značnú sebestačnosť bratislavské
ho klasicistického hudobné ho repertoáru. 

Početné notové materiály hudobnej zbier
ky uršulínskeho kosto la svedčia nielen o ži
vom záujme tejto rehole na uvádzaní novi
niek domácej a európskej tvorby. Sú tiež do
kladom snahy o výber časovo aktuálnych 
diel, používaných pri výučbe hudby , k torú 
táto pedagogicky orientovaná rehola zabez
pečovala. Aj sakrálna produkcia F . X. Tosta , 
kto rá vznikala na objednávku kostola a školy 
re hole bratislavských uršulíniek (ide väčšinu 
u nás dnes známej skladateľovej chrámovej 
tvorby - l ária , 9 antifón, 2 hymny, 4 litá nie , 

formové útvary. Podľa kvality kompozičnej 
práce je často dosť zreteľne rozpoznateľná 
závažnosť pr!ležitosti, pre ktorú skladba 
vznikla . Túto stránku Tostovej skladateľskej 
č in nosti možno však niekedy dosť ťažko odlí
š i ť od zámerného zjednodušovania použitých 
vyjadrovacích prostriedkov , a to v sklad
bách, kto ré určil pre pedagogické účely. 

K. reprezentatívnym sakrálnym skladbám 
F. X. Tos ta patril i viace ré z jeho ant i fón , litá
nií a hymny. J edným z dôležitých prostried
kov výrazu sa v nich stal pomerne rozmerný 
reprodukčný aparát . Orchester, v ktorom 
anachronicky ešte aj v druhom desaťročí 
19. storočia Tost v~1datne vyl!žíval lesk zvuku 
klarín, zvykol prifarbiť zvukom sólovej trúb
ky. Z bicích nástrojov využíval tympány a vo 
svojom slávnostnom Te Deum dokonca a j 
bubon- i keď s možnosťou ad libitum. 

V súbore diel chrámovej hudby F . X . Tos
ta si osobitnú pozornosť zasluhuj ú tie litánio
vé kompozície , ktoré vznikli v roku 1819 
.. . fiir die Schull-Kinder bey denen Wohl 
Ehrwiirdigen Frauen In dem Hochlôblichen 
Kloster S-tae Ursulae. Skladby sú vydarený
mi pedagogickými prácami určenými pre pre
zentáciu hudobných schopností žiačok uršu-

ltn~kcJ ~J..uly' lthla~ll Lhuro \ <:j a llll:ho.:~t tal· 
nej praxe. Zdá sa, že aj časť Tostových anti
fón počíta la so spoluúčinkovaním hudobne 
vyspelých chovankýň tej to školy. K vydare
ným kompozíciám tohoto typu patrí i Tosto
va pastorálna ária sviežej invenčnost i Bone 
Jesule C dur, ktorú autor venoval už viackrát 
spomenutej mater Stanislave. Napokon tre
ba ešte pripomenúť, že sakrálna hudobno-pe
dagogická tvorba F. X. Tosta bola v dobe 
klasicizmu na územi dnešného Slovenska 

·svojim výskytom pomerne ojedinelá. 
K úvahe. že do skupiny Tostových d iel 

s pedagogickým určením patrí aj Divertimen
to D dur, vedie jednak rozsah a výber použi
té ho inštrumentára (husle, nauta , dve horny 
a violončelo) a celkový nenáročný spôsob 
stvárnenia hudobného zámeru. Iným vysvet
lením by mohlo byť určen ie Divert imenta pre 
interpretov z radov šľachtických alebo meš
tianskych hudobných di le ta ntov. Teda opäť 
by sa jednalo o istý d ruh tvorby s funkciou -
i keď len sprostredkovanou - ktorá v sebe 
skrývala aj hudobno-výchovný aspekt. 

