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.Placido Domingo 
päťdesiatročný 
P AVEL U N GER 

V jednom zo starších portrétov Placi
da Dominga som čítal citát: " ... má všet
ko, čo je pre prenikavú kariéru dôležité: 
neuveriteľne krásny hlas, veľkú inteli
genciu , muzikalitu a tvorivlí silu , 
má očarujúci zjav a v~ľké srdce .. . " Au
torkou týchto slov bola slávna operná di
va 60. a 70. rokov Birgit Nilssonová. Vy
riekla ich, keď sa na svetovom tenoro
vom nebi objavilo nové meno madrid
ského rodáka a absolventa konzervató
ria v Mexiko.City, debutanta tamojšieho 
divadla v New York City Opery, Placida 
Dominga. 

Prvé úspechy na americkej pôde, me
dzi nimi i dva záskoky za Franca Corelli
ho, nestačili v tom čase na prienik 
do medzinárodného diania . Odrazovým 
mostíkom mladého speváka sa stal 
Hamburg. Vtedajší intendant Rolf Lie
bermann nielenže hneď odhalil mimo
riadny talent, ale bol presvedčený , 
že pre svoj dom získal jeden z najvzác
nejších tenorov vôbec. Ako obyčajne , 
nemýlil sa. Čoskoro prišla séria Domin
gových veľkých debutov: 1968 - newyor
ská MET, 1969 - milánska Scala, 1971 -
londýnska Covent Garden. Odvtedy 
sa v termínovom kalendári španielskeho 
umelca strieda Paríž so SanFranciskom, 
Viedeň s Buenos Aires, New York 
so Salzburgom. Nezabúda ~ni na· Ma
drid a Barcelonu ... 

V trojlístku najprominentnejších te
noristov súčasnosti , Pavarotti-Domin
go-Carreras , má Placido Domingo z hľa
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diska veku miesto v strede. A akoby 
· sa v tomto pomyselnom priesečníku, 

medzi P.avarottiho technickou ekvilib
ristikou a Carrerasovým citovo-náruži
vým timbrom, stretávala optimálna mie
ra hlasovej ušľachtilosti a vrúcnosti , bez
pečnej školy s plnokrvným herectvom 
priam ,činoherných parametrov. Hoci 
školený klasickou bel cantovou metó
dou, nikdy nebol Domingo vyznávačom 
vokálneho exhibicionizmu . Cez pred
v~:<rdiovskú literatúru sa poľahky prenie
sol, aby zakotvil v teréne plnokrvných 
charakterov s čo najbohatším vnútor
ným obsahom i rozporným konaním. 
Čím komplikovanejší typ predstavuje, 
tým hlbšie načiera do studnice psycholo
gického he rectva, vyberá diferencova
nejšie výrazové prostriedky. Pritom Do
mingov výraz nenesie znaky vonkajško
vej expresívnosti či naturalizmu. Je na
najvýš disciplinovaný, plne zdôvodnený 
a nadovšetko - vyviera len a len z parti
túry. 

Už charakter jeho hlasu, dramatický 
spinto tenor, ho predurčuje pre roly, 
kde popri e fe ktných výškach je ťažisko 
na obsažnej a výrazuplnej strednej polo
he. Tú má Domingo nesmierne jadrnú 
a pružnú, bohatú na emocionálne nuan
sy , pričom ani vo výškach nestráca jeho 
tón na objeme a lesku. Preto dnes s rov
nakou dokonalosťou interpretuje kanti
lénovú , plynulými frázami vyzdobenú 
úlohu Riccarda z Maškarného bálu 
(Salzburský festiyal), . ako i ostrou cha-
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Placido Domingo, sntozn,my tenorista, sa v týchto dňoch do!iva ljznamného !lvotného ju
bUea. Koncom minulého roku mail IQ jeho po&tni obdivovatelia v Cesko-Siovenskn kon~ne 
prile!ltosf vidief a ~uf ho "na!lvo", pri prile:Htosti nakrúcaala Vlanolného koncertu v kos
tole sv. Jakuba, ktorý pripravila spoiolne Čs. televfzia a britsU BBC. Printiame snilllky 
zo skú§ky na večerný koncert. 

rakterokresbou modelované ho Othella , 
preto je dnes jedným z najžiadanejších 
predstaviteľov francúzskych úloh (hlav
ne Samsona) i postáv tal ianskeho veriz
mu (Canio, André Chénier, Johnson 
v Dievčati zo Západu) . 

Je jednoducho všestranný. Lanského 
leta, v rámci Majstrovstiev sveta vo fut
bale, s Pavarottim a Carrerasom pod 
voľnou rímskou oblohou spieva piesne, 
operetné a operné árie (dnes azda naj
predávanejšia kazeta), pod Soltiho tak
tovkou absolvuje salzburský Maškarný 
bál, v septembri otvára sezónu v MET 
Rudolfom z Bohémy po boku Mirelly 
Freniovej. V októbri oblieka v Chicagu 
kostým Johnsona z Dievčaťa zo Západu, 
ďalší mesiac trávi na scéne parížskej 
Opera Bastille ako Othello. V decem
bri , deň po pražskom koncerte, ho stre
távam vo Viedni. Najskôr ako dirigenta , 
o pár dní ako speváka. Počas verdiov
ského cyklu v Štátnej opere stojí za diri-

Snimky l:TK 

gentským pultom v predstavení Macbe
tha, aby demonštroval svoj u nevšednú 
muzikalitu aj z opačnej strany hracieho 
poľa. Vzápätí už zasa z javiska upozor
ňuje na seba akoby zo žuly vytesaným 
Samsonom. Záverečný aplauz netrval 
menej ako pol hodiny a prerušila ho iba 
stiahnutá železná opona. Silvestroval 
tiež vo Viedni- ako dirigent - a v tradič
nom Netopierovi pripravil prekvapenie . 
Pod jeho taktovkou vystúpil ako hosť 
na plese José Carreras. 

Placido Domingo je typ umelca, ktorý 
nechce ustrnúť v repertoárovom stereo
type. Tvorivá energia ho ženie stále do
predu , do nového terénu. Tým sa nate
raz stávaj ú p pery, Richarda Wagnera. 
Po úspešnom Lohengrinovi pripravuje 
Parsifala (premiéra v MET v marci 
1991), ktorým l. septembra otvorí novú 
sezónu Viedenskej štátnej opery. 

PAVEL UNGER 
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Začal sa Mozartov rok ... 
Ale kde? Oficiálne zmia/' v metropole Ra

kúska vo Viedni, slái'IIUSIII)ím koncertom Vie
dem·kej filharm ónie s dirigentom Z ubinom 
Mehtom. Pochopite/iw nič mimoriadne, skôr 
samozrejmé. Kde inde .by si mali uctiť výročie 
tohto hudobného génia ak nie vo Viedni: Kvô
li tomu v.ľak túto poznámkunepí.vem . Ide o ro, 
že tento mimoriadny umelecký zážitok sme 
mohli sledovať aj my prostredníctvom rakús
keho televízneho vysielania. Priamy prenos 
koncerl/l/3. l . o 11.00 hod. vysielala totiž Eu
rovízia, ba prebrali ho v Japonsku i v Austrá
lii. Nuž a1.ny, najbližší susedia - čo iné- sme 
si túto udalosť v našich slovenských i českých 
masových médiách ani nepov.ľimli. Nuž prav
da. vstupujeme do Európy, ale akýmsi čud
ným spôsobom: Pre českú a slovenskú televí
ziu I'Stup tlo Európy má svojráznu filo zofiu. 
Zrejme podla vkusu vedúcich a zodpoved
ných relevíznyc·h činire/"ov bolo zaujímm·ej.ľie. 
110 najn"lii .. kulttímejšie". vysielať na Nový rok 
srraussovský koncert. Te/evfzia nám tým ver
mi jasne nawačila. že do 1110dem ej. kultúmej 
Európy sa nám akosi nechce a niekto by sa rád 
vrátil do starej rakúsko-uhorskej monarchie. 
Nemám nič proti straussovskej dynastii, v)í
hrady mám iba proti dynastii. ktorá aj teraz 
rozhoduje o vkuse miliónov poslucháčov. llk 
J. Strauss, rak v poriadku. ale potom aj Mo
zart, lebo Mozart je rozhodne väčší boh na 
hudobnom nebi ako J. Strauss a Mozart je ak
tuálnejší dnes ako všetci srraussovci dohroma
dy a Mozart je génius, ktorý pmrí všetkým. 
A navy~<e je ;;rozumitelitý , je l'udský, je huma
nistický, je demokrmický. 

Kedysi sme prompllle a pe1[ektne rol>ili • 

' 
kampane pre rôzne . .Roky . .... Nuž teraz ani 
nevieme, aspo1í sa ro ani kultúmej, ani odbor
nej hudobnej tlači nedostalo na vedomie, čo 

. hodlajú naše Inu/o/mé. umeleck é a agentážno
propagačné im'tillície pripraviť k Roku W. A. 
Mozarta. Zatial' sme sa doz vedeli iba o muzi
kologickej konferencii v Tmave. ktorá bude 
26. a 27. februára a o zámeroch v Slovenskom 
rozhlase. Teraz. keď mím už nik neprikawje. 
čo máme robiť. zostáva iba na iniciatívach 
zdola. Domnievam sa. že už dávno mal byť 
známy propagačno-informatívny projekt čo 
sa 11 nás IW Slovensku v Mozartovom roku 
odohrá, usk111oční. Zatial' si zrejme každý hrá 
svoju ma/ú partiu na vlastnom piesočku, hoci 
múdrejšie by bolo spojiť aj tak skronmé pro
striedky a organizačné sily do niek o/'ko u mjí
mavých ale kvalimých akcií, z ktorých by naj
viič§í úžitok mal p redovJ'etkým poslucháč. 
Zatial' si zrejme budú jednotlivci brať Mozarta 
tak. ako inokedy. Nuž. ale kedy a ako my uká
žeme Európe. že Mozart patrí aj 111ím. že si ho 
vážime a hlavne. že ho vieme aj hrať. spievať 
i objektívne vykladať? Po posledných ek ono
mických opatreniach voči kultúre - najmii 
v masových médiách - budeme zretelirejšie. 
pociťovať ako vswpujeme (či vyswpujeme) do 
(z) Európy. Vyhliadky srí skôr chmtíme ako 
optimistické. Ale vždy bolo nejako. vraví sa ... 
A rak uvidítne. či Mozart stojí tomuto národu. 
ktorý chce byľ súčasťou Európy i sveta, zato. 
aby ho aj poznal, miloval a ctil. A najmii, že 
za zvýšené koncesionárske poplmky. máme 
nárok aj IU/ Mozarta .. . 

MARIÁN JURI K 

Čo chys·tajú Košice 
Zaujímavý ko nce rtný plán pripravila Štátna 
filharmónia košickým mil9 vníko m hudby na 
mesiac fcbruil r . Na prvom s ymfo nicko m ko n
certe - cyklus 8 7. februára pod ved ením 
hlavného d irigenta ŠFK Johannesa Wildnera 
okrem die l J, Haydna a R. Sch.umanna si vy
počujeme aj premiéru skladby Ladislavá H o
loubka Pocta me nu 8 - A- C- H . V rámci 
A cyklu budú dva ko ncerty: 14 . februára je 
hosťujúci dirigent z SRN Patrick Strub 
(úspešne hosťoval na Košickej hudo bnej jari 
v r. 1989 na čele o rchestra Christophorus zo 
Stuttga rtu) ; pripraví. Adagio S . Barbera . 
symfonickú suitu l. Stravinského Vták ohni
vák a Koncert pre klavír a o rcheste r č. 2 g mol 
C. Saint-Sačnsa . v ktoro m só lový part p red- · 
nesie mlad~l klaviristka . abso lve ntka VSMU 
Soňa Javíirková. Na druhom koncerte 
cyklu A 21. februára sa predstaví na čele or
chestra čínska dirigentka Wing Sie Yip, 
ktorá v to m čase nahráva s o rchest rom ŠFK 
aj CD pre gramofónovú firmu H NI;! Inte rna
tio nal Ltd . Sólistom je mladý hráč na lesno m 
rohu . čle n Slovenske j filharmónie Branislav 
Hoz. Nielen výnimočnosť dirigentky z Číny , 

ale aj za ují'mavá dramaturgia určite priláka 
poslucháčov do koncertnej sieni Domu ume
ni a. Vypočujú si dve-Mozartove skladby. 25. 
symfóniu g mol KZ .183 a Konce rt pre lesný 
roh a o rcheste r č. 4 5s dur KZ 495 . 4 . symfó
niu A. N. Čerepnina a Fantáziu- o uvertúru 

' Romeo a Jú!ia P . l. Čajkovského . Pre mla
d ých poslucháčov Stá tna filharmó nia pripra
\(ila d va koncerty - 27. februára Hudobné po
poludnie a 28. februára konce rt pre HU
DOBNÚ MLÁDEŽ. - cyklus C . Oba koncer
ty majú rovnaký program, dirigent Róbert 
Strankovský z tvorby G. Gershwina vybral 
Kubánsku predohru , Američan v Paríži a 
Ko ncert pre klavír a orchester v sólisticko m 
podaní českého klavitístu Františka Malého . 
Z diel B . Maninu si vypočujeme jeho J azz . 
Milovníkov klavírnych recit ä lov určite poteší 
, ·ystúpenie košického ro.däka Mariána Pivku 
18 . ' februára . Na koncerte od znejú Variácie 
D dur KZ 397 W. A. Mozarta. Sonáty D dur 
a E dur J . H aydna , Výbe r z Prelúdií op. ll 
A. Skrjabina a Dolinu Obermanna F. Liszta. 

ja 

Menovanie do funkcie 

Minister kultúry SR, Ladislav Snopko, na základe úspešného konkurzu vymenoval 
s platnosťou od l. februára t. r. PhDr. Alžbetu Raj te rov ú za riaditeľku Sloven
skej filharmónie. Kolektív redakcie doterajšej kolegyni blahoželá a želá jej na no
vom zodpovednom poste veľa úspechov. 

R. 

OPRAVY 

V 26. čísle v čl<inku Novú slovcnsk <i hudha 1990 od 
Ľubomíra C halupku priSio k dvom chybn)•m úda
jom. dot ýkajúcim s~ sklildarcfa Jaromíra Dadáka. 
narodeného roku 1930 (nic 1934) a jeho sklatlby 
SONA TA pre cimbal (nie SUITA) . 
V 2. č ísle vo Vyhlásení Rady Slovenskej hudobnej 
únie. uve rejnenej na 2. 'I r . v 7. riadku spnívnc zne
nie je zdmcrmi M. Gorbačova (nic zt1vcrmi) . · 

V to m istom č ísle na tej isrcj srranc bola o mylom 
reprodukovaná forografia E milie Dzemj<Ínovcj . 
klo rá sa viaže k správc Akrívna hudobnä m l<ídcž. 
uve rejnenej v tomro č ísl e . 
Na 7. srranc vinou tlačiarne v inzcrárc náš ho časopi 
su vypadol sadzobník inzcn\tov. 
Cira rcfom i posrihnulým sa lýmlo ospravedlňujeme . 

OPÝTALI SME SA ••• 
Hanuša Doma~ského, vedúceho redakcie symfonickej, komornej 

a opernej hudby, .čo pripravujú k Mozartovmu roku: 

V tomto ro ku si celá kultúrna verejnosť pri
pomína 200. výročie narodenia Wolfganga 
Amad ea Mozarta. Toto výroč ie je vítano u 
príležitosťou predstaviť rozsiahly hudobný 
odkaz geniálne ho sk ladateľa na dôstojnej 
úrovni v plnej jeho š írke. So svojou aktivito u 

· prichädza aj Slovensk.ý rozhl as Bratislava. 
ktorý pre poslucháčov pripravuj e ce lý rad za
ujímavých re lácií a cyklov , venovaných Mo
zartovej tvorbe. V naše j programovej ponu
ke rátame s využit ím jednak vzácnych histo
rických nahrávok, jednak naj novších nahrä
vo k na C D p la tni ach. Priazn ivcov o pe rné ho 
žánru môžeme ubezpeči ť. že v nej nebude 
chýbať cyklus Mozartovýcli o pie r v naštudo
vaní popredných svetových operných súbo
rov so špičkovými opernými sóli stami , odvy
sielame kľtrčové d iela symfo nickej. ko nce r
tantnej . vokálnej a komornej tvorby s vý
znamnými moza rtovskými interpre tmi . Mo
zartovho výročia sa dotkn~me aj v reláciách 
Dialógy s hudbou, Dotyky s operou a pod . . 
a to aj napriek zložitým finančným podmie n
kam . V rámci našich interpretačných mož
ností čiastočne podriaďujeme aj plán štúdio
vej výroby. K pravidelnému vysie laniu pro
gramových cyklov pristupujeme · nástupom 
novej rozhlasovéj vysié lace j štruktúry v marci 
t . r. 

Vzťah rozhlasu k Moza rtovmu die lu do ku
mentuje aj a ktívna účasť hudobné ho vysie la
nia v spoločnom medzináro dnom projekte 
rozhlasových o rga nizáci í združen ých v E BU 
a O IRT pod názvom MOZ ARTOV DEŇ. 
kto rý sa uskutočnil 27. januá.ra. teda v clc ri 
narod enia skladateľa . Možno ho sme lo ozna-
či ť za rozhlasový ho ld géniovi . 1 

Myšlie nka zorganizovať ten to technicky 
a dramaturgicky n áročný projek t sa zrod ila 
n a pôde rozhlasovej stanice De utschlanclsen
der . Tento jedinečný nápad sledoval vzájom
né priame prepojenie \lybraných rôzhlaso
vých staníc z tých miest. kde Mozart za svoj
ho života pôsobil a koncertoval. resp . . ktoré 

Na sklo nku roka 1990 vyvinul a Hudobná 
mládež pri SHS v Bratislave zvýšen tr aktivitu . 
V novembri 1990 uspo ri adal sekretariát stre t
nutie vedúcich klubov HM v Starom Smo kov
ci. Okrem pracovného stretnutia sa tu usku
točnili mno hé podujatia. med zi ktoré pnt ril 
klubový program študentov Gyrnnúzia z Po 
pradu . Vo večerných hodinách sa mali mož
nosť vedúci klubov HM Slovenska zúčastn iť 

na ko ncertných vystúpeniach popredných 
slovenských umelcov. 

Prvý večer vo vile Flora v Starom Smokovci 
flautista Miloš Jurkovič s klavírnym sprievo 
dom H eleny Gäfforovej predni eso l skladby 
starých majstrov i die la z tvorby skladate ľov 
20. storočia. Atmosfé ru ko ncertu u;nocnil in 
terpre t slovným uvedením každej skladby. 
Druhý večer patril o rganistke E mílii Dzemja
novej . kto rá v dreveno m rímsko kato líckom 

sú v jeho živote ne jakým spôsobom za ujíma
vé a pozo ru hodné . Sme radi. že sa po projek
tu dosta la aj Bratis lava . kde v dece mbri r. 
1762 6-ročný Mozart koncé rtoval. Vznikla 
tak sé ria ko ncertov rozlože ných na celý de rí 
fo rmou priamych prenosov z Prahy . Dráž
cfan . Viedne . Mantqvy . A usburgu . Paríža. 
Londýna. Haagu. Bratislavy a Salzburgu. 
V danom okamihu bolo prepojených doved
na JO curó pškych hudob ných cent ie r. kto ré 
sledovu li posluchäči a preniíšali rozhlasové 
spoločnosti takme r vo všetkých eu rópskych 
štátoch , na Islande a v Izra e li . 

Slovenský rozhlas Bra ti slava vstúpil d o 
to hto proje ktu v rozsiahlych prog ramových 
blo koch trik rá t. Prvý blok od 9.00 - 11.00 h 
tvori li priame prenosy konce rtov z Prah y a 
Dnížcľan . druhý popoľudiiaj ší· blok od 13.05 
- l 5 .00 h pr ia me prenosy z Mantovy a Aus
burg u a tre t í. záve rečný blok. v čase od 18.00 
- 23.00 h patril priamym prenosom z Bratisla
vy a Salzburgu. odkiaľ celý projekt uzatvá ra l 
priamy prenos Mozartovej opery Čarovná 
flauta. 

Pre nos z Bratislavy do ce loeuró pskej roz
hlasove j sie te sa uskutočni l v čase od 18.00 -
19.00 h . Po krá tkom úvode. kto rý sa viaže na 
Moza rtov pobyt v Bra tislave nasledoval kon
ce rt zostavený ?. reprezentat ívnych nahrávok 
slovenských umelcov. Ko ncert otvorila Soná
ta F dur pre klavír KV 280 v intc rprc t;ícii Ma
riän a Pivku . nasledoval Recit a tív a á r ia A h , 
lo previdi ... A h , ťinvola agli ocehi mic i. 
KV 272 v podaní Magda lé ny 1-!ajóssyovej a 
Slovenského ko morné ho o rchestra pod vede 
ním Bohdana Warchala a na zúver odzne lo 
Kvi nte to pre klavír a d ychové nástroje Es dur 
KV 452 v naštudova n í klaviristu Petra Toper
cze ra a členov Bratislavského dychového 
kvin teta. Bezprostredne po nás nasledoval 
z:íverečný priamy p renos opery Ca rovná flau
ta zo Salzburg u. 
(~ podrobnejšie mu zhodno te niu pro jektu 

sa vrätime v naslccluj(rcom čís le HŽ. .-red .) 

kostolíku v Starom Smokovci uviedla sklad by 
J. S. Bacha . D. Buxtehudeho. P. Roškovské
ho . V. Petrl iho a IO choreí z Pestrého levoč

ského zborníka. 
Ďa lš ím významn ým podujatím H M Slo

ve nska bolo sústn.:den ie orchestra HM v Pieš
ťa noch v decemhri. Orcheste r zostavený z po
sluchúčov slovenských konzc rvatóri í praco
va l pod vede n ím Ľudovíta Raj tera. Já na Pra
_ganta a Pavla Tužinskeho. Do programu o r
chestra boli zarade né Sinfon ia in B od J. C h . 
Bacha. Koncert pre klavír a o rcheste r A dur 
KV 4 14 s d W. A . Mozarta , kto rého só lový 
part prednieso l Peter To percze r. Schubert o 
ve medzih ry a baletmi hudba z R osamundy . 
V z;ívere sústredenia naštudované die la pr~d
~iedol o rcheste r l-IM so só listo m v D ubn ici. 
v Trnave a v Piešťanoch . 

