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POCO PATETICO 
Náhodou sa ml do rúk dostala opät' 

knižka, z ktorej sme voľakedy v hudobnej 
§kole lúskali základy hudby. Pripomenu
la mi, akým spôsobom sme sa vtedy väBi· 
nou dozvedeli o našej minulosti. A nielen 
hudobnej. V rámci exkursu do histórie 
hudby podrobne sme prešli predovšet· 
kým cesty českej hudby: od hudby za Pre
myslovcov a Karla IV., husitov, českých 
brato,·, až po české národné obrodenie 
a zrod modernej hudby. Nechýbalo ani 
založenie pražského kÔnzenatória a ope
ry, podrobné životopisy českých veliká: 
nov i premnoh)·ch klcinmeistrov. Vlastne . 
dejiny sme sa dozvedeli takpovediac 
z rýchlika. Ved' nebolo nič čo by stálo za 
zmienku, až vďaka životodárnemu vplyvu 
českej hudby sme sa v minulom storočí 
ako tak prejavili zbieraním ľudových 
piesní. Dve-tri vety boli venované Bellovi 
a nasledoval stručný výpočet mien n* 
známejších súčasných slovenských tvor
cov. Nie, nejdem sa teraz malicherne rý
pať v starých bol'ačkách a prllievať olej 
do už i tak plamíceho ohňa česko-sloven
ských vLťahov. Dnes su však už celkom 
nahlas hovorí o rozvode. Nie o dozrieva
nf, emancipácii, rovnoprávnom spoluži
tí ... 

Nie som ekonóm a neviem posúdiť čl 
a nakoľko bude horšie, ak Slovensko bu
de suverénnym zvrchovaným štátom. 
Mlim však čoraz nástojčivejšf pocit, že 
kolektívne trpíme stratou pamäti. A pa
mäť je zázračný fenomén. Sme to, čo si 
pamätáme. Stratou pamäti sa z človeka 
stáva bezmocný, nešťastný uzlík plný 
strachu, ktorý nevie kam patrí- t,·or bez 
minulosti ... Strata pamäti je strata iden
tity. 

A Slováci nevedia nič, alebo takmer nič 
o svojej minulosti. Stáročia presviedčaní 
o svojej menejcennosti, uverili sme vo 
vlastnú malost' a bojíme sa postaviť na 
vlastné nohy. J e teraz u nás veľmi frek· 
Ýentovaný pojem zviditeľňovanie. Kým 
l:esi robia všetko zmysluplne, my sa usi
llijeme o zviditeľnenie Slovenska. Žiaľ, 
zásluhou i časti svojich "roduverných" 
viac nega.tívne, než pozitívne. Svätoplu· 
kovský syndróm nesvornostl máme há
dam geneticky zakódovaný a to o zdoch
nutej susedovej koze tiež platí až po "'~
vyššie kreslá. Porazení a urazení kyd~ú 
do vlastného hniezda, opľúv~ú svoj ná
rod, zaštítení zvetralými Ooskulaini euró
panstva, občianskeho princípu, dokonca 
v mene demokracie a humanizmu. Každá 
národne orientovaná myšlienka a aktivi
ta sa nálepkuje adjektívami nacionaliz
mu, huránárodniarstva, či smiešno-tráp
neho sentimentalizmu hordy obmedzen
CO\', O ľavlčiarstve ani nehovoriac ... 

Preto je dôležité prebúdzať a opravo
vať našu pamäť. Potrebujeme takéto "bu· 
diteľstvo .. 20. storočia. My až dnes obja
vlijeme vlastných zabudnutých i strate- 1 

ných velikánov. Nemali sme kráľov, ale 
mali sme šfastie na vera vyni~úcich 
osObností, ktoré žili tu, na Slovensku 
a tvoria súčasť našej histórie. Sme starý 
kultúrny národ v strede Európy. Musíme 
o tom presvedčiť svet, ale~ samých seba. 
Je to povinnosť, úloha ktorú má sloven
ská história, kultúra i školstvo voči vlast
nému národu. Kým ju nenaplníme, po
kiaľ si nedokážeme bez pocitov viny a stu
du, ako rovný s rovným, postaviť do rodi· 
ny európskych národov, zostaneme ne
známym zabudnutým etnikom, bez tej 
toľko omiel'anej vlastnej hviezdičky na 
l modrom európskom n ebi. 

MARTINA HANZEWVÁ 
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Evenings ofilew mUsic III. (13. -19. VI.) 
ZORAN PAGÁČ 

John Cagc 

'lo, i e sa to nakoniec predsa len podarilo 
je zásluha Yedúcej HIS SHF Dr. Polakoričo
Yej a Daniela Mateja, skladateľa a hudobné
ho teoretik.JI, autora myšlienky YenoYať tento 
l"OCník festiYalu tvorbe Johna Cagea. 

Z deYiatich koncerto.- festi.-alu boli tri .-e
no.-ané týlučne Cageot·ej tvorbe, spolu od
znelo jeho 23 skladieb, popri ktorých odzneli 
ďalšie diela autoro.- spätých s j eho ll!enom. 

Talde, ked' sa po kuloároch rozšírila 
z.-esť, ie John Cage ešte pred pláno.-an.ŕm 
týždňovým pobytom .-Taliansku (koncert m 
FJorencii a piiťdňoYý seminár .-eno.-aný j eho 
dielu .- Perugii) na.-štM na 24 hodin Bratí· 
s/aru, rozhodli sa ďalši zaintereso.-aní uspo
riadať pri tejto pn1ežltostl sprie.-odné podu
jatia, ktoré by obohatili celú akciu o ďalšie 
ro.-iny - a to múmii o roYinu Yizuálnu. Záslu· 
hou Milana Adamčialul, reprezentanta Eu
rópskeho kultúrneho klubu na Slm·ensku, 
y spolupráci so SNG a hudobným ryda.-atel'
stvom Peters z Frankfurtu (za hla.-nej pom~ 
ci p. S tefana Conradiho) sa podarilo zorga
nizo.-ať Yýsta.-u partitúr Johna Cagea t 'O Yý
stamých priestoroch SNG a praeo.-nlci galé
rie ART DECO z NoYých Zámko.- usporiada
ll .-o foyer Slo.-enského rozhlasu Yýstaru pod 
minom Hommage a John Cage. K pozitl.-am 
týchto sprie.-odných akcii patril pekný púta· 
Yý plagát, ktorý prehl'11dne infonnoval - čo, 

kde a kedy. Hlamý festi.-aloYý plagát, s pod
pisom majstra - korešpond~úci s obalom 
festi.-alo.-ého bulletinu je Yýsledkom spolu· 
práce Daniela Mateja s Yýtyamlkom Júliu· 
som Nagyom, ktorý skrotiac yfpoétot'Ú tech· 
niku (s pomocou Ste.-a SchOnholfa) má aj /'ti 
podiel na ne.-šedných estetických k.-alitách 
celého bulletinu. ~koda, i e informácie, kto
ré tento plagát obsaho.-al, neoznamo.-all cel-

Snímka archív HŽ 

kom jednoznačne miesto a čas konania )ed· 
notliYých koncerto.-. 

Keď ui sme pri'nedotiahnutostiach, ktoré 
bohužiaľ .- našich podmienlulch ešte stále 
spre.-ádzaJú podobné pod~atia, j e treba 
spomenúť "hlgbpolnt" celej akcie - pred
nášku Johna Cagea .- koncertnej sieni S F. 
Sklamaní boli naJ mii tí, ktorí sa ešte nestihli 
naučiť po anglicky. Y takom krátkom čase 
nebolo technicky možn é prlpra.-it' slo.-enskú 
.-er.liu (vraj by mala uzrieť s .-etlo sreta do j e
sene) a YLhľadom na charakter prednášky, 
ktorá bola ttlastne umeleck.ŕm performance 

l 

(písaná formou mesostycho.-), nebolo talús
to možné prerušo.-at' po kaidej Yete slo.-en
ským prekladom. Simultánny preklad do 
slúchadiel je teoreticky mysliteľný, ale prak
ticky llerealizo.-atel'ný m Yiičšom meradle 
a .- sál e, ktorá na to nie je ryba.-ená. A teraz 
k samotnému festl.-alu: 

• F 

Evc ni ngs of new m usic III. 

Už od p'rvé ho ročn íka Večerov sprevádzali 
tento festi va l akt ivit y. ktoré napriek svojej 
rô znosti majtl spo ločného menova te ľa. T ým 
je ~naha o vytvorenie p racovnej at mosfé ry 
a prie~toru pre študen tov hudobných škô l ako 
aj profcsio n;'l lnych hudob níkov a skl adateľov 
ab~olvovať čr už sústredeni e (s L. Andriessc
no m pri nácviku je ho die l so súborom VEN I; 
1990). a lebo cyklu~ prednášok (s . W . Szalo n
kom : 1\1\11) . alebo tohtoročný workshop ( na 
té mu Jo hn Cagc - preparovaný klavír) , kde 
pozva ní ho stia (skladate lia , m uzikológovia , 
teore tici) sprostredkúvajú svoje znalosti 
a sk úse nosti prí tomným zií uj cmcom . 

Le n n ieko ľko dní pred začiat kom worksho
pu sa ujcdnalo , že je ho vede nia sa ujme ne
mecký klavirista a muziko lóg Martin Erd
ma nn . 

Spom ínaný tohtoročný workshop p rebie
hal dva dni pred začatím fc tivalu (13. a 14 . 
júna) v pr iestoroch VŠMU. Napriek poči a
točným ko líziám pri prcparovan í klav íra 
a p riam mystickým výpadkom e le ktriny (len 
a jedine v m ie tnosti ko nania workshopu) bo
lo v prítmí ko ncertne j sá ly a pri skrom nnm 
svetle sviečok evide ntné , že preskočila tá pre
po trebná i skrička medzi všetk ými príto mn ý
mi , ktorá spôsobuje , že čas - te n večný zd roj 
našich ncuróz - sa zastavil a zo zajatia a du
chaobohacujLICeho spoči nu t i a zúčast nených 

vyrušilo až vrá tnikovo - záverečná ! Záuje m 
~tudcntov klavírnych tried nie le n z Bratisla
vy, a le aj zo ž ili nské ho a košické ho konzervu
tó r ia j ednoznačne potvrdil zmysel worksho 
pu . Ko ncert na záve r worksho pu - a zároveň 
o tvá'rac í ko ncert festivalu - dopad o l nad oča
káva nie . Najväčši u záslu hu má na to m 
v prvom rade samotná hudba . 

Cyklus Son~tas a nd lnterludes ( 1946-48) je 
skladbo u. ktorá tvorí vrcho l celej sér ie ko m
pokračovan ie na .7. str. 

J ohn Tilbury, zasvä tený interpret Cageových skladieb Snímka M. Jurík 
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Na záver finálového koncertu si s malými spevákmi zaspieval aj garant sút'aže Peter Dvorský 
pieseň Kysuca, Kysuca ... Vl'avo víťaz Zorničkinho slávika M . Čierny, K . Matušková a V. Ro
kyčáková. ~ Snímka: J, Ďurník 

Malí slávici nadchli všetkých 
Rado~( a sp~1kojnos t' vládla v posledný jLI· 

nový piatok v bt~nskohystrickom divadle J . G. 
Tajov~kého na fin ál nom koncerte sútaže detí 
z celé ho Slovenska - Zorničkin slá,•ik '92. 

Tohto roku prebehol už ll. ročník súťaž..:. 
ktorej inici;ítorom hol šéfredaktor obľúbené
ho ča~opi~u pn: de ti. Zornička. Peter Štilicha. 
Pred dvoma rok m i pri~ ic l s myšlienko u zobu
dil deti k ~pcvu . rozospieval ich ľudovou pics
lío u . Zo -!.'iX ~kôl ~a v tomto roku na sút't~ži ZLI· 
častnilo vy\c X 000 malých speváčikov - žia
kov l .- 5 . ročníka z{) kladných škôl. 

V Banskej 13y~trici sa p redstavilo d va nást' 
naj lepších . ktorí absolvova li školské. okres
né a rcgion;ílne ko lá. Bola to úctyhodná mra 
venčia rmíca prm:ovníkov redakcie Zorničky 
ako aj množstva uči t cfov , rodičov. č i starých 
rod ičov, ktorí starostlivo bedlili nad prirodze
ným tale nto m de tí a vov;ídzal i ich do tajov fu-
ilovc j 1ile~'ne . ·• •· · 

Malí ~p,·v;il'i pred jcden;blčlcnnou poro,
tou . ktorej prcd~cda l garant tohto podujat ia . 
Peter Dvors ký, za~pievali tak. ako to len det i 
vedia: bez prc tv;írky. úprimne. p ri rodzene 
a každé~ dávkou svojskej osobitost i a te mpe-

·~ 

- och rana . rekonštrukcia vý roba kópií b<
rokových hudobných nás ojov 

- funkc ia drevených dych o ' ch 
v hudbe baroka 

- intc rpret{ICia barokovej hudby n 
vých a súčasn ých hudobných nástrojoch 

- problemati ka nahrávania dobových hudob
ných n;btrojov 

- .. Hammc rklavicr" - príprava medzinárod
nej sút'ažc na tomto n<Ístroj i ako súčasť Mc-

Orchester Slovenská filharmónia, Slovenský fil. 
harmonický zbor. vokľtlni 'ól isli Magdaléna Hajós
syová, Ida Kirilová, FruntiSek Lívora, Jozef Kund
lák, Ján Gnlla, hlavný zbormaj~ler Ján Rozehnal 
a Lhormaj,terk a lllanka Juluuiáková so šéfdirigen
tom Ondrejom Lcnárdom ab>olvovali začiatkom jú
la umeleck)• 7ľtjazd do Gréc~ ;1. Účinkoval i na dv 
~<HI\ICI I<ll:h Atén>kcho fc>livalu (5 . a 6. ' (lia). 
vc n,~ :i filharmúnia pred · 11:1"Smc u Vl l . 

Tara'a 13uľhu a , g s ~u Lc<. J :m:íčka . 
Ro"iniho S1aln11 a: · mick ú fant:í zi u Da i· 
mon súča>ného grť~ju:. ~ · ada teľa Yorgasa Sicilia· 
na (ročník l <>20). Pomerne n{lročn ý program vyvo
lal živý z{lujcm publika a dobre korešpondoval 
s dramaturgickou koncepciou festivalu. klorý64 hu· 

rame ntu . Sprcv;ídza l ich Orchester l'udových 
nástrojov bratisla vského rozhlasu pod vede
ním Miros lava Dudíka. Ko ncert uvádza la te
levízna moderá torka Alena Heribanová. Aj 
z jej ro.thovorov ~det' mi bolo cít ii, že Zornič
kin sl;ívik vzbudzuje ll nich z;í ujcm o rudovú 
pie~c 1í a túžbu poznal čo najviac pesnič iek. 

Z latého .. Zorničkinho s lávika '92" získa l 
suverénne Miško Čierny z D evínskej Novej 
Vsi . Pie~e 1i .. lšcu Macek do Mauacck" si 
~ ním pospevovala ce lá sála. Katka Matúško
vá v utešenom detvianskom kroj i vyšíva no m 
krivou ihlou si odniesla strieborného slávika. 
Tre tiu cenu . bro nzového slávika prevzala 
drobnú Veronika Rokyčaková zo Sv rčinovca. 
Neprehral však nikto . V cckj súťaži nebolo 
spcvúka. ,ktorý by si nczaslúiib'l!ochva lu, ako 
sa vyjadril na zúvcr aj P . D vots-k,y. Ne možno 
pritom nespomenúť prckvapcnic ," lťtoré d e
lom priprav il. D vom v íiazom ~úiažc odo- ' 
vzdal pozv<inky do opery SND pre nich a ro
~ičov na preds tavenie. v·ktoróm bude účinko
val a z latý slúvi k dosta l podobnú pozvánku d o 
Št<ítncj opery vo Viedni. ' 

t:UBA PAVLOVIČOVÁ-BA KOV Á 

dohných. lanečných a č i noherných podujatí rozložil 
do 1 roj mcsačncho lrvania v hlavnej turistickej sczó· 
ne (1 2. júna až 17. scpten 1). Dramaturgia festi· 
valu obsahuje o. i. Orff u inu Buranu. Pro· 
koficvovu kantf •skij. Sofoklovu 
Elc l>~u · ·t ove Trójanky. spomicn· 

1 áriu Ca llasovú. koncen k 80. na-
o {tm Johna Cagea. vystúpenie petrohradské
IO haleiU . koncen z tvorby lanisa Xcnakisa a hosio· 
vanie Fil harmonického orche>tra z Buenos Aires 
(>o skladharni A. Ginaslcru . E. Gricga a A. Dvot{t. 
ka ). V~clky pod ujHtia Atén>kcho festivalu sa kona· 
j!'1 v Odeone ll crodcsa Au ika na Llpiilí Akropoly. 