Pre hudobnú reč F. X. Tosta je príznačná 
bohatá a svieža invenčnosť. Vplyvy istých 
stereotypov. získaných v povolani trubača, sú 
najvýraznejšie v rytmickom prejave, ako naj
menej prepracovanej zložke jeho diel. V ob
lasti hudobných fo riem bol Tost poplatný za
užívaným dobovým schémam. Dôležitým 
prostriedkom výrazu boli okre m dynamiky 
hudobné nástroje, pričom zjavná je jeho te n
dencia využíva ť ich cha rakteristické zvuko
vo-farebné danost i. V spôsobe práce s hu
dobnými nástrojmi sa dajú vypozorovať 

značné skúsenosti Tosta-inštrumentalistu , 
ktorý musel dobre ovládať hru na viacerých 
hudobných nástrojoch. 

Dosiaľ známy zlomok skladateľského od
kazu Františka Xavera Tosta je atypický nie
len z hľadiska zastúpených druhov a foriem, 
ale aj z hľadiska zastúpených funkcií diel. kto
rú plnili a zámeru. pre ktorý vznikli. Teda to. 
čo dnes z tvorby Tosta poznáme, nielenže ne
umožňuje zodpovedne ho charakterizovať 

ako skladatera, ale neposkytuje dostatočnú 
bázu ani pre vykreslenie obrazu o štýlovom 
vývoj i jeho hudobného prejavu. Navyše zvá
dza k dvom krajnostiam v hodnoteni sklada
teľa. Na jednej strane - s odvolaním sa na 
dobové literárne prame ne a repertoárovú 
frekventovanosť jeho tvorby - vedie k pre
svedčeniu veľmi vysokých kvalít autora. Na 
druhej strane- nepoznanie , či nepochopenie 
účelu skupiny diel orientovaných pedagogic
ky - môže viesť k myl nému podceňovaniu 
schopností toho to skladateľa. Preto zodpo
vedajúce hodnotenie F. X. T osta ako sklada
teľa ostáva zatiaľ otvoreným problémom. 
Avšak pri všetkých objektívnych prekážkach 
môžeme už za dnešného stavu poznania po
važovať - a to napriek vyššie uvedeným 
konštatovaniam - Františka Xavera Tosta za 
závažného domáceho skladateľa klasicizmu , 
za hudobníka spontánnej muzikality a ne ma
tého talentu , ktorého tvorba smerovala do 
okruhu skladateľského prejavu viedenských 
autorov obdobia vrcholného klasicizmu. 

DARINA MÚ DRA 

F. X. Tost: Alma Redemptorls- titulný autografný list F. X. Tost: Antlfona Alma Redemptorls - autograf rkp. 
Snúnky arehfv autora 



ozhovor s hudobníkom PETROM BREINERO 

Hudba pre radosť 
Dokončen ie zo str. 9 
nás mot ivujte. Opačne : najprv treba robiť 
poriadne, potom budú peniaze na to, aby 
mohli niekoho motivovať. 

Posledných 7 - 8 mesiacov je neustále na 
programe problém umelec- politika . Myslite 
si. že umelec má J>Oslanic'~ Aké'? Ako to sťa visí 
s politikou? 

- evicm. či \Om umelec. Vôbec netuším. 
či mám nejaké po~lanic . A poli tika? Som 7á
stancom rcmc,clnk t,·;t. Al. '.:.ct ci budeme 
plniť ~voj u pr;ícu . "oje po' inm"ti . powm 
zavládne vytllicn;í harmlinia. potom ,.:.ctko 
bude fungoval. .. ľ. j. ked ,i politki hudt'1 po
riadne robiť politiku. umelci umenie. nemalo 
by to byi zlé. Pravd<tlc. pro~tredníctvom 
umenia ~a d;'t vyjadrii politický názor. ale 
spáj ať tieto dve veci prakticky- to sa mi zdú 
neprofcsion;í Inc. 

Z<lčali sme konšta tovaním vašich mnoho
stranných aktivít. Zdá sa mi, že vaša "využi
lost'" doma nic je tomu adekvátna, že ste svo
jou činnost'ou orientovaný skôr smerom von, 
do Z<l hraničia . 