- ZY-

Aktéri jedného z koncertov M. Jurkm•ič a ll. <...:!!:;rmá • 
Snímka M. Zelenay 
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KONCERTY 

Bratisla\'Ské dychové trio (J. Ďurdina, G. Koitčer, J. Rotter) 
Snímka archív SSKU 

V komornom obsadení , 
Konccert , o ktorom bude reč, bol komorný 

nielen počtom účinkujúcich , ale aj návštevní
kov., Ak som v druhej polovici napočítala 
15 poslucháčov , v prvej časti- na polorecitáli 
klaviristky Zuzany Paulechovej - bo lo cca 
8 návštevníko v, Záhadou ostáva. že bo li cel
kom iní, ako tí, čo sledovali polorecitál Bra
tislavského dychového tria, pričom klavírni 
fanúšikovia sa po jednom vytratili. čo z to ho 
vyplýva? Že by sa - možno - mali poriadať 
poloredtály pre vyšpecifikované publikum; 
že publikum, ktoré na ko ncerty chodí. sa 
skladá - okrem pár záujemcov o hudobný zá
žitok - väčšinou zo známych. pedagógov 
a sem-tam kritikov; že jav aký zaznamenáva
me v našom koncertnom živote. L j . rap ídny 
odliv poslucháčov je viac ako alarmujúci. 
Je hrozivý. Neviem si vôbec predstaviť pocity 
interpreta, kto rý si v Moyzesovej sieni vyhrá
va takmer pre seba. Ako som počula o d orga
nizátorov, v dano m prípade Spolku koncer
tných umelcov, podobný úkaz bo l aj na pred
chádzajúcom ko ncerte pripravovaného cyklu 
-a bude asi aj na tých , čo prídu . Bo lestný ne
záujem o život hudby a v hudbe je, žiaľ . sym
ptomatický nie len pre divákov .. zvo nka''. ale 
zasiahol i celú Slovenskú hudo bnú úniu . Uká
zalo sa, že to. čo bolo voľakedy aspoň spolo 
čenským dekóro m , či povinnosťou, je strašne 
holé... Ako bude ďalej , nevedno. Úsilie Spo l
ku koncertných umelcov. udržiavať za tejto 
situácie aký-taký pohyb v ko ncertno m d ianí 
svojho ~lenstva, je obdivuhodné. Mene j teší , 
že z onoho členstva Spolku sme nezazname
nali na koncerte viac ako troch členov - n<j
pospol pedagógov .. , 

Na ko ncerte 12. decembra v Moyzesove j 
sieni SF hrala klaviristka Zuzana Paulechová 
a Bratislavské dychové trio (Jozef Ďurdina -
hoboj, Gabriel Kon~er- klarinet a Jozef Rot
ter - fagot) . Ako som už naznačila, bolo 
by v budúcej dramatu rgickej línii voči ná
vštevníkom čestnejšie , keby sa -programy 
,.nelámali" na dvoch o dlišných intérpretač
ných zostavách, ale radšej d ali pr iesto r na re
citál sólistovi, resp . jednému ko mo rnému sú
boru. Dôkazom je i spomínaný .. pohyb" ried
ko obsadených radov na jedne j z Ko morných 
stried , ako sa celý cyklus ·volá. 

••• 
Zuzana Paulechová pomaly vstupuje do 

veku zrelosti a zabúdame na prívlastky .. mla
dá nádej , neobyčajný ta lent" a pod . Myslím , 
že sa i na ňu začnú klásť prinajmenej také kri
tériá, ako na našu nie početnú klaviristickú 
špičku . Z tohto aspektu hodno tím jei polore
citál, na ktorom odzneli Brahmsove Styri ba
lady op. 10, Variácie na Puaniniho tému 
op. 35, 2. zväzok- od toho istého autora, resp. 
Asturias, Trlana a Navarra od Isaaca Albénl
za. Obdivuho dná prstová , manuálna vybave
nosť Paulechovej v minulosti bola prísľubom. 
že v nej vyrastie róvno cenný partner .. muž
ských" kolegov . Jej veľký ~emperament , dra
vosť a energia v hre túto mienku iba podporo
vali . Rokmi sa očakávalo prehfbenie výrazu 
a kultivácia tónu. Náročnosť voči svojim cie-

ľom sa prejavila u Paulechovej už v~ výbere · 
repertoárú -či už to bo li Štyri balad y. po no 
rené do svoje j osobitej poetiky. skô r intro 
vertného. než vonka jškového rázu (pritom 
nesmie rne, náročné po strán'ke pianisticke j) , 
alebo vyslovene .. mužské'' čís lo: Brahmso ve 
Variácie na Paganiniho tému (2 . Lväzok). 
Efektné . španielskym ko lorito m podfnrbené 
prskavky Isaaca Albéniza kladú tiez maxi
málne kritériá na technickú pripravenosť . Tú 
Zuzana Paulechová nesporne má - v jej hre 
mi zatiaľ však chýba o ná proklamovaná méta 
zrelosti . Mala by sa prej aviť vo väčšej ko n
trastnosti. vnúto rnej členitosti v Brahmso
vých Baladách . Hoci komorné klavírne diela 
práve to hto auto ra sú iba málo ked y zvládnuté 
vo svoj <;j o bsahovej náročnosti- práve kvôli 
ich jemne dešifrovanému . ale predsa zvrásne
né mu poetizmu . asi by ich mali hrať uniclci až 
pri vrcho le svojho osobnostného a ume lecké
ho rozvoj a. Variácie na Paganiniho tému nás 
očarili virtuózno u pri pravenosťou - ale kde
tu i zaskočil i strácaním kultivovanosti tó nov 
i menších ce lkov hudo_bných fráz. A lbé niz bol 
opäť nabitý dynamizmo m - no i presýte ný pe
d álo m. hocako rešpektujeme impresio nistic
ké šerosvity v jeho k la*írno m diele . Ak mám 
teda povedať sú11rnný stručný názor na spo
m ínaný polo recitál: Zuzana Paulechová 
je mo me ntálne ašp irant kou d oc. l. éerneckej 
nielen v doslovno m význame slova, ale musí 
sa p ráve u te jto pedagogičky vera učiť vnúto r
nej poko re a disciplíne,,kultúre.tónu a potlá
čaniu to ho očarujúco primárneho v prospech 
umelecky kultivovaného. Potom budeme jej 
veľkému klavírnemu tale ntu tlieskať bezo
zvyšku . 

••• 
Bratislavské d ych"vé trio j e zložené 

z dvoch hráčov o rchestra SND a jedného hrá
ča SO SR. J e sympatické. že potreba hráčov 
o rchestrálnych telies, združovania sa ·d o ko
mo rných celkov a kultivovania interprCÍačnej 
t\rovne zasiahla aj oblasť d revených qycho
vých nástrojov. Po do bných súborov je u nás 
stále, málo. V to mto sme re vyslovujem ko le k
t ívu poctu. Rov~ko ich ko rektnej. precíz
nej , intonačne čistej interpre tácii. O krem 
Mozartovho Divertimenta KV 229 h rali Pät' 
kusov pre trio od Jacquesa lberta, ďalej dielo 
Suite en trlo od neznámeho Noela Gallona 
a Schertino od rovnako neznámeho Leonida 
Bazilevi~a. Myslím, že repertoár mo ho l byť 
volený uvážlivejšie a pestre jšie . Videla som 
.. prófil" s repertoáro m súbo ru (kto rý mi po 
skytli v Spo lku koncertných umelcov). z ne ho 
je j asné , že BDT mohlo ponúknuť aj krajšiu , 
pútavejšiu programovú zostavu . Možno by 
tak od~tla viac možností te lesa. ktoré- ve
dľa ko ktnosti - nezanechalo dife rencova
nejš í o jem. To všetko- v)• kon Zuzany Pau
lechovej, či hru Bratislavského d ycho vého 
tria - ho dnotím však z aspe ktu takmer práe
dnej sály , pred ktorou umelci hrali. Nebola 
to inšpir,a tívna situácia ... 

TERÉZIA URSfNYOV Á 

, v 

TRADICNEJ JAPONSKEJ HUDBY 
18. novembra sa ko na l v Moyzesovej sieni 

SF pre poslucháčov nezvyčajný ko ncert. Sku
pina Associatio n fo r the International Ex
change of Japanese Music za ložená v ro ku 
1988 za účelom priblížiť japonskú trad ičnú 
hudbu cudzincom . po pri svojo m ko nce rtova
ní v mestách západne j Euró py (Kô h1 . Wien) 
navštívila i Bratislavu . 

Ako väčšina náro dov. pestovalo i Japonsko 
hudobné ume nie už o d dávnych čias. Prvé li
terárne pramene (Kojiki: C hro nologia sta
rých udalostí z roku 7 12 a Niko nšoki : J apon
ské ročenky z ro ku 720) hovoria o existencii 
magických a šamanistických hudobných ná
strojov. V j aponskej hudobnej kultúre sa pes
tovali rituálne tance a p iesne. hudba nástrojo 
vá a tanečná - ovplyvne ná kontinentálnou 
hudbou a vokálna hudba s nástrojovým sprie
vodo m - ko mpo novaná v J aponsku . Obra t 
nfistáva v 12. storočí. kedy popri fo rmalistic
k~j feudálnej hudbe. o bmedzujúcej sa na ci
sársky dvor. vzniká nová dra matická fo rma 
hie r nazývaná nó - z prednášané ho slova . 
spevu a tanca. Kult úrna revolúcia bo hatej 
meštiacke j triedy v o bdobí Edo a To kugawa 
( 1600- 1868) vyzdvihla hl avne hudbu v diva
dlách . Na sprevád zanie rôznych žánrov d ra
matického umenia sa používali hlavne cho r
d ofony - koto a 'syamisen . kto rých hudba. 
spojená s syakuhati . bola pokračovateľom 
elegantne j a vznešenej. inštrume ntálne za
me rane j hudby gagaku - prvej nástrojovej 
hudby Japo nska. Na-koncerte zaznel i sklad by 
interpre tované práve na týchto nástrojoch. 

Japonský ľudový hudobnj· nástroj kolo 
od Kunl~lky z 19. stor., Praha, Národné mú
zeum Snímky archív autorky 

Strunový nástro j koto vytlačil p redtým po 
užívaný zdvo rilý Sô-nô-koto. H ralo sa na 
ňom hlavne pri dvore. neskôr sa stal obľúbe
ným ľudovým nástrojo m. Japo nská legenda 
hovorí. že za vlády cisára Úgina (333 n . l.) sa 
rozbila jedna sta rá loď a jej drevo bolo spále
né . Vtedy pracovali v J apo nsku zruční re me
selníci z Kórey. kto rí z obho reného dreva lo
de zhotovili nástroj zvaný koto. Je ho jasné 
zvuky sa rozlie hali na veľkú vzdiale nosť . Hru 
na nástro ji pestovali rôzne školy, ktoré na 
sklonku 17. storočia vytvorili hudobný sloh 
nazývaný ikuta-rjú. Nástroj má 13 strún . kto
ré sú ladené v rôznych modoch (hiajoši. ku· 
mojoči , hiratgoši. hunkumo i tyosi) . 

D alším strunovým nástro jo m prezentova
ným na ko nce rte bol syamisen ( šamisen). Bo l 
hlavným nástro jo m veľkých hudobno -drama
tických foriem o bdobia Edo. Ozvučný ko rpus 
tvori štvo rcový drevený rám. potiahnutý ma
čacou kožou. Má tri struny ladené p ia timi 
spôsobmi a rozoznievané veľkým p lektrom 
z bie leho tlreva. nazývaného baci. Rozšíril 
sa med zi meštianstvom. kto ré vytvorilo hud-
bu pomenovanú podľa nástroja . ' 

Posledným a jed iným d ychovým nástrojom 
bo l syakuhati (šukuhači). Jeho predcho d ky
ňou bola priečna flauta . Nar iekavý zvuk sa 
vytvára v jedno duchej bambusovej trubici. 
dlhej asi 55 cm , ktorá má 5:... 9 tónových otvo
rov. Nástroj je čínskeho pôvodu a zväčša 
sa používal.ako nástroj sólový . 

Hostia z Japo nska priniesli farebný prierez 
svo jej hud by zo 17. s toročia až po skladby 
kompo no vané v našom storočí. Najstaršie 
o bdo bie bo lo prezentované sólovou skladbo u 
pre koto- Mida re rinzetu . Yatuhasi Kengyô 
(16 14 - 1685) bo l j edným z prvých sklad ate
ľov . kto rí na začiatku o bdob ia Edo začali po
užívať k o to pre svetskú hudbu. Skladba je sú
bo ro m va riácií damona , zostavených z krát
kych úsekov. Pôvodn ý nápev má v každom 
damo na nápeve rovnakú dlžku . V inte rpreto
vane j skladbe tieto nápevy majú rôznu dfžku . 
z to ho pochádza i názo v skladb y Midare. čo 

Japonský l'udo''Ý hudobný nástroj syamisen 
od Hok&Qele zo začiatku 19. stor., Pra ha, Ná
rodné múzeum 

v dôsledno m preklade znamená zmii to k . ne
poriadok . Sklad ba je napísanú pre d va nil
stroje koto. v ladení hirat yô~i a h unkumoi ty
ôsi. In te rpretka aga~e To~hiko je w dúcou 
súbo ru . Studovala ame rickú a anglickú lit e ra
túru na japonskej univerzite . ,; k o to začala 
h rať ako šesťročnú. Je vyučen;í školo u jamada 
- učitd shi kan . Druh il interpretka Kawa mu ra 
Toshimi začala h rať ako ~edemročn;í. Diplo m 
získala na Sei ka Ongakuin škole . Tiež je drži· 
tefkou ti tulu shikan . 

Suitn Syôtikuhai je skladba pre kolo. sya
misen a syakuhat i zo začiat k u l il. storočia. Jej 
skladate ľ Mitsuhashi Kô tô bol členom ~polo
čenstva slep ých hudobn íkov v O sa ke. Suita 
je skl adba, ktorá sa často hráva p ri gra tu lá
ciách . Syôtikubai to tiž zname ná borovica. 
bambus a slivka. kto ré sú v J aponsku symbo
lom šťastia . Patrí k i:í nru . ktorý sa nazýva te
go tomono. čo je skl adba s d lhou med 7ihrou. 
V ne j mú interpret pric~tor uk;ízať svoju 
~chopno~ť virt uó;ncj hry. A ki no irok u~a 
skladba ko mponovaná v roku 1845 pre spev. 
syamise n a koto. Predstavuje zvláštny druh 
umenia sya miscn h udby. ktorá bo la tvorenä 
začiatkom 19. ~t oročia ako hudbu pre kabuki 
divadlo. Pre niesla posluch;íčov do jesennej 
prírody ( napr. imitovan ím cvrlikania 
cvrčka) . Dvadsiate s t oročie ho lo zastúpené 
tro ma skladba mi . Jed na z nich Sarasi Gensô
kyoku je mode rn;í kompozícia pre koto. sya
misen a flautu . Nakano sima Kin'i ti ( 190.:1 -
1984) sa snažil vo svojich skladbilch spáj ať 
trad ičnú japo nsk ú hudbu so z;ípad nou k la~ic

ko u hudbou. Pre sko mponovanie trojdie lnej 
va riácie využil té n'!u ~aras i - proces prania 
v rie ke pri bie le ní sú kn a. Každ á z va riúcií vy
žaduje iné ladenie nástroja kolo. Tvorba pre 
dychový nástroj syaku hati bola zaslLipemí je
d inou sólovo u sklad bou p re tento nástroj - Ti
kurai Gosyô. Moro i Ma koto ( 1930) ju 
skomponoval v roku 1964. S tikurai j e spilja
ný zvuk vet ra , ktorý fúka v hambusovorn há
ji . Tento šum p redstavuje zvu k syak uhat i. · 
Gosyô zname ná päť kusov nlebo piiť viet. Ná
zvy jednotlivých kusov SLI: l lun Da. Sô Tiku . 
Kyo Rai. Ha Tiku . Mei An . V~etkv tieto 
skladby p redstavovali obsahovo i zvuk~vo ja
ponskú hudb u s päťtónovým radom. v pár
no m rytme s bo hatými melizmat ickými ozdo
bami ... Nejaponsky" pôsobila ~k ladba Zipusi 
no uta. Je to ko mpozícia od Yuizc Shi n' ichi 
(1923) pre sólový nástroj ko to . T ;íto cigánska 
pieseň je z cyk lu Piesne bez slov pre kolo só
lo . Skladater študova l t rad iční1 japo n kú aj 
Z<ípadnú hudbu. Uči l na uni ve rzite v New 
Yorku . kde streto l mladého muža z Izrael a. 
ktorý mu spieval mno hé p iesne zo svojej vlas
ti. Neskôr sám skladateľ ce~toval do Izraela 
a tam poču l opiiť tú to piese ň . ktor{! ho inšpi· 
rovala ku sko mponova niu var iácií d mol v 4/4 
takte. Interp retka Kawa mu ra T~h i m i zvlá
dla svoj pa rt s profesio nálno u istotou a ta k 
u kázala možnosti br ilantnej hry na to mto ná-
stroji. l 

Ak stredobodom záujmu 'turó pskej h udby 
je človek a jeho pocitový svet. uvedené ja
po nské skladby Sll prejavom úzkeho pre poje
nia Japo ncov s príro~lou . Ž iadny ich rozhovor 
nezačína bez zmienky o práve kvitnúcich kve
toch . Tento ci t pre pr írodu sp;'ljajLI modern í 
Japo nci so svojo u tradičnou hudbou . k,.to rá 
symbo licky vyjadruj e vzťah medzi ru~·mi . 
mora lizuje v o nomatopoických zname niach 
zvukov zvie rat. Konce rt japonske j hudby 
v Bratislave teda umožni l zoznfuni ť sa s ľuďm i 

iij~cimi v úzkom ko ntakte s prírodou a ~o 
svojo u tradíciou a poskytol tak v zásade iný 
o braz a ko o nen šablónovitý o ľuďoch z pre
technizované ho sveta. 

L Ý DIA Ml KUSOV Á-UKROPCOV Á 



KONCERTY 
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Bicenienárium Mozartovho úmrtia . kto ré pripadá na tento 

ro k. re flektuje zvýšenú frekventovanosť jeho opusov na ko n
certných pódiách . opcrÍ1ých scénach atď. v ce lom sve te . Jed
ným z prvých príspevkov k tejto príležitosti u nás. bol ko morný 
koncert Mestské ho kultúrneho strediska v Bratislave , kto rý sa 
uskutočnil 16. januára v Klariskách. Jeho hlavným aktérom bo
la mladá klaviristka Dana Saturyová-Sašinová, kto rá vystúpila: 

· l) ako sólistka . 2) ako umelecká partnerka speváčky. 3) ako 
komo rná hráčka s tro mi členmi. 

Zimné obdobie nic je práve ideálne pre podujatia v Klaris
kách. N ízka temperatúra núti hr.ať umelcov att acca. čo pri to m
to programe predstavo va lo bezmála 100 minút hudby; pre kla
viristku zas nutnosť prcorientúvať psychiku z jednej formy 
ume leckej sebarealizácie na druh(L Teplo ta podstatne nižšia 
ako je norma ( 18 "C). je pre hráčov fakto r nic priam stimulujú
ci. navyše a kustické danosti Klarisiek (s ich príznačným dlhým 
doznievaním) môžu tiež do istej miery nepriaznivo ovpl yvniť 
hráča pri hľadaní o ptimálneho tvaru p rezentácie naštudované
ho repertoá ru . Nepriaznivých mo mentov. ktoré vplývali na 
rhovcri výko nu Saturyovcj bolo príliš veľa na to. aby sme ju 
mo hli iba chváliť... · 
Zaujímavč bqlo sledova ť pri úvodnej skladbe - Sonáte a mol 

KV 310. ako Saturyová spočiatku pre ko návala spomenuté 
oko lnosti na príkladncj ú rovni . Bo la ešte psychicky čerstvá . no 
zrejme napnu tá. maximälne sko ncent rovaná. a pre to vynikajú
ca . l. časť (Allegro maestoso) ma la vnúto rný kľud, ale aj po ho
du : eleganciu. vzdušné pasáže . pr íkladnú kultúru tó nu . medita
tívny pono r v tom najlepšom slo va zmysle . S rovnakým arzená
lo m začala aj stredné Andante cantabilc con esprcssionc. ale 
tu už pri zme nách tó n in ncudržala vždy do dôsledkov te mpo 
tak príkladne a vkusne ako v predchádzajúcej časti . Živý tem
pe rame nt - dôsledo k jej mlad istvého ve ku - poznačil už finále 
Prcsto. Malo s íce spúd . vervu. ale me nej už vnúto rnú disciplínu 
a vzdušnosť . Hráčk a sa postupne vnútorne uvoľriovala . a tým 
sa čoraz viac dostávala do po predia osobitosť je j prejavu . ktorá 
už me nej ko rešpo ndovala so sveto m viedenské ho majstra. 

Variácie A dur KV 460 pre klavír (Come un Angello) bo lo 
počuť v Bratislave veľm i zriedka a tak teda postrádame zázemie 
pre po rovnávanie ich pochopenia. To. čo sme počuli od Satu
ryovcj . sa s íce vyznačovalo veľkou miero u dô klad nosti . ale me
nej už vn(rtorno u disciplínou a kultivovanosťou výrazových 

v . 

SFK v závere roka· 
Styr i orchestrálne a dva ko morné koncerty - to je bilancia 

nove mbrových a decembrových podujatí Státnej filharmónie 
Košice. kto ré v prcdvianočnom obdob í spestrili ešte štyri mi
moriadne vi anočné ko ncert y. 

O uve rtura giocusa l. Zeljenku reprezentovala v dra maturgii 
koncertu 8. ll. súčasnú slovenskú tvorbu . Košickí filharmonici 
naštudovali svoje party presvedčivo. ich stvárnenie korešpon
dovalo s tvorivým zámero m, auto ra . Profesio nálny prístup so
vietskeho dirigenta Vladimíra J>oňklna sme registro va li p redo
všetkým v Ročných do búch o p. 67 A . G lazunova. J eho úsilie 
sa koncent rovalo na proporčnosť die la. na je ho d ynamickú di
ferencovanosť a kontrastnosť . O j:)ispozíciúch violončelistu Mi
roslava J>etráša ,+kto rý sólisticky vystúpil v Cajkovského Vari{l
ciách na roko kovú tému pre violončelo a o rchester op. 33. sa 
dá zmie niť len čiastkovo. a IQ na z{l~ lade pasáží. v ktorých sa 
zame ral na zvukovo fa rebné nuansy. Celo k sa javil ako .. die lo 
núhod y". v kto ro m intonačné kvality. ale i kontrastnosť variácií ' 
boli iba načrtnuté. chýbal im nadhľad a koncepčnosť. 

