
[ ROtNiK XXIV. 

STALO SA ••• 
Tak predsa sme sa rozdelili. Dobroml'nc? ..• 

Rozhodli o nás bez nás? ••• J e to historická ne
eyhnutnosť? .•• Rozdelili sme sa naozsú kultúr
ne, lÚ k~ nehrmia lumóny? ••• 

Vrsú Sll to u:l s nami nedalo •-,·dnat: Prečo, 
kto s nami ncmoholeydrlat1 ••• Bude to naoZ/Ú 
dejinná krl:lovatka dmch kultúr - týchodnej 
a západnej? Keď pán Zlelenc!c lnformoľal 
" Londýne o rozdelení tSFR Istý anglický 
politik zmlal: "Konečne, t'eá Ccská republika 
bola odjill/ľa západným štátom". My sme, 
a zrejme pre mnohých budeme, len týchodom •.. 
Aj notý riaditel' českej filharmónie sa po 
ll dňoch smjho úradot·an/a zmienil, ie Ceská 
filharmónia u:l nechce byť špiéll.otým telesom 
týchodncj Europy, ale západnej. Talde toto 
delenie tu predsa len " tichosti a tsúuplnosti 
risc/o nad nami ako Damoklov meč ui dlho. 
Chýbala len prihodná cht1l'a, a tá nadišla teraz, 
ba dokonca ui za ka:ldú cenu ••• 

Nui stalo sa ... 

Sú VIanoce ••• Posledné éesko-slm·enské VIa
noce. Budeme sentimentálni ••• ? Budeme sa na 
Silrcstra bolestínsky nudiť a tnípit' a éakat' na 
tú osudnú minútu či sekundu, ked' hodiny od
b(jú poslednú polnoc, ktorá niis deflnltímc 
rozdelí? Mo:lno niektor{ " tejto chľfll budú yf

tiuoslámc jasat~ op(jať sa P,Thotým tit'az
stmm, lni budú :llallť, ale sú plakat: .. 

Ncjcstrnjú iba osudy l'udí, j cstrq}ú sú osud]' 
národoľ. Mnohé národy Europy čl Ázie mali 
" tomto roku •·el'ml krutý osud ... Podľahli na
cionálncmu a nábo:lcnskému fatalizmu. Naše 
národy sa " minulosti u:l •·el'almit poučili: na
priklad "roku I!U-4, sú 1948 a naposledy " rok.u 
1968. Poučili sme sa sú teraz. Nct·crim "kultúr
nosi' a ~~«~mylnost' politikm·, 'ľerim "múdrost' 
llllroclo'l', obyčsúnfch ľudi, ktorf pochopili sú
rislostl rfoby, v ktorej JQcmc, k torf pochopili 
omyly politikm•, pretoie ureril~ le il•·ot ltliiiJI· 

kl plaltéte _. UtJHII",. r mieri ... 

Nui stalo s.a ... Budeme 'tTI4} slobodrtf.'j§i, sa
mostatncj šl, ale mo:lno sú osamotcnf'jši ... Musi 
to tak byt1 Asi. Ale ak mohla z myjaYSkfch ko
pank nlst' taká 'ľJ'IIiksúúca osobnost' nctou'ho 
formátu ako bol Milan Rastislat• Štefánik 
a mnoh l ďaUl, prečo smútit~ trúchliť 7.11 dejina
mi, r kt01i'Ch sme hrali druhé husle. Tak ako 
kouié Wieland ukot'al krídla. aby sa oslobodil 
od l'šetkcj l'udskcj zlostia záľislostl a odletel 
"ústrety k not·ému ilľotu, doprsúmc IV sebe IV 
ľšetkým našim súčasníkom, aby ka:ldý talent 
uplatnil rozlet smjho nadania, aby ka:ldý 
schopn.ŕ élcn našf'j stJCicty našiel uplatnenie. 
Neodplácsúmc sa zlým za zlo, l ron lou za iróniu, 
osočovaním za lo:l. Cít'mc sa slobodní, sebaisti, 
ale budme sú trlcn-o sebakritlekl. Pozrime sa 
otmrenými očami, kde nás tlačí naša slm•cn.ská 
éi:lma, eymeňmc ju za kultúrnejšiu obuv a dro
társku krošnu za elegantnú aktot·ku, a smelo 
a romocennc •·stúpme do Europy. Deklarácii 
u:l bolo dost: Porozmfšl'súmc radšej, trebárs sú 
cez tieto Vianoce, ako sa do st·cta čo nsúskôr do
stanú dejiny slm·enskcj hudby, mnoistt·o pro
pagaénfch materiálo'!' a publikácii, ktoré budú 
I'YSt'ctl'oľaf a propago•·ať našu hudobnú kultú
ru, ako dostat' na not·é ambasády fudí, ktor( 
majú zmyse/ a cit sú pre hudobné lmisno, ako 
dostat' do st'cta kľalitne t/aéené partitÚIJ' našej 
nll}hodnotncjšcj t•·orby, ako zariadit; aby sa 
naše fcstiľa/y hcmiill zahraničnými host'ami, 
mana:lérmi, ako dosiahnut' aby 'l' našich "slo
'l'cnských" médiách znela s/m·cnská hudba 
aspoň tak ako anglická, ako tJ'Pestm·at' t ' našej 
mláde:ll hrdost' nad úspechmi našf'j kultúry •·o 
nctc, ako rozt'(jat' národné kultúrne pot·cdo
mic i napriek trho tým a d:lungl'mf m vzt'ahom. 