-Už ~om povedal. ic ~a nikdy za ničím ne
ženiem. Vidy 'om bra l len to. čo mi poní1kli . 
Teda moja pr;íca je orientovanú tým '>me
rom. kde je o ňu ;áujcm. Velmi rád hrúm 
alebo dirigujem konce rty v Ko~ic iach alebo 
v ! iline. keď ma tam tavolajíL Veľmi r;íd na
pío~cm ~kladhu pre orchc,tcr. l.tor)• '>i to odo 
1111ia objcdn;í . 

Máte pocit ncspravodlivosti tu doma'? 
- ic. 
Keby ste mali rozhodmít' u tom. ť·u treba 

urobil' , aby hudha ~a ~la la l~ m . tím má h~· t'. 
aby dostala to. čo du~t af m;í. ah~ ju l'ndia 
chceli , aby navyše chceli duhrli hudhu -ť·o hy 
ste navrhova li , požadovali'! 

- Neviem. či by nebolo treba zača i inde . 
nic pri hudhe. Zača t tým. aby l'udia chceli za
čať žiť . !i ť norm;ílnyrn ~pô~obom . Aby nc
mu~c li venovai more času a pc1iazí veciam. 
ktoré ~ i to ncLa'> lll7ia. Ai budú mať ča~ a pe
niaze. potom ich my mô.lcmc Lačai nútiť. aby 
nám z toho niečo venovali. 

To znamená, že sa mu íme uspokojil' 
akýnľs i a-míazickj•m intermezzom'! 

- A'>i. Veď ani doteraz nikto nechcel počú
vať hudbu . Tie v)•'>lcdky . ktoré 'a uvádza li. 
~ll nafúknuté. Takíe to l "1o je a'>i rcälnc . 
Inak. pokia!' ide o \ pomínané mŕtve obdobie 
- aj tu ó lc2í na vláde. ktod hy ~i mohla aj 
v tomto ~mc rc okuka ť fungujúce modely civi
lizovaných krajín . A u n;í, ani tie oupi'Y l da
ní nic a nic U L<Íkon i ť . 

Prcdpokladlím, že v df1sledku svojich roz
manitých aktivit v;ím je známy aj ncjl'dcn 
fun~:ujíaci model trhn\'éhn lwspodár~l\'a \ 'O 

sfére hudby. Takmer od poC:·iatku ~polupracu 

jele ,, Česko-Slnvcnsku s p. ll l'ymannnm. 
predshwitel'om firm~ l'acitic: . rc~p. II~H In
ternational, ktorá tu rea lizuje už niekol'ko ro
kov množstvo zvukov)•ch záznamov s našimi 
lelcsami , sólistami , dirigentmi. Akého druhu 
bola va a spolupráca? 

• - Zača l ~om ako rcii\ér. pokračoval ako 
aranžér. dirigent a klaviri,ta: réi.ic som sa 
medzitým vzdal. 

Prítomnost' tejto firmy u nás značne rozví
rila pokojní• hladinu nášho hudobného živo
ta. Komentáre v ~ir ej odbornej verejnosti 
boli prevažne negatívne, hoci vlastne pravde
J>Odobnc neboli podložené presnými fak tickj•
mi informáciami. Navyše vznikli zložité vzfa
hy medzi vydavatcl'sh•om OPUS a p. Hey-

mannom a následne medzi OPUSom a našimi 
umelcami ... 