15. ll . sa košickému pub li ku predstavi la sovietska klavirist
ka Natalia Trullová. Svoj vynikajúci technický fo nd a tempera
me nt dokumentovala najmä v Chopinových E tudách o p. 25. 
, . ktorých však prehnané tempá nepriaznivo zasiahli do kompo
z ičnej osnovy. Tvorivosťou . citovou zaa ngažovanosťou pre
wcdčila v piat ich klav írnych sonátach D . Scarlattiho a v dielach 
M. Ravcla (Gaspar de la nui t , O ndine. Le Gibet a Scarbo). 
Flauti~tka Manuela Wiesler (28. ll .) bo la pre publikum po 

minuloročnom vystúpení magneto m . Jej inte rpretácia Ko ncer
tu pre flautu a o rcheste r J . Jbcrta . v kto rej šarm . virtuozita 
i s perfckciou fo rmované myšlie nky presvedčil i. že vo svojo m 
odbo re je táto rakúska umelkyria ozajstným fo rnu\tom . Jej vý-

prostriedkov. Do minoval jej iskrivý te mperament. kto rý tvaro
va l aj výrazovo-farebné odtiene do sýtej ších polôh a príliš na
pína! tempov(r te tivu tak , až praskala v švoch! 
Záverečná skladba je j sólistické ho po lo recitálu . do bre zná

ma a často počúvaná Sonáta B dur KV 333. bo la využitá opä
tovne ako prostriedok pre demo nštrovanie živej radosti z mu
zicírovania . kto rá je tejto umelkyni vlastnou . Je iba otázne. či 
tá tvorivá angažovanosť'bola na mieste v takej intenzite živosti 
a fa rebnosti! Umelkyni k podaniu vrcho lného výkonu (pred
po klady preň má !) zrejme treba vnútorné napätie a dôslednú 
koncent rácia s a ko u predstúpila pred svojich poslucháčov na 
začiatku výko nu! Saturyová nie j e typ. kto rý poslucháča nudí. ~ 
Do káže ho strhnúť a pritiahnuť do sveta. s kto rým sa stotožňu
je. Drúždi však odborníka. Jitorý v duchu Odlj>o'čítava me
trum .. . Treba však obdivovať jej schopnosť vtlačiť lyrickým 
miestam veľkú dávku spevnosti . citového .po n@ru i keď ko n
trast k je mnej n{tlade s v-ýbuchmi temperamentu nie kedy príliš 
oslabí účinky. . 

Mladá sopranistka Zuzana Vaseková - pedagóg Ko nzervató· 
ria v Bratislave. sólistka Komornej opery, príje mne prekvapi · 
la. Ľahučký soprán, vnúto rne uvoľnený prejav. vyrovnané re· 
gist re. znamenitá technika dychu. solídna artikulácia textu . vý
razoý e mocio nálny po nor a mladistvý šarm zapôsobili nanajvýš 
uspokojivo a presvedčili . že sa skutočne stávame liahňou spe
váckych talentov. Opätovne dozrel jede n krásny hlas. kto rý by 
nás mo ho l reprezentovať aj v zahraničí. Pe ripe ti e vývoj a spevá
kov sú zložité. Každ ý musí prejsť štádio m hľadania sebá samé
ho. po to m zas uzna nia a presvedčiť , že v ňom skutočne niečo 
je. že mu možno veriť a investovať doň . Naprie k ve ku je Vasc
ková už ho tová speváčka a svojím nature lo m je pria m šit á na 
Mozarta . Ne možno j ej upr:icť zázemie prcdch'ádzajúcej dp
kladnej prípravy. ulcžanie a zrejme aj .. ospievanie" repertoá
ru . 4 piesne (Das Veilchen, Abendempfindung, An Chloe 
a Trennungslied) boli výrazovo odlfšené. presvedčivé. precíte
né. Úspech však zaväzuje! Na vavrjnoch zaspať nemožno! 

V záve rečnom (klav írno m) Kvartete Es dur KV 493 sa pa rt
nermi Saturyovcj stali členovia Moyzcsovho kvarteta Stanislav 
Mucha (husle), Alexander Lakatoš (viola) a Ján Slá vik (violpn
čelo). Saturyo_vá dostala príležito~ť byť spir ito m movens tohto 
ansámblu - a aj j u využila! Lenž~do akej mie ry jej prepínanie 
rovno mernej p lynulosti metra slúžilo dielu je už diskutovatcf-

..)..un sme však nemohli vychutnať naplno a to kvôli rušivým 
prvko m . produkovaným o rchestrálnym aparátom . vede ným 
málo citl ivou taktovkou rakúskeho dirigenta Johannesa Wild
nera (v súčasnosti šéfdirigenta SFK) . Kritické slová treba vy
sloviť i na pred vedenie Brahmsovcj Tretej symfónie F dur op. 
'Xl. v kto re j dirigent akoby pozabudo l na príznačnosť skladate
ľovej J?OCiiky. na vznešenosť: e ~eganci u . hlbokú filozo~iu a ~1~
ximálnu koncepčnú zovretost drela. Bo la to nevydarena exhrbr
l'ia. kto rá mohla skonči ť fiaskom . Hráči svoj e party zvládli síce 

DEBUT. 

Dana Saturyol'á-Sa§inol'á 
l 

Snímka z. Mináčová 

né. Spoluhráči pre ukázali veľa zo svoje j hudobnosti i intonač
ncj po hotovosti ( nic bezchybnosti!) . Iba v tretej časti (Alle
gretto) ako by chceli prevziať od kl aviristky vedúcu ú lohu 
a udávať spád te mpa (v tomto prípade zas o ni často forsírovali 
jeho napätie) . 

Návštevnosť podujatia bo la priemerná . obecenstvo vďačné. 
zdá sa . že aj spo kojné. 

VLADIMÍR t fžiK 

uspešne . ll,le ich výko n bol poznačený únavou z napätra. ktoré 
)'revládalo na pódiu. 

Ko mo rný ko ncert (26. ll .) dramaturgickou skladbou pripo
menul storočnicu narodenia Bohuslava Martinír. Prelúdiá pre 
l. lavír v inte rpretácii Renaty Bialasovej zne li kultivovane . no 
' určitými rezervami v artikullícii. Klavírne duo Renata Bialaso
d - Milan Bialas z B rna uviedl i Tri české tanec. Do ko na lá 
hráčska symbióza plzenskej klaviristky Jany Klečatske~ a košiľ
l.ého huslistu Petra Sklenku v dielach Päť madrigalovych stan
d. Jmpromtu a Ceská rapsódia pre husle a klavír zaistila o bo m 
mladým ume lcom zaslúžený obdiv. · • 

Koncert 29. ll . bol zostave ný z Rossiniho predohry k o pere 
Cesta do Remeša. Koncertu pre klav ír a o rcheste r č: mol č. 2 od 
S. Rachmaninova a Beethovenovej Symfó nie č . 6 Pasto rálnc j . 
l>irigent J, Wildner nedokázal v klavírnom koncerte podriadiť 
, ·lastn(r umeleckú individualitu požiadavkám skladateľa . ncdo
l.äzal skÍbiť o rchester a výbornú sólistku,(Danielu Rusó) do ho
mogénneho celku. Rezervy dirigenta boli evide ntné i v Bcctho
, ·eno vej Pasto rálncj symfó nii. 

Programovú zmenu sme zaznamenali na jedino m decembro
, ·o m koncerte SFK (6. 12.). na kto rom miesto pôvodne o hláse
ne j symfonickej básne Vodn ík A . Dvofáka odznela Mozartova 
Symfónia C dur č. 28 KZ 200. ďalej Koncert pre dva klavíry 
a o rchester B. Ma rtinú a Symfó nia d mo l C. Fra ncka. Výko n 
l.lavírneho dua Ľudmila Kojanová - Pavel Novotný v ko ncerte 
ll . Martinú sa vyznačoval nielen technicko u pohotovosťou (pri 
interp retácii tejto skladby neodmysliteľnou). ale i d ynamickým 
nuansovar)ím. rytmicko u pregnantnosťou a tvorivo u emocio
nalitou . Ko munikácia medzi sólista mi a be lgickým dirigentom 
Alfrédom Walterom bola pome rne vyrovnaná . Výrazný muzi
kantský pátos charakterizoval výko n dirigenta i vo Franckovej 
Symfó nii d mol. . l 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

V súčasnom období. keď eko nomické otáz
ky zasahujú aj do oblasti interpretačného 
ume nia a základné poslanie umelca - rozdá
vať plným prie hrštím radosť a krásu - sa neraz 
~tráca, je nanajvýš poteši teľná nezištná in icia
tíva našich mladých hudo bníkov. prevažne · 
poslucháčov Hudobnej faku lty VSM U . Po
žiada li dlhoročného čle na SKO, husľového 
pedagóga Jozefa Ko pelmana. aby ich viedo l 
, . dobrovoľnom sl áčikovom združení. Jeho 
o bsadenie (4 + 4 + 3 + 2 + l a čembalo) je 
b lízke zloŽeniu warchalovcov v prvých ro
koch ich existencie, Te leso prij a lo prostý, vý
~tižný názov Nový komo rný o rcheste r a vytý
čilo si za cid · formo u Collcgia musicum inter
pretovať najmä barokovú literatú ru. Po sotva 
trojtýždňovej , ale zrejme inte nzívne j a nad 
~encj spolupráci predstúpi lo po prvýkrát p red 
verej nosť s pr-ogramo m Vianočného koncer
tu . Vystúpe nie 20. decembra v bratislavsko m 
evanje lickom kosto le na Pane nskej ulici 
z hfadiska prezentácie p racovných výsledkov. 
relk6 vé ho akustického vyznenia. návštevnos
ti (príliš veľký priestor chrámu) , zvukovej 
podoby i celkove j atmosféry. pokladáme za 
formu verejnej generálky. Už ďalš ia akcia 
Vianočný koncert v Modrom kosto le na Bez
ručovej ulici (v nedeľu 23. decembra tesne po 
bohoslužbách) mala výrazne vzostupný 
trend. atmosféru a plnú návštevnosť! O bidve 
vystúpenia bqli prístupné verejnosti bez 
vstupného. 

Nového komorného orchestra 

stával z opusov: ktoré buď nálado u (Bach. 
Barbcr). duchovným texto m (Salve Regina 
od A . Scarlattiho). alebo i samo tným názvom 
ko rešpondovali s atmosfé ro u blížiacich sa 
sviatkov (C hristmas concerto grossa G. To
relliho a záverečná skladba Concerto grossa 
op. 6. č . 8. Na Božie narodenie A . Corelliho) . 
Vychád zajúc z úrovne inte rpretácie pokladá
mc za vrcho l večera opus Salve regina A. 
Scarlattiho za spoluúčinkovania osvedčenej . 

muzikálnej . spoľahlivej. nczlyhávajúccj 
a pre to oprávnene ováciami. vďačného o be
censtva ovenčenej vokalistky Marty Bcňač-

Táto nanajvýš ušľachtil á iniciatíva - akýsi 
novodo bý pendant starej trad ície pestovania 
komo rnej hudby na p relo me storočí v metro
po le na Dunaji má ďalekosiahly význam pre 
tvorivý rast mladých adeptov hud by. pre ich 
nastávajúcu umeleckú d ráhu . Ako popredná 
osobnosť nášho hudobného žľvota má J . Ko
pclman u štude ntov zre jme rešpe kt a silou 
~voj ho výrazného cíten,ia ytláča interp retova
ným dielam osobitý a presvedčivý punc. 

Ak si ešte uvedo míme. že väčšina štude n
tov ne má k dispozíci i' práve na jkvalitnejšie 

, nástro je. o to viac musíme ohodnoti ť méty 
zvukovej podoby a spektra farieb súboru . ku 
ktorým sa už stiho l dopracovať. Z rejme má 
na to m svoj podie l aj p ráca pedagógov- v in
d ividuálno m vyučovaní hlavných nástrojov 
a p redchádzajúce skúsenosti zo súborovej hry 
na ko nzervató riu . 

Medzi komo rnými ansámbla mi s láčikové
ho obsade nia si u nás SKO do kázal vybudo
vať postavenie s východiskovými profesionál-

nymi k ritér iami vysoke j úr'irvne p ri po ro'l(ná
vaní všetkého, čo prináša te nto žáne r a to nic
len v domácom ko ntexte . Ak z to hto zorného 
uhla hodno tíme výko n NovéHo ko morného 
orchestra, musíme zohľadniť jeho .. kojenec
ký vek'' dobrovoľný amatérizmus (v zmysle 
lásky k hudbe) členov a po to m dospejeme 
k veľmi priazn ivým závero m. Súbor v prvom 
rade zaujme vláčnosťou . nezakladá-si na svie
tivosti ; k bezchybne j virtuozite a' k vnúto rnej 
isto te rýchlych častí zatiaľ súbor nedospel. 
Napriek to mu dominuje ťah . mu{ ikantský 
nerv a zvuková rafinovanosť sú nahrad zované_ 
isto u mierou vitality a bczprostrcdno \i výra
zu. K najkrajš ím zážitkom večera p_atrili lyric
ké skladby. Vrúcno u kontabilnosťou 1 zaujal 
ansámbel už v úvodnej populárnej skladbe 
A ir od J . S. Bacha či v Adagiu S. Barbera (je
d iné vybočenie z čisto barokovej d~amatur
gie) . 

Koncert svojou d ramaturgicko u stavbó't 
zohľad rioval predvianočnú atmosféru . Pozo-

\ kovej (mezzosoprán). 
Pri hodnotení d voch výko nov rovnakého 

progra mu v podan í tých istých interpre tov 
sme sa opätovne presvedčili . aké nevyhnutné 
pre umelecké napredovanie t~ lesa aj sólistu 
je pódiová skúsenosť. O aký kus dokázali 
mladí interpreti pokročiť od jedného výko nu 
ku druhému! Výraznejšia isto ta v sólových 
concertinach. zvýšená ko ncentrácia a me nšia 
nervozita v rýchlych úsekoch ! A nad, tým 

, všetkým dominovala tvorivá radosť z muzicí
rovan ia . Nebolo to rutinérske remeselné 
odohráva nie nô t. lež ušľacht i lé rozdáva nie sa. " 
za ktoré im platí viac než uznanie a obdiv: 
srdečná gratulácia ! Veď semienko. ktoré J . 
Kopelman zasieva do sŕdc svojich zvere ncov 
má všl!tky predpoklady vyklíčiť a prin iesť čo
sko ro bohaté plody! 

vč . 



Zlatokorunské písne 
Musica bohemica 

· Dirigent Jaroslav Krček 
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Naprie k to mu jedno tlivé skladby 
majú rad spoločných znakov či 
v samotno m názve. v lokalite pro
gramovej inšpirácie. čo j e však naj
po dsta tnej šie - v spôsobe kompo
zičného prístupu . R espighi každú 
sklad bu uvád za vstupnými . pro
gramové zameranie príslušného 
opusu obj asňujúcimi riadkami . 
Skoda. že pticstor na obale . určený 
na komentár ku skladbe a k inter
preto m. nedo vo l'uj c tento text 
sprístu pnii posluch<íčovi. Tento 
program je to tiž vdkým pomocní
ko m p ri ozre jmení a t)•m aj pocho
pení o bsahového z<ime n 1. Názvy 
čast í každej symfonickej básne 
uvedené v záhlaví však základný 
program približujú aspori nímco
vo. Auto rov ko mentár zaraďuj e 
triptych medzi žáner novodobejšic 
chápanýéh symfo nických b ;ísní 
s výraznými vplyvmi talianskej 
opernej trad ície. impresio nistickej 
fa rebnosti a náladovosti. pravd a 
v syntéze S' rc trotcndcnciami eu
rópskej · hudby l . polovice nášho 
s toročia . K najväčším p r ínosom 
to hto rímskeho symfon ického trip
tychu pat rí inštrumcnt ačné rúcho. 
na ktorom sa zrejme nemalou mie-

Dramaturgické možno~t i gramo 
fónovej produkcie ešte zďaleka nic 
sú vyčerpané . Vďaka vynalieza
vosti môže byi gramofónov;í pla Ilia 
ešte stále príiažlivým kultúrnym. 
ale i obchodným médio m. Komcr,
cionalizácia zvukových nosičov sf
cc obTubujc skôr stereotypné dra
maturgické zostavy. postavené 
buď na po pulárnych osobnostiach 
č i osvedčených tituloch (pravda vý
nimky nic sú vzácnosiou) . a ta k'jc 
dobre. že ešte jestvujú firmy a od
vážni producenti. ktorí sa bez vy
hliadky na komerčné (•spcchy sta
rajú aj o udržanie a š íren ie vlastnej 
národnej kultúry. o bjavovanie 
svojej identity i duchovných trad í
cií. neboj-a sa konfrontácie minu
losti s prítomnosiou . ha ani nových 
tvorivých rransform;ícií. 

G r;unofónov;í platr)a z Pan ronu 
Pod prostým názvom ZLA TO KO
RUNSKE PIESNE. na prvý po
hTad nepôsobí zvláši a!rakt ívnc ani 
provokujúco. avšak meno ume lec
kého vedúceho súboru Musica ho- / 
hemica Jaroslava Krčka je už d;~v

no zárukou profesionality a ôbjav
nosti. ako to do kázal u mnohých 
cenných hudobných pamiatok . 
A ta k viac zvcdavosi na .. krčkov
ský rukopis··. ako zna losi obsahu . 
ktorý sa pod týmto názvom skrýva. 
privedie poslucháča k pramenisté
mu a čistému žriedlu piesní. kedysi 
známych a populárnych . dnes 
už nachádzajúcich sa iha v zacho
vaných zbierkach . 

Zlatokorunské piesne. kto ré sú 
centrom dramaturgie tejto gramo
fónovej nahrávky sa zachovali vďa
ka zbierke Karla Jaromíra Erbe na. 
ktorý ich získal k prcpisu od rudn
vého hudobníka a sklada1 c l'a F r;lll 

tiška Hi1lku (1780 - 1S60) a vyda l 
ich v konečnej redakcii svoj ej 
zbierky z roku 1864. Ide o piesne 
z dosiaT nczvestného rukopisu Tu 
ctového hudca Ondreja Hi•lku - o t
ca Františka Húlku - ktorý pôsobil 
v kláštornej dedinke' Z la tá Koru
na. Upravovateli a piesní Jaroslav 
a Josef Krčkovci - ako uvád za au
tor textu Jindrich Pecka - popri Er
benovcj zbierke po užili i zápisky 
Čcňka Ho lasa. To je však v,ccná in
formácia . Dm há stránka je spôsob 
umeleckej realizácie. úpravy. či 
prepisu . Túto stránku p•:cncchá
vam hodnotii odhorn íkom. ktorí 
poznajú citované zbierky a podob
nýpramcnný materiá l. Ide tu ostre t
nutie čisto poslucháčske. kto_ré na 
mria bez predsudkov pôsoh í vcfmi 
nenútcne. nc.vyumclkovanc. pro
sto. čisto a muzi~antsky spontán
ne. Upravovatc Tom jednotlivých 
piesní. ako aj sú bo m Musica bo hc
mica a sólisto m (Jarmila Miháliko
vá. Hana C:hlomková. Jaroslav 
Krček a Lubomír V raspír) pod ari
lo sa oživii svojráznu invenčnú 
sviežosi starých textov a nápcvov 
pozoruhodným. spôsobo m. Piesne 
dýchaj(• pastorálnou Tahkosiou . ta
nečnosiou . Tudovým esprito m. hu
morom i lyrikou . Sú to nádhe rné 
skvosty Tuctového génia . je to krás
ny doklad o vysokej a nenapodobi
tcTnej kultúre spred vyše dvesto ro-

k,l\'. O tej to gramoló mwej nahr;i\·
ke. k torá sa možno nedostane 
do výkla tlnS•ch skríri povcd l'a 
a traktívnych komerčných titulov 
nepíšem recenziu . Sprostredkú
va m či t a tdovi iba vlastný d ojem . 
kto rý môže hyi subjektívny a sym
patizuj úci s .. k rčkovským rukop i
so m" úprav či transkripcií starých 
piesn í. Chcem však či t a tcTa. či po
tencionálneho z;íujemcu upozorn i i 
na existenciu tej to gramofónovej 
nahrávky. pretože ]ej bodno ty sú 
v oživení historicky cenného mate
riälu. kto rý v int ímnom a d ôver
nom počúvaní do káže p riblížii 
kúzlo a a tmosféru na českom vidic

'ku v d obe rozkvetu baroko vej kul
túry. 

Hudobná rcalizitcia nahriívky 
po /Vuk o' CJ i technickej >tr;ínkc je 
na ;;tantlardne dob rej urovni. Ldó
razňujcm dobré a plastické . no 
najmä zrozunii\cfné sn ímanie vo
k;\ lnych partií. čo je nesmierne dô
ležité p re pocho penie o bsahovej 
strá nky tex tov. Komerčnejšiemu 

uplat neniu nahn~vky hy urči te na 
pomohla výtvarne n;\paditcjšia 
obálka. čo však ešte môže nahradii 
a upravii jej dohrá propag;ícia. 

MARIAN .J URÍK 

~u~ 

l 

. ro u podicfali aj zásady N . Rímske- ' 
ho- Ko rsaknva - jedného z Respig
hiho uči tdov. · 

Nepatrím k obdivovatcTom h ud- . 
by. v k to re j je tak výrazne v poprc- ,, 
dí zovriajškovosi . zvuko malebné 
efekty. v istQm zmysle lacnä páči
vosi. Ne možno však Respighimu 
uprici súčasne znamenitú re mcse l
n(l poho tovosi . cit pre proporcie. 
zvu komalebné efe kty. zmysel pre 
ko ntrasty. ale súčasne aj istú mie ru 
l'ahšcj efektnosti . Vypä té klcnh~· 

dynamických oblú kov móžu zvicsi 
dirigenta k prcháňan iu intenzity 
o rchestrálneho tutti a aj k istej for
mc exhibicionizmu. Auto rovi ide 
skôr o zachytenie nálady (v čpm -
ale nielen v tomto - nadväzuje na 
ideály im presio nistov) ale ž i a ľ. bez 
výrazne jšieho filozofického . či 
emocionálneho podtex tu . Dôraz 
na prezentovanie nástrojových 
skupín aj ich sólistov d áva zas prí
ležitosi zaskviei sa širokému spek
tnr o rchestr:í lnych hráčov. 