PA VOL FELLEGI 

Numien im polemizovat' s núzormi pana 
Igora Dibá ka , pokiaľ ide o zástoj, propor
ciu , štruktúru hudobného vysiela nia Slo-

. venského rozhlasu. Nic som muzikológ 
a hoci si aj ja občas o tom niečo myslím , 
necítim sa dosť kvalifikovaný viesi odbor
ne sa tváriace diskusie. Zaráža ma však 
zvláštna roz.líafnosľ. s akou píše tento au
tor o mimoriadne náročných - z hľadiska 
technického a finančného - otázkach na
priek svoj im a ut entickým skúsenostiam 
s rozhlasovo u prácou. Odstavček z článku 
.. Naozaj podporil tvorbu" s nad titulo m 
.. N iekoľko poznámok k č l ánku E. Wc id le
ra" , publikovano m v HŽ z L 7. t. r. je 
skvost nou ukážko u môjho tvrdenia. Ked
že ide o klenot priam gale rijného typu , 
d ovolím si ho od citoval: 
.. Nech teda skúsi ~celenie SR do pásma 
CCIR . namiesto regionálne ho (S3) vysie
la nie. ktoré sa šíri aj na stred ných vlnách 
a ~om prc~vcdčcn ý. že počúvanosi S2 sa 
zvýši". 

Pán D ibák o náročnom projekte pre
chodu z pásma O IRT. ktoré sme všetci 
zdedili ako relikt minulosti, do pásma 
CC l R hovorí. akoby posiela l vedenie Slo
venského rozhlasu kúpiť kilo zemiakov. 
Akoby to bola o tázka dobrej či nedobrej 
vôle SRo. Akoby monopolným majite
ľom vysielačov a modu l ačných li niek ne
bola štátna Správa rádiokomunikácií. 
Akoby o na nepotrebovala mno ho a mno
ho milió nov na realizáciu tej to veci . A ko · 
by aj Správa rádiokomunikácií ne musela 
v spolupráci s vede ním te lev ízie vyrieši ť 
prechod T V sig nálu zo 4. a 5. kan ála. pre
tože dote raz ·tu blo kuj e celý rad rozh laso
vých fre kve ncií práve v púsme CCIR. 
Akoby sa celá operácia p rechodu z jedné
ho pásma do druhého nemusela ccloštát- , 
ne koordinovai ( nehovoriac o o bmedze
niach pre rozh lasové vysielanie, kto ré 
predstavuje rádiolokačná s ieť p re leteckú 
d o pravu) . 

Slovenský rozh las inic ioval túto operá
c iu už d(tvncjšic a v spolupráci so Správou 
rádiokomunikácií už sa vykonali aj prvé 
kroky . Napr. nedávno začali vysie lať tri 
vysielače (Nové Mesto n/Váho m , Námes
tovo. Ružomberok) práve v pásme CC l R 
a do konca roku SRo objednal a rádioko-

Pozniunka redakcie : 

munikacic pri~ľúbi li uvic~i do prevádzky 
ďalšie štyri (Modrý Kameň , Štúrovo, Bar· 
dejov, B. Bystrica). Ako vidno, nestojí sa 
so založenými ru kami . Ba aj počúvanos(, 
S2 sa za posledné mesiace zdvojnásobila. 

Možno by si pá n Dibá k mo hol uvedo
miť, aj ako hudobník , že umelecký pro· 
gra m . predovše tkým náročnú hudbu , je 
najlepšie vysielať stc reofónne . A túto šan· 
eu dá va zat ia ľ iba S2 (s výnimkou novovy
budovanej sie te pre Rock FM Radio- čo 
je tiež. mimochodom. hudobná stanica) . 

Pán Dibák sa hlbo ko mýli . ak tvrdí. že 
program S3 vysie la v päsme CC l R (č i ne
bodaj si myslí . že naschvál a prednostne 
pred S2) . Slovens ko 3 vysie la na stredo
vinnej sieti , iba jed iný vysielač pre Brati
slnvu (99.3 MHz) z technických dôvodov 
je v tomto púsmc. 

S rovnakou bohorovnosťou píše o .. ne
tušených možnostiach" SRo pri š írení vy
sie lania pre mládež a výrobe audiokaziet 
pre školy. cvic pritom. že vedenie SRo 
túto možnost' ministerstvu školstva už po· 
núklo a namiesto (zatiaľ) kladnej odozvy. 
sta ré vedenie rezort u o hrozi lo ho lú ex is
tenciu vysie la nia pre školy. fin ančnými 
šk rt mi . 

T ro šku náš kritik zabúda , že Slovenský 
rozhlas už nic je štá tny rozhlas. ktorému 
štát ny rozpočet uhradí všetko. Musí sa aj 
sám staral o ;.svoj chleba vozdajší". T. j . 
aj vážnejšie ako doteraz brať do úvahy 
mienku posluch{tčs t va. riadiť sa aj istými 
komerčnými princlpl)li , nestrácaľ však 
pritom zo zrc tc l'a skutočné kultúrne po· 
treby Slovenska. Očakával však auioma· 
ticky . že všetko, každú skladbičku , ktorú 
slovenský autor skomponuje. SRo o kam· 
žite nahrá. je. žiar. ilúzia . Ani v bohatých 
západn ých rozhlasoch to tak nic je. 

Bojím sa. že takýto la ický pohľad sotva 
môže byľ v týchto oblastiach p re vedenie 
Slovenského rozhlasu inšpiratívny. Na cc
lej trane H udobného života , na ktorej sa 
s rozhlasom polemizuje , je pomerne frek
ventova né slovo .. zavítdzajúcc". Nic som 
si istý , či vyššie citované tvrdenia nezavá
dzajú práve čitateľov H Ž. A le to pone
cháva m už svedomiu a vedomiu autorov. 

PhDr. VLADIMiR ŠTEFKO, CSc. 
Ústredný riaditel' 

Slovenského rozhlasu 

Kedže k diskus ii o problé me vysie lania slovenskej pôvodnej ( vorby. ani k osta l· 
ným rozhl asovým hudobným prejavom. sme viacero pr íspevkov nedostali , uverej
ne ním stanoviska PhDr. Vladimíra Štefl<u CSc., ústredného riaditeľa SR. považuje
mc doter:-tjšiu polemiku-dis kusiu za uzavretú. Vzhľadom k tomu , že v súčasnosti sa 
pripravuje ce lý rad legislatívnych úprav rozhlasového a telev ízneho vys ie lania a naj 
mä z dôvodov. že rozhlas je verejno-pr:1vno u inštit úciou , Hudobný život nie je kom
petentný robiť sprostredkovateľa vo výme ne názorov ad li bitum. Domnievame sa. 
že nastal čas . aby sporné o tázky riešili priamo kompetentn í funkcionári umeleckých 
spolkov pri:-tmo s vedením rozhlasu , resp. ich zástupcovia. ktorí boli delegovaní do 
Rady SR. 

e Pri Štátnej filharmónii Košice pôsobí 
Kruh priatel'ov hudby, ktorý má vyše 250 čle
,nov. Okrem koncertov a členských schôdzí 
str~távaJú sa n!Qmä na besedách s hosťujúci
mll\tnelcaml. Na jednej z posledných bol na
príklad japonský dir igent Nlchl Hayashl, 
ktorý hovoril o japonskej hudbe a tiež o svo
jom pôsobení v susednom Poľsku. N sólista 
ŠFK Stanislav Zambroský mal čo povedať 

,e~ Ko'nccrtné turné v Južnej Kó rei absolvo
Va.li pr<lstrcdníctvom SJov!concertu od 25. 4. 

o svojom zahraničnom účinkovaní, o koncer
toch u nás doma l o spoločných vystúpeniach 
so svojou dcérou Zuzkou. Na záver sezóny ve
denie ŠFK poskytlo členom KPH autobus na 
jednodňový uijazd do Humenného a Vran&
va nad Topľou. V krásnom baŕokovom kos
tole organistka Emma Dzemjanová pripravi
la účastníkom zlijazdu krátky koncert. 

-Ja-

dó 14. 5. 1992 Mária Repková (-soprá n) , Mag
daléna Kožená (mczzosopr~ n) .~nka Juha
ňáková (kl avírny sprievod). Umelkyne vystu
povali v siedmich mestách (Seaul , Kw'an-Ju . 
Jo -Su. Pusan. Gc"ôn-Ju . Chon-Ju . Masan) , 
spolu s tcno'ristom ' Stanislavom Kowalski~ 
(Poľsko) a barytonistom fnmcom Gio" ine. " 
Koncerty z diel B. Marcell a. A . D~vofáka. O . 
Verdiho, G. Rossiniho a P. Masc'agniho sa 
uskutočnili v krásnych . úplne vypredaných 
sálach pre 1000 - 1200 poslucháčov Útrctlj_~l\. 
s neobyčajným o hlasom, ktorý zn;un c ná spo-
lu s úspešným hosťovaním prof. Ferdinanda 
Kl indu (apríl llJ92) do brý a perspektívny za-

čiat ok spo lupráce s kó rej skými partnermi. Na 
snímkc'zľava: M. Juhaňáková , M. Kožená 
aM. Repková po koncerte v C ho n-Ju . 

(S) 
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OSOBNOSTI 

lP. PAULÍN BAJAN OFM (1721-1792) 
lADISLAV KAČIC . ·-· c· . ~ 

Františkán P. Paulín Bajan, od ktoreh(._ smrii nedá,·'no·uplynulo 200 rokm·, patrí k l)z~amn}·m poshn'ám 
dejín slovenskej hudb)'. J eho hudba niete'nj,c kontinuitne iila-.poča!! · celého 19. storočia vo františkánskom 
prostredí, ale čiastočne sa stala i objekto m :ľberatcl'ského 1..áujmu (A. Kmet). Koncom 19. scorc.C:ia zosilnel aj 
záujem o druhú oblasť činnosti pátra Paulína -l;.a:t~tcl'sklí h·orbu (P. C Rielek OFI\I, E. l\lihalm i cs). V našom 
storočí sa potum stal nielen vážnym objektom histoQ_ografic, prcdm·šctkim františkánskej (P. C. Lcpáčck., 1'. 
\ '.Gajdoš), ale jeho hudba sa,. podobe duchovn5•ch piesní- a preto samu~rcjmc anonymne - začlenila natnalo 
do klenotnice slo,cnskcj kultú11 prostredníctvom Jednotného katolíckeho,wcvqíka M. Schneidra-Trnavské
ho. Paralelne s l.cpáčkom a Gajdošom, ktorí ako jediní skúmali Bajanov odkaz celostne, teda obe jeho časti 
- hudobnú i literárnu tvorbu, a predstavujú skutočné "míľniky" či etapy v 6a]ánovskom \)•skume, skúmali 
jednotlivé stránky tak hudobní historici (D. Orel, L Hurlas, R. Rybarič a prcdovšetkf_m J. M. Terrayolá), 
ako aj literárni historici (J. Minárik, G. Gáfriková, staršie syntetické práce \'äčšinou lc.,n n,ckriticky preberali 
dovted)' známe poznatky, aj to nie úplne). Dvcstoročnica Bajanovej smrti je teda dob'tvu prťlcžitosťou na 
thrnutic doterajšieho stavu poznania i na jeho doplnenie, hoci " krátkom príležitost nom článk~ j e to mot né, 
pochopitel'ne, len \'o vel'mi obmedzenom rozsahu. 

l:lapn >il na10dil 12. 4. 172 1 \O Vrad1~l1 \ rod111<: !>1-. a lid.dw 
mäsiara Štefana J akubáča. Tento po užíval zdediac meno po 
svojom otcovi (teda Bajanovom dedovi) Mart inovi Jakubačo
vičovi , inak bakalárovi Trnavskej univerzity. prímenie Baj a n, 
resp . používal tie to me ná parale lne . Ch lapee, kto rý dostal pri 
krste me no Juraj. najprv krätko navštevoval mcsbkú školu 
a vr. 1729 sa stal žiakom skalických jezuitov. Tu ukonči l štú· 
dium rétorikou vr. 1731}. Keďže už v rano m detstve prejavoval 
v~c~tran né nadanic. rodičia mu zabezpeči li aj dodatočné vzdc
l(lvanie , a lo predovšetkým hudobné. Od r. 1730 sa zdokonaľo
val v speve a organovej hre farského organistu V. lstvänffyho. 
pre to sa už r . 1732 mohol stai diskantistom farské ho kostola 
a po mutácii tcnori~ tom v jezuitskom ko légiu . R . 1740 vstúpil 
do františkánskej rehole-a prijal rádové meno Paulín . Už poča~ 
jednoročného noviciá tu v Pruskom ako dobrý hudobník u'č i l 
svoj ich mladých spo lu bra tov spev. Po zložení rehoľného sľubu 
ho pos lali r . 174 1 do Eg~: ru . najskôr bol len organÍ!>lOm . no vz<í· 
pii tí ·tačal aj so štt1diom fi lozofie, ktoré tvorilo prípravu na 
vlastnú t<.:olúgiu. V nej pokračoval od r. 1744 vo Väci, kde aj 
prija l ni8 ie sviite nia. a potom v Leviciach . Na kiíaza bol vy
~viit<:n)' 4 . 12. 1746 v Trnave. Po návrate do Lev íc ( 1747). kr(lt
kom poby ll: vo V;íci a Szécsény ( 174!\-49), ako aj v Egeri 
( 1749-50) - všade vykonával fu nkciu organist u - bo l r. 1750 
preložený (pod ľa vlastného vyjad ren ia na základe opakova
ných žiado~t í) do slovcn~kého prostredia do Prešova. Bol tu 
však ve ľmi krátko a ešte v l. i. roku ho prid elili do jedného 
z najviičších kläštorov ~alvatorián~kcj provincie v lllohovci ;a 
or!!ani~ru . učiteľa \ pevu a orgunovej hry. V Hlo hovci v~ak váí 
nejšie zača l pomýšľa i - a nie len to. ale aj robi i konkrétne kroky 
- na kazateľskú dráhu. Z Hlo hovca ho na jeden rok ( 1757-5!\) 
ešte pre ložili do Beckova. no po návrate sa tu už nczdržal d lho . 
R . 1760 ho predstavení poslali do Skalice. kde sa mu spl nil ži
votný sen . cieľ a mohol naplno vykonávať kňazské povolanie . 
V Skalici až d o r. 177 1 zustával p redovše tk ým funkciu kazateľa. 
na hudbu nemal veľa času , toto obdobie celkom vypln ili kŕ\uz
ské povinnosti . Veď chodil käzať aj do b ližšieho i širšieho oko
lia Ska lice (Kúty. Gbely. U nín. Radošovcc a i .. a le aj Vracov. 
Ž.arošicc , Hodonín . Veselí n. Mor., Suclomčf icc a i. na Moru
ve) . 

Po krátkom. j ed noročnom pobyte v Beckove (177 1-72) ~a 
vd til dn Skalice . a le te nto raz sa, naopak. celkom ve noval h ud
h~. uč i l ~pev a o rganovú hru , ko mpo nova l. odpisoval zborníky 
i pre <fu lšie khíštory . Kázaval už len príležitostne. avšak až do
vtedy. dokedy mu to zdravo tný ~ t av dovoľoval - do r. 1783. Ho
ci už predt ým mu slabol zrak (7 rokov pred smriou dcfinit ívnc 
oslepol). te raz sa začal zdravot ný stav postu pne zhoršovať . 
k čiastočnej porážke >a pridružili problémy s no hami. Vyko ná
val potom už len funkciu spovedníka a l S. 7. 171}2 zomre l v ska
lickom klášto re " po 7 rokov trpezlivo znášanej slepote, na vod
natiel'ku a gangrénu", ako sa hovorí v nckró lógu. 

