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Bratislavské hudobné slávnosti vstúpili do druhej štvrťstoročnice 

svojej histórie v nových spoločenských i kultúrno-politických pod
mienkach. Demokratizácia umenia, dúfajme, už nebude otrepanou 
frázou vládnúcich inštitúcií, ale aj skutočným prejavom demokratic
kého prístupu k umeniu, umenia k poslucháčovi a poslucháča k hud
be. Zvýhodňované patronátne závody a podniky sa už dúfajme nebu
dú pretekať o výhody pri vstupenkách, ale slobodná vol'ba a túžba 
po umeleckom zážitku bude rozhodovať o tom, kto na aký koncert 
pôjde. Slobodná vol'ba poslucháča bude raz aj určovať kritériá potreb
nosti a užitočnosti toho-ktorého podujatia. Preto o to viac vystupuje 
- ~ nie len dnes- do popredia aj koncepcia nášho festivalu, jeho dra
maturgia, únosnosť jeho projektov pre súčasnú Bratislavu a najmä pre 
jej ekonomické "reprezentsčné" možnosti. Niet sporu o tom, že Bra
tislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky potrebuje, ba musí mať 
svoj reprezentačný hudobný festival medzinárodného dosahu. Musí 
ho mať preto, lebo už ~ávno má svoju vlastnú profesionálnu, medziná
rodne uznanú hudobnú kultúru, a nielen hudobnú . V posledných ro
koch však konštatujeme, že na hodnotách a príťažlivosti nášho festi
valu akosi ubúda. 'Ubúda financií, dramaturgických nápadov, atrak
tívnych podujatí. Už príliŠ dlho plať jedna schéma, ktorá zrejme 
skostnatela, ako všetko, čo neprijíma novú krv, nové inšpirácie a pod
nety. 

Každá vel'ká akcia a tobôž taká ako sú Bratislavské hudobné sláv
nosti, neprechádza okolo nás mimovol'ne. Potrebuje ~odnotenie, sta
noviská, potrebuje oponentúru, ktorá bude transfúziou do jej 
štvrťstoročných žíl. 

Vieme, že festival bol pripravovaný v predstihu, ešte hlbokp v pred· 
novembrových časoch 1989. Jeho terajšia podoba bola nepatrne ino
vovaná, usilovala sa dať festivalu akúsi nie príl iš vydarenú nálepku 
"návratov", hoci to nepotrebovali. Umenie sa neetabluje nálepkami 
a prívlastkami, ale vlastnou kvalitou, sebe vlastným príhovorom k ve
rejnosti. Veď tí, ktorí sa vrátili, tých poznáme, nezabudli sme na nich, 
ale sú aj takí, ktorí o tých "navrátilcov" nemali a·ni záujem. 

Bratislavské hudobné slávnosti 1990 však boli osožné v ;ednom, 
že otvorene poukázali na súčasný stav nášho profesionálneho umenia 
i na jeho rezervy, ktoré treba ešte odkrývať. Týka sa to najmä interpre
tačného umenia: neviem akú váhu prikladajú BHS orchestrálne inšti· 
túcie, je však viac ako podivné, že ani jedno z našich orchestrálnych 
telies sa práve na festivale nepredstavilo so svojimi novými šéfdiri· 
gentmi, od ktorých čosi očakávame a ktorých sprevádza významná 
medzinárodná povesť. Nie je to tak dávno, čo sa vedenie festivalu 

\ 
úporne bránilo niekol'kým špičkovým operným predstaveniam s do· 
mácimi špičkovými umelcami, dnes berie všetko. Rovnako povážlivo 
klesli naše kritériá na komornú hudbu, ktorá by mala byť vývesným 
štítom vrcholných umeleckých zážitkov. Iste, chápeme problémy, 
ktoré v priebehu tohto roku mohli usporiadatel'ovi vzniknúť, no jeho 
profesionálny štáb sa nezmenil. Plne súhlasíme aj s myšlienkami 
usporiadatel'a vo festivalovom bulettine, že " BHS sa už 26 rokov usi
lujú o vytvorenie priaznivej duchovnej klímy presýtenej intenzívnymi 
zážitkami a poznaním". Ide však o naplnenie tejto pekne formulova· 
nej myšlienky skutkami. Nemôžeme však veriť, že BHS nechcú byť 
festivalom svetových hviezd, lebo po tom túži každý festival, od Pra
hy počnúc, a každý festivalový návštevník. Tohtoročná Pražská jar 
jasne naznačila, čo je festival svetového mena. A brnenský festival 
tiež naznačuje, že ak n ie sú peniaze na festivalové hviezdy, môže byť 
lákavá aspoň dramaturgia. Bratislava áko hlavné mesto musí chcieť 
mať dobrý reprezentačný festival. To nemôžu chcieť len organizátori, 
to musí chcieť naše hlavné mesto, náš parlament, naša vláda- všetci. 

Prajeme si, aby sa naše Bratislavské hudobné slávnosti vzmáhali 
v prospech celej našej kultúry. Preto afkritické slová, kto.ré na margo 
festivalu predosielam, ešte pred jednotlivými recenziami, n ie sú mo
mentálnym konjukturálnym pohl'adom, ale nadväzujú na vlaňajšie 
pripomienky rovnako úprimne mienené a dúfam, že ich odozva bude 
priaznivejšia, bez následkqv, ako v minulom roku. 

Slovenská filharmónia 
- Adrian Leaper 

Prvý fes ti\'alovy konccn bo l s di ngento m . 
ktoré ho orchester SF odmietol ako vážné ho 
l.andidáta na post šéfd irigenta (? ). ProgTam 
fes tiva lový a in le t pre tačne náročný. Pre mié
ra nové ho dtela Ilju Zeljenku Zak liaty po
hyb oprávnene tvorila o uvertúru fes tivalu . 
Ide o kompozične zrelé a \ yh rancné dielo 
'>klada teľa, kto ré ho ruk opi~ ~il vyznačuje pre
dov;et l.ým štýlovou \ ybrú\enosťou . Je ho 
zvuková podoba sa mi na rozdie l od iných 
skladat~ rových o rchew álných sl.lad ieb. naj-

mä symfó nií, zdá trošku ~lrohá, re~p. vecná, 
'(na jed no počutie ťažko posúdit' , čo ide 
na vrub interpre tácie a čo je záme ro m auto
ra) ; no obdi vuhodné u Zeljenku býva skfbe
nie metro-ryunické ho členenia skladby s te
matickým materiálom . Neviem, či sk ladba 
má ko nkrétny program, v bulletine som 
sa o tom nedočít a l. ide zrejme o vo t'nú filozo
fickú meut fo ru o nekonečnom pohybe, kto ré
ho cesty ne musia byť v2dy priame č i nepria
me, ale môžu byť do ko m:a aj záhadné. Nové 
inte rpretácie to hto diela zrejme dodajú tejto 
i n~trumentačne zauj ímavej skladbe nové 
myšlie nkové dimenzie a tvary. 

Sovietsky husli~ta Ilj a Kale r , la ureát viace
rých významných medzinárodných súťaží, za-
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l. 11. 1855 narodil sa Quido Adler. rakúsk~· 
hudobnj historik. a utor l. s~·~tematik) hu
dobnej ,·cd)' (1omrci iS. 2. 1941) - US. ,j·ročic 

l . ll. 1885 narodil Sil t :mil llaraszti, ma· 
ďarsk)• hudobn) H!dec (.wmrcl r. 1958) - 105. 
,j_pléie 
2. ll. 1960 Lomrcl Dimitri Mitmpoulos, 

umerickj !>kladatcľ. dirigent, kla,·iri!>ta gré~-
kého pôwdu (nar. sa 18. 2. 1896) - 30. ,-j·ručie 

4. ll. 1900 narodil ~~~ l.ouis Daniel Arm
~trong, Metom ám) černo!;~kj spc,·ák. hu· 
dobník a skladateľ (1omrel 6. 7. 1971) - 90. 
'~ ročie \ 
5. ll. 1905 narodil sa .hantišek Habušek. 

-.Iounský <ikladatel' a dirigent (zomrell3. IO. 
1954)- 85. \}Točic 
ft· ll. 1965 /.OJllrCI ťdgar \'arC\c, franCÍII· 

sky skladatel', prcdsta,itcl' hudobnej moder
ll)' (nar. sa 22. 12. 1885) - 25. \)Toéic 
7. 11. 1810 narodil Sil f'erenc Erkel, maďar

ský skladateľ, J.akladatel' maďarskej národ· 
- nej opery (wmrel 15. 6. 1893) - 180. ,'}·ročie 

8. ll. 1890 zomrel César r ranck. francúz· 
sk) skladatcl' a organista (nar. sa IO. 12. 
1822) - 100.' \) roč ie 
10. ll. 1915 1.omrel Eduard 'i:ípra,ník. česki 
!>kladatel' a d irigent, (nar. sa24. 8. 1839) -75. 
''Ýročie 

JO. ll. 1890 narodil sa Oska r Rebling, n~'
mecký organhta a orgapm'Ý pedag<íg - 100. 
,)·ročic , 
14. ll. 1915 zomrt'l J'(.'Odor Lcšctickj·, pol'ski· 
klavirista a kla,·írn)' pedagóg, pôsobiaci 
dlhší čas v Rusku, jeden z nllj\') hl'adá,anej· 
ších kla,írnych pcdagógm· dob)' (nar. sa 
22. 6. 1830) - 75. \)ročie 

14. ll. 1905 narodil sa Augu~1 \\oeiniÍngcr. 
Š\ajčiar!>k) \iolončclhta a gambiMa, \Cdúci 
koncertnej !>kupiny Schola Cantorum Hasi· 
liensis, propagátot interpretácie sta rej hu~
b) - 85. \'ÝrOČie 

15. ll. 1640 narod il s11 Nicola us Adam 
Strungk. nem ceki· sklada tel' a hudobník., a u· 
tor mnohých opcrn}ch diel (Lomrel 23. 
Q, 1700) - 350. \')";očie 
16. ll. 11195 narodi l sa Paul llindcmith, ne
m(.-ckj !tk111datel' (wmrcl 28. 12. 1963) - 95. 
,.,-roč ie 
18. ll. 1860 narodil sa Ignacy J an Padcrcl'l· 
1>ki, pol'sk)· klavi rista a skladateľ (zomrel 
29. 6. 1941) - 130. 'iTočic 

18. ll. 1910 narodila sa Ru7.ena Kustrm á
·Pichlcrm·á, slovensluí operná spc,•áčka -
80. vjročie 

20. ll. 1925 narodila sa Maja Pliscckaja, 
S\etomáma rusluí tanečnica - 65. \'}·roéie 

21. ll. 1930 Lomrcla Marjory Kcnned)OVá· 
-Frascro•·á, \kótska operná spc,·áčka (nar. 
~a l. IO. 1857) - 60. výročie 

22. ll. 1840 narodil sa Karol Ruppeldt, slo
•cnski· skludatcl' a zborm;Uster (zomrel 
18. 8. 1909) - 140. •'}·roéic 

22. ll. 1900 LOmrel Arthur Se)mour Sulli· 
,·an, anglický skladatcl', dirigent a hudobný 
pedagóg (nar. su 13. 5. 1842) - 90. výročie 

27. ll. 1955 zomrel Arthur lloncgaer, frun
cúzsky skl11datcl' hajčiarskeho p<l mdu (nar. 
sa 10 . .l. 1892) - 35. \')Točic 

30. ll. 1890 narodil sa J oha n Taskcr Ho
ward, americký skladatcl' a spisovatel', orga
nizátor hudobného života. ' 'Ydavatcl' viace
rj·ch amcrick)·ch hudobných časopisO\ - 100. 
•'}Točie 

E KLUB.Ďalším záujmovým združením, ktorého 
pôsobnosť sa pripra""'c v rim cl Slovenskej hudob
nej únie, je Hudobnoestetický klub (ďalej E klub). 
mamým clefom E klubu je podnietiť rozvoj hu
dobnoestetlc~ho myslenia a hudobnoestetlckej 
reflexie tvorby a lnterpret,cle a na 1-'klade toho 
postupné dosiahnutie plnoprimeho a plnohod· 
notného postavenia hudobnej estetiky a hudobno
cstetic'-ého myslenia v rimcl ~udobnej kultúry 
na Slovensku. 

Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tejto nie 
nenbočnej úlohy budú scmlnúe, besedy, predn'J. 
ky a diskusné stretnutia, na ktorj·ch sa počíta s ak· 
timou účasťou ústupcov z iných oblasti umenia 
a prfbuzných vedných odborov, pochopltefne, pô
sobiacich l mimo územia Slovenska. K propaa'cll 
IUYiepMch rezult,tov by mala prispieť publlka~n' 
~lnnost v odbornej tlači a vyd,vanle vlastnej ročen· 
ky. Podfa d\Thu programovej koncepcie E klubu 
môže jeho rady posilniť kaidý člen SHÚ, zaujíma
júci sa o problematiku estetiky hudby. 

+ 

Megalománia, podporujúca teóriu víťaz· 
stiev i v oblasti socialistickej kultúry, žiaf ne
obišla ani hudbu. Ako príklad slúžia Brali· 
slavské hudobné slávnosti, ktoré čoraz viac 
narastali (žial', len kvantitatfme) do poslu· 
chá{-sky nezvládnutcľného kolotoča. J ed· 
ným z pod~atí, ktoré bolo v posledných ro
koch odmenené ''isačkou BHS, boli koncerty 
pre deti. Dnes, zdá sa, víťazi zdravý rozum, 
z programového buUetinu (tento rok si kvôli 
ncdbalost.l zodpovedného reda.ktora zaslú.ži 
osobitnú pozornos(!) sa vytratili pred fest iva· 
lové koncerty, muzikologická konferencia 
a rôzne výstavy. Pod~atia pre najmcn§fch 
sa tento rok zmenili na Detské hudobné sláv· 
nosti a konali sa až po skončení BHS, 12.-14. 
októbra v Bratislave a d'al§ic dva dni (v skrá· 
tcncj podobe) v Banskej Bystrici. Usporia
dateľmi DHS '90 bola BIBIANA - medziná
rodný dom umenia pre deti, Slovenská fit. 
harmónia a Múzeum SNP v Banskej Bystri· 
ci, pričom záJtitu nad týmto minlfestivalom 
prevzal Detský fond Slovenskej republiky. 

Aký bol teda l. ročník DHS? Radostný 
,. znovuzistení, že hudobný talent sl dokáže 
preraziť cestu aj v podmienkach umeniu len 
málo ži~iacich. Mnohé z vystúpení Y.tbudzu· 
jú nádej do budúc11osti, dokonca {)ri tToche 
optimizmu dovoľ~ú dúfať, že pri správnom 
podchytení talentov (napr. prezentonnou 
formou mimoriadneho štúdia na konzerva
tóriách) sa môže postupom času naplni( do
posiaľ prázdny termín "slovenské interpre
tačné umenie". Ak by v~ak Detské hudobné 
slávnosti mali iba napfňaf optimizmom 
hŕstku dospelých náv§tcmfkov, bolo 
by to trochu málo. Tú to úlohu napokon 
plnia v oveľa viBej miere rôzne súťaže 
a prehliadky. O tázka teda zostáva, či sa po-

INFORMATÓRIUM 

SHS 
Dnes sme tu opäť, aby sme vás informovali 

o najdôležitejších aktivitách Slovenskej hu
dobnej spoločnosti . Jednou z nich je aj Hu-
dobná mládež republiky. Z jej 
atraktí na najbliž· 

čer uw~il.il l 

cii Emilie druhý 
recitál by mal kultúrnym zá-
žitkom, lebo sa bude ko-
nať v starosmo kostolíku , ktorý 
každý kultúrny človek podvedome spája 
s prekrásnymi Hložníkovými vitrážami. 

Druhou veľkou akciou butle aj tento rok 
sústredenie a následná koncertná činnosť Or
chestra Hudobnej mládeže SR. Zat iaľ za zá
väzný možno považovať dátum 8.- 17. decem
ber. Dirigentskú taktovku si ako štafe tový 
kolík budú podávať : Ľudovít Rajter s Jánom 
Pragantom a Pavlom Tužinským. A aký pro
gram pre nás pripravujú? Samé slávne mená 
-Franz Schubert, Johann Christian Bach 
a zlatý kli nec programu Mozart - Klavírny 
koncert A dur KV 414 so sólistom Petrom 
Toperczerom. Počas svojho koncert ného 
miniturné navštívia .zatiaľ tieto mestá: Piešťa
ny, Trnava a Trcnčfn . 

A nakoniec správa naj radostnelšia. Dňa 
15. októbra bola Hudobná mládež CSFR ko· 
nečne pr ijatá do medzinárodnej asociácie hu
dobných združení pre mládež FIJM. 

-nora-

• 

Na otl'áracom koncerte 'Detských hudobných slávností sa medzi účlnk~úcimi predstavila 
i mimoriadna žiačka bratislavského konzervatória Melánia Lip ková (pri klavíri Mária Blcsá
ková) 

darilo dosiahnuť hlavný zm)sel pod~atia -
pripravit' deťom na~ich dvoch slovenských 
miest sviatok hudby. 

Žiaf, domnievam sa, že tento zámer ncvy· 
šiel. V deň otl'orenia privítala účink~úcich 
soha z tretiny ~Lllplnená Moyzeso'a sieň, 
i to p revažne dospelými, rodinnými prísluš
n íkmi či pedagógmi. Dramaturgicky naj
šťastnejšie nebol \'olený ani úvodný príhovor 
- Epištola rodičom Milana Rúfusa (v podaní 
Idy Rapaičovcj). Oficiálnu atmosféru (ne
chýbali ani " festivalové" fanfáry) nakoniec 
nedokázali zmäkčiť ani jednotlivé \')'Stúpe
nia či bezprostredné sprievodné slovo Eriky 
Vincurekovcj. 

Prehlásenie SHÚ 

Slovenská· národná rada 

Úrad ,vlády SR 

Rudu ."ilo1•enskej hudobnej úni~ tw ~mj(lm zusuclnutí 
29. I O. 1990 JJrijaln k .>ríť.1.mej politickej sitwícii 
na St(IH•mku na~Jedujúcc st:mo1 i~k (l: .. \'c•rlm e. 
J.c Nenrll'lil pnrlumentu 11 I/údy S H. pr:iwpl:~llle 710· 
teni l ' dcmokmtick.vcb 1 ol'b:íc:h usilujú o obh:!joiJU 
u pres11denie mljlepUd1 nlternlllil' pre politick ú. •·ko· 
nomii'kú a kul/•{rnu stuiJilitu Slo1 cnsku. /nid:ll/1'11. 
IJ' I'Oiámjllcu Jllmos fl'l'll mfthtku, ddtmkde :1 dwo· 
su. ktorú l ' JJIJsledtJ)Ch dtiociJ proti nim IJII:ÍI':Ijú ev· 
trém11e sily pod rú~lwm kritik) ~ch l•:íletJelw zukmw 
IJ tírndtJIJm j :1zykn, pm užujeme 711 krajne tJcvlliJdllu 
11 m·bezpcť11ú. Oomiel'llme s:1. h• míriJdll(' cíll•nie 
a po•·cdomie ncmoJtJo kul/it 0111t' lll1n'n.ími fniLw11i. 
IJeslom:íniou 11 snmol'úbon JJOpulistickon politikou. 
nie múdrosl'ou, tokratJIIIost 'ou. rozhl'uclom u 11ajmii 
kultiÍrnymi postojm i, Nn mi a 1 j's/t'(/kmni. ktoré je· 
dille muiu repn•zelltiJIIIl mírod l ' r;Jmd SIOICII~ka. 

CS fR i 1 Sl elOvej 1 erejm ;_j mienke ... 

l 

Snímka Z. Vlach 

Ako má sviatok hudby najmenších vlastne 
vyzerať? Na túto otázku -priznám sa- pres
nú odpoveď neviem. Viem iba to, že deti vzru
ší baletné, operné čl bábkové predsta,·enie 
viac, než ináč obdivuhodný prednes Bartó
kovho Bulharského tanca či Detských scén 
pána Schumanna. Že deti upúta program 
blízky ich cíteniu, vnímacím schopnostiam, 
tvorivým zátijmom či obyčajnej zvedavosti. 
Takýto prístup však vy.ladtijc vidiet' svet detí 
(i ten hudobný) nic taký, aký ho chceme maf, 
ale aký skutočne je. A to sme, žiaľbohu, 
vo víre hesiel proklam~úcich pracom) kb
lcktfv ako základ spoločnosti akosi zabudli ... 

JURAJ DÓSA 

v 

Co s OPUS-om? 
V vtr1•du 24. IJktóbm usporiadal mim.\la J..ulllír)' 

SR Ladivlu•• Snopkn tlat o vrí besedu, cieľom ktort•j 
bolo prftomnýclt no 1•inárol' informovať o c/ty~tu· 
nýclt znlenóclt v š. p . OP/JS. Podľa slo• ministra, 
poll•rdenfclt je/to ekonomick;vm JtámeJtníkom Frtm· 
tiJkom Liptákom , vydawttt'ľ.,·t vo OP/JS Jl' vo wl!lleJ 
ekonomickei krfze a mt jeho záclmmu je treba urobtť 
rad zttsadnyclt opltlrenf. V tomto zm vsle bol t.ľm 
istým cbfom dot asným v.-deJt fm piJdm k u po••emtý 
F. Ltpták , tíloltou ktorého je zubnpetlť prechod for· 
my ! tátJtdto podniku na štátnu ak crovtí .1polot1101ť 
k l . januáru {99/. Ketfte jedint slow!nsk~ ltudob11é 
vydavateľstvo je úzko späté s postal'en(m na!ejhtt· 
dobnej !..u/túry- ({ko takej, navrhované ministeľ>ké 

rre~'enie vyvoláva v mdoär mfolmovuneJ hudobnej 
1 erejnmti mnoho poclry lmostf a otázok , z k torých, 
t ia{, natlatovej besede ZO\~alaviitšinam'uJtmrenýclt 
~ nťzodpol•edanýc/r . Preto 1a eJte k problému OPUS 
1111 m ánkaclt nášlto t asopi;u vrátime. 

V závere stretnutia s novintirnu ,";";ster informo· 
m l o perspek tfvne w rozvfjujtícich kulttím!'Cit vzťa· 
ltoclt s Poľskom, Francríľskom a Spanielskom, ako 
i o ďalšfclt naiiclt aktivitách v o /Jiasti m edzinárodnej 
výmeny kulttírnyclt hodnôt. 

-jd-

Ston:.~SK' ROIJ ll. \S op;U (SPt:Š:"\l. \ októbri t. r. ~a konal , Hrne u i 24. ročník 
'>úť~ roLhla\o,)ch relácií PRIX MlJSIC·\L In: RADIO RRNO. Prihlásené rnLhlasmé ~t:t
nice u.l tradične 1.ápolili ' kategórii umcleckich programo' ' a ' kategórii programm· publici\
tick)ch. V druhej kategórii ' a na pn om mieste umiestnila publicistická rehícia dr. t:tch (ár· 
~kej. rcdaktork) Slm·enského roLhla~u. Relácia POLYST\ 'LOVOSl je ča-.t'ou l' ) klu Ómek 
-čas-hudba a bola prcTcntmaná formou ro1hmoru na danú tému s prof. dr. hanom llrušo\· 
'>ki·m. Druhá cena udel emi' nebola, zato tretia tmia rordclená med:ti rOJhla\0\ ú ~poločno~l 
RBC a Rumunsk) ro1hlas. V pnej kategórii sa umiestnila stanica RB( , na druhom Rlldio 
Minsk a tretie miesto porota prisúdila príspevku Radia ľallin. 

- jd-

Ešte k úyahe o tolerantnosti 
V deň, keď vyšlo 2 1.' číslo časopisu Hu dob- tie donekonečna omieľané dáta rozličn)·~h 

ný život ., telefonovala ·pani Alexandrová, zjazdov označených paradoxne rírnskym1 čí· 
dobre známa v bratislavských hudobných slicami , ktoré som ako nepodarcný produkt 
kruhoch (popre ' · l · ~ci · 'ck ' ' za dol. Ta~ . 
der je jej synom) e · ad • j priateľ Víťaza· 
rantnosti som ur hy tin s ' v oje vyhlásenie 
~ky má byť .. A u di a 1 u r et allera par·• . Ďa· o hranosti či neh ra nosti sfoven~kých \klada te· 
kujem jej za upozornenie , žiaľ . chybný tvar ľov , uverejnené o dve strany ďa lej v rozhovo-
som si osvojil počas štúdií od jedného z mo· re .,Musíme zachovať kultúrne bohatstvo". 
jich pedagógov. Aj za ten chybný tvar som ale K lOfT! U netreba ani tie znalosti latiny. ktoré 
vďačný , pretože skomolený citát zo starorím- mi tak chýbajú. 
skych múdrostí má stále vličšiu hodnotu ako VLADIMÍR BOKES 

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvojtýždennik. Vychádza vo Vydavateľstve OBZOR, n. p., ul. (s. armády 35, 815 85 Br.ttislava. Vedúci redaktor: PaedDr. Marián .Jurík , 7ást. \'Cd. redaktora: PhDr. Alžbeta Raj lc rov á, rcclakdl: 
Lýdia Dob na lov, , PhDr. Jur~ Dóh, Martina H.a nze lová, technická redaktorka: [va Ze m á n ko,·á . Adresa redakcie: Gorkého l3NI, 815 85 BrlJt i ~lava, tel. 330-245. Tlačia: Nitrianske tlačiarne, 7~ p., 949 Ol 
Nitra. Rodlruje Poštov' novlnová služba, objednlivky prijíma kaidá po§ta a doručovatel'. Objcdnávk} do zahrani~la vyba\'Ujc PNS- Ústredná expedícia u dm oz tlače, Goll'~aldo,·o nám. 6, 81J 81 Brali~lava. Polročné 
predplatné :l9.- Kčs. Neobjednané rukopisy sa nc\Tac:úú. • 
lndexné číslo: 492 JS Registračné čí~lo: SÚľl6111 
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81-1.,11\\1\ \ \1\RI\'\.,h.HII 1\/
'\ \Ol. \ \lari:ín\l..~ch l :un uch 'a r. I'J<)J 
U\l..utuční UŤ .W. ruí·níl.. \lcdnnawdndw 
hudubnéhn r('\li\,tlu (2-'. 5.-.111. (l. IWI). ,.l U

m~ ( hnpinm fc.\li •ul (.U. rucnrl..) \:t l..nna 
17.-2-'. ll. 1991. 