\ 'dakr;ít owcdčený dirigent i 
~ku>en) t akti~ Ondrej ~en;ír~l na 
čele Symfonického o rchestra Slo
venského rozhlasu v Bratislave v 
prípade Respighiho dôsto jne krá
ča bez výrazne jšieho zakolísania 
po po me rne úzkej. zla tej st rednej 
ceste bez toho. aby zaprel svoj tvo
rivý tempera men t. ktorý vo väčši
ne pr ípadov vhodne korešponduje 
s vitalitou talianskeho raze nia. Vy
zdvi huje a prime rano u náladou 
umocriu.ic me niaci sa programový 
zn mcr autora. O piera sa pri to m 

Ottorino Respighi: Rímske slávnosti (1929), Rímske fontá
ny (1917), Rímske pínie (1924). Symfonický orchester Slo
venského rozhlasu v Bratislave. Dirigent: Ondrej Lenárd. 
OPUS 9310 2150. Digitálna nahrávka. 

Tript ych v)•razné ho reprezen
tanta ta lianske ho symfonizmu 
prvej tre ti ny ná~ho storočia O . 
Respighiho (1879 - 1936) inšp iro
vaný a tmosféro u .. večného mesta" 
sa len málokedy ocitá ko mpletne 
(auto r ho ako taký ani nezamýšTal) 
vedTa seba na ko ncertno m pó diu . 

o nemalé hr:íčske možnosti nášho 
eoprcdného symfonického te lesa. 
Tažisko jeho úsilia smeruje k 
udržaniu napätia a skfbcniu línií 
jednotlivých plôch tak . že poslu
cháč ani ncpostrc hne .. strihy" p ri 
nahrávan í. 

Zrejme časové dôvody spôsobi-

·li . že .. uloženie" častí týchto troch 
o pusov na gramoplatni nie sú pres
né v po radí po dTa ro kov vzniku . 
Najmladšia z nich (z roku 1929) 
a naj frekventovanejšia časi trip ty
chu (R ímske slávnosti) sa tak do
stala na začiatok . Pre kupujúceho 
(d úfajme aj zahraničného) d iskofi 
la bude zrejme príiažli vá výtvarná 
hodnota obálky s tematiko u sta
vebných pamiatok .. večného mes
ta" . kto rej auto rko u je Sylvia 
Hložníkov:í. 

s) 
cenzentské de tai ly? Co ak b y boli 
vyslovené možno k jedne j 'z našich 
posledných nalmívok to hto žán
ru ... ? 

Celkový do jem o kvalite určuje

aj použitie dobových inštrumen
tov. kto ré na jednej strane výrazne 
približujú atmosféru doby. v ktorej 
tieto d ie la zneli. na strane d ruhej 

• ponúkajú možnosi porovnávai 
zvuk súbo ru s ansámblo m používa
júcim súčasné nústroje . 

Prezentovaná sn ímka je už v last
ne h isto rickým dokume nto m úrov
ne súbo ru (nahrnvalo sa na jar 
1988) a koncepcií jej vtedajšieho 

joannes Patzelt: Castor et Pollux. Hudba pre školské hry. 
Pollux - Kamila Zajíčková-Vyskočilová (soprán), Castor -
Jitka Saparová (alt), Jupiter, Charitas - PeteJ Oswald (te
nor), Mors - Peter Mikuláš (bas), Genius Justi - Viktória 
Stracenská (soprán), Genius Justiniani, Echo - Marta Be
ňačková (mezzosoprán). 
Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel (vý-
ber). . 
Peter Oswald (tenor). 
Musica aeterna, dirigent: Pavol Baxa. OPUS Stereo 93U 
1719. Digitálna nahrávka. " 
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Jcdn)·m z v)·Lnamných pnno~tw 
in iciat f\ty v o blasti výsku mov hu
dobnej praxe prc&hádzajúcich 
storočí bola snaha našich muziko
lógov postupne odstraiíovai biele 
miesta na mape dávnej t}linulosti. 
Spr ístupr)ovai verejnosti skvosty. 
kto ré tu v minulosti zneli. najzauj í
mavejšie z nich vybrai . spartovai. 
zrevidovai. doplnii. aby sa zabud
nutá hudba mo hla vzkriesi i do zvu
kovej podoby a pripomím!l s(•čas
níko m atmosféru dávno zašlých 
dôb. Pravda. tá to iniciat íva pred
poklad ala (alebo v spätnej väzbe 
stimulova la) vznik súborov. k to
rýc~ reprodukčné a štýlové zame
ra nie sa orientova lo práve tý)ll to 
smerom. J cdno/m z nich je Musica 
aete rna . 

Recenzovaný t~tul realizovaných 
opusov z obdo bia baroka. ktoré 
sa viažu k Slovensku (informuje 
o tom zasvätený komen tár z pera 
J . A lbrechta) je výsledko m niekor
koročného. t'1sili a viacerých odbor
níkov. Ko l'ko vynaloženej práce 
muziko lógov (Ľ. Ballová. J . A l
brecht ) sa skrýva už len za púhym 
objavom pramc r)ov. ich výberom : 
mravčia práca edito rov (spart ácia. 
revízia partov. príprava na ich vy
dan ie tlačou). K nej pristupuje p rí
no s interpretov. od naštudovania. 
cez kryštalizäci u koncepcie a vc rcj
flé produkcie. A ž po niekofkoroč
Ílo m zako tven í o pusov v repertoári 
(o bidve odzneli premiérovo 
na ko ncertoch Hudobného oddele
nia SNM v Bratislave) sa pr istúp ilo 
k finále: ku gramonahrávkc . Prav
da. posluclľáč o zákulisí vcfkej . 
niekoTkoročncj práci realizátorov 
nevie. Počúva výsledný prod ukt 
a cez p rizmu vlastné ho dojmu hod
no tí to. čo počuje. 

Nájde sa v budúcnosti sponzor. 
ktorý adekvátne ocen í úsil ie tor
kých zúčastnených aj v systé me 
tržnej eko no miky? Kfúčovým kri
té rio m, bude predovšetkým finan
ený profit a jeden takýto titul vyža
duje značnú d ávku idealizmu všet
kých realizátorov. Je možné s ve
domím to ho všetkého hfad ai re-

di rigenta Pavla Baxu . .l.: to ri;ll ~ 
(vo vydavatd~tvc O PUS št vrt~· ) 

gramofónovÝ ti tu l súboru. V\·kom· 
Šólistov mafú profesionálne -lxmÍ
metre a ich hlasové timbre vhodne 
korešpondujú s postavami . ktoré 
stv:\ni ujú . 

Dosi prekvapuje. že naj mä la
tinský text ( u Patzclt n) uvcdct\~·. 
na óh:\lkc na viacerých miestach 

detailoch nekorc~pnndujc s tým . 
o speváci spievajú. V nemeckom 

texte Srcera je odchýlick min imál
ne. Oba texty majú aj slovenský 
pre klad (od osvedčenej Je ly Krč
méryovej ). ktorý umožri uje poslu
cháčovi zoricn tovai sa v obsahu. 
U Speera ide o výbe r zrej me naj
atraktívnejších čast í celej zbierky. 
pričom na gra moplatni sa stried ajú 
čast i inštrumentiílnc s vok:ílnymi 
(P. Oswald). c mccký text je aj 
u PoTského a Nemeckého tanca. 
A utor designu T . Pbecký ?voli l p re 
olv'ílk u priliehavú dobovt'r rytinu 
Levoče. Partitúry oboch skladie b 
vyšli v O PUSe. 

- --------· ·~ ......... ,_ ·.• 

VLADO ČÍŽIK 



HUDOBNÉ DIVADLO 

·poJ'ská ·krv . " . . , 
I DSpirUJUCa 

Začiatok novej umeleckej sezóny 
v opere DJGT patril dielam českých au
torov. Po Dvofákovej Rusalke ponúkla 
dramaturgia v predvianočnom čase pre 
zmenu operetný titul - Poľskú krv Oska
ra Nedbala. 

Po rokoch umeleckej činnosti súboru 
už nejde o to. aby v operete videli lacnú 
zábavu. Naopak. takáto operetná insce
nácia je výbornou školou v umeleckom 
profilovaní telesa, odľahčenou v hudob
nom tvare , ale náročnou v celkovom ob
sahovom a insccnačnom podaní. Preto 
dramaturgia opery DJGT častejšie pri
stupuje k tomu , že inscenáciu operety 
zverí tvorivému tímu hosiujúcich umel
cov, čo prináša často súhru inšpirujúcich 
podnetov. 

Tento princíp zvol ili aj pri príprave 
Nedbalovej operety Poľská krv, ktorú 
v DJGT uviedli 14. a 15. decembra 1990. 
Hosťpjúci inscená tori: MiroGrisa -reži
sér, Adolf Vykydal - ,dirigent a J án Do
linský - choreograf f oživili populárne 
dielo českej operetnej klasiky duchom 
recesie. s akcento m na vtipnosi, komiku 
deja a rozohranosi výstupov . Nesledo
vali tým nič viac. len dai nápaditej hud
be dobrý priebeh . v kašírovenej scéne a 
v kostýmoch s dô razom na prvkoch poľ
ského ľudového kolori tu . Koncepcia re
žiséra Grisa vychádzala zo zachovania 
dobovej atmosféry predlohy (rok 1913) . 
oživenej komunikatívnymi prostriedka
mi súčasnosti , čo sa mu najviac podarilo 
v scéne kumpánov grófa Baranského 

OPÄŤ 
OPERNÝ 
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SltVESTER?. 
V uboch 'i..:d..:n'~) ch up..: rný..:h ... livadlad J 

sa rozlt1čka so starým rokom už tradične snú
bi so Straussovým Netopierom. Šampanské 
na plese u Orlofského v tento večer tieklo tiež 
v londýnskej Covent Garden. v mníchovskej . 
berlínskej i lipskej opere. Parížania v Opere 
Bastille sil vcstrova li s Mozartom. hamburské 
publikuin s Bcethovcnovou Deviatou ... 

V polovici šcsldesiatych rokov dobrý zvyk. 
strávil posledné hodiny roka v kruhu svoj ich 
diväkov. pestovala i opera SND. Spomínam 
si na špeciálne zostavený poloscénický Kon
cert v obrazá rni. po l)om to bol Silvester 
v opere a v roku 1966 dokonca premiéra Brit
tc novho Alberta Hcrringa. Potom sa. mys
lím . párkrát objavi l Barbier zo Sevilly a ne
skôr . po dlhé roky. ostávali brány opery za
tvorené . 

Na prctrhnutú nil sa 3 1. decembra 1990 -
v rämci hľadania novej tváre - pokúsila nad
viazal obrodzujúca sa brat islavsk;í Komorná 
opera. Novoročné koncerty z minulosti pre
sunula na silvestrovský termín a položila tak. 
dlifajme. základný kamei\ novej tradícii. Ná
pad to hol skutočne dobrý. Azda za ním cíti ť 
iniciatívu nového riaditeľa Miroslava Fischc-

Už nickofko rokov nám Hudobnú fakulta 
VŠMU m1ka semestrálne práce poslucháčov 
svojej katedry spevu v programoch Fragme n
ty. uvádzaných v Divadelnom štúdiu. Aj 
Fragmenty 90/91 sa pridŕžajú ustälcncj kon
cepcie: namiesto prísne vážneho koncertu 
árií mladých adeptov spevu nám ich predsta
vujú v podobe. v kto re j má vyniknúi syntetic
ký charakter operného ume nia . a teda aj ic l)_ 
odbornej prípravy. V praxi to znamená nie
Jen kombináciu spievaných ukážok s hovore
ným slovom (sprievodným textom). ale tiež 
namiesto statické ho podania prezentáciu roz
šantc ných spevácko-pohybových etúd. nese-' 

v druhom dejstve. Dôraz kládo l aj na 
drobné výrazové detaily, každý výstup 
bol plný života, náväzných akcií , obra
zov. Určitú javiskovú statiku na rušoval 
drobnými pohybovými nuansami, ktoré 
podporili celkový výraz, dodali mu vtip
nosť, nenútenú grotesku i dobrú gradá
ciu. Každá postava bola tvarovaná 
zmysluplne, s citom pre mieru a únos
nosi výrazových prostriedkov. Stále 
sviežo a sebeprimerane uviedol postavu 
Zarembu Andrej Bystran. Pôsobivým 
zjavom bola Helena Oľgy Hromadovej, 
s výraznou noblesou. ale aj prostodu
chosťou a premysleným vtipom ; jej al
ternantka. Mária Tomanová, vniesla 
do postavy viacej lyrizmu . Gróf Bole
slav Baranski - stvárnil Ján Zemko -
po indispozícii na prvej premiére bGl 
v ďalších predstavenrach 1uvoľnený, fah
komyselný suverén , s vtipom gfadujúci 
celkový spád deja. Wanda - spoľahlivo 
uvedená Alenou Stopkovou, či viac afek
tom narábajúcou Miriam Kováčovou 
{štipendistka SHF) a Jadwiga, Wandina 
matka v podaní Jarmily Vašicovej a al
teqlUjúcej Boženy Lenhardovej, vytvá
rali kreáciu žepských dvojíc herecky 
osobitých a nie dostatočne výrazovo zla
dených (sviežo a mľado vyL;erajúca Jad
wiga pani Vašicovcj k Wande pani Stop
kovej) . Popie l Daniela Parkányiho bol 
vtipný, naivný mladík . ktorý spevácke 
kvality vyvažoval kultivovaným pohy
bom ; s problémami začiatočníka 
sa v tejto roli popasoval člen zboru Peter 

ra. pretože práve on sa pred štvrťstoročím re
žijne podieľal na pOdobnom projekte v brati 
slavskej opere. A azda aj kolektív sám cítil 
potrebu tvorivej aktivity (pred Vianocami 
uviedol tiež pásmo betlehemských hier). kto
r;\ mu v minulosti chýbala. Tentokrät však ne
mala KO k dispozícii veľké javisko, takže 
efektnú show muselo - v súlade s poslaním te
lesa - nahradiť komorné pásmo á rií a scénok. 
Intímne prostredie Divadelného štúdia Re
duty na atmos~ére neubra lo. práve naopak. 

ných v duchu typicky študentskej recesie. 
Práve tento mbment je v doterajších Frag
me ntoch zdá sa určujúcim , ale zároveň tiež 

'najviac sporným. ak sa na podujatie pozerá
mc z hľadiska adresáta . Toho totiž akoby si 
realizátori tohto programu zabudli ujasniť . 

Viaceré prvky ukazujú. akoby šlo o .. internú 
prehliadku". určenú pedagógom a spolužia
kom (ktor! tiež na premiére výrazne v publi
ku prevládali) . ďalš ie prvky "zasa naznačujú 
orie ntáciu na širšiu verejnosť. Isteže sa môže
mc baviť aj sami na sebe. ale rozosmiai kole
gu či pedagóga je ako cieľ asi trocha pomýle
ná záležitosť. Tým treba skôr ukázať. čo všet
ko som sa už naučil. a k tomu Fragmenty (v 
ktorých sa na každého ujdú maximálne dve 
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O. Nedbal: Pol"ská kn·, zra,•a- A. Stopková (\\'anda), J. Vašico,·á (Jadwiga) 
Snímka archíl' Hž 

Svetlík. Baranského kumpáni tvorili 
groteskné výstupy. v ktorých si režisér 
.. zgustol" na drobnokresbe nestálych 
mužských charakterov. 

Rozobratému javisku konkurovala 
aj temperamentná Ncdbalova hudba, 
dirigent Adolf Vykydal jej dal vyznieť 
vo všetkých farbách . Ak sme na prvej 
premiére pozorovali tempovú rozkolísa
nosť zboru a sólistov. v ďalších predsta
veniach "dirigentská tvrdošij nosť'· pána 
Vykydala potyrdila správnosi tempa 
a farby orchestra. ktorá evokovala ne
dbalovské cítenie. Výraznou mie rou tak 

1 prispel ku koloritu hudobnej faktúry 
diela vypointovaním režisérových insce
načných zámerov. k čomu vhod ne dopo
mohla aJ choreografia Jána Dolinského. 

diváci mali k sebe bližšie a užší bol i kontakt 
s účinkujúcimi . 

Definitívnu fazónu poldruhahodinovému 
programu dával zrejme celý kolektív. Jeho 
jediným cieľom bolo prihovoriť sa sviatočne 
naladeným návštevníkom. troška si zašantiť 
a napokon. symbolicky si pripiť na budúc
nosť. Nehľadajme preto v tomto pokuse 
o operný Silvester viac, než nám tvorcovia 
s o tvoreným srdcom ponúkli. Isteže. o opti
málny tvar sa iba snažili , overovali si ambície 

ukážky) poskytujú málo priestoru . pričom eš
te prílišným dôrazom fla komičnosť e fe ktu 
neraz odsúvajú vokálnu stránku výkonu na 
dru hú koľaj . Formálne sú však Fragmenty 
podujatím pre verejnosť. Pre j ej odborne jšiu 
časť by podujatie mohlo byť signálom čím 
VŠMU obohatí o nejaký čas naše spevoherné 
súbory. pre časť laickejšiu vhodn ým priesto
rom pre fo rmovanie vzťahu k vážnejšej múze. 
Jedných i druhých však vehementne ignoruje 
už bulletin . v ktorom chýbajú také základné 
údaje. ako je ročník štúdia jednotlivých 
adeptov. no najmä zoznam uvedených uká
žok. Po tom sa nám môže stať . že keď sa opý
tame jedného z prítomných poslucháčq.v 
v publiku. kto spieva O scara (sopránový pa~t 

Scénaj a kostýmy Pavla Herchla ostali 
v rovme nápadu, opierajúceho sa o do
bový vkus. čím celkový rámec inscenácie 
bez nadnesenosti či tvarového náznaku 
inklinova l viac ku klasike s ľudovými 
prvkami ako k salónnemu efektu . 

Umelecké vedenie opery DJGT hľadá 
v súčasnost i rôzne možnosti tvorivej 
práce . aby tridsairočné úsilie činnosti 
tohto telesa nevyšlo v dnešných ekono
micky vypätých dňoch nazmar . Má všet
ky predpoklady k to mu, aby opakovanie 
titu lov nebolo jedinou cestou k naplne
niu p rofilu súboru. ale vytvorilo paletu 
aj ďalších pútavých diel. ktoré budú je
ho výhradným in scenačným počinom. 

EVA MICHALOV Á 

v ukäžkach presahujúcich bežné hranice re
pertoáru i schopnosť improvizovať v próze. 

Program bol kombináciou koncertantne 
poňat ých číse l s poloscénickými i parodizujú
cimi výstupmi. zdravý humor sa striedal s in
vcnčnou pricm..:rnosťou . vokálna kvalita s po
kusmi o jej dosiahnutie. Podujatie nemalo 
jednotnú dramaturgickú líniu. Ťažko tiež do
siahnuť efekt s kavat!nou Figara z Barbiera 
zo Sevilly. alebo piesliou Tasila z Grófky Ma
ricc. či s áriou Adely z Netopiera. keď absen
tuje interpretačná virtuozita. brilantnosi 
a lesk výšok. Preto viac zaujali originálne ko
mické nápady. Napríklad basová ária dona. 
Basilia v podaní mezzosopra nistky. so simul
tánnou mimickou akciou basistu (Jitka Sapa
rová a Ladislav Neshyba). či federatívny čes
ko-slovenský prípitok z Traviaty (Ivica Ne
shybová a Jozef Abel). Zato dosť naivné bolo 
parodovat!ic Si lvie z Čardášovej princeznej 
barytonistom (Dušan Jarjabek) a neustále 
očakávanie konferenciéra. hoci pointa na zá
ver programu nehoJa na zahodenie. 

Z hľadiska speváckeho nesporne domino
vali Lilija Larinová a Ladislav Neshyba. Sop
ranistka má peknú kantilénu. sýtu mladodra
matickú farbu a vokálnu kultúru . Jej výšky 
potrebujú ešte určité technické dopracova
nie. Hoci · sa uviedla v lyrických ukážkach 
(Margaréta. Lauretta). tuš i ť i jej perspektívy 
v partiách dramatickejšieho odboru. Popri 
veľkom zmysle pre vkusnú komiku. prekvapil 
basbarytonista L. Neshyba (Musorgské ho 
Blcha. ária G ianni Schicchiho . duet z Preda
nej nevesty) voľne plynúcim tónom. vyrovna
nými polohami a výstižnou charakterokre
sbou. Po celý podvečer orchester Komornej 
opery dirigoval Marián Vach. 

PAVEL UNGER 

pážaťa z Verdiho Maškarného plesu) . dosta
nemc odpoveď. že Rp man Pauliny (ten prav
depodobne spieval Porgyho). 

Fragmenty 90/91 boli tentoraz rozdelené 
na dve časti : opernú a muzikálovú (tá nahra
dila časť opcrctnú v produkcii R9/90). Práve 
recesistický ráz. ale aj krátkosť vstupov. ne-

. umožňujú si urobiť solídnejší obraz o miere 
talentu . Vokálne najviac zaujala I:. Vargico
vá s prieraznou koloratúrou v árii Offcnba
chovej bábiky O lympie. z h ľadi ska komplex
ného zasa S. Sklovská v árii grófky z Pikovej 
dámy a piesn i z muzikálu Cats. hoci v jej prí
pade išlo o tofké výrazovo-vokálne (prirodze
ne aj he recké) prehrávanic. aké si v bežnej 
(ncparodistickej) produkcii nebude môcť do
voliť. Celkove. čo je už pomaly tradičné . sa 
potvrdil väčší výber v ženských hlasoch. oži
vených aj účasťou zahraničnej poslucháčky 

A. Yoshidovej. zauj ímavej viac v hlasovom 
materiá le než v priveľmi striedmom prednese 
(ária Rusalky). 

S. ALTÁN 



AKTUALITY 

v 

a režisérom Kolomanom Cillíkom 

Prišla náhle a nečakane ... :\akunicc, kto 
z nú čaká smrť? Preio'apí vldy s bolcsfou, 
akú sme pocítili aj pri správe o náhlom sko
ne operného režiséra Kolomana Člllíka (30. 
deeembra 1990). . 

