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Jlti Plidtik (Praha): V ptisvitu 

OB· a HUDBA 
Od m}illenky k realizácii je veľmi ďaleko. Ked' začiatkom 

kalendárneho roku 1989 vznikla idea vytvorit akciu, kde by 
vedfa seba stáU dva odll§né druhy umenia, nikto z nás netu
§11, čo v§etko s tým bude spojené. 

Vedeli sme o Iniciatívach podobného druhu a nezmen§ovali 
sme Ich význam (ako by sa mohlo zdaf z ohlasov na vlaňlij§le 
podt-.iatle, uverejnených na stránkach Literárneho týždenní
ka). Ndlo nám o slávu a umelé vyvolanie predstavy priekop
níckebo člnu. Chceli sme jednoducho využit na§e skúsenosti 
a daf leb na spoločnú platformu, a tak vznikol akýsi mini
maratón piatich výstav a piatich koncertov (tie nemali cha
rakter hudby k vernisáži), zostavených z tvorby mladých slo
venský,cb umelcov. Okamih trvania sme predlžui videozázna
mami výstav i koncertov, ktoré teraz tvoria súčasť archívu 
vedeckého pracoviska Ústavu hudobnej vedy SAV. Akcia 
s názvom Obraz a hudba, ktorá sa konala koncom augusta 
a v septembri minulého roku v suterénnyct. priestoroch 
Pálffybo paláca, pritiahla vtedy okolo 200 náv§tevníkov den
ne. 
Tohtoročné podt-.iatle Obraz a hudba sa z priestorových 

a akustických dôvodov realizovalo v kostole Klarisiek. Opäf 
bolo zamerané na prezentáciu mladých umelcov, tentoraz 
nielen zo Slovenska, ale lij z l:iech, Rakúska, Maďarska 
a čiastočne lij z iných krlijín. Výtvarné umenie (5 výstav s trle
dlijúclch sa v Intervale dvoch dní) reprezentovali umelci 
z Bratislavy (P. Augustovič, S. l:erný), Banskej Bystrice 
(E. Hnátová, M. Hnát) a Prahy (J. Plldtik, M. Blažek). 

Slovenské interpretačné umenie reprezentovala skupina 
VENI, JAZZ,MEDIATION MUSIC (D. ~§oka, L Tama§ko
vič, l. Jančár), Moyzesovo kvarteto, A. La.kato§, F. Pcrgler, 
P. Cón. Z Prahy prijali pozvanie V. Havel, l . Havlová a Ich 
skupina Cappella Antiqua e Moderna a skupina AGON, z Ma
ďarska skupina MAKÁM, z Rakúska a ~panielslul Flamenco 
(P. Vít, B. del Pozo). 

l dramaturgia jednotlivých koncertov bola z hľadiska ná
rodnostného zastúpenia mimoriadne pestrá. Predstavili sa 
skladatelia zo Slovenska (D. Matej, P. Zagar, l. Szeghyová, 
P. Martinček, M. Burlas, P. Machlijdfk, l. Jančár, D. ~§oka, 
L Tama§kovič); z l:lech (M. Smolka, M. Pudlák, V. Havel, 
l. Havlová), z Maďarska (1. Szigeti, M. Hollos a autentická 
tvorba skupiny MAKÁM), Rakúska (G. Rabi, P. Vít), Anglie
ka (H. Skempton, S. Montaque), Kanady (A. Cameron), Ta
lianska (T. Battlsta) a 'po zmene programu zaznela i skladba 
jedného z nlijvýznamnejších tvorcov v hudbe 20. storočia 
Američana Johna Cagea (v interpretácii skupiny AGON). 

V tejto pestrej palete ponuky chcú organizátori pokračovať 
lij v nasled!Qúclch rokoch. Exist!Qú v§ak prekážky, ktorých 
prekonávanie bude závisieť od viacerých faktorov - napr. od 
získania sponzorov, spôsobu pritlahnutJa nádtemíkov, kto
rých počet t. r. už značne poklesol, čo súvisí s čoraz viac sa 
roz!lrt-.lúcou ponukou kultúrnych pod!Qatí rôzneho typu. 
Nezostáva, než dúfaf, že cyklus Obraz a hudba sa podarí rea
lizovať i v budúcnosti. 

ZUZA NA MARTINÁKOVÁ 



SKONČILI SA BHS 

~tl'l'tok ll. októbra sa v koncertnej sieni SF uskutočnil 
koncert, ktorý dal bodku za 26. ročníkom n~ho vrcholného 
hudobného poduja tia - Bratislavskými hudobnými slámos
fami. Lesk veä!ru dodala dramaturgia, postavená na overe
ných hodnotách kJasicko-romantlckej literatúry. Na uvedení 
ť:!ýkovského Slámostncj premiéry 18U sa spolupodicfall 
uniformovaní «!lenovla bratislavskej Posádkovej hudby a hu
dobného telesa MIJ]Isterstva m útra, v mimoriadne cxponova-

nom parte Sibclio,•ho Husrového koncertu d mol sa bratlsla,·
skému publiku prcdsta\i l 36-ročný umelec Dmitrij Sltkowet
kij a záver prognunu vyplnila 8. symfónia C dur (Vefká) 
F. Schuberta. Pre orchester SF a dirigenta Zdeňka Koilera 
bolo toto vystúpenie zároveň akousi generálkou pred Ich spo
lcK!ným dvojtýldňov}m hosfovanfm v ~panlelsku. Recenzie 
jednotlivých podujatí prinesieme v budúcom čísle. 

Snímka M. Jurík 

INFORMAr:fÓRIUM SHS 
Vážení priatelia HS, 
v dnešnom spravodaji máte aj vy možnosť nahliadnui do kulo
árov Predsedníctva Slovenskej hudobnej spoločnosti. Vybrali 
sme totiž pre vás niekoľko zaujímavých informáci í , ktoré ešte 
neboli zverejnené. nakoľko Predsedníctvo o nich rokovalo iba 
pred pár dthmi . Nech sa páči , tu sú: 

V prvom rade za zmienku stoj í spoluusporiadateľstvo SHS 
pri organizovaní slávnostného koQeertu na Bratislavskom hra
de na počesť l O. výročia založenia lčlubu fra za Liszta. 

Nemenej dôle~itou informáci u Je, že na dni 14.- 17. no
vembra v Domo e skladateľov v Dolnej Krupej pedagogická 
sekcia SHS chystá Medzinárodné stret~utie hudobnýt h peda
gógov nn tému: Zdroje a rozyoj det k j hudob ej k e~tiv ity" . 
Clenovin tejto sekcie oporu~uj ú preé:lloŽiť návrh n~ poluprá
cu aj sekretariátu Ccskoslovenského výboru Eu ó,vslej kultúr
nej nadácie , ktorého predsed m je profes r Mtroslav Kusý. 
Z rozpočtu Sloven j h'udobnej poločnosti sa budú hradiť 
pobytové náklady ú.častnfkov tohto podujatia na medzinárod
nej úrovni . 

Dôkazom, že aj SHS"Zasahuje do pr.oce u p emenovávania 
ulíc Bratislavy J návrh docentA dr. Ladislava Mokrého CSc. 
o pomenovaní ullc Bratisla y poäfa význ mných osobností 
z oblasti hudobnej kultúry. Návrh je uf na ceste k príslušnej 
komi ii na á rodnom výbore hlavného mesta SR Bratislavy. 

Na záver dnešného informatória me pre vás vybrali z podu
jatí, ktoré spoluorganizuje Slovenská hudobná spoločnosť : 

Koncert VŠMU, SHS a SF. Z podnetu predsedu profesora 
Miloša Jurkoviča sekre ta riát SHS plánuje uskutočniť koncert 
Slovenskej filharmónie , na ktorom by vystú pili poslucháči 
VŠMU. Predpokladaný termín koncertu je 29. alebo 30. no
vembra 1990. 

v týchto dňoch dostal sa nám do rúk prvý katalóg nového 
Moravského hudobného vydavateľs t va v Brne. Jeho riaditeľ , 

dr. Jaromír Dl o u hý. v predhovore ka talógu o.i. píše: .. postá
va te do rúk prvý ponukový katalóg vydavateľstva, ktoré na 
Morave po viac než štyridsať rokov neexistovalo. Ci so cťou 
naviaže na slávne tradície významných moravských editorov, 
ukáže budúcnosť, o ktorej rozhodnete aj Vy: svojím záujmom 
o hudobniny a knihy o hudbe, ktoré Vám tu ponúkame". 

Skladateľská sút'až Alexandra Moyzesa. Dňa 3. októbra 
1990 zasadala porota tejto súťaže. Výsledky budú vyhlásené 
v rámci prehl iadky Nová slovenská hudba. kde by mala od
zniei niektorá z víťazných skladieb minulého ročn íka. 

Konferencia Slovenskej hudobnej spolocnosli v roku 199 1. 
Vzhľadom na novú situáciu v celom kultúrnom a spoločen
skom živote došlo Pred edníctvo po rozsiahlej di kusii k názo
ru predložiť Ústrednému výboru SHS návrh , aby sa konferen
cia SHS zvolala už v priebehu roku 199 1. O definitívnom roz
hodnut í vás budeme i nformovať v niektorom z budúcich čísel 
HŽ. - nora-

Katalóg Moravského hudobného vydavateľstva obsahuje 40 
titulov. Má zatiaľ päť edičných oblastí : Duchovnú a zborovú 
tvorbu, Inštruk tívnu a pedagogickú lite ratúru , Spevníky , Dy
chové orchestre, Folklór a Knihy o hJdbe. Novému Morav
ské mu hudobnému vydavateľstvu želáme úspešný šta rt a nám 
čím skôr prebudenie z ľahostajnosti. škrupúl a malicherností , 
aby zaj tra nebold neskoro. Naši moravskí susedia majú riadny 
náskok. .. Kresba Lubomír Matouiek 

Prečíta l i sme 
, 

za vas . ••• 
Vystúpenie predsedu Zväzu pol'ských skladateľov 

Andrzeja Chodkowského na zasadaní 
Sejmovej k~ltúmej komisie 30. m~a 1990 

Choré poľské hospodárstvo 11 f nai /o lekárov, ktorí stanovili 
diagnów a ,navrhli ternpi11. Chorá poľská spoločnosť na diag
IIÓZLI a terapiu stále čaká. Ako pri rozpoznan f ochorenia, tak i 
pri výbere prostriedk~v liečby jedným z rozhodujúcich činite· 
{ov musí byť kuluíra. 

Je najvyiií čas, aby jej parlament i vláda venovali viac pozor· 
nosti. Nemofno zbaviť Itát zodpovednosti za kultúru. Veď 
predsa kultúra chránila totofnosť národa v rokoch zotročenia, 
k11lttíra určovala a určuje presrff Poľska vo svete, kultúra vďa
ka svojm11 výchovnému vplyvu móle posilni( duchovnú kondí· 
eiu spoločnosti. 

Reprezenwjem prostredie poľských skladateľov a muzikofó· 
gov, ktor( s obavami sledujú namstajtíce ohrozenie národnej 
kulttíry, vrá ume kulttíry hudobnej. Nechceme vyswpovať s po· 
l iadavkami, chápeme reálie. Máme predstavu, te dnei ná deba
ta umofní zostavi( preferenčn ý kawlóg nnjzávafnejifch záleii
tostf, zracionalizova( ďa/Iie konanie, predfsť stratám, ktoré si 
nemóleme dovoliť. 

Vnímame hudbu v jej spoločenskom obehu, od samotného 
diela, cez prednes, ai po prfjem u posl11chMa. V tomto systéme 
je najdólefiteji ie posledné ohnivko, ktoré rozhoduje o spolo
čenskej potrebe hudby . Preto chceme v prvom rade rieiiť otáz
ku hudobnej výchovy, predovietkým zálefitosť vieobecnej vý
chovy detí a mládefe. Stav hudobnej kulttíry v Poľsku je desivý. 
Výskumy dokawjú, te následkom chýb minulých rokov sme sa 
v oblasti hudobných potrieb spoločnosti ocitli na poslednom 
mieste v Európe. Poľsko sa pomaly stáva hlučnou krajinou, hu
dobnou ptíit'ou. (Znie to ako snwmý paradox, v porovnanf 
s postavením poľských tvorcov vo svete.) V danej si111ácii sa
mosprávna reforma môle zasadiť hudbe smrteľný tí der- budú 
o nej rozhodovať {tu/ia , ktorf si neuvedomujú obrovský vý· 
znam výchovného pôsobenia hudby . Preto sa staviame za och
f{lfiLt hudby v Ikolskýclt progmmoch, za reformll vzdelávania 
učiteľov tohto predme/Ll, za záchranu 11padajtícich h11dobných 
cemier, za zachovanie I kolských koncertov a napokon za za
bezpečenie priority spoločenského záujmu pred záujmami sku
pinovými. Z tých istých prfčin mus( odborné hudobné Ikolstvo 
v prechodnom období zostať pod ochranou Itámych inititúcif. 

Qr11hou pálčivo11 zálelitost'ou je otázka právnej regulácie' 
a s 1íou súvisiaceho systému dotácie kulttíry. Státnemôfe rezig
novať na ochranu k11ltúry. Totálna komercionalizácia by pri
niesla nevypočítateľné straty. Poľsko predsa nemôle prija( ame
rický model - bolo by to v rozpore s európskou tradfciou. V tej
to situácii vytvorenie systému právnej ochrany kultúry sa stáva 
prvoradou úlohou. V iných krajinách exiswjú právne úpravy 
tohto typu, v Dánsk ll exiswje dokonca h11dobný zákon. Možno 
pou f it' hotové vzory a prispósobiť ich naiej realite a potrebám. 
Vyslovujeme sa za vytvorenie podobného systému. Takýto sys
tém bude-pôsobit' stabilizujúco, zreteľne vymedzi hranice §tát· 
nej pomoci, bude inipirovať (napr. pomocou dmíovýclr odpi· 
sov) a dokonca vynucovať náklady na kultúru, predfde mrha
nill prostriedkov (spomeniem ako priklad mnohomiliardové 
straty spósobené nezdanen fm kazetového pirátstva). Legislatív· 
ne práce by museli byť sprevádzané vypracovan fm perspektív· 
neho programu kultúmej politiky Itátu . , 

Predpokladáme, t e starostlivosť o kulhíru riadená Minister
stilom kultúry a umenia by sa tým - prinajmeniom v meritórnej 
sfére - skór zvýiila ako oslabila. 

Za tretí kfút ový problém poval ujeme zalrraničlltí spoluprá
cu. UNESCO vyhlásilo deväťdesiate roky za desaťročie kulllí· 
ry. To znamená pre členské Itáty plnenie zvláimyclr tí/oh, ktoré 
nakoniec vyplývajtí aj zo záverov Helsinskej konferencie. Pol
sko je tu vo výnimočnej situácii, keďfe zohralo d6/elittí úlohu 
v inipirovaní premien v naiej geografick ej oblasti :- nielen 1'0 

sf ére politickej, ale i kulttímej. Susedia od nás očakávajú prí
klad i úzku spoluprlícu - v oblasti hudby je to evidenmé -naia 
nemohtícnost' móle mat' negatfvne medzinárodné dôsledky, 
móle zapríčiniť straw doterajifch pozfcif. Pofad11jeme: 
l ) uwanie zahraničnej spolupráce za jednu z prioritných úloh, 
2) pôsobenie proti poklesu výmeny, 3) premodelovanie činnosti 
poľských ini tillítov v zahranič(. Ponuka poľskej hudby je atrak.l 
tfvna a vóbec nemusf byť stratová. Oclmmu si vyfadujrí najmä 
najdôlefitejiie medzinárodné hudobné festivaly v krajine, na le
le s Vari avskou jese1lou. 

A tlf len v krátkosti o iných zálel itostiach. Povaf ujeme za 
nevyhnwné rozvinúť St(lrOstlillosť o infraitrukttíru. V na!om 
odbore sa najväUfm nebezpečenstvom zdá byť ohrozenie exis· 
tencie jediného poľského hudobného vydavateľstva . Starostlivú 
ochranu vyladuje fonografia a komplexnú analýzu a podporu 
rozhlasový hudobný program. • 

Nakoniec zopár slov o situácii v naiom prostredí. Nový sys
tém financovania spolkov bolestivo zasiahol samotné základy 
ich existencie. Obmedzenie dopy111 na kuluíme hodnoty, nedo
statok prostriedkov na I tattítové ciele zvyiujLÍ pauperizáciu a 
vedú k trieiteniu skladateľského prostredia. Pri súčasnej situácii 
v krajine sa neodvafujeme počftať so zvýšenými dotáciami, 
oviem dve oblasti viak musilt byť vzati! do úvahy protekčným( 
spósobmi: uprednostnenie súčasnej poľskej hudby, zv/á§( 
uprednosmenie mladých a tiet ochrana starifch osôb. (Tu sa 
dotýkam smutnej záleiitosti dôchodkov tvorcov.) 

Zväz poľských skladateľov je pripravený aktfvne sn ztíčast
líovať na vietkýclt činnostiach, ktoré sledujú ochranu a nápravr1 
poľskej kultúry. 

Poznámka redakcie: Ver ime, ie na podobný hlas v na~om par
lamente nebudeme musie/' dlho fakať. 
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Oc 
Diplom česko-slovenskej hudobnej kritiky za rok 1989 

získal slovenský skladateľ Jozef Sixta (-1940) za skladbu 
Punctum contra punctum a za českú tvorivú sféru Milo
slav lštvan, in memoriam, za Variácie na renesančnú té
mu pre ženský a mužský hlas a komorný orchest er. Dip
lom oceneným autorom odovzdal 27. septembra t. r. v 
Brne predseda Klubu hudobnýc_h kritikov Čiech a Mora
vy, Miloš Pokora, ktorý predsedal aj záverečnému 
3. hodnotiacemu kolu. Prinášame príhovor M . Pokoru, 
prednesený pri tejto príležitosti. 

Vážení hostia , d ámy a pán i, 
dostalo sa mi cti , aby som pri prfležitosti 

slávnostné ho otvore nia 2S. Medzi\")áro dného 
hudobného festivalu v Brne odov~dal dvo m 
hudo bným tvo rcom , občanom to hoto štá tu , 
Diplom česko-slovenskej hudobneí- kritiky . 
Robím tak z poverenia Slovenskej muziko lo
gickej asociácie pri Slovenskej hudo bnej únii 
a Klubu hudobných kritikó v Ciech a Mo ravy 
združených v Asociácii hudo bných umelcov a 
vedcov. Diplo my, kto ré odo vzd ávame a kto
rých tradícia bo la po vynúte nej dvadsaťroč
ne j odmlke vzkriesená iba v minulom ro ku , 

-majú charakte r čestného uznania . Ich úče
lo m je jednak aspoň symbo licky oceniť tvori
vú poctivosť a o dvahu , jednak prostredníc
tvom širo ko ko ncipovaného hodno tiaceho 
a ktu , kto rý konečným rozhodnutiam p red
chádzal a na kto ro m sa podieľa la viac než 
stovka hudo bných o dborníkov z centie r i re
gi0nov , napomôcť vytvoriť takú a tmosfé ru , 
kon frontačnú klímu , v kto rej sa vážnej hud
be prosto dobre dýcha a jej poctivým a od
vážnym tvo rcom d arí. Pred meto m hodno te
nia sú vždy die la premiérované v minulom 
ka le ndárnom ro ku , takže tohtoročný Diplo m 

e V ZNAMEN! WUPPERTALSKEJ KULTÚRY. Vychodoslovenskú metropolu Košice s ne
meckým mestom Wuppertal viol u dlhoročné priateľské styky . V tomto roku od 30. septembra 
do 6. októbra sa konal ul JO. ročník Tý f dtla wuppertalsk ej kultúry . V rámci Týfdňa sa v Ko
šickom dome umenia uskutočnili d va koncerty. Dňa l . októbra, na Medzinárodný deti hudby, 
vystúpila inštrumentálno-vokálna skupina dievčat - PAJKELE, ktorá svoj program zamerala 
na ! idovské sviatky a z vyk y. Koncert vtipne uvádzala členka súboru Zuzana 8/achová. Po 
koncerte bolo mil~ stretnlllie, na ktorom sa zúčasmili nielen účinkujúci, ale aj starosta Wupper
talu, Werner Draudt, prafský rab fn Daniel Mayer, námestn fčka primát~Jfa MK Judiw Stofková 
a poslucháči koncerw ,'hlavne členovia ! idovskej cirkevnej obce na čele s pánom Zickom . Na 
ďalšom podujat( sa 4. októbra, v rámci abonentného cyklu Státnej filharmónie, predstavil Mar
tfeld Quartet/ z dru fobnélro Wuppertalu. Tento súbor ul Košičania poznali z iclr vynikajúceho 
koncer/LI na minuloročných Wuppertalských dtloch. Aj v tomto roku ich interpretácia (Sláčiko
vé k varteto F dur op. 90 Americké Atllonfna Dvoŕáka, Sláčikové kvarteto č. l Kreutzerol'a so
náta Leoša Janáč.ka a Sláčikové k varteto č. l e mol .,Z mého ! ivota" Bedŕiclra Smetanu) bola 
v znamení vysokej umeleckej k vality . - Ja--
Salzburské slámostné hry 
dokončenie zo str. S 
dobné ho myslenia . Die lu sa priblížil s nad
hľadom , e nergicko u vervou i sub tílno u drob
nokresbo u p ri súčasnej sta rostlivosti o veľko
rysú lín iu väčších celkov . V druhe j časti kon
certu pred viedol dramaticky vzrušujúcim 
spôsobo m Stravinského najznáme jšiu, pri 
svo jo m vzniku šokujúcu , dnes už klasickú 
skladbu Svätenie jari. Levinovi sa brilantne 
podarilo rozo:lvučať ele mentárnu moc divo
kých rytmov, ligotavých farieb , a le i mäk
kých poetických úsekov skladby. Orchester 
p reu káza l aj v to mto d iele svo je mimo ria.dne 
kva lity. · 

Dvojica ko nce rto v ďalšieho z po predných 
sveto vých o rchestrálnych telies, Philharmo
nia Orchestra Lo ndo n pod vede ním svo jho 
hudobné ho riaditeľa Giuseppe Sino po liho 
bo la zasväte ná Richardovi Straussovi a Gus
tavovi Mahlerovi . Na prvo m koncerte od zne
li Strausove symfo nické básne Do n Juan op. 
20 , Ž ivot hrdinu op. 40 a Styri posledné pies
ne v inte rpretácii Jessye No rmanovej , na 
druhom koncerte bo la programovaná 7. sym
fó nia G . Mahlera , z kto rej som počul úryvok 
na skúške . Zd á sa, že Sino poli má osobitú 
afinitu k o bo m týmto skladateľom. V Lo ndý
ne som počul ko ncert, na kto rom Sino po li so 
svo j ím o rchestro m predviedo l die la práve 
týchto majstro v novoro mantickej o rchestrál
nej tvorby. Z vuk tohto vynikajúceho o rches
trálne ho telesa je iný ako zvuk Viede nských 
filha rmo nikov, je akosi "medzináro dný", 
menej osobitý. Po stránke technické ho per
fekcionizmu a výrazovej intenzity je to však 

IJŽ. Scéna z opery Fidelio L van Beethovena 

te leso špičkových kvalít. Veľkú záslu hu na 
úro vni o rchestra má Sinopo li , kto rý uro bil 
pomerne strmú kariéru a zaradil sa k vedú
cim dirigentským o sobnostiam dneška . V 
SalzburgL~ vystupoval prvýkrát . Je to typ 
hfbavého , všestranne rozhľadeného ume lca , 
ktorý hľadá v hudbe vždy pozadie umeleckej 
výpovede a j eho širšie súvislo sti. Strausso ve 
symfonické básne od zne li v plnej nádhe re 
bohatého o rchestrálneho lesku a hýrivých fa
rieb , programový obsah symfo n ických básní 
tlmočil názorne a p lasticky. Vrcho l večera 
však nespo rne zna menalo vystúpe nie J essye 
No,rma novej . Zvnúto rnelý prednes Štyroch 
posledných piesní R . Straussa v pod an í te jto 
pože hna nej umelkyne ako by po tvrdili tézu 
recepčnej este tiky o h isto ricko m vývoji zmy
slu hudby , totiž že o bsah hudby sa rozvíj a 
v priebehu doby, v časovom rozme re . Nor
manová o bjavila a o dk ryla v týchto piesr1ach 
nové, dosiaľ ne tušené dime nzie . J ej prej av 
bo l natoľko o dhmotnený a preduchovne lý, 
že tra nscendoval d o iných sfé r . Umelkyňa 

vložjla do svo jho subtílneho , é terické ho pre
javu celú hfbku duše . Aj Sino po li sa so svo
j ím orchestro m preukázal ako veľm i citlivý , 
zvnútornelý a veci znalý sprievodca. Výni
močnosť vystúpenia J . Norma novej vytušilo 
i o becenstvo , často rezervova né , zhýčkané 

a odme nilo umelkyňu neutíchajúcim po tles
kom . 