- Je to ko mplex otázok. o ktorých pomer
ne vcfa viem. pretože som pracova l aj v 
OPU e. Ide v pod~ta te o problémy. vyplýva
júce z dvoch ča'>to ~a vy~k ytují1cich loven
ských vla\t ností - závi\ ti a nenasýtcnosti . Tí. 
čo pre p. lleymanna ncnahrávajll. závidia 
tým. čo nahrávajú a t í čo nahrávajú. chcú 
stále vy~\í honon'tr. P{t n Hcymann je ob
chodník . Ako je v civili?Ovaných krajinách 
zvykom. ponúkne obchodník svoj mu part ne-

rovi obchod za určit)•ch podmienok. Ak ich 
partner prijme. tavúujc .,a na vykonáva nie 
určitej či nno\ti . Ale potom ju vykon;'tva bez 
toho. aby na wo jho partnera nad;í\al. že mu 
m;'tlo platí. Je to logické , <,adc na wcte. iba 
u n;h nic. P;'tn lleymann urobil pre propagá
ciu ~Jo,cn,kej hudobnej l.ultllr) \O ~vete 

viac. nci my kcd)l.ohd prcdt)m. Oproti to
mu \Ú' )'oledky OP u ialm tné. aj keď pán 
Stani'>lav vo '>Hljich článkoch . l.toré pí<.e na 
vla,tnll obhajobu. 10 prctcntujc celkom 
inak . V),lcdky. l. toré on O'>ohnc dosiahol. 
i'to nic \Ú tanedbatclné. ale '>loven.,ká hu
dobn;í kultú ra je na tomtroliku hor\ic. To. že 
sa pí;:;e v \tlvblo'>li ' Pacific Mu, ic o 'čie rnych 
k;'tvaclľ a o '.i:alostnc nílkych ccn;íclľ . o ' ni
čení 'i dobrého mena· a ic SF 'nebude viac 
ochotnú'. ic 'bude hrai pre viič~ic značky' 
na 10 m;ím jcdiní1 odpoveď: tak teda poďme. 
Prcl'o ui tu th'tvno nic \Ll CMI. Columbia. 
R A a i .. prečo " ' nebijú o čc'i nahrávai 
s naliimi orchc~trami'! Kde 10 viazne? Prečo 
chcLI ., nami 'opolupracovat firmy. ktoré sí• 
l acncj~ic'! A'>i tomu todpovcdá úroveai or
chc'>trov. A mali by '>me byt radi. že \ me na
<;l i partnera. ktor) dok:í7c komerčne t u7itko
va t '>Úča,nú L!rovc1i na~ich orchc'>trov. ad 
týmto '" azda nikto ncL<tmyslcl. Predtým. 
než do~iel pán llcymann . tu bola pl!M: Ko\ic
k;í filharmónia napríklad nahrala ročne jed
nu platňu - a ko niec. O PUS viac neurobil. 
Teraz nahrají• dvad~at alebo tritbai. majú 
vdmi potoruhodné reccnlic v krajinäch. 
o ktorých ~a im ani nesníva lo. že ~a tam 
o nich bude dakedy pbať . čo podľa mria nic 

Záber z koncertu Hudba je len jedna: zľa,•a K. Katona, P. Breiner, P. Lipa, J. Kundlák a 
K. ť:ernoch 

Snímka archh· autora 

je malá kultúrna devíza. Pravda. v každej re
cenzii je na z;ívcr poznúmka: konkurenčné 
nahrávky v tejto cenovej kategórii sú tie a tie 
- jedny lepšie. druhé ho ršie. Je to lipine v po
riadku. lebo ten orchc\lcr je v tej to cenovej 
kategórii. Až bude hrať niek torý náš orches
ter ako filharmónia v Bo\tonc. ~om prc~vcd
čený. že p. Hcyma nn ich nebude nútiť na to. 
aby svoje CD predávala La IO DM/kus. Bude 
potom v jeho vlaM nom t<iujmc predávať tie to 
orchestre čo najdrahl', ic. Zatiaľ jediný spôsob 
predávať ich je nízka cena. Alebo ·ncprcdú-