Jeho život patril javisku, na ktorom vytvá
ral svoje umelecké prcdsta''Y· Po krátkej tvo
rh·ej práci v SĽUKu pôsobil v Divadle Jonáša 

Záborského v Prešove, aby sa v roku 1964 na
trvalo usídlil vo svojom rodnom kraji a prijal 
miesto v Dh•adlc Jozefa Gregora Tajovského 
v Banskej Bystrici. Tu prešiel postami vedú
ceho umeleckého pracomíka, · dôn!rnc po
znajúc prednosti i úskalia nijazdovej oper
nej scény ako režisér, dramaturg, umelecký 
šéf a tiež riaditel'. Na všetkých postoch si zís
kaval obdh· a uznanie svojím nesmiern)m 
kľudom, zaujatím pre prácu, dômyselným 
nazeraním na hudobné umenie, postrchmi 
tríbenými množstvom preštudovanej litera
túry i dôverným poznaním umeleckého teri
tória, ktorému zasvätil roky nojej zrelej tvo
rivej práce. Z t)'Še päťdesiatky hudobno-dra
matických titulov ostant1 nám v živej. pamäti 
jeho inscenácie pôvodn}·ch opier slm·cn
ských skladatel'ov, kde dominuje predovšet
kým obnovená premiéra opery Detvan Vilia
ma Figuša Bystrého (1975), Maierova opera 
Dreváky (1978) a ne1 .. nbudnutcľný Majster 
Paml Bartolomeja Urbanca. 

l keď od roku 1987 bol ,, dôchodku, jeho 
život ostal naďalej plný tvorh'Ých činov. 

Skontaktoval sa s ochotníck)mi divadlami 
a bol im nielen odbom}m radcom, ale aj l'ud
sky blízkym priatel'om a člm·ekom, na ktoré
ho sa radi obracali všetci ctitelia dh•adelnej 
múzy. O to bolestnejší je jeho nečakan5• od
chod. Česť jeho Jlamiatkc! 

-cm-

Riaditeľ Štátneho din1dla ,. Košiciach ')·pisujc· konkur1. do nrch(•stra ŠD na 
miesta hráčov na: 

-husliach -tutli 
-fagote 
- ,·iole . 
- kontrabase 
-klarinete 
- l. lesnom rohu 
-bicích. 
Prihlášk~ na konkun s U\'edením odborného ,~1.dclania, doterajšej pra:\.e zasi{'

lajte na adresu: Štátne dh·adlo~ odd. personálnej práce, Šrobárm·a 14, 042 77 Koši-
ce. 

Na konku rl. uehád7.ačm· po7.vemc písomne. c·estomé hradíme len prijutimuch:í-
dzačom. · 

X:\.X 

SJm·enská filharmónia ,. Bratislave '~·pisujc konkur1. na miesto: 
- hráča na ,·iolončele, 
-hráča m• kontrabase, 

bF' p~ 2, flaute, !> J)t'r !tpck iÍHIOU po' ÍIIIIO!>t'ou hral' na l. fl au te. 
. .S, -u~oční ~ňa 28. 3. 1991 o 9.00 h ,. koncertnej sieni Slcn·cnskcj fil-

harmónie. Prihlášky prijÍma a inform:ície poskytuje personálne odd. SF, 1 :učíkom 
J. 816 Ol Bratislam, tel.: 33 .B Sl-.1. 

xx x 
Slovenská filharmónia,, Bratisla,·c ,·ypisujc konkurz do Slm·cnskétw filh a rmo-

nického zboru do hlasmj·ch skupín: 
-tenor 
-bas. 
KonkurL sa uskutoční dňa 26. 2. 1991 o 13.00 h' skúšobni Sl·'l., Brali!>lam-Redu

ta. •·učíkm•a ], l. posch. 
Prihlášky prijíma a informácie posk~·tuje personálne odd. SF, fučíkma 3, 816 Ot 

Bratisla''ll, tel • • U 33 51-3. 

ORGANOVÝ KONCERT PRE MLADÝCH 
S peknou iniciatívou vyšiel Sociálnode

mokratický klub mládeže v Košiciach. V spo
lupráci so Štátnou filharmóniou Košice 
usporiadal Novoročný organový koncert (9. 
januára t. r.), na ktorom vystúpili poslucháči 
košického konzervatória Štefan Ternoczký 
(J. S. Bach l. časf Triovej sonáty e mol, Pre
lúdium a fúga C dur, Prelúdium a fúga na 
B-A-C-H .... Liszta a Toccata dramatica P. 
rialu) a Tomáš Horkay (Prelúdium a faíga J. 
S. Bacha, Sonáta c mol F. Mendelssohna
Hartholdyho, Chorál E dur C. Francka). 

Obaja mladí organisti podali 'el' mi dobr}· vý
kon. Zaujímavá registrácia, technická l')'SJ)c
losf a cit pre dynamiku dokazujú, že-v Koši
ciach je dobrá organo,·á škola a organistka 
l::mllia [)zcmjano,·á l'YchoHha perspektív
nych umelcov, kl·alitn}·ch reprc~:entantm· 
nášho interpretačného umenia. 

Sociúlnodemokratick)• klnb mládeže 
' spolupráci so ŠFK plánl\ie rcalizovut' po
dobné podujat iu aj v budúcnosti. 

inzerujte v našom dvo.jtyždenniku 

Hudobný ž ivo t 
Ponúkame priestor na rozšírenú inzerciu zo všetkých ob-

' lastí kultúrqeho a spoločenského života, pre ministerstvá, 
ústredné orgány štátnej správy, školské pracoviská i QStat
ným hospodárskym organizáciám, spolkom a zdr uženiam. 
Vytvárame priestor pre súkromnú inzerciu: ponuka a do
pyt, predaj a kúpa gramofónových platní, notových a kniž
ných publikácií, starožitností, výmena umeleckých pamia
tok a pod. 

Cenník inzercie pre organizácie, podniky i súkromníkov 
základná sadzba za 1 cm2 7~- Kčs 

Cena inz e rátu Celá s t rana l /2 .strany l/4 strany 

zrkadlo 
spadá-

zrkadlo spadá- zrkadlo spadá-
vanie vanie va me 

v te x te 
- j tldnofarebný 7 05 0 9 610 3 5 30 ll 800 l 76 0 2 400 

- dvojfarebný 9 170 12 500 4 580 6 240 2 290 3 120 
. 

--
Pri opakm·anej inzercii poskytujeme 20%, 1ľavu. Pri objcd
návk4 viac aktr4-plošných inzerátov od jedného objednáva
teľa d'al§í piaty inzerát zverejňujeme zdarma. 
Objednávky inzerátov prijíma: 
Vydavatel'stvo OBZOR 
inzertné oddelenie 
Gorkého 3 
815 85 Bratislava 
tel. č. 522 72 
Bližšie informácie poskytne redakcia. 

ja 

IIudobný živo-t 
Dvojtýždenník pravidelne informuje o hudobnom dianí na ~lov.ensku, v Čechách a v zahraničí 

Na stránkach 1Hudobného života nájdete: 
e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných 
a operetných predstaveniach a ostatných hudobných poduja
tiach e recenzie gramofónových platní a hudobných .publiká
cií e rozhovory so skladateľmi, interpretmi a ďalšími vý
mamnými predstaviteľmi našej hudobnej kultúry e články 
venované popredn~ zahraničným osobnostiam z oblasti 

hudby e reportáže zo zahraničia e informácie a recenzie 
ó významných hudobných festivaloch a prehliadkach. ' 

HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového 
doručovatel'a alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové odde
lenie časopisov, ul. Čs. armády 35, 815 85 Bratislava. Cena jed
ného výtlačku Kčs· 3.50~ ročné predplatné Kčs 84~-· 

Vážení čitatelia 
0 Evlden~né lislo pred;>t&Uiera 
!o=•••=~------,--- piÍmera .s~ohrredtniM ,·nk~sa : - - -----

a spolupracovníci, 
iste ste svedkami súčasného pohybu 
v oblasti vydávania kníh a časopisov, ako 
IQ rôznych ekonomických tlakov a kon
cepcií na ich Vydávanie. Jedným zo zá
kladných nedostatkov kultúrnych časo
pisov je ich distribúcia cestou PNS a ich 
novinových stánkov. Preto Vám, vážení 
čitatelia, odporúčame zabezpečiť si for
mou tnalého abonentného odberu pra
videlné dodáwanie časopisu domov alebo 
na Vaše pracoviská. Takto dostanete náš 
časopis pravidelne a včas a svojím pravi
delným-odberom prispejete 1\1 k stabilite 
pri jeho rozširovaní. 
Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUOOBNEHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uvedenú adre
su. Redakcia 

1 

Ob,ednávta tlate v predpl•tnom 

HUDOBN' 
Zl VOT 

Meno a pr .. Msko 

uiiC• 

étSIO posch 

Oätum 

4 2 1 56 

•• • •••• o •• ' • •• • ••• • • • 

. ... .. . . ••• bytu .. . , ..... 

PSt( J l l l poste - • o • •••• • •• • •• ••••• 

l 

~·s 

VYOAVATUSNO 
OBZOR. n. p . 

ul ta. • rmUy 3S 
ats as 
BRAnstAVA 
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8 Zo zahraničia 

VIEDENSKÁ. OPERA 
PRED .NOVOU SEZÓNOU 

nik a novo angažovaný tenorista Emil Ivanov 
- dirigent C. Abbado) . 24. nove mbra obno
venú inscenáciu Janáčkovej Káte Ka bano
vcj v réžii Joachima Herza (L. Rysanek . 
N. Gustafson. M. Pabst . H . Zednik. I. Maz
zola - d irigent Ulf Schirmer). Kurt Horres 
pripravuje nové naštudovanie Cajkovského 
Pikovej dámy v ruskom origináli (M. Frcni, 
M. Môdl. V . Atlantov - dirigent Scji Oza
wa). Predstavenia sú naplánované na 16 .. 
20 .. 22 .. 26. a 29. mája . Potom nasl~duje (12. 
júna) obnovená inscenácia Cerhovho Bálu 
(T. Adam. H . Schlemm - dirigent Leopold 
Hager) . Okrem vyššie uvedených titulov bu
de či nnost' operného súboru spoč ívai na spe
váckych a o rchestrálnych skúškach. spolu 
29 titu loch z doterajšieho repertoáru . Väčši
nu z nich diriguje iba nieko ľko dirigentov. 
ktorí 'sú zmluvne viazaní ročnými zmluvami. 
K stálym dirigentom patria Leopold Hager. 
Borislav Klobučar. Horst Stein. Jan Latham
Kônig. Ulf Schirmer . Peter Schnc idl!r. Bruno 
Weil a budúci šéf opery D.onald Runnicles 
zo San Francisca. 

Pri inscenáciách náročných diel Waechtcr 
predpokladá stále obsade nia. avšak v reper
toárových tituloch. ako Tosca alebo Barbier. 
chce obsadenia meniť a čoraz viac dávať 
vo veľkých rolách príležitosť mladým spevá
kom. Ako príklad uviedol Boje SkofllUsa , 
kto rý už s veľkým úspechom stvárnil Dona 
Giovanniho či Eugena Onegina a dnes je po
pri hosiovaní na iných scénach aj stálym čle
nom súboru Viedenskej št:ítncj opery. Po
dobné šanec majú dostať aj ďalší mladí talen
tovaní speváci. Z tých. ktoré sa objavia 
na viedenskej opernej scéne uviedol Wacch
ter mená ako Graciclla Araya . Ne lly Boško
\43, Eliane Coelho. Nancy Gustafson. Jochen 
Kowalski. Toni Krämer . Jonathan Wclch. 
Re né Pape. Johna Tomlinson. Gary Lakes ... 

E. Waechtcr ,, spoločnosti operných hviezd A. Baltsa a Ch. Studcr 

Popri spolupráci s mladými a domácimi 
spevákmi Waechtcr ohlasuje aj ďalš iu spo
luprácu so svetovými hviezdami. Po Domin
govom Parsifalovi (l. a 4. septembra) v Leon
cavallových Komediantoch bude debutovať 
José Carre ras (15. a 22. septembra) sN. Boš
kovou a P. Cappuccillim. Večer dopfňa už 
tradičná jcdnodcjstvová opera P. Mascagni
ho Cavalle ria rusticana s Agnes Baltsou a 
Luisom Limom. Edita Grúberová vystúpi 
21. októbra a 22. novembra vo Verdiho opere 
La Traviata. K Mozartovmu roku sa na scénu 
vräti v zjednodušenej inscenačnej podobe 
Ú nos zo Serailu . kde 16. a 19. marca Kon
stanzu spieva Cheryl Studcr. Na scénu opäť 
vrútia aj Zeffire lliho inscenáciu Dona G io
vanniho . Ďalšie aktivity v Mozartovom roku 
Waechtcr neprcdpokladä. veď Viedci'l trvale 
pestuje odkaz svojho slávne ho sk ladate ľa . 

Ako sme už ozmímili. dezignovaný riaditeľ 
Viedenskej štátnej opery Ebcrhard Waech
tcr. ktorý preberá vedenie tej to svetovej 
opernej scény po H. Dresscm . oznámil už 
svoj dramaturgický plán. kto rým mie ni po
čnúc r.' septembrom nastolii aj novú umelec
kú koncepciu súboru. Ako oznámil zástup
com tlače . chce v spolupráci so svojím gene
rálnym sekre tárom Ivanom Holenderom zvý
šenú pozornosi vcnovai príprave jednotli-

Z. MEHTA: 
Nech.cem ísť 

do Berlína 
Počas prípravy o tváracieho koncertu Mo

zartovho roku s Viedenskými fi lharmonikmi 
položil Zubinovi Mchtovi spolupracovník 
Die Presse otázku. č i pôjde za šéfa do Berlí
na. Mehta stručne a rázne odpovedal: .. Jed
noducho nechcem. viac ne mám k tomu čo po
veda i!" Mchtove dôvody pre odmietnutie 
funkcie šéfdirige nta Nemeckej opery v Berlí
ne sú údajne č isto osobné . keď po tridsiatich 
rokoch pôsobe nia na poste hudobné ho riadi
teľa v rôznych sve tových orchestroch a oper
ných scé nach. nechce sa už takýmto spôso
bom viazai na jedno pracovisko. Mehta. na
posledy umelecký šéf Newyorských fi lha rmo
nikov (je ho nasledovníkom. ako sme už u
viedli . je Kurt Masur) chce si ponechai post 
šéfa Izraelského filharmonického orchestra 
na doživotie a vcnovai sa hosiovaniu v po
predných sve tových o rchestroch a nahráva
niu veľkých grama fónových projektov. ' 

O siruácii na šéfovskom poste berlínskej 
opery. kde po dramatických konfliktoch (ako 
sme už písali) . odstúpil Giuseppe Sinopolis. 
sa ešte krátko pred Vianocami v interview pre 
Die Presse berlínsky intendant Friedrich 
Gätz optimisticky vyjadril. že sa mu asi po
darí získai Mehtu. ako .. najžc lancjšieho kan
didúta" pre berlínsku scénu . Uvedené rozho
vory a plány mali však zostai utaje né . lndis
kré tnosiou berlínskej kultúrnej senáto rk y 
An ke Martiny však boli zverejnené. čo pobú
rilo v~ct kých zúčastnených. Zrejme to je aj 
hlavný dôvod. prečo Mc hta odmietol prísi 
do Berlína . O to s väčším nadšením ho priví
talo viedenské publikum na konce rte . kto rým 
otv;íral Mozartov rok. 

- mjk-

vých dranltaturgických titulov. ešte počas skú
šobného obdobia. Tento zámer sa odrazí už 
na úvodnej inscenúcii Wagncrovho Parsiťa la . 
čo súčasne predpokladá zvýšené nároky aj na 
o rcheste r. aby mohol potom dokonale pre- . 
zentovai svoje kvality. 

Pre nadchádzajúcu opernú sezónu 199 1/92 
Waechtcr plánuje iba štyri inscenácie. Z Lon
dýna (6. okt.) preberá Tarkowského Borisa 
Godunova (M. Lipovšek. R. Lloyd. H. Zed- - mjk-

Zubin Mchta: "Do Berlína nepôjdem, nasledujúce roky chcem byť vol'ný ... 
Snímky archív IIŽ 

.. 
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ZAZITKOV 
V septembri 1990 absolvovalo duo Dagmar 

Zsapková a Joz.ef Zsapka koncertné turné po 
.Japonsku. Hoci od návratu našich interpretov 
uplynulo už niekoľko mesiacov, bude istotne 
111ujimavé pozhováral' sa s nimi o zážitkoch 
' tejto ďalekej cesty. · 
Čo predchádzalo ,,ášmu pozvaniu zo strany 

tokijskej koncertnej agentúry J>an-concert'! 
D. Zsapková: Prostredníctvom Slovkon

certu sa dostali do Japonska na~e nahnívky 
konkrétne LP pla !lia Bonjour. monsieur. .. 
Bol to z:ík ladn)' impulz. ktorý predch(tdzal 
oficiálncnntpozvaniu. Celý repertoár na tej lo 
LP pla lne sa nesk(i r sial súčas inu dramaturgie 
knncerlnv v Japonsku. Ide o náročný pro
gram zostavený z tvorby autorov 20. s toročia 
(Astor Piazzola. Laurindo Almeida. Du~an 
Marlinček. Mario Castclnuovo-Tedcscn. 
Maurice Ravcl. Joaquin Rodrigo) . 

Pokiaľ viem, boli ste vlastne prvým sloven
ským komorným wskupením, ktoré účinko
valo v Japonsku. 

j. Zsapka: Á no. pred nami lam boli len or
cheslnílnc lelcsá. dirigcmi a op\.,rní spcv.íei. 
Možno pnívc prel o n:ís japonská agentúra na
zvala Duo Slovak. 

Nemali ste obav~· z tak náročného progra
mu? 

D. Zsapková: V rozpiití 14 dní sme absol
vova li pn celom Japonsku (} vyslúpl·ní v kuJ
Iúrnych ccntr:kh Japonska: v Tokiu. Send,1i. 
Na11.oi. Osake. OkavanH: . Fukuva me. na 
ost~ovoch Kjušu a pnZt. Spočiatku sme sa do
mnievali . že v tak kr:ílkom čase nebud e mož
né rcalizova i vylýt:·cn~· program. pričom srne 
mali prcdnv~ctkým na mysli vdké presuny. 
polrchnú aklimatiz:íciu. Pri pohradc na mapu 
púsohí Japonsko dojmom malej krajiny. ale 
v skutol'IHlsli \ 'Zdia1C11t1Sii medt.i jcd1wtlin'·rni 
mestami 1\í.)li ncruz \ ' wzpätí Ht~l - (}00 km. 
ttnvck si však neuvedmni. k takéto vzdiale
nosti sa v J apnnsku prekonajú za 2 :_ .'\hodiny 
a tn v ncprcdslavitdnc prijcmn~·ch podmien
kach. Naprik lad kreslá vo \'lakoch st'1 len 

v smere jazdy. počas celej cesty môže te slcdo
vaiTV-programy. samozrejme vo far.be. Ces
tu absolvujete v pohodlných. vopred pripra
vených prezúvkach. Jedným slovom - kultúra 
cestovania sa nedú opísa i! Celý zájazd prebie
hal bez akej kot'vck nervozity. bez stresu - po
kojne a príjcnuic. vďaka vynikajúcej organi
zúcii a príprave. 

V minulosti sme už vel' a počuli o japonských 
koncertných sálach. Aké sú vaše skúsenosti'! 

.J , Zsapka: Ešte nikdy sme nehrali\' takých 
auditóri:ích ako v Japonsku. Predovšetkým 
majú perfektnú akustiku. ktorú dok;ížc v pra
vom slova zmysle i1fšpirovai. 

l>. Zsapkm•á: K tomu patrí aj nevšednú 
krása koncertných priestorov. Vyst upovali 
sm e v koncertných s:ílach pre JOOO posluch:í
čov celých obložených mramorom alebo dre
vom - proste kompaktným prírodným matc
ri:ílom. 

Aká bola návštevnost' na vašich koncer
toch? 

J, Zsapka: Všetky boli do posledného 
miesta vypredané. 

Aké je japonské obecenstvo'! 
D. Zsapková: Povedala by som. že je nc 

smieľne disciplinované a pritom tcmpera
menlné ·a spont:ínnc . Hudbu prežíva vdmi 
introve rtne . Je citlivé . vnímavé a kullivova
né. 

Zdá sa, že o komorné obsadenie aké je vaše, 
je ,, .Japonsku ''eľk)• záujem. 

D. Zsapková: Gitara a flauta sú v Japonsku 
vcl'mi obt'úbcné a popul:írne a Japonci preja
vova li z:íuje m aj o naše místroje. Napríklad 
ich w ujala m oja flauta (Philipp Hammig) so 
z latou hlavicnu a rovnako aj man že lova gita
ra . ktorú zhotovil zhodou o kolností japonský 
majster Kolmo Masaru. P:ín Masaru prišie l 
i na jeden z konce,rtov a prisrúbil. že n:ím zho
toví ešte kvalitnejší nústroj . 

Predpokladám, že výsledkom vášho prvého 
koncertného turné po .Japonsku sú pozvania 
na ďalšie zájazdy. 

.) . Zsapka: Nechceme dopredu nič zakrík
nui. no veríme. že naše kontakty s .Japon
skom budú pokračovai. No ni e len s Japon
skom ... Po jednom koncerte pri~li za nami 
i hudobnki z Argentíny a vdmi pochvat'nc sa 
vyslovovali o našej intc rpret;kii - naj mii\' sú
vislo~ti so stvárnením ari!.L'ntínskl•ho tan Qa. 
(Zhodou okolností toho i~tého tanga. n kto
rom na~a hudobnú kritika napísal;; .. ž.c sme 
\' 11om nedosiahli rytmický kolorit" .) Samo
zrejmé . .žc nasledovalo pozvanie do Argcntí-
ny. 

Na adresu .Japonwv sme počuli slm·á nadše
nia vlastne od každého, kto mal to šfastie ,. tej 
to krajine koncertovaL · 

D. Zsapkm·á: Túto krajinu možno skutoč

ne len n spcvo\'ai: lú neprl·dstavitdnú organi
začnú prccíznn si. ktort'1jej môže z:ividici ccl;í 
z:ípadn:í Európa. naprnstú dnkonalosi vlast-

Návraty k Hummelovi 

Snímka archí' HZ 

Múzeum J. N. Hummela pri Mestskom mú
leu , . Bratislave, na Klobúčnickej ulici č. 2, 
holo dote raz hudobnej verejnosti známe kul
hirn~·mi podujatiami na nádvori i ,. historic
t..i·ch priestoroch expozície. Historické pro
~tredie ponúka však možnost' v~·užitia aj , . 
t•stetickej vi·cho,•e. Praco\'níci múzea sa sna-
1ia sprostredkoval' mládeži naše bohaté kul
hirne dedičsh•o, žiaci zS a ZUS sa tu slrelá\'a 
.iti s umeleckÝm odkazom skladateľa , zúčasl
ilujú sa Da prednáškach a kontertoch. Súčas!' 
t,·oria i "~·sta,·~· žiackych výh'arn~·ch prác in
~l>irovanj·ch Hummelovým dielom. 