Rodostrom P. Bajana, jeho vlastná kresba zo 4. zv. kázní 
Snímky archív autora 

U1<:lo. J.. ttll<: L;ull.:ch.d te nto ti,JI(l\ ll \ 111111<11 .t J.." '"lll ih>\ 11 

ril " nepria tel' záhal'ky, lenivcov" ( ini;nicu~ o tiosum). je úcty
hod né, hoci i d nes ho. pochopi teľne. ~otva potnámc éclé . Po 
zostáva zo 14 väčšinou r6zsjahlych h udobných zbtll'll íko_v, 
z ktorých jede n je nezvcstn~h• poznämc ho len >prm.trcdkova
nc cez Prosto národ né vianočné piesne A . Knicia (Jubil us Cor
dis 111 , 1749). Ďalš i e z\Jorníky poznal už Lcpáček , resp. Gajdoš 
(v~ičš i n u z nich aj ponacháclzali ·v kl äštorných knižniciach): 
Ha rmonia Seraphica l ( 1755), Ca ntionale C horale (okolo 1755), 
Beckovský slovenský spevn ík ( 1758), Promptua rium .hcbdoma
dae Sanctae ( 1759), Harmonia Scra phica ll ( 1775), Ju bil us Cor
dis l (1776), Harmonia Seraphica 111 ( 1777), J ubilus Cordis ll 
( 1777), Ha rmonia Seraphica IV (1779), J ubilus Seraphicus 
( 1779), Promptua rium cho ra le ( L 780), S~alický slovenský spev- · 
ní k 0 783). Do teraz nezn;í my a najst:H'6í 'zachovap )' Baja nov 
rukopiS - anonymný zborník. napísa ný r. 1752 v 'fllo hovci 
možno f!Značiť podľa obsahu Jubilus ' e ruphicus ll . (Keby sa 
tieto zborníky nauk ladali na ~cba. ich vý!\ka by u rčite väč~i nu 
pozorovateľov práv;q1ila. ) 

PRoMPTU.ARIUM 
HEBDOMADJE.SA.~Crt.~ 
conťinens Miones c.anfari soliw 
Die DQnúnica Palmarum, í.DJC.'M.« 

no Veneris.~~ 
., necnon 

CoNCENTr.s_~· 1 vcir ad Sacrum Sepulchrum ~4Ildos. 
MISS.AS QVi ~E 

. FEJWEQ~ INGE~ 
Do."\UNI &SAlmMI SANCTl 

QVOD. 
HonorlEXCeLslPatrls~ k•·; 
CrUCifiXIJcsU PILI I Del, Pat~at~4~ 
ď s~rlťUs sanCfl .tC ConpaťiCl\ , -~ 