Na vystúpenie J essyc No rma novej sa ned á 
zabudnúť, ostáva trva lo u pamiatko u na Salz
burské. hudobné slávnosti 1990 . 

PAVO L PO LÁ K 

Snímka Salzburger Festspiele 

sa týka slovenských a českých skladate ľských 

pre mié r z ro ku 1989. T ých sa v stupňujúcom 
tvo rivom kvase. gradujúcom príchodo m než
nej revolúcie , nazbie ralo na dvesto, o to viac 
by som chcel blahoželať šestici skladateľov 
(Ivanovi Kurzovi , Svato plukovi H avelkovi , 
Ivanovi Parfkovi , Ivanovi Hrušovské mu, Jo
ze fovi Sixtovi a Miloslavovi lštvanovi), ktorí 
prešli sito m dvoch p rvých národných kô l do 
ko la záverečného , kto ré sa, ako je už tra
d íciou , ko nalo v spoločnom paritnom zastú
pení slovenských a českých odborníkov. 
Zvlášť ma teš í , že podľa konečného verdiktu 
po ro ty získala tohtoročný Diplo m česko-slo
venske j hudobne j kritiky za slo ve nskú tvori
vú sfé ru te kto nicky sme lá ansámblová ko m
pozícia Punctum contra punctum Jozefa Six
tu , d ielo , k to ré muselo na svo ju premiéru až 
kruto dlho čakať a za českú tvor ivú sféru to 
boli Va riácie na renesančnú tému pre žensk ý 
a mužský hlas a komorný o rchester , dnes už , 
bohužiaľ zosnulé ho, brnenského tvorcu Mi
loslava Ištva na , die lo naprosto o rig inálne , 
svojbytne j kompozičnej poetiky a prito m 
zmyslovo preslnené , pôsobiace na posluchá
ča ako podpichujúce pohľaden ie . 

l 
SPOMIENKOVÝ VEl:ER NA V. F. 

BYSTRtHO. Dfla 2. októbra 1990 sa v sále 
Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici 
konalo hudobni stretnutie, venované skla
datel'cM, pedqóaovl a orpnlsto\i V. F. 
Bystrému. Prftomni auditórium strávilo 
prQemný a poumý veftr spomienok na svoj
bo rodMul, ktoré sprevádzali jeho ľubozvu~ 
Di aaelódle z Tlsie slovenských radových 
pleslú a Ustllov do pamltnika, v lnterpretá
cU. sóllstky opery DJGT M. Tomano,·ej a 
klaviristky D. Turňovej. Pútavosť znúobUa 
prftolllDOSť priameho !laka V. F. Bystrého 
M. 8úllka. Svoje osobni spomienky na u~J
tera dopf6al frapaentaal z vefml d61dadné
ho a rozslablelao jedeúsťtlsic stranového 
dennoU., ktorý obsahiQe podrobné záznamy 
o ltúdla, skladatefskej dräe, povolani, zá
rubídl, súkromnýeh l pracomých problé
mod~, vofnýda cbvfl'ach skladatefa, ale l o 
celospol•asllom dlani. PrekvapiQúclm 
spestrenfm rozprávania boU autentické ex
poúty - perá, rukopisy a fotografie sklada
tel'a - ktoré Dielca zhmotnili, ale l orlpnál
ae sprftomnlll spomfnani udalosti. Spo
mienkový veftr na V. F. Bystrého umomll 
nahliadnuť len na nepatrný zlomok obetavé
bo livota a rozsiahlej, národne orientovanej 
norby, preto prftomnf uvítali prfsľub orga
nlzsitorov o cyklickom pokrarovanf večeroy 
vtno"aných nielen V. F. Bystrému, ale l ďlil:
tlm hudobným osobnostiam. E.B. 

Hudobní nadšenci 
Klub F. Liszta v Bratislave lO-ročný 

• 

V poslednú septemq rovú ·nedeľu sa usku
točnil v Hudo bnej sieni bratislavského hradu 
slávno stný ko ncert pri prfležitosti d ecénia 
Klubu F. Liszta v Bratislave . 

To to skro mné združenie vzn iklo pri MV 
Csemado ku z inicia t ívy niekoľkých nadše
ných pro pagáto rov Lisztovej hudby a pesto
vateľov kultu hudoboé ho velikána , ktoré ho 
životné osudy boli úzko späté s Bratislavou . 
O úctyhodnej šírke činnosti svedčia albumy, 
vyd ané pri S. a 10. výročí vzniku klubu. Ťa
žiskové fo rmy klubovej práce predstavujú 
prednášky spo jené so živými i re pro dukova
nými hudo bnými ilustráciami, exkurzie po 
stopách F . Liszta i ďalších skladateľov , ná
vštevy ko ncertných podujat í a príležitostná 
vlastná ko ncertná aktivita . Vzhľadom na po
merne vysoký počet členov , kto rých je v sú
časnosti vyše 2SO, je významná aj skutočnosť , 
že jedno tlivé klubo vé stre tnutia poskytujú 
pravidelný priesto r pre širšiu hudo bnú osve
tu . V ne j sa po pri Liszto vi ve nuje pozornosť 

rovnako význal"ným osobnostiam d o mácej i 
svetovej hudby , ako aj a ktuálnym info rmá
ciám hudo bného d iania . Klub F . Liszta pred -

:K.<> N":K..-.:..J:RZ 
·Slovenská filharmónia v Bra

tislave vypisuje konkun do ko
morného súboru Musica aeter· 
na na miesto hráča: 

- na barokových husliach, 
- na barokovom hoboji. 
Konkurz sa uskutoční dňa 

29. 10. 1990 v Moyzesovej sieni 
Slovenskej filharmónie. Pri
hlášky prijíma a informácie po
skytuje osobné oddelenie SF, 
Fučíkova 3, 816 Ol Bratislava, 
tel. 333351-3. 
e SLOVENSKÝ AUIARMONICKÝ ZBOR 
~ Z. - JJ. 9. t. r. "' ~ mestidt 
Fl'llllrizska, SRN a RaUslla, kde pod .-aíBI 
I\'Ojllo aO\'éllo ~ J . Rozeluaala 
a M. Vadia ln'ledol Berllomwo Requiem a zbory 
S.lbduaul-. 

stavuje jednu z možných fo r iem dobrovoľnej 

kultúrno-výchovnej práce v h udobnej o blas
ti. Ide o združenie . kto ré zo sk ro mných zd ro
jov d okáže produkovať výsledky hod né uzna
nia. 

Jedným z n ich bo l aj spo mínaný jubilejný 
koncert , na kto ro m sa predstavili p r íslušníci 
mladšej generácie slove nských intcrprciov, 
hlavne s tvorbou F. Liszta. Vynikajúci Im
rich Szabó, mimochodom predseda klub u , 
vhodne rámcoval ko nce rt o rganovýrni o pus
mi Liszta ( Nun d anke t a lle G o tt) a Loiusa 
Vierneho (Symp ho nia No 3. ) , kto ré p red vie
do l s jemu vlastnou suveren ito u a umeleckou 
po ko ro u . Mlad í úspešn í p ianisti J>etcr Máté a 
Tomáš Gaál po tvrdili svoje pozoruhodné vir
tuózne i ko mo rné interpretačné kvalit y. Kým 
pedagóg Ko nzervató ri a v Ko šiciach P. Máté 
sa zaskv~ brilantným poda ním Me fi to - val
číka , T . Gaál prispe l k úspechu podujatia 
nie le n Lisztovou La Campanellou , ale aj ako 
dô stojný pa rtner sólistu o pe ry SND Petra 
Mikuláša. V ich spoločnej pro d ukcii zazneli 
ná ročné a zried kavo počut é piesne F . Liszta : 
Gastibe lza bole ro (na text V . Huga) a Die 
d rei Zigc uner (N . Le nau). k to ré patrili k 
umeleckému vrcho lu mati né . Z anietený prí
stup inte rpretov zvýrazr,uje skutočnosť, že 
ich jedino u o dme nou bol le n hrejivý pocit a 
dlho trvajúci po tlesk . 

Poduja tie doplnilo n iekoľko kratších prí
spevkov o histó rii klubu F . Liszta v Bratisla
ve a skl adateľových vzťahoch k mestu i k svo
jim priate ľom , kto ré prednieso l zástupca 
d ružobné ho klubu zo Sopro nu, muziko lóg 
A. Nagy a člen vedenia bratislavské ho klubu 
Ladislav Schleicher. T e nto pamätník hudob
ného života nášho mesta j e od samých začiat
kov hnacou silou tohto ko le kt ívu milo vn íkov · 
hudo bného umenia. Uzna ním je ho či nnosti i 
práce klubu j e akiste a j kole ktívne členstvo v 
Slovenskej hud obnej spoločnost i (kto rá sa 
tiež pod ieľa la na ko nce rte) , a ko aj prísluš
I)OSť k hnutiu Kruho v priateľov hudby. Nad
šenie· a elán , a kým Klub Ferenca Liszta 
v Bratislave pracuje už jedno desaťročie, je 

· v mnoho m inšpi rujúce. Kiežby dlho vydržalo 
a "nakazilo" aj čo najširšie o kolie. 

l 
GEJ ZA VAJDA 

Česk.ý 
h.."U.dc:»b .. ý 
adresá r 

1990 
A. Padevetovej v redakcii M. So
botku, obsahuje adresy jed
notlivcov, súborov, organizácií a 
inštitúcií prevažne z profesio
nálnej oblasti vážnej hudby 

· (300 strojopisnýcb strán, cena: 
50,- Kčs), rozmnožuje Český 
hudobný fond (118 OO Praha, Be
sední 3), odkiaľ ho zasielame 
podľa písomných objednávok 
na dobierku. 



Sympózium o zborovej hudbe 
Vďaka Ministerstvu kultúry, Slovenskému 

hudobnému fondu a Slovenskej hudobnej 
spoločnosti som sa v dňoch 6. - ll. 8. 1990 
mohol z(Jčastniť na prvej , podstatnej a naj
väčšej časti Druhého svetového sympózia o 
zboroveJ hudbe , ktoré sa konalo v hlavnom 
meste Svédska ~tokholme. Túto veľkolepú 
akciu organizovala Medzinárodná federácia 
pr'.! zborovú hudbu (IFCM) v spolupráci s !lá
rodnými zborovými asociáciami Svédska a 
tiež Estónska a Flnska, kde prebiehala druhá 
časť (Tallin , Helsinky, 12. - 14. 8.). Prvé ta
kéto závažné podujatie sa konalo pred troma 
rokmi vo Viedni, čo mohla byt', vzhľadom na 
jej blizkosť, jedi11ečná prlležitost' pre našich 

1 záujemcov spoznal' to najlepšie, čo v tejto ob
lasti na svete jestvuje, žiaľ , vtedy sme o tom 
na Slovensku vôbec nevedeli. 

Na tohtoročnom sympóziu sa zúčastnilo 
okolo 450 odborníkov zo 47 št á to~ z celého 
sveta. Popri domácom ~védsku (104 účastni
kov) ma najviac prekvapil ďaleko najväčši 
záujem z USA ( 107). Vyspelé zborové kraji
ny z tzv. ,.východného bolku" boli však 

• o~rem ZSSR (8) zastúpené minimálne, alebo 
vóbec (CSFR 2, Bulharsko, Maďarsko, NDR 
po jednom). Príčin u vidím nielen v to m, že 

. doposiaľ nic sme členmi IFCM, ale najmä v 
devízových možnostiach týchto štátov, na
koľko každý účastn ík si musel hradiť všetky 
výdavky spojené s cestou, pobytom, vrátane 
účastn íckeho poplatku , čo spolu nebola za
nedbateľná suma. To však nebránilo, aby 
sme tu nestre tli zástupcov takých "zboro
vých" krajín ako je napriklad Ghana, Keňa , 
Martinique, Togo , Zambia, Zimbabwe, ale 
aj vzdialených krajin rôznych kontinentov: 
Argentlny. Austrálie, Brazílie , Chile, Kuby. 
Islandu, Japonska , Mexica, Nového Zélan
du. Peru , Filipín , Singapúru . Tchajwanu, 
Thajska a iných. 

Program sympózia bol veľmi bohatý a mal 
svoj stabilný, zabehaný poriadok: avšak vždy 
prebiehalo niekoľk'o akcii súčasne a tak na
priek tomu , že sa niektoré opakovali , nebolo 
možné sa na všetkom zúčastniť . O krem pred
nášok , teoretických a praktických seminá
rov , po celý čas prebiehala aj výučba zboro
vého dirigovania (Eric Ericson) a uskutočnilo 
sa množstvo koncertov, okrem iných v pre
krásnej, novej , modernej, architektonicky a 
akusticky vynikajúcej sieni v Berwald Hall. 
Na všetkých podujatiach vystupovali popred
né svetové dirigentské osobnosti a spevácke 
zbory ako napriklad Dale Warland ~USA) a 
jeho speváci , Vladimir Minin a Státny akade
mický ruský zbor zo ZSSR, Gustav Sjôkvist a 
S védsky rozhlasový zbor, Komorný zbor Eri
ca Ericsona (Svéd~ko), Andrew Parrott a Ta-

verner Choir (Veľká Británia), Uwe Gronos
tay (SRN) a Holandský komorný zbor, Erwin 
Ortner (Rakúsko) a Zbor Arnolda Schônber
ga, Schola Cantorum de Caracas (Venezue
la) , dir. Alberto Grau, Efroni Youth Choir 
(Izrael), Coro Fonte (Japonsko) s dirigentom 
Masa1uki Tsujim, mužský zbor Orphei Drän
gar (Svédsko) s dirigentom Robertom Sun
dom a Komorný zbor F. Liszta (NDR). Ve
novali sa praktickým problémom práce so 
zborom, otázkam štýlu a inte rpre tácie d1el 
rôznych obdobi a regiónov, mali sme mož
nosť oboznámiť sa aj s novou švédskou a vô
bec i domácou tvorbou kraj ín jednotlivých 
účinkujúcich súborov. Zaujímavé a podnet
né boli prednášky na témy ako Mýty v inter-

V mestskej koncertnej sien i som bol sved
kom strhujúceho koncertu tzv. Evanjeliové
ho spevu (Gospel Concert) v podaní asi 
SOO-členného zboru štokholmskej mládeže a 
neskôr vynikajúceho černošského Charles 
May ·Ensemble. K nezabudnuteľným zážit
kom patrilo aj vystúpenie Svetového mládež
níckeho zboru ( l OO členov z 22 kraj fn , z toho 
l l z ČSFR - najvi a~ zo všetkých štátov- 5 zo 
Slovenska), ktor! pripravili a dirigovali Frie
der Bernius a Ward Swingle. V prvej časti 
znela zborová tvorba Tormisa, Boyda a 
Schônberga, v druhej populárna a jazzová 
hudba v úprave pre mie aný zbor. Obidve 
rôznorodé polovice programu boli technicky. 
výrazovo a štýlovo dokonale interpre tované. 

~tokholm - miesto stretnutia zborových nad~encm· 

pretačnej praxi renesančnej a barokovej ht•d
by, Akustické aspekty zborového spievania , 
Nové aspekty intonácie, Hudba a politika, 
Ako sa spieva americká evanjelická hudba, 
Zborový pohyb v tret'om svete, Zborová hud
ba latinskej Ameriky, Izraela , čiernej Afriky, 
japonská zborová hudba a ďalš ie. V rámci 
General sessions. čo je akési spoločné pose
denie pri zborovej hudbe , sa do spoločného 
spievania mohli zapojiť všetci účastn íci v sále 
(Community singing). Zažili sme veľmi zau
jímavé stretnutie s Gunnarom Erikssonom 
(Svédsko) a jeho Gôteborským komorným 
zborom (Prechádzka s otvorenými u~ami) a 
Voľné spievanie (Open singing) pod vedením 
Williho Gohla zo Svajčiarsk a. 

Pre mňa to bol vrcholný zážito k štokhol
mskej časti symózia. Záverečný koncert v 
tomto meste patril skladbe J . Brahmsa Ne
mecké rekviem, ktoré pod tak tovkou sve
toznámeho amerického dirigenta Roberta 
Shawa interpretoval 200-členný zbor a Svéd
sky rozhlasový symfonický orchester . Potom 
a účastníci sympózia preplavili loďou do 

Tallinu a Hclsfnk, kde mali možnosť vypočuť 
si ďalšie vynikajúce estónske a ffnskc zbory, 
vrcholom bola realizácia Pendereckého 
skladby Poľské rekviem pod osobným vede
nim autora. 

Sympózium bolo dokonale pripravené a 
zorganizované. Popredné zborové telesá s 
výbornými dirigentmi nám ponúkli kvalitnú 

zborovú inte rpretáciu skladieb všetkých štý· 
lových obdobi , no zo súčasnej tvorby sme ne· 
počuli nič kompozične objavné alebo prekva
pujúce -všetko tu už bolo. Prednášky a se· 
mináre na mila niekedy robili dojem, akoby 
sa kvalitné zborové umenie pestovalo len v 
tzv . západnom svete . Prekvapila ma (v dobe 
prenikavého rozvoja počítačovej techniky) 
neinformovanost' generálneho sekretára 
IFCM p. Waltera Collinsa z USA o česko-slo- • 
venských speváckych zboroch, ktoré sa už 
najmenej 25 rokov umiestňujú na svetovýcll 
medzinárodných zbórových súťažiach pravi· 
delne na medailových miestach ; to isté platí 
o telesách bulharských, maďarských a poľ
ských (čo by sa malo v "(Jstredi" registra· 
vať). V tomto smere nás čaká v budúcnosti 
vera práce. Coraz podstatnejŠiu úlohu zohrá 
však aj úspešnosť a schopnosť našej ekono· 
miky, aby sa naše súbory mohli bez problé· 
mov organizovať v rôznych mimovládnych 
svetových inštitúciách a zapájať sa postupne 
do ich konkrétnych činnosti. 

Budeme si však musieť zodpovedať na via
cero otázok , týkajúcich a perspektívy nášho 
zborového hnutia . Zri aďovatelia speváckych 
zborov prestávajú ich ' inno ť finančne pod· 
porovať, niektoré sa na základe toho už roz· 
padávajú. Dlho potrvá, kým naše podniky 
budú tak ekonomicky ilné, aby mohli rôzny· 
mi spôsobmi uvoľňovať peniaze na kultúru. 
Nebudeme nutení prejsť na spolkársku čin· 
nosť a brať tento druh hudby ako zá· 
bavu a oddych po namáhavej práci a 
nie ako krvopotnú drinu s takmer pro· 
fes ionálnymi výsledkami v amatérskych 
podmienkach? Ako budeme motivovať 

mladších i starších spevákov k tvrdej práci, 
keď títo sa budú musieť v živote "naplno'· 
sta rať o svo.W existenciu a "lákadlo" zahra
ničných zájazdov sa otvorením dverí do sveta 
vytratilo? O týchto a ešte aj ďalších otáz· 
kach by srne mali čo najskôr diskutovať a 
spoločne nájsť primerané východiská, aby 

l dlhoročná trad ícia a umelecká úspešnosť 

nášho zborového hnutia nestratila vydobyté 
pozície, ale ich ďalej upevňovala a rozvfjala. 