Snímka archív a utora 

vať vôbec. My'>lím ~ i . ic prv:í moinosi je lo
gickej\ia . Pravda. l.o mplcx ncna'>ýtcnosti sa 
prejavuje u orchc,trov. ktoré po dlh~ej spo
lupníci ., rovnakým partnerom majú pocit. že 
'lÚ '>lrašnc dobré a ic je pod ich úrovcri na
hrá\'at '>tále ta rm na l. ll cenu. pretože \Íl 
predurčené na 'y\\ic a V/nc\cncj\ic ciele. 
beL toho. aby pre to niečo urobili. A'~ak ich 
nátov a hrth't tradícia ic.:h predurčuje l. tomu. 
aby '>a' tal.) mi fi1mami nctahad10vali. Ob
chodník \\al. pm ic: prcp;'tčtc. ta tú cenu. za 
kt orlÍ vy nahnívatc. nHím mchc'llcr' Katovi
ciach - l cp~í. v Bau'>cl i - lcp\ í. a l.ctf tro.:;ku 
priplatím. tal. v Lo nd)•nc. Takto 'a potom 
~trácaj í1 obchodní partneri. A tahodil jeden 
obchod. l.ým ncm;ím druhý ... A pravda. vy
nikajúco funguje aj komplex /<ÍVisti. na Slo
vemku evidentný pn '> t :í ročia: treba vyvinlli 
maxim{ilnc ú'ilic. aby o,a v\ctci o~tat ní mali 
tak tlc. ako"' mt'tm ja . 

Domnievate sa. že lo mnoi\tvo nal\ráv;111ia 
pri~pelo k Z\ )·~en iu kva lity na~ich telies'! 

- Problém je in) . Al. nicl.to robí n iečo. čo 
vie a robí to r;íd. potom to môic robiť ľubo
voľne dlho. To je moja '>I.Ú'ICn0\1. Konkrét
ne: 'ILI orchc'ltrc. l.tor)mto ncu,critclnc po
mohlo . ta l.é. l.toré \tfal.a h)\alcj l.ultllrncj 
poli til.e hy "' nil.d) neboli dmtali k tak)m 
kvalitným dirigentom. al.o pri t)·chto nahrúv
kach. Chodili ta m dirigenti. l.torí mnohokrút 
prcvy\ovali úrovcri <.éldirigcntov toho tclc\<1. 
A pol.ial ide o tataicnic : v civi liLov;mých 
krajin;kh aj toto je normillnc. Organ iLmu~ si 
toti7 na pr;ku 1\'y"nc . Al. .,a hudobníkovi 
ncpoíči kolotoč '>l.íl ;:; l.a - koncert - nahrávka. 
odíde od toho . ale al. to robí. nchundrc. A to 
je na~a tretia dolmi v l a'>t no'lť : najprv sa hun
drc. poto m '<l tro'iku hr(t a opiiť sa hundrc. 

Nezodpo,•cdali ~le moju otázku, č i sa lo po
zitívne odzrkadlí na úrovni orchestra. Malo 
by sa to odrazil' aj v živej koncertnej praxi .. . 

- Al. orchc'IIC I v c.: iviliwvanej kraji ne do
~tanc takíllo \ann a. i'oto '>a to na jeho úrovni 
odrazí. Ale za.lil \Oill aj' na\ich nccivilitova
ných krajin;ích orchco,trc. ktoré v do..,lova nli
d/OV)Ich podmicnl.ach C\i'>lujú a hrajú inak. 
Kctfžc u ná'> v.:.ak je dlhoročne pc'ltovaný 
tll ll\ u vač\inv orchc'>trú ll1\ ch hráčO\, že v ži
vote nemali ; pnhc pripr;l\ovaného progra
mu noty doma. '>tane \a. ic tahraničn)· di ri 
gent (napríklad Kenneth Jean. druh)· diri
gent Chicago SO. ,e,el) lilia n. okamiitc ~a 
prio,pô\obujúci danej úrovni. nikdy nchun
drajllci) '>i dovol í je mné potn;ímky. ako .lc 
'ui '>Om videl aj in;íč '>a rowhrávat" . alebo 
';aujímavé. al.o po 'lkú\kc v\ctky noty to~t á