8 l'\ ll IU'ŔI l\('\\ .,l Í \Í. ( t·,l..~ hu· 
club ni fund - hudubnc \1 udiu "hla,ilu 
na rnk 1991 \.menil.. lntcrpn·wénej \UI:tlt' 

( c\ kcj rcpublil..' ' udbnr4' n·mb;tlu . .,utai 
\a u, l..utucní' ľrahc 2-'.-2 1. jun a 191)1, J>rl'd
\cdl..~ ňu u udburnq pumt~ (\. Kčhk~. 
1~ . (..rac, J. llura. (,. l.ul..,o~itt.'-\lr:.,t..n\<1. 

.J. '\ aHatilma. \1 . .,,a, ict..a a .J. l urna) jt• /u
l a na Ruiičt..mu . lntcrprclacna \Uial je '~P•
'ana pr4' ubčanm 1 el.'lej (.,l R at..o aj pn• 
prí.,lu\níkm inich \tálm JUhobiackh ah•bo 
\tudujueieh ' (c,J,.u-.,lm4'n\l..u. !..tem nic 
'" n;trudcní J)rcd r. l'U•2. Pre \ rm·nít.. 
l~ \Ú ' ~Pí,ané tietu cen~: l. ct.•mt JU UHU h.i:·'· 
ll. cena 6 0011 h.č,, 111. cena .l 111111 h.n l'ri
hhí\1..~ du ll. januara 11>91 priJtma llud• bnt• 
\tudio (Ili·, :\laltl.'.t\1..4' u'um. l. IIH llti'Pruha 
l, infnrmácic na tej htt·j :uh\.•\e u p. /u1an~ 
.,uehcj, tel.: 53 l<> 51 t..l. ~H9. 
• OtHtn.,lllt S I\1'\U 11111\R\10-
'\ ll h.Ol,(( l mln•\IIIHtl 21. wph•mhra 
t. r. du .;,panicl,&...t, t..dl.'' (hicdl' \ Jwluul'in· 
l-mul sta pn•dn·dl·ní dwdt IIJIÍC . l>cmilllli
lw L>una ľa\laualdw (2i . a 21J. <J.) ' amcrie-
1..~ m dirigl'lllllm l dmundcmt h.hunum a \ l'r
dihu \id\ (~. ·• ll. IU.) puci H-denim Ondn•jiJ 
l.l.'narda. 

8 ľiU PRÍU.:iJIOSJI \\.,1\\\ \1 '\0-
\IJ l,ISIIH~I\If'l IU>('\th.0\1 \1cdti
namdnéhn mar, te nu mil· ru \ h.usici:u:h. 
Jlr,tCO\Illl'Í \ :Í'Chodll\fll\l'll\1-ého 111 U7ťU /fif• 
ganilu\ali 1-onťt·tt l.nmorm•j hoflll\ \ hi,,,._ 
ricl..cj 'ale iua111chn dnmu. ttll l.wrorn tidn
l.mul h.arol l'l.'troc/i, knnrcrtm mnj-.tcr 
.,1 1\o\tcc. ' pulu "' \\UjciU dlhumčnuo unll'· 
Ice l-u u parrncrl.on. l. la' iti\tknn, profc\nr
l..ou l..u\icl.éhu kutucnat.'•riu \nnnu l.ičk•.
'llll. \ p•1d1mí tubtu umclt•cl-t•hu dua ml1nda 
.,unáta é.-' J) dur pre hu\lt• a l. li!' ír (,wq~.l 
l ried richa lliindl'la. ~unata ( , dur K\ .lOt 
\\ n.lfganJ.:.I \madeu :\lu/artu a ~mat ma 
(,dur up. Ulll \ntonina l>H1ŕaka. /.no• u \llll' 
\ll prc\\cdčili. i c Kaml l'l.'trclc/i j(• citJi,, 
a technici.• \~\pt•h hrač. ale aj \)burn~ tn•.
dcrátnr. \ hi,torÍt'l.cj '~ite Íupnihu dumu 
hol u 111 ' nunuln,t i ntt·l..ol l.o l.nnccrlln: 
' r:imci 1\11\icl-cJ huduhnl'J jari. <114' .Jj put::t\ 
1\n\icl-éhn l.ulturm·hu ll't.t. ('-kuda. 
i4' ' lumlll rot..u u-.poriadardia h.u,icl.dw 
t.ulttírnchn IcL• 1abudli" nacoílmníl-11\ \lti· 
nej lntdb' ). Krá\a hi\toricl.t•ho prn\lrcdt:t 
a dubra al..u,t ika d:naju nwrno\1 ""'if ttítn 
\atu pr;nc na menej n:t\\tC\11\'IIIC l.umn n~ 
l..cmccrt~. \ cl kún nctln\latl.••m \:ti\ ''ak je. 
ic nemá kl:ntr. iba pi mino i In' Jlutn tech
nickom \t:t\e. '\:ijdt· \:1 ra1 nict..to uchutn~ 
pmniiCf pri nákupt 'hndnl't111 na\lmja 
do ko\ického )upnehu dnmn'' 

-Ja-

8 h.O'\ORI <.t•\ '\11-l.,h.HII l\111-
( O\. t•rcd puč4'tn~m publikum ' \lakj t..nn
ccrtnt•j \Ícni h.lln.tcnuturia ' )itint· prt•d
' icdli 19. 9. t. r. "uje umcni4' traja mladí pe
dagligm ia \pnnit•l,l..•ch l.nn/cnalfírií: Ri
c:mlo R:un in•f \runda (.:itara). l{afucl \1-
hcrt ~ull•r (t.. larinct) a (arm en l \tcban \i
ceniť (l.l:t\Ír). lc 1 1-uncl.'rt \a u-.1-utnčnil 
' rámci oficialnej nú,\tc'~ dclcgaci4' orguni
/al'Íc (hc' \ h mdi- \\uciacwn pur la \mi'>
tad 1- nt re l"" l'uehlo\, \u \\bunwj in tl•rpr~ 
tacii R. R. \ rundu ud111cli \llh1•e l(tt:tro\c 
\kludh~ Oa\ ida h.dlm•ru. l nriqut• Gnwad()
\a, '\lanuela \1. ľnnct.•ho il \UI(U\IÍllil Bas ri-
11\:1. R. \. -,oll·r ' \IJOinpntci ' (. l . \ it:~n
tcmou pn:dnic\li \l.ladb~ pn: klnrinl'l a !,It· 
\Írud Richarda\\ ugnera.Jub lltnd:t Urnprn· 
,a, (a milica .,aint-.,ačn'a. ( ;,rlu\a (.um ta 
a l rauci\a ľuulcnca. ľo l..oncl'rtc \a u\ku
lučnila C\Cda \panici\!..~ ch unclcm ' H·•lt.'
mm a pcdagcigmi h.m11cn sttorm ' /iline. 
l.wr.t prinic\la uhoj\trannc pru\J)4'\nc pl.
/ll.Jik) a mni.nu /ll\ i ala ·ij \em' en hu huilul'rj 
\poluprácc na puli hudubm:j fll'd·t:.:o~.;ik' 
a kunccrtnej cinnu\ti. 

o. l . 
e 1•1· 1,.-R IJ\ OR~h. \ uéint..o•ul '" \Crun· 
\l..cj arém• na h.nnc~rtc H:clllri\lm 11\PIIIIa

danum na pu~c't 100. \irm:·i.• narodenia l.t
lian\l..cho tcnurt\tu lh·njamin.t (,iglilw. 
'\11 poČC\t (IU. \~rtiCi .t umrtia l m~ llt•\tiJllu.
H'j \)\tllptl \)lOJU \ talian\I..OU !.t~ntni\tl,uu 
h.aticm lticciarl'lli na \l:h no\IIIHIIl l.mu:trtl.'. 
Orch<·,tcr l Oh.' ( c,l.,ch Rudíjmicntch pri 
pnll'..fitti\IÍ odhaleniu jt·j htl\t) diri:.:u\<tl On-

• tlrcj l enárd. 

8 1- \ \ Í.,l '\ 1(,10\ \ \ ll\(,\ l \R \"ll h.O· 
\ \ \ll /Ut:,l\tUili na /llUjllll,l\0111 l~l'rtWill 

projcl.tc. \ rum-il'h hradu (,nl\ am Kamp 
(Rul.ú\ko) in,ccno,ul rcíht'r K. Urg ll' (pú
\odnm (<'Ch) \l01urtmu upt·rn Uun (,iman
ni' mt.-d1inarudm m olJ\:.Jdením. '\u\l' •Hpr.l
nhtt..~ \t\arnili uluh~ Uunm \nn~ u Unnm 
1-hí~. Opt•ru hudubn<' na~ludmul dirigt•n( 
l an t•aŕtk 1 l'tnu. ba ~cni~hm• "a pn'm 

f hl-tuhro" 1.1 drtnm \t,,J 'oli,cl.uuupen '-'\i) 
:'\, 1. 

oon~ fimcrcvrPITilDDD@ 
• l ••• l •••••••• l. l •• • • • • l. l l •• l •••• 

e Holandské cenh um pre sučasnú hudbu 
c:audeamu\ ') pisujc \ll fa; pre \ ldad;tlel'o\ 
staroden)ch po l januári 1961. Oo suta1c 
moi:no pcr.laf aj l iac skladieb (aj premiérova 
nychJ. nl.'~m(t b}f \\ak ~ta"ie al..n 3rok\ . Ter
mín utávierl..) je J l. j anuar 1991. Bli;\ie ln
fnrmacie a J)rihlá~ky v IIISc. 

8 Bo\ ton l nivcr.ttty School of Mu, ic' ypi\U· 
.JC \kladater~ku \ufai. AI.EA Ili , ktora ,ic urče
ná sl..laJatcľom naroden) m pn roku 19SO. 
Skludba moic hyt' naptsami pre \ólový hlas, 
na\ltoj alebo komorn~ orchester dn IS členo\ 
v trmm od 6 do IS minút. J>rihla~kl· \Ú k di~
poztdi v HlSc. TernunuLavierh-'1s. marec 
1991. Bližsie infurmacil.' na adrc~c: \LEA 111 
Compo<.ition Pri.te, Bo,lon Unher-.it) School 
of Mu~ic , HSS Commom•ealth \ \Cnue, 8o<,
ron , \JA 0221S , 
e Jednn 1. najv~šších tien udel'ovan)ch 
"l>kladatel\kej \Útati ( 12.000 USD) môte b)-f 
Yaša, ak ta\lete do 'ufa ie Sutller International 
Wind Band composition compctition 1991 
/YUkO\U hahnl\'ku a p:trtitúru "·ojej ~kladh)' 

pre \tandardn5 ll)cho"j <,úbor, naptsanú ' 
období mcd1i _,(), oktobrom 19119 a 30. októb· 
rom 1991. ľLa\-iert.a ~ufa.tc je 30. októbra 
1991. ľrihla~ky 'ú k di<,pn.t\cii ' HISe. Pod
robné inform:icie na udrc,c: Colonel John 
R. Bourgeois, Chairman: Sudler lnternatio 
oal Wind Uand Compo\ation Competitíon, c/o 
United States MJrine Band, ll th and Street~, 
M• , \\a,hington, DC 2ll.l90liSA. 

e 1\lruzinarodna ,úfull.lxHo•·l.'ho spe•u (1n
ternati<~r~al l'ol}phonic Contest Quido ď \r••
no) 'il usk očna 20.-25. augusta 1991 v l a
lian,kom \rcuc. l't i ttjto prílc7ito.,ti j e 'JJIÍ· 
suna ilj skladatt:l\ 1.3 ,ufa1 X\"111. ('oncoľ\O 
lntťrnationale di cumpo,ilione Quido di Are-
1.0. liz; \lťrka prihlásuk je: 15. murea 1991. 

lllilsic mformllul.' o ohi<hoch poduj \li<ll'h 
' HISt. 

8 1nťormade o ,,t;ino• an)ch medLinárod
ni·ch ~ait'ai.iach ' roku 191) pr ina· a okr cm 
iných <,prá', puhhkul'ia :"\e" \lusic Nť'""· kto
ru •1 da• a ( entrum llľe 'ouľ:Lsnu hudbu' tJub
lím•. 

8 \ dnoch 22. IIO,·embra ai 2. decembra 
1990 sa uskutočni Fe<,tíhtl sučasnt•j hudby 
' lluddtrsfieldc (lluddcrsficld ContcmJ>oraľ) 
Music ľcsthal 1990), nn ktorom 'll teohHkle 
buhato / a\tupem umelo z "ýchndncj EurÓpv. 
\ ei'J.y prit'\tOr J4' \CnO\'an~ hm· bt' ( J'al.e
mit\U a A. 1\~h·tittkťlto pri prileíito\li ich J:i
\Otn)•eh juhilct. 

8 V Budapešti ~a 2,\.-26. nmcmbra 1990 
uskutoční pod z:\stitou Ministra kultury 
MR konťerenciJ , H no\ana hudobnemu prie
my\lu \'ýchodoeuróp~k)ch a západoeurop
sk)Ch krajm, za učasti popredných expcrto'. 

e Z novych prlra<,tko,· HIO,: 
- ('ilsopis Muzika 1/1990 priná~a tozsiahle 
muzikolof),kké Studie z histórie i \uča~no\ti r u· 
mun~kcj hudb), ako 3J analýly skladieb ru
munsk)th autnrov , 
- koncertný plán J)rj;ďanskej filharmónie 
na \elónu 1990/91. 
- katalóg asi 400 taliiln,kych \kladnteJ'ov 
s U\ edcnými najnov~imi dielami, 
- bulletin llriti~h Music Wol'ldwillc 1990/ 
/91 s mnoi.stvom zaujímavých kontaktm, 
ildries a inform:icii o hritskcj hudbe, 
- bullt:tin ~udehnf události 1991 o phínO\a
nych hudobných podujatiach na rol.. 1991 
' ČSFR, 
- jl''enn5· koncertn) l..alendár 1990 A \Octarie 
fín.,kyl·h symfonick) ch orchestrov, 
- noty '"skladbou c:olurnbijskeh\) uutora I .ui
\iJ Franci.,ca Menlloru pre d)chO\') ~ubor, 

- bohala zasoba ftnsk)ch CD platní. 

. o.s. 

KONK RZ 
Ministcr\ho .kuUún SR \)

hlasuje konkurz na mie\to-
- riaditcl'a ~.lo,·enskcj filhar
mc•• ic v Bratisla' c. 

Predpoklad~: \'Š ndelanie, 
znalost' jaL~·ka angHckétlo a nt.'
mccltého, 1nalnsf hudobnej 
proLlcmatik~, ľ)rainé manaiér
sl\c a organ· Lačno-riadiace 
schopnosti, O\ladanie právnej 
· ekonomickeJ roblematiky. 

Prihláš ·y s nsobným dota7.ní
f.wm, íhotopismn a dnkladom 
o \Zdclaní prijíma . do to dní 
po :ncrcjnení MK SR - odbor 
flCrsonálncj práce, Su\OrOHJ\a 

12, 813 .ll tlratislava. 

(24. 6. 1910-U. 9. 1990) 

J. l . Kiihlcr 
Snímka: archh IIŽ 

Profcwr J. L Kéihlcr bol \11namnjm re
pretcntatnom a 11o \ltel'om lr.tdícií neme<'ké-.. 
ho organotého umenia., ktorá main dôlc.lltj·, 
podnetn} \'J)IYl ~ na organolú kultu ru u n11s. 

Ked v roku 1957 po pnykrát hrlll ' Brati· 
shnc, na no,opostatenom'organe \ siem Sl' , 
bol jeho ~k,ely kom-crt obja\ ným lá.litkom: 
1aujal lirtuóznou, p ·rfektnou a plnoknnou 
muziluantskou hrou, sputanou nástojčhou 
l)tmldúsťou a l}hrancnou ~t)lO\()sfou 
stdmcnia. Nad to '>ll prcuJ.:áztl al..o Kt'niálny 
lmprovi1átor 1lo'htých kontr11punktic:~c:t 
forrem. l'íikd~ predtým - uzatretí ' lcl~znej 
opone- sme nemali príle1itosf byt' priam)mi 

DOB 

s-vedkami umenia takej úrome. Pamiitám 
!>Uta be/hraničné nausenle_ ktoré LancchaJo 
jclw \)Stúpenie. aj na jeho ďal~ie nál'§tevy 
v Bratishn·e. 

Mal ~om to ~fastle, le som zanedlh9 po· 
tom mohol nakni~o u neho ~tudol'af. Bol 
mil} nt, \pontánnym a žičlh'Ým učitel'om, ak
thn)m prenášačom muzi~ntskej hkry 
a nad\cnia. Obd hm al som jeho l-YOdený nc
\pckulalívny cit pre barokovú hudbu, pred()
\ Šetk)na pr~ Bacha, ktory mi vtedyonoril no
l) J)(lhl'ad na híto základnú organoní oblasť. 
(Jeho žiakmi z l'cskoslolen'ilua boli .cite Eri
ka Hahno'tú, Jan llora, Jitka Chaloupkovú 
a Dagmar l.l'<llová.) 
47-ročn} profesor Kohler bol vtedy 

n. umek'Ckom vrchole, stá~ pripn»ený 
a l O fonne, če"h'} nositeľ Národnej ceny 
NDR. ktorá ~ak bola iba nedokonalou ná- , 
plasfou na ·nemo}nosf CCl>tO\'ania po svete. 
-\7 ak1) penzista. keď vykÍzol spod kfarately 
režimu. mohol nat~tíviť Ameriku! 

Totalita má tisíce fBLiet, ktorými deptá 
osudy l udí: jedna 1. nich nedomlila, aby prof. 
Kohler urobil Slctolú kariéru. Napriek to
mu ostane jeho umenie zachpvané v spo
mienkach jeho obdhO\atsJ'o" á na gramof6-
no\}ch platniach. B te krátko pred smrťou 
nahral hodinu improvizácií na novom orga
ne lngohtadtského dómu. Spolu s ním som 
' Llcj predtuche počúlal z,-ukový pás, na kto
ri bollclmi hrd}. Mal byf na čo: sám posta
l il pomn6: \"tojmu nedo~til.nému umeniu, 
ktoré sa " oluamlhu jeho smrti stalo legen
dou. 

FEROl'IIAND KLINDA 

DVOJT\7 ŽDENNÍK PR · VIDFLNE INFORMUJE 
o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahraničí 

Na stránkach Hudobného. života nájdete: . 
e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch~ operných a ope
retných prcdstaveJ:)iach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publikácií 8 rozhovo
ry so skladateľmi, interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľ
mi našej hudobnej kultúrý e články venované popredným zahra
ničným osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia 
e infermácie .t recencie o výLnamných hudobných festivaloch 
a ·prehliadkach e v revue HŽ závažné publicistické a muzikolo
gické materiály. 

HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doru
čovateľa, alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie časo
pi~ov, ul. Čs. armády 35, 815 85 Bratislava. Cena jedn~ho výtlačku 
Kčs 3,-, ročné predplatné Kčs 78,-. . 

Evlden~ né l s lo pred;>l~ lte la 

~=--·===--------- ~l ~t lle ld .su\trUJ~n~ 1C\ tnk.HJ : 
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Svet vraj o nás nevie ... Obsedantná zaklínacia formulka v podobe cesty do Európy 
zatiaľ akosi nefunguje; stále je to viac cestička, ba cestička zarúbaná; stoličku v spo
ločnom európskom dome nám tiež nikto nenúka. A predsa práve dnes, viac ako ino
kedy, potrebujeme sa prihlásiť svetu, že sme. že kdesi v srdci Európy existujeme ako 
národ s vlastnou identitou, dejinami a kultúrou ... Práve kultúra môže byť tým kľú
čom, ktorý nás napokon odkľaje celému svetu i ná in samým. Umenie, ktoré nám dáva 
oprávnenie byť rovnocennými medzi ostatnými národmi Európy. Umenie je výhodný 
a určite veľmi návratný exportný artikel. Aj preto treba využiť každú príležitost' pre
zentoval' náš národ vo svete. Hoci aj takú, ktorú hongkongská firma HNH Interna
tional ponúkla Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu - usporiadať koncom 
leta sériu koncertov v novom Kultúrnom centre v Hong-Kongu. 

Táto firma už niekoľko rokov spolupracuje s našimi orchestrami i sólistami, nahra
la u nás množstvo CD platní a určite i zásluhou našich umelcov sa zaradila k najpro
duktívnejším gramofónovým výrobcom na svete. (Rozhovor s jej majiteľom pánom 
Heymannom sme na stránkach Hudobného života priniesli nedávno). Po Slovenskej 
filharmónii prevzal nahrávaciu štafetu rozhlasový orchester, ktorému dokonca firma 
HNH " pribrala" i nového šéfdirig~ta, anglického dirigenta Adriana Leapera. Hong
kongské turné bolo vlastne jeho prvé zahraničné vystúpenie so SOSR-om. Okrem Lea
p~ra odcestqval do Hong-Kongu s orchestrom aj Peter Breiner, tentoraz v role diri
genta, kJaviristu, ale aj aranžéra a skladateľa, ako sólisti spoluúčinkovali japonska 
huslistka Takako Nishizaki a maďarský klavirista Jenô Jandó. 
Aké bolo účinkovanie slovenského rozhlasového orchestra v Hong-Kongu sme sa spý
tali Petra Breinera a koncertného majstra orchestra Viktora Simčiska. 

HRAŤ 
Ong-Kongu 

čes-ť -J8 
P. Breiner: BQI to vlastne prvý orchester · 

zo Slovenska a mám dojem, že i z Cesko-Slo
venska, vystupujúci v Hong-Kongu . Hlav
ným usporiadateľom bolo síce hongkongské 
Kultúrne centrum, ale z veľkej časti zájazd fi. 
nancovala firma HNH. Pre ňu to bolo samo
zrejme veľmi výhodné reklamné turné, ktoré 
využila na propagáciu a predaj svojich 
CDplatnf. Len pre zaujímavosť: HNH zapla
ti.la cestu , ubytovanie, diéty .. . ale napriklad l 
aJ výle t loďou a spoločnú večeru pre takmer 
80-čienný orchester. 

Výhodou bolo, že všetky koncerty sa kona
ii na jednom mieste , vo veľkej sále hongkong
ského Kultiirneho centra. ktor~ má kapacitu 

Adr:fan Leaper 

2000 poslucháčov. V priebehu dvoch týždňov 
absolvoval orchester sedem koncertov, 
so štyrmi rôznymi programami. Z toho päť 
koncertov bolo prakticky vypredaných , dva 
zo štyroch pätín. Treba zdôrazniť, že veľkole
po a na vysokej profesionálnej úrovni bola 
organizovaná reklamná kampaň. U ž dva me
siace dopredu boli po celom meste plagáty, 
počas nášhq pobytu denne vysielali reklamné 
šoty· v televízii, propagačné články v novi
nách. 

Aký program ste ponúkli hongkongskému 
publiku, mohol orchester ovplyvňovať výber 
dramaturgie? _ 

V. Šimčisko: Výber skladieb bol výlučnou 
záležitosťou firmy HNH a Kultúrneho centra 
a bol ladený viac-menej populárne. Usporia
datetia chcú vybudovať tradíciu takýchto let
ných koncertov, mali by sa konať každoročne 
a pre nás je zaujímavé, že rátajú aj s našimi 
orche~trami. 

S A . Leaperom sme odohrali 5 koncertov 
s dvojllkým programom. Veľmi sa mi páčil 
najmä v slovanskom programe: jeho pocho
penie a· \lcftenie sa do českého ducha Smeta· 
nu a Dvofáka bolo obdivuhodné. Ďalšie dva 
koncerty boli venované čínskej tvorbe. 
V tomto programe spoluúčinkovala Takako 
Nishizaki. Hrala veľmi zaujímavý husľový 
koncert čínskych .autorov Chen Ganga 
a He Zhanhao tzv. Butte rfly Lovers koncert. 
Bola to syntéza európskeho romantického 
štýlu s typickou čínskou melodikou a preja
vom. Myslím, že táto japonská huslistka bola 
ideálnou interpretkou pre takéto prelínanie 
qvoch hudobných kultúr. 

Ďal§le dva večery patriU Breinerovi sklada
tefovi a interpretovi? 

Breiner~ Ako autor som účinkoval práve 
na tomto spomínanom čínskom koncerte , 
kde odzne la premiéra mojej poslednej sym
fonickej skladby Yelow River Fantasy, ok
rem toho som tu pre orchester aranžoval tri 
skladby čínskeho ' sk ladateľa Chen Ganga. 
Z dvoch koncertov, ktoré som dirigoval , bol 
jeden klasický, zostavený z populárnych skla
dieb vážnej hudby - Weberovo Vyzvanie 
do tanca , Gounodova baletná hudba z Faus
ta , Suita z Cajkovského Spiacej krásavice 

.a predovšetkým Straussove valčíky. Na ďal-
šom koncerte prvú polovicu k straussovské
mu programu tvorili moje úpravy známych 
filmových melódií, kde som hral aj klavírne 
sólo. 