PETER HRADilr 

l . 

~D~L~I>~~· ·.,9o e 8. augusta t. r. v Grazi zomrel vo veku·68 rokov Andrzej 
Dobrowolski , významný poľský skladatel", pedagóg a dlhorob 
ný popredný funkcionár Zväzu poľských skladateľov. 

' . . 
• 

Tohtoročná 9. medzinárodná spe-
vácka súťaž Belveder vo Viedni pri
niesla viacero prekvapení l otáznikov 
nad súčasnou výchovou mladých spe
vákov a Ich uplatnením v praxi. l. ce
nu v opernom spev~ získal poľský ba
rytonista Wojciech Drabowicz z ~ 
zňanskej Hudobnej akadémie. V mi
nulom roku získal pnú cenu v sú ťali 
Adama Dlduru a tohto roku s tretou 
cenou stať sa laurdtom speváckej sú
taže P. I. Č~kovského v Moskve. 
2. cenu dostal turecký barytonista Se
dat Ostoprak. O 3. cenu sa delili ru
munská sopranistka Angela G heor-

Wojciech Drabowlcz 

ghiu (domov sl odniesla dohromady 
sedem uznani a ocenenO a kanadský 
basbarytón Desmond Byrne . Okrem 
toho Mozartovu cenu rozdellll medzi 
Wojciecha Drabowicza a Desmonda 
Bymeho. Cenu' publika získala ame
rická sopranistka Mary Paul. Okrem 
oOchilnych cien udelll osobitné ceny 

operný časopis OPERNWELT. Nosi
teľmi ceny Opemweltu sa stali Olaf 
Lernrne a Tamás Clernentis. Olaf 
Lem~e upozornil na seba Interpretá
ciou árie Papagena z Čarovnej Rauty 
ako kultivovaný a mozartovsky ~týlo
vo citlivo splev~úcl barytón. Pre za
ujímavosť treba uviesť, že v bývalej 
NDR z národnej speváckej sútaže vy
padol, v Dvotákovej speváckej sútafJ 
v Karlových Varoch dostal dve osobit
né ceny: čestnú cenu poroty a cenu za 
n~lep~lu Interpretáciu Dvohikovej 
plesne. A napokon popri osobitnej 
ceny Opemweltu dostal tlel Jpeciál
nu cenu Schwetzlnger Festspiele, 
ktorá je spojená s u(!lnkovaním na 
festivale. Tamás Clementls- pôvodne 
zubný technik - absolvent budape~ 
tianskej Hudobnej akadémie, absol> 
voval spevácky kurz u slávnej speváč
ky Kiri Te Kanawa. t\1 on zaujal pozo
ruhodnou Interpretáciou tvorby W. 
A. Mozarta a po jeho u(!lnkovaní na 
súťali sa o ňom hovorilo ako basba
rytónovi budúcnosti. Známy operný 

intendant a režisér August Everdlng 
na súťaži kon§tatoval, že medzi oce
nenými ňie je ani jeden mladý spevák 
z Nemecka a Rakúska, čo j e zrejme 
vizitkou neradostnej situácie vo v}·
chove spevákov v týchto kn\llnách. 
Na .druhej strane ~fredaktor časopl· 
su Opemwelt Imre Fabián konJtato
val, že tento stav skôr súvisí s ne
dostatočným záujmom, azda až ~ 
hodl.nos(ou mladých spevákov o ná
ročné ~túdlum, ako s celkovým sta
vom pedagogickej úrovne, pretože ~ 
účastníci a nositelia cien z Iných kra
jín sú tohto dokladom. Súťaž doku
mentova.la, že tradícia a povesť spe
váckej školy nie je Yldy zárukou kva
litS', o čom svedčí ~ neumiestnenie 
česko-slovenských účastníkov v tejto 
súťaži. V každom prípade, kon~tatuje 
I. Fabián, súťaž Belvedere je spoľah
ll'yým barometrom súčasného stavu a 
nabáda k ~enej ostražitosti vo ' "Ý
chove a v praktickom uplatnení mla
dých spe,•áckých talentov. -11\lk-

Tam as Clementls 

e 12. augusta t. r. v Otwocku zomrel vo veku 90 rokov nestor 
pofských skladatefov, pedagóg a zaslúžilý organizátor hu
dobného života v Pofsku, Piotr Pe rkowski . 
e V dňoch 6. -18.júla t. r. uskutočnil sa, Festival experimen
tálnej hudby, ktorý v Bourges zorganizovala Grupe de Musi
que Experimentale pod l"edením Francoise Barrleére a Chris
tiana Cloziera. v programe festivalu odznelo vyk stodvadsať 
diel skladateľov z Ameriky, Európy a Nového Zélandu. Počas 
festivalu prebehla ~ 18. medzinárodná súťaž elektroakustic
kej hudby, na ktorú 286 skladateľov z JS kn\lín sveta priblási
lo 330 skladieb. Trinástčlenná medzinárodná porota udelila 
ceny nasledovne: Paul Dol den (Kanada),! oblasti " miešanej" 
elektroakustickej hudby dve druhé ceny získali Kjell Johnsen 
(Nórsko) a Frances White (USA) a v oblasti hudby elektroa
kustickej "en dlrecte" Robert Rowe (USA). Okrem toho šies
tim skladateľom mlad~ím 25 rokov udelili titul Réslcences, 
čo je vlastne ~tlpendljný pobyt v jednom z piatich vytypova
ných experimentálnych štúdií. 
e Spoločnosť Fryderyka Chopina vo Varšave usporiadala 
tretiu medzinárodnú súťaž ~tramofónových platní G rand Prix 
du Disque Frédéric Chopin. Sesf(!lenná porota na čele s prof. 
Zbigniewom Slhvhísklm udelila nasledovné ceny: v kategórii 
sólových diel mladému frallcúukemu klaviristovi Henrimu Bar
tovi za tri Chopinove Sonáty, s osobitným uznaním za Inter
pretáciu Sonáty c mol op. 4 pre Onnu Calllope; v kategórii 
diel klavír s orchestrom bol ocenený výkon Mu raya Perahiu s 
Izraelskou filharmóniou pod taktovkou Zubina Mehtu za In
terpretáciu Chopinov}·ch klavírnych koncertov pre japonskú 
Onnu Sony Classical so sídlom v Hamburgu. V kategórii ree
dícií historických nahrávok v sérilRéférences boli odmenené 
nahrávky vel'kých klaviristov Alfreda Cortota, Dinu Lipattlho 
a Claudia Arraua pre Onnu EMI. V kategórii piesní a komor
ných skladieb cena udelená nebola. Ceny udelili 18. októbra, 
pred zakončením 12. medzinárodnej c"hoplnnovej súťaže. 
e Na 29. medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Goricll, 
získal pnú cenu poľský zbor ll canto da camera za n~lepšle 
predvedenie renesančného diela. Súbor ll canto da camera 
vznikol v roku 1984 a jeho základ tvoria ~tudentl a absolventi 
vysokých hudobných ~kôl. Na svojom konte m~ú už dve dru
hé ceny zo súťaží v Tampere a v Arezze. 
e ~fdlrigent Nemeckej opery v Berlíne Giuseppe Slnopoll 
po nezhodách s vedením opery pri ~túdlu Straussovej opery 
Salome, odstúpil z funkcie. 

Podľa zahraničnej tiKe ... ~ 
-mJk-IU 
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B Ť_ HRDÝ NA SV.OJU. PRÁCU 
Na stránkach néiho časopisu sme v nedávnej minulosti prostred

níctvom rozhovorov predstavili dvoch zahraničných dirigentov, ktorí 
od začiatku nastávajúcej sezóny stoja v čele nai ich symfonických or
chestrov (HŽ 12/90 - A. Ceccato, šéfdirigent Slovenskej filharmónie 
a HŽ 20/90- J. Wildner, i efdirigent ätétnej filharmónie v Košiciach). 
Na rade je tretí stély host' v Bratislave - Angličan ADRIA~ LEAPER, 
ktorý by sa v najbližšom čase mal stat' šéfdirigentom Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave ... 

- Otec bol šéfom hudobnej školy vo Wat
forde blfzko Londýna, kde som aj ja od svo
jich 5 do 17 rokov študoval. Nasledovala 
Kráľovská hudobná akadémia v Londýne a 
to v odboroch klavír a lesný roh, k tomu bicie 
nástroje, ktoré som ale čoskoro zanechal v 
prospech štúdia dirigovania. Už niekoľko ro· 
kov predtým som ale dirigoval rôzne mládež
nícke o rchestre. Pre moju kariéru boli však 
dôležité iné, príjemné okolnosti : ponúkli mi 
miesto v komornom orchestri London Sinfo
nietta ešte počas štúdií, v dôsledku čoho som 
l 112 ro ka hral takmer výlučne súčasnú hu
dobnú avantgardu. Následne som asi dva ro
ky bol členom English Chamber Orchestra a 
2 1 -ročný som sa stal členom Ptlilharmonia 
Orchestra . Po skončení štúdia na akadémii 
som začal svoju profesionálnu dirigentskú 
činnosť- na čele Cambridgeského symfonic
kého orchestra , s ktorým som potom spolu
pracoval ll rokov, spočiatku ako hosťujúci 
dirigent , neskôr ako šéfdirigent. V roku 1982 
som prestal hrať na lesnom rohu a venoval 
som sa už výlučne dirigovaniu na "voľnej no
he" s radom súbo(ov, o. i. aj s dychovkou. V 
roku 1986 som sa zúčastnil na dirigentskej sú
ťaži v Manchestri , ktorá spomedzi 150 účast
níkov mala rozhodnúť o dirigentovi Hallé 
Orchestra- bol som šťastný , že voľba padla 
na mňa. Dostal som dvojročnú zmluvu, ktorá 
mi umožnila dirigovať ročne 30 koncertov. 
Bolo to výborné. Treba totiž vedieť, že Man
chesterský orcheste r na rozdiel od vašich te
lies absolvuje r~čne okolo 170 koncertov. V 
tomto kontexte, pravda, mojich 30 koncer
tov nebolo až tak vera. Po dvoch rokoch mi 
ponúkli ďalšiu zmluvu - trojročnú - už ako 
hosťujúceho dirigenta (do roku 1991, kedy 
obaja spolu so šéfdirigentom St. Skrowac
zewskim končíme). Para lelne s mojou spo
luprácou s H~llé Orchestra sa začala aj moja 
medzinárodná činnosť - hosťoval som v Ne
mecku , na Kanárskych ostrovoch a v novem
bri 1988 ma oslovil pán K. Heymann s ponu
kou na nahrávanie v B~atislave. Môj prvý 
profesionálny zážitok tu u vás mal charakter 
šoku: nepoznal som kvalitu orchestra a prvou 
nahrávkou boli dve najťažšie diela anglickej 
hudby: Holstova suita Planéty a populárne 
Elgarove Enigma-variácie. Nikto so SOSR 
tieto skladby nepoznal , a preto bola práca 
neuveriteľne ťažká - orchester však bol fan
tastický. 

Ak som dobre informovaná, mali by ste sa 
v tejto sezóne stať Ufdirigentom SOSR. Prečo 
ste túto ponuku prijali? 

- Ako prvý ma v tejto veci oslovil pán He
ymann, ktorý videl, že sa nám s orchestrom 
spolupráca darí , čo sa pozitívne odzrkadlilo 
aj na výsledkoch nahrávok. Musím sa priz
nať, že som mal veľký záujem o orcheste r , s 
ktorým môžem stále spolupracovať. SOSR 
som už poznal - aspoň som o tom bol pre
svedčený. Avšak na našom augustovom zája
zde v Hongkongu bol akoby celý vymenený. 
·Hral naozaj fantasticky! Podstatnú úlohu pri
tom zohrala akusticky vynikajúca koncertná 
sieň , v ktorej sa orchester po prvýkrát dobre 
počul, v ktorej jeho sláčiky po prvýkrát prek
rásne zneli. Hudobná disciplfna bola ihneď 
podstatne lepšia. Odvtedy sa znásobila moja 
vôľa v budúcnosti so SOSR pracovať; som si 
totiž istý, že jeho členom záleží na zvýšení 
kva lity - nie kvôli mne, ale pretože začali byť 
hrdí na svoju prácu, uvedomujú si, že kvalita 
a spôsob práce sú rozhodujúce - čo je, zdá sa 
mi , základný problém tejto krajiny vo všet
kých oblastiach života. proste: v SOSR je te
raz vynikajúca atmosféra pre dobrú, i keď 
tvrdú prácu. 

Odkedy by ste sa mali stať Ufdirlgentom 
SOS Ru? 

- To nie je ešte presne určené . Ale dúfa· 
me, že ak sa vyriešia čiastkové organizačné 
problémy s tým súvisiace , stane sa tak l. ja
nuára 1991. 

Co pre vás osobne znamená pripravné me
novanie do tejto funkcie a aké úlohy by ste si 
vytýčili? 

- V spolupráci s orchestrom je základnou 
požiadavkou, aby sa orchester s dirigentom 
vzájomne dobre poznali, aby vedeli , čo od 
seba môžu očakávať - je to potrebné na to , 
aby práca mohla všetkých tešiť . Hoci v tomto 

lŽ 
prípade ide o rozhlasový orchester, ktorého 
značná časť činnosti spočíva v nahrávaní , 

Sn(m.ka M. Jurík 

viem súčasne aj to , Že sústavná práca v štúdiu 
bez priameho kontaktu S? -~vým obecen
stvom nic je veľmi uspokOJUJUCa. Teda mo-
jím cieľom po zvýšení úrovne te lesa je zvýšiť 
počet zahraničných zájazdov a verejných vy
stúpení naj mä na domácich koncertných 
pódiách. 

Pozná orehester tento váš zámer a súhlasi s 
ním? · 

-Nehovoril som o tom ešte s orchestrom, 
a preto ani nemôžem hovoriť o plánoch, pre
tože bez vzájomnej dohody si nemôžem vytý
čiť cie le. Sú to zatiaľ moje myšlienky a pred
stavy o budúcej spolupráci . Rozhlasové or-

. chestre sú v over a väčšej mie re ako iné sym
fonické orchestre zastrdované záľahou by
rokracie, z čoho nutne vzniká pocit, že sa 
rozhoduje o nich bez nich. Preto v žiadnom 
prípade nechcem, aby tento dojem vznikol aj 
v súvislosti so mnou . Záleží mi veľmi na pria-
mej komunikácii s hudobníkmi. l 

Dalšfm dôvodom, pre ktorý je pre mňa 
SOSR príťažlivý, je vysoko kvalitný konccr-

• tný majste r: Viktor Simčisko je jedným z 
najlepších koncertných majstrov, akých som 
dote raz poznal a po doterajšf<.:h rozhovoroch 

. s ním so dospel k presvedčeniu , že by som s 
orchestrom nemal mať vera problémov. 

Kofko času chcete stráviť v priebehu jednej 
sezóny v Bratislave v pripade trvalej spolup- · 
ráce so SOSR? 

- Malo by to byť 14 tý,ždňov, čo je trošku 
viac ako býva zvykom v podobných zmlwách 
- t. j . 12 týždňov. Ostatný čas si musím ne
chať pre prácu v iných krajinách, s inými or
chestrami. 

Aký spôsob práce považujete za ideálny s 
týmto orchestrom a koľko skú~k je podľa vás 
adekvátnych pre pripravu štandardného kon
certného programu? 

- Predpokladajúc, že máme štvorhodinové 
skúšky, som na základe skúsenosti so SOSR 
dospel k názoru , že týždeň skúšok je úplne 
dostačujúci- aj preto, lebo hudobníci praco
vali nesmierne svedomito: keď sa vyskytol 
problém na skúške so zjavne náročnou pasá
žou , sľúbil koncertný majster, že do nasledu
júceho dňa dá všetko do poriadku. A skutoč
ne: na druhý deň ráno celá skupina pred za
čatím skúšky precvičovala príslušnú pasáž. 
Túto skúsenosť som mal aj inokedy a s inými 
skupinami - aj na zájazde v Hongkongu. 
Fakt , že to robia z vlastnej iniciatívy, je ver
mi dôležitý a podstatný. Ak v tomto prístupe 
budú pokračovať, nebudú mať problémy a 
štyri skúšky postačia . Ptavda, záleží a j na 
vhodnej zostave programu (program môjho 
terajšieho koncertu so SF so skladbami Ze
ljenku, ktorý orchester vôbec nepozná , Pa
ganiniho, ktorý je zriedkavo hraný a Stravin· 
ského , ktorého štýl je orchestru cudzí, je z 
tohto hľadiska veľmi nevýhodný a náročný). 

Pôvodne ste sa mali stať šéfdirigentom Slo· 
venskej nlharmónie. Potom sa niečo prihodiJo 

a vývoj sa ubral iným smerom. Môžete k to-
mu niečo povedať? f 

-V januári tohto roku ma oslovil orchester 
SF a ponúkol mi funkciu šéfdirigenta. Najprv 
sa zdanlivo všetko v tomto zmysle vyvíjalo , 
až sa na scéne objavil pán Ceccato. Orche
strálna rada mi v marci oznámila, že orches
te r dostal inú ponuku a chce obe možnosti 
zvážiť. Ak som dobre rozumel, v súvislosti so 
mnou jej prekážala exkluzívna zmluva, kto
rou sa so mnou SF viazala na HNH Inte rnati
onal. Nakoniec sa rozhodla pre A. Ceccata. 
Nie som smutný, že sa tak stalo, pretože som 
véfŕni šťastný so spojenia s rozhlasovým or
chestrom a SF prajem k jej voľbe vera úspe
chov. Nahrávať budem, samozrejme, už vý
lučne so SOSR. 

Aký je podfa vás vo všeobecnosti rozdiel 
medzi našimi orchestrami a orchestrami brit· 
skými , ktoré dôverne poznáte? 
- Podľa môjho názoru je nadanie tunajších 

hudobníkov, najmä s láči károv , mimoriadne 
veľké. Hlboko na mňa zapôsobil vysoký po
čet vynikajúcich hráčov. Dobre poznám SF, 
SOSR a Cappellu lstropolitanu. Problémom 
je však skúšanie: cvičenie. Som presvedčený, 
že chýba hudobná disciplfna, pretože hráči si 
neuvedomujú potrebu vzájomného počúva
nia sa. Ďalší problém u vás: intonácia. V an
glických orchestroch počas všetkých prestá
vok skúšok sedia sekcie dychových nástrojov 
a skúšajú ladenie, podobne plechy skúšajú 
dynamiku . Neviem , či napríklad vaši sláčiká-

ri doma skúšajú pizzicato , dlhé tóny, počúva-
jú kvalitu svojho tónu . To sú veci, ktoré sa tu 
musia zlepšiť . Súhra: vaše orchestre nehrajú 
ako jednotný celok, ako je tomu v Anglicku. 
Ďalej: anglické orchestre sú známe rýchlou 
prácou. Na druhej skúške hrajú skladby tak
mer dokonale - nech ide o akékoľvek dielo. 
Sú teda veľmi rýchli a súčasne netrpezliví, a 
preto pri dôkladnejšom skúšaní , časovo ná
ročnejšom , majú ťažkosti .s koncentráciou. ' 
Radi si nechávajú rezervu pre koncert , kde 
dostáva všetko definitívny tvar. - Jedným zo 
zásadných rozdielov medzi orchestrami Vý
chodu a Západu je podstatný rozdiel reperto
áru , hranéhó za posledných 40 rokov: veľké 
množstvo hudby, vera skladateľov tu orche
stre vôbec nepoznajú . Za všetkých spome· 
niem jedného: Stravinskij , ktorého sa vaše 
orchestre musia liaučir htať. Je to podľa mňa 
najdôležitejší skladateľ 20. storočia- dôleži
tejší ako Schônbcrg- nepostrádateľný pre ci
bre nie orchestrálneho štýlu a techniky. Jeho 
požiadavky na orchester, týkajúce sa nasade
nia a rytmu, nenájdeme u žiadneho iného 
skladateľa , preto by tunajším orchestrom 
veľmi pomohol - veď tu sú problémy už na
príklad so synkopovaným , džezovým ryt
mom, čo je zvláštne a nesporne je prejavom 
príliš klasického školenia u vás. - Veľký roz
diel spočíva aj v množstve práce, ktorú musia 
na seba vziať anglické orchestre v porovnaní 
s vašimi. Ani jeden anglický orchester totiž 
nedostáva viac finančnej podpory z verej
ných prostriedkov ako 40 % svojho rozpoč
tu . Všetko ostatné• si musia zarobiť sami ale
bo získať od súkromných sponzorov. Pravda, 
skúškový deň nie je zárobkovým dňom. Pre-
to väčšina orchestrov mimo Londýna skúša 
jeden deň-t.j. 6 hodín (3 + 3) a potom ma· 
jú 4, niekedy 5 koncertov s populárn ym pro
gramom. Pre dôležité koncerty s náročným 
programom a neznámou hudbou skúšajú dva 
dni (dvakrát 6 hodín) a potom majú tri '!!lebo 
štyri koncerty. Londýnske orchestre majú 
podobný režim, al~ nepracujú s týždňovým 
systémom. Je to veľmi zvláštny spôsob: pra
cuje sa každý deň v mesiaci - osobne som raz 
vo Philahrmonia Orchestra pracoval 64 dní 
bez jediného voľného dňa . A celkom bežne 
30 dní v mesiaci, pričom to nic sú 4 hodiny 
denne , ale 6 - 9 hodinové pracovné dni (týž
denne až 4 koncerty) . Pravda , nikomu sa to 
nepáči a sústavne sa pracuje na tom, aby do
šlo k zmene tohto systému. Určitý pokrok 
sme práve dosiahli v Londýne: orchester, 
ktorý hrá v londýnskej Festival Hall (Barbi
can Center) má zaručené predtým tri dni skú
šok. Proste , krok za krokom sa to zlepšuje. 
A le tak, ako pracujú londýnske orchestre, 
nemôže pracovať žiadny iný orchester. A pri
tom nemajú vysoké platy: som presvedčený, 

že ich kúpna sila neprevyšuje hudobnícke 
platy u vás. V ostatnej Európe a v Amerike 
je situácia značne odlišná, platy sú oveľa vyš
šie. V dôsledku tohto pracovného množstva 
londýnske orchestre vypracujú týždenne tri 
rôzne programy- teda pracovné tempo musí 
byť rýchle. Príprave hráčov veľa napomáhajú 
naše cca (()().členné mládežnícke orchestre (v 
každom grófstve), ktorých hráči vo veku 18-
21 rokov sú prijímaní konkurzom a skúšajú 
počas prázdnin na sústredeniach (Vianoce, 
Veľká noc, leto). Tieto orchestre, ktoré sa 
začali zriaďovať pred vyše 20 rokmi , sú pod
porované odbormi školstva a cestujú aj do 
zahraničia . čím spfňajú aj ďalš{ zámer - vzá-

jomné zbližovanie mladých ľudí rôznych kra
jín. Tu v Bratislave dobre poznáte Mládež
nícky orchester Gustava Mahle ra - mládež
nícke orchestre v Anglicku majú tú istú úro
veň. Keby Mládežnícky orcheste r Európske
ho spoločenstva , ktorý tu možno tiež pozná
te , vyberal hráčov prísne podľa výsledkov 
konkurzov, tvorili by Angličan ia 75 % člen
stva. Keďže však ide o medziná rodný orches
te r, musí dôjsť k diskriminácii Angličanov, 
ktorí takto tvoria 45 % všetkých členov, gru
pujúcich sa z 12 štátov. 