Pri svojej há, ·šte,•e v múzeu som požiada
la o rozhovor iniciátorku týchlo podujatí 
l'hDr. I.:ubu BaiiO\'Ú, CSc. 

Ako \'Znlkla m~·šlienka ,·~·užil' priestor~· mú
lea pre mládež? 

T:íiomyšlienka nic je nov:í. \ ' muzeoló gii sa 
li l dokonca konštituoval <~ aj výskumn:í oblasi 
. . un eran:i na rozličné formy a podoby .. vyu
uwania v múzeu" . T ým . že Múzeum .l . N . 
llummcla je umiestnené v jeho rodnnm do
mc. vytv:ír:1jú sa špecifické predpoklady a le 
.. i povinnosti na využitie tu zachovaných a Sl1-
' ireden ých hodnôt v este tickej výchove ml;í
dcže. Zvykne sa ho vorii. že hudba žije iba 
\tedy . keď znie a je to pravda . Naším úsilím 
,,, v tomto zmysle oživii múzeum . priestory. 
1-toré tmíme k dispozícii . Hudobné místrojc 
1 noty. tlače či rukopisy. uzatvorené .vo vitrí
ne. ale aj vo r ne exponované . ost:ívajú pre n:í-
1 ~tevníkov ne mé. čím v skutočnosti str:ícajú 
,\·oju zi1klad nú v)'P" \ cdnú hodnotu. Podufa
tt a (koncerty. prehri1vky. prcdn ilšky s hudob
n\•mi uk:ížkami) . realizované priamo \ ' pro
' ' rcdí múzea . \• priestoroch expozíc ie. z íska
l ajú nový rozm er . Múzeum m:í .icdincčn~· 
t•riestor - mídvoric pred rodným domom: ~<í 
' ·1 však využivai iba za pr iaznivého počasia : 
l'reto · sme vyvinuli úsilie upravii vstupn~· 

J' riestor v prístavbe tak . aby sa podujatia 
mohli konai pravide lne počas celého roku . 
/.ačal i sme organizova i cyklus pod názvom 
fl11dnlmť .fll'l'lky 1· Mú::c11 J. N. H11mmela. 
l-de od ppčiatku spolupracuje me s mládežou . 

Aké podujatia ste doteraz realizo\'a li? 
V nímci spnminaných Hudobn)·ch štvrtkov 

' ·l ako prvý ' 'yprofiloval cyklus Mládc: hrá 
1 rodnom dnmc .!. N . H11mmela. Za kr:ítk\· 
čas . od nuí ja do konca minulého škoiské h;l 
roku . sa uskutočnilo šcsi koncertov a vytvori 
lo viacero variantov programo\'. NHpríklad 
1-onccrt Dcri dcrám k MDD. doplnen~· o v~·
'tavku prác žiakov výtvarného. odboru ZUS 
na ulici L. Podj<worinskc j bol začia tok rca li
; ;ícic myšlienky. intcgro~ai činnosti hudnb
n\·ch a v\,tvarnÝch odbonl\' - v hudtknnsti 
i ~falších :.. a v inÍegrácii h t'adai hlbšie pre poje
nia . Pripravuj,emc napríklad špeci;ílny cyklus 
l'o: 11ámjme lwdolmé II IÍS/roj e. kde sa ž iaei 
, ,,známia s hudobn~·mi nj stwjmi nie len \ 'll Yi
t rínach exp ozície . a le bo na bežnom konce rte. 
a le <~i prostrcdníct\'om uk:ížok o vl<idania IHÍ
' trnj a. jeho histnrick)·ch pre mien . wzličn~·ch 

7 .J. 7t ·A O rj' ?-? 
Duo Slovak 

IJ'Ijy -·1f7::p:)'y 7Jv-~ 
Dagmar Zsapkova, fu/te 

3.-E7·1f1t.J ~9-
Josef Zsapka, guitar 
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Manželia Zsapkm·ci spolu s ,·~·robcom git a~ .1. L.sapku, japonsk~·m ml\istrom h.ohnom Ma-
saru 

ne vo v~ctknm . Vide li ~mc napríklad pósnhi 
vé ohchndné stredisko me nom Ginza o.i . 
s hudohn~·mi n:b .trojmi značky Yamaha 
a s fanta~t ickou knnrc rtnou s;ílo u . ale aj o b 
rhn d\ ~ IHltn\ \·rn i nwtc 1 i;'d rni n a J.. \·ch do m a 
mll7~111L' ;\'i k ;1 ~n Í\ at . · 

Vrátili ste sa domov plní zážitkoL Verím, 
že to bola cesta nesmierne osožná a poučnä. 
Človek 1>redsa potrebuje vedie!'. či to, čo rohí 
mä vi•znam 1>rc ini·ch ... 

.l. Zsapka: Nuž. mno hé naše d tim:ícc k rit i-

Pohl'ad na expozíciu .J. :\. Hummela , rod· 
nom dome skladatel'a 

Snímka a rchí,· MM 

l :Hc rprct ačn\·ch technik . a le aj v\Toh\' ~~~'tm
l• lV. Toto \ 'Šc tko vo forme roZ.llO.\ 'tl rO.I ~o ~pc
' talistami 7 dan \•ch obla~t í . C \ klu~ chceme 
.lnpÍ1ia i prildi tn.stn ~·m i v~·~ t :l\' J.. .a mi a \'y(l<íva
nim dida ktiL'k~~ch plag;ít n\' a ;tud i(l\'i7uiiln ych 
l' rogramo\' . V 'sp,,lupr;íci so Z LIS sm e pnkra 
"l\'a li aj pn p nízdnin<ích \' ~q11cmb ri m . r . 
\ ydarcné bolo na príklad podujat ie \'CIHl\'ané 
145. \ ' ~'ľočiu narode nia .l . N . Ba tku . na kt n
l•lm vystt'tpili žiac i zn Z;íkl adnc j ~kol~ n:1 8 a t
J..nvcj ul ici v Bra tisla\'C. Pri tL' j tn prílezi t o~ t i 
- mc expo nova li ma lú \·~· ~ t avk u prcdmc ttl\' z 
11niká tnej zbie rky. kto rú J . N . Batka \·e m1va l 
, 1·njmu rodné mu mestu a Mc't~ké m tlZCUin 
1 ~·dn lo plag:í t. To IO podujat ic holn > Íičasiou 
, \'klu . \' ktorom chce me po q upnc približcl\'a i 
• !Vot a die lo histo rick \·ch nso b!Hh t i . k tnré 
l' r ispc li ku kttltúrn cmu ·pn\·znc~c ni~l Bra tbla-
1 \ . 

Snímka archí,· J. Zsapku 

ky n;\s ncnpr;ívlwjú k privcfkému optimizmu. 
Dokonca laYÍIH1 kritiky sa na n11ia zosypala 
i za uitarnvé d n i. ktoré už štrn;ísi ro J..ov Oľ" a
nizu}cm zda1:ma. V po,lcdncj dobe i m~j 
'tnw~ké kurzy. A tak n;\ m nst;íva t c~ i i ~ · ~ na 
J..o ncc rt\' sn Sal;bu r~k\·m ko m\ll' ll\ ni orch e
strom a ·na ďalšie z;íjazdv do za l;ra 1Jičia 1 Verí
mc . že sn :íď i dom :i zaŽije me a~p01i raz ta k~· 
úspech ako v kra jine vych:ídza jlicdm ,lnka . 

· Pripravil: iGOR BERGEll 

Ako sa vám darí spolupräca so Z UŠ a ZŠ'? 
Bez ne j hy vlastne nemohol \ 'Znikn úi a ni 

jed en zn spo mínan ých programo\'. Zatial' 
sme spolupraco va li hlavne ~o Z U Š M . Ru p-

' pe lcha a Z U Š na Štc f:ínikovej ulic i. Spo lu 
sme začali uvažova i a j o usporiada n i ~ú iažc . 
akejsi .. prcclprípravk y" k Mcdzin:í rodnc j kb
\'Írnej stHaži J. N. Humme la . ktor:í sa m:i od 
hudl1cehn roku uspnradú\·a i l ' 13r a t is la\ e . 
Usilujeme sa hl'ada i také fo rmy poduja ti . 
ktoré hy vvchov:í va li nové konce rt n..: publ i
kum i n;ívštcvn íko\' mí1ze í. Z a posled né dc
>airoči a sme p ozna li len dva typy podu ja t i: 
jedny. na kt o ré sa muse lo a d ruhé . na kt o ré 
~a nemuselo í ~ i . Je ted a na jvvšš i t:·a~ hl'ada i 
fo rm y t 'a k~'Ch aktivít. na k.t()ré obccc n~ t vo 
prosto bude chciei chodii . stan ít sa !.tlča,iou 
jeho živora. Jed nu z ta k ~-chtn forie m vid íme 
v tradičnej po moci mimnbrat isla\·sk~·m ~tu
de m om v súiaž i Braris/m·a ie ai 111ojc IIIC'.11o. 

Aké akcie ch~·státe tento rok '? 
Cel~· kultúrny wet pripra \·ujc množ~t\l) 

po duj a ti k Mozartnvmu rok u. Vc m11'a t 7\·~·
še ní1 pozi, rnn si tnmut n V~'ľnL·iu je \ ' na~nm 
múzeu o tn Z<Í\'i ízncj~ic . L.c .l . N . Hummel bol 
Moza rt nv~·m žia ko m . A t \·m ~a (lpä t o td ra 
priestor na podujatia sp ojené' hudn hnou pe
dagogi kou . Je to z:ínwcl1 vc lk:'i pril c zit n~i 
pripo mcnút \ ' tcj tn n hl a>ti t r;l cl ici c 13nll i sla\·~ . 
. ia haj í1cc hlhokn d(l minu loq i. pripomc nt'rt 
napriklad na jsl;\vnc jšic o~nhnn~t i curólb kcj 
hudby . ktoré \' to mto SI\K·rc z i~kal i hudnbné 
vzde lanie. Mä ln ~a napriklad \·ic o ľd,, hc . aJ.. u 
7ohral a \ 'Zorod ~ J..nla pre ce lú nw na n;hiu 
zriade ná v Brati. lavc. \' ní mci Ra tio cd uca
tioni~ . M no hn pracm·n~·ch p rilc i.ihl>t i pn~ l.~ 

tuje aj už ' po m cnu t:í pripra\'il pn·cj Hummc
lm·e j súiažc \' Brati~ la\ ·e . \ " ka7dn m pr ípade' 
' a budeme u' ihl\'a t urohi t \'~ctkn prctn . ab\ 
~a aj inte rpre ti Hummcl<l\'hn ~r..tada tcf,l.é h n 

ndkazu presvedč i l i. že an i dnc~n; i !-!cncr;kia 
Bratisla\'(\ JIW\' ncz :1bľ1da na lwd nn t\. ktnr\ 
mi .1 . N . Humme l pri , pc l do \ · ~·\·oja l;ud,,bn0-
ho umenia ;1 d'a lcj a J..II \ 'nc· 1'07\ íj;1 jc lw dcd i(·
~ tvn . Prirndzc nc. ze \ ~ú\ i>l(''ti , n , l;i\ ll\ m 
rod<íknm ~a u~iluj cmc pribliii t a j b<' hal é r..·ul· 
H'trnc trad il'ic mc>ta . \ ktn rom ' a na rudíl. 
lJ Ycd omujc mc ~ i prit n m . že J.. a zd~ n;tn;ll dn 
m inulosti ,, , t:Í\ '<1 'a moúčL· l n\· . ~tr<ka 1 la , lll\ 
zm ~·,cl. a k ' a 7 ne ho ncbud~mČ ul' il. . 

PripraYila: Zl'ZA:'IIA \'JT..\1.0\' ,.\ 

\:. 
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Vokálna polyfónia na Slovensku v 16 .. a 17. storočí 
Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti l. výročia úmrtia 

JANA PETÓCZOV Á 

Dokončenie z Hi12 
III. 

Prvé zodpovedajúce sumárne hodnotenie vokálnej polyfónie 
zachovanej z územia Slovenska previedol v roku 1970 R. Ryba
rič v štúdii O problematike polyfónnej tradície na Slovensku 
v 15. - 17. storočí (Slovenská hudba- č. 2, 3). Formuloval v nej 
základný cieľ vtedajšieho hudobnohistorického bádania ako 
hľadanie vzťahu .,malého národa a veľkej kultúry", t.j. hudob
nej kultúry úi:emne -malého Slovenska s ostatnými európskymi 
krajinami, predovšetkým s vývojove prioritnými, vyspelými 
hudobnými kultúrami Tali~nska a Neme~ka. Zároveň rozlíšil 
a charakterizoval štýlové vývojové vrstvy domácej polyfónie 
a európskeho renesančného a barokového viachlasu u nás. Bá
danie uplynulých dvadsiatich rokov sa nieslo v znamení takto 
vytýčeného problému a naplnilo jeho základné tézy množ
stvom konkrétnych poznatkov a spresňujúcich tvrdení. 

Počiatočná fáza prenikania vokálnej polyfónie na územie 
Slovenska v 15. storočí je veľmi málo dokumentovaná. Troma 
zachovanými notovými prameňmi polyfónie neskorého stredo
v.cku (Trnavský rukopis, Spišské zlomky a Košické ziÓmky) os
táva temer na sto rokov pre nás tradícia pestovania polyfonic
kej hudby rekonštruovatefná skoro· výlučne zo sekundárnych 
prameňov. . 

Casovo najstaršiu terminologicky jednoznačnú správu o pes
tovaní viachlasu máme zatiaľ z roku 1500, z ktorého pochádza 
zápis o figurálnom speve z Banskej Stiavnice." Figurálny spev 
sa spomína v trnavských študijných poriadkoch z rokov 1554, 
1558 a vyučovanie hudby je zahrnuté v uče.bných plánoch škôl 
v Banskej Bystrici (1566, 1574) i Kremnici (1566). O prijímacej 
skúške z hudobného umenia nás informujú Leges scholac 
Bartphensis z roku 1540. V tom čase pôsobil v Bardejove už 

· Leonard Stôckel , ktorý sa rok predtým vrátil do svojho rodiska 
z Nemecka. Vďaka novoobjaveným hudobnoteoretickým spi
som Stôckela a zachovanej rozsiahlej zbierky hudobnín máme 
o hudobnom živote Barde jova jeden z najucelenejší ch obrazov 
už od polovice 16. storočia. 

Stôckel sformoval mestskú latinskú školu v Bardejove hneď 
po svojom príchode smerom ku konfesionálnej stabilite a ako 
.hudobník , pôsobiaci na poste rektora školy pozdvihol najmä 
h'Udobnoumeleckú úroveň školy a celej cirkvi. Z muzikantskej 
praxe Stôckela je zná~a jeho dirigentská činnosť v bardejov
skom chráme sv. Aegídia. Pre P.raktické potreby školy napísal 
dva teoretické spisy De Musica, ktoré sa zachovali v rukopis-

. nom odp~eJána Fabr,yho. re~m.;$koly v ~pišskej Belej 
(1 567). Tieto kom(!Cndiá, jediné •do"!áce diela·svojl}o druhu, 

; boli nap~~~é v inté~iách be~J!i~~.Qnrc'hudt?Y~~J6. storor 
' čia, použfvaných ni\Jašom územf (naJ)r. H. Fabe({l, N. Liste

nia) . Doménou Stôckelovho uvažovania o hudbe ako "ars ca
nendi'', bola hudba vokálna, v jej dvoch základnýl:h dobových 
formách - .,simplex" čiže chorálna a "composita" čiže figurál
na . V spise "De Musica (II.)" vysvetľuje samostatne princípy 
hudby polyfonickej - .. Musica Harmonica", ktorá "učí dvoch 
alebo viacerých hlasov tvoriť dobre znejúcu harmóniu bez to
ho. aby došlo k jej porušeniu . .. " .w Notové priklady k textu síce 
Stôckel neuvádza, vyzdvihuje však ako vzor skladateľské ume
nie Josquina. 

Skutočnosť, že Josquinove diela patrili v Bardejove k základ
nému repertoáru chrámových produkcií, spolu so skladbami 
ostatných nizozemských skladateľov vrcholnej renesancie a ich 
nemeckými nasledovníkmi (lsaac, Mouton, Gombert, Cle
mens non Papa, Stoltzer, Dressler, Lasso) je známa už z pre
došlých výskumov bardejovských hudobnín. Pomerne rozsiah
la zbierka obsahuje tlače , pochádzajúce prevažne zo známych 
tlačiarní vo Wittenbergu a Norimbergu z rokov 1537 - 1580, 
ale aj rukopisy, z ktorých časť dokázateľne vznikla v domácom 
prostredí. 

Rôzne rukopisné poznámky v hudobninách svedčia o ich 
vzťahu k okolitým mestám, nielen Bardejovu (Spišské Podhra
die , Poprad - Veľká) a potvrdzujú spoločné črty vtedajšieho 
hudobného repertoáru, ktoré boli determinované podobnými 
spoločenskými podmienkami. Podľa neskorších hudobných in
ventárov poznali v 16. storočí aj v Banskej Bystrici diela Josqu

, ina , Otta , Knefelia, Dresslera .• Lassa (1581,. 1600, 1602), 
v Kremnici i Bratislave zaznieval podobný repertoár . 

Priame rukopisné pramene vokálnej polyfóni~ zo 16. storo
čia sa okrem Bardejova zachovali žiar len ojedinele. V Kežroar
ku sa nachádza dote raz bližšie nespracovaný konvolút dvoch 
tlačí (Dressler: Qvinque vocum, Magdeburgensis 1570, Kin
ner: Carmen funebre, Wittenberg 1556) s rukopisným príves
kom tenorového partu kompozícii skladateľov frankoflámskej 
školy prvej polovice ľ6. storočia a ich nasledovníkov (Clemens 
i1on Papa, Lasso, Regnart , Lechner, Scande llo a ď.) .91 V Koši
ciach sú zachované polyfonické kódexy (1588, 1595), ktoré ob
sahujú Magnificaty Lassa, Philippa de Monte , Scandella a ď. 
auto rov. Ukážku z košických rukopisov publikoval už v roku 
1949 Hudec, ich podrobnou analýzou však dodnes nedisponu
jl!me. 

Najdôležitejším prameňom pre výskum vokálnej polyfónie 
16. storočia je však rozsiahly rukopisný menzurálny zborník 
z bratislavského Dómu sv. Martina, kódex Anny Hansenovej
Schumannovej (1572). Pamiatka obsahuje dve 6-hlasné sklad
hy, prevažne anonymné odpisy motel , zotade ných podľa litur
gického poriadku (antifony, responzóriá, kanciá, žalmý, mag
nifikáty). Z vyše 200 zaznamenaných skladieb menovite po
známe len niekoľkých autorov (Mouton, Claudin , Festa a ďal
ší). 11v. Hudba, ktorú predvádzali z kódexu A . Hansenovej
Schumannovej svedčí o žive j praxi renesančnej polyfónie , cha
rakteristickej uplatnením sa rôznych kontrapunktických tech
ník . Pestovanie vokálnej polyfónie nadviazalo v 16. storoči 
, . Bratislave na bohaté hudobné tradície mesta (prvé údaje 
o žiackych zboroch pochádzajú už z rokov 1302 a 1365) a podľa 
inventárov hudobnín z rokov 1616- 1617 sa tu predvádzali die
la Lassa Hasslera , Marenzia , Palestrinu a ďalšieh autorov. 

Prenikanie slohovo nových tende ncii badáme na našom úze
mí ku koncu 16. storočia. V košických kódexoch nájdeme mo-

tctá s rozšíreným počtom hlasov tal ianskych skladateľov (Scan
dello, Varotto ). v ktorých sa prejavujú už ranobarokové vplyvy 
(dialogické zoskupenie 'hlasov). 

Ako sa premietli európske kompozičné vzory do domácej 
tvorby v 16. storočí zatiaľ nevieme, keďže sa nezachovali diela 
našich skladateľov. Poznáme le n stručné správy o kompozí
ciách niektorých hudobníkov, napr. organistov J. Heblera aT. 
Lintnera z Banskej Bystrice (cca 1575) , alebo prešovského or
ganistu G. Ploeschia , v pozostalosti ktorého boli aj jeho diela 
(1661) . Princípy skladby museli byť mnohým našim hudobní
kom známe, dokonca i medzi Stôckelovými spismi je zaradená 
lavaha Praecepta quaedam de compositione Musicae. 
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Až zo začiatku 17. storoč~a pocháilzaj ú zlomky z tvorby An-

dreu Ne.omana, bardejovského organistu (1606 - 1608). v kto
rých sú zreteľné ešte vplyvy nizozemskej polyfonickej techni-
ky. . 

V priebehu 17. storočia sa ukazuje čoraz väčši význam osob
nostného vkladu miestnych muzikantov, ktorý zanechal v kaž
dom meste individuálne stopy na kvalite hudobných produkcií. 
Keďže hudobníci za svojho živo ta vystriedali viacero pôsobí sk, 
je nevyhnutné sledovať osudy viachlasne j pro testantskej zbo
rovej kultúry parale~ne v špecifických súvzťažných lokalitách . 
Vďaka zachovaným notovým prameňom vykazujú najvyŠš í 

stupeň poznatefnosti mestá spišsko-východoslovenské ho te ri
tória , kde bola ich sieť v 17. storoči naj hustejšia a najorganizo
vanejšia z celého Uhorska. Z množstva mien miestnych ka nto
rov , trubačov a organistov vystupujú do popredia tri osobnosti 
- traj a organisti , skladatelia a o rganizáto ri hudobné ho života 
- Já n Simbracký (1657) , Samuel Marckfelner (1621 - 1674) 
a Zachariáš Zarewutius (1605? - 1667). Zarewutius začínal 
v Spišskej Novej Vsi v roku 1623, odkiaľ prešiel o rok neskôr 
do Bardejova , kde zotrval vo funkcii mestského o rganistu až 
do smrti. Pôsobenie Simbrackého sa viaže od roku 1630 k Spiš
skému Podhradiu, hudobné vzťahy však poukazujú na jeho 
časté cesty do Ľubice , Smolníka, Ne meckého Pravna i Banske j 

- Stiavnice . Marckfelne r sa po kratšom pobyte v Spišských Vla
choch a Sedmohradsku usadil od roku 1648 v Levoči . 