ťls Genlťr I Cls ChrlftL :1 ·· , .. :'f 
YP.P.ua~w~a~~~ 
~~~VQtft.ábiti.t ~ •-:o;iili 

. ... .f .. 

Prvá stra na zo zborn íka Ca ntiona lc C horalc 

1 V ro koch 1772- 1776 na písal P. Paulín Bajan 4 zviizky kázní 
(v absolútnej viičšinc ide o jeho vlast né käzne z rokov 1747-
- 177 1 ) : vše tky mal i pôvodný ~poločný mízov " Simplicia nus 
mora lis" (podra pre kladu P. V. Gajdoša ,.Skromný mravokár
ca'') - Devoti sermones I/na všetky ned ele od Advent u až do 
Veľkej noci. 2/na všetk y ned ele o d Veľkonočnej nede le až do 
konca roku . 3/ na sviatky Prcblaho~lavcncj Panny Márie a svä
tých na celý rok. 4/ pôstne kázne . Spolu maj(• tie to' 4 zväzky 
vy~c 4 000 st rán a obsahujú viac a ko óOO kítzní! 
Konečne doteraz sa v literatúre nespomfnal ani 700-stranový 

la tinský traktá t z morá lnej teológie (č i presnejšie ide o 12 jed 
no tlivých traktátov k problematike sviatosti pokánia. manžel
stva, posled né ho pomazania atď .. k torý napísal páter Paulin 
v rokoch 1745- 46 vo Váci. 

Hudobná tvorba P. P . Bajana pozostáva predovšetkým z ko
pisticke j a kompozičnej činnost i . V kopistickej, ktorej svedec
tvom sú vyššie uvedené zbornfky, patrí aj medzi usilovnými 
fran tiškánmi k .. špičke'' , hoci re pe rtoár jeho zborníko v nic je 
taký bohatý a rôznorod ý a ko v prlpade "špecialistov" - hudob
n fkov , naj mä P. Pa ntalcq na Roškovské ho a P. Gaude ntia Det 
tc lbacha (tre ba si však uvedomiť, že P. P. Bajan na rozd ie l od 
nich ne bol na l. mieste hudobnfkom , ale .,riadnym" k1iazom, 
č i nným v pasto rácii). Jeho jadro tvoria okrem vlastných skl a
dieb die la rádových kolegov P. N. Fo jta, P . E. Krcna , Fr. A. 
Marmankoviča , P. G. Z runeka, cľa lej je tu značný počet skl a
dieb rakúskych fra nt iškánov, pri zostavovaní zborníkov čerpal 
však aj z iných prameŕíov : okre m takých kuriozít ako skladba 
cisára Jozefa ll (medzi frant iškán mi však veľm i rozšírená) vy
bera l však aj zo známej zbie rky P. Esterházyho Harmo nia Co
e lestis ( 1711 ) , zo spevn íkov domácich (Ca nt us Catholici), ako 
i českých (Michna). Otázka autorstva skladieb, ktoré sll na 
99 % zazname nané ano nymne , však ešte zďa leka nie je vyrie
šená. To súvis í , pochopiteľne , aj s p roblé mo m kompozičnej 

čin nosti , l. j . učenia vlastných skladieb pátra Paulína. Možno 
lu načrt núť niekoľko ka tegórií : sk ladby isté ho a utorstva, sklad-
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Titulný list z Príručky na Vcl'ký týždei\ (Hlohovec 1759) 

by p redpo kladaného a utor) tva. skladby spo rného auto rstva. 
ako aj ~kladby neznáme (1Ú1pr. rozlúčkový spev "Cantus valc
dictorius'' , kto rý skompo noval pri priležitostí odchodu z H lo
hovca a . ám aj spo lubralOJll v refektári zaspieval) . Do prvej 
~kupin y. ktp rá je najzaujímavejšia, patria tri desiatky sklad ieb 
- l\ o mší (Missa S. Catharinae, 1753, Missa S. Joanni Nepomu
ccni , 1755, Missa S. Luciac, pred 1759, Missa S. C larae, 1772, 
Missa S. Emerami , 177!\ a tri v i a nočné o mše Missae Neo-Mati 
Jesuli , pred 1751) , l anti fóna Tola pulchra (pred 1755), zosta· 
tok SLI kratšie >k ladby na liturgické č i paralilurgické texty 
o fcrtóriÍI. ärie , piesne (s rozličn ými dobovými názvami Cantus 
affectuo~us. A riosa invita tio a pod .) . Z nich viac ako polovica 
má slovenské texty, niektoré ~klad by ako napr. trojkráfové 
Ofertórium .. Vystúpte z chléva , pastírové'· využívaj ll vtipným 
spôsobom tzv. makaró nsky (latinsko-slbvenský) text. 

Vlast né skladby pátra Paulína patria jednoznačne k dvo m 
~tý lovým prúdom: o mše (okrem vi anočných) , la tinské árie 
a pod. skomponovalv dobovo pla tnom európsko m štýle nesko
rého baroka č i raného kl asicizmu (galantné ho $týlu) - napr(
klad omše patria k bežnému typu tzv. Kan tate nmesse s áriami , 
zbormi i recitatívmi. latin ké texty núkali i v kratších skladbách 
(äriách) možnosti na rozvi nu tie ko lo ratúry, kade ncií a pod. 
Tie to skladby majú teda všeobecne väčšinou bežne známe zna
ky domácej tvorby či tvorby, ktorä vznikala v tom čase v stre
doe urópskom regióne. Ich zvláštno u črtou je predovšetkým ty· 
pický fran tiškánsky príklon k spevnosti , páčivosti , ne jde tu 
všuk o črtu prevzatú priamo z ľudovej tvorby tej do by. Tak je 
tomu v ~k ladbách patriacich k druhé mu prúdu (pred ovšetkým 
na s loven~ké tex ty), najmä vo vianočných . Tu Bajan často buď 
priamo preberá ľudové nápevy, cituje, alebo ich n apodobňuje , 
a tie to prvky stoja čiastočne v opozíci i, čiastočne ich spája s do
bovo pla tným európskym štýlo m . Je to presne ten prúd , ktorý 
reprezentuje aj tvorba jeho mladšieho ko legu P. Juraja Zrune
ka ( inak , tít o dvaja pôsobili viackrát v jednom kláštore, o . i. 
aj v Ska lici. keď bol P. P. Bajan kazateľom, je ho ko lega Zru
nek bol organi~tom a učiteľom hudby). 

Teoreticky je možné uvažovať aj o tre tej zložke hudobnej 
tvorby pátra Pa ulína - interpret ačnej : tu sme však o dkázaní na 
kusé . torzovi té správy. Vyplýva z nich , že sám sa považova l 
predovšetkým za ~peváka . Mal pravdepodobne aj lepšie spe
vácke vzdela nie, hoci 4rči te nebol zlým o rga nisto m - v slavoto
riä nskcj provincii sa vša k na rozdiel od mariánskej (Roškov
ský , G. De ue lbach , Hazakovič, Rehák a i.) pestovala sólová 
organová h udba ove fa me nej , najmä v čase najväčšej hudobnej 
akt ivity P. P . Bajana . Doteraz nemáme an i jediný dô kaz o 1om , 
že Bajan hráva l na organe aj sólovo , l. j . zápis inštrumentá lne 
skladby z jeho ruky. Ako vyn ikajúci hudobník medzi františ· 
känmi vied o l zrejme p rodukcie na chóre sám, p ri amo od orga· 
na , sólovou hrou sa však " ncukazoval" - v duchu prísnejšie 
chápaných nariadení a príkazov týkajúcich sa hudby na rozdiel 
od ,.mariá nov". 

P. Paulín Bajan pa tril spo lu s P . Norberto m Foj tom a P. Ju
rajom Z runekom k najvýznamnejším hudo bníko m salvato
riánskej provincie v 18. s toročí. O zarad ení jeho skladateľskej 
činnosti d o kontextu slovenskej hudby je , samozrejme, možné 
diskutovať (Dej iny slovenskej hudby , 11}57 ; R . Rybarič: D ejiny 
hudobnej kultúry na Slovensk u l, 1984). Doteraz sa však príliš 
jednostranne bral do úvahy .len jeden prúd v je ho tvorbe .. 
Ä navyše. vôbec sa nebralo do úvah y to , že hl avným poslaním 
Bajana u rčite nebola hudba - vyplýva to tak z arch ívn ych d o ku
mentov, ako aj z jeho vlastných vyjadre nf. Bol takpovediac hu
dobníkom ..le n z núdze". Sám sa považoval predovšetkým za 
kazateľa . To na druhej strane ne môže byť argument pri o bjek
tívno m hodnotení hudobne j tvorby. Ako hudobník patrí P·. 
Paulín Bajan urč i te k najvýznam nejším osobnostia m našej 
hudby 18 . storočia. Nepatrí však - a to s i treba dobre uved<vn iť 
- len k hudobníkom . Význam tohto jednoduché ho frant iškán· 
sk eh o mnícha je oveľa širší , zasiahol rovna ko inte nzívne d o d e
jín litera túry, dejín jazyka , cirkevn ých de jín a pod . J e to teda 
v pravom zmysle slova - osobnosť celých dej ín slovenskej kul
túry. 



4 KONCERTY 

Gidon Kremer vystúpil na festivalovom finále s Českou filharmóniou. 
Snímka P. Ncumann Rudolf Firkušný po dozncni Dvofákovho klavirncho koncertu. Snimka J. Dezort 

Hovoriť o Pražskej jari , ako o najvý· 
znamncjšom povoj novom fest iva le 

na území CSFR, by asi nebolo celkom prcs· 
né, pretože - po prvé - nikdy sa nedá defino
vať , čo je pre kultúrny život štátu najdôleži
tejšie- po druhé - existu je celý rad iných pe
riodicky opakovaných uda lost í ako napríklad 
Medzinárodný hudobný fes tival v Prahe, Bra
tislave, Concertino Praga č i olomoucké Svát
ky písní , ktorými sa tiež v kontexte domácej 
hudobnej kultúry môžeme pred svetom po
chvá l iť . Jedno je však isté. Pražská jar má 
v povoj novom hudobnom dianí primát jed
nak v dfžkc trvan ia. jednak v organizačnom 
z<ízcrn í. Stát ~a k tomuto festivalu chová, ako 
k vďačnému d ieťaťu. ktoré potrebuje ku svo
jej reklame (veď už samotný pojem Pražská 
jar vo wctc n iečo znamená) a ktoré musí aj 
tak trochu ž i v i ť. Zárovcr) ti ež vyžaduje od or
ganizlitorov pražskojarn ých sviatkov riadmi 
sum u v la~tn cj podni katcl'skcj aktivit y. Aj 
tentokrát ~ i vyžiadal 20-dcnný maratón ( 12. 
5. - l . 6.) pi i ťdcsiatšcsť koncertov záštitu 
sponzorov . v prvom rade od akciovej spo loč

nosti Motokov. bez jej hmotnej inje kcie za
chra iíuj(rccj o. i. aj tcntokrät nic príliš vyda
re ný rc, ti valový konkurz dychá rov il hu~l is
tov. by ' mc ' i ~.:c l ý festival v jeho dnešnej fo r
mc ~ot va dokúL.ali pn.:d>tavit'. Naviac sa aj pri 
zacJ10vaní logicky diferencovaného pohradu 
na tu<:crn, kých a zah raničných návštevníkov 
nemuseli zvyšovať ani ceny vstu peniek. Pre 
hudbym ilovných Pražanov to bol pekný dar
ček , aj ked ZO>tal tak trochu nevyužitý: v pu
bliku opiiť prcvlúd li turisti . aj tentokrát sa 
tlieskalo medzi vetami a volalo bravo všet ké
mu . čo sa v hudbe len trochu rýchlejšie pohy~. 
bu je. čo sa týka čisto dramatu rgic,kých otá- · 
zok, mala Pražská jar 1992 vlastne dve otvo
renia. Zakial' prvé ( 12. 5.) bolo poznamenané 
mierne flcgmatickým prcdvcden!m Smeta
novho cyklu Má vlast . to druhé ( 15. 5.)bolovc
nova né slávnost nému otvoreniu rekonštruo
vaného Rudolfína . sledované s obrovským 
zcíuj mom . Pravda . šlo o jeden z kl'účovýclľ 
mome ntov symbolizujúcich dramaturgický 
um inici;\ torov fest i va lu (Firkušný- Ccská fii
harmonie - Dvofäk). zďa leka nic však o taký 
okamih, na ktorý by sa sústredila všetka k riti
kova pozornosť . V hre bolo ešte niečo iné. 

Pražská jar 1992 

ickcdy ~a o Pražskej jari hovorí, že jc 'viac 
prehliadkou interpretačného lesku. než rc-

pcrtocírového hľadačstva, tak to o toh toroč
nej neplatí. Určit ý strechový tematický mo
dcl. akým sa môžu pochvá l iť napríklad 
Brnenské medzinárodné hudobné fes tivaly. 
by sme síce v programovom záhlav í Pražskej 
jari 1992 nena~li. j..:dnot livé dramaturgické lí
nie ~a tentokrát zdali ovcfa konkrétnejšie. 
tiež zmysluplnejšie. Začn i me od zahranič
ných o rchestrov. Tie sa tentokrát v Prahe zišli 
v o niečo menej hviezdnej zostave (bez ame
rických supcrtc lics). z ich vystúpení však na
priek tomu vyžarovalo niečo neobvykle oso
bité. niečo, čo nám hovorilo viac než o uni 
vcrzälncj dokonalosti orchestrálneho inter
pretačného umenia o špecifike národných 
škôl. Tak vyznelo napríklad vystúpenie Vie
denských symfonikov s Raphaelom Fru hbcc
kom de Burgcsom. ktorýcln ,vu:ková estetika 
(zv l<íšť v Schumannovej .. Ry;;'~ki,k:.), nám pri
padala až podozrivo bl ízka, a tak vÝ'iheli aj 
dve krcäcic Dánov (M) zaujímavým Mahlc
rom) a Rozhlasových symfo nikov z Berlína. 
Domáce symfonické telesá vsadili viac na 
atrak tívnych hostí (otec a syn Bcrmanoví. če
lista Julian Lloyd Wcbbcr ad.) než vlastnú 
programovú profi láciu (napr. Košutovu 
skladbu Gepard ncprcdvicdl i Ccsi, a le Dáni) , 
čo sa vyplatilo zv lášť českým filharmo nikom, 
ktorých záverečné vystúpenie s Gidonom 

- Krcmcrom v Schnittkeho Conccrtc pre husle 
a. 11cviditcľný klavír pat rjlo k aQ.~olútnym 
vrcho lom festivalového diania. Z proďii'kcie · 
komorných orchestrov, ktorých úroveň ten
tokrát trochu ~<)OSta l a za minulými ročník-m i ; 
nás okúzlili najmä dva na s~ba bezprostredne 
nadväzujúce večery . v ktorych na tom pr-vom 
sa predstavila llogwoodova londýnsk1t Aca
dcmia a na tom druhom dosta ipriestor pewy
orský Orpheus. V priebehu 48 hodín sme te
da mo hli vychutnať dva diametrálne od lišné 
príst upy k hudobnej inte rpretácii : u Hogwoo
da to vyhra l Viva ldi . u Orphca Haydn . 

Nebola to však len táto spomínaná dvoj ica; 
ktorá vti~ la programovej dramat~rgi i fcst iva-

POCTA. DEBUSSYMU 
Pod týmto názvom si pripomenul Spolok 

ko ncertn ých umelcov tak trochu v predstihu 
augustové výročie Clauda Debussyho. Na 
ko ncerte v r<'ímci cyklu nedcl'ných dopoludní 
v Mirbachu (21 . júna) odzneli Debussyho ko
morné >k ladby prevažne z posledného desať

ročia !\Orby v reprezentatívnom výbere 
a prostredníctvom piesní na Paula Vcrlaina 
navyše so zachytením tak príznačných väzieb 
k básnickému symbolizmu . Debussyho hud
ba túto poéziu napokon nielen sprevádzala 
a .. komentovala'·; vo svoj ich zač i atkoch bola 
na ňu priamo naviazaná a inšpirovaná jej 
myšlienkovým a pocitovým svetom. Zhudob
ncná báseň z Vcrlainových Galantných sláv
ností. básnickej zbierky, ktorá stavia na pro
tik lade, prclínan í a napätí , aké môže vznik ať 

· medzi hrou a životom. medzi postavou com
mcdic dell'arte a sk utočnou(?) tvárou za mas
kou; dynamický ll iróniou nabitý text z Vcr
lainových Romitncf bez slov ... Debussyho 
hudba prczrcídza cit pre jemné významové 
dcšifrovHnic týchto b:1sní. Piesne na Vcrlaina 
a napokon aj Debt"~yho · pieseň na vlastný 
text Nočl des cnfants odzneli na koncerte 
~ rncn'ím ci tom pre odhalenie toh to fascinu
júc..: ho wcta , ~kôr v plochej než v mnohotvár-

\ ·· 
ne d iferencovanej interpretácii . ktorá ostáva
la. žiaľ , len na povrchu (Eva Blahová). \; in
štru mcn tťtlnych skladbách sa kažtiý z ip tbt;
prctov pri blfžil k Dcbussymu z vlastného Ro-· 
hl'ndu. Toto vysoko klllti vované, senzitívn~ 
umenie prcmcnlivých. r1cstálych, jemných 
vzťahov , náznak ov a osciläcií si žiada analo
gickú intcŕpretáciu , 'v ktorej hrubý ťah, ostré 
a tvrdé kon t(try. ste reotyp riešení a zdrvujúca 
jednoznačnosť nemajú veľa miesta. Patril 
k nej Syrinx pre flautu , ,.zvuková momentka" 
subtílnych dynamických a agogických pre
mien v interpretáci i Miloša Jurkoviča; druhý 
cyklus Obrazov v dokonalom podaní Idy Čcr
neckej s objavovaním drobných detailov vždy 
v inom súvise. v iných odt ieňoch stále pre
menlivého spekt ra pastelových farieb; Sonáta 
pre violončelo a klavir s Eugenom Prochácom 
a Tomášom Gaálom, v ktorej bolo možné mi
movol'ne obdivova ť schopnosť Gaäla pružne 
sa prispôsobi ť typovo odl išným partnerom 
(spol uúčinkova l v Sonáte pre husle a klavír 
s Petrom Macečkom), u Eugena Procháca in
trovertný prístup k Debussyho hudbe. ktorý 
je ako východisko prfbuzný prístupu Idy Ccr
ncckcj, vo výsledku však dospievajúci k úpl
ne odlišnému prejavu s oveľa širším cmocio-

lového maratónu nový charakter. Ten , kto 
bol svedkom aspoi\ 15 koncertov. určite po