U nás panuje dosť puritánsky názor na rôz
ne úpravy, najmä skladieb tzv. vážnej hudby, 
na preUnanie žánrov; táto hudba sa pokladá 
za akýsi tovar niHej kategórie. Ako reagovalo 
hongkongské publikum a kritika? 

Breiner: Neviem, či to nazvať puritánstvo , 
alebo jednoducho hlúposť. Na celom svete 
je bežné, že symfonické orchestre majú ok
rem iných , aj populárny cyklus. Isteže 
sa to dá robiť na rôznych úrovnillch , dá sa to 
robiť dobre a dá sa to'robiť zle . Koniec kon
cov každý symfonický orchester sa potrebuje 
aj nejako uživiť. U Heymanna som etablova
ný práve na túto-oblasť žánrovýc~ prienikov, 
na čo sa cítim byť odborník . Tam to však nie 
je hanba, naopak, mám s firmou uzavretú ex
kluzívnu zmluvu. 

Peter Breiner 

V čom spočíva jej exkluzívnosť? 
Breiner: Každý rok nahrať osem platní , sa

mozrejme vyhradzujúc si právo výlučne na
hrávať len pre túto firmu . Aj niektoré skladby 
z tohto turné vyjdú na CD HNH. 

Šimčisko: Co s týka spomínaného typu 
hudby, nikdy som nemal pocit , že keď ju bu
dem hrať, nejako sa zniži moje renomé. Ro
bia to aj najslávnejšie svetové orchestre . 

Na základe vypredaných koncertov sa zrej
me páčila aj v Hong-Kongu. K akej kultúre in
klinuje viac hongkongské obyvatefstvo? Je to, 
vzhfadom na ich doterajšie politické postave
nie skôr západ, alebo dominujú východné 
vplyvy? 

Simčlsko: Zaujímavé, že oni sa necítia byť 

Jedna z hon~kongsk)·ch obcbodn~ch ulíc 

Mrakodrapy horia typickú siluetu Hong-Kongu 

Ciňania, skôr Angličania. Mentálne sú viac 
spriazncnf so západnou kultúrou než s výcho
dom . Momentálne tu panujú veľké obavy 
z nadchádzajúceho pripojenia k Crnc. Sami 
sa od "pravých" Ciňanov diStancujú, hoci 
aj tým, že si dávajú európske krstné mená, 
alebo napriklad tým , že je pre nich dehones
tujúce nakupovať v čínskych obchodoch - tam 
vidno len cudzincov. 

ľakako Nlshlzaki 

Aká je úroveň hudobného života v Hong- · 
Kongu? Mali ste možnost' stretnúť sa s tamoj
šími muzikantmi, prísť do kontaktu s domá
cou hudbou? 

Breiner: Minimálne. V čínskych skladbách 
vypomáhali v orchestri dvaja hráči na bicie , 
inak sme ani nemali veľmi možno~ť . nakoľko 
boli prázdniny. Aj rozsah a frekvencia kon
certného života sa dá usudzovať len na zákla
de programových a propagačných bulle tinov. 
Samozrejme, že v Hong-Kongu , ktorý má vy
še 5 mil. obyvateľov, je veľmi rušný a bohatý 
kultúrny pohyb. V Kultúrnom centre má svoj 
vyhradený cyklus Hongkongská filharmónia, 
veľmi časté sú tu hosťovania popredných sve
tových orchest rov, operných a baletných an
sámblov. V čase nášho pobytu tam účinkoval 
napríklad ba let Veľkého divadla z Moskvy. 
v programoch figurovali ešte ďalšie rôzne re
gionálne orchestre, snáď ich bolo okolo tucta. 
ale nepodarilo sa mi zistiť, či sú profesionál
ne . V Hong-Kongu pô obí aj opera a balet, 
väčšinou ~ klasickým repcrto;iiOm. 
-Keď sa povie Hong-Kong, väčšine z nás 
sa vybaví typieký obraz mrakodrapového 
mesta, skoncentrovaného na malom ostrove, 
a samozrejme značka Made in Hong-Kong 
na spúste i pre nás relatlvne lacného tovaru, 
predovšetkým spotrebnej elektroniky ... 
Šimčisko: Samotný Hong-Kong je sice ten 

typický ostrov s mrakodrapmi, ale život je sú-. 
stredený vlastne na pevnine , kde sú čínske 
štvrte, aj také, že tam nic j e raduo ísť po zo
tmení a kde je bežné vidieť chudákov jesť 

a spať na ulici. Ostrov má celkom iný ráz, 
je to taký ázijský New York. Tam sú exklu
zívne štvrte tých najbohat~ích Hongkongča

nov. 
Na pevnine je oveľa viac cítiť , že ste vlastne 

v Cíne , v obchodoch - je ich množstvo a tak
mer výlučne s elektronikou a klenotníctva -

neexistujú pevnč ceny, treba sa jednať a ve
dieť sa ubrániť pred dotieravosťou obchodní
kov. 

Aké je Kultúrne centrum, kde ste koncerto-' 
val i? 

Breiner: Je to nová, architektonicky veľmi 
zaujímavá budova. Nemá ešte ani rok , pred 
niekoľkými mesiacmi ju slávnostne o tváral 
anglický princ Charles. Je perfektne vybave
ná : okrem spomínanej veľkej sály s kapacitou 
2000 poslucháčov je tu di vadlo pre 1800 divá
kov, malá sála, štúdio , výstavné priestory, 
konfcrcnčnč sály, cvičebne a samozrejme reš
taurácia. 

Šimčisko: Spcciáina veľká koncertná sála 
je výborne riešená: má stupňovité hľadisko, 
v interié ri je použité najmä drevo , je tu vyni
kajúca akustika. Zaujímavé, že budova Kul
túrneho centra je pomerne nízka a rozložená 
do šírky. 

Zájazd SOSR-u do Hong-Kongu mal vyslo
vene komerčný charakter ,, najmä z hradiska 
firmy HNH. Zrejme ekonomický prínos Slo
venského rozhlasu v tomto prfpade nehral 
žiadnu rolu. Myslite si, že má napriek tomu 
význam poriadať takéto zájazdy? 

Breiner: To nebol komerčný zájazd! Hong
· Kong je svetové kultúrne centrum, špičkové 

orchestre si radi zaplatia náklady na dopravu, 
aby tam mohli účinkovať. To, čo získal 
SOSR, že tam mohol vystupoví!ť, to bol taký 
príno~. čo \a nedá peniazmi zaplatiť! 

J eno Jandó 

Šimčisko: Treba si uvedomiť aj to, že mo
mentálne spolupráca s firmou HNH je pre 
nás jediná možnosť , ako preniknúť s našimi 
nahrávkami na západné trhy, príp. dostať 
sa do povedomia tamojších recenzentov. 

V konečnom dôslc9ku je to zisk aj pre roz
hlas, nielen finančný, ale napríklad aj v tom, 
že máme možnosť spolupracovať s mnohými 
kvalitnými dirigentmi. 'Nevraviac o tom, 
že vzhľadom na náš štúdiový charakter práce, 
sme mali dosť obmedzený, resp. jednostran
ne zameraný repertoár. A práve zásluhou tej
to spolupráce sa dnes SOSR i v tomto vyrov-
ná štanda rdným koncertným požiadavkám. IJŽ 

Pripravila: MARTINA HANZELOVÁ 
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.. Udišiel nám LeonarďBernstein" -zahlásil v skorých ranných ho
dinách londýnsky rozhlas dňa 15. októbra t.r. Možno sa táto správa 
rozletela už v noci -ktovie ... Mňa však zasiahla ako nepripravené
ho žiačika, vyvolaného k tabuli. Zomrel Lennie --ako ho nazývali 
pri(ltelia na celom svete ~ .. Zasadol som ku klavíru a zahral Máriu 
z West Side Story - to predsa nie je možné, veď iba nedávno bol 
medzi nami, v Prahe ... 

Leonard Bernstein- skladatel', dirigent, muzikológ, klavirista, li
terát, učitel' - na otázku ako je možné, že robi tol'ko veci naraz -
komponuje, diriguje, píše, prednáša -sa usmial a povedal: " ... v pa
se mám napísané, že som hudobník". Ano, Bernstein bol hudobník. 
Obor medzi hudobníkmi. Umelec, rozdávajúci radosť- nákazlivo, 
spontánne, vzrušujúco ... 

Kde načať klbko spomienok? V duchu si premietam zážitky, sia
hajúce až do roku 1964, kedy som Bernsteina spoznal v Metropolit
nej opere v New Yorku ... deťom a mládeži adresované koncerty ... 
koncerty s Newyorským filharmonickým orchestrom ... videl a po
čul som ho hrať Rapsódiu v modrom, tak, ako iu už nikto v našom 
storočí nezahrá. No počul som i jeho Ravela, Mozarta, Beethovena 
-bol to fenomenálny klavirista, hrajúci s rozkošou a pôvabom, ale 
iba ~o zál'uby, pričom často spájal funkciu dirigentskú s klaviristic
kou. Napriek tomu, jeho hra na klavíri nebola aktivitou okrajovou: 
prostredníctvom klavíra prebiehal jeho permanentný kontakt 
s hudbou, nech máme na zreteli Bernsteina ako skladatel'a, dirigen
ta či teoretika. Keď rozprával o hudbe, potreboval dve veci: klavír 
a cigarety. Klavír- to bol pracovný nástroj, bez ktorého by bol jeho 
hudobný jazyk amorfný a mŕtvy. 

Bernsteinove myšlienky o hudbe boli vždy svieže, pútavé a auten
tické. Prečítajme si jeho Nezodpovedanú otázku a otvori sa nám 
úplne nový, netradičný spôsob chápania hudobných elementov, 
nové chápanie hudobného myslenia. Azda nebudeme so všetkým 
súhlasiť, budeme namietať, polemizovať -no za každým slovom po
cítime osobnosť: Stačí spomenúť ním vyslovené súvislosti medzi 
poradím alikvotných tónov a ich využívaním v jednotlivých sloho
vých obdobiach ... Podobne zaujímavé je i hl'adanie súvislostí medzi 
lingvistikou a hudbou. No rovnako originálny a zaujímavý bol Bern
stein pri hl'adaní väzieb medzi hudbou a religiozitou, medzi hud
bou a filozofiou. Či vtedy, keď o Beethovenovej hudbe vyhlásil, 
že bola napísaná od počiatku sveta kdesi na nebeskej klenbe, od
kial' ju skladatel' iba opísal. .. Kto pozná Bernsteinovu interpretáciu 
Beethovenových symfónií, vie o čom hovorím ... 

Nešlo však iba o Beethovena: Bernstein v každej hudbe hl'adal je
dinečné duchovné sily, v každej hudbe objavoval nové rozmery
ako dirigent i ako myslite!". Je prirodzené, že medzi prvými velikán
mi, ktorých miloval, bol Gustav Mahler. Bernstein raz poznamenal, 
že pri Mahlerovej hudbe má pocit, akoby ju sám bol napísal. Ako 
interpret Mahlerových diel tento svoj neskromný názor rozhodne 
potvrdil. Jeho Mahler je "neopakovatel'ný. Tejto hudbe nik nerozu
mel lepšie ako Bernstein a Bruno Walter. Obaja dirigenti vytvorili 
interpretačný ideá l, ktorý v dohl'adnom čase s istotou zostane ne
prekonatel'ný. 

Paradoxný fakt, že Leonard Bernstein- skladatel' je u nás takmer 
neznámy, má viacero dôvodov, ktoré tu nebudem menovať. Čas 
mnoho vecí určite napraví. Veď na celom svete si Bernsteinova 
hudba našla nespočetné množstvo ctitel'ov a obdivovatel'ov. Tí, 
čo ho pozrrajú, vedia, že jeho hudba má mnoho tvárí. Že nie je len 
duchovným nadväzovaním na Gershwina, lvesa, Pistona a ďalších, 
že sa jej autor neuspok~jil s využívaním džezových prvkov, či stre
do- alebo juhoamerických atavizmov. Bernstein si vytvoril vlastný 
hudobný svet, do ktorého je rovnakou mierou zakomponovaný 
americký duchovný odkaz, synagogálna hudba, stredoveká chrá
mová hudba, neoromantizmus, Schonbergov revolučný odkaz 
a ďalšie nespočetné inšpiračné zdroje. Nie, s Bernsteinom sa nelú
čime - zostáva navždy medzi nami, v našich mysliach i srdciach ako 
vel'ký bard nášho storočia . 

O KONCERTOCII PRE MlÁDEŽ 

V.o svoj ich televíznych programoch som ma l 
vždy na zretel i stredný mládežnícky vek , tri
násť a štrná-,ťročných . nic bez rizika. Viem, 
že mnohí ten to program ~ lcdujú, a preto 
sa vždy nájd u takí , pre ktorých sú niekto ré 
úseky pri náročné. iní. ktorým nepovedia nič 
nové. Dúfam však, že nikdy neurobím j ednu 
vec: .. zníži ť sa", hovori ť rozprávky o pri nccz
nách a vílach ... Pre mňa sú dôležité dve veci: 
na svojich prednáškach uchopiť ducha a at
mosféru skladieb a učiť , vysve tľovať . Možno 
som skôr uči teľ ako čokoľvek iné. Všetko, 
čo robím, je pokusom o tlmočenie mojich ci
tov a myšlienok o hudbe. Vždy poci ťujem po
trebu tohto ich ,.pre nášania". 

ikdy nemienim zjednodušovať to. čo 
chcem povedať: hovorím o tom, čo c ítim 
a o čom uvažujem v súvislosti s danou sklad
bou, aj vtedy, keď myšlienkový proces vedie 
k hl bšfm fi lozofickým problémom. Tak tomu 
bolo napriklad v prfpade telev rzncj re lácie 
Tak riekol Zarathustra, alebo v inej , ktorej 
celý program vypfňa l a Faustovská symfónia, 
takže som prirodzene hovoril o Goethem , 
Lisztovi a fau\tovskej proble matike. Podob
ne zložitý bol aj iný. skorší ,.technický" pro
gram - o modoch ( ... ) 

O SÚČASNEJ UUDBE 

.V úlohe jednoduchého milovníka hudby 
mu ím o tvorene, ba smutne priznal', že v tej
to chvíli oveľa radšej počúvam hudobné do
brodružstvá Simona a Garfunkela ... ako dnes 

Ž 
vznikajúce kompozlcie väčši ny avantgard
ných skladateľov. Možno o rok už to nebude 

IGOR BERGER 
o l 

pravda.' - Keď som toto písal. u pro tred še~ť
de iatych rokov, prežíval som veľm i ťažké ob
dobie. Počas jednoročnej dovolenky som ve
ra uvažoval o hudbe a o jej dnešnej kríze. Na
písal som vtedy veľa seriálnych sk ladieb , ale 
nakoniec som všetky zahodil. Neveril som 
a dodnes neverím v túto tvorivú metódu ( ... ) 
Má m kompozfcie , ktorých niekto ré úseky 
sú písané dodakfóniou - naprik lad symfónia 
Kaddish alebo Omša. ale pri pozornejšom 
pohľade možno zis t iť. že aj tieto úseky sú to
nálnc. Uchoval som jedinú sk ladbu z tohto 
obdobia - Chicheste r Psalms , ktoré sú práve 
vďaka svojej tonálnosti, domnievam sa, ľah

ko pristupné a nájdu si cestu k poslucháčovi 
( .. o) 

Skúša l som to (orchestrálne improvizácie. 
v k torých dirigent viedol orchester bez part i
túry, h ráči nema li noty- pozn. red.) . C hcel 
som ukázať, že aj s o rchestrom možno impro
vizovať, docieliť taký účinok, aký dosahuje 
skladateľ po - dajme tomu - 1-2-ročnej práci. 
Pre m1l<l to bol akýsi .. odskok" , hra , nic vážny 
pokus. Chcel som pro te ,.vyhmatať" to, ako 
možno spríst upniť hudbu , kto rú možno na
zvať papie rovou, hudbou pre oči , avantgard
nou hudbou , alebo akokoľvek inak. Ve{ká 
časť tej to hudby pôsobí tak , akoby si naháila
la vlastný chvost , akoby sa sama trávila. 
Po niekoľkomesačnom spomrnanom skúšaní 
vo mne zosilnela viera v tonálnu hudbu. Ťaž
ko vysvet l iť, ale isto cítite. na čo myslím , keď 
tvrdím , že v podstate každá hudba je tonálna , 
aj hudba atonálna. Aj tak to možno vyjadriť : 
znovu zfskalo moju dôveru 8 dur! Je oveľa 
náročnejš ie napísať štyri originálne, wiežo 

Leonard Bernstein diriguje teskú filharmóniu a Pražský filharmonický 
zbor na záverečnom koncerte festivalu Pražská jar 1990. 

Snímka ČSTK 

pôsobiace takty v 8 dur, ako čo i 4(XJ taktov 
seriál nou technikou. Teraz vidfm, že sa aj 
dnešní skladate lia rad radom vracajú k tonál
nym základom, a to celkom rôznymi spôsob
mi. Jednoznačne verfm v nekonečnú va riabi
li tu použitia tonality. v jej origináine možnos
ti. Proste preto, lebo ju pociťujeme ako priro
dzenú( ... ) 

Naša doba je pravdepodobne najzložitejšia 
spomedzi všetkých historických epoch. l keď 
ešte nemáme od nej dostatočný odstup, 
je kríza hudby 20. s toročia všeobecne zná
mou sl..utočnosťou. Skladate lia ešte stále zá
pasia s oným vyše pols toročným problémom, 
s ktorým bol konfrontovaný aj Schônberg 
a ďalš!: čo možno urobiť po Tristanovi? Tu, 
v tejto veľkej sérii udalosti romantizm u do
spela hudba ku kritické mu bodu , ale kríza 
sa začala už skôr, na zači at~u 19. s toročia -vy
vrcholila Tri Lanom - a trvá dodne~. Zdanlivo 
neuveriteľné, ale pravdivé( ... ) 

Pfšem úprimnú hud bu a nesnažím sa vedo
me dosiahnut' .. vykupiteľský" účinok. Iné je, 
či takýto efekt ne môže vzniknllť mimo kon
troly mojej vôle( ... ) 

O SILE HUDBY 
Nikdy som nespochybni l Platónove myš

lienky o vplyve hudby na ľudr. Tento mimo
riadne záhadný vplyv sa snaži li mnohf mno
ho rakým spôsobom vysvetliť , a nalyzovať. 
Ale ani cstc tikom, ani psychiatrom, ani filo
zofom sa to zatiaľ nepodarilo uspokojivým 
spôsobom. Ve rím, že hudba by t'ažko mohla 
mať negatívny vplyv a keď, 'Lak iba v prfpade, 
že j u použijú na mimohudobné, mimoume
lecké ciele. Hudba sama osebe - pokiaľ zostá
va sama sebou - môže mať iba dobrý vplyv. 
Ak j u pozbavia vlast nej podstaty, môže 
sa zmen iť aj tento vplyv - pravda, opakujem, 
po tom už neide o hudby ( ... ) 

Coraz viac pociťujem, že čfm viac o hudbe 
hovorhn, tým menej jej rozumiem. Musíme 
sa znovu vracať k hudbe , hrať ju a počúva ť . 
Bez toho sa ocitáme v džungli slov a ideí: 
ak by ~me mali mať na zreteli p ri počúvaní 
hudby, odstrašili by nás od nej. Cím ďalej 
tým viac som presvedčéný o tom, že hudba 
musr presvedči!' sama o sebe. Pretože skutoč
ne veľká hudba bude stáť na vlastných nohách 
aj bez barlí ( ... ) 

Azda bude lepšie, ak budem citovať Keat
sovc slová o negat ívnej schopnosti : .,Pod ne
gatívnou schopno ťou rozumiem schopnosť 

človeka vznášať sa medzi neistotami, záhada
mi a pochybnosťam i, bez popudzujúceho si&
hania po fak toch a prfčinách. " Ide o schop
no ť rieši ť pr:wé problémy. Môžem to formu
lovať aj inak: bez očakávania , nádeje na nie
čo lepšie je život nezncsitcfný. Musíme tuš iť 
.nové ráno·, očakávať ho, pripravovať. Mož
no to znie tro~k u banálne. Rad~cj by som 

to povedal takto: na to, aby sa ľudia na cba 
pozerali inak, vrúcnejšie, s väčšhn pochope
ním , je nevyhnutné upevnenie vzájomnej 
viery fudL V tomto môže hudba naozaj po
môcť. Zdôrazňujem, že nemôžem pomôcť 
v osobných starostiach, problémoch , nic som 
psychológ, ekonóm, po litik ( ... ) 

Chcel by som pomôcť ... hoci nie na úrovni 
reality. A le možno práve oblasť umenia 
je najrcálnejšia , veď sa dotýka našich poci
tov, naj hlbších vrstiev nášho života, oveľa 
viac ako čokoľvek iné. Hudba môže pomôcť 
pri našom sebapoznávaní a 'pri zlepšovani 
medziľudských vzťahov. A pokiaľ hudba žije, 
pre trváva, môžeme dôverovať v jej silu , i keď 
jej tajomstvo nikdy nerozlúštime ... 

Leonard Bernstein - my§lienky 
z úvodného rozhovoru maďar
ského vydania knižky Young 
People's Concert (Budape§ť, 

1974) 

LEONARD BERNSTEIN (25. 8. 1918-15. JO. 
1990) pocht!dzal z emigramskej rodiny ukrajinsko· 
tidovsk~lro pôvodu, šwdoval na Harvardskej tmi
verzite a 1w Cttrtisovom inštitúte, neskôr v Ttmgle
woode u S. Kusevickélro. Záskok Zll Brww Waltera 
v novembri 1944 za pultom New- Yorskélro filharmo
nického orchestra sa stal senzabtým vs111pom 
do strmej kariéry jednélro z najnmolrostrannejšfch, 
twjprfťatlivejšfclr a najpresvedtivejšfclr lwdobnfkov 
náš/ro storotia. V rokoclr 1942- 3 bol asiste/1/om diri
genta Rodzinskélro v Newyorskom fillrarmonic
kom orchestri, /945-8 tlirigemom New York City 
Orchestra, 1951- 5 sa sta/nástupcom S. Kusevlckého 
vo funkcii vedtíceho dirigemskélro oddelenia v 
1(mglewoode, 1951~ predn(l.(a/ 1111 Bmndeis Uni
versity. Od roku 1957 bol dirigemom Newyorskej 
fillrarmónie vedľa D. Mitropoulosa, v rokoch 1958-
69 jej hudobným riaditeľom a šéfdirigentom, v roku 
1969 sa stal dotivotným tesmým dirigentom tolrto te
lesa. Od roku 1947 pravidelne $polupmcoval s Izra
elským fillt tKmonickým orchestrom. ZvláJtnu popu, 
/arittt zfskaľniekoľkými sériami lrudobno·populari
zatnýclr predná.fkovýclr 11 koncertných cyklov v tele
v(zii, z ktorýclr niektoré vyšli aj kni fnt! (Young Peop
le' s Concert, The Unanswered Question). Je all/o
rom aj ((a/šfch knitnýoh pr(lc - The Joy of Music 
a The Inn nite Variety of Music. Ako skladateľ sa ve
noval ťafiskovo hudobnodramatickej tvorbe a sklad
bdm n6botensk~ho obsa/111. Nezvytajmí svetov/Í po
pu/a ri/ll zfska/ jeho muzik(l/ West Side Story, neme· 
nej výwamné 11 pôsobivé však stí aj rozsiahli! vokál
no-symfonick~ diela. 

Výber z tvorby: balety Fancy Free (1944), Facsi· 
rnile (1946), muzikdly On the Town (1944), Wonder
fuJ T own,(/952), Candide (komick(l opereta , 1956), 
West Side Story (1957); opera Trouble in Tahili 
(1952), divade/n(l hra Mass (1971 ); symfónie: l. - Je
rcrniáS (orchester, zbor, kantor, sólo ( 1943), 2. -
The Age of Anxiety (klavfr, orclumer, 1954). 3. -
Kaddish (soprán, recitácia, zbor, chlaptensk)í zbor, 
orche.\ler, 1963); Chichester Psalms (tenor, zbor, or· 
chester, 1965); komomá h111/ba, piel/Iť. 