vajíl na pultodľ .. . Takic orchester. ktorý 
nonmílnc pracuje. tomu tal.) dirigent aj po
mô.lc. Ale pravda: ;a tie peniaze múm c~tc aj 
doma cvičil'! Kaitl)· ma tcniO argument. i
koho nenapadne. ic na jpr' rnu'>Í doma cvičiť 
a potom hudú pcmatc. Dne' to pla tí viac ako 
prcdt)m. Samoacjmc. za l.omunizmu bola 
do'lt bc/\ )-chodi,l.od '>itudcia . ale aj vtedy <, i 
mohol l.aid~ '~ poc1tat . ic al. hu de doma cvi-

eli . mui.nu .,a aj niekam 'dohr;í'. Väčšina z 
tých. ktorých to napadlo, sa už niekam do
hrali ... Aby ~om odcitoval svojho priate!a. 
t rllbkára Jardu Hniličku : Já jsem se naučil 
hrát na trumpctu proto. abych hrál porád. 
Jednou za víc. jednou za m fň. ale hrái! Teda: 
čím viac na ná~troji hrám. tým lepšie. Otázka 
znie. či by to bez nahrávok nebolo oveľa hor· 
šic. 

Ak táto mentalita prevláda, neociláme 51 

potom v začarovanom kruhu? 
- Musf to jednoducho prestať . Kým ncdój· 

de k obave o miesto, nemôže k tejto zmene 
dôjsť . Ale neviem. č i sme my hudobníci 
ko mpetentn í. č i by to nemalo byť vedenie or· 
chestra . alebo niek to iný. kto má ekonomic· 
kými alebo inými tlakmi zaviesť taký princíp. 
že stolička v o rchestri ·bude vzácna. Lenže. 
keď sa ma hosťujúci dirigent potichu sp)1a o 
členoch orchestra: 'dúfam. že títo aspoň ni· 
kde neučia .. .' A to je ďalší koreri problému. 
lebo pedagóg ncodovzdáva len manuálnu 
zručnosť. ale práve aj prístup k práci. Mož· 
nosť menej pracovni za tie isté peniaze JC 
však veľmi nákazlivá. ašťast ie v orchestri sú 
aj takí. čo majú iné názory a vo chvíli. až za. 
čnc panovať iná atmosféra. keď pôjde nielen 
o česi . ale keď nebudú samozrejmé záruk) 
na doživotie v orche~tri. budú rcagovai inak. 

Ako vidíte Sance OPUSu v takýchto kontex· 
loch? 

- Sanca O PUSu je jediná: rozpustii a 
a zača ť lllova. 

Robí sa tam práve teraz rekonšlrukcia. 
- Neviem. Iba čítam články tcraj~ích za. 

mc~tnancov. 'bývalých· riaditdov a h},al)dl 
mini~trov etc. - a to pohne 2 1čou aj pomclll( 
ncgmatického človeka . Riaditeľ. ktor\ doria· 
dil gramofónový pricmy~el naozaj nÍaxim:i~ 
ne mo.lným '>PÔ~obom . namic~to. ab\ mlčal. 
ešte ~ i pripbujc Lásluhy! Videl ~om:._ kcďtc 
~om tam pracoval - v~cličo Lvnútra. Pán Sta· 
nislav tam bol. tu~ím. 20 rokov. Jediné k Co
mu do~pc l. bol pocit úplnej bcztrc,tn~ti . 