Vráťme sa k anglickým profesionálnym or· 
chestrom: spominali ste, že populárny pro
gram sa skúša jeden deň. Co znamená popu· 
lárny program? 

- Ťažko povedať. V zásade ide o reper
toár, ktorý je v Anglicku známy a orchester 
ho hrá ročne 4- 5-krát - napríklad Cajkov
ského, Brahmsove symfónie, takmer všetky 
Beethovenove symfó nie, tri posledné Mozar· 
tove symfónie. Proste v celej Európe štan
dardný repertoár. Rozdiel spočíva v tej časti 

repertoáru , ktorý je v Anglicku bežne zná
my, a tu u vás sa s ním orchestre prakticky 
nestretli. Myslfm na Sibeliove symfónie , kto
ré som nahrával so SF a ktoré tento orcheste l' 
väčšinou dovtedy ešte ani nepočul. U nás do
ma je dôvernejšie známy aj Stravinskij a celá 
hudba obdobia po 2. svetovej vojne (Stock
hausen, Boulez, Darmstadtská škola a i.). 

Pre koho hrajú britské orchestre štandar· 
dný repertoár 4-S·krát ročne? 
- Veľká Británia má 60 miliónov obyvatc

Jov a veľké množstvo miest. Mestá veľkosti 
Bratislavy orcheste r ani operu vôbec nemajú 
(o. i. Leeds, Bristol, Sheffield). Teda orches
tre musia neustále cestovať do týchto miest -
preto opakovania štandardného repertoáru . 
Dalšia príčina : napríklad Manchester má 
l milión obyvateľov, Hallé O rchestra má 
koncertnú sieň pre 2 500 poslucháčov . V prí
pade populá rneho programu je záujem taký 
veľký , že sa koncert musí niekoľkokrá t opa
kovať . Pritom tu pôsobí ešte aj Symfonický 
orchester BBC, ktorý sa viac venuje súčasnej 
hudbe a viac nahráva - je to podobné ako v 
Bratislave. 

Aké miesto má súčasná hudba (t. j . hudba 
žijúcich autorov) v repertoári britských or
chestrov? 

- Všetky orchestre na svete, pokiaľ nic sú 
špecial izované- prejavujú voči súčasnej hud
be určitú rezistenciu, v Anglicku však predsa 
trošku menej ako u vás . Aj u nás však sú v 
množstve uvádzanej súčasnej hudby a v kva
lite jej intepre tácie medzi j ednotlivými o r
chestrami ' rozdiely. Výhodou je fakt , že vo 
Veľkej Británii je niekoľko rozhlasových 
symfonických orchestrov (Londýn , Cardiff, 
Glasgow, Manchester), ktoré všetky nahrá
vajú týždenne 2-3 hodiny zväčša novej. 
resp. neznámej neobvyklej hudby. 

Mali ste priležitosť zoznámit' sa už so súčas· 
nou slovenskou hudbou? Odhliadnuc od 
Zeljenku, ktorého Zakliaty pohyb dirigujete 
zajtra na otváracom koncerte BHS. 

- Skontaktoval som sa už s hudbou E . Su
choňa, J . Cikkera , J . Beneša a l. Zeljenku. 
Bude mojou príjemnou povinnosťou, až sa 
moja zmluva so SOSR stane realitou, dô
kladnejšie sa oboznámiť so súčasnou sloven
skou hudbou. Zatiaľ vašu hudbu príliš dobre 
teda nepoznám, mám však pocit . že fakt , že 
r.ti_ekofko desaťročí nebola celkom slobodná a 
teda nemala možnosť konfrontácie so všetký
mi štýlmi, jej prospel. Západ 12 tiž veľmi 
trpel počnúc Johnom Cageom , odkedy v 
hudbe u~ nič nebolo nemožné. Skladatelia 
posledných 25 rokov preto nemali problém 
náj sť si vlastný štýl, ale nájsť štýl, proti ktoré
mu mohli písať . Chýbala kotva, pevný bod. 
Aj preto skladatelia stratili obecenstvo , ale 
aj dôveru veľkej časti profesionálneho hu
dobného života a dostali sa do aké hosi geta: 
špecialisti hrajú pre špeciálne publikum - pre 
skladateľov a ich priateľov. Je to ťažká situá
cia ... Výsledkom tohto vývoja je snaha mno
hých nájsť cestu späť k tonalite . Klasickým 
príkladom je Penderecki. 

Vaše hudobné lásky? 
- Neviem, či to môžem presne vymedziť . 

Som orchestrálny hráč a poznám veľmi -
možno príliš - vera hudby (aj komornej) . 
Ale zvláštny vzťah mám k Sibeliusovi, Janáč· 
kovi , Elga rovi a Stravinskému . Som dirigent , 
ktorý sa bežne musí pohybovať v troch storo
čiach hudby, pričom mojou zásadou je uvá
dzať iba tie diela minulosti , s ktorými sa mô
žem vnútorne stotožniť . Akýkoľvek iný prís
tup považujem za nečestný. Celkom iná je si
tuácia pri uvádzaní novej hudby: ona potre
buje našu oddanosť, ktorú sme jej dlžní. Mu
síme sa za ňu zasadiť bez oh ľadu na to, či nás 
to teší alebo nie. · 

Pripravila A . RAJTER OV Á 

} 
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SLOVENSKÁ OMŠA EUGENA SUCHOŇA .. 
IGOR VAJDA 

Liturgická reforma podnie te ná druhým vatikánskym konci
lom (zavt:dená pápežom Pavlom VI. od prvej adventnej nede
le- ňou sa začína liturgický rok rímsko-katolíckej cirkvi- ro
ku 1969) vyvolala i na Slovensku po trebu nových omšových 
kompozfcif. Vznikali zväčša spontá nne , tvorili ich viac i me nej 
erudovaní a rozmanite invenční tvorcovia. Uplat r,ovali sa 
zväčša v lokálnych, maximálne regionálnych okruhoch . Na o r
ganizovanie celoslovenského projektu sa vtedy neda lo pomýš
ľať: bolo to obdobie tzv. normalizácie celého nášho života 
vrátane násilnej ate izácie. Až keď prešiel prvý náraz defo rmá
to rov. v druhej polovici sedemdesiatych rokov, ukázala sa 
možnosť premyslenej tvorby viacdielneho liturgického spevní
ka -samozrej me ilegálne, pri zachovaní maximálneho utajo
vania vrátane anonymity tvorcov (i keď niektoré výnimky- sa
motn í kňazi či organisti ex professo zamestnávaní cirkvou -
po tvrdzovali to to pravidlo) . Voľba organizáto ra a hlavné ho 
tvorcu tohto veľkolepého projektu - nemá zatiaľ v dejinách 
hudby rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku obdoby - padla 
jednoznačne na PhDr. Juraja Lexmanna, CSc. : spá ja v sebe 
e rudíciu muzikologickú i kompozičnú s j edinečnými o rgani
začnými schopnosťami. Dokázal okolo seba zoskupiť desiatky 
ľudí, ktorí-nezištne (opravdu le n za ,.Pán Boh zaplat'!") spo
lupracovali na realizáci i liturgického spevníka. Naprie k všet· 
kým problémom - pramenili v nenonpál nych pomeroch, a le 
ne raz ma li korene i v subje ktívnych nedostatkoch nie kto rých 
špecia listov na cirkevnú hudbu - sa podarilo zat"iaľ vyda t' (sa
mozrejme ilegálne a v obmedze nom náklade) jeho prvé dva 
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diely. Prvý obsahuje - po teoretickom úvode do liturgie- zá
kladné omšové spevy (ordinárium), druhý žalmy na nedele a 
sviatky. Nemožno dostatočne vyzdvihnúť leví podiel dr. Lex
manna na ich rea lizácii a štýlovom zjednote ní - tre ba otvorene 
napísať, že robil túto náročnú prácu zväčša zada rmo, naozaj 
na väčšiu česť a slávu Božiu a spásu ľudí! (Môžem to napísať 
s plnou zodpovednosťou , lebo si ma vybral na rapu prof. Kre
sánka za vnútorné ho oponc;nta.celého. projektu, a tak už roky 
sledujcl'h jeho prácu.) 

Súčasťou rea lizácie liturgické ho spevníka boli aj tvorivé ob
jednávky od popredných skladateľov. Hoci vedeli, že prispie
vaí' doň je ri kantné , dokázali viacerí využiť svoju hrivnu na 
tento cieľ . Zvlášť treba vyzdvihnúť dvoch: národné ho umelca 
prof. Eugena Suchoňa a prof. PhDr. Jozefa Kresánka, DrSc. 

Slovenskú omšu napísal najvýzoamnejší slovenský sklada teľ 
okolo roku 1977- 1978. Má päť častí súčasného omšového o r
diná ria (oproti Misálu Pavla V. spája do jedné ho celku San
ctus a Be nedictus). Je určená jednohlasnému zboru a cappella. 
Pôvodne sk l adateľ plánoval napísať aj nástrojový sprievod, 
napokon však svoj zámer neuskutočnil. Pre •pra ktickú po trebu 
dovolil celú skladbu transponovať'o veľkú terciu nadol - no 
vzhľadom na jedinečnú farbu o riginálu (ktorá má naviac aj 
symbolický podte)\t - E je kryptogramom krstného mena auto
ra a tón E zároveň v jeho myslení znázorňuje dobro, krásu, 
jas, radosť - v tomto prípade zrejme Dobro, Krásu, J as, Ra
dosť - samotného Boha v troch osobách, Otca . Syna i Ducha 
Sväté ho) , sa v ukážkach pridfžam originálneho zne nia. 

Kyrie je napísané v svojráznom e mol so zvýšeným IV. stup
ňom (typicky slovenskou lýdickou kvartou) a tiež zvýšeným 
VI. stupňom. Zaujímavý je záver - na ll . stupni (príkl. č. 1). 

G loria sa vyznačuje alte rnáciami čistej a zväčšenej kvarty 
(niektoré sa môžu používal' ad libitum - osobne sa však vo 
všetkých prípadoch prihováram za zvýšený IV. stupeň) . Dôle
žitú úlohu má i interval veľkej (zväčša vzostupnej) sekundy -
ňou ~a končí väčšina strof. Vzhľadom na rozsah tej to omšovej 
časti citujem le n jej začiatok a koniec (príkl. č. 2). 
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Príklad č. J 

Crcdo tematicky súvisí s Gloriou (Amen je s ňou dokonca 
totožn~) - a le neobsahuje lýdické kvarty. Zaujme invenčným 
rozvíjaním dvoch myšlienkových jadier (zhudobncnic slov 
.. Verím v jedného Boha'· a .. Verím v jedného Pá na Ježiša 
Krista . jednorode ného Syna Božieho") a ich skvelým zreťaze
ním - spájaním. Opätovne uvádzam len začiatok a záver tej to 
časti O rdlnária (príkl. č. 3). 

Sanctus a Benedictus tvorí skvelé j ubiloso slovenského rus
tiká lneho charakte ru. Má citeľný tanečný valašský podtext. 
(Posledná strofa má augmentované dfžky tónov (príkl. č. 4). 

Agn us Dei tvorí oproti predchádzajúcej čast i ostrý kontrast. 
Má molový, recitatívno-prosebný ráz . Strieda sólové a zboro
vé úseky. Vyrastá z dvoch jadier-Mlového a zborového- kto
ré sa postupne variujú (v poslednej strofe Suchoň rozširuje 
omšový text o slovo "mier"). Tvorí - spolu s úvodným Kyrie
molový rámec celku (príkl. č. 5). 
Tvori ť s minimom výrazových prostriedkov je maximálne 
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Príklad č. S 

náročné. Suchoň svojou SLovenskou omšou - akýmsi sloven
ským gregoriánom - skomponoval majstrovské dielo. Tento 
opus patrí k jeho repreze ntatívnym. 

Zo Slovenskej o mše Eugena Suchoňa bolo zatiaľ anonymne 
zverejnené len Credo - v I. dieli Liturgického spevníka, 
v transpozícii o veľkú terciu nadol , t .j . v C dur, s trojhlasným 
citlivým sprievodom z pera dr. Lexmanna . Tak vznikla priez
račn"á štvorhlasná faktúra autorizovaná skladateľom. 
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~!5ANCIONALOVE OMSE.--:~QZ~~4\ .::KRESA~ 

V polovici sedemdesiatych rokov sa do 
tvorby rímsko-kato líckeho liturgické ho spev
níka zapojil aj univerzitný profesor PhDr. 
Jozef Kresáne k,'"DrSc. Hoci vtedy bol ešte 
plne zaujatý pedagogickou a vedeckou prá
cou (o.i. práve realizoval svoj životný pro
jekt . trojdielne Hudobné mysle nie- jeho po
sledný diel, Tektonika , ešte stále čaká na vy
danie), našiel si čas na zhudobnenie omšové
ho o~dinária. 

Pri počúvaní Kresánkových omšových 
kompozícií ma fascinovalo zjavné zaniete· 
nie. ktoré im venoval - a ktoré jeho hudba 
doslova vyžaruje. Akoby sa bol preniesol do 
ro.kov mlado~ti , kedy ako syn učiteľských ro
dičov zrejme často sedával za kosto lným or
ganom (funkcia regenschoriho-organistu a 
uči teľa tvorili na Slovensku v minulosti temer 
vždy personálnu úniu) . 

Samotný fakt, že písal perom do notovej 
osnovy - s minimálnym počtom škrtov - do
kazuje , že mal koncepciu každej časti už vo-

pred pre myslenú . Zauj ímavé je, že v priebe
hu niekoľkých mesiacov vytvoril dve verzie 
omšového ordinária - každé dvoma textami 
Creda: nicejsko-carihradským i apoštol
ským . Podne tom bola požiadavka PhDr. Ju
raj a Lexmanna. CSc., aby nie kto ré časti 

omšového ordinária kompozične zjednodu
šil. Zaujímavé je však. že nie len zjednodušo
val, ale i variova l ich znenie . Aj te nto fakt 
svedčí o vnútornom zanie tení, kto ré skla
dobný proces podnecovalo . 
Variačná práca je charakteristickým zna

kom oboch omšových o rdiná rií. Kresánek 
vychádzal z niekoľkých myšlienkových j a
d ier. ktoré obmieňa l a rozvíjal. Jeho veľmi 
svieža a invenčn á hudba má štvorhlasnú zbo
rovú fa ktúru realizovan(• zvyčajnou praxou 
rímsko-ratolíckc ho spevu na Slovensku : in
terpretuje ju organista, pričom je zároveň jej 
vrchný part i spevným hlasom. . 

Kresánkove omšové kompozície sú nároč
nejšie než stanovuje .. norma nedávnej minu-

lost i" rímsko-katolíckeho chrámóvého spevu 
- Jednotný katolicky spevník, vydaný v roku 
1937. zrcdigovaný Mikulášom Schneiderom
T rnavským. K ich predvedeniu je zväčša po
trebná schola - poloprofesionálne združenie 
chrámov miest a väčších obcí. No i kratšie 
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časti - Kyric, Sanctus plus Benedictus a Ag
nus Dei - by sa mohli stať výrazovým pro
striedkom zhromaždenej obce veriacich: 
skôr či neskôr by sa určite pridala k spevu 
scholy, resp. by s ''ou alternovala. 

IGOR VAJDA 
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Americká hudba. nespútaná európskou tradíciou. dlho hľadala 
svoj jazyk. svoje tvorivé osobnosti. Oscilácia medzi snahou o 
americký národný i týl ,.ajmä adaptáciou jazzu a prenášaním 
európskeho hudobného myslenia do jemu vlastn., cudzieho 
prostredia. ako aj evidentná snaha po originálnosti. viedli k 

formovaniu radu významných osobností. ktoré svojou tvorbou už v 
prvých desaťročiach nášho storočia v nejednom prípade nielen 

l!!_edbehli európsky vývoj. ale obhájili si aj z hľadiska histórie svoju 
jedinečnosť a neopakovateľnosť (Ch. lves. E. Varitse. H. Cowell). 

O polstoročia neskôr vzišiel z Nového sveta prevratný impulz. 
stavajúci na úplnom odmietaní európskej tradície a na inšpirácii 

kultúrou Orientu. reprezentujúci svetovú hudobnú avantgardu 
najprv v diele J. Cagea a potom v tvorbe radu ďalších skladateľov 
(prestavitelia minimal music St. Reich. T . Riley. ďalej M. Feldman. 

R. Moran. J . Adams). Časovo uprostred týchto dvoch generácii 
pôsobila vel"ká skupina skladateľov vnútorne výrazne štýlovo 

diferencovaná (G. Antheil. W. Piston. G. Gershwin. V . Thompson. 
R. Session a i.). 

K skladatel'om tejto skupiny. hľadajúcim inten~ívny kontakt s 
obecenstvom tvorbou ~rozumiteľnou i irokým poslucháčskym 
vrstvám. patrí v prvom rade AARON COPLAND. ktorý sa 14. 

novembra t . r. dožíva 90 rokov. Narodil sa v New Yorku v rodine 
rusko-židovského prisťahovalca. študoval v Amerike i v Európe (v 

Paríži u N. Boulanger). bol pedagogicky činný vo svojej vlasti 
(Harvard. Berkshire) . Pôsobil aj ako organizátor hudobného života. 

dirigent a publicista. Jeho snahou bo1 prienik európskej hudby. ktorú 
dôverne poznal. na americký kontinent a tiež osobitý prístup a 

spracovanie prvkov jazzu. pričom sa v konečnom dôsledku nevyhol 
eklekticizmu. Predsa vi ak patrí v Európe medzi najznámejších 

skladateľov Nového sveta. · 
Výber z tvorby: 2 opery (The Second Hurricane - 1936 a The 

Tender Land-1954). balety (o. i. Grohg- 1923. Billy the K ind - 1 ~38. 
Rodeo -1942. Appalachia Spring - 1944). 3 symfónie. z ďalších 

orchestrálnych skladieb: El salón Mexico. An Outdoor Ouverture. · 
Lincoln Portrait. Orchestrálne variácie. Connotations. lnscape; 

sólové koncerty; rad komorných. klavírnych a zborových skladieb i 
plesní. filmových hudieb. Z jeho hudobnopulbicistických prác 

najvýznamnejšie sú: What to Listen for in Music (1939). The New 
Music (1968). Music and lmagination (1952). 

Nái výber pochádza v prevážnej väčiine z knižky The New Music. 
ktorá predstavuje vel'ml osobitý prehl'ad svetovej hudby obdobia 

rokov 1900 - 1960 

CO J E MODERNÁ HUDBA? 

... dejiny modernej hudby nie sú ničím iným, 
ako procesom postupného vzďaľovani a s od 
tradícii germánskej hudby ... 
... Nemyslím , že ra hí ruskí skladatelia pred· 
vídali , aké ďalekosiahle následky budú mať 
nimi iniciované nové smery. Veď vzďaľova
nie sa od germánskych tradícii nastalo len 
postupne. Protinemecké hnut ie na§lo svoje 
názory verejne hlásajúceho vodcu až v po
slednom desaťročí 19. storočia v osobe Clau
dea Debussyho. A hoci sa mu nikdy nepoda
rilo oslobodiť svoj štýl od akejsi pasívnej ro
mantiky, ukázal cestu mladším skladateľom , 

·ako Ravelovi a Stravinskému. 
Túto mimoriadne dôležitú zmenu výrazu 

novej hudby spočiatku zahml~o niekoľko 
prekvapujúcich novôt, ktoré sa priblilne v 
rovnakom období včlenili do našej hudobnej 
slovnej zásoby. Samozrejme myslím na tie 
disonatné akordy a zložité rytmy, ktoré v 
očiach mnohých boli to tožné s modernou 
hudbou. Nové hudobné prvky však nemusia 
nikoho odradiť - sú iba povrchovými znakmi 
modernej hudby. Nič podstatne nemenia. V 
prvej polovici nášho storočia modernú hudbu 
v princípe tvoria tie isté prvky ako hudbu 
staršiu. Samozrejme majú melódiu. formu , 
rytmus a harmóniu, rovnako ako v už známej 
hudbe. Všetky tieto súčasti sa však rozšírili a 
obohatili. Viem, že toto rozšírenie niekedy 
kompli kuje pochopenie modernej hudby pre 
tých, ktorí ju ešte dosť nepočúval i. Ubezpe
čuj em v~ak každého , že cieľom moderného 
skl adateľa nie je zmiasť a nazlostiť hudbu 
úprimne milujúcich ľudí , ale jednoducho sa 
snaží o to, aby použil nové prostriedky, ktoré 
rozšírili hranice hudby. 