strehol, že sa jednotli vé tematické línie festi
valu črta li o niečo zret eľnejšie než predtým. 
Lesk hviezdnych rccitá lových a komorných 
kreácií cudzincov (Julliard String Quartet . 
Polli ni) akoby sme vnímali až v akomsi dru
hom pláne. Do popredia záujmu sa naopak 
dostávali chrámové cykly <:a mcrané na starú 
hudbu , zaujímavé sondy do neznámych re
pertoárových oblastí (Rossiniho omše, Mas
~cnctovc oratórium) aj do zati aľ neprcbojo
vancj hudby súčasnej. Mnohé nezabudnuteľ
né zážitky proste prichädza li odinakiaľ než 
sme boli dosial' zvyknut í. naprík lad od nád
herného organ u Svatojak ubského chrámu . 
v ktorom sme si mohli vypoču t' nie len 90 mi
nútov~ Mcssiacnovo N! ysté rium , ale aj celkom 
unikát nu organovú produkci u Jaroslava Tú
mu. prctavujúcu niek toré zdanlivo okrajové 
(Ki ička. Wicdcrmann) programové čísla do 
tak ~ugcst ívncj podoby, že sme počúvali 
priam so zatajeným dychom. Iste. nic všetko 
dopad lo podľa rHtšich predstáv. Za trochu 
zbytočne vcľkory~é miestami až prázdno oká
za lé by som označi l napríklad akcie venované 
Kolumbovmu objaveniu Ameriky (menovite 
vystúpenie súboru The Wallace Collection). 
naopak citlivo bolo pri pome nuté výročie Ko
menského ( Krček a Cagc) (súbor Amadin
da). 

Zdá sa. že Pražská jar bola tentokrát vo 
svojom prvom pláne naozaj hlavne prehl iad
kou takých súborov, ktoré sa nám snažili vsu
gerovať obraz o určit ej - č i už historickej ale
bo súčasnej - ucclcncj.f{lzc hudobného tvore
nia bez ohľadu na to. č i sa toto tvorenie odo
hrá vit v rovine sk ladateľskej poet iky takého 
Jitroslava Ježka , raného Cagea, odpočinko
vého minimalizmu prezentovaného americ
kou skupinou The Rclachc, či v rovine hu
dobnej recesie prcdstavovancj a traktívnym 
orchestrá lnym súborom Hoffnung. Každý, 
kto sa na takejto akcii zúčastn i l , pocítil sám 

C. Dcbussy 

nálnym, n{tladovým rozpä tím .. . 
Je ce lkom sympatické, itk zo všetkých tých 

. ho ldov a pôct z nedávneho obdobia ostáva 
predovšetkým pocta hudobníka hudobníko-
vi. 

HANA URBANCOV Á 

na sebe akési iskrenie. Veď napokon i ona 
konzerva! ívna posl ucháčska obec, aká sa tra· 
dične objavuje na festiva lových Smetanov· 
s kých otvoreniach a Bccthovcnovských závc· 
roch sa odrazu dokázala nadchnú ť pre niečo 
celkom neobvyklé a volaním bravo odmcňo· 
vať súčasnú kompozičnú novinku. 

Všetko, čo bolo dosia[ povedané, samo· 
zrejme, ani zďaleka nest ačí pok ryť 47. ročník 
PrHžskcj jari v úplnosti jeho diania. Bez ko· 
mcnt íÍra naprík lad ostali charakteristiky diri· 
gcntov. zvlášť zaujímaných osobností Licfa 
Scgcrstama, Vladislava Czarneckého a Den· 
nisa Russclla Daviesa. stranou zostali i nie· 
ktoré zvlášť milé festivalové pohladenia. kto· 
ré nám poskytli domáci umelci, napríklad 
praž~ké Guarncri trio, bokom zostali aj pro· 
du k cic operné. baletné , koncerty v záhradách 
atd'. Ch{tptc pro~fm preto tie to ri adky skôr 
ako náznak. či malé zamyslenie. než kom
plexné hod notenie. A tiež svedectvo o jednej 
vcl'kcj fes tivalovej únave. Lenže únave , ktorá 
stíÍ la zato. 

MILOŠ POKORA 

SĽUBNÝ VSTUP 
DO ŽIVOTA 

4. j(rna sa usk utočni l diplomový koncert 
Ingrid Skcndcrovcj, huslistk y z VSMU 
(vedenej J . Skof·cpom) , ktorä s hodnot
nou umeleckou spoluprácou Zlatice Pou
lovcj sa predstavila s programom, zosta
veným zo sonátovej tvorby všetkých hlav
ných štýlových prttdov (G. F. Händel So
na ta A dur: L. v. Beethoven Sonata č. 

.ta mol; ézar Franck Sonata A dur; Leoš 
Janáček Sonata .) 

Diplomový koncert naSvedčoval 

o &chopnosti diplomantky plne vyhovieť 
obsahovým požiadavkám interpretova
ných skladieb a z{lrovcň i o tvorivom po
tcnciťt l i dotvárať diela značným vkladom 
individuálneho postoja. Výkon dok umen
tova~ z.árovci\ vkus a fan táziu s t vá rniť die
la v žiadúcej bezprostrednosti umelecké
ho účinku . Osobnost ný vklad pritom do
plni l diela o interpretačné ingrediencie, 
ktoré ni kdy ncprckračova l i rámec výrazo
vého zamera nia ducha skladieb, ale ktoré 
dielam da li náležit ú sugest ívnosť, umoc
ncn(t perfe ktným zvlädnutím technických 
níÍrokov sklad ieb. 

JÁN ALBRECHT 
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Vojenská a regrútska pieseň v antológii 
štýlmi . K novým poznatkom autorka dospela 
nielen na základe vlastných terénnych zberov 
a publikovaného materiálu.. ktorý moho l 
s kresľovať obraz o žánri. ale najmä štúdiom 
rozsiahlych archívnych ľondov. K najcennej 
ším poznatkom anto lógie patrí konštatovanie 
o plynu.lom nickoľkostoročnom vývine tohto 
picsriového žánru. Obdobiu od 16. storoči a 
napokon zodpovedá postupná nadviiznosť 

štýlových vrstiev od kvinttonalít cez modálne 
typy až po niekoľko druhov harmonickej 
piesne. 

llr, llllll ~~ a~Jll"~t a dll < lll < llug.rc~c: hladr~ku ·' r..:p..: rtuar ' anwlugn ro;cknrla n;, pr ..:~ n..: 
patria, ..: trHlnlliLi~ullig ii ~ cit li v)•m a probk- o lapačk;kh . o verbovaní. rukovaní a napo-
matickým ok ruhom vysk urnu z viacc: rých prí- knn vyč l..: n i l a širokú a hct..:rog.énnu ~kupinu 
.:in. N..:dn~tatočnc dokum..:ntované pr..: javy pi ..:~ ní o vojne. t\:: rnaticky Lfalej vnútorne di fe-
L~>t n ..:j tradíci..: zo ~ta r~ i c ho obdobia rH~umoi'- r..:nnl\ ant'r . Do nej ~a do~tali aj pie~ne ~ t..:ma-
riujú ~po ľa hl ivo u~udzovať o \tniku ;(v)·~ ino- tii\ou hb tôrick)•ch voj..: n. ktoré ~ú ohla~mi na 
vých pr..: rnc: n;ídt. l'araklrl<i ..:x i~t <.:11c ia ~ta r- . k.l.!J,l1.ľ<'·01~ hi~ t orické udalosti . 
;,ich a novších štýlov sa ~ta Ja prirml;.!rH'HI sú- Zaujim:rvé môž~ byť z toh~o h ľadi~ka po-
.::a,ťou ľudm..:j ~ultury. Pri t..:rénnych ' Y~k u- ' fll\'nant<: ~- hr~ tonckou pr..:~nou re ne_sanc~e 
moch pnku~y u idcntifiko\"a ll i..: opoLícir .. sta-'. aba ~l'ka . !itora ~a 'Z<~_chovala v_n;skorš rc~_za
rL' "" a .. nov.:·· vo \"<.:dnrni no~i tdov hrdovej ' ~isoch. odprsoch a dnes Je lcgr!rmnou sucas
~ultt'rry upozorr1ujú na špecifické vnímanie # ' ~\našej l itcr;írnej histô~ie . Cilsi tých to pa-
ča~u - pod .. ~tarou " pie~r1ou interpret často ' • 

'·' .1Ul< ll ~ .. ' C: ll llj l" pudr olli i l ". an,d) !UJ <.: ~ "rn 
potičné po~tupy. poetické figúry a motívy ( v 
č. 160 j e zaujímavo'• prí tomnosť mcdzin;írod
ného motívu devy prcobleče nej za vojaka . 
motívu. ktor)• ~a nachádza rovnako v hbtoric
kej Pbni o ~ igct~kém zúrnku) . 

Ak ~ú texty vojenských pie~n í prb tupnej 
šie úvahitm o časovom ukotvení. pri nápc
voch je ~ituáci a zložitejšia aj s ohľadom na 
voľnú väzbu nápevu a textu v ľudovej piesni . 
Alexander Móži podnetne upozon1ujc na pa
ralely medzi vojenskými picsr,ami vcrbunko-

chňpe piese ň. kto rú štýlovo patrí k novšín1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pri rešpektovaní pôvodnej , primárnej fun
kcie piesne rozlišuje piesne regrútske ako 
rozlúčkové a vlastné piesne o vojne ako pre
važne spomienkové. Už odchod k vojsku bol 
sprevádzaný viacerými spevnými príležitosťa
mi. Nápevy odrážajú ich rozmani tosť podob
ne ako regionálnu mnohotvárnosť . M edzi vo
jenskými piesňami sa objavuj ú r)ápevy ťah a
vé, parlandové, tanečné, najmä verbunkové, 
nápevy viachlasné, najpríťažlivej šie z regió- . 
nov s rozvinutými formami mužského viac: · 
hlasu. Výber v antológi i sa dotkol - hoci len 
v zanedbateľnej miere - aj nápevových typov, 
ktoré charakterizuje schematický priebeh , 
redukovaný na obra ty rozloženého durového 
kvintakordu (napr . č . 17, 217) . Týmto nápe
vom sa pri výbere materiálu do antológie au
torka pravdepodobne vyhýbala ako zložke 
nadregionálnej. celoslovenskej vrstvy vojen
ských piesní. k torá j e z hudobného h ľad iska 
menej zaujímavá a hodnotná. v spevnom re
pertoári sa však vyskytuje v oveJa väčšom za
stúpení. U niektorých nápevov tvor í rozlože
ný kvinta ko rd a jeho obraty len úvodný inci
pit a ďalš í priebeh melóC!ie v piesni je indivi
duálnejší - na tento typ v českom a morav
skom materiál i upozorň uje Karbusický. T ie
to nápevové typy hudobne pôsobia ako alúzie 
na vojenské prostredie. ťažko ich však možno 
považovať za citácie či imi tovan ie vojenských 
~ ignáln ych motlvov. Navodzujú však otilzku 
paralel medzi inštrumentálnym prejavom 
a tvarovaním melodickej línie. Z hudobného 
h ľadiska je širok)· ambitus týchto nápevov . 
~iah aj ú~i často cez oktávu, v pro tik lade s jed
notvárnynl až ~hudobnej ším melodickým 
tvarom. '( ento n;ípevový typ však prestupuje 
aj iné piesri ové žánre, nielen vojenskú piese ň . 

vrstv<Ím a označenie .. novéÍ" sa vzťahuje skôr 
na krátku dobu začlenenia piesne do miestne
ho rcpcrto<iru než na .. vek" piesne alebo na 
jej štýlové vlast nosti . Za j eden z mála piesňo
vých žánrov. ktoré umožr1ujú časové urče nie , 
považoval Vladimír Karbusický práve piesne 
vojenské, naj mä ich textovú zlo~ku . Pozoru
hodné rozvinutie tohto predpokladu a v našej 
literatúre ich prvú komplexnú žánrovú cha
rakteristi ku prináša an tológia Vojenské a reg
rútske piesne zostavovateľky a autorky (rvod
ncj štúdie Soni Burlasovej (V eda, 1992). Prá
ve text a tematické hl'adisko boli hlavným kri
tériom výberu a vyčlenenia piesní o vojne. Im 
podriadila autorka hľad isko hudobné a hl:a
disko funkcie č i nositcl'a. Vzhľadom na súčas
ný stav zvol ila vhodnej ší postup; piesne o voj
ne dnes patria prevažne už do tzv. voľné ho re
pertoáru bez pevných väzieb k určitej spevnej 
príležitost i a zväčša ich charakterizuje strata 
či modifikácia pôvodných . primárnych funk 
cií. J ednoznačné ž;ínrové vymedzenie na zä
klacle tematiky je v ľudovej piesni často ne
ľahké. ak nic nemožné; pre autorku bola ur
čujúca miera pTevahy tematiky a jej mot ívov 
v konkrétnej piesni . Texty s vojenskou tema
tikou maj ú prostredníctvom svoj ich motívov 
blízko naj mä k baladilm . ľúbostn ým piesňam , 

č iastočne k piesi\am zbojníckym a v niek to
rých prípadoch svojimi incipitmi aj k jarmoč
ným. Materiál publi kova ný v antológii tak ne
pri amo odhaľuj e polyžánrovost" viacerých 
mot ívov. schopnosť prieniku do viacerých 
piesriových druhov a žänrov. 
Veľká hrdinská epika analogická napríklad 

južným Slovanom sa u nás ncrozvinula . Pocll'a 
auto rky tradičná l'udová vojenská picseri 
ostáva reprezentatívnym zá~tupcom historic
kej piesne v našej ústnej tradícii . Texty piesní 
o vojne tachytávajú ohlasy na mnohé voj en
ské znížky. do k torých bolo v minulo~ ! i naše 
územie vtiahnuté - od protiturcckých bojov 
cez kurucké a napolconské vojny . revolučné 
roky IX4X/49 až po druhú svetovú vojnu . 
V ich textoch sa nachádza množstvo historic
kých reál ií , narážqk a historizmov. A k viacerí 
bildatelia upozon~ovali na existenciu motí
vov. ktoré zodpovedajú historicky známym 
a na seba nadviizuj(rcim formám náboru do 
vojenskej služby. S. Burlasová pracuj e s tý
mito mot ívmi už ako s rozlišovacím kri!ériom 

a 

mia to~ ' .:p rc~.:j pod u bc l<ll"h) t;J\ a pra' e bo
je s T urkami. Ich .. au torský ~ubjekt· · vy~tupu

je v pozícii svedka - pozorova teľa ( typické 
ukončenie .. kdo tú písen zloži l , ten ~ilm pi'-íto
mcn by l"). Poetike ľudovej piesne j e cudzí 
kronik ;ír~~y vecný z;íznam a ~pravodaj ~kä 
funkcia. hi~ toriekú udalosť poclúva .zviičša 

v popobe štylizovanej výpovede. s možno~ťmr 

akt ualizácií a cez individuálny príbeh. A utor
ka aj napriek prítomnost i epických prvkov 
charakterizuje ľudovú vojenskú pieseň v cel
kovom pohl"adc ako prevažne lyrickú. Na
priek historickému a historizujúccmu ní mcu 
ostáva vojenská pieser' predovk tkým ~ub
j cktívnym záznamom nckaždodenncj , často 
vyhrotenej životnej situácie č loveka. Poetike 

•. 

... 

'cho l ) pu a rnatc: rralum ru ~up1~nych t.borní
kov t a nečnej hudby 17. a IR. st o ročia - prob
lematika , ktorú S. Burlasová pre šírku a zlo
ži tosť len na~pači la . V yužila však možnosť po
rovnať. nakoľko štýlové charakteristiky nápe
vov zodpovedajú textu a tematike. V rámci 
č len eni a materiá lu v antológii každú Z<ík lad
nú temat ickú skupinu charaktcrizovn la oso
bitne z hudobného hl"adiska a dospela k viace
rým pozoruhodným zisteninm. ápevy star
ších štýlových vrstiev sa vyskytujú len v 'tcma
tickej skupine piesní o starších formách ná bo
ru clo vojenskej služby - v piesň ach o lapač
kách a verbovaní. Súčasne tým reviduje do
nedávna platný nilzor. podľa ktorého sa vo
jenská piesari spája len s novšími hudobnými 

Antoló~i a j e popri niektorých špeciálnych 
otázkach výskumu ľudovej piesne prcdov~et

kým ďalším pr íspevkom k štúdiu žánrov \po
lu so sta r~ ím i pnícami au to rky, naj mH antoló
giou o epických picsr'íach a baladách. štúd ia
mi o svadobných piesňach , obradných pla
čoch , o novej tvorbe, o nestrofických útva
roch v slovenskej ľudovej piesni a celom rade 
d'alších publikácií . ~túdi í a referátov. Prístup 
k vý~kumu ľudovej piesne v týchto prácach 
charak terizuje rovnako precízna pozornosť 
tex tovej· a hudobnej zložke , aj ich vz<i jom
ným vzťahom . V júnových di'loch si autorka 
pripomenula významné životné jubileum. 
Pre ce lú doterajšiu vedeck(r ak tivitu Soni 
Burlasovej je len príznačné, že toto životné 
jubi leum si možno pr i pomenúť v súvislosti 
s ďalšou významnou a prínosnou prácou v na
šej etnornuzikológii . 

H~na UrbancO\á 

V TURECKU RIESKALI BIG BANDU 
uYiedla t'Íacerými dielami z h'orby domácich autorot' (R. Šár
kozi, J. Baán, J. Kopecký, A. PopoYič a ďalši'). Ich int'enčnosť 
t'hodne korešpondot'ala s interpretáciou, ktorú charakter/vr 
t'al sprámy po~jazzmý odpich, mladfcky esprit a nadšenie, 
spojené s poctimu umeleckou prípramu a pohotomsťou. Nie
ktoré programot'é diela boli jazz-rockoYého charakteru, čo o~ 
zy/ášt' kont'enot'alo mladému tureckému obecenstvu. Väčšina 
interpretoYaných skladieb umoi nila l'}'nikať sólistickým am
bíciam a, schopnostiam protagonistm· súboru, medzi nimi V. 
Kumpána a M. Ďurdina (trúbka), P. Ručeka (saxofón), R. Ši
murku (flauta, tenor saxofón) a ďalších sólistot'- multiinštru
mentalistot'. Nema.lou mierou k priazniYému ohlasu prispelo 
t•oluilne septeto, ktoré h'oria adeptky hereckého umenia a Yo
kalista-sólista, talentoYaný R. Roth. Tento showman Big Ban
du, spolu so smjou kolegyňou D. Šinkoromu zo sept eta, ut'á
dzal koncert po anglicky. Jeho sugestímy prejat' ľ mnohom 
dopomohol k I'}'StupňoYaniu atmosféry ľ preplnených amfite