Keď sa jeho prípad vy~ctroval. všetci dúfali. 
že ~ice one korene. ale predsa tie božie ml~
ny ... Ale keď bolo po v~c t kom . ><Im rozhla· 
sova l. že ~ ll na neho všetci krátki. A to sa pn· 
tom ncpojednávalo o tom . čo vyvádzal pri 
vydávaní Dobšin~ké ho a Grimmov)'ch roz· 
prúvok. aké vysoké tantiémy za to bral. pri· 
čom by ~a da lo hovoriť aj o masovom kazeni 
vkusu. To nemá obdobu v žiadnom gramofó
novom vydavat eľ 'It ve. aby ~i riaditd takto 
húfne vydáva l vla'>tné platne. Ncvicm.akoto 
bolo \ koprodukčn)·mi nahrávkami. ale \ICm. 
.lc ~mc v licencii vydávali úplne podradn)dl 
toípadn)•ch umelcov - Lane. Tony E' ano,.,. a 
kto La to hral provític. l.toré \ Íl na západe 
normálne. len u n;i'l boli vtedy e~tc ilcgúlnc ... 
A ako to bolo' juho,lovan\ k)•mi dOHllcn~a· 
mi. to tiež c~t c nikto ncrozobcral. Celú rod~ 
na Kalod>icro\'COV ,a vy\tricdala l.ažd) rok 
na nickol'kých platniach O PU u: a ako to 
bolo' vytv;í raním luxu'>ných podmienok pre 
juho,lovan, kých umelcov u nú~- La akú rc· 
ciprocitu'! Ale Juhoslovania mali také pc'ne 
mil:'to v ed ičných plánoch. 'e im Slmáci 
mohli iha n'tvidicť. A tfalej : o tom. akO\)OJ· 
vil per'oo n;ílnc celé vydavatcl'~t vo. kde na 
kaidom mieste ~edel jeden . ak nic dvaja ne· 
kompetentní ľudia- ~kotla hovorii. Stani1la~ 
je prc,nú aplik;ícia Babin,kého na obla1t kul· 
ILir) . 

~lôže takto zdiskreditovan)· podnik 1ôb« 
ešte cxislo\·af'! 

- Preto hovorím: jedi n;í mo.lno t je roz· 
pu'>! it a Lačat' novým náLvom. ; nm\mi lud· 
mi. Sú tak í. Treba ich po.,laina pob)Ídofun
gujllccho tahraničného vydavatcf'll,a. kde 
ol.amiitc pochopia. ic vše tko bc.lí podla 
prc'on)·ch pravidiel a L<ikonov a že to je cel· 
l.om jednoduché a ja'>né. Ale už tam dá1110 
mali byi. 

aprick tomu všetkému ste optimista? 
- Som. To. 7c ~a tu deje všetko prá\C tak· 

to. je u rči t e na niečo dobré. Dnj Boh. ahy1~· 
~vi tlo c~tc t a môjho .livota . na čo to v~ctko 
bolo dobré. 

PETER BREINER- činnosť v obdobi 1·· 
1990 (ľýbcr): 

Koláč m forme pre/údia a fúgy pre só1tJ1f 
organ 

Dt·e sonatlny z cyklu 524 sonatin pre ldmr 
Chech-Mate (filmorá hudba pre BBC) 
Scénické, filmo•·é a teletizne hudby 
Peter's Piano Pop Project Vol l - 4 (arul., 

dir. , ldat1r) so SF, OČR (CD-HMli) 
Vianočné koledy (aranž., dir. - CD-PIIdlk} 
RB•·el, Debussy, Satie, Poulenc (dir. ŠF«. 

šice- CD-HMH) 
Barokot·é gitáro•·é koncerty (dir. ŠF Ko.fb 

-CD-HMH) 
Koncerty so SF Košice SKO Ž.ilina - Ilir. 

(it'lozJJrt, Bernstein, Gerhardt) 
Hudba j e len jedna - koncert so sotR 
Kláresoré konk.láre 
Pod pyramldou - 28 dieiOt1 rozhlasoťt}"' 

lácie - moderátor 
Stretnúť čloreiUJ - o slorenskej hudbt Jlf 

n:úmenšie detí - 12 die/ot' relácie tsr
moderátor 

Čistenie odpadmých t 'ôd - esej t' Slot& 
sk.ŕch pohľadoch 

Pripra,ila: A. 