Slovom: moderná hudba je v zásade našej 
dobe zodpovedajúce vyjadrenie nového 
objektívneho ducha prostredníctvom bohat
šieho hudobného jazyka. Hudba dnešného 
skladateľa - inými slovami : j e našou hudbou. 

0 NÁRODNEJ HUDBE 

... Romantické hnutie ako prvé objavilo prí
ťažlivosť hudby, ktorá reflektu je obraz kraji
ny. Weberova opera Carostrelec, založená 
na miestnom nemeckom folklóre a využíva
júca ľudové melódie. uvoľni la búrku národ
ného cítenia. To je samozrejmé. Každá kraj i
na , ktorá disponovala vlastným folklórom, 
teda aj vlastnou ľudovou hudbou, pochopi
teľne chcela využiť možnosti skryté v národ
ných črtách ... 

Tento nový tón - jeho sprievodcom v ob
dobí romantizmu je záujem o prirodzeného, 
demokratického človeka - zdanlivo zabezpe
či l početným európskym skladateľom ľahkú 

HŽ
cestu k hudobnej nezávislosti . Vo väčšine 
prípadov to však bola ilúzia. Dnes už vieme, 

-
že príležitostné uplatnenie hudobných pro
striedkov, zabezpečujúcich lokálne zafarbe
nie (napríklad rytmus, melódia, harmónia) 
nebola dostačujúce na to, aby uvoľni lo hud
bu od klišé nemeckých hudobných pravidiel. 
Vznikol rad takých symfóni í , ktoré boli vy
stavené z národných melódi í, ale vo všetkom 
ostatnom 'zosta li beznádejne nemecké. Únik 

A. Copland: lnscape (1967) - ukážka rukopisu 

z tej to situácie našli niekoľkí sk ladate lia . kto
rí na základe svojej ľudovej hudby vytvorili 
takú hudbu , ktorá bola aj z hľadiska fo rmy a 
citu nezávislá od nemeckých tradícií. To zna
mená , že bolo potrebné zavrhnúť väčšinu 
štrukturálnych výdobytkov západnej hudby: · 
sonátovú fo rmu , fúgovanú stavbu , rozvede
nie a pod. Znamena lo to ďalej pot rebu určo· 
vani a takých krité rií hodnotenia hudby, kto
ré sa vymykali princípom nemeckej tvorby. 

Rusi up1ynulého storočia ako prví vytvorili 
skladateľskú školu, usmen~ovanú týmito 
ideami. .. 

O MAHLEROVI 
.. . Ma hlc r bol dôležitým zjavom aj v prfpade, 
že by jeho hudba nebola taká napínavá , za 
akú ju ja osobne považujem. Z dvoch hľa
d ísk o míle predbehol svoju dobu. J edným 
JC zvláštne kontrapunktické pletivo jeho hu
dobnej št ruktúry: druhé, ešte výraznejšie, je 
prekvapujúco originálna inštrumentácia . Pri 
dôkladnom preskúmaní zistíme. že oba 
prvky sú navzájom prepojené. Práve preto , 
že jeho hudba pramení v kontrapunkte a vy
hýba sa charakteristickej obyčaji 19. storo
čia , podľa ktorej melódiu podporovali har
monickými zhlukmi , ako u Rimského - Kor-

sakova a Franck~. Práve preto , lebo Mahle r 
predovšetkým pracoval so spleťou samostat
ný,ch lfnií, nezávisle od akéhokoľvek akor
dického podložia, bol výsledkom jeho in
štrumentácie taký ostro krojený a očistený 
zvuk, aký vždy znovu a znovu počujeme v 
dielach neskorších sk ladateľov . Mahlcrov or
chester bol prvý , ktorý - použitím výrazu z 
klavírnej techniky - hra l "bez pedálu". Toto 
traktovanie orchestra na spôsob mnohohlas
ného celku bolo príznačné pre obdobie Ba- . 
cha a l ländla. Čo sa teda týka orchest rálnej 
praxe, Mahler premostil vákuum medzi skla
dateľm i začiatku 18. s toročia a dnešnými 
neoklasicistickými skladateľmi ... 

Všeobecne možno konštatova ť : Mahler je 
neskororomantický skladateľ , ktorý pracovl\1 
s technikou 18. storočia. Nech j e naša mien
ka o ňom akákoľvek. nemôžeme neuznať 
one n bezrpstredný alebo sprostredkovaný 
vplyv, ktorým zapôsobil na mnohých sklada
teľov dneška. 

O SCHÓNBERGOVI 

.. '.Ni,kto nepochybuje už o to m, že počnúc 
druhým ~csaťročím tohto storočia zohra l 
Schônbcrg kľúčovú úlohu vo vývoji mode r· 
nej 11Udby. A predsa jeho hudba, kompono· 
vaná pomocou jeho nového systému, stále 

Snímky BRhív Hž 

vzbudzuje prudké pro a kontra. Domnievam 
sa, že základom diskusi! je Schônbergova 
o obnost', hfbka jeho .,germánskosti" , na 
ktorú údajne bol taký hrdý. Medzi jeho 
vrstovníkmi boli mnohí takí , ktorí boli mä
som a krvou Nemci - Mann, Kokoschka ale
bo Brecht. A le Schônbergov prípad je iný: 
jeho 7úfalá vášeň , chvíľami bolestivá intcn
lfvnosť , vedie k expresivite, s ktorou je ťažko 
stotožn iť sa napriek tomu, že za hudbou je ci
t eľná nepochybná úprimnost' a presvedčenie . 
Schônbcrgov duch patrí starému svetu: jeho 
revolučná túžba vyplýva z nekonečnej úcty 
voči nemeckým majstrom uplynulých storo
čí : chcel obohatiť umenie , ktoré miloval, o 
niečo nové. Jeho klasicizujúci sklon je v pro
tiklade k individuálnemu tcmcpramentu , 
ktorý ho zas podnecoval k zložitému vyjadro
vaniu myšlienok .... 

A predsa je v tomto plamennom , žiarivom 
tvorivom duchu niečo hlboko dojímavé. Pro
tiklady zložitej osobnosti neprekážali Schôn
be rgovi v tom, aby vytvoril majstrovské 
skladby - Pierrota Lunairca. Päť kusov pre 
orchester , Styri orchestrálne piesne , sláčiko
vé kvarte tá a predovšetkým v Mojžišovi a • 
Áronovi vrcholiace hudobnodramatické die
la. V nich zaobchádzal s hudobnou matériou 

s ncopakovateľnqu inte ligenciou a citlivým 
vedomím. Bez Schônberga je hud ba 20. sto
ročia nemysli teľn á: .. 

O HUDOBNEJ KULTÚRE 
... Je všeobecne známy fakt , že hudba vša

de spomedzi umení začne prc.kvitať ako 
posledná. Vo svojich pradávnych a ľudových 
formách je najprirodzenejším prejavom člo
veka, ale umelá hudba akoby potrebovala 
viac pestovania ako osta tné umenia ... Ne
možno očakávať hudobnú zrelosť bez prak
tických sprievodcov hudobného života: bez 
orchest rov operných divadiel, klavírnych 
fabrík , profesorov hudby, organizátorov 
koncertov atď .... O jednom však treba ľudí 
presvedčiť : nech neuveria nikomu , kto tvrdí, 
že prvotriedne orchestre, znamenit í dirigen
ti, importovaní operní speváci, zázračné de
ti a im podobní sú dostačujúce pre významnú 
hudobnú kultúru . V sRutočnosti má v zre lom 
hudobnom živote kľúčovú pozíciu hudobný 
sk ladateľ- veď on tvorí hudbu , na ktore j sto
jí celá nadstavba hudobného života ... 

.. . A ni záujemcovia o hudbu neupriamujú 
svoju pozornosť vždy tam, kam by mali. Čas
to mám dojem, že podľa mienky obecenstva 
je pre zre lú hudobnú kultúru dostačujúce, ak 
sa donekonečna omieľaj ú zakorenené maj
strovské diela . Naproti tomu je skutočnosť 

taká , že odsúvanie hudby menších rozmerov 
do úplného vyhnanstva v prospech týchto za
balzam~vaných majstrovských diel je najvý
raznejším prejavom ich nezrelosti ... 

... Skladateľ , naozaj hodný tohto mena, ni
kdy nepíše niečo preto, aby bol 'proste " taký 
veľký" alebo " lepší" ako nejaký iný sklada
teľ. Tvorí preto , aby niečo vyjadril, čo je je
ho vlastn íctvom - aby opísal niečo, čo od
zrkadľuje jeho os~bnosť . Keď sa to podarilo, 
vtedy by si jeho spoluobčania mali vypočuť 
výsledok aj vtedy, keď prípadne ,.nie je taký 
veľký", alebo "nie je lepší ako" diela ne· 
sm rteľných . Každopádne iba vtedy budeme 
mat' svoju vlastnú hudbu ... 

PRECO MUSÍ BYŤ NOV Á HUDBA DISO· 
NANTNÁ? 

Na túto nepríjemnú otázku je ťažko dať 
uspokojivú odpoveď, lebo disonancia je cel
kom re lat ívny pojem. Čo je pre vás disonant
ne, znie možno. pre mňa vyslovene dobre. 
Celý vývoj západnej hudby poukazuje na to , 
že naše ucho' je čoraz ochotnejšie pociťovať 
ako príjemné také akordy, ktoré predtým 
boli považované za nepríjemne· disonantné. 
Harmónie , ktoré v čase Monteverdiho či 

Wagnera považovali za bizarné , prijali ne
skoršie generácie priemerných milovníkov 
hudby ako celkom prirodzené. Náš vek 
urýchlil tento historický proces. Pretože dnes 
je každý akord použiteľný, nezávisle na tom, 
ako je ostro disonantný, podľa toho, či ho 
sk ladateľ považuje za "vhodný" (t. j . za 
vhodný na vyjadrenie svojich zámerov) a či 
ho v daných súvislostiach správne použijú . 
Keď nejakú hudbu odmietame pre to , lebo je 
disonantná , je to pravdepodobne dôkaz to
ho , že náš sluch si ešte nezvykol na prostried
ky novej hudby a že potrebujeme viac praxe . 
Disonantný zvuk nebude prij ateľnejší , ak o 
ňom čítame, ale opakované počúvanie bude 
určite úspešné. V tej to súvislosti je hodno 
spomenúť, že bebop, nový jazzový štýl, pou
žíva v populárnej hudbe čoraz viac disonan
ci í , a pre to sa stretáva u masového posluchá
ča s rovnakou nevraživosťou ako moderní 
skladatelia vo svojej sfére. 

Je pravda, že dnešní skladatelia sa málo 
starajú o melódiu? 

N ic, vôbec to nie je pravda. Väčšina dneš
nej hudby je melodického pôvodu. A le ne
smieme zabudnúť na to , že sa zmenil po jem 
melódie. Ani tu nie je ľahké nájsť spoločné
ho menovateľa diskusie. Pretože predstavy 
priemerného človeka sú dosť obmedzené. 
Nie len to je melódia , čo vieme sami za
spievať. M elódia môže byť oveľa náročnejšia , 
plná zložitých zvratov, skokov a prípadne 
príliš prelamovaná. Najmä potom v inštru
mentálnej hudbe ďaleko presahuje hranice 
ľudského hlasu . Musíme rozšíriť naše predsta
vy o melódii ak chceme sledovať myšlienkové 
pochody skladateľa. 
Časť problémov okolo modernej melódie 

možno azda odvodiť od harmónie. Mnohí 
poslucháči natoľko zablúdia v spleti im ne· 
zvyklých harmónií , že ani nepočujú, .že sa 
hrá melódia. Keďže vo vážnej hudbe súčasne 
sa uplatňuje viac nezávislých melódii v kon
trapunktickej stavbe a to vyžaduje napäté 
počúvan ie aj vtedy, keď sú melódie konven
čn<!, vyplýva z toho , že spleť ťažších melódií 
si vyžaduje ešte pozornejší posluch. Sklada
telia - a nielen moderní - niekedy tento smer 
prehna li a zabudli, že apercepčná schopnosť 
ľudského ucha je ohraničená . Vo všeobec
nosti by som chcel pov(!dať len toľko, že me
lódie sú v hudbe prítomné aj dnes, ale azda 
nie vždy tak, že ich hneď možno spoznať. 

(New York T imes 25. 12. 1949) 



Viliam Antalffy 

Cirke~ná hudba chrámu Najsvätejšieho 
Spasiteľa (Salvatora) , jezuitského kostola v 
Bratislave , má pozoruhodnú minulosť a viac 
než 290-ročnú tradíciu . Keď prirátame k to
mu cirkevnú hudbu protcstantskú , kto rá v 
tomto pôvodne evanjelickom kosto le prekvi
tala pred prfchodom jezuitov, mohli sme v 
roku 1991 zaznamenať 340. výročie pestoya
nia cennej duchovnej hudby. Tento chrám 
vedľa veže bratislavskej Starej radnice vysta
vali evanjelici v rokoch 1936- 1938. Z rokov 
165 1 a 1657 sa zachoval zozna m tu predvede
ných kompozícií. Uvádzajú sa v ňom takme r 

• všetci majstri protestantskej cirkevnej hud
by: popri tvorbe Schiitza, Scheina, H asslera 
aj veľa autorov rakúskych a talianskych . Pô
sobili tu významní kantori a skladatelia , 
z ktorých stačí spomenúť známych: Samuela 
Capricorna a J ohanna Kussera , o tca neskor
šieho skladateľa a dirigenta hamburgske j 
opery Johanna Sigismunda Kussera. 

Jezuiti sa ,.usadili" v kosto le v rokoch 
1672- 1773. Cirkevná hudba sa teda prispô
sobila kato lfckej liturgii. Prvú fundáciu pre 
katolícku cirkevnú hudbu urobil arcibiskup 
Leopold Kollonich v roku 1680 po slávnost
nom odhalení mariánskeho st!pu pred kosto
lom . (NB L. Kollonich je pochovaný v kryp
te kosto la.) Ďalšie fundácie pre ten istý účel 
{t.j. na o rganizovanie chráf11.9,v~jlf1 ~\>,oru a 
orchestra) pochádzajú od Grosspeitne ra , 
Szalayho a D cittmannovcj . Od roku 1735 už 
má me informácie o autoroch a dielach uvá
dzaných na chóre kostola. 

Ladislav Schlelcher 

Podľa dirigentov možno vývoj ci rkevnej 
hudby v to mto kostole rozdeliť do ôsmich 
etáp. 

I. Od roku 1745 do roku 1763 trvalo 
18-ročné obdobie dirigovania Leopolda 
Poppa. 

Il. Od roku 1763 do roku 1773 nasledo
Ví!IO IO-ročné obdobie vede nia Jakuba Kur
za. (Po ňom nastala 20-ročná prestávka , na
koľko v roku 1773 zrušili jezuitský rád a v ro
koch p73- 1793 ne máme žiadne záznamy 
o cirkevnej hudbe v tomto kostole.) · 

III. Od roku 1793 do roku 18 10 opäť máme 
správy o účinkovan í cirkevného spevokolu. 
To bolo 17-ročné obdobie dirigovania Fran
tiška Kurza. 

Pod vedením spomenutých troch dirigen
tov zaznievali omše a cirkevné skladby Cai
daru, Habeggera, Hoffera, Hoffma nna, H as
scho, Kohouta, Pauma nna, Pichlera , Re in-

hardta, Reutte ra, Schmidta. Seuchera, 
Zechnera. 

IV. Od roku \812 do roku 1855 sa v .,jezu
itskom" kosto le konali študentské bohosluž
by pre žiakov benediktlnskeho gymnázia. 
{Spievali žiaci pod vedením pátrov rádu Sv. 
Benedikta .) 

V . Od roku 1855 chrám opäť prešie l do 
správy jezuitov - do roku 191 1 tu účinkoval 
mužský zbor poslucháčov scholastickej teoló
gie rehole jezuitov pod vedením veľmi muzi
kálne ho frátera Webe ra. (Skoda. že o pred
nesených skladbách ne má me podrobnejšie 
záznamy.) V roku 19 11 po pre ložení scholas-· 
tickej teológie do Viedne sa obnovil cirkevný 
spevokol kosto la, najprv ako ženský zbor, od 
roku 1921 už ako mie$aný zbor pod názvom 
SALVATOR (podľa názvu kostola Najsvä
te jšieho Spasiteľa - Salvato ra) a nepretržite 
fungoval až do roku 1971 najprv pod vede
ním organistu Jána Hromatku , po tom prof. 
Viliama Antalffyho a jeho žiaka prof. Ladi
slava Schle ichera. 

VI. Od roku 1911 - do roku 1921 trvalo 
IO-ročné obdobie dirigovania J á na Hromat
ku , ktorý so svojím ženským zborom pred
niesol omše a rôzne cirkevné skladby od 
Bischoffa, Deschermayera, Eisvogela, Hof-

l 

SINGVEREIN-SALVATORCHOR- SLOV. FILHARMONIA 

PRBNÁŠKA 
317 AUľFOH.RUNG 

' ELOADAS 2./XI..1926. 
~ 

G. VERDI: .REQUIEM 
Soli: Josefjne Točfous, Marie Peršl, Vladimir Tomš, .Dr. Ján Koláf'. 

DIRIGENT: VIL. ANTALPPY. 

~ 

Progr&JOovýle~ 

prevzatí vedenia spevokolu jezuitského kos
tola po smrti J ána Hromatku pozdvihol 
umeleckú úroveň tohoto chrámového zboru 
uvádzanlm náročnej klasicistickej a roman
tickej cirkevnej hudby. V pamäti starších 
Bratislavčanov sa živo zachovali spomienky a 

, 

VIII. Po smrti Antalffyho prevzal vedenie 
spevokolu jeho žiak prof. Ladislav Schlei
cher , kto rý po fronte a oslobodení, v rokoch 
1946- 1971 sa staral o cirkevnú hudbu v tom
to chráme ako jeho regenschori . V šľapajách 
svojho slávneho predchodcu v 25-ročnom ob-

CIRKI(VNA BA 
v ~ratislavs~om jezuitskom kostole 
mayera, Grubera. Haliera , Langsteinera, 
Mittere ra, Úhlhausa, Ste hlcho, Schubingcra, 
Thalera , atď. 

VIl. V roku 1921 sa začalo 25-ročné diri
gen tské obdobie prof. Viliama Antalffyho, 
ktoré možno nazvať zla tým obdobím tohto 
cirkevné ho spevokolu. Pod vedením Antal
ffyho a Schleiche ra rozrásto l sa hudobný a r
chív spevokolu na niekoľko tisic cirkevných 
hudobných skladieb najrS)znejšicho štýlu od 
gregoriá nske ho spevu až po hudbu modern ú 
(aj bratislavských skl adateľov, skladby a cap
pella, zbory s organom a orchestrom). Vi
liam Antalffy, predtým koncertný majster 
dómske ho o rche tra Kirchcnmusikvcreinu 
pri Korunovačnom chrá me v. Martina. po 

Jezuitský kostol v období l . l:SR 

nezabudnuteľné zážitky vysoko umeleckých 
interpretácii. ktoré každoročne mal na pro
grame (H aydn: Nelsonova omša, Mozart Ko
runovačná omša, Beethoven Omša C dur, 
Mozart Rekviem, Verdi Rekviem, Liszt 
Ostrihomská a Korunovačná omša, Liszt 
oratórium Kristus a Novowiejski oratórium 
Quo vadis (tieto dve predniesol aj v Dóme) , 
ďalej omše Erba, Vavrinca, Belicza, Schu
berta , Bibla, Grubera , Rhcinbergera , Filkc
ho , Sztojanovitsa atď. Pri príležitosti 100. vý
ročia Beethovenovho úmrtia predniesol v ro
ku 1927 v S D operu Fidelio. Sólisti prišli 
z Viedne , ale všetky operné zbory spievali 
členovia spevokolu SALVATOR A SING
VEREIN-u . 

l • 

dobr svojej činnosti obnovil Antalffyho re
pertoár a rozšíril ho novými dielami a pre
miérovými predvedcniami viacerých cirkev
ných skladieb starších, novších a moderných, 
ešte žijúcich.sk ladateľov. (Na pamiatku svoj
ho bývalého profesora ihneď po fronte tri
krát predniesol koncertne Mozartovo Rek-

Ján Hromatka 

viem a z čistého zisku týchto koncertov dal 
post aviť náh robný kameň na jeho hrob v On
drejskom cintoríne a mramorovú pamätnú 
dosku na stene jezuitského kosto la.) Od ro
ku 1948 zaviedol a usporiadal v kostole pravi
delné cirkevné a hudobné pobožnosti vo for
me samostatných veľkopôstnych, adventných 
a vianočných koncertov. Qbnovil tradičné 
orchest rálne vzkriesenia , v roku 1951 oslavo· 
val 40. a roku 1961 50. výročie trvania spevo
kolu usporiadaním slávnostných jubilejných 
ci rkevných hudobných koncertov. V roku 
1970 pri priležitostí biccntenária Beethove
nových narodenín dvak rát uviedol Beethove
novu Omšu C dur. (Za jeho štvrťstoročného 
dirigovania boli premiérovo predvedené tie
to skladby: 8 gregoriánskych omši, časti 
z Bachovej Omše h mol a Berliozovho Rek
viem, llaydnova Omša s veľkým organovým 
sólom a tzv. Pauken-Messe, ako aj Mozarto
va Missa brevis ( in C), ďalej omše od Adlera, 
Grubera. Filkc ho , Haliera, Hal mosa, Rei· 
manna , Schuberta, Schwei tzera , Vavrinca, 
Vittoriu, Zellera, Reficeho, Schneidera
-Trnav kého,S. L. Némctha-Samorínskeho, 
Werncra, a ďalších , cirkevné skladby Antal
ffyho , Bá rdoša , Brosiga, Cascioliniho, Deák
Bárdosa, Gallusa, Hônniga, Klossa, Kodá
lya , Halmosa , Goliera, Kothcho, Kristinusa, 
Liszta, Menegaliho, Môczika, Palestrinu , 
Pergolesiho. Pikéthyho, Stiela, Suriana, 
Sztojanovitsa , Thalera, Vôlgyfiho, Weiricha, 
Zsasskovszkého atď.). 