átroch. Pôsobím tyZneli aj a cappella úpra l'}' spirituáloľ, t'ia
cerých, po celom Sľete obl"úbených piesní z muziluilot'., poda
IIÍ septeta a Big Ba11du. Koncerty nášho tímu, doplnené o zná
me opusy po~jazzotých scén, boli neformálne, tyiaroYala 
z nich Ut'ol'nenosť a radosť z muzicírot'ania. O spontaneite 
prijatia a temperamente poslucháčot' homrí azda dost" týreč
tle fakt, ie obeceiiStt'O 11ielen ska11dot'alo, ale pri niektorých 
skladbách aj tancoľalo. Vllit·erzálne zamera11ie súboru totii 
umoi nilo napr. aj zaradenie rock' and rollu. Niet potom di ru, 
ie turecké obece11stm nechcelo pustil' smjich miláčikOľ z~ 
dia a po koncerte ich odpret'ádzalo ai po autobus ... 

Koncom uplynulého školského roka mali členoľia Big Ban
du Konzenatória t' Bratislat'e o jednu príjemnú starosť nal'}'
še. Čakal ich IO-dňo tý umelecký zájazd na festiYa.l Y AP l KRE
Dl ., Instanbule. 

Na začiatku úsilia stál zanietený nadšenec, dirigent a skla
dateJ' Bohumil Trnečka, ktorý sa pred niekol'kými rokmi spo
lupodicl"al na zat·edení týuky disciplfn populárnej hudby 
JAju.Lu na pôde konzenatória. Pedagogický proces ľ spomína
nom iánri prebieha pre poslucháčoľ hudobného a dramati'-'" 
kého odboru hla me na báze dobroľol'nosti. Vari netreba nija
ko nlášt' zdôrazňo.,áť uiitočnosť teoretického w.delát'ania bu
dúcich hudobnikm' populárnej hudby a pre syntetickú týcho
"'adeptot' hudobno-zábamého diYadla. Tak.ŕto druh týchol'}' 
ľ našom t'ZdeláYacom systéme ui dlho chýbal. Vyučoľanie za
hŕňa aranioYanie populárnej hudby a jazzu i ansámbloní hru. 
Čo by to Yšak bolo za hudobno-pedagogickú činnosť, keby sa 
osmjené Yedomosti nespNali s praktickými skúsenosťami?! 
Nui., neúnamý B. Trnečka aj za týmto účelom zaloiil., roku 
1982 Big Band konzenatória, ľ ktorom získaľajú cenné sklíse
nosti mladí hudobníci a speľáci pre smju budúcu prav.. K Big 
Bandu sa postupne pričlenilo ľoluil11e septeto, ktoré Yhodne 
dop/ňa sound ansámblu a zárot·eň umoiňuje aj rozširot•anie 
dramaturgického záberu. Charakter fltorit'ej dielne tohto 
sympatického zoskupenia zvýrazňuje aj skutočnosť, ie Big 
Band i septeto často uYádzajú aj diela terajších či být'alých čle
not' sbpiny a poslucháčot' školy. A to je ďalšia deri"za pre mla
dých začínajúcich hudobnfkot'. 

Vnitme Sa Yšak k Turecku. Medzinárodný mládei nícky fes
tifll.l YAPI KREOl poriada romomenná tp/ymá tureclui ban
ka t Istanbule luúdý rok. Terajší ročnfk bol "poradí piaty. 
l'rofil poduj11ti11 určujú hudobné, tanečné i dralf}atické zosku
penia najrozličnejšieho iánroľého zamerania. V tohtoročnej 
ponuke sme mohli registrot'ať napr. Symfonický orchester 
Gruzínskeho rozhlasu a telerlzie s tureckou dirigentkou a s6-
llstom-hus/istom, anglický mládežnícky dychotý súbor Ga"·
tlrorpe Brass, muziluilotý súbor z Rostoľa, Padilla Dance En
smJble z Nemecka, The Dixielanders z Dánska, ako aj hudo~ 
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né a diYadelné formácie i sólistoľ z Rakúska, Frsmcúzska, Ta
lianska, ale aj z Jamajky, Afriky a pochopitel'ne, z usporiada
teJ'skej krajiny. 

Big Band Konzenatória ., Bratislat'e I'}'Stúpil ., rámci festi
ľalu na európskom pobreží Bosporského záliru, t ' historickom 
prostredí amfiteátra Rumelihisari a na pódiu ľ prístat·e lúlla
mis Marina na ázij.skom pobreží Istanbulu. Okrem oficiálne
ho festiľaloľého programu sa uskutočnilo improYiZot'ané 1'}'

stúpenie ., historickom centre Istanbulu na Líceu Galatasara;r 
a malý koncert t ' mieste ubytot<ania súboru. Naša skupina sa 

Nepochybne najYiičšiu zásluhu na úspechu Big Bandu mal 
ršak dirigent B. Trnečka, ktorý program nielen naštudot'al, 
ale jednotliré skladby pô.'iobit'O ZJlranioml a silou smjej oso~ 
nosti mladých I'}'ProYokoľal ku. skutočným festiľalotým týko
nom. Vrčíte to nebola cesta ľahlui, ked" si uľedomfme, ie čle
noľia súboru sa pomerne frekľentoYane striedajú. O to ľiac 
hreje skutočnosť, ie z roka na rok rastie počet tých mladých 
konzenatoristot', ktor{ sa priučili kumštu populárnej hudby 
a jazzu. Tridsafčlenný súbor za relatíme krátky čas St'ojej 
existencie hosťoľal ui dľakrát t'O Fra11cúzsku, Rakúsku a Bu
dapešti, I'}'Stupot'al ., Sloľenskej teleľfzii (mimochodom pný 
koncert ľ Istanbule zaznamenala tureclui telet1zia ., plnom 
rozsahu) a po terajšom úspechu má ui ľO rrecku poZt'anie na 
rok 1993 od riaditel'a festit'alu YAPI KREDI. 

G f:JZ A VAJDA 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Mikuláš Doboš v úlohe Baltassara v Donizettiho Favoritke 

ho Tosce, ktorä sa- paradoxne- hneď v prvý 
večer stala vyvrcholením fes tivalu. 

Za mimoriadne šťastný počin treba považo
vať aj pozvanie šéfdirigenta Slovenskej filhar
mónie Ondreja Lenárda, ktorý zmobilizoval 
skryté rezervy orchestra a zabezpečil prijateľ- . 
nú zvukovú oporu sólistom. Všetky nedostal· 
ky sa za krátky čas odstrániť ned<1ii, mnohým 
hráčom sa nepodari lo prekroči i svoj tieň naj
mä po technickej stränkc. no celkove znelo 
te leso o poznanie koncent rovanejšie. v dyna
mickom oblúku diferencovanejšie a vo výraze 
zanie te nejšie. Peter Dvorský bol, ako obyčaj
ne. osobnostne sugestívnym Cavaradossim, 
zdolávajúcim tento vďačný taliansky part hla
vou i srdcom, t. j. uvedomelou speváckou 
technikou , v kombinácii so spontännym, ná· 
ruživým výrazom. Dvorský efektne a kultivo
vane strieda vrúcne lyrické kanti lény s expre
sívnymi dramatickými hrotmi, korunovanými 
kovovými, lesklými výškami. Ako partner je 
pohqtový , prispôsobivý, ncpoznä maniéru 
primadonstva, hoci teore ticky by mal na i\u 
najväčší nárok. S jej náznakmi trocha koke
tovala Erzsébet Pelle ako Tosca, táto maďar
ská umelkyrh1 však -umeleckou orientáciou 
a vkusom patrí skôr k lokálnym zjavom. Pri
tom na skutočnosti nemení ani to, že drama· 

Po štrnástykrát,.na rozhran í konca sezó
ny a začiatku divadelných prázdnin, 

ožilo neoperné mesto Zvolen operou . Krátka 
letná stagiona na zámockom nádvorí patri 
k jeho atmosfére, za svoju si ju zobra li ti(•ž or
gány zastupitel'stva , participujúce popri Di
vadle J , G. Tajovského a Slovenskej národnej 
galérii ako ~poluorganizátor podujatia. 

ZHZ neprekročili svoj tieň 
Operná čast' ZHZ má svoju krá tku históriu 

popísanú ,,leskom i biedou" , žatvou spevác
kych výkonov vysoko prevyšujúcich štandard 
národnej srťny (žiada sa pripomenúť, že 
napr. roku 1988 tu vystúpili poprední sólisti 
milánskej Scaly a veronskej Areny Olívia 
Stapp, Gavanelli , Malagnini , Verdu<;ci , Flo
resta, o rok neskôr Martha Colalillo, Franco 
de Grandis, Giuseppe Costanzo), ale aj roč
níkmi skepsy a úvah nad životaschopnost'ou 
festivalu . Práve 'toto vlnenie úrovne, nestabili
ta kvality a dramaturgickej línie- ale do istej 
miery aj skromnost', č i skôr neobratnost' pro

' pagácie - kládli b<1riéru prieniku ZHZ do šir
šielw mcdzimírodného povedomia. Keď však 
dnes č ítame v propag<~čnom materiáli viedcn
skl•j kultúrno-cestovnej kancelárie Oper 
& Reisen popri festi valových výletoch do Ve-

roiry a Bregen:w aj pozvánku do Litomyšli (na 
ovel'a skromnejší opcrn)• pendant ZHZ), tak 
je isté. že viac podnikateľského sebavedomia 
by v tomto ohl'ade Zvolenčmrorn nezaškodilo. 

Aj ked' na druhej strane. ostatný ročník 
v opernej zložke ni jako neoslni l. Program po-

. núkol prcd~tavcnia Pucciniho Tosky, Doni
zettiho Favoritky, Offenbachovho Orfea 
v podsvetí a Rossiniho Signora Bruschina 
v podaní ban>koby>trick.:ho DJGT a Rossini
ho Barbiera zo Sevilly v intcrpre túcii Št<Í tncho 
divad la z Košíc. Už fakt. že iba jediný titu l 
(Tosca) nadviazal na dotCr<\jšiu prax gala ve
čerov so zahraničným i ho~ťami . zatia[ čo ďal
šic ,a v obsadeniach nelíši li ocl bežných rep
ríz. signa lizuje pokles kvality a zdôvodiruje 
znížený záujem publika. To. že diváci idtl za 
príiažlivýrni menami. dokumentova l veľký 
záujem o host'ovanie Petra Dvotlôkého a sólis
tov budapeštianskej Štátncfo~'~ v Puccini-

' ' Ol'ga Hrormrdová (Sofia) a František Malatincc (Bruschino) v.premiére Ross~r1iho ll'signor Bru-
schino Sn lmk~· M. Ol'ha 

\ 

BRUSCHINO POD URPÍNOM 
Na tento rok pr ipadajúce bicentárium naro

denia Gioacchina Rossiniho výrazne zvýšilo 
frek ventovanost' uvádzania väčšiny skladate
l'ových opier. Hoci vlna renesancie zabudnu
tS ch prác majstra bel can ta odštartovala už 
dávnejšie, v uplynulej , ale aj nastávajúcej se
zúne dostáva nové impulzy. a netradičných 
miestach spontánne · vznikaj ír rossiniovské 
prehliadky, rarit né opusy v exkluzívnych ob
sadeniach ponúkajír vcl'ké operné a festivalové 
javiská (Ermione v San Francisku , 'ľancred 
v Salzburgu, Cesta do Remeša v Londýne, 
Adina v Ríme, Jazerná panna v Bruseli , Semi
ramis v MET) a naopak, mnoho malých scén 
bez trad ície sa vyrovnáva s vyhranenými špe
cifikami bel cantového štýlu. 

Do poslednej zo spomenutých kategóri í 
možno zaradi i aj najmenšie slovenské opcrnq 
divadlo pod Urpínom. DJGT v IJanskcj Bys
trici , povest né svojou odv{tžnou dramatur
giou, dosiaľ ako jediné na Slovensku sa pri-

' 

hlásilo k oslaväm rossiniovského jubilea a ne
priamo tiež k svetovému trendu znovuobja
vovania talianskych predvcrdiovských opier. 
Bolo by samozrejme iluzórne očakával' od 
skromne vybaveného súboru zaradenie titulu 
prcsahujúccho jeho možnost i. Z tohto hľadis
ka plne obstojí triezvy čin dramaturgie. keď 
na záver sezóny 1991/92 vybra la jcdnodej
stvovú ko micktl operu ll signor Bruschino. 
Uvedenie sa odohralo v pôvodnej jazykovej 
verzi i ako slovenská premiéra. 

V poradí deviata opera 21 - ročného Rossi
niho bola skomponovaná v duchu dobovo 
platných šablón a formujúceho sa skladate
rovho štýlu. l napriek určitej ncvyzrctosti ob
sahuje viacero originälnych myšlienok (k lo
panie sláči kov na pulty v predohre. groteskné 
opakovanie častí slov vo výstupe mladého 
Bruschina), ~viežu, vt ipnú a melodicky nápa
di tú hudbu. O librete, spracúvajúcom t rad ič-

t ic ký soprán pani Pelle je pevne posadený. fa
rebne bohatý a verbticky výbušný. Barytonis
ta Sándor Sólyom-Nagy predstavil Scarpiu 
v detailne vypracovanej á zdôvodnenej kon
cepcii, ktorä neohúri la príva lom vefkých tó
nov, ale skôr modelovaním ch arak tcrizač· 
ných od tie i\ov. Umelcov materiál je stále 
~vicži, kovový a znie v každej polohe koncen
trovane. Aj v~ctky ďa lšie úlohy. vrätane zbo
ru. boli prc~tudované do talianskeho originá· 
lu. 

Rozboru Donizettiho Favoritky, ako novej · 
inscenácie lanskej sezóny v opere DJGT. sme 
sa venova li v HZ č. 4/92. Ostáva dodať, že do 
exteriérového prostredia réžia Mariána Chu
dovského a výtvarný návrh Petra Čaneckého 
zapadli výborne. tvoriac inšpiratívny rámec 
pre spevácke kreácie. Oba fes ti valové večery 
predstavil i ib<t domáce obsadenia. vrátane 
hosťov angažovaných na rolu. takže odpadol 

ný príbeh tajnýd-t·!nilencov, hfadajúcich spô· 
sob a kP oklamai tútora i rodičov, to už natoľ
ko povedať nemožno. Aj preto je dobré, že 
sa opera spieva v ta liančine. 

Naštudovania sa ujal mladý inscenačný 
team·, vedený dirigentom Pavlom Tužin
ským, režisérom Martinom Bendikorn a vý
tvarníkom Alcšom Votavom. V komornom 
javiskovom pric~tore, vyplnenom príkrou 
šikminou a kulisami akéhosi domčeka z ka
rát. pln iaceho v rozuzlení i symbolickú úlohu. 
rozoh ral režisér vcelku triviálny príbeh so 
zmyslom pre jeho prednosti i slabiny. S nad
hľadom, prislúchajúcim danej predlohe. 
oprel sa o humorné momenty bez toho, aby 
skÍzli do lacnej fraškovi tosti. Motfvy, núkajú
cc sa k spracovaniu, využi l k svoj ráznym ty· 
pom a näznakom situ ačnej komiky. Vtipné 
boli rôzne rekvizity. napr. Bruschinova vrec
kovka a la Pavarotti , rastúca palma. či lietajú
ca holubic<t. l keď hic všetky momenty vyšli 
s. rovnakou presvedčivosťou , sympatickou 

. ~rtou Bcndikpvcj réžie bolo. že sa ncnadra-
lfovala nad partitúru , rešpek tovala prioritu 
spevu a v tom spočívala jej slohovä korekt
nosť. 

. Dirigent Pavol Tužinský zatiaľ na sloven
ský_ch scénach veľa príležitost! nemal. V Ros
si ni'ľ buffc koncepčne vcelku uspokoj il reš
pektovaním predpísaných temp, vrátane ty· 
pického rossi niovského bri a i solídnym spre
vádzaním sólistov. Pochopiteľne, naštudova
nie bolo limitované technickými možnosťami 
orchestra, ktoré nie vždy dosahujú žiadúce 

' PU>(es!onálnc parametre. 

''\(\zda najvHčšírn zisk?.m prvého slovenské· 
hó Bruschina je sól istické ~bsa,den ie. Čerstvý 
absolvent bratislavského Konz~atória Ján 
Babjak bude vítanou posilóu nlelet). pre ban
skobystrický súbor, ale pcrspektfvne i v celo
slovenskom mcracl1e. Už dnes má jeho mate-
ri ál žiarivú ie~'orovú farbu , šťavu a zrctcľnX, , 
cit pre modelovanie talianskej vok~lnej f.rázy.\., · 
Prfjemným prckvÍtpcní_m' bolo hosťovanie l~ 
mladého ostravského basbaryton1stu Jakuba 
Tolaša. Kultivovane znejúci, hoci ne.'tcl.k$' 
fond ovláda zdatnou technikou (študo'V<tl s.úk
romnc). umožr~ujítcou precízne · vyspié áť 
všetky pohyblivé úseky, koloratú ry a delené 
tóny partu . František Malatinec predniesol ti· 
tuinú postavu mäkkým barytónom lyrického 
zafarbenia . Oľga Hromadová, Štefan Babjak 
a Tamara Brummero\11 vlmdnc dopÍňali só
listický ensemble ro siniovskcj premiéry. 

PAVEL UNGER 

moment prekvapenia i napätia, čo býva kore
ním každého mimoriadneho podujatia. l na
priek tomu si navštívenä Favoritka udržala 
potešiteľnú úroveň. V čase premiéry pre cho
robu abscntujúca Tamara Brummerová 
(Leonora di Gusman) potvrdila, že patri 
k našim naj lepším mezzosopranistkám. Má 
farebne bohatý, technicky istý a v polohách 
vyrovnane znej ú ci hlasový fond, jej interpre· 
l ačný vkus spája si lný dramatický nerv s ci· 
tom pre líniu bel can ta. Odhliadnúc od nie· 
koľkých menej uvoľnených výšok, v extrém· 
ne náročnom parte Fernanda plne obstál 
v Banskej Bystrici angažovaný arménsky te· 
norista Gurgen Ovsepian. Spieval č istým štý· 
lom a s noblesou tal ianskeho tenora. Martin 
Babjak má rolu Alfonsa tiež dôk ladne naštu· 
dovanú (pripravenú do finále Pavarottiho sú· 
ťaže vo Filadelfii) a stvá rňuj e j u po každej 
stránke korektne. Mikuláš Doboš ako mar· 
kantný Baldassare dopÍňal sólistický kolektív 
tohto talianskeho naštudovania. Hosťujúci 

bratislavský di rigent Dušan štefánek odviedol 