\ 



• olfLieber ann: Jestvujelenjedna 
~trnásteho septembra oslá-vil b~~larsky skladateľ, dirigent a operný intendant 

osemdesiatku· v plnej tvorivej aktivite. Hoci sa narodil v Zurichu, v jeho žilách, 
ako sám vraví, neprúdl ani kvapka b~i!Jarskej kni, ale kn francúzska, nemecká 
a židovská. Šv~i!larsko mu vbk vždy bolo útoi!i§t'om i vlasťou, n~mä v i!asoch, 
ked' bolo v ostatnej Európe n~liorile. Vyrastal v bohatom kultúrnom prostredí, 
bol vzdelaný nielen v hudbe,,ale ~ ostatných umeleckých disciplínach. V skladbe 
bol žiakom W. Vogela a v dirigovaní H. Scherchena. Svojím kozmopolitickým cíte
ním nebránil sa žiadnemu umeleckému vplyvu a podnetu, ktorý ho zaujal a v kto
rom videl možnost' vlastnej sebarealizácie. Rýchlo a dokonale ovládol kompozičné 
techniky minulosti l svojej avantgardnej doby, vrátane džezu. Už hneď prvé sklad
by jeho mladosti vyvolali veľkú pozornosť svojou iskrivou a spontánnou Invenciou: 
Furioso pre orchester (1947), senzácia donaueschingenského festivalu Concerto 
for Jazzband and Symphony Orchestra (1954), no n~mä trojica opier Leonore 
40/45 (1952), Penelope (1954) a Škola žien, podľa Moliera (1955). A potom sa Uber
mann skladateľ, až na niekoľko príležitostných, scénických a filmových hudieb od
mli!al. Na európsku, a zakrátko svetovú scénu prichádza Liebermann - ako uzná
vaný operný intendant. Po krátkom pôsobení Ufa hudobného vysielania Severone
meckého rozhlasu v roku 1959 sa ujal Intendantúry ~tátnej opery v Hamburgu, 
potom v roku 1973 prichádza do i!ela Parížskej opery, ktorú zachránil pred hospo
dárskym, ale n~mä umeleckým krachom, a napokon sa opiť vracia do Hamburgu, 
kde v roku 1988 po vyie trldsat'roi!nej obdlvhhodnej priekopníckej práci zavriuje 
svoje jedinečné lntendantské pôsobenie. Je tvorcom §pli!kového ansámblového 
operného súboru, s ktorým dokázal v spolupráci s vynl~úclmi svetovými výtvar
níkmi a režisérmi vytvorit' novodobý prototyp kullnárneho a súi!asne i moderného 
hudobného divadla. Pri príležitosti nedávnej osemdesiatky tejto významnej európ
skej osobnosti prinábme priehritle z jeho f\ly§lienok, v ktorých sa vracia do minu
losti, ale cftlt' z nich ~ aktívny vzťah k súčasnosti i budúcnosti. 

Na svoje hudobnicke začiatky vo Viedni Lie
bermann spomina ... 
- V roku 1936-37 začali sme vo Viedni budo
vať orchester , ktorého členmi boli zväčša Ž i
dia. Tento orchester sme založili pod vede
ním Almy Marie Mahlerovej a prvý cyklus 
patril hudbe G. Mah!era: Avšak vzápätí , 10. 
marca 1938 bol aj stiahnutý. Hermann Scher
chen bol pritom. Cez neho som sa dostal 
do ko ntaktu s takými ľuďmi, s ktorými by som 
sa inakšie, ako mladý človek , nikdy nebol 
stre tol, napríklad Hermanom Brochom, Fri
tzom Wotrubom, Odônom von Horvath , 

' Eliasom Canettim. V roku 1938 som ešte zos
tal vo Viedni. Svoj pas som dal Franzovi Wer
felovi , ktorý s ním utiekol do Ceskosloven
ska. 
V čase ked' mnoh i umelci z Nemec.ka a Rakús
ka museli emigrovať do Svajčiarska, Liber
man bol v Ziirichu. Aká bola tamojšia umelec
-ká klima? 

. - Tu sa zhromaždila nemecky hovoriaca du
chovná elita. Každý večer o šiestej sme sede li 
v sta rej kaviarni Odeon , mladý Frisch - cho
dili sme do jednej školy -, tiež Diirrenmatt , 
potom samozrejme Kurt Hirschfeld a There
se Giese a Ebert , ktorý potom neskôr prevzal 
Berlínsku operu. Cinoherné divadlo v Zuri
chu bolo v 'tom čase posledné útočište nemec
kéhq jazyka a kultúry. Boli to časy , ktoré ma
li úžasný vplyv na mladého človeka - práve 
mi končila dvadsiatka. 
Scherchen je mýtus vynesený na Olymp. Aký 
bol učiteľ, umelec a človek? 

vy pozauny, vy violy, vy husle. Každý si vez
me do ruky ceruzku a ideme na Beethoveno
vu Druhú symfóniu. Ja budem dirigovať. Bu
dete vyklepávať rytmus toho hlasu , ktorý som 
vám pridelil. " Nakoniec, po dvoch mesia
coch, nás postavil pred orchester najlepších 
filharmonikov. 

Potom sa Liebermann stal na pät' rokov je
ho asistentom. 
- Desať rokov som bol v Z urichu - pokračuje 
vo svojich spomienkach. Potom prišlo pozva
nie od Hansa Schmidta- lsserstedta zo Severo-

Snímka archív HŽ. 

Aký postoj zachováva k svojim názorom dnes, 
po strhujúcich zmenách vo Východnej Euró
pe? 
- Vždy som sa sociá lne angažoval. Keď som 
bol mladý, bol som celkom vľavo. Tento 
vzťah trochu schladol, keď Rusi prepadli Fin
sko. Tu sa zrazu spochybnili naše ideály. Ale 
sociálna angažovanosť zostala . Nikdy som 
nebol v nijakej strane. Myslím si, že umenie 
je ľavicové. Otriasa konvenciami a konvencie 
sú pravicové. Bez provokácie niet umenia, 
viď Schille r, Goethe, Beethoven - obrovskí 
revolucionári ! 

Vo všetkých oblastiach umenia si našla mo
derna svoje uplatnenie. Bez Warholu si dnes 
reklamu už ani nevieme predstaviť, Klee visí 

- Scherchen bol vynikajúcim dirigentom , 
ktorý bol fantastický na generálnej skúške 
a na predstavení obyčajne menej dobrý, pre
tože sa nemal rád. Považoval sa za ošklivého Scéna z Llebermannovej opery Les v ženevskej opere v roku 1987. ,ľ 

· a myslel si, že nevyzerá dobre pred publikom. 
Na generálnej skúške bol uvoľnený a geniál
ny , na premiére kŕčovitý. Viedol pozoruhod
ný život. Pochádzal z Berlína, kde mala jeho 
matka krčmu . Na štúdium hudby si zarábal 
ako potulný huslista. Okolo druhej ráno vy
striedal svoju matku za barovým pultom. Me
dzitým naštudoval Schônbergovu prvú Ko
mornú symfóniu , ktorú neskôr dirigoval spa
mätj . 
A kedy začal komponovať Liebermann? 
- Počas vojny. Keď som nebol na vojenskej 

. službe, bol som v Ascone. Tam bola dolu pri 
jazere továreň na horčicu, veľmi veľká a úpl
ne prázdna. Mohol som si ju prenajať 
za 50 frankov mesačne , nemal som ale náby
t'o k: Žil som vtedy z prekladov z francúzštiny 
pre jedny nemecko-švajčiarske noviny. V tej
to horčicovej továrni sme usporadúvali kon
certy. Mal som priateľa, ktorý mal veľkú 
zbierku koži z polárnych medveďov, tie to 

' sme rozložili po obrovskej sále. A jOtom sme 
pozvali na koncert celú Asconu. Môj prvý 
opus tu mal premiéru . 
Lieberman však pôvodne študoval právo 
a mal prevziať otcovu kanceláriu. Po prvom 
pokuse to však nechal. Stala sa z neho, ako 
sa vravi, "čierna ovca" rodiny, odišiel z domu 
a rozhodol sa pre hudbu... · 

::--Obrátil som sana Scherchena. Bolo to ro
ku 1936. Viedol vtedy asi osem dirigentských 
kurzov. O rchester sme nikdy nevideli , ale 
skladbu sme sa museli naučiť naspamäť . Ni
kdy nezabudnem na Beethovenovu Druhú 
symfóniu. Ja som m~sel dirigovať a on pískal. 
Celú partitúru . Raz bubon, potom violový 
hlas a potom zas P.rvé husle, alebo urobil 
prestávku a zrazu bol klarinetom. Tak sme 
sa uči li , ako sa učiť má: poznať každý tón, 
až do poslednej noty kontrapunktu . To bola 
jedna stránka vyučovania. Tá druhá bola ryt
mická. Povedal: ,,Tak , vy budete horny, 

Vo veľkých operných domoch v Hamburgu a Paríži stál na najvyššom stupni, 
na komponovanie mu zostalo málo času . Sedemdesiatsedemročný umelec sa môže 
cítiť ako slobodný muž, oslobodený od nátlak ov a karieristických ambícií a ako skla
dateľ sa môže osvietenou stareckou múdrosťou spätne dívať na turbulentné roky 
Novej hudby, môže byť nezávislý od štylistických záväzkov, povznesený nad módne 
trendy a všetko "dnes novéN. Hudobná scéna sa zmenila : Vtedy, pred tridsiatimi 
rokmi, vládla viera v štylistické novoty, dnes vládne štylistický pluralizmus, ktorý 
(skoro) všetko dovoľuje. Pre Liebermana bolo nevyhnutné toto vnútorné oslobode
nie, aby opäť našiel zaľúbenie v opernom komponovaní. 

Jeho nové dielo, opera les, napísaná v roku 1986 podľa rovnomenného diela 
A. Ostrovského ... je jeho prihlásením sa k speváckemu divadlu a opernému publiku. 
lieberman sa nedištancuje od divadelných konvecií a tradícií, naopak, vedome 
sa k nim hlási ... Na otázku, ako by zaradil svoje dielo do opernej tvorby posledných 
dvadsiatich rokov, Lieberman odpovedal : "Nijako. Úplne vedľajší produkt doby, kto-

. rý nejde ani s dobou, ani proti ner. lepšie a výstižnejšie túto operu ani nemožno 
charakterizovať. Neprináša žiadne nové perspektívy do tohto žánru, ale ukazuje 
možnosti operného komponovania, čo nie je tiež zanedbateľné. liadne majstrovské 
dielo, iba majstrovsky skomponované. Ale koľko je diel takéhoto druhu? 

IMRE FÁBIÁN 

nemeckého rozhlasu v Hamburgu. Povedal: 
"Musíte konečne z toho malého mesta 
do sveta." Tento podnik so 4 tisíckami za
mestnancov, dvoma orchestrami v meste 
a. s jedným džezovým orchestrom ma zauj al 
a pracoval som tam tri roky. Potom prišie l 
za mnoÚ starosta Max Brauer a povedal: 
"Musíš do Štátnej opery". Absolútne.som ne
chcel. A predovšetkým to néchcel kultúrny 
senátor dr. Hans H. Biermann-Rat jen , veľm i 
noblesný pán , pravý Buddenbroock, repre
zentant toho najlepšieho z hanzovs.kej kultú
ry a chcel, aby som prevzal Vysokú školu. Ale 
napokon Max Brauer bol silnejší. Tak som 
prevzal Štátnu operu . 

Liebermann sa často označoval za ľavicové
ho umelca. Známy je jeho výrok: "Bol som ľa

vicový, myslim si, že umenie je ľavicové! ". 

u zubárov v čakárňach , Thomas Bernhard 
sa stal klasikom pre abonentných divákov, 
moderné skulptúry krášlia pešie zóny - prečo 

pre operného diváka znamená vždy Schrekker 
a Alban Berg riziko? 
- Pri opere je to tak: publikum treba doviesť 
k tomu , aby akceptovalo nové veci. To srne 
robi li v prvom období v Hamburgu a behom· 
rokov sme dosiahli 22 premiér. Kecf mám 
operný dom, ktorý hrá skoro všetko, možno 
si v rámci abonomá dovoli ť uviesť novú hud
bu. Aj keď ľudia neprídu. abonentské miesta 
sú zaplatené . Trvá to tri-štyri roky a prídu, 
dokonca sa trhajú o lístky na premiéru. Podľa 
mojich skúseností zo Salzburgu , mladí ľudia 
sú dnes oveľa konzervatívnejší. Chcú h rať 

Beethovena , Chopina, lebo to sľubuj e väčší 

úspech. Mo!Jicntálne. V rokoch od 1947 
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do 1960 sme v Salzburgu každý ro)< v strede 
augusta mali jednu premiéru. Kým neprišiel 
Karajan. Tým to skončilo . Pokazili publi· 
kum, zničil i ho komerciou. Salzburská idea 
je mŕtva . 

Co je to Salzburská idea? . 
:... Salzburská idea, to bola opera Str~ussova, 
Mozart svojej doby, Toscaniniho Falstaff. 
Ale to sa pominulo. V roku 1938 Toscanini 
odišiel, lebo po anšluse tu nechcel dirigovať. 
Ideu sme exportovali. Tak vznikol festival 
v Luzerne. O tvorili sme ho v roku 1938 pred 
Wagnerovým domom , na lúke so Siegfriedov
skou idylou. Salzburské obdobie počas vojny 
nemôžem posudzovať, ale potom prišla veľká 
doba. Gottfried von Einem pomáhal vtedy 
všetkým a staral sa o to, že sa každý rok u'sku
točnila jedna premiéra. 

Európa vrastá do seba, mnohí vidia nebez
pečenstvo, že' zaniknú národné osobitos·ti , je
dinečnosti. Vy ste boli dvakrát intendant Stát
nej opery v Hamburgu a desať rokov v Paríži. 
Jestvujú rozdiely, ktoré t;eba zachoval', napr. 
osobitosti Milanskej Scaly alebo nemeckého 
hudobného divadla? 
- Zaiste. Je tu Scala, je tu Bayreuth , opery, 
ktoré si musia zachovať svoj charakter. My· 
slím si, že tie pôvabné a regionálne osobito!ti 
nevymiznú. Naopak: regionalizmus sa bude 
viac zdôrazňovať . To môže tiež z(lž i ť zorný 
uhol pohľadu . 

Dlhé roky ste nechávali v úzadí vašu vlastnú 
umeleckú tvorbu, aby ste umožnili predvede
nie diel iných skladateľov. Bol to nedostatok 
času, skromnosť, alebo vám v ceste stálo vaše 
postavenie intendanta? . 
- Mám toľko odpovedí na vašu otázku .. . Po
kiaľ má in tendant poci t, že kombináciou ľudí , . 

hercov a spevákov, orchestrov dokáže vytvo
riť vlastné umelecké die lo , dosiahne umelec· 
ké uspokojenie. Keď som v roku 1950 začal 
v Z tirichu "šéfovať, " hneď som zakázal aké
koľvek uvádzanie mojich die l. V severone
meckom rozhlase som urobil to isté. Tri de
saťročia som nehral ani jedno moje dielo, 
pretože si myslím, že dramaturgický plán . 
sa nemá doplňať vlastnými dielami. Clovek 
potom nemá právo povedať iným , nie. Takú
to slobodu rozhodovania som považoval 
v tom čase za dôležitejšiu , ako uvádzanie mo
jich diel. 

A teraz? 
- Áno , pre Švajčiarsku národnú výstavu v ro· 
ku 1991 a k oslavám 700. výročia som skO!T,J· 
ponoval Bundesbrief der Eidgenossenschaft 
vom l. August 1281 v štyroch jazykoch kraj i· 
ny. Jeden celý rok som ukrutne trpeL. Teraz 
som opäť vo forme, môžem zasa pracovať. 
Robím mozartovské variáciť! pre mesto Zu
rich opäť pre rok L99 1. 

Stále častejšie sa stáva, že intendanti 
po krátkom čase opúšťajú svoje divadlo. Ho
vori sa o krizách divadiel. Ako ste dokázali 
byt' tak dlho úspešným intendantom? 
- Myslím si, že úspech - ak som ho mal- spo
číval v tom, že so svoj im personálom sme boli 
jednotní v spôsobe. ako sa dopracovať 
k úspešnému výsledku . 

Prekvapujúce je, že insc~novania opery 
sa Lieberman ujal pomerne neskoro, 
až vr. 1982 Wagnerovým Parsifalom v Žene
ve. 
- Dráždilo ma urobiť Parsifala a tlmočit' jeho 
posolstvo. Inscenoval som ho do Hirošimy ta
kého, ktorý prichádza do tohto sveta nachá
dzajúceho sa v stave, ako si ho vlastne Wag· 
ner predstavoval; v stave úplného zničenie. 

v totálnom rozvrate. Až silou ducha vznikne 
znova nový život. 

, 

Ako intendant ste sa vždy usilovali pre scé
nu ziskat' kvalitných výtvarníkov ... 
- Z mnohých prekrásnych ideí nebolo nič. 
Napr íklad môj plán s Dalim. Pre Dona Qui
chota v Paríži som chcel javiskové scény 
od Daliho . Bol uchvátený a povedal: "Chcem 
ale robi ť äj réžiu". Okamžite som doniesol 
svoju poznámkovú knihu a hovorím: "Ako 
to chcete robii? Kedy začnete so skúškami?" 
On odpovedal: .,Ja nie som pri skúškach, ve
diem réžiu po telefóne , ale chcem mať na ja
visku 30 živých oviec". Vtedy som to vzdal. 
Smrdelo by to dodnes. 

Maliari a sochári majú zvyčajne málo potu
chy o javiskových zákonitostiach ... 
- Je to tak . Chaga llovská Čarovská nauta bo
la vlastne Chagallova výstava. Spevákov ani 
nebolo vidieť . Jednoducho sa stratili vo rar-

. bách dekorácie. 

K opere a operete pribudol muzikál. Pozná
te Cats alebo Fantóm opery? Máte vzťah 
k muzikálu? 
- Mám, a le radšej by som dajaký robil , ako 
sa naň díva l. Do.mnievam sa , že Cosmopoli· 
tan Greetings je modernou formou muzikálu. Hž 
Tak by som ho aj .dnes robil. 



moC- vlastná tvorba 
V ôsmom desal'ročl života si už možno do

volil' pohľad späl', bilancoval'. Co bolo vaše 
najšf astnejšie obdobie, kedy bol Liebcrman 
naj viac Liebcrmannom? 
- To nemôžem povedai. Bol som šťastný 
v škole, šťas t ný počas štúdií, počas práce v č i 
nohernom divadle, v kabarete, bol som šťast
ný so Schcrchenom. Veľa radosti som zažil 
v Scvcronemeckom rozhlase, bol som šiastný 
v Státnej opere a veselo bolo v Paríži. 

Ale laké veselé lo predsa nebolo. Ncskrášľu
jele si lo vo vašich spomienkach? 
- Spočiatku so mnou zaobchádzali príšerne, 
ale nevadilo mi to. ,.Vie vôbec pán Licbcr
mann. od koho je Carmen?" - tak ma privíta
la parížska tlač. Z menilo sa to až po dvoch ro
koch pri prcmičrc Figarovej svadby v insce
nácii Giorgia Strchlcra. 

Co nie je preč a zoslalo, je vaše vyžarovanie 
na ženy, ako aj na mužov, veď lak láskyplne 
hovoríte o umelcoch ... 
- Toto vyžarovanie, k toré mi tak láskavo pri
pisujete, bolo pre mňa záväzkom; dávat' kaž
dčmu priestor bez intervencie, dai umelcom 
šancu. Napriek tomu teraz neočakávam , 

Parsifal je fascinujúce dielo. Filozofic
ká rozprávka. Ak oprostime tento 
krám od barokovej tradície, všetkej 
metafyzickej dekorácie, ktorou je dielo 
preplnené, ostane nám najzaujimavej
šie Wagnerovo dielo v podobe, najbliž
šie k súčasnosti. Je to dielo, ktoré vy
chádza z 'určitých symbolických 
prvkov, odzrkadl'ujúce skutočnosť na
šej spoločnosti, obavy našej epochy: 
obraz smrtel'ného ohrozenia. 
Strata oštepu uvrhne svet grálu do de
kadencie - úpadku, kde už nie je pod
statná otázka straty moci, či dokonca 
prostriedkov k životu, ale strata náde
je. 
A stratu nádeje, ktorá azda začala 
okolo roku 11 OO, v desaťročiach fa
šistoidných križiackych výprav, možno 
spojiť s imperialistickým útokom 
na Hirošimu a možno ju preniesť 
do našej budúcnosti, tejto záhadnej 
budúcnosti ohrozeného l'udstva. In
scenovať Parsifala v roku 1982, akcep
tovať · stredovek i rok 2000, znamená 
na jednej strane zachovať mytologic
kú niť, na druhej strane niť budúcnosti, 
s obrazmi, ktoré sa nám prihovárajú, 
ktoré sú uchované v našom podvedo
mí, so svetom po Hirošime. 

R. Liebermann 
Z myšlienok o Parsifa
lovi 

že kolegovin niečo pre mňa urobia. Vlastne 
aj jn som už preč. 

Viete sa kriticky pozrief na vlastné dielo? 
Alebo j e lo tak ako u rodičov. Vlastné diel' a 
je najkraišie? , 
- A le nit; . som kritický. Medzi odovzdaním 
diela do vydavateľstva a premiérou uplynie 
viac ako rok. Potom pristupujcm k dielu. ako 
keby bolo od niekoho iného. Vôbec ho už ne
poznám. nemám potuchy, čo v ňom j e. Som 
zábudlivec. nic vo vzt'ahu k priateľom , ale 
k mojim vlastným dielam. Vždy som žil Jen 
pre budúcnosť . Co bolo včera , je preč. My
slím dopredu. 

Co tým myslite, ste "preč"? Ako skladateľ? 
- Áno v mojom veku sú už veci za nami. Mia-

' dí sl.ladatcl ia sú zauj ímaví, tých treba podpo
_ rovať. Dejiny prc~umeli popri mne a ukáže 
sa, či diela zostanú , alebo umrú. To j e celkom 
normálne. Môže nast ať aj medzera, piiťdes iat 
rokov, a potom sa možno niekto objaví. 
Je pár diel. ktorč prežijú, ako napr. Džezový 
koncert z roku 1954. Uvidí ~a. čo bude z Me
dey? 

Je až nápadné ss akou náklonnosl'ou hovo
rite? Stravinskom. Patrí lo muzikantovi , ale
bo aJ človeku? 
~ Stravin~ki poznači l hudobný svet. Bol 
zmie~an inou ruskčho vcfkoknicžat'a a lakom
ca. Jeden deň vyhodil všetky ~voje peniaze 
na ulicu, druhý deň sa vadil kvôli sto líram. 
Stretol som Stravinského v Benátkach a pýtal 
som sa ho: .. Nechcete napísať skladbu pre Se
vcroncmccký rozhlas"?- .. Áno, koľko rnd'lc
tc zaplatiť?" - ,.Mám od intendanta 10.000 
dolárov".- .. V poriadku . Urobím to". Druhý 
der"!, ráno o siedmej ma už volal Nabokov 
a hovoril : .. Ty, stala sa strašná katastrofa , 
Stravinskij ce lú noc nespal , nemôže pre teba 
skladbu napísať. - .. Prečo nie?'· - .,Nemôže 
to urobil' za l O.(XJO dolárov." Zavolal som 
Stravinskému a povedal som: .. Igor, čo sa 
sta lo?"- .,Nemôžem to urobiť z 10.000 dolá
rov". - ,. Koľko chcete?" Povedal: J 1.000. Za
volal som do Hamburgu a spýtal som sa: 
" Môžem ešte vydať tisíc dolárov?" Tu sa za
ča l i smiať. Nato sme urobili 7mluvu. Je to 
prekrásna skladba. volá sa Thrcni. Týchto 
1000 dolárov ešte ten večer prechlastal a pre
žral ~ 50 fuďmi : šampanské a kavirá v Benát
kach. 

Úspech alebo posmr tná sláva, čo j e pre 
umelca dôležite)šie? 
- Ešte jedna hrMorl.a. Chcel \Om premiérovo 
u viest' Schônbcrgovu pozostalost'. Jednal om 
s vdovou Gertrud chônbcrgovou :1 ona po
vedala: .. Áno, to je výbornč, spravíme to. 
Výpožičný poplatok za noty činí 80 000 dolá
rov." Povedal som: .. Gertrud. vy ste sa zbláz
nila·• . Ona odveti la: __ Vysvetlím vám to : 
Schônbcrg bol profesorom v jednej dievčen
skej škole. kde ho vôbec nebrali vážne a mla
dé Američa nky s ním nedobre zaobchádzali. 
To vedia aj j eho deti. Ja musím domov pri
niesť 80 !JOO dolárov, aby jeho deti spoznali, 
akú cenu mal ich otec.'' Zaplati li sme to, 
po dva veče ry bola premiéra, Jakobslci tcr 
a iné dôležité skladby. Podarilo ~a mi pre
svedčiť všetkých. že tá historka bola vlastne 
veľmi smutná. 

Váš život mnohorakými spôsobmi spriahol 
s mocnými tohto sveta. Je takáto blizkosl' pre 
umelca nebezpečná? Jestvuje hrozný výraz -
štátny umelec, len, ktorý za svoj e fungovanie 
vďačí viac súhlasným postojom so systémom, 
ako sv.oj ej práci. Môže sa ešte stať moc poku
šením pre umelca? · 
- Podľa mňa jestvuje len jedna mo~. to je 
vla~tn á tvorba. tá núti k výpovedi. Tej von
kajšej moci sa treba vyhýba i. v živote umelca 
neverím na vonkajšiu moc. Samozrejme, že 
j estvuje. Schiller a Wagner ju pocíti li. na
priek tomu napísali svoje diela . Vonkajšie 
okolnosti môžu viest' k tomu, že človek opustí 
krajinu. Ak hovoríte o politickej moci, tej 
sa treba rigorózne vyhýbal'. 

Krátené a voľne spracova
né podľa rozhovoru G. 
Henkel, Die Presse 1990, 
zahran. tlače Opernwelt 
1987, 1988, Oper 1982. 
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HORIZONT 

SÚČASNEJ PSYCHOLÓGIE 

HUDBY 
PETER KRBA ŤA 

V týždni od 24. do 30. septembra 1990 
sa v pol'ských Radzejowiciach uskutoč,nil 
medzinárodný seminár psychológov hud
by. Jeho usporiadatel'om bol Inštitút hu
dobnej pedagogiky, oddelenie psycholó
gie hudby Hudobnej akadémie F. Chopina 
vo Varšave. Na seminári sa aktívne zúčast
nilo 45 odborníkov z celého sveta, ďal ší f i
gurovali ako pozorovatelia. Išlo v podstate 
o prvé, hislol'ické stretnutie, v ktorom 
sa podarilo rozbiť donedávna pretrvávajú
ce bariéry železnej opony. 