Chrámový zbor tohto kostola, ktorý patril 
medzi najstaršie ~evokoly Bratislavy, v jubi
lejnom roku 1971 oslavoval 60. výročie svoj
ho nepretržitého trvania a súčasne aj 25. rý
ročic smrti Vilia ma Antal ffyho, svojho pred
chádzajúceho dirigenta, čím poukázal na 
úctu voči dedičstvu slávnych osobností a na 
dlhodobý dôkaz hudobnej kultúry nášho 
mesta . 

(Materiál pripravil Schleicher, ktorý sa pre svoju 
činnosť v Salvatore sta l obetou bývalého režimu: 
v roku 1959 bol prepustený z učitcf~kcho zboru wd 
Konzervatória . Redakcia.) JJL, 



l:udovíc RJ\!Cer otl'orll 22. koncertnú sezónu 
~FK. 

Snímka: I . MJchallč 

Po mimori adne náročnej, zložitej ale 
svojimi dôsledkami pe rspektívnej 

21. sezóne o rchestra Státnej fi lha rmónie Ko
šice sme s očakávaním prijali dramaturgický 
plán novej 22. sezóny, kto rá by sa ma la po
d ľa viacerých príznakov stať prelomovou 
v živote celej ume leckej inštitúcie. Jedným z 
hlavných zásahov do organizmu filha rmó nie 
bol rozchod s do teraz tu pôsobiacimi d iri
gentmi Richardom Z immerom a Róbertom 
Sta nkovským, vytvorenie 9-členncj orches
trálnej rady. zmluvl) na 2 roky s rakúskym 
dirigentom Johannesom Wildncrom (nar. 
1956) na fun kciu ~éfdirigenta orchestra. Od 
ma rca do júna 1991 bude zastávať úlohu ďal
šie ho dirigenta americký dirigent James 
Brooks-Bruzesse, kto rý na náklady FuJ-

<>TÁZ 

bringhtove j nadácie bude v rá mci štipe ndij 
ného pobytu dirigovať nielen SFK, ale aj 
v Štátnom divadle a Divadle J . Zá borského 
v Prešove. 

Spomínané skutočnosti , a le aj prehľad 
program,ov novej sezóny svedčia o ďalších 

nie la Rusó, Soňa J avurková, Marián Lapšan- slovenského hudobného umenia . Ľudovít 
ský, klavírne duo Kojanová-Novotný, recitá- Rajter doteraz odovzdal košickej filharmónii 
ly budú mať Stanislav Zamborský, Marián už veľa tvorivých síl, skúseností, získal si 
Pivka, Ivan Sokol, sovietsky huslista- víťaz trvalú obľubu . Svoje sympatie dokazovali 
súťaže P . l. Caj kovské ho v Moskve Iľja Ka- Košičania nielen mimoriadnou návštcvnos-
ler, z o rganistov vystúpia Eva Kamrlová, ťou. ale i spontánnym ohlasom. 
Karl Paukcrt z USA , samostatný koncert bu- Úspech koncertu za ručil výkon di rigenta, 
de v~novaný tvorbe B. Mart inu a interpre- jeho obdivuhodne sústredený a súčasne suve-

v 22. koncertnej 
s~zóne 

š 
rénny nadhľad , schopnosť okamžite reagovať FK na akúkoľvek požiadavku či zaváhanie sólis-

dôle!itých strá nkach a kva litatívne rozdiel
nych podmienkach práce tejto inštitúcie. Na
hrávacia čin nosť orchestra na CD a spoluprá
ca s firmou HNH Inte rnational Ltd. sa preja
vila vo všetkých ďalš ích sfé rach - dramatur
gii, interpretačnej kva lite, ekonomickom 
a umeleckom postave ní a i. Už od polovice 
augusta o rcheste r nahrávaním CD splácal 
vla ni zakúpený klavír Bôsendorfcr a pred od
chodom na umelecký zájazd do Španielska 
21. septe mbra mal na svojom " konte" vyše 
80 000 DM. V nahrávaní bude pokračovať aj 
naďalej , pripravuje nahrávky skladieb J . 
Straussa ml. , symfónie J . J . Ra ff a , W. Fuck
sa, Beethovenovc a Bruckncrove symfónie . 
V rámci týchto plá nov privítajú d irige ntov 
Ursa Schne idera zo Švajčiarska , Adrewa 
Mogrelia z Veľkej Británie, A lfreda Waltera 
z Belgicka . Zo zah ran ičných dirig~ntov sa 
predstaví aj čínska dirigentka Wing Sie Yip 
(Mozart , Cerepnin), Christian E hwald a Pa
trick Strub z Nemecka (Martinu , Mahler , 
Barber, Stravinskij) , Vlad im ír Poňki n a Se
mion Kogan zo ZSSR , z našich dirigentov 
Petr Altrichte r . Radomil E liška , Bystrík ~e
žucha , Róbert Stankovský a Ľudovít Rajter, 
dirigent otváracieho koncertu 22. sezóny 
( 13. septembra). Z hosťujúcich sólistov mož
no očakávať mimoriadne výkony s nautist
kou Manuelou Wieslerovou , huslistom Ceň
kom Pavlíkom, hráčkou na lesnom rohu Vla
dimírou Klá nskou , na trombóne s Ji ŕfm No
votným, víťazom súťaže Pražská jar , z klavi
ristov sú v programe Klára Ha.vlíková, Da-

tom z Regioná lneho združenia Slovenskej 
hudobnej únie. Novinkou opro ti predchá
dzajúcim rokom je rozdelen ie sezóny na abo
nentné cykly A (veľký orchestrá lny cyklus so 
16 abonentnými koncert mi); B (malý o rches
J!álny cyklus so 7 abonentnými koncerta
mi) , C (koncerty pre Hudobnú mládež - 6 
večerov), D (organové a komorné pondelky 
v Dóme sv. A lžbety a Dome umenia), 2 kon
certy zvané Hudobné popoludnie a 7 koncer
tov mimo abone ntných cyklov, v kto rých sú 
zahrnuté napr. vi anočné, novoročný"a pod. 
Poslucháči ta kto nic sú viazaní na d ramatur
gicky "ná ročnej ší" cyklus, alebo naopak ľú
bivejší program, ako tomu bolo dote raz. 

x x x 

150. výročie narodenia P. ' · Cajkovského 
sme si pripome nuli v Košiciach na otváracom 
koncerte 22. sezóny SFK. Slávnostný charak
ter Koncertu pre klavír a o rcheste r b mol č. L 
op. 23 a 5. symfónia c mol bol vhodnou ná
plňou k vstupu do nového koncertného roka. 
fOCi sa odklonil od doterajších Sn(Íh uvádzať 
na úvod d ielo slovenského autora. Tak to na
znači la SFK svoj zámer stavať na skladbách, 
ktoré majú u po lucháčov zaručený úspech, a 
pritom dávajú príležitost' uplatni ť interp re
tačné kvality o rchestra. Uvedomuj úc si, že 
predpokladom je osobnosť di rigenta, pozvali 
na otvárací koncert umelca, ktorý ľudsky i 
profesionálne patrí k najvyšším hodnotám 

tu, orchestra. Tak sa stali takmer ncpostrch
nute ľnými niektoré nepresné o rchestrálne 
nástupy, precxponovanie či výkyvy tempa u 
sólistu. Rajterov prejav bol nielen muzikant
sky spontánny. obdivovali sme logiku a pre
myslenosť jednotlivých úsekov i väčších cel
kov, dynamickú a zvukovú rovnováhu, výra
zovú extrovertnosť. Symfónia v Rajterovom 
podaní sa sta la skutočnou oslavou ľudského 
ducha, výrazom hudobnej krásy a nadšenia. 
Výkon sólistu J enô Jandóa z Maďa rska treba 
hodnotiť aj z pozície faktu , že bol ochotný 
deň pred koncertom prijat' záskok za O lega 
Valkova. Z tohto hľadiska možno akcepto
vať jeho výkon ako mimoriadny, odhliadnuc 
od te mpových a technických zaváhanf je cvi
detné, že má predpoklady zvládnu ť aj naj ná
ročnejšie klavírne part y pri vysokom tempe 
a vnúto rnom zaujat i. Aj zásluhou dirigenta 
sa mu podarilo udržať neustály kontakt s or
chestrom. 

Kladom koncertu bola aj veľmi pekná zvu
ková stránka sólového nástroja Bô cndcrfcr. 
ktorý akoby tiež symbolizoval umeleckú 
náročnosť, ktorou sa chce filharmónia riadiť 

v nasledujl)com období. Ak sa celý otvárací 
koncert 22. sezóny SFK stane meradlom ďal
šfch umeleckých výkonov. potom si uvedo· 
mujemc, a ko vysoko je postavená latka ná
ročnosti pre hosťujúcich a domácich dirigen
tov, pre sólistov a hlavne o rchester. 

LÝDIA URBANČfKOV Á 

nad pódi9m 
Koľkokrá t sme už lámali palicu nad mla

dou gene ráciou? Koľko odznelo múdrych 
rád , kadia ľ by sa mala mládež _poberať, na 
aké vzory by sa mala pozerať? Zivot si však 
píše svoje stránky sám a sťaby horská bystri
na si neúprosne razf cestu cez balvany; pres
ne ta k i tí novf, mlad í, naprie k mnohým va
rovania m sta rších budú opakovať rovnaké 
chyby, čudovať sa pritom omylom predchá
dzajúcim a vysmievať sa skostnate losti tradí
cii. 

Dnes je doba, kedy máme strach o existen
ciu viacerých hudobných a kcií a to dokonca i 
o Pražskú ja r , Bratislavské hudobné slávnos
ti, či ďalšie re nomované festivaly. Kladie me 
si často otázku , či prežijú nemilosrdný eko
nomický tlak trhového hospodárstva. Samo
zrejme držíme palce tomu dobrému , nefor
málnemu . čo nic je len poduja tím pre čiarku , 
a máme obavy, aby dieťa nebolo vyliate aj 
s vodou z vaničky. S takýmito problematic
kými otázkami sa českí kolegovia stretávajú 
tiež v prípade Mladého pódia v Ka rlových 
Varoch . Ten to festiva l začal v roku 1973 po
r i adať A kt ív mladých Zväzu českých sklada
teľov a koncertných ume lcov. Nikto dnes 
presne nevie, č i to bol ná pad hudobného kri
tika Jana D ehncra , aby sa na konci prázdnin 
zišli mladí hudobní umelci a muzikológovia 
v príje mno m prostredi známe ho kúpeľného 
letóviska. Bolo to podobne a ko v Trenčian
skych Tepliciach miesto nielen pre mnohé 
koncerty, ale aj pre vera hodnotiacich disku
si!, počas ktorých ncpadali len slová chvály 
a vzájomných lichôtok. Nic raz tu dochádza-
lo k ostrým názorovým stretám. A nic vždy 
a všetci rozišli v dobrom. Cítili sme ale, že 

mlad í inte rpreti potrebujú n~akú platfo rmu, 
kde sa môžu vzájomne poznávať a svoje tvo
rivé stanovisko konfrontovať s druhými - po
dobne zanietenými pre vec. Bola to veľká 
tvorivá diel ňa. do kto re j vstúpili všetci, čo 
neskoršie niečo znamenali - i keď niekto rí až 
neskôr, v priebehu rokov. 

Dnes vytvára me pluralitnú spoločnosť a je 
preto možné. že sa postupne pre mladých 
umelcov vytvorí niekoľko rôznych pódií. 
Nikto netrvá na tom. aby všetci zasadli k je
c.liné mu ~poločnému sto lu. Nic je to pot rebné 
- nikto nikoho ne kontro luje, ani mu nediktu
je aby sa vyc.lal urči tou cestou, kto rá je ako 
jcc.l iná tá .. ~právn a". A tak som bol - ako pra
videlný recenzent tohto festivalu - rád , keď 
sa tohto roku od 17. do 24. augusta festival 
znovu uskutočnil. O ďa lšom osude pre
hliadky sa vera hovorilo. Všetci bra li a ko sa
mozre ·m'osť, že by sa mala konať aj v budúc-

nosti. Opäť som videl na tvárach záujem . 
ktorý sa akosi v prednovembrových dvoch 
rokoch úplne vytrácal. Zj avné to bolo naprí
klad v tom, že sa ume lci väčšinou zúčastňo
vali na hodnotiacich diskusiách, čo v minu
losti tak jednoznačné nebolo. Chceli vedieť , 
čo si o ich hre či skladbách myslia ich kolego
via kritici a stálo im za to sa znovu ,.pobiť", i 
keď v takýchto potýčkach nic sú ani víťazi a ni 
porazení. 

Co sa týka progra movej stránky tohtoroč
ného Mladé ho pódia, niet sa na čo sťažovať . 
Hneď na začiatku prehliadky upozornila na 
seba hobojistka Libéna Séqua rdtová, víťazka 

interpretačnej súťaže Pražskej j ari. V súčas
nej dobe pôsobí v Symfonickom orchestri 
hlavného mesta Prahy FOK, kde sa často 
uplatňuje a ko vyhľadávaná sólistka. Počuť 
v jej podaní Metamorfózy pre sólový hoboj 
Be njamina Brittcna bolo skutočným zážit
kom, najmä čo sa týka tónovej kultúry a vý
razovei emociona lity. Charakte ristickým 
zna kom obdobných fest ivalov j e, že sa na 
nich vedľa muzikantsky spoľahlivých výko
nov objavia i skutočné hviezdy koncertného 
umenia. Ich hra doslova vyráža poslucháčom 
dych . Neuveriteľná technika sa spája so seba
vedomou suvere nitou. Zdravá sebadôve ra je 
samozrejme na mieste a k výkonnému ume
niu nevyhnutne patrí. Obdivovali sme preto 
dvadsaťšesťročného sólistu Státne j filharmó
nie Brno. kto rý neuveriteľne brilantným spô
sobom predniesol Variácie na NeJ cor piu 
non mi sento Niccola Paganiniho. Ak k tej to 
technickej a i ntonačnej dokonalosti pridá eš
te kus svojho osobné ho vkladu , 1'JOtom 
bude jeho ume nie dokonalé. Z tohto dôvodu 
pôsobil zrelo výkon ďalš ieho huslistu na Mla
dom pódiu Ceňka Pavl!ka, ktorý už d rama
turgickou stavbou svojho po lo rccitálu po
tvrdil, že ide o skutočne hfbavého hudobní
ka. Inte rpretácia Troch portrétov z ba letu 
Othello Já na Ha nuša bolo pre tkané spevnou 
lahodnosťou a vnúto rne snivým subjektiviz
mom. 

Z nádejných klaviristov sa predstavil mla
dučký Já n Cech , kto rého štúdium hudby je 
ešte v zname ní medzinárodných interpretač
ných súťaží. Potvrdila to i skutočnosť , že do 
svojho karlovarského vystúpenia zaradil 
technicky veľmi náročné Symfonickc!' etudy 
od Roberta Schuma nna. Ich inte rpretáciu 
treba po výrazovej stránke považovať za neo
byčajne zrelý výkon, i keď sa sem-tam obja
vili rytmické a pamäťové výkyvy. J áchymov
ský detašovaný recitál klaviristu Tomáša Víš
ka. sa vyznačoval niele n muzikálnou nápadi-

Na začiatku prehliadky upozornila na seba hobojistka Libčna Séquardcová. 

tosťou (Osem prelt1dií Bohuslava Mart inu), 
ale aj vnútorným ukľudňovan fm a poriad
kom tohto veľm i te mperamentného umelca . 
K trojici hráčov na klávesových nástrojoch sa ~š
te pripojila plzeňská čcmbalistka Jitka Navráti
lová, pre interpretáciu ktorej je charakte ris
tická slohová vytríbenosť a z~sel pre pre
cízny rytmus. 

Problémom Mladého pódia v Karlových 
Varoch bol v predchádzajúcich rokoch or
gan. V kosto le sa koncertovať nesmelo a ná
stroj v g randhoteli Pupp bol d lhé roky v zlom 
stave. Ani teraz po generálnej oprave nie je 
dokonalý a v niektorých polohách pri najlep
šej vôli všetkých zúčastnených neladí. O rga
nista Josef Popelka , ktorý pohotovo zaskočil . 
za J ana Kalfusa (kto rý svoje vystúpenie od
riekol) však dokázal, že a j na nie dobrom ná
stroji je 'llložné robiť divy. Presvedči l o tom 
pri prednese Sonáty B dur pre organ Felixa 
Me nde lssohna Bartholdyho. 

O Ceskej filharmónii je známe, že vo svo
jich radoch 'má vynikaj úcich hráčov, z kto
rých mnoh í sú špičkoví sólisti. Od dvadsia
tich ôsmich rokov je koncertným· majst rom 
vio lončiel František Host. l napriek svojmu 
mladistvému zj~vu , ktorý by sme skôr spoj ili 
s nejakým športovým odvetvím, je tento 
umelec výsostným hudobníkom. Jeho vystú
pe nie na Mladom pódiu v Karlových Varoch 
bolo ncnútené. možno i trochu familiárne. 
A le v okamihu, keď zobral n~oj do rúk bo-

Snímka: J . Vlach 

lo zreteľné. s akým vnútorným napätím pri
stupuje k interpretovaným sk ladbám. Výraz
né to bolo naj mä vo Variáciách na Rossiniho 
tému Bohuslava Mart inLI. Osobne ale vyššie 
hodnotfm slovenského violončelistu Eugena 
Procháca , ktorý v spolupráci s klaviristom Ja
rom írom Klepáčom predniesol Sonátu d mol 
op. 40 Dmitrija Šostakoviča. Jeho stvárnenie 
malo dokonale premyslenú koncepciu . ktorá 
presvedčila rozvahou i hudobnou invenciou. 

DG budúcnosti ne mám obavy, že fes tival 
Mladé pódium nebude programove dobre sa
tu rovaný. H udobné školstvo v Cechách vy
chováva , aspoň v inštrumentálnych odbo
roch, skvelých výkonných umelcov. Vrásky 
na čele sa mi robia skô r z toho, že upadá zá
ujem českého obecenstva. Je to logické -ži
jeme v dobe mnohých poli tických premien, 
ktoré sa nás bezprostredne týkajú. Naviac , 
v Ka rlových Varoch by sme česko-sloven

ských občanov mohli h ľadať lupou. Okrem 
vietnamských vckslákov a priekupníkov tu 
vo fron te na povestné kúpeľné oblátky naj
častejšie začujeme sudetskú nemčinu Ale čo 
dodať - programy a plagáty sú vytlačené 
v češt ine. l s týmto by mali usporiadate lia -
A sociácia hudobných umelcov a vedcov a 
Fórum mladých - v budúcich rokoch počítať. 
Vyhnú sa tak úplne zbytočnej otázke: Was ist 
das Mladé pódium? 

IVAN RUML 



Z klarinetoH~ho seminára Okolo ť. Klindu so zoskupili mladí organisti z Weimaru, Lipska, Leningradu, Lisabonu 
a Virnusu . 