Hlavným zdrojom profesionálneho záujmu týchto o rganis
tov a tiež ďalších miestnych hudobníkov boli hudobné tlače ne
meckých protestantských miest, ktoré ešte hlboko v 17. storočí 
produkovali obľúbenú tvorbu benátskej školy, na úkor moder
nejšej monódie. Tak sa na Spiši a jeho okolí stala vokálna po
lyfónia neskore j renesancie a raného baroka dominantn_ou 
zložkou mestských hudobných kultúr. V chrámoch a kostoloch 
v Levoči, Spišskom Podhradí, Prešove, Bardéjove ale aj inde 
zneli popri sebe staršie motetá Lassa, Hasslera. G'allusa-Hand
la spolu s ranobarokovými koncertmi nemeckých skladateľov 

Schiitza , Scheina. Praetoria. Vulpia, H ammerschmiedta a ď. 
Neklamné svedectvo o tom podávajú rozsiahle tabulatúrne 
zborníky spišských organistov. dnes uvádza né ako zborníky Jo
hanna a Caspara Plotza, Samue la Marckfelne ra a Jána Sim
brackého. V tomto prostredí však bo li zná me a j určité vplyvy 
talianskej tvorby. K jedným z obľúbených zdrojov talianskej 
hudby patrili súborné tlače A . Schadeusa a A . Prt fia . Iným 
zdrojom mohla byť tvorba v Bratislave pôsobiacich hudobní
kov, keďže až v Levoči poznali diela Capricorna . a jeho O pus 

Musicum (1 655) rovnako ako aj Kusscrovc skladby sa spomí
naj ú v Prešove v roku 1661. Celkove však Schiitzovc Psalmcn 
Davids (16 19). Schc idtovc Cantiones Sacrae (1620) a Geistli
chc concertc n (1631) . lsraelis Brllnnlcin Scheina ( 1623) <l ďal
šie známe nemecké tlače poznali nielen na Spiši a Šariši. ale 
tvorili základ hudobného re pertoáru i v Bratislave. Tam však 
mala veľký ohlas aj talianska katolícka hudba . 

Mimoriadne významné na icsto v polyfónii 17. storočia zauja
la na celom území polychória. Odrazilo sa to aj v kompozičnom 
myslení dom<ícich skladate ľov , ktorých tvorba vokálna a vokál
no- inštrumentálna pretavuje viaczborový štýl v rôznych jeho 
podobách. Zarewutius a Simbracký sú sn<iď najd lhšie kompo
nujúci hudobníci v štýle cori spczza ti v strednej Európe. 111 

Z deviatich kompletne zachovaných d iel Zarcwut ia prevažu
jú 8-hlasné dvojzborové kompozície typu motl!ta a duchovné
ho konce rtu . Evidentná prevaha techniky bl!nátskej polychó
ric. spočívaj(aca v rýchlom dialogickom striedaní zborov v pre
važne akordicko-homofónnych úsekoch . stavia tie to d iela mi
mo okruhu vokálnej polyfónie typu pri mn prattica. Kompozič
ný akcent je postavený na mómcnte dynamické ho kontrastu. 
prvku novej barokovej este tiky. 

V Šimbrackého viaczborových rnotetách a duchovných kon
ce rtoch pre S -;20 hlasov môžeme výraznejšie pozorovať popri 
novom akordickom myslení a techni ke gene rálneho basu aj 
slohovo staršie kontrapunktické techniky. Lineárne postupy 
ťrankoflámskej polyfónie sú však transfo rmova né podnetmi 
z musica poctica. . 

Nc me<'ká prax musica poetica sa stala pre polyfónnu tvorbu 
skl adateľov Spiša a pre hudobný repertoá r tohto kraja v 17. sto
ročí určujúcou . Nemecké vplyvy ho li pravdepodobne veľké aj 
v hudobnom živote stredoslovenských banských miest. ktorý 
po inšt itucionálnej stnínke vykazuje podobné črt y ako vo vý
chodoslovenských mcstťtch. Okrem ojedi ne lých správ o polyfo
nických skladbách. ktoré hudobníci dedi kovali mestám (napr. 
Peter St irbitz v r. 1646 ve noval Kre mnici IO zväzkov kompozí
cií) . sa žiar v Banske j Bystrici . Kre mnici . Banskej Št iavnici či 
okolí nezachova li archívne hudobniny, z ktorých by s rne mali 
možnosť priame ho štúdia polyfónie. Zdá sa však , že vplyv mo
dernejšieho talianske ho koncertné ho štýlu nesiaha l ll!n po zá
padné časti Slovenska. ktoré mali väčšiu možnosť konfrontácie 
s hudobnou kultúrou Viedne, ale pren ikol aj východnejšie. keď
že v tvorbe kremnického hudobníka Nicolausa Mauritia Po
llcntaria (?- 1681 ) sa okrem S-hlasných om šf (dnes neznámych) 
objavuj ú aj koncert antné ba rokové <iri.: a kantáty. 
Výnimočne priaznivé postave ni..: p re prijímanie najnovších 

hudobných trendov podporilo. v tomto období vysokú úro't<lň 
hudobného života Bratislavy .. Podfa inventärnych zoznamov 
evanjelického kosto la tu poznali podobne ako spišsk! hudobní
ci tvorbu nemeckých pro tcstantských auto rov, no veľkú pozor
nosť venovali aj hudbe talianske j (Viadana. Monteverdi. .. ) 
a d ie lam rakúskych kato líckych llkladate l'ov (Valcntini. T adei. 
Gcsne r . .. ) . Vo vyspe lom bratislavskom hudobnokultúrnom 
prostredí vznikla tvorba nášho na jvýznamnejšieho barokové ho 
skladateľa Samuela Capricorna ( 1628 - 1665). ktorý pôsobi l 
v rokoch 165 1 - 1657 _nko .. d irector musi_cae'tl cv,anjel_ickom 
chráme. Jeho polyfomcké skladby - rozsaahlc vokalno-mšt ru
mcntálnc motetá a omše - zachovnné tl ačou v zbierkach O pus 
Musicum ( 1655) a J u bil us Bernhard i (1664) sú charakteristické 
konccrtahtnosťou só listid."ých. zborových a inštrumentálnych 
parti í. využívaj úc modernú diatonickú harmóniu a prvky rím
ske j po lychórie . 

Napriek tomu, že die la Šimbrackého , Zarcwutia a Marckfel
nera t lačou nevyšli a ne mohl i sa šíri ť tak ako Capricornove. ich 
predvádzanie sa neviazalo výlučne na miesto pôsobenia . Ak si 
všimneme podrobnejšie vzťahy miest, vzdiale ných od výraz
ných centier. s vyrovnanými parametrami hudobnej kultú ry . 
ako tomu bolo na Spiši a Šariši. nájdeme medzi nimi množstvo 
drobných dôkazov o loká lnej hudobnej spolupatričnosti. Na
príklad stručné režijné poznámky v školskej hre Pe tra Eisen
berga, ktorá sa predvádzala v Prešove v rok u 165 l ( tlačou vyšla 
v Bardejove 1652) hovoria o tom. že počas hry sa uv;ídza li dve 
čast i zo Simbrnckého koncertu. Konkrétne obsade nie bolo ur
čené prí ležitosťou. V spomínanej hre sa pre .. E rster T he il Auss 
J ohann S.chimrack Concert mit Acht Stimmc n" predpisova lo 
..Mit e inem Discant 2 Tenore n und Bass" . Na záver v režijných 
pokynoch nájde me: .. Die Musik<llischen. Conccrtcn findct man 
bcy Hc rrn Georgia Plotschio Deutsche Organistcn bcy der 
Pfa rkirche n zu Eppcries". Je to ne klamný dôkaz toho . že zá
kladom pestovania vokälncj po lyfónic v ml!stách aj v 17. storo
čí bola dobrú hudobná prepojenosť školy a kostola . Ž iacke spe
vácke zbory tvorili súčasť chrúmových súborov. Jedným z naj
zauj ímavejšlch dokladov v tomto sme re je návrh prešovské ho 
filozofa Jána Bayera (cca 1667). v kto rom odporúča pre mest
skú školu vytvoriť tri zbory - 20-členný nemecký. 12-členný slo
venský a 1 2-člcnný maďarský . Pre hudobný život miest s etnic
ky zmiešaným obyvateľstvom bolo charakte ristické . že každ{t 
etnická skupina mala svoju cirkevnú obec s vlastným kosto lom 
a hudobníkmi. Najkvalitne jším umením sa však spravidla 
mohli pochvál i ť naj bohatšie kostoly. podporované mestskou 
radou. Spr{avy o predvádzaní polyfónie a hlavne polychóric sú 
späté v Prešove . Levoči . Barde jove a inde s n.ljbohatšími ne
meckými kosto lmi. kto ré svojimi rozml!rmi spÍňali tiež požia
davku priestorového rozostavenia hudobníkov . Nezancdbatel'
ná je aj prítomnosť kvalitných hudobných nústrojov. hlavne or
gana . Najkvalitnejší nústroj si do kázali zabezpeči ť Levočania 
(rok dokonče nie 1632). kto rý bo l viac ako 200 rokov unikút
nym organom v ce lom Uhorsku . O kre m organa sa na zboro
vých produkciách podieľal i a j iné hudobné n;íst roje . Vieme. že 
napr. v Levoči za pôsobenia Samuela Ma rckfc lne ra používali 
husle. staré violy. cinky. pozauny a trúbky. Vtedajšou bežnou 
praxou bolo . že na obsadenie skladby spcv;íkmi a inštrumenta
listami sa ne museli uvádzať presné inštrukcie. Pat rilo k dôleži
tým úlohtíJn kantora rozdeliť nást roje na základe daných mož
ností do správnych proporcií a vytvoril zvukovú rovnov{l hu 
medzi spevákmi a hráčmi vnútri zborov. In te rpret ačné možnos-



ti polychórie boli vefmi prispôsobivé a nevylučovali ani predvá
dzanie v menších kostoloch. Záležalo predovšetkým na schop
nostiach miestnych hudobníkov, ako ich využili. Oboznámiť sa 
mohli s nimi napr. z predslovu tlače Psalmen Davids H . Schul
za, z ktorej jeden exemplár je dod nes zachovaný v Levoči. 

IV. 

Napriek kontinuitnej trad ícii pestovania viachlast'lcj hudby 
v 16. a 17. storočí na území Slovenska dokazuj ú naj novšie vý
skumy vývojových súslednost í barokovej polyfónie opodstat
nenosť časového vnúto rného člene nia tohto obdobia. 

Horná hranica je pomerne jasná. Medzníkom spoločenské
ho charakateru sú roky 1672 1 1674. všeobecne akceptované 
ako roky zničenia polyfonickej kul túry v dôsledku silného pro
tireformačného zásahu. Podfa Rybariča najnovšie údaj e o pô
sobení cisárskej ka pely v Bratislave a o jej vplyve na vtedajšiu 
hudobnú kultúru ukazujú, že polyfonická a po lycho rická ne
mecká hudba neskorej renesancie ustupujú z repertoä ru 
17. storočia už od 50-tych rokov novému vrcho lnobarokovému 
štýlu .. con trombc c tympani" (19R7). 1!1 

Staršie úvahy sa vo vymedzen í baroka spoliehali hlavne na 
Ievočské a bardejovské hudobniny. Na základe ich štúdia po
opravil Mokrý už v roku 1966 starší názor. kladúci hudobné ba
roko na Slovensku do 18. storočia. keďže vyslovil hypo tézu 
o udomácnení sa barokového slohu v hudbe u nás už v 30-tych 
až 40-tych rokoch 17. storočia (Hudob novedné štúdie VII). Za 
roky rozkvetu barokovej polyfónie označil neskôr aj Rybarič 
40-te až. 50-te roky .1.v Súčasné b{tdania pos(tvaj ú hranicu po
čiatkov prijímania barokových vplyvov ešte nižšie. veď 11apr. 
polychorické d iela G. Gabriel i ho pozna li spišskí o rganisti už od 
roku 1603 a známa súbo rná tlač barokovej hudby Promptua
rium musicum ed itora A . Schadeusa z rokov 16 11- 16 17 bola 
zviazaná v Levoči do konvolútu v roku 1619. 

Napriek viacerým snah;ím o časové a štýlové č lenenie 17. sto-
' ročia ostáva o tázka periodizácie starších de jín hudby stále 
otvorená. Zložitosť problematiky odzrkadfujú posledné synte
tick~ dejiny (1984). kde je s tať o renesančnej a barokovej poly
fónii včlenená do spoločnej kapito ly pre hudbu 15.- 17. storo
čia. Maďarskí hudobní histo rici siahli vo svoj ich dejinách 
(1990) k všeobecnohistorickým medzníkom . rokom 1541 
a 1686, vzhľadom na špecifickú situáciu v strednom Uhorsku. 
ktorú na vyše storočie ovplyvnila. nadvláda T urkov nad Bud í
nom. Pri samotnej analýze pristupujú v kapito le o vokúl nom 
viachlasc k časovému členeniu po storočiach . Čcskä hudobná 
historiografia sa nachádza vo v9hodnejšej situácii. keďže dispo
nuje so zachovanými dielami domácich polyfonikov už zo 16. 
storočia. V českých dejinách hudby sa tak obdobia vymedzené 
spoločenskými medzníkmi napf1íajú aj konkrétnym hudobno
štýlovým obsahom: 1420- 1620 renesancia. 1620- 1740 barok 
(Hudba v českých dejinäch. 1983). 
Načrtnutý problém periodizácie nic je zďaleka jediný. kto rý 

bude potrebné v súvislosti s výskumom vokálnej polyfónie na 
Slovensku riešiť . Okrem základných heuristických bádateľ

ských predpokladov. ako je súpis hudobných pamiatok zo star
šieho obdobia a ich ochrana. ako aj 1\roblé mov finalizácie ve
deckých výstupov. znovuoživovania st~rej hudby a jej spr ístup
ňovaniu verejnosti, čaká nu hlbšie rozpracovanie zložitá pro-
blematika filozofie dej ín s lovenskej hudl)y. , , "' '"'", 

Otázky .. sl~venskosti '' boli v doterajšej slovenskej hudobnej 
historiografii považované za prvoradé, čo sa vzťahovalo aj na 
výskum vokálnej polyfónie. Tu však situáciu určoval jedno
značný histo rický fakt, že u nás ako aj v cele j strednej Európe 
sa pestovala po lyfónia ako internacionálny fenomén. Už Hu
dec ( 1949) hovoril o .. hudobnej polyfónii na Slovensku" ako 
o .. recepcii západnej a južnej hudobnej kultú ry". kde .. polyfó
nia s domácim obsahom" je len .. slabým dôvažkom dej ín huc 
dobnej polyfónie západoeurópskej". S touto otázkou sa na vyš
šej teoretickej úrovni snažil vysporiadať len Rybarič. ktorý va
roval pred simplifikáciou pojmu .. slovenská polyfonia" a vyme
dzil jeho pracovný obsah nasledovne: .. je slovenskou le n podfa 
miesta vzniku a konzumu. zatiaľ čo slohovo a prevažne i jazy
kovo pôjde o prejav vyslovene internacionálny" {Slovenská 
hudba č. 2-3. ,1970). 

Snaha pretavovať importovanú polyfóniu do domácich po
merov viedla v praxi k viacerým kompozičným prejavom ak
ccptujúcim aj miestne jazykové kultúry. Kompletné skl adby so 
slovenským te>;tom sa zachovali len na nižších úrovniach viac
hlasného spevu, v školských duchovných ódach alebo viachlas
ných úpravách slovenských duchovných piesní. Tieto však ne
boli komponované klasickou kontrapunktickou technikou a le 
preferovali skôr homofóniu či na najvýš pseudo polyfonické po
stupy. 

Zachovaná polyf(mia so slovenským textom zo 16. a 17. sto
ročia patrí k mimoriadne zriedkavým a vzácnym nálezom . Aj 
keď sa v Bardejove zachovali zlomky dvojzborových skladieb 
latinsko-slovenských. Rybarič upozorňuje. že ide pravdepo
dobne o preklad piesne nemeckého autora M. Praetoria. (De
jiny. 1984). Nespo rným dôkazom, že prax pre kladať nemecké 
a latinské texty do slovenčiny u näs ex istova la, je autobiografic
ká poznámka Štefana Pilárika. k torý preložil v Ilave motetá 
Schiitza do slovenčiny (1636). 

V súvislosti s výskumom .. slovenskosti" polyfónie treba mať 
- napriek paradigmutickej priorizácii pojmov .. národ". resp. 
. .fc;událna národnosť" v do tera jšej hudobnohisto rickej meto• 
dológii - na zreteli slová Rybariča, ktorý sa už v roku 1970 
o tomto probléme vyjadril : .. .. . problém polyfónnej tradície na 
Slovensku nemôžeme vidieť cez prizmu existe ncie či neexiste n
cie .. národnosti'·. ale ako problematiku významnej fázy akultu
rácie a europeizácie našej k rajiny.'' (Slovenská hudba č. 2-3 st. 
89). Zdá sa. že len budúcnosť ukáže. či sa v p luralitnej sloven· 
skej hudobnej historiografii nepre javí ako pozitívnejš í nadná
rodný prístup . akceptujtlci pre línanie sa hudobných dej ín regi
onálnych {župy. príp. viičšie územné celky) s hudobnými dej i
nami stredoeurópskymi. 
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ŠTÚDIE. nJ 

ŽIDOVSK /·CH S LADA EĽO · ( ) 

FRIEDER REININGHAUS 

Pätnástimi svetovými premiérami a piatimi nemecký
mi premiérami- spolu 80 % nových skladieb na dvanás
tich podujatiach - dokumentoval Západonemecký roz
hlas (NDR) ako usporiadateľ cyklu Stretnutie diaspory 
s Izraelom svoj rozhodujúci záuj em o hudbu súčasnosti. 
Išlo o úctyhodný prierez toho, čo sa do začiatku 80-tych 
rokov považovalo za avantgardu a toho, čo po tom, už 
s me nej j ednoznačným nárokom, nasledovalo: teda 
o prierez nanajvýš rozmanitých tvárí Novej hudby na se
vernej pologuli . 

Diaspora- to sú Židia žijúci vo svete, na rozdiel od 
tých, ktorí žijú v štáte Izrael. Tento pojem, pochádzajú
ci z dej ín náboženstva~ označujúci pravovercov, žijúcich 
medzi inak veriacimi, sa pravda už nevzťahuje na takých 
umelcov, žijúcich mimo židovských náboženských spo
ločenstiev , akými sú Gyorgy Lige ti , Mauricio Kagel, Ai
fred Schnittke, rovnako ako sa nevzťahoval na Felixa 
Mendelssohna, Gustava Mahlera alebo Arnolda Schôn
berga pred rokom 1933. V tejto pojmovej aporii sa však 
odráža problém, s kto rým sa usporiadateľ hodlal citlivo 
vyrovnať. Pretože "židovský" znamená jednak nábo
ženskú príslušnosť (ktorá bola v mnohých prípadoch da
ná iba u predkov), na druhej strane príslušnosť k štáto
tvornému národu; ďalej však, ako to definoval v Kolíne 
Gy. Ligeti, priradenie k skupine, kto rá vznikla "núte
ným oddelením". 

l 

Ako vždy pri porovnateľných prierezoch , siahol vý
ber skladieb aj tohto kolínskeho festivalu do veľmi roz
li čných oblast í. Na tomto týždennom jarmoku sa pred
stavil z newyo.rskej scény prichádzajúci Richard Teitel
baum svojím Golemom. Základná myšlienka (v realizá
cii takmer nepostrehnutefná) jeho miestami teatrálne 
koncipovanej hudby vychádza zo základného židovské
ho mystického motívu nemého umelca ožívajúceho 
i onemejúceho v dôsledku ,písmenných kombinácií vý
znamných učencov, schopného v časoch prenasledova
nia fungovať ako ochranca, ale aj ako hrozba. 

Zdá sa, že pre Teitelbauma je táto legenda "čoraz 
vhodnejšou meta'rorou hrozieb ncko'ntrolovanej mod" . 
Vo svojej skladbe znázorňuje Qolema rô:lfPYflli ·.,jnter· 
aktívnymi systémami": keď naprfklaéi pOčítač samo
statne odpovedá a zasahuje , reaguje do všetkého , čo je 
"interaktívne" prednesené rôznymi klávesovými ná
strojmi , "vtedy Golem ožíva a začína byť činný vlastným 
duchom" . 

Kontrastným modelom k takejto umeleckej inteligen
cii , pre kto rú pracuje aj počítač, je neskorý, mnohoná
sobne zlomený expresionizmus Alfreda Schnittkeho. 
Jeho otec bol židovský novinár, z Frankfurtu do oblasti 
volžských Nemcov· presťahovaný , jeho samostatného už 
ťažko možno zaradiť do diaspory. Jeho Orchestrálne 
aforizmy sa samozrejme aj v Kolíne osvedčili ako bri
lantná hudba, pregnantná a plná historických spomie
nok, ktoré sú ako staré diamanty zapracované do no-
vých zlatníckych výrobkov. ' 

Ben Zion Orgad sa odvoláva na židovské tradície cel
kom iným spôsobom ako Teitelbsum. Pôvodným prie
zviskom Biischel sa narodil v Gelsenkirchene a už v ro
ku ·1933 sa ako sedemročný presťahoval do Palestíny. 
Absolvoval Hudobnú akadémiu v Jeruzaleme a koncom 
40-tych rokov pokračoval v štúdiu v Spojených štátoch ; 
jeho symfóniu Hatsvi Israel premiérovo uviedol v roku 
1950 Israelský filharmonický orchester pod vedením 
Leonarda Bernsteina. Ťažiskovo sa venoval vokálnym 
dielam, často s archaickými textami. V rokoch 1950 až 
1988 bol činný na izraelskom Ministe rstve pre výchovu 
a kultúru , najprv ako kontro lór , neskôr ako riaditeľ od
delenia. V roku 1970 napísal oratórium Staré židovské 
zákony, ktoré v roku 1989 prepracoval a v tejto verzii 
premiérovo uviedol v Kolíne: rozsiahle dielo pašiového 
charakteru pre päť sólových hlasov, dvojitý zbor a or-. 
chcster ktorého texty pochádzajú z kroník a textov 
Rabbi Sto rno ven Simšona z obdobia prvých križiackych 
výprav a pripomínajú židovské programy nemeckého 
stredoveku . Styria sólisti reprezentujú jednotlivé osoby 
(napr. pápeža Urbana Il. , ktorý vyzýval k boju za oslo
bodenie Svätej zeme, a dával rozhrešenie za vraždy na 
Židoch); chlapčenský soprán prispieva do hudobného 
procesu biblickými textami na spôsob tradičnej biblic
kej kantilácie židovských náboženských obcí, ktoré do
dávajú oratóriu polosakrálny charakter. 