· Organizácia seminára bola príkladná. 
Prednášky, postery, tvorivé d ielne, ukážky 
aplikácií (workshops), následné diskusie, 
vrátane spontánneho muzicírovnia účast
níkov, exkurzií na výskumné inštitúcie 
vo Varšave i na klavírny koncert Regíny 
Smedzianky priamo v rodisku F. Chopina, 
boli kreatívnym odborným i spoločen
ským rámcom, prostredím, v ktorom 
sa podarilo zmapovať historický i súčasný 
stav psychológie hudby v tejktorej krajine. 
ld,e o široké spektrum teoreticko-metodo
logických prístupov, prevažne kognit ív
nych teórií, avšak v súčasnosti dochádza 
i k paradigmatickým zmenám . Mám na 
mysli kritiku úsi l ia bádať často iba vypre
parované zvukové či Jónové fenomény 
v špeciálnych laboratórnych podmien
kach, alebo i dodnes favorizované modely 
spracovania informácií (modelovanie pre 
modelovanie). Hudba je spojená s kategó
riámi emocionality, prežívania, ale i moti
vácie, hodnotovej orientácie, sociálneho 
kontextu a pod. Tieto princípy sa pomaly, 
ale zákonite musia prejavovať v teréne hu
dobnej pedagog iky, v praxi hudobného ži
vola, v kultúre ako t akej. Na seminári 
sa zdô razňoval interdiscipl inárny aspekt 
spolupráce .. od biológie po fi lozofiu " . No
vinkou je, že v západných kraji-nách v tt
moch spolupracujú okrem akustikov, mu
zikológov a pod. aj manažéri, pretože tak 
výskum ako aj jeho aplikácie majú svoje 
ekonom icko-f i nančn é, organizačné i ri a
d iace dôsledky. Konkrétnym potvrdením 
úspeš.ného priebehu pol'ského seminára 
bola aj účasť manažéra - inžiniera, eko
nóma Wojciecha Misiaka. Domnievam sa, 
že i v našich zruinovaných ekonomických 
podm ienkach je takáto spolupráca nanaj
výš aktuálna. Seminár ďa l ej ukázal, že 
v hudobrto-psychologickom výskume sa 
vo svete bežne využívajú computery po
slednej generácie (u nás systém .. tužka -
papier"). zložité laboratórne prístroje, ur
čené na experimentálny výskum svojbyt
ných a špecifi ckých psychických procesov 
a stavov v ich časovom priebehu ako aj ich 
monitorovanie 'prostredníctvom moder
nej audiovizuálnéj techniky. 

Vzhl'adom na množstvo získaných ma
teriálov a informácií sa v tomto príspevku 
obmedzím leri na stručné obsahové cha
rakterizovanie seminára. :Jo konca tohto 
roku vyjde v PĽR zborník. Niektoré zaují
mavé materiály zo seminára by bolo 
vhodné zverejn iť na stránkach hudobných 
časopisoch v CSFR, teda aj v H2. 

Prvý deň seminára bol venovaný téme 
Súčasná psychológia hudby, jej stav 
a perspektívy. Zásadné referáty predniesli 
významní predstavitelia súčasnej psycho
lógie hudby- JOHN SLOBODA, redaktor 
časopisu Psychology of Music, pracujúci 
na univerzite v Keele (Anglicko). ďal ej ALF 
GABRIELSSON z Uppsalskej univerzity 
($védsko) a DAVID J. HARGREAVES z 
Leicesterskej univerzi.ty (Anglicko). Ostat
ní účastníci prezentovali stav z krajiny, 
z ktorej pochádzajú, na posteroch (vrátane 
CSFR). Druhý deň bol or ientovaný na 
problémy skúmania hudobného poznania 
a zážitku. Referoval i : ARLETTE ZENATTI, 
spolupracovníčka R. Francésa z Paríža, 
ALF GABRIELSSON z Uppsaly, GUNTER 
KLEINEN z Brém (hudobný zážitok versus 
výtvarný prejav detí}, ďalej KAl KARMA 
z Helsínk (auditívne i vizuálne temporálne 
štruktúry) ZVEZDELINA VEL! NOVA zo So
fie (asociatívne percepčné procesy, osob
nosť), LEONID BOCKAREV (mechanizmus 
hudobnej akt ivity). Veľm i zaujímavý bol 
referát DAVIDA HARGRESAVSA o kogni
tívnych teóriách v jazzóvej improvizácii, 
takt iež MARISI VALK-FALKOVEJ z Tal linu 
o kvanit itatívnej štruktúre melódie z psy
chologického aspektu hudobníka . Su peru-

kážkou využit ia počítačov v spojení s vide
orekordi ngom bolo vystúpenie KACPERA 
MIKLASZEWSKtHO z Varšavy (analýza 
interpretačného výkonu, skúmanie d ife
rencií, proces učenia a i.). K téme dňa 
sa vzťahova l i i príspevky, ktoré predniesla 
EWA KLIMA-SKUCHTOWA z Krakova, AN
NA JORDAN-SZYMANSKA ' (subjektívne 
koreláty a determinanty vnímania hudby) 
a ELZBIETA GALINSKA (muzikoterapia). 
obidve z Varšavy. Snáď najväčší význam 
z hľad iska celosvetovej situácie ma la téma 
ďalšieho dňa. Bola venovaná vzťahoni 
psychológie hudby s hudobnou výcho
vou, najmä detí a mládeže. Kl'účový refe
rát, podl'a môjho názo,ru najhodnotnejší, 
predniesol autqr mnohých testov z USA 
EDWIN GORDON. Teoreticky zdôvodnil 
potrebu vyhľadávania talentov, ich výcho
vy a vzdelávania, účastníkom seminára 
demonštroval novú batériu testov nahra
nú na mg-kazete. Návratom k Seashorovej 
tradícii bolo vystúpenie TAKAO UNEMO
TA z Kyota (Japonsko). O sociálno-psy
chologických determ inantách, napr. ro
dinného prostredia pre rozvoj hudobnos
ti , hovorila KINGA LEWANDOWSKA 
z Gdanska. O formovaní zmyslu pre hudob
ný štýl pojednával vo svojom príspevku 
ZOLTÁN LACZO z Budapešti. O hudob
nom myslení referovala LORDA SAMSO
NIDZE z Tbilisi, k problematike vokálneho 
tréningu sa vyjadrila BARBARA KAMIN
SKA z Varšavy a k viacerým možnostiam 
testovan ia hudobných schopností HALl
NA KOTARSKA, taktiež z Varš~vy. 

Stvrtý deň, ktorému predsedala osob
nosť veľmi známa - ROSAMUND SHU
TER-DYSON z Anglicka, autorka u nás roz
šírenej Psychológie hudobných schop
ností '(vyšla v angličt i ne i v pol'skom prek
lade), tematicky zah fňal problemafiku kli
nickej psychológie hudby a psychologic
kého servisu pre hudobníkov. Problemati
kou stresu a záťaže v psychológii hudby 
sa vo svojom referáte zaoberal autor tohto 
článku . Poväčšine pol'skí ko legovia na
vrhovali spôsob fungoval"(ia systému po
radenstva, riešiace ho najčastejšie psycho
logické problémy, napriklad u študentov
hudobníkov, ako aj spôsob vysporiadania 
sa s problémom nežiadúcej, vyso~ej tré
my, s ďalš ími· stresovými situáciam i 
a pod. Referovali najmä: JOLANTA KE
PISKA-WELBEL z Varšavy (má bohaté skú
senosti s poradenstvom na Hudobnej aka
démii F. Chopina), BARBARA ROSE
MANN z Poznane, MALGORZATA LERA
CZYK z Poznane, EWA GLOWACKA z Krako
wa i MARIKA MEYER-BORYSEWICZ z Var
šavy. Veľm i zaujímavé bolo- vystúpenie' 
manželov ALEKSANDRY i JOZEFA CHWE
DOROWICZOVCOV z Varšavy (otázky stre
su, skúsenosti s testovaním). Viacerí auto
ri , najmä m uzikológovia, sa zaoberali ana
lýzou života i práce mnohých skladatel'ov, 
osobnosť K. Pendereckého analyzovala 
REGINA CHLOPICKA, K. Zimmermanna 
LESZEK POLONY• a F. Chopina MIECZY
SLAW TOMASZEWSKI, všetci z Krakova). 

Zdá sa, že cesta biografickej analýzy 
je vel'mi perspektívna i z hl'adiska psycho
lógie hudby. O skúsenostiach i konkrét
nych metódach referovali : MARIA MAN
TURZEWSKA z Varšavy, JOHN SLOBODA 
z Keele, JURIJ CAGARELLI z Kazane 
(ZSSR), IRINA D20RD2ADZE z Tbilisi 
a JAN DADLUBINSKI z Varšavy. Z moti
vačného aspektu ide práve o skúmanie 
hodnotových preferencií a o rientácií, krí
zových momentov, úspechov a ďalších 
etáp životnej cesty. Doslova prekvapením 
bolo predvedenie ,.záhadného prístroja 
Activatiometer ATS- 6", určeného na me
ranie a expresnú diagnostiku doteraz ne
meratel'ných funkci í, ktoré sprevádzajú 
hudobnú aktivitu človeka (autor J. Caga
relli) . Veľkou prednosťou seminára bolo, 
že sa hľada l i cesty ďaľšej spolupráce, 
napr. vo forme usporadúvania vedeckých 
podujat i, letných škôl pre psychológov 
hudby a pod. Ukázalo sa, že pschológia 
hudby sa len ťažko môže vyvíjať bez inšti
tucionálnej bázy. 

S účastníkom seminára z Prahy - MILA
NOM HO LASOM uvažujeme o cestách ako 
vzkr iesiť záujem a vytvoriť podmienky pre 
systematický výskum i v našej CSFR, kde 
psychológia hudby má svoje bohaté his
torické zázemie. 

r 



NEZODPOVEDANÁ OTÁZKA 
LEONARD BERNSTEIN 

Som rád , že som sa vrátil na Harvard. Po
pritom som nemálo "skrehnutý" autoritou 
Katedry básnictva , na ktorej sa nachádzam, 
ktorú v priebehu rokov vynik'ajúce osobnosti 
pozdvihli na pravý trón. Ale upokojuje 
ma pocit , že som sa vrátil domov, som šťast· 
ný, že sa spfňa môj dávny študentský sen: 
skúsim, aké to je "na druhej strane profesor· 
ského stola". Teraz, keď stojím na tejto stra
ne, cítim, že jediné, na čo môžem myslieť j e: 
aké to bolo na druhej strane. Keď chcete ve
dieť, bolo to dobré , tak pred asi tridsiatimi 
rokmi , najmä preto, že som mal šťastie 
so svojimi majstrami: mohol som byť žiakom 
Pistona a Merritta v hudbe , Kittredgea 
a Spencera v literatúre, Demosa a Hockinga 
vo filozofii. To všetko však pre mňa zhrnul je
diný majster, ktorého zmysel pre krásu , spô· 
sob analýzy a historický prehľad všetko pre
poji! v jediné žiarivé zjavenie; týchto šesť 
prednášok venujem jeho pamiatke. David 
Prali bol týmto majstrom, profesorom na Ka· 
tedre filozofie , žiarivým vedcom a hlboko cit· 
!ivým estetikom. Na poli dnes opovrhnutej 
a značne zastaranej estetiky som sa od neho 
naučil nesmierne vera o filozofii krásna a po
pritom som zistil , že svojím myslením i du· 
chom aj sám David Prali bol vzorom krásy, 
ktorú miloval. V dobe behaviouristickej po· 
sadnutosti sú to slová strašne staromódne, ale 
<!úfam, že prepáčite také starosvetské výrazy 
ako "myslenie" a "duch", tým skôr, že v ne 
dnes·verfm rovnako ako onoho času. 

Z toho, čo som od profesora Pralla a v Har
varde vôbec získal, je azda najdôležitejšie 
spoznanie interdisciplinárnych hodnôt : to , 
že k vedomostiam niečoho vedie najlepšia 
cesta prostredníctvom súvislostí s inou ved
nou disciplinou. Moje prednášky teda prame
nia v tomto duchu príbuzných vedných discip· 
lín; preto keď hovorím o hudbe, púšťam 
sa do donquijotských dobrodružstiev v ríši 
poézie, lingvistiky, estetiky, ba , nech 
mi je prepáčené, aj fyziky . 

Titul prednáškového cyklu som si zapožičal 
od Charlesa Ivesa, ktorý nazval svoju krátku , 
ale pozoruhodnú skladbu z roku 1908 Nezod
po\ledanou otázkou. Ivesa zaujala úplne ab· 
straktná o tázka; vždy som ale cítil, že si polo
žil aj ďalšiu otázku , čisto hudobnú, ktorú 
si musel klásť každý hudobník pri vstupe 
do 20. storočia : ,.kam speje hudba?" Dnes, 
v ôsmom desaťročí storočia, sa ešte stále pý· 
tam to isté; ibaže o tázka už nie je tá istá , aká 
bola vtedy. 

Cieľom týchto šiestich prednášok nie je tor
ko .zodpovedanie otázky, ako skôr jej pocho
penie , znovusformulovanie. Už len k tušeniu 
odpovede si najprv musíme položiť otázku: 
odkiaľ prichádza hudba? aká hudba? koho 
hudba? Bolo by prejavom namyslenosti do
mnievať sa, že na konci tohto cyklu zodpovie· 
me pôvodnú otázku; predpoklad , že naše hľa· 
danie bude vychádzať z výhodnejšej a fundo
vanejšej pozície, je však reálny ( ... ) 

Odvtedy (odkedy Bernstein predložil prof. 
Prallovi svoj objav melodických príbuznosti 
témy Coplandových klavírnych variácií s mo· 
tívmi Bacha , Stravinského, Ravela a istej in
dickej skladby- pozn. red .) ma prenasleduje 
idea univerzálnej , vrodenej hudobnej grama· 
tiky. Nikdy by som však nesníva! o tom, 
že na takto hmlistej, zdanlivo neistej myšlien! 
ke postavím cyklus prednášok, keby sa v po
sledných rokoch neobjavilo toľko mimoriad
ne vzrušujúceho materiálu v súvislosti s po· 
dobnou ideou univerzálnej gramatiky ako zá
kladu ľudskej reči. H lboko ma uchvátila a 
osmelila bujnosť myšlienok v te j pomerne no
vej oblasti lingvistiky , ktorú možno nazvať 
Chomského oblasťou. To neznamená, že svo
je výskumy obme'dzím na práce Noama 
Chomského: on je však najznámejší a najre· 
volučnejší predstaviteľ na tomto poli . So svo
jimi spolupracovníkmi a študentmi (ktorí 
dnes neraz stoja k nemu v prfkrej opozícii) 
vytvoril pracovnú skupinu , ktorá vyzdvihla 
lingvistiklf na taký bod, odkiaľ , ak chceme, 

sa môže zjaviť v novom svetle podstata 
a §trukturálna funkcia toho, čo nazývame 
ľudským duchom, umom. Ciže skúmajúc prí· 
činy a spôsob jazyka v celej hfbke, abstrahu
júc jeho logické zásady-, môžeme objasniť 
aj komunikáciu v širšom zmysle: prostredníc
tvom hudby, všeobecne umenia a nakoniec 
celého nášho spoločenského správania . 
Ba môžeme odhaliť aj spôsob výstavby nášho 
intelektu , veď jazyk je zvláštnosťou , určujú· 
cou rod: je spoločnou zvláštnosťou nás všet· 
kých, a iba nás, ktorí patria k ľudskému po
koleniu. Pravda, je možné, že zajtra ráno 
nám do polievky napľujú nové šibalské údaje 
o delfínoch alebo šimpanzoch ; dovtedy ale, 
zdá sa, 'sa táto filozofická disciplína, zvaná 
všeobecnou lingvistikou, sta la najnovš ím 
kľúčom nášho sebaobjavovania. Rok po roku 
presvedčivejšie dokazuje (podľa Cho ms kého) 
hypotézu nám vrodenej grama.tickej kompe
tencie a všeobecnej jazykovej schopnosti. 
Je to ľudská danosť; svedčí o ojedine le j moci 
ľudského ducha. 

Rovnako ako hudba. 
Ale ako môžeme skúmať univerzalitu !md· 

by takými vedeckými prostriedkami, ako 
je analóg\a lingvistiky? Hudba je považovaná 
za metaforický jav, za mystický symbolový 
systém nášho najvnútornejšieho vzruchového 
bytia. Na jej popis sa lepšie hodí krásna próza 
ako rovnica. Ešte aj taký vedec ako Einstein 
hovorieval , že ,.tai,uplnosť je naším najnád
hernejším zážitkom". Prečo sa teda toľkí vy
trva lo pokúšame o vysvetľovanie krásy hud
by, evidentne ju tým pozbavujúc tajuplnosti? 
Pravda je tá , že hudba je nielen mystickým 
a metaforickým umením ; jej zdrojom je aj 
yeda. Tvoria ju matematicky merateľné 
prvky: kmitočty, decibely; intervaly. Preto 
akékoľvek vysvetľovanie hudby musí zlúčiť 
matematiku. s estetikou, tak ako lingvistika 
zlučuje matematiku s fi lozofiou či sociológiou 
alebo s niečím iným. Práve tento intc rdiscip· 
linárny princíp ma priťahuje k jazykovede 
ako k čerstvému spôsobu prístupu k hudbe . 
Prečo by sme-sa nepokúsili o muziko-lingvis
tiku , o spojenie hudobnej vedy a jazykovedy, 
na spôsob už existujúcej psycho-lingvistiky 
a socio-lingvistiky? ( ... ) 

Va-le-di-co. Možno nájsť lepšie záverečné 

slovo na rozlúčku? Nakoniec som dospel 
k chvfli rozlúčky. Nctešl ma. Okolo mňa 
sa roja problémy a konflikty. Tak vera nevy
sloveného zosta lo pre nedostatok času ; roz
dúchali sme obrovské mravenisko a množstvo 
malého hmyzu sa tu stále ešte mrví. Veľa ďal
šfch argumentácii a vysvetleni .čaká na do
končenie, aspoň na ďalších šesť prednášok. 
Možno dôjde rad na ešte šesť, alebo šesťde· 
siat prednášok; možno ich budete držať vy. 
Dúfam. Teraz je však mojím hlavným problé
mom, že vám dlhujem nejaké zhrnutie , vyvo
denie dôsledkov, odhady, týkajúce sa budúc· 
nosti . To všetko je zrejme nemožné za tých 
päť minút , ktoré som si ponechal na rozlúčku. 
Musím si teda zvoliť kratšiu cestu . 

Nezvyknem obyčajne sám seba citovať, ale 
pre stručnosť učinlm teraz predsa výnimku. 
V roku 1966, vlastne ani nie tak dávno , som 
napí!ial úvod k pripravovanému vydaniu mo
jej knihy The lnfinite Variety of Music (Ne
konečná rozmanitosť hudby). Pre mňa tento 
rok znamenal najhlbší bod hudby nášho sto· 
ročil) , bezpochyby najhlbší , aký som sám za
žil. Okolo leta prakticky zomrel Stravinskij 
ako skladateľ , desaťročie po tom , čo sa obrá
til na seriálnu vie ru . Táto konve rzia kupodivu 
začala Schônbe rgovou smrťou v roku 1951 
a uprostred päťdesiatych rokov vyústila 
do krízy - do druhej krízy 20. storočia; ako 
keď generál s celým svoj ím verným vojskom 
prejde do tábora nepriateľa. On sám za tých
to desať rokov napísal niekoľko čarovných sc
riálnych skladieb, predovšetkým Threni 

a Movcmcnts pre klavlr a orchester; avšak 
o jeho čatách už nemôžeme tvrdiť tQ isté, 
o tých , ktorí - ako deti potkaniara- ho sJe ... 
po nasledovali , rovno do Schônbcrgovej ríše. 
BoJ potrebný mnohovrstvový a originálny gé· 
nius Stravinského na to, aby, ucpovajúc 
si osobný tón , prežil túto konverziu. U ostat
ných priniesla konverzia skôr negatívne vý
sledky: úplné odmietanie tona li ty a osvojenie 
si seriálnej metódy. Bolo viac skladateľov 

a zrodilo sa viac hudby ako kedykoľvek pred
tým,.najmä pretože seriálne pravidlá uľahči li 

písanie dobrých, prcdvcditcľných skladieb. 
Nedalo sa robiť nič iné, ako chodiť do školy 
a naučiť sa to. Ibaže v dôsledku slepej horli· 
vosti zastrašených novovercov sú plody tohto 
útoku N~vcj hudby zväčša sterilné a suché; 
množstvo vopred určených kompozičných 

prvkov viedlo už-už k prevzatiu moci mate· 
matikou . Niekoľkým skladateľom sa podarilo 
seriálnym oboha tením svojej slovnej zásoby 
udržať svoju hudbu pri živote (v dôsledku to
ho hudbu ako takú) ; in í boli menej šťastlivl , 

ich vyjadrovacie prostriedky sa ochudobnili ; 
ďalší zas jednoducho prestali komponovať. 

To bola oná chvlľa, kedy som napísal sp_o· 
mfnaný predslov , z ktoré ho vám teraz prcčí· 
tam úvod: 

,Som fanatický milovník hudby. Nemôžem 
prežiť deň bez počúvania hudby, hrania, štú· 
dia , alebo aspoň rozmýšľania o nej . A to je 
všetko nezávislé od mojej úlohy profesioná l· 
neho hudobníka; som nadšenec, angažovaný 
člen hudbu počúvajúceho obecenstva. 
A v tejto úlohe (ktorá sa , myslím . neodl išuje 
od vašej), v úlohe jednoduchého milovníka 
hudby sa priznávam otvorene , ba smutne, 
že vo chvíli písania týchto riadkov, nech 
mi Pán Boh prepáči , mám väčšie potešenie 
z dobrodružstiev Simona a Garfunke la, alebo 
z Association spievajúcej Along Comcs Ma
ry , ako z väčšiny produkcie ,.avantgardného" 

· skladateľského spoločenstva. Možno to o 
rok , alebo dokonca vo chvíli , keď tieto slová 
vyjdú t lačou, už nebude pravda. Ale teraz, 
21. júna 1~6610 tak cítim . Zdá sa , že populár· 
na hudba je jedinou oblasťou , kde nájdeme 
neskrývanú životnú silu , radosť inšpirácie. 
pocítime sviežosť vzduchu . Všetko ostatné 
je odrazu akoby staromóáne: elekt ronická 
hudba, serializmus , hudba náhody - všetko 
sa utápa v zatuchnutom akademizme. Ešte 
aj džez akoby sa zháčil. A tonálna hudba pod
riem~ava usalašená v pozícii čakateľa.' 

Nezaujíma ma, čo je v tomto pravdivé 
a čo nic. Za niekoľko rokov , ktoré ubehli 
od jeho napísania , sa všetko zmenilo. Predo· 
všetkým populárna hudba je dnes tá, ktorú 
najmenej počúvam . Co vtedy pôsobilo sviežo 
a životaschopne , je dnes nudné a komerčne 
zne tvorené. Po druhé: vtedy v slepej uličke 
sa ocitajúci džez je dnes živý a vzrušujúci. 
Po tretie : zdanlivo už zastarané avantg,ardné 
techniky akoby vyrástli zo svojho akademiz
mu; nejakým zázračným spôsobom sú to dnes 
opäť živé, životaschopné tc;chniky. Ako 
sa to stalo? Spoluúčasťou štvrtej a najdôleži
tejšej zmeny: ton:'\ lna hudba už nedrieme; do· 
stala povolenie vstupu do sveta avantgardy, 
spočiatku len ukradomky, potom radiká lne 
novými metódami , ktorých pomocou sklada
telia našli spôsob, ako sa opäť zúčastniť 
na užívaní plodov zeme . 

Ale ako sa to všetko stalo? Predovšetkým 
zmiznutie Stravinské ho z tvorivej scény, stra
ta Kolosálneho O tca, ako povedal Auden, 
vytvorilo novú krízu , tre tiu krízu 20. storočia . 
Teraz odišli aj Schônbcrg, aj Stravinskij ; kam 
sa mohol obrátiť mladý skladateľ pre návody, 
inšpiráciu? SamozreJme na seba; skladatelia 
odrazu boli odkázaní na vlastn~ pramene. 
A tam prirodzene našli vrodený a dávno za
pieraný zmysel pre tonalitu . Mohli teda opäť 
na ňom vyrastať . Takto sa ironickým spôso
bom kríza nakoniec osvedči la ako riešenie, 
presne tak, ako v predchádzajúcej kríze 
uprostred 50-tych rokov vidíme príležitosť 
syntézy, spojenia dovtedy dvoch znepriatele
ných táborov. Teda to , čo sme doteraz pova
žovali za Veľké pretrhnutie. ako nám to 1 

vnukla lvesova Nezodpovedaná o tázka, to te· 
raz vyzerá ako spojenie nezvyčajných síl. 

Pri takomto spätnom pohľade na serializ· 
mus sa však radikálne zmení lvcsova otázka. 