. IDlpresie z 31. Medzinárodného hudobného sentinára 

\VEIMARSKÉ-REZONANCIE 
Weimar, me~to preslávené pôsobením veľ- charakterizovať ovzdu~ic wcimarského semi- Klinda sa významne pričinil aj o koncertné 

kých duchov ~lov:t ll ko Goethe. Schiller, ná ra . uvádzanie tejto ,.školy'·, o uvádzanie takých 
Herder. ale aj takých osobností hudby ako Vždy dopoludnia sa v Hudobnej vysokej skladateľov ako bol Bach, Franz Liszta nie-
J . S. Bach. F. Liszt. R. Strauss, vždy v lete škole ale aj v blízkom pa1áci. cvičnom stre- koľkých neznámych tej-ktorej epochy. To 
priťahuje vclký prúd návštevníkov, ktorý disku wcimarských študentov. schádzali štu- plne platilo pre weimarský seminár (pričom 
sem mieri z celého sveta . Do tohto prúdu sa dijné kolektívy, malé medzinárodné ,.muzi- sa pracovalo aj s moderným poňatím), kde 
okrem toho každoročne v prvých dvoch júl o- kantské rodiny·· . Každý hosťujúci profesor na vyučovací program značne vplýval hlboký 
vých týžd1'och zaraďujú stovky mladých hu- vybral spomedzi účastníkov vždy tých naj lep- Klindov vzťah k Mcssiacnovmu vcľkém\J dic-
dobníkov, ktorých sem láka Medzinárodný šfch ako .,aktívky", kým O\tatJlÍ vychutnávali lu ... 
hudobný seminár. ' Hudobná vysoká ško- pri poč(1vaní takmer podobný pocit prospcš- Na tomto. podobne ako na všetkých ostal-
la Franza Liszta na námestí Demokracie nosti. Všetci pedagógovia, nasadení sem cez ných kurzoch nešlo o ncgáciu doteraz nauče-
v budove bývalej p rvej nemeckej Hudobnej prázdniny po t1mo1 nej koncertnej a pcda- né ho. To potvrdil aj pražský husľový peda-
ško ly (Orchcstcrschulc) z<tložencj F. Lisztom gogickej činno~ti poslednej .sezóny. boli pri- góg Václav Snítil, ktorý sa zmocn~l diel Ba-
sa v tomto období mení na študijné centrum pravení individuálne poradiť, diskutovať a cha i celej klasiky. Zdôraznil, že za dva týž-
cclosvctového významu. na sídlo Medzi ná- vymieňať si medzi sebou skúsenosti aj poobc- dne citeľne veľa padlo na úrodnú pôdu z to-
rodného hudobného seminára. de. mimo vymedzeného dopoludňajšieho vy- ho, čo zo svojej zásoby skúseností o ťahu stá-

Keby sa dali dokoJ'y všetci. ktorí sa tu za učovania . číka. zvukovom cítení, uvoľnenom držaní te-
31 rokov majstrovských kurzov 2dokonaľo- Keď ~mc chceli za7it atmosféro organové- la , dynamike, najjcmnejšfch odtienkoch zva-
vali v svojich umeleckých výkonoch . stali by ho kurzu. mu~cli ~mc sa vydať do Erfurtu do žovania kompozície a jej vnútorných hodno-
sa počtom a\i 17 000 účastníkov obyvateľmi l tách odovzdal. 
malého spicvajúceho a hrajúceho mestečka. Zaujímavé, aký význam sa vlastne všade 
Aj v tomto roku sa 641 speváčok a spevákov. prikladal téme dýchania, napínania a uvofne-
dirigcntov, orchestrálnych hudobníkov. pc- nia v hracom aparáte. Platilo to hlavne v kur-
dagógov uchádzalo o túto jedinečnú prí~e7i- zoch dychových nástrojov, či prednášal fago-
tosť vzdelávať sa u slávnych pedagógov me- tista Halman Jung, či odborník v hre na lesný 
dzinárodného významu. Pricestovalo ich roh Michae l Hôltzel (obaja z Dctmoldu), 
však len 318. Kvôli menovej úni i si väčši na alebo Ulf Rodenhäuser zo Stuttgartu, ktorý 
záujemcov z východoeurópskych krajín usmen)oval mladých klarinetistov pri dôleži-
okrcm niekoľkých účastníkov nebola schop- tých trikoch tónového nasadenia, sebakon-
ná zaobstarať potrebné finančné prostriedky. troly , schopnosti postaviť sa správne k publi-
Túto skvc ltl možnosť nechať sa preskúšať zo ku . 
~tudijn ých programov či z vlastnej muzi- Najväčší záujem účastníkov bol o klavírne 
kantskcj praxe, upevniť si vlastné umelecké a spevácke kurzy. Aj tu platil wcimarský 
kritériá tvorby , vyrásť na osobnosť. intcnzív- princíp! Predmety viedli pedagogické veliči-
ne využíval životaschopný. vnímavý hudob- ny. Klaviristi sa mohli rozhodnúť pre mos-
nícky dorast 26 národností s rôznou úrovňou kovskú školu, zastúpenú Rudolfom Kehrc-
vzdelania. vvkonnosti i s rôznou mentalitou. rom, pre školu americkú, zastúpenú Jako-

Weimarský seminár má mimoriadny ohlas bom Lateinerom. znalcom Beethovena a .. ti-
vo wete z toho dôvodu. že v porovnaní s iný- chýrn filozofom" vo vyučovacej komunikácii. 
mi podobnými vzdelávacími podujatiami po- Bernard Ringcissen z Paríža zase iným spô-
núka s1roký program vzdelávania v rozmam- sobom burcoval v poslucháčoch najvyššie 
tých disciplínach. Aj tentokrát si účastníci l..lavírnc schopnosti . a síce vnikaním do hlbín 
mohli vybrať 1 19 majstrovských kurzov. a to kompozície . Demonštroval toho ve fa, často 
v odboroch klavír. spev. husle. violončelo. aj zámerne chybne, a dosiaho l čiastočne 

. fagot. lesný roh. k larinet. organ . bicie a prekvapujúce ,.zvukové zázraky" u mladých 
orche~trálne dirigovanie. Z našej krajiny z 2R klaviristov. keď pochopili špecifiku štýlu 
prihlásených uchádzačov na po~adované šlu- SvJÚčiarsky violončelista Peter Lcisegang francúzskych hudobníkov, napr. Debussyho, 
dijné miesta prišli nakoniec 12. Objavili sme upra~c vedenie sláčika senzibilitu a si lu M. Ravela i diel Chopina-
tri speváčky v majstrovskom kurze prof. Pav- Snímky archív autorky vých. technickú bri lantnosť, ktorá sa podria-
la Lisiciana z Moskvy. niekoľko klaviristov ďoval a stvárneniu. Rolf Dieter Arcns z Lip-
v kurzoch Rudolfa Kchrc ra z Moskvy, Ber- ska opäť zaradil (!\) svojich majstrovských 
narda l~ingeissena z Paríža a Rolfa Dietera kazateľnc doobeda. Tamojší organ. bohato kurzov literatúru viedenského klasicizmu. 
Arensa z Lipska. Tieto príklady jasne doka- disponovllný nástroj. bol pre všetkých pred- Pri usmen)ovaní svojich poslucháčov sa ria-
zujú. aku rôznorodosť metodiky. prístupov pokladom v~cstrannc predstaviť svoje vlastné di l prísnym analytickým prístupom, rozváž-
rôznych medzinárodných škôl ste tu často interpretačné ponímanie. Okolo Ferdinanda nym zvažovaním intelektu a emócií. 
mohli tesne vedľa seba. niekedy len hospitu- Klindu sa zoskupili talentovaní, sčasti už Úplne inak rozpracovali svoj metodický 
júc. za.i:it. Ak nahliadneme do kroniky sem i- v praxi ostrieľaní mladi organisti a organistky prístup pedagógovia spevu. Lore Fischerová 
nárov. zbtíme , i.e k dobrému zvuku scminá- z Weimaru. Lipska. Lisabonu. Leningradu a z Mníchova. známa ako interpretka oratórií 
rov vo Wc1mare vždy prispievali aj významní Viľňusu . Skúsený. medlinárodnc uznávaný a piesní. ktorá v svojich 80 rokoch ešte stále 
umele<;kí pedagógovia práve pražskej hu- virtuóz a metodik mal pre každého osobitne vedie semináre v Japonsku a USA. vychá-
dobnej tradície. Mám na mysli pedagógov prichrštie velmi starostlivých rád. provoko- dzala z duchovného obsahu recitatívov v die-
ako dr. Jozef Micka (komorná hudba). Pre- val v hráčoch vedomé tvorivé prístupy. v je- Iach J . S. Bacha. z textovo-hudobnej jednoty 
mysl Kočí (spev). klaviristov ako Stanislav ho kurzoch sa dielo do detailov analyticky lyriky Schumannovej a Schubertovej piesne, 
Knor. Valentína Kameníková. František rozpracovalo. Bio 0 otázky zvukovej csteti- z textovej zrozumiteľnost i a vnútorného vý-
Rauch či huslistov a profesorov hry na vio- ky. regiMrácie, 0 preduchovncnost' myšlicn- kladu hlavne u zahraničných speváčok, 
lončelc ako Alexander Plocck. Karel a Miloš kového weta. 0 ~truktúry a tradície. 0 artiku- ktoré pricestovali z USA a J aponska. 
Sádlovci... táciu a p r,irodzcnc 0 technické nuansy. Pre O svoje bohaté skúsenosti z opernej scény sa 

V tomto roku mali premiéru niekoľk í pe- kontrolu ~a pracovalo s magnetofónom, v svojej seminárnej skupine podelila Hanne-
dagógovia , a to na11r. Václav Snítil z Pruhy, .. keďže sa sam i za hracím pultom nepočuje- -Lore Kuhseová z Berlína aj Luisc Bosaba-
ktorý vied0l majstrovský kurz hry na hus- mc tak dobre, ako počujú l'udia . pre ktorých lianová z Francúzska: impullívne, prísne, ale 
liach (ako aj Wolfgang Marschnc r z Freibur- hr~mc. a je to jediná správna J.. ontrola." zdô- i zábavne a povzbudivo. Podobná a tmosféra 
gu), a prof. dr. Ferdinand Klinda z Bratisla- vodňoval Ferdmand Klinda po~lanic tohto . vládla na kurzoch André Orlowitza z Koda-
vy. ktorý tu po prvýkrát viedol kurz hry na ako ho zábavne nazva l .. druhého profesora". ne . Pavla Lisiciana z Moskvy. Na začiatku 
organe. ,.Som \Úa~tn:v. ic tu môl.cm pCNJbil." priznal hodmy dôsledne vyžadovali technické cvičc-

Zaujímavý. bol majstrovský kurz, ktorý 
viedol Eugen Ragine z USA, častý hosťujúci 
pedagóg na s~minároch v Drážďanoch . Podal 
vlastnú metódu . .funkčného hlasového tré
ningu", vychádzal z fyzických a psychických 
danností speváka a realizoval s poslucháčmi 

telesné cvičeni a, ktoré sám vymyslel. Účast
níci kurzu , sami zväčša speváci a pedagógo
via, ktorí už trikrát prešli touto inštruktážou, 
tvrdia, že týmto spôsobom sa dá dosiahnuť 
harmonická zhoda pohybov pri spievaní , aká 
sa požaduje na scéne . Mimochodom, je to 
problematika často diskutovaná. 

Po prvýkrát sa do plánu seminá rov zaradil 
kurz h ry na bicie nástroje. Bohužiaľ. nebol 
dostatočne využitý. To oľutovalo predovšet
kým vedenie seminára, pretože na tento kurz 
získalo prominentného profesora Siegfrieda 
Finka, vedúceho štúdia bicích nástrojov vo 
Wurzburgu, ktorý má tie najbohatšie skúse
no ti získané prácou vo svojich štúdiách a 
vlastnou pedagogickou činnosťou. To málo 
odborn íkov, čo sa okolo neho zoskupilo, 
sčasti dokumentovalo virtuózne schopnosti 
hry na marimbe a vibrafóne, schopnosti cvi
čiť na bubnoch , čineloch. ozvučených driev
kach a na všetkom , čo do tejto širokej zvuko
vej palety patrí. 

Raz za dva roky sa v ~eminári organizuje 
kurz dirigovania , ktorý vedie Jenská filhar-

1 
mónia trpezlivo , s plným nasadením, pričom 
sa pri pulte stále striedajú d irigenti. Jedným 
z nich je profesor Heinz Rôgner, šéfdirigent 
Rozhlasového symfonického orchestra v 
Berlíne, ktorý s poslucháčmi z dirigentsko
technického hľadiska analyzuje náročné sym
fonické diela.Fri pulte sa vystriedalo ll se
minaristov. P 'šli sem z NDR, SRN, z Ra
kúska , Spanie ska, Veľkej Británie, Soviet
skeho zväzu, Litvy a Japonska a na tomto 
fóre mali za úlohu aplikovať svoje osobité i 
nadobudnuté tvorivé ponímanie vybraného 
diela na skupinu nástrojov aj na celé zvukové 
teleso . Uchádzači aj hospitanli sa učili práve 
na nedostatkoch dirigentských jemnôstok. 
Co sa predpoludním na tvorivých problé
moch, na prenikaní do zákonitostí Mozarto
vej, Beethovenovej, Brahmsovcj , Cajkov
ského a Dvoi'ákovej symfónie alebo Wagne
rovej ouvertúry vyskúšalo, (pričOfll hráči fil
harmónie zahrali každú chybu!), to sa popo
ludní prediskutovalo. Rádius tém sa uberal 
až k o;ganizačno-technickým problémom, 
dotkol sa aj otázky nahrávania . A aký úžito~ 
z toho všetci mali ... 

Zisk z týchto dvoch júlových týždňov, roz
šírenie svojich poznatkov, znalostí, o ktoré 
sa ten-ktorý úča~tník obohatil, sa zúročí plne 
až na začiatku koncertnej, opernej a štúdio
vej činnosti. K nezabudnuteľným ,.dozvu
kom" weimar kého seminára patria predo
všetkým celovečerné koncerty hosťujúcich 
profesorov- a najlepších účastníkov z mno
hých krajín celého sveta. Nesporný príklad 
tej to "vysokej školy interpretácie" zanechal 
vo wcimarskcj verej nosti trvalý zážitok. 

Na často diskutovanú otázku , či hudobný 
seminár bude aj v budúcnosti v podmienkach 
zjedno te ného Nemecka materiálne zabezpe
čený a bude sa môcť konať , odpovedal vedúci 
seminára prof. dr. Dicthclm Mi.illcr-Nilsson 
na záver podujatia . Oprávnene sa domnieva. 
že 32. Medzinárodný hudobný seminár vo 
Weimare by sa mal konať. 

Nahliadnui do všetkých 19 kurzov bolo sa úprimne ... veď ja ,ám \Om totiž z weimar- nia. uvedomenie si plynulosti dychu a všetko 
prirodzene sotva možné, predsa však ponú- skeJ l,l..o ly vy~1cl. ~tudoval som aJ u Johanne- to. čo súvisí~ koncentráciou na vnútornú vý- JNGEBORG STIEHLER JIŽ 
kam niekoľko doj mov, ktoré by mali b.l~ižš=~ic:..__s:a~E~rn~s~la~Ki.:·:~h:le:'r_:a_·_· _:J.:.c _:z:.n..:a:m_:e.:_. _:i_:e_ \ ~--· r_:tu_:ó_:z __ po_v_e_ď_. __::..:::::::;:::::::;:~ ...... --------iiiiiiiiiiiiiiiiii-P•R•E•L•O• Ž- IL•A- L•U•C• I•A- F•A•S•K•O•V•Á•-
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Sal·zburské s·lávnO·stné hry 
Salzburské slávnostné hry sú na celom kul

túrnom svete preslávené pre svoje vzácne 
umelecké kvality a interpretačné kreácie, 
ktoré stanovili novú mie ru hodnôt. V tomto 
ro ku slávili jubilejné sedemdesiate výročie, 

patria teda k najstarším podujatiam svojho 
druhu . Napriek záplave rozmanitých festiva
lov v našej dobe si Salzburské slávno tné hry 
dodnes zachovali svoj primát. Tba v dobe 
"Anšlusu" zaznamenali stagnáciu v dôsledku 
hitlerovskej fašistickej kult úrnej politiky. Po 
voj ne a znovuvzkriesení Rakúskej republiky 
však pomerne rýchlo opäť zažiarili v plnom 
lesku a sláve. 

Otázka, prečo sa Salzburg sta l dej iskom 
takého prominentného fes tivalu má niekoľko 
odpoveäí. Je nielen rodným mestom W. A. 
Mozarta, ale má aj bohaté kultúrne tradície. 

'Salzburg je krásne mesto s jedinečnými ar
chitektonickými pamiatkami, početnými kos
tolmi , rázovitými ulicami a námestiami . zasa
dené do nádherného prfrodného prostredia 
okolitého horského pásma Álp. Pano ráma 
Salzburgu má osobité čaro a vytvá ra scené
riu , ktorá toto mesto priam predurčuje k 
usporadúvaniu veľkých umeleckých poduja
tí. Pre to sa už na rozhraní minulého a tohoto 
storočia pokúsili niektorí umelci o usporiada
nie kultúrnych podujat í v tomto meste. Festi
valová myšlienka nadobudla konkré tnejšiu 
podobu po prvej svetovej vojne, keď sa zdru
žilo niekoľko popredných umeleckých osob
nost í, a to režisér Max Reinhardt , skladateľ 
Richard Strauss, plrigént a riaditeľ vieden
skej Dvornej opery Franz Schalk , spisovateľ 
Hugo von Hofmannsthal a scénograf Al fréd 
Roller , aby vypracovali koncept , a tak sa 
prvé slávnostné hry uskutočnili v roku 1920. 

Coskoro sa do služieb festivalovej myšlien
ky zapojili vedúce dirigentské osobnosti svo
jej doby ako Arturo Toscanini , Bruno Wal
te r, Wilhelm Furtwängle r, popredn í inštru
mentalisti , komorné súbory a speváci. Nos
ným pilie rom, ktorý tradične podmieňuje a 
zaruduje Salzburským slávnostllým hrám po
vesť svetového centra hudby, je neodmysli
teľná spoluúčast' Viedenských filharmonikov, 
ktorí sú hlavným nositeľom celého poduja tia 
v opere i na koncertnom pódiu. Na symfonic
kých koncertoch participuje asi pol tucta ďal
šfch popredných sve tových orchestrálnych 
tel{es. Okrem toho sa konajú komorné, sólo-

akci í. Priestory, v ktorých sa festivalové po
dujati a odohrávaJÚ, sú tiež svoj ím spôsobom 
výnimočné. Napríklad viacúčelový Veľký 

festivalový dom disponuje jedným z najväč
Sích javiskových priestorov na sve te, je vyba
vený špičkovou , computerom riadenou tech
nikou ; prestávkové priestory, foyer atď. pa
tria k najkrajším v Európe. Festival je i e le
gantnou spoločenskou uda losťou . Pravda, · 
ceny vstupeniek sú také vysoké, že festival je 
prístupný najmä privilegovanej vrstve ná
vštevníkov, ktorí si to môžu dovoliť. V oble
čen í prevládajú nákladné luxusné večerné 
toalety, je to teda aj prehliadka najnovšej ex
kluzfvnej módy. Salzburg je tiež vyhľadáva
ným strediskom masového turizmu , a to naj
mä v období festivalu. Napríklad úzka 
obchodná ulička, v ktorej sa nachádza ako 
múzeum zariadený Mozartov rodný dom 

•(Getreidegasse), je tak zavlavená turi tami , 
že je problematické po nej aj prejsť. Iba ne
patrná časť návštevnfkov sa však môže zú
častniť na festivalovom dianí. Ale túžba ,.byť 

pri tom", vn fma ť slávnostnú atmosfé ru , pri
zerať sa napr. na príchod prominencie pred 
predstaveniami mnohým postačuj e. Aj keď 
nenavšt ívia žiadne podujatie, skutočnosť, že 
sú " tam" tvorí časť ich života . 
Tohtoročné jubilejné Salzburské slávnost: 

né hry sa po prvý raz uskutočnili bez účasti 
icn dlhoročného umeleckého- a nielen ume
leckého- šéfa, vlani zosnulého Herberta von 
Karajana, ktorý autoritatívne a svoj rázne 
kraľoval a vtlačil pečať svojej osobnosti festi
valovému dianiu . Zároveň to bol tie~ prvý 
festival, ktorý sa konal po prevratných zme
nách v krajinách strednej a východnej Euró
py. Vo svete rozdelenom vyše štyri desaťro
č ia na dva tábory sa takmer úplne podväzo
vali informácie a kultúrne kontakty medzi zá
padnou hemisfé rou a tzv. východným blo
kom. 

Tento rozdelený svet a oslobodenie od út
laku aktuálnym spôsobom symbo lizovalo 
uvedenie Beethovenovej opery Fidelio. T áto 
velebná pieseň nezištnej manželskej lásky, 
oddanosti a hrdinskej obetavosti j e iba jed
nou stránkou substancie die la, druhou , ne
menej podstatnou jej črtou je víťazný boj 
proti despotizmu , tyranii a útlaku. tak vyni
kajúco stvárnený humanistom Beethove
nom. Režisér salzburgskcj inscenácie Peter 

Gabriela Beňa&ová a Thomas Moser v salzburskej Inscenácii Beethovenovho fldella 
Snímky Salzburger Festspiele 

vé, chrámové koncerty, piesňové recitá ly, 
baletné predstavenia. Mozartovi sú venova
né zväčša večerné serenády a nedeľné mati
né, k tomu pristupujú činohry, výstavy a ďal
šie pridružené podujatia, ako slávnosti v blíz
kom Hellbrunne, podujatia na pevnosti Ho
hensalzburg a iné . Dramaturgia je orientova
ná viac na osvedčenú tradlciu ako na hľada
nic nových ciest . 

Dejiskami Salzburských slávnostných hier 
sú predovšetkým Veľkf a Malý festivalový 
dom a do skaly vytesaná Kamenná jazdecká 
škola . T ieto objekty sú situované vedľa seba 
a tvoria osobitý festivalový okrsok , ktorý po
jme vyše 5 800 poslucháčov, ďalej Veľká sieň 
Mozartea, kostol sv. Petra , Rytierska s ieň re
zidencie, Aula Academica, krajské divadlo, 
kde sa konajú činohry a dómskc námestie ur
čené pre uvádzanie slávnej divadelnej drámy 
.,Jcdcrmann" od H. v. Hofmannstha la, kto
rá sa každoročne viackrá t reprízuje pred vy
predaným hľadiskom pre vyše 2 500 divákov. 

, Festival trval od 26. júla do 31. augusta, pri
.J čom sa denne konalo priemerne štyri až päť 

Brenner vhodne a účinne aktua lizoval práve 
tieto rysy opery, pričom dej ponechal v pô
vodnom časovom priestore Francúzskej bur
žoáznej revolúcie. 