Takýmto hudobným citátom sa vyhýbal Mauricio Ka
ge! vo svojich tiež premiérovo uvádzaných Liturgiách, 
ktoré kombinujú židovské modlitebné texty s islamský
mi fo rmulami a pasážami katolíckeho omšového textu. 
k agelovi, iritóvanému a obveselenému rivalitou rôz
nych náboženských síl okolo jeruzalemske j Chrámove j 
hory , išlo o ideu monoteizmu: jediný Boh by mal byť 
prio ritou pre všetkých a skôr ich spájať ako rozddovať. 
V tomto zmysle treba cháJ1ať Kagelovo nové oratoriálne 
veľdielo ako apel. Vždy znovu ústiac do jednohlasu, sta-

, 
via sa s osvietenským zámeroin proti náboženskému fa
natizmu. Pravda,_ aj pri tomto novom diele vznikajú po
dobn~ pochybnosti ako v roku 1985 v súvjslosti s jeho 
Pašiami sv. Bacha: dochádza totiž k zvláštnej diskrepan
cii medzi zámerom textovej montáže a použitými hu
dobnými prostriedkami. 

, 
Roh kozorožca a synagogálny spev. 

Celkom inú pozíCiu židovských kultúrnych dejín od
krýva Violový koncert Marka Kopytmana, lekára 
a skladateľa, emigrovaného zo Sovietskeho zväzu do Iz
raela, interpretovílný virtuózne Tabeou Zitnmermanno
vou. Autor tohto koncertu zretdne stojí v línii klasicis
ticko-romantickej tradície, ktorá sa v dôsledku politic
kých pomerov udržala vo východnej Európe inak ako 
na Západe. V tomto diele siahol po spevoch jemenských 
Židov, bez priameho zapracovania citátov. Ich .,jedi
nečný zborový spev" inšpiroval aj Alvina Currana , kto
rý ho zaznamenal pri Múre nárek ov a pridal 'vo forme 
preparovaného pásu k svojim improvizáciám na atavis
tických rohoch kozorožcov a k počítačovo riadenej zvu
kovomodifikačne j mašinérii. 

GeOrps Bnque1 Gitara, aomay, polaQ-, ktesbá tulo•, 1917 · 

' 
Originálny tvar takýchto liturgických spevov, predná-

šaných mužmi bez inštrumentálneho sprievodu, bol té- · 
mou záverečného podujatia : etnické zvuky z tradície je
menských Židov (kto rí sa po aabylonskom zajatí nevrá
tili do krajiny otcov) a sefardických Židov (ktorí boli vy
hnaní v roku 1492 zo Spanielska a Portugalska), irac
kých Židov (ktorí po zničení starého židovského štátu 
v roku 586 pr. Kr. zostali v krajine Nebukadnezara a je
ho nasledovníkov) , perzských (.,bucharských") Židov, 
počnúc stredovekom z Nemecka do východnej Európy 
vyháňaných Židov (.,aškenázov" ), Samaritánov- ktorí 
bo li v Etiópii dlho izolovaní od náboženstva židovskej 
väčšiny sa oddelili už v čase vzniku Starého Z ákona. 

Napriek šiestim svetovým premié ram diel s kultickým 
pozadím a prezentácii synagogálneho spevu z Orientu 
zostali tieto prúdy židovskej hudobnej tvorby v rámci 
Stretnutia diaspory s Izraelom na vedľajšej koľaji. Vo 
veľkom "židovskom horizonte" tu prezentovanom pre
važovala produkcia toho typu Novej hudby, ktorá sa 
kryštalizovala i v New Yorku, Kolíne, Paríži a Viedni . 
K vrcholom tohto prúdu patrila posmrtná premiérá 
skladby Violin und Sttingquartett od Mortona Feldma
na , Ligetiho novf Husrový koncert, ktorý sa bude tešiť 
pravdepodobne rovnakému úspechu obecenstva ako 
Klavírny koncert. Kontrastnejšie - vzhľadom na pojem 
Nová hudba už azda nemožno rozmýšľať , najmä v su
sedstve neoexpresionizmu izraelskej skladateľky Bctty 
Oliverovej alebo štrukturalistu 60-tych rokov Hauben
stocka-Ramatiho. Téma židovskej hudby, ktorá rovna
ko neexistuje ako značkový tovar alebo ako ·vyňatá sú
vislosť, visí vo vzduchu : Kasselské hudobné dni , tento 
festival v Severnom Hessensku, sa k nej v novembri 
1990 priblížil s inou témou- témou mieru. 

Preklad -ar-
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YEHOSHUA LAKNER-SKLADATEĽ BRATISLAVSKÉHO PÔVODU 
Koncert pre obrazo".m? Áno: "rozhýbaná"' arafika je ča$fou hudobného diania, 
kontrapunkt k tomu, čo ~ujeme. Je pre mňa podstatné adek"átne "YUfit' existu
júce prostriedky, čo " sú,·islosti s ~ítačom znamená: snárnenie času ako aj po
čutcl'ného a "lditeľného a Integrácia týchto p,...ko". 

Pre mňa je ale umenie predo"šetkým otázkou poézie. "Poézia a ~ítač?"' sa bu
dú mnohí čudo,·af. 'Domnie"am sa, že naijomné pôsobeni~ člo"eka a stroja mMe 
byt' nanajl')·š poetické~ kla,•irista a jeho lda"ír sú tiež príkladom. 

Použitie techniky často znamená "frO"ná"anie sa s duchom doby. Na jednej $tra
ne sa treba ''Yhnúf osla"o"aniu, na druhej odmietaniu techniky. Medzi oboma pól
mi sa nesporne ')"'·inie ,·era podstatného. 

JÁN ALBRECHT 
Posledné polstoročie je pre nás obdobím 

,.ef'kých srrár. tatko pol'edať. koľko schop
ných ľudí muselo: rôznych príčin 'opusrit'na

.~tl vlast'. Boli ro nem z .liph'ko id odborn íci, m e
dzi nimi i hudobníci a skladatelia. Je nac'ase. 
aby sme si s11omenlili 11a tých. ktorí z domíre
nia opustili na.ve tízemie a ktorí by boli roz
hodne :a iných okolností ostali I'O svojej l'las
ri. Musíme orvorit'twl'e brány a nadviaza( do
ryky s /'udini. k torí svojou činnost'ou prispeli 
k I'_Í':namu našej zeme i ked väčšinou nier ná
dej<•. íe by sa po roľkých rokoch opiit' u nás 
udomácnili. Ntl.~ll ku/rúra l•.(ak môie c'erpať 
;: ich akril·ír a ro prinajmen~om m eriróme. 

Med:i osobnosri. na kroré by sme nemali 
:almd11tít'parrí aj lmuislai'Ský rodák, člen sra
rej hrarislavskej kníhkupeckej rodiny Sreine
rovcol' Yehoslwa Lakner. Pedagóg hudby. 
lwdobn)í skladareľ. roho c'astt .fvtrjčiarsky šrár-
11\' občan. narodil sa 2-1. apríla 19241' Brarisla
l'e. kde absolwll'al základné. v.(eobecné. ako 
i hudobné .(trídiá. V roku 19-11 sa I')'St'ahoval 
do l'tedajšej Pa/eslíny (dndného Izraelu). kde 
pokrato\'(/1 vo SI'Ojich lwdobn.ŕch šttídiách 
11 profesora Oe. Partosa. A. U. Boscovicha 
a F. Pel/rga. Získal .~uímy diplom Izraelskej 
hwlo/mej akadémie ,. Tel A l'il'e a nc•skôr sa 
swluc'itdom na tejto škole. Popri pedagogic
kej c'inllllStŕ pôsobil ako skladateľ. Jeho sklad
hy : tohro obdobia sa l'y:na<'llj lí jednak pro
jim (htOu walosťou tmdičnej hudby. ale aj 
lwdl>l' 20. storoc'ia. krortí 1•edel rozvimíťs l'eľ
kou ·illl 'ťllc'nusťou dosalwjtíc powmhodné 
l'ýsledky. V roku 1952 bolltipendisrom 11 Aa
rona Cop/anda v Tanglwoode; v roku 1958 
11111 hola udelená cena m esta Tel A vivu za Toc
cattl pre orchester. V rokoch 1959- 1960 po
krMovail ' .l'ttíditích elektronickej hudby ,. Ko
líne• a w u G. M. Käniga. K. Stockhausrtw 
oM. 1\.o!!,elo. Jeho sklad/l.\' 11opí.1·ané pre rô:111' 
druhy obsadenia sa hrali wk ' ' Izraeli ako i 1111 

európskom a americkom koiuinenŕe. Niektoré 
z nich boli aľ l'ydané tlac'ou l'O l 'ydavateľs/ve 
Israel Music Pu/Jiication a Israel Music Jnsli
tute. Po presídlc•ní do Ziiric/!111' roku 1965 na
písal Lakner hudlm k rôznym jal'iskoi'.Í'm die
lam. pre di1·ad/o 11reatrr mt der Winkelll'iese. 
p ísal i celí' rad skladieb k11 kult1ímym a prir
my.,·cln)'m filmom. V roku 1969mu bola tufe
/emi cena mrstskej rady Ziirich11. ,. ltasledujtí
com mku Strinl>ergm·a cr11a Nadácie Salo
I/ tOll Dm·itl Sreinl>erg. l' rok u 1987 Ce11a mesta 
Ziirichu. V rokoch 1974 - /9H7 bo/ pedagó
gom Konzetwuôria a Vysokej hudo/mej Jkoly 
,. Ziiricltu. 

Dôle:ittí tílohu l ' Laknl'/'OI'l'j nodej tmrl>e 
predstal'lljtí 'audio•·i:uábre kreácie. ktoré na
:.í'l'a Audi-1·i.wel/e Zeit-Gesta/ten (AVZG). 
t. j. audi01'ii:utílne tvary ,. t'a.ve. Je to konce/'1 
pre obraZOI'kll, teda pohyh/il'á grafika ako 
čast'lrudolmého diania. ko11trapunkt k počwé-
11111, ako au/Or sám ho1·orí. Jedná sa o symézu 
počwého a videného. o symé:u audiOI·i:tl(í/-
1111. ktorá u ž dál'lto existol'(l/a , . iných podo
bách ,. hudbe a umeniach. predo l ·.~elk.J'm 
v opere. Tu l'!iak poutíva Lakner mo:nosli 
celkom iného druhu, ktoré mu poskytujtí llaj-
1/0I'šie technické I')'II!O:enosti. Sám i astá1•a 
názor. :r trrba l '.)'tdiť I'Šelko. c'o má č/ol •ek 

k dispozícii. Je pel'lle pres1·edt'en.v o rom . že 
medzi nadhodnotr11ím a odmietaním 1101'\Íc/r 
pros1riedk01· sa 11achád:a oblasť. l ' ktorej ;nô
že I'Zilikmír' d te l 'eľa pods1a111ého. 

Lakner sa l'ei/OI'a/ aj otázkam hudobno-te
oretick.l'm; napísal o. i. A New Method of 
Represe11tig Tona/ Relatiom (Nol'á metóda 
''.vkladu tonálnych I'Ztltho1·). k torá l')'šla aj 
,. 11emeckom preklade a po prepracol'allí 1'0 
Sl'(/jc'iarsku pod náz 1•om Tonbezielumgen l'e
ransclwulichell (Zviditeľnenie tónol'vclr I'Z(a
hol'). Trm o článok predslfli'Ol'ai zdk/ad pre 
práci( sk/admeľa a docenw komputero1•ej lwd
by 11a Vysokej škole pre ltudhu l ' Kolínr C/a
rc•ncra Barlou·a. 
Cieľom tohto príspc'l'ku je :ákladná infor

mácia o skladateľovi hratislm•ského pô1•odu: 
a:da sa ,,. hudtícnosti 11ájde príležitos( sp rí
stupniť aj jeho is1e inšpimjtícu tl'orbu. 

Zoznam skladieb 
Y ehoshua Laknera 

Comer Stones - 19 kontrapunktlekýeh ~túdlí 
-1946 

3 kla\ime kusy - 1947 
Sonáta pre flautu a klavír - 1948 
Nottumo pre klavír - 1949 
Monaing Song a Day Is gone - SJ»C'' a kla\'Ír 

-1949 
Mouvement In F - klavír - 1950 
Kl hlneh hastaw awar - l-hl. zbor - 1950 
Sextet for Woodwlnds and Plano - 1951 

\'ehoshua Lakner 

lmpro,isatlon pre sólovú violu - 1952 
ľoceata pre orchester- 1953 
Dance for 3 Instruments - klarinet, biele, kla\ir 

-1955 
Hexaehords for Woodwlnds, Brass and S trings 

-1959/60 
Das Madchen ohne "S" - 1959 
Dllmmerung belm Meer - spe\' a klavír - 1959 
A New Method of Representlng Tonal Relations 

-1960 
Splel der Zeit - slnsplel - 1961 
Dm~th- baletná hudba pre violončelo, klavír, bi-

cle, pás - 1962 
L'apres-mldl ďun m6me- Dimová hudba - 1964 
5 Blrthdays - klavír - 1965 
Bqqnung mh Fritz Lang- filmová hudba -1965 
Scénická bdba k hre Vietor od Rogera Vltraca 
-1~ . 

Scénická hudba k hre Stilhlc od Eugena lonesca 
-1966 

Scénická hudba k Nestro)'O\'mu Quodllbelu -1967 
la•ea Ist ••ssea -Olmcmfi hudba - 1967 l? 
~7\o M'o•imn ·.:. iuménj'Jiudbi '-1967 " -
Mohanlmed's Traum - pre zbor ~ Rl(t-pás - (968 
Scénická hRdba k llre Fenauda Arrabala Der~ 

chltekt und der Kalser von Assyrlen - 1968 
Sct!nlcká hudba k hre J ost!ho ľriana Die Naeht 

der Mllrder - 1969 
Scénická hudba k hre Turandot od Bertholda 

.Brechta - 1969 
Les 11J'11ndCS t!curies - filmová hudba - 1969 
Vorlage fiir Horák - pre sólo' 'Ý basklarlnet - 1970 
Scénická hudba k hre lona od Maruba Soreseu 

-1970 
+ Gf" + - Glessea - flboori lllldba - 197t 
Scénická hudba k hre Garten der Lilste od f"eman

da Arrabala - 1971 
Scénická h11dba k hre Paraeelsus od Victora Jeva

na -1972 
Kanlnchen von Erica Pedretto-pre rozprávača, bi

cle a m(t-pás - 1973 
Umll ufe - pre flautu, basklarinet, kla\ir a 2 m(t-

pásy -1976 
Fermaten - pre klavír- 1977 
Aus J"ermaten - pre kla\'Ír a mK-Pás - 1980/81 
llleater an der Wl• kelwlese - skladba pre ml-Pás 

-1981 
~\reise und Slgna le - pre 2 kla\iry - 1985 
Umllufe - počítaoová animácia, obrazo,·ka ako 

elektronický dirigent - 1986 
Tonbezlehungen veransellaullchen- ~túdla -1987, 
19F7 - počítaoová hudba - 1987 
SNE 34 - počítaoori hudba - 1987 
19M7 - počítačová hudba - 1987 
S NEM SB - počítačová hudba - 1987 
Snem 2 - počítačov' ll• dba - 1987 
20F2 - počítaoová hudba - 1987 
COMPUTUEDE - počítaoová hudba - 1987 
Snem 14 - počítaoo\'á hudba - 1987 
COMPUTUEDE 2 - počítačori hudba - 1987 
COMPUTUEDE 3 - počítaoová lludba- 1987 
COMPUTUEDE 48 - počítačová hudba - 1987 
COMPUTUEDE 4 - počítačová hudba - 1987 

Y. Lakner: Audlo"'zuálne tvary v čase 

YEHOSHUA LAKNER 

Audio-vizuálne tvary v čase 

Každý !)OCital' má obrazovku. Je teda priro
dzené, a k ju použijeme pre pot:itačovú hudbu. 
C asto však sa pr irodzené možnosti nevyuž íva
jú. Yehoshua Lakne r ako prvý p rišiel na myš
lienku spolu s hudbou komponovaf pohybové 
obrazy, a tak vytváraf hravým, poetickým 
spôsobom pa r a lely medzi zvukovo-r ytmickým 
dian im a pohyblivými línia mi, plocha m i a far
bami, ale aj kontrasty, konvergencie a diver
gencie . Svoje audio-vizuá lne časo-tvary už 
viackrát predvied ol, raz aj v mimoriadne 
adekvátnom médiu - v televízii. Niek toré 
z programov: Hnev včiel, Ornament sa zožie
ra sám - a lebo: Ka niba llstické meandre. Kto 
mi pomôže pri dýchaní? Scherzodrá m a . Sláv
nostná z vuková farba . 12-tónová moputída . 
Ostinato-Westina to. Takto znie Achilova po
msta? Optifišmus, Musikado. 

Počítač preniká do čoraz viacerých oh last í. 
jeho účinky sa rozširujú a stávajú sa závažnej
šími. Nesmieme dopust i ť. ahy tento pomal y 
všetko ovládajúci prístroj využívali výlučne 
technici. vedci. biznismeni a pod .. ktorí ho 
v tomto zmysle Budú aj ďalej rozví jai. Na~ím 
úsilím hy preto mala hyť snaha vždy znovu do 
neho vnášať ľudský prvok. Rôzne odve tvia 
počítačového umenia môžu v' tomto smere 
vcfa prispieť. 

Umelec sa pritom nemusí zúčast ilovai na 
všeobecnom tre nde: čím novšie. čím viičšie. 

čím rýchlejšie- o to lepšie. N;10pak: často sa 

' 

\'. Lakne r: Audlo"'zuálne tvary" čase 

môže stať jeho úlohou pÔukázai na to. aké vá
hivé možnosti zostali d te nevyužité. ncstr<i
vcné v .. zastaran)•ch" prístrojoch. koľko poé
zie sa v nich môže skrývai. Ci nic je nczdravý 
vývoj. h ľadajúci nové už pred tým. než dô
kladne preskúmal a prehÍbil ch:ípanie nové
ho? 

Táto oslava techniky vedie k tomu. že sa na 
jednej strane vždy snažíme hyť na výške do
hy. najnovšieho vývoja. ale v záľahe možnos
tí často zabúdame . čo sme vlastne chceli po
vedať. Neraz sa nápadom darí najlepšie tam . 
kde ich realizácia nic je ce lkom jednoduchú. 

Je samozrejmé. že technika a veda potre
bujú a vyvíjajú st;ílc nové a mohutnejšie po
čít ače a tiež ma to zaujíma. Ale pre vzájomné 
pôsobenie človeka a stroja môžu byť vyhovu
júce práve aj staršie a pomalšie prístroje. 
Technika sa nesmie stai samoúčel ná . 

V radoch umelcov. ktorí pra.,ujú s počíta-

čom možno často počuť výroky ako naprí
klad: .. S týmto prístrojom (resp. programom) 
možno tak kresl ii . maľovať. že takmer nic je 
možné rozlíšii výsledok od ručnej krcshy ale
bo maľby. ". Alebo: .. S týmto môžem vyrohii 
zvuk celého orchestra. skomponovať celú 
symfóniu." S dnešnými prístrojmi možno 
bezstarostne - st lače ním gomhíka - vylúdi i 
obrovské zvukové masy. Je to všetko dôležitý 
a zaujímavý vývoj . 

Prezentované pr;kc však majú iné zamera
nic. V žiadnom prípade nechcem súiažiť s in
štrumentalistami. al cho .. zvukovými stroj
mi" . Už som povedal: ide mi o vz;íjomné pô
sobenie. o dialóg s prístrojom. Nie ukryi prí
stroj. ale ukázai. čo nové. neobvyklé je vý
sledkom dialógu a koľko možností zosta lo ne
využitých. Nic je táto interakcia istým drú
hom rozhovoru indivídua s kolekt ívom? Stroj 
je predsa už po s t áročia vždy aj výsledkom 
kolektívnych snáh. 

Je môj prístroj pomalý? Guardini píše : 
.. L.ivé potrebuje viac času ako ncživé. L.ivé 
musí môci strácai čas. Musí sa hrai . správai 
sa nezmyselne. rohi i ok ľuky. Okľuky a za
st;\vky .. . zbytočnosti sú rovnako dôležité ako 
zameran ie sa na ciel'. .. ' 

Na druhej strane nHÍ počítačové umenie 
dnes často ešte iažkú situáciu vzhľadom na 
zatracovanic tcchnikv. Mnohí sa domnieva
jú . že počítačové u mČ nic je neosohné. preto
že je .. strojové" ... ne krea tívne" . . ie teda ne-

umením . Pri tom si však treba uvedomii: tre
ha učinii stovky rozhodnutí. malých alcho 
veľkých rozhodnutí. v ktorých sa odráža f;ln
tázia. štýlové cítcnic .. vkus. zámery. ale ne raz 
aj intu ícia používateľa. Po .. neosobnosti" te
da ani stopy. (Vyjmúc. že hudohný alcho vý
tvarný program .ic taký dobrý. to zn . príliš 
dobrý. že používateľovi ušetrí príliš vera prá
cc a tým veľmi zúži priestor pre osohitosi ale
ho podstatu. ) 

Ak však práve neosobné resp. nadosobné 
je umelcovým zámerom (John Cage. kon
krétne umenie a pod.). poskytuje počítač 
možnosť vlastného určenia vziahu osobný -
ncosohný. 

Pokiaľ ale ide o umenie. je to pre mňa pre
dovšetkým otázka poézie. Už som poukázal 
na to. aký poetický môže byi vziah dialógu 
medzi strojom a človekom . K tomu potom 
patrí aj to . že poézia vlastná každému mate
riálu a každému pracovnému nástroju. sa mô
že rozví jai . Tak - domnievam sa- som dospel 
aj k svojim audiovizuálnym časo-tvarom . 

Pretože počítač je priam výzvou na použitie 
v troch dimenziách: času . obrazu a zvuku. 
prípadne aj slova. Malo hy hyi tomuto médiu 
najadckvátncjšic. keď od samého počiatku je 
časový prieheh počutcfného a vidi teľného -
podľa potreby- in tcgrovatcfný. Je to v pro
tiklade k ostatnému prichehu: k existujúcej 
.. animácii" sa dodatočne hl'adá .. vhodná" 
hudha. alebo stoj íme pred problémom. čo 
možno poskytnúť očiam . počas znenia pri
márne vytvorenej hudby v reproduktoroch. 

V mojich prácach som sa pokú~al o rôzne 
. varianty časovej súhry: od synchrónneho 
priebehu až po rôzne možnosti kontrapunk
tického altcrnovania. 
Keďže som sa už po dlhé roky zaoberal me

tódou znázorňovania tónovvch vzia ho\'. holo 
celkom prirodzené. že som ~· nej našiel \'ýcho
disko pre tieto pni cc . 