. Možno, že z ·historickej vzdialenosti nám 
Sehônbergova metóda (ktorá je už aj me tó· 
dou Stravinského) pripadá skôr ako dôsledok 
vývinovej zmeny, než ako zmena revolučná? 
Možno, že sa vynorila prfliš rýchlo na to, aby 
sme ju spoznali ako tra nsformačný jav? Ak 
je to pravda, potom hudba prešla kvalitatív
nou zmenou , veľkorysou. zásadnou zmenou. 
Za celú hudobnú históriu 111 po prvýk rát do
šlo k takej drastickej zmene , v priebehu kto· 

rcj sa zmenil charakter hudby. Ibaže, ako 
na to tak dramaticky upozori10val !vcs , na· 
priek všetkým zmenám, sa tonalita zachovala 
nerušene a nesmrteľnc. Popri tom - ako sme 
to vždy znovu a znovu videli - čarových dva
násť tónov dodckafonickcj hudby - to sú vždy 
tie isté tóny, pochádzajúce z prírody. 

Ak teda všetko zhrnieme: veci nestoja tak 
zle. Qostali sme sa do situácie , v ktorej sa je
den štýl môže napájať druhým~ jedna techni· 
ka obohacovať druhú , obohacujúc tým celú 
hudbu. Dospeli sme na najvyššiu úroveň hu· 
dobnej sémantiky, čis tej Idey, na ktorej 
sa zdanlivo zle spojite ľné komponenty - tO· 
nálna, netonálna, aleatorická, e lekt ronická, 
seriálna hudba - môžu zjednotiť v skvelom 
novom eklekticizme. Toto ekletické spoje· 
nic sa však môže uskutočniť iba vtedy, keď 
sa všetky prvky napoja na tonálnu univcrzálu , 
vnoria sa do nej- resp. keď sa jeho koncepcia 
načrtne pred súvislé pozadie tonality. 

Ako keby sme v období po Schônbergovcj 
smrti všetci boli dostali dovolenku od tonali· 
ty, odkedy Stravinskij prestal komponovať. 
o niečo kratšiu dovolenku od scrializmu. Kaž· 
dopádne tu stojíme osviežení: zosilncnl , od· 
počinutí a s lcpšlmi výhľadmi sme sa vrátili 
z týchto prázdnin a vďaka tomu sme schopní 
vytvoriť novú syntézu, nový eklekticizmus. 
Trpkosť patrí minulosti ; nastalo obdobie 
zmie renia. Všetko to je ci teľné aj v hudbe po· 
sledných rokov; v tej to chvíli je veľkou avant· 
gardnou novinkou Steve Reich, ktorý vie na
písať 20 minút hudby v D dur. Stockhausen 
v sk ladbe St immung zotrvá sedemdesiat mi· 
nút vo svete S -tóniny. Bcriovo znejúce okolie 
je naplnené tona litou ; a počúvam , že posled· 
né kvarteto Georga Rochberga je úplne to· 
nálnc. Na druhej strane sa Benjamin Brittcn 
a Sostakovič , ktorí celý život boli tonálnymi 
skladateľmi , pokúšajú so seriálnou · ~hni· 
kou , pretavujúc ju do svojho osobného štýlu. 
A Gunther Schuller , ktorý počas celej svojej 
skladateľskej dráhy vždy bol priekopníkom 
syntézy, je vodcom tzv. third strcamu - tretie
ho prúdu - ktorý pracuje na syntéze džezu 
a koncertnej siene. Je stelesnením nového 
ducha zmieru . 

Medzi skladateľmi panuje taký všeobecný 
šum a radosť a bratstvo, aký bol pred desiati· 
mi rokmi nemysliteľný. Je to úsvit novej éry, 
pripomínajúci svieži vzduch a veselosť pociťo

vanú v skorších obdobiach s toročia - úsvit 
takrečeno nco-ncoklasicizmu. A prečo aj 
nie? Veď tieto posledné diela často oplývajú 
citátmi a alúziami. Spomeňte si len na Berie
vu Symfóniu , ktorej scherzo je doslovným 
scherzom mahle rovského typu, prckypujúcc 
citá tmi Bcriových obľúbených symfonických 
skladieb, o. i. aj vlastných . Vynára sa aj sv.oj
rázny duch hravosti, napríklad v posledných 
skladbách Lukasa Fossa. Všetky tie ,.neo
·neo•· sa ešte veľmi nesú v duchu sebaobrany 
20. storoči a, ale zdá sa, že ho charakterizuje 
horúca, obnovujúca sa vôľa o prežitie apoka
lypsy, túžba po priateľskom súťažení , ba - po
dľa Stockhausenovho úsilia - po spoločnej 
práci na vývoj i hudby. Verím, že to všetko 
umožnilo znovuobjavenie a znovuakccptova
nie tonality, onej univcrza lnej pôdy, z ktorej 
môže táto pestrosť vyk líč i ť. Verím, že nech 
je hudba akoko ľvek se riál ne alebo stochastic
,ky inte lektualizovaná, môže dovtedy zostať 
pdéziou, kým je zakorenená v zemi. 

Verím s KcatsQq1, že nebude konca poézie 
na zemi. pokiaľ pd zime nasleduje jar a žije 
človek , ktorý to pozoruje . 

Ve rím , že z tejto zeme vyklíči taká hudba, 
ktorá je tonálna povahou svoj ich prameňov. 

Verím , že tieto pramene \lytvoria takú hu
dobnú fonológiu, ktorá sa vyvinie z univerzá
ly známej ako vyššie ha rmonické tóny. 

A že existuje rovnako univerzá lna hudob
ná syntax , ktorej systém pravidie l a štruktúra 
sa zakladaj ú na princípoch symetrie a opako· 
vania. 

A že prostredníctvom me taforických pro
cesov môžu vzniknúť hudobné jazyky, kto· 
rých povrchové štruktúry sa zreteľne vzdialia 
od základného prameňa , ktoré však napriek 
tomu môžu zostať zarážajúco expresívne do
vtedy, kým sa ich korene zachytávajú do ze
me. 

Verím, že naše najhlbšie citové reakcie 
na tieto svojské jazyky sú reakcie vrodené, 
ale nevylučujú ďalšie reakcie, ktoré možno 
usmerniť i si osvojiť . 

A že každý takýto svoj ráznr jazyk sa rodí 
z iného jazyka a spája sa vždy v nové. človeku 
zrozumiteľné nárečie . 

A že nakoniec všetky tieto nárečia sa môžu 
zlúčiť v univerzálnu reč, prístupnú celému 
ľuds t vu . 

A že výrazové rôznosti týchto nárečí v ko· 
nečnom dôsledku závisia od dôstoj nosti a váš· 
ne individuálneho hlasu tvorcu. 

A nakoniec verím, že keďže toto všetko 
je pravdivé, možno odpovedať na lvesovu 
Nezodpovedanú o tázku. Už neviem presn,.. 
ak~ to bola otázka , ale viem, že odpove IJŽ 
zme: Á no. 



Slovenská filharmónia 
- Adrian Leaper 

čína v sovietsko m husľovom exporte zauj í
mai jedno z najpoprednejš ích miest. Zosob
~~uje predovšetkým tradfcic ~ovictskcj virtu
óznej husľovej ~koly . D i~ponujc bohatým ar
zenálom výrazových prostriedkov. ktoré 
v plnej miere uplatn il práve v Paga niniho hus
rovom koncerte D dur. Jeho tón je veľmi kul
tivovaný. sn áď málo zvu"kovo o pojný, bez 
vonkajšlch e fektov. Zato v jednoduchom o r
chestrálnom sprievode a vyskytlo príliš veľa 
nepresnosti. kto ré nemôžu cti i ~pičkové or
chestrálne teleso. 

Skla manlm prvého symfonického večera 
festivalu bo lo predvedenie travi nského ope
ry- orató ria Oidipu~ rex . Stravinského parti
túre zostala intc rprc titcia veľa dlžná, od diri
genta , vokálnych sólistov , aj orchestra. Ra
cionálne postavená inštrumentácia postráda
la niele n prcsno~ť a intonačnú čistotu , ale naj 
mä zvukovú plasticitu , odkrývanie a diferen
covanie jednotlivých fa rebných zvukových 
kombinácií (najmä v dychových nástrojoch). 
pričom podstata sklamania spočívala v nedo
statočnom tvo ri vom oživení skladateľovej 
partitúry. Z priemerných speváckych výko

•nov vysoko vyčnieva l kultivovaný a nosný 
hlas Petra Miku lášn, kto rý jediný pochopil 
čo spieva. (A propos: prvýkrát v živote som 
sa v progra me dočít al , že účinkuje mužská 
časť SFZ. Keby som ne mal oči a uši, ani 
by som to nezistil) . 

Rafael Friihbeck de Burgos 

Ber.genský 
filharmonický 

orchester 
Bcrgen~ký filh armo nický orche~tcr nepatrí 

do garnitúry e uróp ·kych o rchcMrov zdobia
cich medzinárodné festivaly. J eho bratislav
ský výkon ma však aj tnk prekvapil , opro ti 
domácim výkono m na bergcnskom festivale . 
Po pri ' repcrtoárovo .. obohra tej" skladbe 
J . S. Svcndsena Ka rneva l nórskych umelcov , 
zahrancj s patričným e ntuziazmo m, zaujíma
vé bolo stretnutie s dvadsťročným nórskym 
klaviristom Leifom Ove Andsncsom . Jeho in
terpre tácia Gricgovho klavlrncho koncertu 
a mol mala peča i prosto ty, úprimnej muzikál
nej výpovede. Mladý sólista nestaval na von
kajších efektoch . ale na prccfzncj technickej 
vypracovanosti a nic raz vyťaži l z partitú ry 

[Ž Lelf Ove Andsnes 

kúzlo severskej nostalgie a kre hkej gricgov
skcj lyriky. V L. O. Andsncsovi rastie nó r
skej hudbe talent mimoriadnych inte rpretač
ných kvalít . 

kúšobným kameňom Bcrgcnské ho nthar
mo nického o rchestra bo la Brahmsova symfó
nia c mó l. Som zásadne proti .. zaškatuľkovtí
vaniu" interpretačných princfpov v tvorbe 
klasikov: každý dirige nt má prllvo na svoj 
prístup a výklad . Brahms svojimi symfóniami 
dáva dostatočný pries to r pre uvoľnenie tvori
vej fant{ízic dirigenta . Dirigujúci Rafael 
Friihbcck de Burgos túto možnosť aj ná lcži1e 
využil. Svojím te mpe rame ntom a plno
krvným muzikantstvom staval predovšetkým 
na .sý to~t i melodických Hni l a prudšlch dyna
mických zvratoch. V každom prípade sa bc r
gcnský orchester pod silou .jeho magickej 
osobnosti zmobilizoval k odušcvnc lé mu , an
gažované mu muzikantské mu výkonu , 
čo a odakadlilo aj na reakcii publika . 

Mad'arská 
štátna filharmónia 
- Ádám Fischer 

.,Festivalový o rchester. nc fcstivalové pub
likum" - tak dajako možno aforisticky cha
rakte rizoval' atmosféru tohto koncertu . Ťaž
ko odhadnúť príčiny absencie kvalifikované
ho , hud bymilovaného publika. Úsilie organi
zátorov zaplniť sálu maďarskou štydujúcou 
mládežou, nebolo počinom najmúdre jším, 
pre tože rušenie poslucháča , ktotý chcel vy
chutnať skutočne majstrovský výkon o rches
tra od našich j užných susedov, bolo často za
rátaj úce. A tak vynikrl júci orchester Maďar-

Ádam fischer 

skcj štátnej fi lha rmónie ocenili skôr prísluš
nfci slovenskej hudobne j inteligencie. ako 
menšinoví národovci. Maďarsk á štátna fil 
harmónia opäť prišla výlučne s Ba rtókom, 
Ádám Fi che r je mimoriadne talentovaný 
a citlivý hudobník , clti hudbu každým ne r
vom, vie odha liť jej najjcmncj~ic záchvevy. 
Tanečná suita upútala bohatstvom kontrast
ných nálad, rytmických a dynamických zvra
tov. Vrcholom vcčent a azda aj festivalu . bola 
skladatcfova jednodcj stvová opera Hrad 
kniežaťa Modrofúza. Fische r ju modeloval 
jedno tl iatym symfonickým ťahom s mnoho
vr~tcvnou stupnicou nálad . farebných nuansí , 
dynamických vrcho lov a plne nechal zaznici 
inštrumentálnej kráse Bartókovcj partitúry. 
Vo Fischerovom p01ht í vôbec dominovalo 

opojenie zvukom. melodickými a harmonic
kými krásami. Konečne zazne lo Bartókovo 
dielo v Bratislave vo svojej adekvátnej podo
bc. Maďarsk á filharmónia sa predstavila ako 
zvukovo a technicky jednoliate vybrúsené te
leso. kto rej šiavnatý n sýty mäkký zvuk bol 
po prcdchtídzajúcich koncertoch pravým po
tešením . Na mimori adnom výsledku realizá
cie Bartókovcj partitúry sa podielali aj oba
ja sólisti lldikó l,<omlóssi a S{lndor Sólyom
-Nagy. Spievali koncertnc. kultivovane 
a v duchu skladatc ľovho záme ru . Ž.iadnc vcl'
ké tóny, správna dikcia a obsažný text boli 
cieľom ich zaniete nej interpret ácie. 

Dmltry Sltkovetsky 
Snímky: M. Jurík 

Slovenská filharmónia 
- Zdenek Košler 

Záverečný ko ncert festivalu trad ične patrí 
Slovenskej filharmónii . Dirigujúci Zdenčk 
Košler sa usiloval rehabilitoval' predchádza
júce výkony Slovenskej filharmónie. Pozná 
spôsob , ako o rchester mobilizovať , hoci 
aj v tomto prípade kompaktnosť a homogé n
nosť orchestrálneho zvuku , v dô lcdku dlho
dobej absencie šéra orchestra, nebo la 
na úrovni minulých rokov. Magnetom prve j 
časti koncertu bol Dmitry Sitkovc tsky ako 
sólista Sibeliovho husľového koncertu d mol. 
Sitkovctsky je nespo rne prvotriednym huslis
tom , avša k - bez ohľadu na pamäťový výpa
dok - je ho prednes pôsobí trochu vyumelko
vane, afektovane . 

Skladatcľovo die lo mu nic je cieľom ume
leckej kreácie, ale skô r prostriedkom na pre
zentáciu vlastné ho ,.ego". Vrcho lom večera 
bolo Košlerovo predvedenie Schubcrtovcj 
Symfónie C dur. Košle r,znamcnit ý tekton ík , 
vypointoval rozľahlú a náročnú symfóniu 
do veľkolepej archite rtúry, kde sa uplat nili 
všetky typické vlastnosti viedenského roman
tické ho koloritu . Dominovala spevnosť, uš
lachtilosť línií , tancčno ť i zvukovo sýty, 
spontá nny symfonický ťah . Pri tejto príleži
tosti , ako aj za súčasného stavu krízy nášho 
o rchestrá lneho interpretačného umenia , 
si musíme uvedomiť , čo pre SF znamenal 
v minulosti Košlc r a čo by zname nal keby ... 

MARIÁN JUR(K 

Lucia Poppová 
Bamberskí symfonici 

Hlavnými akté rmi k~nccrtov 5. a 6. októb
ra boli 13ambcrskí symfonici (SRN) , dirigent 
Horst Stein a sopranistka Lucia Poppová. Ve
nujme sa obom koncertom v tom slede. ako 
sa odvlj ali (azda s výnimkou Straussových 
Styroch posledn ých piesní, ktoré v interpre
tácii Lucii Poppovej odzneli na oboch spomí
naných koncertoch). Myslím i, že bo lo zaují
mavé sledovať a porovnávať dve rovnako zna
menité a predsa trochu odlišné interpretácie. 
Odlišné možno v tom , že tvo rivé rozpolože
nie interpretky nemôže byť vždy rovnaké, 
že dvakrát nemožno nikdy rovnako tlmočiť 
to isté dielo . V rámci prvé ho stvá rnenia prek
rásnych Straussových piesni sa L. Poppová 
v oveľa väčšej miere nechala inšpirovať zvu
kovosťou. Unáša la sa klenbou kantilén 
a plnosťou spevu . V tej druhej interpretačnej 

koncepcii akosi väčšmi tieiiovala k,antilé ny . 
Vyberala s i z nich le n oporné body, ktoré 
akcentovala. Pracovala ešte výraznejšie s far
bou a dynamikou. Možno subjektívny pocit 
interpretky môže vyznieť v prospech prvého 
stvárnenia Straussových piesní. No môj osob
ný dojem bol ten , že po druhý raz našla sólist
ka v sebe tu správnu vnútornú strunu. Menej 
zvukovosti a ešte viac bázne, túžbu šeptom 
vyspievať piesne. V akejsi tichej odovzdanos-

ti , interpretačnom spoluauto rstvc. Technické 
a muzikantské danosti 'umožJ1ujú sólistke pra
covať s hl asom veľmi bohato n rozmanito . Ak 
to sú všetko veci no toricky známe. ktoré ne
treba zdôraz1~ovať. MysHm si však, že i po 
dlhých dcsnťročiach zostáva L. Poppová naj 
kompetentnejšou intcrprctkou Stra ussových 
piesní. Nikdy som ich nepočul zaspievať lep
šic. zmysluplnejšie, muzikálncj~ic . 

V rámci prvé ho koncertu sme počuli v in
te rpretácii Ba mbcrských symfo nikov i Ma hlc
rovu l . symfóniu D dur Titan. o pravdu po
vediac , ako ctiteľ Mahlcrovcj hudby om 
si tu neprišiel na svoje . V tomto poňat í bolo 
vera technických nc prcsriostl. lapsusov 
a snáď i výrazových . koncepčných približnos
t l. Duch hudby bol neraz naučený. odpočúva
ný a ncprecítcný. Dnes je už Ma hlc rova hud
ba i nterpret ačne tak prepracovaná ako Beet
hovenova, či Mozartova. Bude čoraz ťažšie 
dotvárai, obohacovať a uspokojovať nároky 

· poslucháčov. 
Zdá a. že interpret ačne oveľa kompe tent

nejší bo l druhý festivalový konce rt . Pravda, 
ani tu nemožno hovoriť o nejakých inte rpre
tačných vrcholoch. Bambcr kl symfo nici pa
tria v curóp~kom kontexte k lepšiemu prie
meru. čo trc'ba zobrať na 'lledomic ako fakt. 

Venuj me sa tc~az druhému festivalovému 
koncertu , v rámci kto rého odzne la i Mozarto
va Symfónia C dur. č. 28 K V 200 a Brahmsa
va 2. symfónia D dur o p. 73. Interpre tácia 
Mozarta a koby korešpondovala s gestom 
a menta litou dirigenta Horsta Steina. Ziadnc 
jemnôstky , žiadne cifrovanic detailov. Ma
slvnosi , lapidárnosť a sponttínna muzikalita . 
Akcent na intuíciu a zdravé, plnokrvné muzi
círovanie, to sú nespo rné prednosti , ktoré 
sa dostali k slovu v spomínanej Mozartovej 
symfónii . No i problémov bolo dosi - najmä 
v súvislosti s duchom Mozartovej hudby. 
Myslím si, že hudobná viedenská kritika 
by vyslovila vážne výhrady naj mä na adresu 
prílišnej dramatickosti , údernosti . expresivi
te , ktorá je adekv:ltncjšia až v pozdncj Mo
zartovej tvorbe . 

Lucia Poppová 
Snímka: D. Jakubcová 

Azda nnjprcsvcdčivcj šic vyznela Brahmsa
va Symfónia D dur. Poslucháč predovšetkým 
pocltil istú dávku int erpretačnej samozrej 
mosti a spo ntá nnosti. To bol prirodzene 
po Straussových piesňach ďalší interpretačný 
zážitok zo spomenutých dvoch koncertov. 
Napriek všetkým už spomenut ým výhradám 
tretia jednoznačne kon~tatovať, že tu kdesi 
treba hľadať vrchol nášho tohtoročného hu
dobného festiva lu . Možno samotná recenzia 
nekorešponduje s týmto konštatovaním , 
no pravdu povediac najmä Straussovc piesne 
v podaní L. Po ppovej by boli zaiste ozdobou 
každého medziná rodné ho hudobného festi-
valu . 

IGOR BERGER 



. 
Turecký 

prezidentský 
symfonický orchester 

Turecký prezidenbký symfonický orches
ter. ktorý vystúpil S. októbra v Koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu. bu l jediným mi
mocuróp~kym orchestrom. kto rý sa na tohto
ročných Bratislavských hudobných slávnos
tiach predstavil. Pripomeňme. že i v minulosti 
to nebolo in11k a pokiaľ na BHS vystúpil nic
ktorý orchester z mimocurópskcho geografic
kého priestOru, išlo vždy maximálne o jedno 
teleso. 

Turecký prczidcn t~ký orchester je súbor 
čiste národný (jeho hráčmi'lMžu byť len a len 
T urci) , avšak zameraný predovšetkým na in
te rpretáciu hudby európskej . V Bratislave 
sa predstavili s pozoruhodne dramatu rgicky 
zostaveným programom, zameraným predo
všetkým na hudbu devätnásteho storočia, 
o~vicžcným kompozíciou Kocckcclcr turec
kého skladateľa dvadsiateho storočia Ulviho 
Chemala Erkina. Išlo o zauJímavé dielo, spá
jajúce tradičné turecké hudobné myslenie 
s vplyvmi európskymi, najmä z oblasti post
impresionizmu a ncofolklorizmu . Dirigent 
Rcngim Gôkmen sa sústredil hlavne na fa reb-

. né rozkrytie partiiLiry. na vyst ihnutie naj rôz
nejších jemností a fin ics v oblasti inštrumen
tácie. 

V Koncerte pre husle a orche~t er čís lo l 
g mol opus 26 od Maxa Brucha - u ná~ známe
ho viac z encyklopédi í a príručie k dej ín hud
by než z prezentácie živo znejúcej hudby- bol 
orchester naozaj vzorným partnerom huslist
kc Sune Kan (Turecko). Bolo nesporne pozo
ruhodné sledovať jej schopnost vži i sa do sve
ta tohto .,č is tého'' romantika. Taktiež jej 
jedinečná technická disponovanosi. krása tó
nu a dômyselné frázovanie pri peli k štýlov<> 
adekvátnemu poiíatiu tejto kompoz1cic. 

V druh •j čast i koncertu predviedli 4. sym
fóniu A dur opus 90, Taliansku. od Felixa Mcn
dellssohna Bartholdyho. Aj k eď išlo o inter
pretáciu ~o všetkými atribútmi technickej do
konalostit bolo cítiť , že výkladu diela niečo 
chýba. Bol to efekt typicky .. južanského·· les
ku a duchaplnej brilantnosti .j ak charnkteris
tickcj pre' F. Mcndelssohrfa Bartholdyho. 
Zdá sa, že pre vystihnutie týchto čŕt kompozí
cie je treba mať hlboko, neopakovateľne 

<l · kutočnc nutcnticky zažitú tradíciu európ
skej huJby a bezpečne cít it' nielen zmy~el kaž
dého detailu hudobnej štruktúry, ale aj vä
zieb hudby k .. mimohudobnému". Napriel
tomu bol pohl'ad Turkov na Taliimsku symfó
niu zaujímavý a treba occnit' vyváženosť jed
notlivých ná trojových skupín , perfektne 

-znej úce dychové nástroje a dobre rozvrhnu tý 
archi tektonický- plán diela. 

Vystúpenie Tureckéhd prezidentského 
symfonického orchestra bolo pre návštevní
kov festivalu poučné . Z rejme bude pa t ri ť 
k dobrému tónu naslcdu jú ci ch ročníkov BHS 
zoznamovať naše publ ikum s pohl'admi na 
európsku hudbu mimoeurópskych telies. 

MILOSLAV BLAH YN KA 

SOSR -
Vladislav Brunner 

Symfonický orchester Slovenského rozhla
su v Bratislave hra l na toh toročných BHS 
dva~rát , z toho 9. októbra išlo o samostatný 
festivalový koncert (2. októbra bol partne
rom účastn íkov lntcrpódia). Z hodou okol
ností (alebo zámerne?) boli protagonisti kon
certu - di rigent i sólista- v minulosti s orches
trom i v úväzkovorn spojení: naut ista Vladi
slav Brunner ml. bol dlhé roky členom tohto 
telesa, dr. Otakar Trhlík patril medzi jeho 
šéfdirigentov ( 1962-68, o . i. aj po prvýkrát 
predstavil toto teleso v zah ran ičí - roku 191í5 
v Taliansku) . Nepripomínam tieto skutoč
nosti .,na okraj" . ale preto , lebo ma výkon te
lesa zaujímal aj v rámci súčasnej spolupráce 
s jeho niekdajší mi partnermi. Trú ni si spolu · 
naozaj na náwčný program: Musorgského 
Noc na Lysej hore, Cajkovského Romea 
a Júli u, 6. symfóniu Bohuslava Martinu -
a so sólistom zaznel Mozartov nautový kon
cert G dur KV 313. 

Koncert zaraďujem do pozitívnej fest i valo
, vej prezentácie. Orchester hral vo vjbornej 
\ forme, citlivo spolupracujúc so sólistom i di ri
' gentom, v plnej miere napfňajúc jeho kon-
cepcie, či už v romanticky vypätom výraze, 
alebo v miestami až s mozartovskou priezrač
nosťou vyznicvajúcej 6. symfóni i B. Martinu. 
Musorgskij bol nielen brilantný - čo do tech
nickej interpretácie, ale aj výrazovo plný 
vo využívaní dynamizmu a dr:unatizmu pred
lohy - aj so sugestívnym kontrastom závereč
ného Andante. Cajkovského ,.fantázia" bola 
práve tak plnokrvná. no bez prílišných cxal
tovanostf. 