Už v úvodnej predohrc a na ďalšieh mies
tach bez scénickej akcie bola na priesvitnom 
závese, ktorý zastupoval oponu , premietnutá 
zemeguľa, obopnutá veľkým ostnatým drô
tom. Najnaliehavejšie vyznieva však rcžise
rova aktualizácia v 2. dejstve. Ako je známe, 
Beethoven viackrát prepracoval svoju operu . 
V prvej ve rzi i z roku 1805 druhé dejstvo ope
ry, ktorej pôvodný názov bol Leonóra , sa ce
lé odohráva v žalári. Treitschke, ktorý pre
pracoval libreto, lokalizoval záverečnú scénu 
na slnečnú lúku pred zámkom. pretože pô
vodná verzia, v ktorej minister so svojou sui
tou i prostý ľud prišli do najhlbšej temnice 
žalá ra, aby pozdravili Florestana a oslobode
ných väzňov pri svite fakieľ, sa zdala ncprav
depodobným a nepresvedčivým riešením. 
V starších dobách bolo treba veľa času na ná
ročnú prestavbu javiska. G ustav Ma hier v ča
soch ôsobenia ako riaditeľ a diri ent vie-

denskej Dvornej opery mal výborný nápad : 
vyplnil túto pauzu predvedením ouvertúry 
Leonóra č. 3, ktorá zhŕňa podstatné momen
ty opery . Bee thoven ku konečnej verzii diela 
z ro ku 1816, ktorého názov zmenil na Fide
lio, skomponoval štvrtú krátku predohru . 
Táto prax sa odvtedy bežne udomácnila na 
všetkých operných scénach . Režisér Brenncr 
vymysle l iné riešenie, pričom jeho rukopis 
podnietila prvá verzia. Eliminoval predohru 
k Fideliovi , nahradil ju pôvodnou ouvertú
rou Lconora č. 3, nepotreboval čas na pre
stavbu javiska v druhom dejstve, v čom mu 
pomáha aj moderná technika. Samotný prvý 
obraz druhého dejstva - žalár - je scénicky 
riešený tak , že po celej šfrke prednej časti j a
viska sa ťahá dvojitý železný plot preple tený 
pstnatým drôto m, pripomínajúci oplotenie 
hitlerovských koncentračných táEÍorov. V 
okamžiku prechodu z prvého do druhého ob
razu, po rozuzlení dramatickej situácie sa 
plot dvíha do výšky, priestor sa rozšíri a roz
jasní do celej hfbky javiska, mení sa na nád
vorie väznice, kam prichádza minister so 
strážami a sprievodom. Leonora sníma Flo
restanovi putá , oslobodených väzňov pozdra
vuje a objíma ľud , ktorý zapfňa nádvorie, 
kde sa hymnickou oslavou oslobodenia opera 
končí. Zdvihnutie plota naliehavo a aktuálne 
symbolizuje zdvihnutie železnej opony nad 
Európou a koniec totalitnej é ry. Táto časť je 
azda najdojemnejším miestom inscehácic a 
oslovuje predovšetkým tých , ktorých totalita 
postihla najviac. Scénickú zložku navrhol 
osvedčený a známy scénograf Gunthcr 
Schneide r-Siemssen . Režisérova koncepcia 
oscilujúca medzi pôvodnou a konečnou ver
ziou však predstavuje kompromis, ktorý ne
odstráni niektoré slabiny libreta. Výmena 
prcdohry (Fidcliq - Leonora č. 3) je naviac 
diskutabilným činom . 

Po hudobnej stránke bola opera obsadená 
nasledovne: Leonora pod menom Fidelio -
Gabrie la Beňačková, Florestan - Thomas 
Moser, Rocco - Kurt Rydl , Don Piza rro -
Robert Hale , Don Fernando - René Pape , 
Marcelina - Marie McLaughlin , Jaquino -
Uwe Peper, dirigent - Horst Ste in , orcheste r 
- Viedenskí filharmonici, zbor Viedenskej 
štátnej opery. 

Protagonistka predstavenia G. Beňačková 
po speváckej i hereckej stránke vynikajúco 
stvárnila neľahkú úlohu Leonory-Fiorestana. 
Jej dramatický. zvučný, ohybný hlas zne l vo 
všetkých polohách vyrovnane. Techn icky i 
výrazovo bezpečne zvládla svoj part a všetky 
jeho ú kalia . Bola nosnou postavou celého 
predstavenia. Môžeme sa len tešiť z veľkých 

úspechov početných našich spevákov na naj
poprednejších sve tových operných scénach . 
Jej partne r T . Moser ako Florestan sa tiež 
vermi solídne zhostil svojej úlohy. Jeho hla
sové zafa rbenie je vhodné pre stvá rnenie tej 
to úlohy, i keď najmä v exponovaných výš
kach vo veľkom sóle na začiatku druhého 
dejstva dosiahol hranice svojich možností. Z 
ostatných sólistov zaujali najmä K. Rydl 
(Rocco) a R . Hale (Don Pizarro), nie v po
slednom rade treba vyzdvihnúť aj vynikajúci 
zbor. 

Problematickejšou stránkou bola otázka 
dirigenta, treba však vziať do úvahy, že to bol 
záskok za pôvodne plánovaného K11rta Ma
sura . H . Stein je pohotový praktik a rutino
vaný divadelný kapeln ík , chýba mu však in
špirujúca iskra . Stvárnenie sveta zúfalstva a 
hrôzy, jasotu i radosti ako i dramatického vy
pätia nedosiahlo v jeho podaní .,festivalovú" 

dimenziu. Vyskytl i sa i niektoré drobnejšie 
kazy a nepresnosti. Ukázalo sa , ako záleží na 
dirigentskej osobnost i aj pri najlepšom or
chestri. Keď som počul v nasledujúci večer 
druhé operné predstavenie s iným dirigen
tom. ani sa mi veriť nechcelo, že hrá ten istý 
orchester. ' 

Kým Fide lio bol programovaný vo Veľ
kom festivalovom dome, opera Capriccio od 
Richarda Straussa sa uviedla v Malom fcst i
valovom dome. Popri W. A . Mozartovi je R. 
Strauss druhým sklada teľom , ktorému sa v 
Salzburgu venuje osobitá starostl ivosť . Cap
riccio nie je die lom p(e bežnú opernú pre
vádzku , je skôr čosi pre " fajnšmekrov" a ho
df sa preto viac do rámca festivalových pro
dukcií. Je to konverzačná opera, ktorá nemá 
nejaký dramatický sujet. záple tku. vyhrane
ný dej. Ide tu o riešenie otázky, či má v opere 
primát básnická predloha, teda slovo, alebo 
hudba. Je to otázka večne aktuálna, s ktorou 

• sa zaoberali teoretici i skladatelia v minulosti 
a dnes. Na tento námet napísal operu aj 
Antonio Salie ri (Prima la musica, poi lc pa
role). 

Straussovo Capriccio je jcdnodejstvová 
opera. Ide o divadlo v divadle , v ktorom ve
dú účastníci estetizujúce ro~ovory. Aj po 
dvaapolhodinovom trvaní opery nedozvieme 
sa nič nového, výsledok ostáva otvorený, 
spoločnosť sa nedohodla, či nerozhodla , kto
rej stránke pat rí primát. Je istou iróniou, že 
sta rý skladateľ sko mponoval toto odťažité , 

prcjcmnelé, kabinctné dielo v období druhej 
sve tovej vojny, že sa utiahol do ,.veže zo slo
novej kosti" v čase, keď Nemecko denne 
bombardovali a na frontoch sa viedli tuhé bo
je. O pera, pravda , má po stránke hudobnej 
prekrásne partie, napríklad hneď ú-.:odné 
subtílne, komorne ladené s láčikové sexteto 
by sa mohlo udomácniť aj na koncertných 
pódiách, ale dielo ako celok pôsobí zdfhavo. 
Výprava , obsadenie, réžia. naštudova nie , 
všetko bolo perfektné, vybraný tím sólistov 
preukázal dôvernú znalosť in terpretačných 
problémov straussovskej partitúry, aj di ri
gent na čele Viedenských filharmonikov -
opäť H . Stein - v prípade Straussa bol lepšie 
disponovaný, pri merane zvládol nemalé ná
roky pa rtitúry. Nápadito bola riešená scénic
ká zložka, ktorú pripravil Andreas Rein
hardt. Javisko bolo rozdelené na dve časti, z 
ktorých predná bola nemenná a zadná a me
nila podľa situácie. Režisér Johannes Schaaf 
vykonal svedomitú a dokonalú prácu pri oži
vení predlohy. Zo spevákov menujme prota
gonistov: Anna Tomowa-Sintow, Wolfgang 
Schóne, Ebcrhard Buchner, Andreas 
Schmidt , T heo Adam, Jris Vcrmill ion . Heinz 
Zedník aď. 

Počas fest ivalu sa konalo 30 orchestrálnych 
koncertov, z nich 19 s veľkými orchestrami. 
Mal som možnosť vypočuť si dva a do tretice 
úryvok zo skúšky. Koncert Viedenských fil
harmonikov dirigoval Jaml::s Levinc z Metro
politan O pera New York. Zvuk Viedenských 
filharmonikov má osobitý timbre, s akým ~a 
nemožno nikde inde stretn úť. Cftiť, že hudba 
a orchestrálna hra je životným krédom ich 
členov , poslaním, ktorému oddane a súst re
dene slúžia, ich prejav je vzácne homogénny, 
kult ivovaný, bohato odtienený. Na prvej po
lovici koncertu figurovala 2. symfónia D dur 
op. 13 od Johannesa Brahmsa. Levi ne je pra
vide lným hosťom Viedenských filharmoni
kov aj v Salzburgu. V Brahmsovi preukázal 
zmysel pre vcítenie sa do skladaterovho hu-

okračovanie na str . 7 



Priečelie no,·ého prešoukého divadla z autorskej dielne Ing. arch. K. Revického a Ing. arch. f. Jesenka. Snímka: L Marko 

K otvoreniu novej divadelnej budovy v Prešove 

ý čas čakania sa na lnil ... 
Dámy sen prešovských divadelníkov i oby

vateľov tohoto hádam n~divadelnej~ieho 

mesta na Slovensku sa stal každodennou re
alitou. V dňocll14.-16. septembra vyvrcholi
lo úsilie n~menej dvoch generácií. Nová di
vadelná budova, prvá svojho druhu, postave
ná na Slovensku od založenia spoločného 
§tát u ť:cchov a Slovákov v roku 1918, otvorila 
svoje brány, aby začala fit' tivotom svojho 
určenia. 

dil'adelných sálach - to y§ctko dodali do 
Pre~l'a firmy z Ziitlchu, Basileja, z Lohre 
nad Mohanom, z Viedne, ale 1\i niektoré 
~peeializol'ané závody z ť:iech, Slovenska a 
Maďarska. Po vstupe do budovy sa náv§tev
ník ocitá " záplave sntla. Jeho zdroje sú 
umiestnené v trojuholníkoch geometricky 
rie§enej stropnej osnovy. Projekt Ing. a.rch. 
f. Jesenka (práce prevzal a dokončil po 
smrti Ing. arch. K. RevickéJto) ovlád~ú geo
metrické tl'ary (nepravidelný §esfuholník), 
ktoré sú z pôdorysu budovy premietnuté ~ 
do interiérov. l pôdorys malej, tll'. experi
mentálnej scény, umiestnenej vo l'ertikál
nom priereze pod hlamou divadelnou sálou, 
zodpol'edá nepravidelnému ~ťuholníku. 
Mramorol'á podlaha foyer - zrkadlový obraz 
stropu - je tiež členená geometriou troju-

Srdce kaidého, čo i len trochu divadlom 
odchovaného náv§temíka musí úprimne za
plesať nad tu in~talovanou technikou, dove
zenou l'äč§lnou zo zahraničia. N~modemej
~ia meracia, hydraulická, elektronická, 
vzduchotechnická i regulačná' technika, ale 
~ svetelný park, diaľkovo ovládaná osl'etľo
l'acia technika, svietidlá, ln§talované "oboch 

• 

Uplynulú jubilejná 70. operná 
sezóna 1989/90 v Slovenskom ná
rodnom divad le vstúpila do an.álov 
i do povedomia svoj ich priazniv
cov ako mimoriadne rušná. Po 
vzrušujúcich novembrových uda
lostiach nasledovala .,najrozcesto
vanejšia" polsczóna v doterajšej 
histórii SND. 

Vo februári a marci t.r. sa usku
točnilo prvé v sérii .zahraničných 

turné do siedmich miest SRN a 
Švajčiarska inscenáciou Verdiho 
opery Simon Boccancgra. Šťast
ným dátumom pre operu SND bol 

predstavení Borodinovej opery 
Knieta Igor sa tamojšiemu obe
censtvu veľm i páčilo, o čom sved
čali vypredané hľadiská. bohnté 
aplauzy a ohlasy kritiky. Na Dňoch 
česko-slovenskej kultúry v Maďar
sku (v máji) účinkovali bratislav
skí umelci na opernom koncerte vo 
veľkej kongresovej hale v Budfne. 
Maďarskému publiku sa tak pred
stavili : E. Kiunárová , M. Blahu
šiaková, E. Holičková, Ľ. Rybár
ska, J. Valáškovú. J . Saparov:í, 
M. Dvo rský, J . Kundlák , S. L<)ri''· 
F. Livora, Ľ . Ludha. P. Mauréry .. 
P. Mikuláš. J . Špaček a hosťujúci 
R. Haan. spolu s dirigentmi J . Aue
rom , V. Málkom . O . Dohnány
im , O. Štefánkom a P. Seleckým. 
V budapeštianskej Štá tnej opere 
SND potom uviedlo Gounodovu 
operu Faust a Margaréta. , 

holníkov a ljemnená mäkkým materiálom 
kobercov. Priečelie foyer zdobí tapiséria 
akademicke) maliarky V. Junekovej. · 

Hľadisko hlamcj sály - bez lóží - posky
tuje dobrú l'idlteľnost' z' každého miesta. Po
čas prcdst1n·enia oceňujem dobrú akustiku, 
s ktorou súbor - spel'áci l orchester - bude 
musieť počítať ako s novou kYalitou a veľmi 
precízne ju vkomponol·ať do predstavení. 
662 pohodln)ch kresiel sa stupňovite ~u

je k posledn)m radom, ktoré sú už na úromi 
pn-ého poschodia. Z hľadiska a kukátkov~ 
ho javiska je motné za pár sekúnd vytlorif 
cinerámu vertikálnym zdvihom portáJových 
výkrytol'. Na hlamom a zadnom javisku 
možno takto vytl'orif priestor pre ďaUích 
približne 180 kresiel. Javiskový mechaniz
mus umožňuje vykryť ll-metrové javisko at 
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do priemeru 32 m. Ohňovzdorná opona je 
viacfarebná, zladená so staroružol·ou farbou 
kresiel. 

Jedným z n~zaujfmaveHfch priestorov 
novej divadelnej budovy je experimentálna, 
či jednoducho malá scéna. So sl'ojfm priľah
lým interiérom tvorí budovu v budove, úplne 
nezávislú na chode hlamej sály, čo praktic
ky dol'oľuje " romaký čas prevádzkovať obi
dve sály. Udivuje netradičné členenie pries
toru, v ktorom neexistujú hranice medzi pub
likom a hercom, niet tu totiž klasického jll
viska ani hľadiska. Mechanický zdvih kto
rýchkol'vek trojuholníkových alebo licho= 
bežníkových "stolov", z ktorých pozostáva 
podlaha, umotňuje retlsérovi vybrat' sl 
priestor z nespočetného množstl'a variantov. 
120 at 140 divákov môže z otáčavých kresiel 
pohodlne sledovať herecké akcie z ktoréh~ 
koľvek uhla a v ktorejkoľvek časti priestoru. 

Druhý deň divadelných oslá'' bol zasväte
n)· spevohernému súboru. V novom priesto
re leľkej sály sa dobre Uliedol Inscenáciou 
operety O. Nedbala Poľská krv " rétii ria
dltel'a divadla J. Silana, v hudobnom nutu
dovaní J . Bcdficha a v hlamých úlohách 
s H. Horváthol'ou, S. Benkom, S. Senkom, 
A. Benkomu, E. Jurčíkon1 a J. Piussim. 
Bodku za predstavením, ktorému tlieskal ~ 
premiér M. ť:alfa, minister kultúry L Snop
ko a predseda Výboru ľudovej kontroly M. 
Hvozdík, dal ohňostroj pred budovou. Fa
rebnú riavu svetla, tancujúceho po gcomet· 
rických, pre tento účel vyrobených kon
§trukciách, riadil "fakl'onosič" v strcdO\·e
kom kostýme. 

Staré dil'adlo, statočne slúžiace at dote
raz, potrebuje generálnu opravu. Bolo po
stavené v roku 1882 ako viacúčelová budO\·a 
(s reštauráciou ť:ierny Orol), ktorej m~iteľ 
bol povinný poskytovať tu hosťujúcim spo
ločnostiam (previJŽne maďarským..a českým) 
~ ubytovanie. Jeho stavba bola podmienená 
l-§eobecnou eufóriou z obrodenia dramatic
i($·ch umení, ktorá len na východnom Slo
Yensku podnietila na konci 19. storočia stav· 
bu §tyroch (!) nových divadelných budol~ 
" Ko§iclach, Pre~ve, v Spi§skej Novej Vsi a 
l' Levoči. 

Staré dlyadlo bolo známe osobitou atmo
sférou " rodinne" rle§eného hl'adiska, ale 
technická opotrebovanosť a priestorová 
stiesnenosť (nedostatok ~at ní, skú~bní) bo
li evidentné už od roku 1944, keď sa kon~ti· 
tuoval profesionálny činoherný súbor, a 
úmerne vzrástli po založení spemherného 
baletného súboru v roku 1948. Prvé projekty 
a architektonické návrhy na novú budovu z 
rokov 1946-1948 a z roku 1959 vbk ostali 
nerealizované. 

Napokon sa nol'á budol'a predsa len zro
dila. Jej úspdný §tart ohlásilo i preplnené 
hfadlsko na predstaYcniach oboch súborov, 
odohraných vo veľkej sále i na experimen
tálnej scéne malej sály. 

DITA MARENČINOVÁ 
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Klub priateľo" open· SND po
kračuje l ' no,·ej se1óne ' S\'Ojej 
činnosti. Dňa 7. JO. usporiadal ' 
hľadisku opery stretnutie so Sle
tmou sopranistkou slo~enského 

pt'hodu Luciou Poppolou, o t}f· 
deň neskôr napláno,al matiné pri 
príleiilostl premlén· Pucciniho 
open Madame Buttcrfl) (uYádLa 
režl~ér inscenácie P. Smolík). 
Ďame podujatie pripralll ,. Mo)· 
Le~lcj sieni Sf: v stredu 28. n~ 
lembra sa l spolupráci s Kruhom 
priatcl'm českej kultún· a spol
kom l lvt:NA uskutoční prednáš
ka ť:eské opery na javisku SND, 
spojená s ukátkami. Podujatie 
budú UládL&f ~tudentk) VSI\-Ill 
N. KJeinOlá a ll. EhrcnbergcrO\á, 
LO sóli'itOl (La klalímej spoluprá
ce M. S)nkOlej) sa prcdslalí E. 
KJttnároHi, l . KJrllmá, O. Mala
cho,·ský, •.• Lhora, f. Caban a 
ďalší. ' Posledn}m plánolan)m 
podujat ím na tento kalendárn) 
rok je ma tiné pri príJeiJtosti pre
miéry opery G. Verdiho Sila osu
du. Atraktb·nosf akcie Zl'j'ši hosf 
stretnutia - Marcel Pra\Vf z Ra
kúska v úlohe moderátora a ,. ne
poslednom rade i skutočnost', že 
celý program bude na táznam sní· 

. mat' Slmenská tclcvíLia. 

7. aprfl, kedy si získala srdcia 
operných divákov vo Viedni. Na 
galakoncerte (konal sa pod zášti:.- • 
tou starostu mesta Viedne Hel
mutha Zilka} sa viedenskému ná
ročnému obecenstvu predstavili 
naši poprední sólist ~ : P. Dvorský, 
S. Kopčák , J . Kundlák, Ľ. Rybár
ska , E . Jenisová, l. Kirilová, 

Mozartova opera Don Giovanni 
a Rossiniho Barbier zo Sevilly boli 
tituly, s ktorými naša opera cc to
vala do Španielska. Podľa krit ík sa 
s veľkým úspechom uviedli v Au
ditóriu M.de Fallu v Granad<.\ 
koncertom v naštudovonf dirigen
ta V. Málka s inštrumentálnymi 
sólistami J . Ďurdinom (hoboj) 
a F. Machatsom (fagot} spolu 
s operným sólistom P. Mil<uláš,om. 
Potom uviedli osemnásť operných 
predstavení v mnohých španiel
skych mestách, o .i. trikrät v Mad
ride. 

Cenu odbornej kl'itik) na Edinburgh~kom festivale obdržal tento rok súbor 
opery a balelu SND za inscenáciu Gounodovej opery Fausl a Margaréta. 

Okrem U\edeného programu 
ponúka klub S\'Ojim členom a záu
jemcom o člensh·o účast' na tra
dičn)ch klubm')·ch l>tretnutlach 
(kaldý pn)' utorok ' ' mesiaci ,. bu· 
dm·e open SND) a premietanie 
'ldcokaLiet s opern)m progra
mom (každý druhi utorok l me-

P. Mikuláš, M. Dvorský a spolu 
s nimi sopranistka slovenského pô
vodu L. Pappová. 

V aprfli sa uskutočnilo ďalšie 
komerčné umelecké turné do Švaj
-čiarska. SRN a Holandska. Osem 

Sériu zájazdov uplynulej sezóny 
uzavrela zvláU dôležitá účast' ope
ry SND na Medzinárodnom hu
dobnom festivale v Edinburghu v 
auguste t.r. V Playhousc členovia 
súboru uviedli tri predstavenia 
Gounodovei opery Faust a Mar~a-

réta, za ktoré si v hudobnej kate
górii odniesli Cenu odbornej kriti
ky. V tom istom divadle opera 
SND ďalej uviedla (opäť pred vy
predaným 3300-micstnym hľaCiis-

• 
kom) Borodinovu operu Knieža 
Igor, operu Eugena Suchoňa 
Krútňava a Julieuu Bohuslava 
Martinu . 
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