akademický, výrazovo dosť indiferentný 
a chladný výkon. 

Namiesto gradácie priniesol posledný festi· 
valový večer riadne sklamanie. Postaral sa oň 
inscenáciou Rossiniho Barbiera zo Sevilly ko· 
šický súbor. V duchu konvencie vedená réžia 
Blaženy Hončarivovej iba ojedinele vyboči la 

z klišé slovenskej tradície ponímania opery 
buffy. najmä tam. kde mohla využiť nápadito 
č lenený výtvarn ý návrh Vladimíra Suchánka. 
Omylom bola dirigentská predstava Borisa 
Velata , realizovaná fádnymi . monotónnymi 
tempami, postrádajúcimi ako vzletnosť kanti· 
lén, tak brisk nosť ensemblových gradácii. 
Pod tak laxným vedením bledli i spevácke vý· 
kony. Michail Adamenko (Figaro) svojim te· 
norálnym barytónom nemá s rozsahom partu 
vcl'a problémov. o to citeľnej š ie je však man· 
ko v ku ltúre frázovania a noblcsnost i kantiié· 
ny. Jana Havranová (Rosina) ncnadchla ani 
vi rtuozitou koloratúry. ani farebnosťou svoj
ho jemného. subrctn.ého soprán u. Femi Mus· 
tafajev bol matným. technicky nezreiým Ai· 
mavivom. 

Ak umelccki1 čas t' tohtoročných Z HZ ne
splnila všetky očakávania. tak slov{! uznania 
si zaslúži nevcl'ký, s maximálnym vypätím síl 
pracujúci organizačný štäb. Zabezpeči l hlad
ký priebeh podujatia a pre publicistov pripra
vil v tlačovom stredisku optimálne pracovné 
podmienky. 

PAVEL UNGER 

NOVÉ 
PREMIÉRY 

V BUDAPEŠTIANSKEJ 
OPERE 

:-Ja tradit1wj tla('{l\<: j h<:,..:lk pred kon· 
co111 ,..:;on~ i11tormm al riadit<:l' hudap<•.::. 
tian,J..<'I Statik' l op..:r~ Emir..: li t" o pl:ino
' :111ú·h pr<'IIIÍ..:I a dr '<.:I.IÍIII 1')1)2~-IJ.~ . 

l'n <111 udah"t'ouna nwt..:r,k..:j ,ťč n ..: hu· 
d<: ' nm ..:mh ri 1.1101 uu1 ..:d..:ni..: (po (J.'i m· 
koch) Adrian~ l.e\'UUHcur Frann-sca t'i· 
kn pod taJ.. tol J..nu Lamhl·rta <;ardcllihu. 
R..:ii,l'rom Í<' \ ' iktor Nag~ . part titu lrr<'t 
hnlink~ 'Pk' a \' t•rml.ik<~ Kint'St'MI\lÍ a Ka
t<llin Szcndn;n~·iova . 

Vo khru;i ri dn~t a11..: 1101 u javí~ko\'11 
tdr pri'<Í ča~t' Wagncrow.l h·tralogic Zlatu 
l{~· n:i . CĽI~ ..:~klu''" uJ..oneí 1 ľ<Íillľi E.xpn 
·w,. Diri)!<:lltami parakl11~·dr oh,ad..:ni '" 
\d;ím Ml'th'l'C7.k~ a Jánu~ Kmál·~. 

O hakt11t'r IHllinJ.,u ~a opiit 1.a~l ui:il dw
rcô~ral l.ászlú Scrcgi. Bmk na tému Sira· 
J..c~l)caroi<: Í l'l'~l'lohry Skrnt..:nic• rlcj h· 
111. 

. :"'JH ,,·č1~<· r rkdol'ho di1 ad la 'il na Sil· 
',·,trH u,kuto(·ní prl'rnil'ra Strau~MI\ho 
~l'luJlieru. po n..:j na~kdut..: 11\ll ;i korlt'<'P· 
..:i:1 n:irodn<'Í op..: r~ Hánk h:ín Fert·nca Er· 

. k cla \ :-.r<;lli.:kom pn:l'cdcní. 'hodn~·m ;rj 
p1\: ,r.:111 •\' Yhlovorn pal:iri. l'o,tavu kní
fo1'4l"i <i,·rt rí1d~ bmk 'Pk' at' t:\·a 1\tarto· 
no\ á, Tr..:t1lll ll< ll in l.. ou ma h~ t ' ori)!iniih 
ll' Ľlll;n;i <::trllll'll (;l'orga Hiu·ta. po.d tak
tol'kou,){uru~u Kmá('Sa a \'alí·ril' Csényin-
"~ · . 

Popri ~0rii 11\l\ ~-'ch n:r~ttldO~<IIlÍ 1.aujmí1 
:rj ho,ú1jud um..:h.:i. Su IIIĽdli nimi :rj tak<; 
llK'n;i aJ..1' Alfredo Krau~ ('i .Jo~ Carre-
ra~ ... 

.lOZ EF V AR<;A 



FESTIVAL 

JOHN CAGE EUROPEAN TOUR -JUNE -J92 .. ' 

Evenings of new music III. (13. -19. VI.) 
dokončenie z l. str. 
pozíci i p re pre parovaný klavír. Le n pre pará
cia klavíra k to muto mo hutnému sedemde
siatminútovému cyklu si vyžaduje dve až tri 
hodiny. Samo tný cyklus sa skl adá zo 16 sonát 
a 4 inte rlúdií a Cage ho ko mponoval v období 
hlbokej osobnej krízy po rozvode s Xeniou 
Andrejevno u Kasheva roff. Nové podnety 
a obzory zača l Cage objavovať pri štúdiu 
orient{tlnej filozofie prostredníctvom predná
šok D. T. Suzukiho o zen budhizme. 

Výber z to hto cyklu ( 13 častí) od zne l v po
daní troch účastníkov workshopu Zuzany Ka
linovej , Andrey Hajdu, Petra Guľasa a dve 
časti predviedol aj sám Martin Erdma nn . O k
rem výberu zo Sona tas and Intcrludes zazne li 
na tomto koncerte aj d ve kratšie skladby tak
tiež pre pre parovaný kl avír. A Valentine Out 
Of Season z r. 1944 zahrala študen tka žilin
ského konze rvató ria Martina Pekariková 
a opiiť Z uzana Kal inová predniesla T he Una
vailable Memory Of takisto z r . 1944. 

Už samotný workshop predznamenal a ďal
šie koncerty po tvrdili , že domina ntným ná
strojom prclcntovaným na fes ti va le je klaví r. 

Dokumentoval to aj večerný recitál Johna 
Tilburyho z Vel'kej Britá nie. Ten to koncert 
bol takpovediac o fi ciá lnym o tvorením festi
valu a odznel i na ňom tri sklad by J ohna Ca
gca Music of C hanges- Book IV, Water Mu
sic, One a diela troj ice iných autorov (Feld
man, Wollľ, Cardew). 

Music of Changes z r . 19S I je prvým Ca
gcovým poku>om skomponovať hud bu úplne 
o,)ohlHknú od vlastné ho vkusu a spomie nok . 
Pod vplyvom ZE u nadobudol Cagc p rc
,vcdécnit:. že hudba m.:m:í s lúž iť zábave. ko
munik;íc ii . a lebo symbolickému vyjadre niu 
umelcových myšlie nok či vkusu. ale že má 
skôr pomáhať ľuďom k dosiahnu tiu šir~ icho 
vedomia , a tým k inte nzívnejšiemu prežitiu 
života . Prostredníctvom C hristiana Wolffa 
spoznal Cagc v r. 19SO I Ching (Knihu pre
mie n). staročínsk y matematicko-veštecký 
traktát , z ktorého čerpal nähodné operácie 
využívané pri ko mpo novaní. V skladbe Mu
sic o f C ha nge' ( l ludba p remien) sú všet ky pa
rametre (vý~ka. trvanie . intenzita. pom lčky. 
r..:mpo) uró.:né pomocou n;íhodných operácií 
ziskaných z l C hingu.•V ďa lšej sk ladbe Water 
Musk, ktbrä vznikla 'o rok hcskôr ( IYS2) sa 
k čisto sluchovému dojmu pripúja aj zážitok 
izuálny. Water Music je nap ísaná pre k lavi

ristu , ktorý musí prelievať vodu zo šálky do 
~;í l k). fú Lti do pí~t'a lky ponúrajúc ju do vody. 
púšťať rúdio na rôznych fre kvenciách a rozlo
žiť sadu karie t med zi strun y klavíra . Oproti 
bežným kom c nl'i;ím ~ll div;ki vyzvaní. aby sa 
u~adil1 ' priestoroch ptid ia. kde môžu zblízka 
,Jc-dovat' obrovskú partitú ru skladby. Casový 
pricbcl1 >kladby klavirista riadi presne po · 
dľa stopiek. úvštcvnfci bratislavské ho ko n
certu mohli vychutnať rýdzo slovenskú ve rziu 
sklad by, p re tože z rozh lasového prij ímača ča

sovo najdlhšiu nalade ného na s lovenskú sta
nicu sa ri nu li zvuky fujár. salaša a spevu rú
čich diev. 

Tretia skladba Jo hna Cagca One z r. 1987 
pochádza z o bdobia int enzívnej tvorivej akti
vity posledných rokov. Napr . O ne pre klavír 
sa skl adá zo série akordov hra ných podl'a 
chrono metrických značiek tzv. time brackeb, 
ktoré ponúkajú isté časové rozpätie. v kto· 
rom je možné zah rať sled tó nov č i akordov. 
V One, ktorá pozost{tva z desiatich tzv. time 
brackcts je devä ť , ktoré sú nex ibilné a po nú
kajú int erpretovi 4S sekundový inte rval, 
v ktorom môže l'ubovol'nc umiest n i ť prvý zo 
série tónov č i akordov. Výnimku tvorí devia
ty úsek, ktorý je fi xovaný. Niekto ré z akor
dov a možnýcli harmonických spojov pôsobia 
nl·zvyča j ne ko nsonant ne a zrej me to bolo dô
,,,Jom . i...: sa túto sk ladba považuje za poči a
tok nového .. Cagcovho štýlu". 

Medzi jednotli vými die lami zazneli na ko n
certe Johna Tilburyho dve kratšie skl adby 
Cagcových kolegov a to Extensions III ( 19S2) 
od Mortona Feldmana a For Pianisl ( 19S9) od 
Christiana Wolffa. Na záver koncertu odzne l 
kompaktný sled piatich diel Cornelia Carde
wa, kto ré boli komponované väčši nou v šesť
desiatych rokoch (February Pieces, Material, 
Winter Potatoes, Volo Solo, Unintended Piano 
Music). 

Vystúpenie maďarského muzikológa a kla
viristu Andrása Wilheima pozostávalo vý
hradne z diel Jo hna Cagca. O krem sólových 
skladieb pre klavír (In a Landscape, The Peri
lous Night , Suite for Toy Piano, Two Pastora
les) zazneli na tomto koncerte ešte d va iné 
opusy. Concerto for Piano and Orchestra, 
ktorý bol prcdvedcný spolu s pražským súbo
rom Agon a dvom'a členm i súboru VEN I a So
nata for Cl\lrinet z r. 1933 v podaní Kamila 
Doletala. Táto sa zaraďuje medzi naj rane jšie 
diela Johna ("ag..: a . ešte skôr ako sa stal žia
'kom Arnolda Schô nhcrga. 

Ku , kladbe Perilous Night for Prepared 

Piano ( 194ll) priP.ája te nto komentár : " Peri- l 
lou.s~igl'irjc vyjadrením osamelosti a te ro ru , 
ku ktoré mu dochádza, keď sa láska stáva nc
šťé\S i nou .'' · '"(A Composer's Confessions) 
V Suijo for J'oy ,fianQ·- "som pristupoval ku 
~\Ždému zvuku <~o keby bol taký svieži ako 

; ;0;~ prcparovaného klavíra. C hcel som zno
vu objaviť, 'ako keby bo li .llplne neznáme tie 
najznáme j$Je zvuky''. (cit. aut. ). 

Concerto-l9r Piano and Orchestra ( 19S7-
-S8) predstavuje v. Cageovej tvorbe jeden 
z najprclo movcjších .ppčinov a patrí mcclzi 
na josobite jšic die la modernej hudby 'vôbet , 
U platnil tu množstvo rôznych kompozíčných·, 
me tód . Táto myšlie nka bola odvodená z po
zorovania prírody, najmä zo štúd ia mykoló
gie - nekonečná variabilita rôznych druhov 
húb neprestala Cagca nikdy fascinovať. Kla
vírny ko ncert je vša k možno takisto chápať 
ako núvrh na us kutočnenie individuálnej lo
body v rámci kolektívnej solidarity. · 
Večerný koncert d ruhé ho festiva lového · 

dňa bol opäť zverený jedné mu interpretovi. 
jedné mu nástroju . jednému skladateľovi 

a len jedné mu die lu . Nemecký klavirista 
Bernhard Wambach odohra l pred nic na j- ' 
plnšou sá lo u cyklus 32 etud skompo novanýchl 
v r . 1974-7S pod názvom Etudcs Australes od 
Johna Cagea. 

' Ci to bo la prozrete ľnosť alebo jednoducho 
mikróby. ktoré znemožnili vyst(J penia (resp. 
ďalší klavírny recitä l) Sta nislava Zamborské
ho. už dnes nic je pod>tatné, ale ako každá 
zmena. tak aj táto . týkajúca sa najmä nús.tro· 
jové ho o bsadenia . bola iste vítaná. Škoda . že 
na rýchlo nebo lo možné postaviť dramatur
gi u , ktorá by ponúka la viac novin iek. V prvej 
po lov ici koncert u . kde jednoznačne do mino
valo violončelo, zaznela ako prvá sonáta pre 
te nto nästroj z r. 1991 od štude nta ko mpozí
cie Mirka Krajčiho. Hoci ju ho lo možné po
čuť le n prednedávnom na prehliadke štude n
tov ko mpozície v štúdiu Slovenského rozhla
~u . na koncerte v Klariskách zažiarila novým 
lesko m . Nebolo to len akustiko u kosto la , kto
rá vždy pomáha hudbe to hto typu , ale predo
všetkým pocti vou p rípravou a rnuzikal itou 
violončelistu Juraja Kováča. Sonáta pre vio
lončelo z r: 19/lS od Jurilja Bene~a v podan í 
J ozefa Podl:10ranského ,prczcnľovala nástroj 
v širo ko m spektre registrov. techník a príťaž
li vých zvukových nápadov. Neodškriepiteľná 
invencia, .cit pre znenie nást roja (iste vcfk ú 
úlohu tu zohráva aj osobnosť interpre ta) a bo
hatstvo nápadov môže však poukazovať aj na 
d ruhú stranu mince. Tot iž narušenie rovno
váhy a ristotelovskej unitas multiplex v pro
spech rozmanitost i, ale na úkor jednoty . A do 
tre tice violončclová sonáta opäť v podaní Jo
zefa Podhoranského spolu s Mariá nom Lap
šanským - Sonáta na pamäf Viktora Sklov
ského od Vladimíra Godá ra z r. 198S. Táto 
skladba je už pomaly stálym repertoárovým 
čís lom niektorých slovenských v io lončelist ov 
(mi nulý rok zazne la aj na festivale Varšavská 
jese1i) a iste j u viace rí návštevníci koncert u 
vn ímali a ko známy "hit" , ktorý však vžd y po
teší. Na d ruhe j strane by mnohí radi počul i 

okrem poslednej Ne hy p re sláčikové kvarteto 
i nové opusy to hto skl adate ľa. Vraj na j eseň!? 
Druhá polovica ko nce rtu patrila Marekovi 
Piačkovi ( 1972)! a jeho ansámblu Tu leň. Co 
k to mu dodať? Dve skladby (Andante ma non 
troppo ... a King Rist), z ktorých prvú pozná
me z jeho absolven tského koncertu , druhú 
z už spomínane j prehl iadky nám vžd y vyrobia 
úsmev na tväri. Decentný Marek, priamočia
ry Robo Ris t , tajomná Andrea Horečná, neg
matický Martin Core j. Možno snáď len dopo
ručiť trochu opa trnosti s repríza mi , pretože 
najviičšou devízou sa zdá byť mo me nt o bja
vu. 

D ruhú polovicu festivalu otvoril ko ncert 
Martina Erdma nna a Ulrike Brand a odzneli 
na ňom die la troch au to rov: J o hna Cagea 
(Quest fo r Piano, 59 1/2 Seconds for a String 
Player, One S for Piano, Etudes Boreales for 
Violoncello, For Paul Taylor and Anita 
Dencks fo r Piano) , Mortona Feldmana (Piano 
Piece, Duration II for Piano a nd Violoncello) 
a Earle Browna (Music for Violoncello and 
Piano). Tento koncert bol výnimočný v to m 
zmysle , že ponúkal výber z tvorby Johna Ca
gca v rozsahu SS rokov. Quest for Piano z r . 
193S bolq písané v období , kedy Ca ge navšte
voval súkro mné hodiny ko ntrapunktu a har
món ie u Arno lda Schô nberga , ale oproti 
iným sk ladbám z tohto obdobia , kto ré viac 
prezrádzajú vplyvy Cagcových učitc l'ov, po
četné pom lčky v tejto skladbe predznačujú 
Cagcovu záľubu v tichu , ktorú bude naplno 
ddmonšťrovať o dvadsať ro kov neskôr. 

Názorným príklado m toho je hudba k ba
letne j kreácii pre Paula Taylora a Anitu 
Dcncks z r. 19S7, v ktorej sú d lhé úseky ticha 
prerušené jedným zatrúbcním na poľovnícky 

roh a o niečo neskôr úderom na struny klaví
ra. 

One5 pre klav ír z r. 1990 je ďalšou zo série 
sk ladieb z posledného o bdobia. Zdá sa, že p ri 
Cageovom definovaní je ho ko nceptu harmó
nie dochádza k istému paradoxu. Keď si uve
domíme, že Cage o nedlho na to, ako ukončil 
svoje štúdiá u Schônberga rozhodol vydať sa 
vlastnou novou cestou pretŕhajúc všetky väz
by s euró pskou trad íciou, je prekvapujúce, 
ako sa v posledných rokoch priblížil práve ku 
svojmu učiteľovi vo svoj ich názo roch v súvis
losti s koncepciou harmónie. 
Ďalš ie dve skladby, 59 1/2 Second for 

a String Player a Etudes Boreales, v podaní 
violončelistky Ulrike Brand spadaj ú do ob
l~i skladateľovej práce s náhodnými o perá- · 
ci anN·. 

ľiano Piece z r. 19S2 je typickou ukážkou 
rukÓ)Jisu Mortona Feldmana. Po intilistický 
charakter k lavírne ho partu, dlhé legátové tó 
ny jednohlasej poprelamovanej kantilé ny, 
striedma dynaJl\ická h ladina- to všetko nám 
v zasväte nej inte'rpretácii Martina E rdma nna 

· priblíži lo nevšedný vnú to rný svet tohto skla-
dateľa. · 
Večerný kohccri s~boru Percussion Group 

flraque v koncert nej sieni ~F bol poznačený 
slávnostnou atmosférou v hľadisku, keďže 
medzi publii<om sedel sám 80-ročný " Maes

·t(o". Na programe boli štyri skladby Johna 
Cagea, ďalej Pulse od Henry Cowella a Song 
of Q ueztecoati od Lou Harrisona. 

Všetky skladby · vzni kli v rozpät í rokov 