Pri oboch dielach sa dirigent nesústrcďoval 
na vonkajší lesk - ale akosi prirodzene pre
dosticral ich filozofiČké zázemie (to napokon 
nic je pozadím v tvorbe - ale jej príčinou) . 
Zdá sa mi preto prirodzené , že aj hudobne 
prekrásna 6. symfónia B. Mart inu (bulletin 
.. odhal'uje'· jej hlásenie sa k tradíciám roman-, 
tickej symfónie .. veľkou citovou hfbkou. 
umeleckou úprimnosťou , prudkými nálado
vým i kontrast mi a širokým symfonickým roz
.pätím i uvoľnenou formou" ... ) zaznela v diri
gentovcj koncepcii predovšetkým.. v nástojči 
vej a hl boko zvnútornenej výpovedi: zrelého 
a uvážlivého dirigenta o zrelom a uvážlivom 
autorovi. 
Očakávaný hosť veče ra - Vladislav Bnm

ner ml. patril medzi festivalové .. návraty" (ro
ky už pôsobí v SRN) . Tento raz som však ne
mala pocit, že som bola svedkom iba výsled
ku zdvorilého gesta poriadatcľov tohtoročné
ho festivalu; sólista svoj imi kvalitami na fes ti
val patril. Napriek istej miere .. trémy z návra
tu" ktorá sa odrazila čiastočne v l . časti Mo
zar;ovho koncertu . Zauj(mavé, že práve ná
ročná kadencia (vyšla ryborne) mu dodala 
ten potrebný stupeň väčšej istoty. aby po nej 
už naozaj bezozbytku oživil a potvrdil naše 
spomienky na až emotívne vyznievaj úcu mu
zikalitu , prekrásne. citlivé frázovanic- a vô
bec zaobchádzanie s hudobnými motívmi ako 
s hudobnými perlami. Isteže je jeho prejav 
zrelší. uvážlivešj í - no neustále pútavý i oso
hitý nielen primárnym muzikálnym prístu-

•111 k hudobným dielam. s vel'kým zmyslom 
' 1ch stavbu, ale aj ich vynikajúcim technic
I-) ní podaním. Jeho výk~n bol plne podpo~~
ný clirigcntovou konccpc1ou s dobre reaguJ U· 

cim orchestrom. 
Po Brunncrovom koncerte som si opäť pri

pomenula konštatovanie. ktoré som vyslovi
la už pri prvom - jarnom návrate L1,1cic Pop
povej na naše koncertné pódiá: je to predo
všetkým naša ~kocla. že sme sa s ich umením 
nemohli po celé roky na našich pódiách stre
táva i. Teda aj s umením nau tistu Vlad islava 
Brunncra ml. 

VIERA REŽUCHOV Á 

Slovenská 
komorná tvorba· 

l v tomto roku sa v rámci BHS (29. septem
bra) dostala k slovu tvorba našich skladatcfov 
J . Sixtu, R~ Bergera a J . Beneša. Tešili sme 
sa i na stretnutia s hudbou P. Šimaia, žiaľ, je
ho Elégiu sme si z neznámych dôvodov nevy
počuli . V budúcnosti by snáď bolo vhodné 
oznámiť poslucháčom . že jedno z diel neod
zncje .. . 

J . Sixtn sa nám tento raz predstavil svojím 
Sláčikovým kvartetom č. 2 (v interpretácii 
Moyzcsovho kvarteta) . Opäť sme v tejto hud
be spoznali Sixtov príznačný spôsob kompo
zičnej práce. kto rý sa neraz nazýva štruktura
lizmom, inokedy kontrapunkticko-hetero
fónnou sadzbou. Hudba je i tu nasýtená chro
matickými' krokmi a mclickými nás lcdnosťa
mi , ktoré sa neraz rozrieďujú v bi tonálnych 
či tonálnych tvaroch. No nic je to len hra 
s tvarom v kontrapunktickom tkanive, je to 
isté sledovanie zvukovosti , hľadanie impresie 
ako výslednice bohatosti lineárneho vedenia 
hlasov. Ten. kto sa ncprepracujc k sonoric
kým zážitkom. v Sixtovej hudbe bude vidieť 
len skelet tkaniva lineárne zoradených hla
sov. To, pravda , nie je návod na počúvanie 
a vnímanie Sixtovcj hudby, skôr je to isté 
kon~tatovanic , že každá kompozícia musí 
ma i v sebe svoju inžiniersku časť práce. Finál
ny výsledok však môže priniesť i novú kvalitu , 
nové parametre. K nim sme sa mohli dopra
covať i zásluhou znamenitej interpretácie. 

Po kompozícii Sixtu sme sa započúvali 
do hudby R. Bergera , konkrétne clo jeho 
Adagia č. 2, ktoré nesie názov Pokánie , pre 
husle a klavír (interpreti P. Bogacz- husle , 
D. Satu ryová-Sašinová - klavír) . V Pokání 
autor vychádza z harmonicko-melodických 
štrukt(lr . ktoré výrazovo oscilujú kdesi v dia
pazóne medzi hedonizmom a sakrál nosťou . 

Moment zážitku z kantilé n a hannonické)lo 
pozadia funguje tu ako isté východisko, z kto
rého sa abstrahuje ďalší tok hudby. Vidíme 
tu teda opačné východisko než v Husľovej 

sonáte, kde. autorovi boli východiskom len 
isté intcrvalové kroky, ktoré som vtedy na·
zval mŕtvou hmotou (je to voľný preklad bi
blického názvu prahmoty - teda ma.teriálu , 
z kto rého Stvori teľ stvoril svet). Myslím si, 
že ak vtedy niekto pripisoval pejoratívny vý
znam slovám mŕtva hmota , bolo to nepocho
penie . V Pokání autor ncvych:ídza z elemen
tárnych väzieb interva lových krokov, ale 
z hudobného tvaru, ktorý sa zrodil z pozna
nia\.. zo stavu, ktorý bol výsledkom vývoja. 
Molno i v tom poznaní , v tom ochutnaní plo
du 'je .. hriech". po ktorom nasleduje to, čo 
nám našepkáva názor skladby. Možno sa mý
lim , ale toto sú moje prvé pocity z diela . ktoré 
som prvý raz počul. R. Beŕgcr postavj l vstup
n Íl časi Pokánia pred nás ako balvan. Zdá sa, 

že celá <falšia kompozičná prá~a je len .. ob
hliadanínf· toho. čo sa nám tak náhle a ne
očakávane zjavilo. Snáď je to až príliš zjcdno
dušujllci pohľad na celé dielo . no b<'z prcčíta
nia celého notového zápisu si netrúfam pove
da i viac. Dokonca ani o interpretácii nemož
no s istotou povedať , že napfilala autorove 
predstavy, i keď vieme, že dielo naštudovali 
mimoriaáne kvalitn í umelci. 

Zlívcrečnä časť koncertu pat rila Benešov
mu Sláčikovému kvartetu č. 3 (premiéra) 
opä i v· podaní Moyze ovho kvarteta. Prvý do
jem z hudby sa dá dosť lažko popísai, 
je to proces nepretržitého relativizovania. 
oslabovania a polcmizovania s tým. čo už bo-

• lo vyslovené. Proces nastol"ovania myšlienok 
a ich rozmcli\ovania v súkolí nepretržitého 
dramatizmu, to je základný obraz tej to hud
~y . Je v nej ve ra napätia , ale i tematickej prá
cc. Nezaprie sa tu skladateľov dramntický 
nerv. Ale to sú vše tko len vcl'mi všeobecne 
formulované impresie, ktoré môže spresni ť 
len dôvernejšie oboznámenie sa s dielom. 

IGOR BERGER 

Josef Bulva 

J. Buh•a a J. Sixta 
Snímka: M. Jun'k 

Stretli sme sa po dvadsiatich piatich ro
koch ... !)ia tel". s ktorým smc.prežil i najkraj
šie roky mladostí . Pepo - tak sme ho volali . 
Dnes mám o jeho koncerte ' písa i ... Hodinu 
pred začiatkom som ho vyhfactal v rozhlase. 
Neveril som. že tcn•muž za klavírom je Josef. 
Ani on m1ía nepoznal. Až keď som sa mu 
..predstavil" začal hra i Scherzo z Prokofieva
vej 2. sonáty - skladby, ktorú som hrával. 
Vr<lVÍm mu : . .Josef, to je predsa v a mol". 
Oponuje mi , že .. druhá sonáta'' je v d mol". 
súhlasne prikyvujcm .. ale scherzo začína 

s molovým akordom". Prišiel som ku klavíru , 
objali sme sa a začal som hrai jednu sloven
skú fudovú pieseň , na ktorú ~mc nespočet 

nekrát improvizovali ... (Bože môj . č lovek za
čína byť sentimentálny namiesto toho , aby pí· 
sal serióznu krit iku .) V našich rozhovoroch 
sme prebrali všetko, čo sa len prebrať dalo. 
ale to teraz nie je zaujímavé. 

Cftam program koncertu - chýba mi tam 
Liszt (v duchu počujem , ako hrával na Kon
zerv<ltóriu Španielsku rapsódiu). S ňou prišiel 
do tretieho ročníka . Teraz počúvam Beetho
vena - Sonátu Es dur op. 27 č . l (v duchu spo
mínam na Walclsteinsku sonátu , ktorú hral 
na ,.múzickej"). Všetko je zrazu iné - i výzor, 
i postava , i hra . Už počujem výhrady zo stra
ny bývalých kolegov na jeho hru . Čo tam ten 
Bulva robí? No ja akceptujem Bulvov výklad 
Es durovej sonáty. Dokonca i lunaticky hrané 
Adagio sostenuto z Mondschcinsonáty. Áno, 
Allcgre~to mohlo byť živšie , radostnejšie, 
i v Adagiu mohla kantiléna viac spievať, ale 
prosím , taký má Josef názor, pokúsim 
s'a ho akceptovať. Záverečné Presta agitato 
sa jednoznačne nevydarila ... To sa stáva ... 

V Chopinovom Scherze č. 2 b mol op. 31 
chcel Josef vymysl ieť niečo lepšie než to , 
čo .. uzákonila" tradícia . Ž iaf. nepodarilo 
sa to. Nie každý si to môže dovoli i. Na to ma
jú právo len .. vyvolení". napríklad taký Ho
rowitz, alebo Richter. Takže Scherzo 
sa mi nepáčilo. Ešte problcmatickcjší bol 
Skriabin - 3. sonáta fis mol op. 23. Kde bol 
ten spaľujúci oheň , ktorý musí horieť v tej to 
hudbe? Josef, bolo tam primálo vzrušenia 
a zápalu . Prvá časť Drammatico bola skô r 
akademická, než dramatickä. Žiar, vždy 
si bol väčší klavirista než muzikant. To som 
ti aj J o očí povedal. No proste Skriabin ti ne
scelí , s tým sa treba zmicrii. Chopina si hral 
tak , ako si ho hrával. veď vdakrát som poču l 

tvoje Andante spianato a vdkú polonézu 
Es dur op. 22. , 

Vždy som si hovoril , že nás už v útlej rnla
uosti mali poslai kdesi do Odesy, tam by nás 
boli nauči l i spievať na klavíri . Nic hrai. ale 
spievať a využívai rozmani té odtienky klaví
ra . Tieto tajomstvá nárrf nemal kto vyzradiť . 
Zabudli nám povedať, že hrai hudbu zname
ná skoro to l"ko, ako sa modl iť . Lenže to slovo 
sa nesmelo v tom čase ani vysloviť . Mnoho 
ďalších veľkých vecí sa nemohlo vtedy vyslo
vi i. A dnes vieme, že to bola chyba. Nevadí, 
možno ďalš ie generácie to budú mať ľahšie 
než tá naša. Odsudzovali sme tých, ktorí 
odišli, namiesto toho. aby sme odsudzoval i 
tých, ktorí to všetko spôsobili. Dnes ich volá
mc spä i a vítame ich. Tlieskame im a tlieskajú 
im aj tf . ktorí poslušne plni li príkazy totalit
nej moci ... 

Je dobré. že Jose f Bulva dostal príležitosť 
na tohtoročných BSH. Tí, čo chceli jeho me
no úplne vymazať z našej pamäti , nel h si uve
domia. že okrem čisto umeleckých kritérií 
funguj ú tu i iné väzby- ľudské. 

IGOR BERGER 

Wolfgang Riib~am 

Interpretačný rukopis nemeckého organis
tUtWolfganga Ri.ibsama (žijúci v Amerike) . 
je syntézou prísnej nemeckej podstaty hu
dobnéh() myslenia s pohľadom vdkorysého 
svetobežníka , ktorý dosť vsádza na úspechy 
u poslucháča. Svoj štýl organovej hry preJo 
v značnej miere uspôsobuje l_omuto zámeru. 
V interpretácii stálic o rganovej hudby typu 
Bacha a Francka Ri.ibsanové osobité názory 
markantne vystupujú clo popredia špecifiku
júc jeho rukopis. Prcdovšctkýl}l disciplínu 
chápe po svojom: je poznačená veľkorysos
iou, benevolentnosťou vo frázovaní , v rytme, 
uvofncnosiou v registrácii . Pevným bassorn 
continuom jeho štýlu je mimoriadna muzika
lita , ktorou dokáže udržai a riadiť mieru vku
su interpretácie. Nczachádza za hra nice, skôr · 
sa pohybuje na ostrí hrany, čím udržuje na
pätie i v posl ucháčovi. Hrá úžasne uvoľnene, 
brilantne s vedomím dokonalého prieniku, 

•k podstate diela , ktoré interpretuje . Do festi
valovej dramaturgie si zvolil diela Césara 
Francka a Johanna Scbastiana B11cha. Chorál 
č. l E dur . Piôccs héroiquc h mol. Fantasic 
č. 2 A dur. Chorál č. 3 a mol C. Francka 
a Prelúdium a fúga a mol BWV 543 , Prelú
dium (Toccata) 11 fúga in D-Dórická BWV 
538 Johanna Sebastiana Bacha tvorili jeho 
programovú základňu. Prísnosť a disciplrna 
Bacha sa neraz vzprieči la pri uvoľnenom 
Ri.ibsanovom muzicírovaní. Zvláši v Prclúdiu 
a fúge a mol BWV 543. Franckova hudba 
má bohatšie možnosti pre uplatnenie inter
pretačnej fantázie Rlibsana. Sama je kompo
novaná v nesmiernej fantazijnej forme, v ši
rokom spektre chrámového akustického zvu
kového a farebného bohatstva. 

Mcditat ívnc cho rály s vypä tými gradáciami 
rozpracova l Ri.ibsam do fantazijne bohatých 
a muzikantsky vycizclovaných línif. Najho
mogénncjšic v stavbe a naj koncentrovanejšie 
vo výraze vyznela Fantázia č. 2 A dur. v kto
rej pokorne prijal hudobnú filozofiu majstra . 

Organový recitál Ri.ibsama bol vystavený 
na tvorivých prfstupoch k interpretačným 
trendom konca s toroči a. Jeho výkon. i keď 
značne osobitý. nezaprel majstra svojho re
mesla. Je osobnost'ou . ktorá fascinuje. pre
sviedča . získava pozornosi. možno aj tradi
cionalistov, pretože je skutočným muzikan-
tom. 

ETELA ČÁRSKA 

Wolfgang Riibsam 
Snfmka: archfl' IIŽ HŽ 



V·ang-Hee Vun 

BHS už stabilne Žaraďujú do svojej drama
turgie dva organové recitály . Je to výborné. 
Kryje sa tak záujem publ ika o tento nást roj 
so značne rozmanitou ko nfron táciou krajín 
a škôl. Naša škola sa snaží udržať krok s tren
dom doby. Má kvalitný technický i umelecký 
základ. Pre to ju môžeme brať ako určité vý
chodisko a neraz i partnera k názorovému 
dialógu. Špecifickosť škôl. rukopisov 
je v rámci osobnostnej konfrontácie zaujíma
vá. Ťažko však porovnať neporovnateľné. 
Hľadať východiská, kde chýba podstata orga
nového myslenia. V takom prípade a ku 
konfrontácii a kritike nemožno dopracovať. 
lde ;ba o konštatovanie. Tak ako v prípade 
kórejskej organistky Yang-Hec-Yun : svojím 

1 hudobným myslením nedospela ku vnímaniu 
ltomplexnosti nástroja. Utápa sa v zák lad
ných, priam šlabikárovýih problémoch tech
niky. Necíti kompozičný princfp hraných 
skladieb. Nerozoznáva štýlové di ferenciácie 
hranej hudby (k dispozícii sú záznamy z kon
certu). Nemám v · úmysle a nebolo by ani 
e ticRé na konto tej to snaživej organistky vy
slovovať odsudzujúce kritické slová. Bolo cí
tiť zo všetkých síl jej snahu, ale organ .. pre
kročil" jej hudobné myslenie, ktoré je vo veT
kej mie re poznačené orientáciou na techniku 
klavíra. Organistka obohatila program kôr 
vizuálne, nic však o auditívny zážitok. Snaha 
teda bola, no výsledok nezodpovedal týmto 
snaženiam. 

ETELA ČÁRSKA 

Concilium musicum 
Wien 

Ak hovoríme o súbore Concilium musi
cum, musíme v prvom rade spomenúť jeho 
zakladateľa Pau la Angercra. Roku 1982 
sa rozhodol so svoj ím synom Christophom 
založiť súbor, ktorý sa mal venovať interpre
tácii starej hudby. predovšetkým z obdobia 
18. storoči a, klasicizmu. Paul A ngcrcr je vý
znamný hudobník. ktorý prešiel takmer všet 
kými hudobnými profesiami. Studoval vo 
Viedni , kde absolvoval akadémiu aj konzc r-

Zakladater a umelecký vedúci súboru Co nel
U um musicum Wien Paul Angerer 

Snímka M. Jurík 

vató rium. Je významným violistom-~ólis tom , 

vyhral jednu zo Ženevských súťaži. Angerer 
je aj hudobný skladateľ , napísal okrem iného 
violový a kontrabasový koncert. J e zárovei'l 
výborným znalcom hudobnej minulosti , 
o čom sa mohli bratislavskí obyvatelia pre
svedčiť , keď v rámci hudobného Pasticcia ve
noval S relácií hudobnej minulosti Bratislavy. 

Angerer a jeho súbor sú hlboko zakorenení 
aj v regionálnej tradícií a zaslúžili sa o pred
vedenie mnohých zabudnutých die l, o čom 
svedčí o. i. aj koncert, ktorý sa konal 4. októ
bra. Vybra l si skladate ľov z priateľského kru
hu W. A. Mozarta : Haydna , Albrechtsberge
ra, Siissmayra a Stadle ra. 

Obdobie klasicizmu je mimoriadne boha
té. Často sme zvyknutí vidieť klasicizJnus iba 
z aspektu jeho vrcholových predstaviteľov, 
ako keby oni vytvorili tento významný štýl. 
V skutočnosti j e to však opačne. Haydn 
a Mozart čerpali z existujúceho hudobného 

Hž
. jazyka , ktorým hovorili mnohí skladate lia 

tejto doby. Isté je, že títo majstri dali tomuto 

štýlovému zo~kupeniu obzvlášť náročnú for · 
muláciu. Klasicizmus patrí k veľmi citlivým 
štýlovým formáciám; neexi~tujc azda iný tak 
náročný štýl, ktorý by prezradil , ba.rnemožnil 
každý nepovolaný imcrprctačný pokus. 

Isté je, že sa interpretačná tradícia klasiciz
mu tríbila a formovala ďalej až do dnešných 
čias. Rovnako ·isté je, že po doznievaní na
brala inte rpretácia diel klasicizmu aj črty. 
ktoré už nepatria do arzená lu klasicizmu. 
Sú to predovšetkým momenty, ktoré prame
nili i zo zmeneného inštrumentára, napr. 
so vznikom moderne stavaných huslí. 

Súbor Concilium musicum v mnohom revi
doval všetko, čo si inte rpretácia naozaj vyža
duje a čo je ne korš!m nánosom. V prvom ra
de sa orientuje na dobový inštrumentár. teda 
na s láčikové nástroje starej stavby či na ná, 
stroje, ktoré sú remontované do pôvodného 
stavu. Naj rozhoduj úcejším momentom je 
však samotný spôsob hry a práve na tejto ro
vine preukázal súbor Concilium musicum veľ
mi hodnotný prístup . Platí to pre lVukovú 
charakteristiku súboru, súhru a predovšet
kým artikuláciu pri hre na husliach, vrátane 
nauty, ktorá sa výborne včlen ila do súhry 
so s láčikovými nástrojmi. Program bol veľmi 
dobre volený ako i dramaturgia celého kon
certu , ktorý miestami dovolil zaznieť mnohé 
virtuózne úsckyt ktorým s(t bor dokázal vyho
vieť v maximálnej mie re. Koncert je dokla
dom toho, že nie je právne nechať hudobnú 
minulosť úplne zabudnúť. Faktom je. že sa 
na základe vlád núcej hierarchie lesklých 
mien zanedbávajú i skladatelia a skladby, 
ktoré si nczasluhujú, aby si ich neskorší čas 
ncpovšlmol. Je to láska a úcta k minulosti 
k regionálnej atmosfére, ktorej tento súbor 
dokáže slúžiť s oduševnením , s ktorým tlmo
čia i d lho zabudnuté hudobné umelecké idey. 

J ÁN ALBRECHT 

Alexander Lagoya 

Alexander Lagoya 

Konce rtu francúzskeho gitaristu A lexan
dra Lagoyu (8. októbra) ncpredchádzala 
žiadna zvláštna reklama ; dokonca i v dennom 
bulletine sme sa o umelcovi nedozvedeli cel
kom nič. (Ten skôr jeho osobu i program ,.ob
chádzal po špičkách" a ku všetkému prispel 
pomerne neškodnými informáciami). Je to 
vlastne pre poslucháča celkom vítaná situá
cia. Neovplyvnení obligátnymi supc rlativami 
sme teda vítali A. Lagoyu na pódiu Moyzeso
vej siene SF, silne si uvedomiac súčasne 
aj fakt , že Bratislava ne trpí gitarovým analfa
bctizmom . má o. i. aj solídnu .,liahct'l" inter
pretov tohto nástroja a napok,on j e aj uznáva
nou letnou Mekkou gitaristov z celého sveta. 
Nemalým prekvapením bolo oznámenie, že 
pá11 Lagoya si oproti ohl{lscnému programu 
bude zahlasovať dramaturgické úpravy. 
A div-divúci: z pôvodnej zostavy neostalo 
nič. Azda len v jedinom prípade sa obe verzie 
zhodovali. Z pocitu takto exponovanej im
provizovanosti ma nevyviedol ani samotný 
úvod produkcie Alexandra Lagoyu. Akoby 
sa len pomaly a postupne rozohráva l a rozo
hrieval (L. S. Weiss: Tombeau et Presto 
aG . Sanz: Pa vane ct Canarois) a až vo Variá
ciách na Mozartovu pieseň F. Sora sa začala 

zreteľnejšie črtať umelcova interpretačná 
podstata . Neomračoval , k virtuóznemu ideá
lu sa približoval pozvoľna a po dávkach. Z je
ho frázovania som mala najskôr dojem, že 
plynie bez jasnejšej konkretizácie pointy, 
aj v technickej "vrstve" interpretácie preblcs
la kde-tu akási vnútorná tenzia , ktorá sa defi
nitívne rozpúšťala až v priebehu Rossiniany 
M. Giulianiho. Tu som si uvedomila, že gita
rista disponuje svojským hudobníckym po-

stojom, ktorý má korene zrejme v jeho gal
skcj mentalite. Zachovajúc ,.distingvovaný 
odstup" nenechal sa napríklad bczozbytku 
podmaniť dvojnásobným (Rossini-Giuliani) 
talianskym cantabilc: Rossinianu a jej kontú
ry napfňal osobitým. dosť stroho, no uváži~ 
formulovaným komentárom hudobných si?t'r
ácií. Co do komplexnosti viac uspokoj ivo vy
znela druhá, španielska časť programu: 
V Tarregovi (Valsc et Capricc), ale najmä 
v skladbách Enriquc Granadosa a Isaaca Al
béniza uplatnil naplno celé spektrum svojich 
schopností: farebne registrovať, nestavať 
myšlienkové oblúky len so zreteľom na sta
vebnú logiku , ale tvarovať ich v lúerarchii 
plastických yrstcvnic, rozospievať melodické 
línie. lmponujúco vyznel jeho prístup k drsne 
exponovaným hispanským rytmom, ktoré 
Lagoya ,.zaoblil" a infiltroval určitou rafino
vanou noblesou, ktorá jeho pomerne stried
mu inte rpretáciu robila v konečnom dôsledku 
atraktívnou. Publikum nešctrilo prejavmi uz
nania- a v tomto bode sa chcem na chvíľu za
stavi ť. Neviem prečo trpíme oným chronic
kým pocitom, že festivalové koncerty je nut
né .,zasádzať" do čo najväčších priestorov 
á za každú cenu obsádzať (akýmkoľvek) obe
censtvom. Prečo sa napríklad produkcia 
A. Lagoyu neuskutočnila v nejakom komor
nejšom objekte (ktorý by mu bol určite viac 

· pristal i prospel ... )? Myslím si, že v takom 
prípade by aj tú výdatne sa baviacu skupinku 
mladých ., tiežposlucháčov nebol nik nútil 
zastávať funkciu publika ... 

LÝDIA DOHNALOVÁ 

Filharmonické kvarteto 
Silvia Čápová 

Stretnutie s Filharmonickým kvartetom 
(7. októbra) bolo opäť príležitosťou započú
vať sa do intímnejšej hudobnej výpovede. 
Úyodná časť programu patrila tento raz hud
be J . Malovca. ne úccj názov Na tých to mies
tach . Skladateľ urči l svoju komornú výpoveď 
sláčikovému kvartetu a recitátorke. V podti
tule skladby nachádzame totiž spresnený ná
zov diela, nakoľko hudba vznikla na slová 
Heleny Malovcovej. Spolu s Filharmonickým 
kvartetom stvárnila toto dielo lda Rapaičová. 
Napriek vzlctným formuláciám obsiahnutým 
v programovom bulletine, doľahne na poslu-

Kresba J. Hudák 

cháča hra intcrvalových zoskupení v najroz- · 
manitejších obmenách. Krátke motivické 
úseky tesne na seba nadväzujú ako ohnivká 

. v reťazi . Skladatefove kompozičné postupy 
by bolo možné lepšie dešifrovať analytickým 
rozborom diela ; to rozhodne nie je účelom 
tejto recenzie. Tu sa skôr žiada povedať, 
či popísať prvé dojmy, prvé pocity zo sklad
by. Ak sa mám vyjadriť v tejto rovine, žiada 
sa mi povedať, že sa mi táto hudba nijako ne
prihovorila. Kfzala sa kdesi po povrchu emo
cionality a nedokázala sa hlbšie zakoreniť . 
Pod slovom sa zrazu premenila na kuHsu, 
či fa rebnú clonu. Po prvom počutí iste ne
možno hodnotiť interpretačnú úrovei'l nezná
meho diela . No jedno možno rozhodne pove
dať, že recitácia nebola naprosto zvládnutá. 
To neboli len problémy so zapamätaním 
si kratučkej básne. Mal som pocit , ako keby 
recitátorka po prvý raz vide la a čítala text. 
l to sú momenty , ktoré poznačili vyznenie 
diela. 

Za skutočne veľkú hudbu bolo možné po
važovať až to, čo nasledovalo. Najskôr Janáč
kovo Sláčikové kvarteto č. 2 Listy dôverné 
a po prestávke Dvofákove Klavírne kvinteto 
A dur op. 81, kde sa k Filharmonickému 
kvarte tu pripojila i klaviristka Silvia Cápová. 
ČO sa týka interpretácie, Janáček by zniesol 

väčšie výrazové kom rasty - väčšiu dramatic
kosť, poetickosť a nehu. Slovom. viac proti
kladných vyhrotených nálad. Janáček znúša 
vcfké zlomy, vefké dynamické krivky, veľa 
vnútornej energie a muzikality. Snáď najvý
stižnejšie vyznel Dvofák , kde treba oceniť mi
moriadf\C muzikálny prejav klaviristky S. Čá· 
povej. Svojou hrou takpovediac strhla Filhar
monické kvarteto k tvorivému muzic!rova
niu. Je tiež pravdou, že klavír má v tomto die
le priam sólistický- koncertantný charakter. 
Je dobré, že interpre ti takto pochopili Dvorá
kovu hudbu a takto ju modelovali od sa!llého 
začiatku. 

To bol nesporne najkrajší bod tohto popo
ludi'lajšieho stretnutia s komornou hudbou. 

IGOR BERGER 

Musica aet~rna -
Marc Ecochard 

Musica aeterna sa stala v posledných ro
koch najsympatickejším slovenským komor
ným súborom. Je to zaiste dôsledok nepokoj
ného ducha umeleckého vedúceho a koncert
ného majstra Petra Zajíčka, ktorý hľadá naj
objektívnejšie, charakteristické črt y rukopisu 
.. svojho" orchestra po stránke interpretačnej 
a dramaturgickej . Takýto večný nepokoj 
podporuje tvorivosť, ncutápanie sa v tradič
nom ponímaní , ale cizelovanie svojej, neraz 
i značne originálnej fantázie a predstáv. Preto 
dnešné nahrávky súboru Musica aeterna sú 
neporovnateľné so sta ršími. Ich štýl sa abso
lútne zmenil , spôsob hrania hľadá korene 
v autenticite minulosti , vzory medzi najfrek
ventovanejš ími súbormi strednej Európy. 
Kontakty získané s vynikajúcimi umelcami 
tej to zóny našli priamu odozvu v konfrontač
ných akcentoch. Popri tom je sympatická 
na Musike aeterne dramaturgia. Spomínané 
kontakty našli priamu aplikáciu v dramatur
gickom obohacovaní súboru. Najmä v orien
tácii na francúzsky barok sa snažia o vlastný 
pu lz .,tvoritcľstva". Bohatstvo výrazových 
sfér, esprit , bu fóznosť i patetickosť tejto doby 
dáva vo svojej rozmanitosti neobvyklé mož
nosti pre interpretačnú fantazij nosť . Hrajú ši
roký repertoár, z ktorého na BHS vybrali 
skladby Marca-Antoinca Charpentiera, Jo
sepha Bodina de Boismortier. Jeana Baptista 
Lullyho. Francúzsky hobojista Marc Eco- • 
chard si zase zvolil Händelov Koncert pre ho
boj a v tu tt i sa podieľal na interpretácii Kusse
rovej O uvertury C dur. Snaživosť , c t ižiadosť, 
nové obzory Petra Zajíčka formujú obraz cel
ku , ale ešte stále zostávajú skryté rezervy, 
s ktorými sa musí súbor popasovať. Predo
všetkým konečné, fixné obsadenie , ktoré 
by stmelovalo zvukový i výrazový záber súbo
ru. Náročný štýl, pre ktorý sa rozhodli , vyža
duje zvukovú vyrovnanosť a kompaktnosť , 
štýlovú homogénnosť. Je sympatické dávať 
priestor najmladším sólistom , no je i otázne, 
či práve na festivalovom pódiu. Ak otočíme 
otázku: možno získavať priazeň nielen osob
nosťami , ale aj generačnými partnerstvami. 

Martina Lesná reprezentuje mladosť, svo
jou muzikalitou zas perspektívnosť. V duete 
s Petrom Zajíčkom sa sľubne zhostili partitú
ry Boismortierovho Koncertu pre Oautu, hu
sle, sláčiky. 

Spevácke kva rteto - Kamila Zajíčková, 
Marta Béi'lačková , Richard Sporka a Ladislav 
Nczhyba už dospeli do hlasovej vyladenosti 
a partnerského kontaktu. V Lullyho koncert
nom uvedení komédie Zábava v Chambord 
(Le Divertissement cle Chambord-comédie) 
dosiahli pekné zosúlaďovanie i umelecké vy
jadrenie. Bufózna podstata tejto partitúry 
však vyžadovala väčšiu nadľahčenosť, výrazo
vú prepracovanosť a kreatívnosť (duet Spor
ku a Nezhybu č. 6) . 

Festivalo'l(ým kreditom vystúpenia súboru 
Musica aeterna bola spolupráca s vynikajú
cim francúzskym hobojistom Marcom Eco
chardom, nám dosiaľ známym iba z nahrávok 
popredných súborov typu Paillardovcov 
či Solisti Veneti .. . 

Jeho závažný podiel bol evidentný nielen 
v sólovo111 parte Händelovho hobojového 
koncertu, aJc VO veľkej miere drža( "nad VO· 

dou" istotu ho bojového partu aj v Kussarovej 
Ouverturc C dur. 

Musike aeterne držia palce odborníci i po
slucháči. Vynikajúca atmosféra počas ich vy
stúpenia bola toho markantným dôkazom. 
Sú moderní, napriek zápasu o autenticitu , 
pružn!, temperamentní, kreatívni. Väzba 
s profesorom Albrechtom zostáva i naďalej 
vynikajúcim korektorom umeleckej kvality 
a radostného muzicírovania . 

ETELA ČÁRSKA 

pstatné recenzie festivalových koncertov 
prinesieme v nasled"'úcom čfsle UŽ. 
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Medzi protagonistov l . premiéry patrili Eva Šcniglová (Č~snn) a tudovít Ludha (Pinker
ton). 

Snímka archív SND 

Giacomo Puccini 
• l 

MADAME BUTTERFlY. 
Snaha režisérov povjiiť svoj zástoj v opernej inscenácii neobišla ani taký konvenčný operný 

titul, akým je Pucciniho Madamc Butterfly. Už v rokoch vietnamskej vojny ju Giancarlo dcl 
Monaco Inscenoval ako americko-ázijský konflikt a jeho trocha vonkl\lškóvú aktuali1.áciu 
neskôr prehfbil Joachim Hertz v berlínskej inscenácii (poňatej a.ko konnikt d,·och kultú r) 
ktorú sme mali možnosť potom vidieť~ v Bratislave. Mladý absolvent VSMU, Pavol Smolm: 
tiež nccticcl zostať len pri tradičnom aranžovaní sentimentálneho príbehu pri sl·ojom režlj
nqm debute na javisku opery SND. J eho inscenácia ~padá do trendu posledných sezón, kedy 
sa 1\1 u nás réžia hlási o významnejší podiel na opernej inscenácii. 

Pokúša ť sa o ideové výklady na opernom 
javi ku je lákavé ale aj zradné . Ak si divák 
prečíta v .bulletine bratislavskej in cenácie 
viac-menej fik tívny rozhovor režiséra s dvo
ma dramaturgami. ktorý je de facto rcžij ň ým 
rozborom či výkladom, stanú sa mu niektoré 
viacznačné inscenačné prvky čitateľnej šími . 
Je len otázne . či by nemal rd ijný zámer pre
čítal aj bez napovedania . Mne osobne viac
značnosť niektorých režijných nápadov ne
prekáža , ba núti ma k domýšľaniu . Napríklad 
netradične poňaté fintl lc by som ani tak ne
chápal ako ~ymbol ické vyjadrenie podielu 
~poločcn,tva na individuálnej tragédii Co-čo
-san (v bulletine je zmienka o kolektívnej 
vražde), ale skôr by som mu pripísal funkciu 
prcdsmrtných haluci načných blúznení. aké
hosi prúdu vedomia č i podvedomia, v ktorom 
sa prepletajú spomienky, výčitky, bezrad
nosť , sklamanie, zúfalstvo. Pre takúto mož
nosť výkladu hovoria aj niektoré ďalš ie prvky 
!nsccnácic . Mám napríklad na mysli náznak, 
že sklamaná Japonka si kompt:nzuje svoj u 
frustráciu drogami, ale tiež riešenie záveru 
I. čast i 2. dejstva , kto rý má výsostne snovú at
mosféru , hodnú Fellin iho Giulictty alebo Ja
kubi~kovcj Perinbaby. Ani čo by rcžišér po
znal štúdiu Kurta Oppcna, v ktorej sa tvrdí, 
že na tomto mieste Pucciniho hudba opúšťa 
platformu vcristického reá lna , je z iného než 
reá lneho sveta. Ďalším zauj ímavým, opať 
viacznačnc intcrprctovatefriým nápadom. je 
inscenovanie tzv. kvctinového duetu. ktoré 
dostáva podvojnú podobu slávno tného 
triumfu i panychídy. Treba však povedať, 
že všetky dosi aľ spomínané režijné nápady 
si zasluhuj(• uznanie viac v rovine zámeru, než 
vo vl aM nej realizácii. Smolíkov talent vynikne 
však aj v ta kých na pohľad vedľajš ích detai
loch, ako j e prezlečenie Suzuki do európ
skych šiat. Hoci je to nápad, ktorý má logiku 
(tvon súčasť'os láv. n a privítan ie Plnkertona) , 
jeho ozajstný javisko ý efekt ~počfva v čomsi 
inom. Najmä na prvej premiére J . Saparová 
výborne vystihla, že šaty nerobia č loveka , jej 
japonská chôdza ostro kontrastovala s jej eu
rópskym kostýmom. Clovck nemôže popritť 
svoju identitu. To asi chcel režisér povedať , 

to je kamienok z mozaiky významov. kto rými 
oslovuje diváka. 

Ak tam, kde rozpitvt\va duševné stavy hr
dinky. dosahuje režisér zaujímavé. hoci nic 
vždy jednoznačné účinky (morbfdnosť sveta . 
v kto rom žije opustená žena , dobre vystihujú 
napr. na vešiakoch zavesené šaty nevesty i že
nícha vo funkcii fetišu), tam, kde ide skôr 
o vonkajškový popis ~ituácií (celé prvé dej
stvo), si akosi nevie rady. Hoci opera sa spie
va v slovenčine . ani čo by potreboval niektoré 
pasáže textu zdupľovať aj mimoslovnými pro
striedkami dosť polopatistického razenia 
(kríž v rukách Butterfly pri priznaní 
sa ku kr~tu . mávanie rukami pri jej prirovna
ní k motýľovi a pod.). Nešťastné sú aj niekto
ré aktua l izačné prvky (námorn íci roznášajúci 
colu a žuvaj úci žuvačky), popisné ilustrova
nic hudby (v hudobnej pasáži, ktort\ odzrka
dľuje vnútorné pochybno ti nevesty, ilustruje 
tietn réžia blýskanfm na spôsob b(•rky) či nic
ktoré momenty s nádychom rcvuálnosti 
(spúšťanie svetelného nápisu, nazrctic do sve
ta gejšf v úvodnom dialógu Pinkcrton-Goro) , 
ako aj istá výstrcch1osť niektorých kostýmov 
C. Várossovej. Voči zjednocujúcej scéne 
V. Suchánka nemožno mať zásadné výhrady, 
až na to , že v prvom dejstve , pri veľkom f(•
bostnom duete , vzniká isté napätie medzi in
timitou výjavu a relatívne veľkou nezastava
nou plochou, v ktorej sa odohráva . Aby v~ct 
ko bolo inak ako v minulosti , opera sa hrá sf
cc v s~ rom, no do~ť upravenom (raz viac , raz 
menej ťastnc) preklade S. Hozu. _ 
Akokoľvek zaujímavá réžia nemôže za

chrániť opernú inscenáciu, pokiaľ sa ncoprie 
o kva litu hudobného naštudovania. Smolík 
~al tentoraz menej šťa.s t ia než Bednárik pri 
mscenovanf Fausta. Hoci brnenský dirigent 
Ján Stych oddirigoval už pä ť Pucciniho opier , 
z jeho bratislavského naštudovania sa nezdá 
že by mu bol svet majstra z Luccy dajako blíz~ 
ky. Ak bol jeho triezvy, monotónny a málo 
diferencovaný prístup k partitúre (ukážku jej 
bri lantnej farebnosti nám poskytuje naprí
klad režisér W. Allen vo fi lme Hana a jej ses
try) pokusom o jej odsentimentalizovanic, 
zároveň s tým zabil v nej aj všetku poetickosť 

a éterickosť. A tak hlavnoo jeho zásluhou je. 
že v tej to opere zvukovo dosť hutný o rchester 
neprckrýva 111asy spevákov. 

Spevácke naštudovanie sa predstavilo v 
dosť zdecimovanom stave. takže už druhú 
premiéru musel zachraiíovať František Livo
ra (.:vypožičaní sú hlavní"- spieva sa v prvom 
dejstve) úspešný v naštudovaní z roku 1971 
a košickí• pro tagonistka Eliška Pappová, do
datočn~ začlenená do štvorice infe rprctick 
hlavneJ. postavy .. ~orovnanic s úrovňou prcd
chád~Juceho (n•Jako nie exportného) naštu
d?~ama nevychádza v prospech súčasnej gar
n .. tury, ba porovnávanie s legendárnou kreá
CIOU Anny Martvoiíovcj z roku 1954 by bolo 
priam rúbaním. 

Pre Evu Seniglovú je Co-čo-san prvou veľ 
kou (ako sa ukázalo až prive ľkou) šancou 
v. opere SND. V tej zložke výkonu, kde 
sa mohla oprieť o svoje učňovské roky stráve
né v Komornej ope re SF, jej treba vzda ť úctu: 
cít i partne ra a jej herectvo ešte nic je zasiah
nuté opernou manierou, je prirodzené. V du
c~u trad ícií , aké vládli v Komornej opere , ide 
vmc po vokálnom výraze , než po pôsobivej 
vokálnej línii. na tomto javisku však platia 
trocha iné pravidlá. A tak hoci frázu: .. On za
budol na mňa!" vyštekne v spontánnom a zá
roveň zúfalom precitnut í. čo je z h ľadiska 
dramatického pôsobivé, pripraví sa tým o je
den z n ajúčinncjšíc.h vokälnych efektov par
tu . Nechcem ju podozrieva ť , že robí z núdze 
cnosť, ale práve vo všetkých dramatických 
vrcholoch vokálneho partu jej jednoducho 
dochádzaj (• sil y. Má rovnako ďaleko k obom 
":Jožným vokálnym koncepciám, podávajú
cnn Butterfly buď ako tragickú heroínu (Scot
to . Tcbaldi), či naivnú bábiku-hračku (Frc
ni) , a to nic tak v dôsledku umeleckej nezrc
losti. ako skôr samotno4 podstatou hlasu. 

Primadona košickej opery Eliška Pappová 
hravo zvládla práve tie pomfnané dramatic
ké vrcholy. Vždy som si myslel, že pre Pucci
niho treba mať predovšetkým efektné výšky. 
Druhá premiéra Butterfly v SND ukázala, 
že aj to môže byť žalo tne málo. Pappovej 
hlas totiž nielen v nízkej polohe, ale aj v stre
doch už stratil všetku farebnosť, takže chvíľa
mi prechádzal priam do parl andovania. U
prieť sa jej nedala interpretačná rutina a spo
ľahlivé , hoci priveľmi štylizované herectvo. 

V duchu talianskej interpretačnej tradície 
je Pinkcqon Ľudovíta Ludhu poi\atý v súlade 
s danosťami speváka ako výsostne lyrický 
pan. Skoda. že jeho mladícky šarm z herec
kého výkonu sa nepreniesol väčšmi aj do spe
vu , ktorému chýbalo viac farebnosti , kde
-tu aj prieraznosti (najmä v hrudnom registri) 
a vokálneho efektu (napr. v závere ariosa 
z 111. obrazu) . Pinkcn on Františka Livoru 
je najvýraznejšou speváckou kreáciou insce
nácie a vyčíta ť mu možno (popri istom herec
kom stereotype) len občas akési ľahkovážnej 
šie frázovanic a priveľký dynamický skok 
v atakoch na výšky. Tie však znejú . podobne 
ako jeho hlas aj v ostatných polohách, sviežo 
a suverénne . 

Obaja mladí predstavitelia Sharplessa, 
Martin Babjak a Ján Ďurčo, sa v tradične sta
reckejšie ponímancj postave amerického 
konzula (fyzicky by mohli byť skôr jeho sú
putn íkmi) uviedli uspokojivo, pričom Babjak 
je herecky suveré nnejší a výrazovo diferen
covanejší, kým Ďurčo sa niekedy priveľmi 
snaží upút ať veľkosťou tónu. Obaja sa však 
na dvoch-troch miestach, kde sa ich nie príliš 
náročný spevácky part dvíha do trocha vyš
ších polôh, dostávajú do ťažkost í. 

Suzuki Jitky Saparovej akosi ne cdí hlaso
vá poloha pri úvodnom predstavovaní, v dru
hom dejstve sa však rozospieva k peknému 
výkonu. striedajúc sopránovo znejúce vyššie 
polohy s krásnou tmavou farbou pol{>h niž
ších. Vo vokálnom výraze jej však chýba viac 
teplejších a spolutrpitcľských polôh, aké do
kázali vyčariť in terpretky v minulej inscená
cii. Altcrnujúca Ľuba Baricová pôsobí v kon
texte svojich posledných výkonov prijateľnc , 
no na rozdiel od Livoru si ncudržala pozoru
hodnú výkonnosť , dosiahnutú v predchádza
júcej inscenáci i. 

Takmer všetky epizodické postavičky boli 
výrazovo predimenzované , s výnimkou dis
ciplinovaného a aj vokálne kult ivovane pôso
biaceho predstaviteľa Gora Milana Kopačku . 

Zbory v prvom obraze znejú sýto (zbor-
' majsterka Helena Bezáková), pri vstupnej 

árii Butterfly až predimenzovane, čo je vari 
spôsobené tým, že oproti zvyklostiam 
je tu ženský zbo_r vysunutý až takmer na ram
pu. 

Veľký u':lelccký zážitok, aký sme naposle
dy prežívali v opere SND pri inscenácii Gou-

. nodovho Fausta , sa pri sledovaní Pucciniho 
Madamc ~utterfly qedostavil. Nie preto, 
že Smolík Je len talentom a nic veľkým umel
com ako Bednárik , ale predovšetkým preto, 
že s hudobnou a. v? káln.ou úrovňou opery 
na Slovensku to mc Je také ružové. ako si za
vše zvykneme navrávať . 

STEFAN ALTÁN 

... 

V Banskej Bystrici 
odštartoYal 
KPO 

A ko druhý zo slovenských opem ých stíbo
rov vy§tartovala v ústrety náv§revn fkovi opem 
OJGT v Banskej Bystrici. A podľa .~tattílll ta
moj.fieho Kruhu priateľov opery (ďalej KPO) 
:dá sa, perspektívne veľmi úc!inne. Túto do
mnienku dovoľuje vysloviť u i samotné vtlene
nie Klubu do organizmu divadla; na rozdiel 
od opery SND, kde KPO žije (a teda i padá) 
na súkromnej iniciatfve jedného zo zamest
nancov stíbC?nt, v Bystrici je jeho činnost' ria
dená oddelením pre styk s návštevníkmi. Ta· 
jomnfk výboru .K PO je pracovníkom !ohlo od
delenia a zodpovedá nielen za obsahovú prí
pravu činnosti, ale i organizačno-technickú 

a ekonomickú stránku. 
Vntítom e je činnosť bystrického KPO člene

ná do troch okr.uhov činnost(: prvý smeruje 
k rozvíjaniu tcorclicko-publicislickej činQOSii 
vo vzťahu k umeleckým pracovníkom súboru 
(výskumno-analytická 6nnosť, publicistická 
ónnosť, besedy s umelcami, vydávanie diva
delnýclt mesat n fkov a pod.) , cieľom druhej 
ak tivity je rozšírenie inľormovanosli záujem
cov (i potenciálnych) o prácu súboru ("ná
bor" prostrednfctvom besied p1 a po pre
miérach, náv.ftevy umelcov na icl. pracovisku 
a iná propagaótá ó nnostJ a v neposlednom , 
rade je ' pozornosť venovaná práci s deťmi 
a mládežou (osobitné výchovné hudobné po
dtljmia). 
• Z celého radu členských práv je hodno spo
memíť nárok na IO voľných vswpeniek 
na predstavenia v priebehu sezóny , právo ztí
ta.wlovaťsa na spolot enských podujatiach di
vadla, besedách, rozhovoroch s' kritikmi 
a pod., právo vstupu do spoločenského klubu 
divadla, právo na pravidelné zasielanie pro
gramu a divadelného t asopisu, ako i právo 
stm' sa členom odborných poradných orgánov 
divadla. Ctenovia sa zasa budtí podieľať 
na hodnoten( úro vne predswven f - vyplnenfm 
anketového lfstka, ktorý bude zárove1i vstu
penkou. 

Je zrejmé, že pomerne veľkorysá ponuka 
zo strany divadla je návratanou in vestfciou , 
a mala by sa poswpne preja viť nielen vo zvý.fe
nej náv.ftevnosti, ale i vo vzosw pe vážnosti 
tohto umeleckého stánku vóbec. 

J URAJ DúSA 

MATINÉ 
L. POPPOVEJ 

Nie je zvykom písať recenzie o posede
niach. Nede ľné matiné s Luciou Poppovou 
a jej hosťam i , organizované bezprostred
ne po jej dvoch večerných vystúpeniach 
v SF Klubom pri ateľov opery SND, však 
nemožno obísť mlčaním. Svetoznámu só
listku, pochádzajúcu zo Zá horia, absol
ventku bratislavskej V$MU, sme na ňom 
počuli spievať len zo zvukového záznamu 
(Ca rovnú flautu, Gaval iera s ružou a Múd
ru ženu). Zato "naživo" rozprávala. A roz
právala pútavo (o počiatkoch svojej sveto
vej kariéry i o najnovších plánoch), neoby
čajne skromne (" urobi la som kariéru, lebo 
práve vtedy nebolo inej Kráľovnej noci"), 
otvorene ("nevydržala som dlho pri vyso
kej koloratúre - spevák nemôže spievať 
so strechom" ). ale aj sebavedome ("spie
vam 28 rokov, čo je dosť dlho"). A navyše 
vtipne a šarmantne o veciach zaujíma
vých, ako bola jej spolupráca s opernými , 
režisérmi (J. P. Ponnelleom) a dirigentmi (H. 
von Karajanom) či o názoroch na problém 
tzv. speváckych škôl a pod. Výbornými 
partnermi jej boli : J . etaho ako zasvätený 
moderátor a spolubesedníci - dirigent 
L. Slovák, teatrológ prof. J. Boór, spiritus 
vivens nášho hudobného života L. Mokrý, 
spolužiak zo štúdií a dnes šéf opery SND 
J . Hrubant, jej profesorka spevu A. Hru
šovská a početné a pozorné publikum. 
$koda, že nebolo v ňom aj viac mladých 
tvárí (poslucháčov konzervatória, V$MU, 
FFUK), najmä tých, čo sa budú musieť 
konfrontovať so speváckym fenoménom 
Lucie Poppovej ako výkonn í umelci či teo
retici. A rovnako škoda, že matiné- ktoré 
svojou úrovňou znesie porovnanie s po
dujatiami, ktoré vo Vied ni organizuje sláv
ny propagátor opery Marczel Prawy - ne
snímala Slovenská te levízia, aby ho spro
stredkova la širšej kultúr,nej verejnosti. 

Š.A. IfŽ 