1939-43. ..Najmladšia" z nich - Amorcs 
(19431 :- sa sk_Jadá zo štyroch čast í , pričom 
kraj né sú zverené pre parovanému kl<w íru 
(výbQ(J)O zahrala Nora Slaničková a stredné 
čast i sú h rané cn~'emblom bicích nästrojov . 

V U v)ng Room Music z r. J940 Cagc' radi
kálne prerušil väzby k dovtedajšej tradícii 
a roúwd.ulsa tu použi ť predmety všed ného ži
vota na vý robu rôznych zvu~ov a šramo tov. 
Zdôvodi10val to snahou o rozšíren ie zvuko
vého spektra. snaho u o splynutie umenia a ži
vota; veci a zvuky dennej potreby sú tu p re
menené na estetické objekty. V tejto skladbe 
~a využíva nábyto k , vešiak, televízor a i. ako 
bicie nástroj<:_. 

Forever and Sunsmcll ' · r. 1()42 bola prak
ticky jedinou skladbou v d ra maturgii festiva
lu. ktorá p redstavovala Cagea aj ako au~ora 
narábajúccho s textom . v tomto prípade pri 
zhudobnení básne E. E. Cummingsa. Haryto
nistu Mariana' R ehora sprevádza li dvajt~ pcr
kusio nist i, ktorých rozmanit ý inštrume ntár 
spestroval lyrickú kantilé nu obohatenú bru
mcndovými a vokalizačnými vsuvka mi. 

Second C onstruction z r . 1940 je súča~ťou 

trojdielneho cyklu a· je určená kvartetu per
kusionistov. Oproti First Constructio n ( In 
Me tal) z r. 1939. prináša Second Construction 
o bo haten ie · rytmickej štruktúry jazzovými 
synkopami. Second Constructio n využíva bo
hatý inštrumentár bicích nästrojov a sta la sa 
často uvádzano u na ko ncertných pódiách. 

Posledný festivalový deň vystúpil na pod
večernom koncerte bratislavský súbor VENI. 
Na programe boli d ve diela českých auto rov, 
premiéra skladby Daniela Mateja, skl adby 
Howarda Skemptona, J ohna Cagea. Slínová
ni Josefa Adamika bolo napísané vr. 197S pre 
dvojo huslí , flautu a klavír. Au tor stavia 
do konfrontácie líniu reprýzentovanú husľa
mi , svet nereálna, pod vedomia vykres
leného skokmi do vysokých polôh, glissanda
mi a expresívnymi unisonami oprot i ko ntrast
né mu charakte ru tlautového a klavírneho 
partu. 

Brittle Relations pre klavír z r. 1986 Petra 
Grahama, ktorá je harmonizáciou husľovej 

verzie Cagcovcj Chcap lmitation zárove•) vy
užívajúca náhodné operácie, prezrádza vzťah 
autora k tvorbe Jo hna Cagea. Inte nzívne štú
dium die la a názorov Jo hna Cagca dokume n
tuj ú aj Grahamove príspevky publikované 
v knihe Hudba na pomezí (pod menom Jaro
slav Šťastný). 

Buko lický tón hoboja a prcsladká stá le sa 
o pakuj (tca melódia v Skemptonovom Lament 
and Farewell z 'T . 1988 prebúdzajú túžbu 
a nostalgiu za "starými dobrými čas.mi" a až 
po doznení to hto hudobného bolehlavu sa 
stáva j asný111, že nikd y nič také neexistova lo. 

Premiéra skladby ("Nikabrik" or " Trump
kín"?) od Daniela Mateja pre klarinet a klavír 
nám predstavila -sk ladateľa v t rochu ino m 
svetle oproti jeho predchádzajúcim d ie lam. 
Väčšia formálna kompaktnosť a zomknutosť, 

častejš ie raden ie ko ntrastných p lôch a naj mä 
- (zatiaľ čo v predchádzajúcich opusoch a ko
by prvotná koncepcia bola viac v popredí než 
ko nkrétna realizácia) napriek tradičnému 
formovému pOI)atiu , sk ladba po celý čas d rží 
posl ucháča v napätí a jej p riebeh ponúka za
ujímavé riešenia (napr. tlmená p reparácia 
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najspodnejších po lôh klavíra). Na margo in
terpretov: o krem toho, že počas cele j skladby 
nespúšťali zo zretefa nevšedný príbeh dvoch 
myto logických bytostí , sa vysporiadali 
s problémami súhry- Ronald šebesta, ale naj
mä Norika Slaničková s občas nepríjemným 
klavírnym partom -skve lo . 

Posledným dielo m Johna Cagea, kto ré za
znelo na festiva le bola skladba Music for 
Three z r. 1984 pre kla rinet, violončelo a kla
vír. Táto 30-minútová kompozícia nie je za
písaná v partitúre, ale len v jednotlivých par
toch a podľa počtu hrajúcich muzikantov sa 
mení názov skladby. Každý part sa skladá zo 
sledu kratš ích úsekov (je definovaný tzv ..time 
brackets). 

Posledný festivalový ko ncert vlastne ani 
nebo l festivalový, pre tože bol z úplne iné ho 
sveta , aj keď tiež anglicky hovo~iaccho , 
a vlastne to ani nebo l koncert , lebo to bol 
skôr sen , resp. tá naj bizarne jšia show. Kto je 
to Michael Finissy a Chris Newman? Ako sa 
p íše vo festivalových bulletinoch, Michael Fi
nissy je prezident Medzinárodnej spoločnosti 
pre súčasnú hudbu (ISMC) - zaručene de
centný pán. Ale počuli ste ten živočíšny vokál 
v Newmanovej skladbe London? A New
ma n?- Všeumelec a o bávam sa , že génius. Oj 
tí Bri ti! Vo všetkých Ncwmanových kompo
zíciách (Piano Sonata no. 4, cyklus piesni New 
Songs of Social Conscious, skladba London či 
Broken Dromises) sa spájali s obdivuhodnou 
prirodzenosťou nízke so vznešeným . vulgár
ne s vysokým vkusom , absurdné s ráciom, ba
nálne s neuvcriteľný'mi nápadmi. Už hneď 
v prvej skladbe Piano Sonata no. 4 boli všetky 
vymenované atribúty príto mné. To nebo la 
hudobná ko láž zlepená z rôznych výstrižkov 
z dejín klavírnej literatúry - to bolo všetko 
naraz a spolu. Už-už keď sa vám zdalo, že ste 
na stope, vždy ste nakoniec mo hli ident ifiko 
vať le n Newmana. Museli ste sa nevdojak 
smiať a to zatiaľ Newman len ticho sedel ve
dľa Finissyho hrajúceho jeho sonátu . To ešte 
nezačal spievať, ešte neukázal možnosti svo
jich hl asiviek, ešte nevystavil svoj impozant
ný zjav11<,l ·Obdiv c.::lým Klariskám. No le nže 
potom sa to stalo! Pardon , vlastne ešte pred
tým zahral Finissy tri k lavírne skladby zo 
svojho repertoáru (A sollus ortis cardine, My 
Love is Like a Red Red Rose, How Dear to 
me) , ako keby chcel naznači ť . že on je v tom 
nevinne a mno hí by mu aj uverrli, keby sa 
vzápiit í nepre ladi l na Newmanovu vlnovú 
dfžku. alebo keby sa aspor) snaži l ncprezradiť, 
že aj o n p ritom krochká od rozkoše. New 
Songs of Social Conscious - to tálne llťi!škol~ný 

cwmanov hla' a prcd~a .. nádherný". nehyb
ný výraz tváre a predsa všchovori ac j. iJl f;mtil
ný rukopis na predných strá nkach nô t a pred
sa prezrádzal nebezpečného intelektuála. 
A tie nápady. nápady. nápady!!! Good Day 
after Good Orgasm ... Dobrý dcií po dobro m 
orgazme. cítim sa skvelo, Dobrý deň po dob
rom orgazme. cítim sa ako sa patrí .. . ! :Ž.eby 
znesväte né Klarisky? Skôr znovu vysviitcné
vysviitcné postmode rnistickým kumšto m , 
.. oratório m"' postkomunistického realizm·J 
z posled nej dekády 20 . st oročia. Tak, a to by 
sme mali! 

CODA 

V katalógu k výstave Jo hn Cage Milan 
Adamčiak uvádza: 

.,V našich skladateľských a muzikologických 
kruhoch zostal John c ;tgc vlastne dod-nes ne
známy a nepotrebný. Tri generácie ho poznali 
z pár stránok kníh o skladateľských techni
kách (C. Kohoutck), o elektro nickej hudbe 
(V. Lébl ) a z náhodných stretnutí s je ho hud
bou z vysielaní zahra ničných rozhlasových 
staníc či z pódií festivalov Varšavská jeseň 
a Záhrebské bienále. Jeho obdivovatel ia emi
grovali (Peter Kotík a Rudo lf Komorous) ale
bo pôsobi li v pozadí kultúrneho diania. Kolo 
vali strojopisné preklady, pár gramo
platn í a nahrávok , v tichosti súkromí sa pri
pomínali 60-tiny a 70-tiny to hoto u nás obchá
d zané ho tvorcu. Je ho poetiky sa nenápadne 
a neodvratne presadzovali hlavne vo výtvar
nom prejave a v in te rmédiách českých , mo
ravských a slovenských umelcov, v podobe 
závanu slobody , nezávislosti a otvorenosti vo
či svetovým kon textom." Pre mnohých však 
znamenal te nto fes tival p rvú serióznejšiu 
možnosť oboznám i ť sa dôkladnejšie s feno
méno m Jo hn Cagc. Nebráňme sa pátosu , keď 
pri rovnáme tento antaeovský dotyk k zasade
n iu semie n budúcich úrod ných stromov. A t í , 
ktorí majú pocit , že ich už zasadili pred ne ja
kým časom alebo ro kmi , budú isto súhlasiť , 
že to bol ten najblahodárnejší dážď pre klí-
čiacc výhonky. · 

P. S. V čase keď tento článok prechádzal ko
rektúra mi nás zastihla smutná správa o ná
hlo m úmrt í Johna Cagea , ktorý by sa bol S. 9. 
1992 dožil 80. rokov. Tento neúprosný osudo
vý fakt stavia skutočnosť našich stretnutí 
s ním do svetla ťažko vysloviteľných pocitov, 
akási zmes vďaky , smútku , úcty a sentimentu , 
zvečncných do vzácnej , trvalej spomienky. 



(s SERVISHŽ 

Slovenská filh ·ariDónia 

44. koncertná , 
sezona 

p :DA-l ABONENTIEK 
NA SEZÓNU 1992/93 

doterajším abonentom, orga-nizáciám a novým záujemcom 

. 
CYKLUS A 
16 koncertov s repertoárom rôznych štýlových období 
(Adams, Bartók , Beethoven , Bella, Berg, Br uckner , Čajkovskij , 
Dvofák , G linka, Godár. M. Haydn , Mahle r , Mendelssohn Barthold y, 
Messiae n , M usorgskij , Rachm an inov; Ravel, A. Rejcha , Respighi, 
Schubert, Schumann. Stamic. R . Str<tuss, Su k. Szeghyová, Wagner , 
Ze lj c rl ka) · 

CYKLUS B l C YKLUS B ll 

CELOSEZÓ NNE ABONENTKY 
Predaj pre do te raj ších abonentov: 
l .- 14. sept. 
Voľný predaj: 15.-2 1. sept. 

L PO RADIE CYK LU A 
Predaj pre doterajších abonentov: 
24. - 30. sept. 
Voľný predaj: l. - 7. o kt. 

INTERPRETI 

Dirigenti 

12 koncertov s akcentom ·na tvor bu 20. s toročia . 
(Ad ams, Bartók. Beethoven. Be lla. Berg. Berio. 
Bc rlióz. Dallapiccola. Dvof·ák. Ge rshwin . Godár. J . 

' l laydn. I ve~. Luk{rš. Mahlc r . Mc~~i ae n . Niculescu . 
Rave l. Schúnberg. R. Strauss. Suchol1, Szcghyová. 
Xcna k.is. Ze le nka. Ze lje nka. 13. A. Z immcrma nn ) 

IO koncer to v prcvai.nc z d iel hudobného romantizmu 
(Bruckner. Čaj k ovskij . Dvof'<ík. M . H aydn. Mcn
debsoh n Ba rt holdy, Musorgskij. Rach maninov. A. 
Rejcha, Rcsj)ig hi . Schu be rt , Sch umann. Stanlic. 
Suk . W<tgne r) 

CELOSEZÓNNE ABONENTKY 
Predaj pre d oterajš ích abonentov: 
l . - 14. sept . 
Vol'ný pred aj: 15. - :!5. sept. 

Ceccato, Deible r , O . D oh
nányi, Kloke, Košler , Le
ná rd , A. Ligeti , Luisi, Ma
riner , Pa rrott , Peskó, R ah
ba ri , Režucha , Stankovský, 
Strub , Symeonides , ľa

bachnik 

Zbormajstri 
Burian , Juhaňáková , Ro
zehnal 

C YKL US C 
Budha národuv - 6 ko ncertÓv z populárnt•j tvorby skladatc l"ov Amer iky, 
Anglicka, Nemecka , Čiech , Talianska a Škandi návie l 

CELOSEZÓNNE ABONENTKY 
Preda j pre abone ntov. ktorí vlast n ia ahunen tk u zo ~ezóny llJlJI/92 na 
cykly C a D : 22. -:\(L sept. 
Vol'ný predaj : l. - lJ. o kt. 

Sólisti -
Balcys (a lt), Cappelletti 
(h), Cižmarovič (h) , DaneJ 
(h) , D anhofcr (h), Fraňová 
(k) , G rindenko (h), Hajós
syová (sopr. ), Kicntzy 
(sax) , Lapšanský (k) , Live
ly (k), Mich <:illca (h) , Miku
láš (bas), von O sten (sopr. ) , 
Podhoranský (v ič) , Rusóo
vá (k), Slávik (v ič), H .-P. 
Stenzel (k), V . Stenzel (k) , 
Škuta (k) , Števove (L r. ), 
Šupín (L r.), Tan (k), The
deén (vič), Toperczer (k), 
Tramonti (sopr. ), Yenge
rov (h) , Zamborský (k) , 
Ženatý (h) 

C YKLUS E C YKLUS F · ... !(_ 
-~, 

Džez v Redute- 3 koncert~.._.,_ . 
C YKL USG ~ 

P RE UAJ ABONENTIE K 

-i"-4 .• 

Bee thoven - 6 koncer tov z komornej tvor by - kom
plet · -~oná l pre husle a klavír a v·io lončelo a klavír 
a ďalšie skladby Hudobné nástroje zblízka - 6 koncert uv pre 

~l~~a~ých poslucháčov 
~lký<h l Od 16. nov. dn dr'ía prvého koncer

tu cy kl u E (2. d cc.) . cyklu F 
(X. dec.) a cyk lu G (13. dec.) 

ZĽAVY 
Držit e lia ahonentiek: 20 'Yo 
Držite lia abo nentk y J UN IO R . SE
N l OR. Z'tP. t.j. študent i. že ny o<J 
55 rokov. muži o d ťiO rokov a zd ra
.votn e (ažko postihnutí : 50 'Yo 

l 

V KONCERTNEJ SIENI SF l 
sa zmeni lo usporiadanie sc:d:rd ic l. p re to sa ne usk u
toční výme na abonentie k . ak le n ich predaj - pfcd
n_osoic pre majitcl'ov abonentiek zo sezóny 199 1/92. 

'"•:. 

PO KLA DNICA SF 
Brat islava. Pa lackého 2 , Redu ta ( foyer SF) je otvo
rená po ndelok až pia tok 13.00 - 17.00 h . tel. 33 33 
51(- 3). kl. 233 . . 

I) ALŠIE INFO RMÁCI E •. ' ZMENA programu a te rmínov vy hrade ná. . . 
o te rmínoch, pnigramc a interpre tačnom obsad ení a o cenách abonen
tiek do~tanctc. o d l . se ptembra 1992 v pok ladn ici SF. kde si môžete za
d armo vyzdvi h núť programovú brožú ru . ; 

- OPUS, 
l' . 

PONÚKA ZO SVOJICH NOviw:K 

Karpatské chrbáty. Táto excentric: 
najo riginá lnejšie zjavx 1ladej slove 
bc spája prvky new wave s hutným r 

. ' 
~ - ., 
' 

h - husle, ~ - klavír , L r. -
les.ný roh , sax- saxofón, vič 
- vio lo nčelo 

KONKURZ 
Riaditel'ka Slovenskej filharmónie v Bratislave, vypisuje konkurz na obsadenie 

_ / vc.ll'ných miest 
v orchestri Slovenská filharmónia: 

husle - tutti 
2. flauta 

Konkurz sa ,uskutoční dňa 15. 9. 1992 o 14.00 h v koncertnej sieni SF, Bratislava
., Reduta, Medená ul. č. 3. 
PilftláŠky prijíma a informácie poskytuje personál. ref. SF, _816 Ol Bratislava, Me
dená 3, telef. 33 33 51-3 • 

Pred XXII. ročníkom 
'Medzinárodn~ho organového festivalu v Košiciach 

v čase od 8. do 17. septcmbr'a' bude zn i eť 
organová hudba na pódiu -Dom u ume nia aj 
v Dóme sv. Al?befy. kde sa uskutočn í 6 k'Q n
certov Medziná rodného organového fcsti vi'l\ -.. 
lu. Na o tvá racom a záver.cčn!'l~ konccnc-spo-\ 
l uúčin kuje aj orchester_ š'tá tnej filha r mónie 
Košice s dirige ntami Róbertom Sfan kovskýnr 
a .Petrom Fcranecom. -- - · 

V Košiciach p ri vítame o krem dc!iňácicl' -
Ivana Sokbla a Emílie Dzemjanovej i organ i š: 
tov zo Švajčiarska. Talianska, Maďarska 
a D ánska. Na o tváracom koncerte vystúpi 
Ivan Sokol a Švaj čiar Han s E ugen Krisch
knecht, ktorý za doprovodu ŠF\( predvedie 
vlastný organový koncerťOrgorchestra . Dru
hý koncert bude ma( v Dóme sv . Alžbety. Ri
no Rizza to (Ta lians ko) okrem Frcscobaldiho. 
Gabrie liho a Bacha za rad il do svoj ho progra-

mu aj d ie la Petraliho , Rossiho . Ravanella 
a vypočujeme si aj jeho Toccatu. István Ella 
uvedie sk ladby ·J . S. ~acha" a T ichú omšu Z. 
Kodály. Zaujímavý b ude aj koncert Dána, 

" Jeansa E. C hristensena, ktorý interpretuje 
'skladby severských skladateľov C. Nielsena 

.a P. ~r~a rda. Na záve rečnom koncerte sólis
tami ,budú E mília Dzemjanová a J . E . Chris· 
ten,sen. Okrem organových koncertov F. A. 
Guilmarita a F. Paera odznejú aj diela J. Si be
lia a M . Ravela. Program XXII. medzinárod· 

· né ho organovóho festivalu , ktorý sa koná pod 
záštitou Ministerstva kultúry SR, primátora 
mesta Košíc a s finančným prispen ím Státne
ho fondu kultú ry PR O SLOVAKI A , sľubuje 
bohaté ume lecké zážitky všetkým milovní
ko m o rganovej hudby. 

- Ja-