A dtc niečo, cez tieto Vianoce porozmfšl'sú
me o tom, či naše tZ'ľ. zlé národné ľlastnosti 
(zá'l'lst; Intolerancia, pomstychtit·ost~ zápecn fc
tm, prudérny egoizmus) nie sú zmcnitel'né za 
pozitimejšlc hodnot.•', na t'ZIÍ]omnú úctu, na 
vzťahy hoc kritické, lllf' korektné, kultúrne 
a demokratické ... 

Nu:l rltsúte posledné čcsko-slm·cnské Viano
ce, rltsú sloYcnskf Notý rok. Vltsúmc ho so ic/a
nim hojnosti, zdrat1a, úspešnej prosperity 
a nsúmii s tým, prečo tieto nlatky s•·iitímc. Aby 
sme sa usllo'l'slll byt: lcpšfml ... 

MARIÁN J URIK 

• 7,- Kčs 16. u. 1992 23-14] 

Slm•enská hudobná rada ustanovená. O význame a poslaní SHR sa dočítate na str. 2. Predkladatel' návrhu Marián Lapšanský v rozhovore 
s prezidentom SHR Petrom 1>\·orským. 

' 

Čarovná hudba n•arov a línií ... Gio,•anni Vol
pat o podl'a Francesca Magiotta: Bábkari, 
medirytina a lept z r. 1770-1790. O umení ba· 
roka pojednáv~ú sta te na str. 4-S. 

Nie, tento nástroj nieje prísne strážcni múzejn~mi cerbcrusmi, napriek tomu, .le je lo , ·záen) 
hammerklavier od Clementiho z roku 1825, anglické deti smú na ňom muzicíroval'.- K člán
ku Vladimíra Rusó Na návšte\'C, ktorý nájdete na str. 6-7. 

V domove Slm•enských skladatcl'm· v Dolnej Krupej znela elektroakustická hudba. O s~·mpiÍ
ziu IFEM sa dočítate na str. 10-12. 

l'oslcdné nmcmbrmé dni lllllrili U1. ručn íl-u 
fc'ithalu Nm·cj 'ilmcn .. kcj hudb~ . "J.aujíma
\ ) m premiéram l>alrila aj kimírna l'arti la 
Jozefa 1\lalmca ' intcn1rctácii Stanhlll\a 
Zmnbur,kéhu. O fc-;th:IIC princ,icmc I>HII· 
mbncj~ic hudnnt<·ni<· • l. é•,lc I._,.J.l. 



INFORMÁCIE 

Slovenská hudob~á rada J b.l t 
ustanovena · 0 1 an • 

Z inidatívy Sil U. ah.: hlavno.: z hlboko.:j vn u· 
torncj potreby slove nského hudobného živo· 
ta a pocitu zodpovednosti . kto ré k nemu má· 
mc. sme sa dnes zišli na Ustanovujúcom val
nom zhromaždení SHR. V dobe hospodár· 
skcho prcrodu a ekonomických otrasov ~a 
kultúra zvyčajne dostáva na o kraj spolo
čenských záujmov. Ale p ráve v takýchto 
chvfľach musíme citlivejšie zaznamenávať 
a s ledovať kroky ved úce k úsporným opatre· 
niam . Mnohým z nich sa skutočne nevyhne· 
mc a musíme ich prijať. Treba vša k dbať a do· 
hliadnuť na to . aby to nebo li kroky dlhodobo 
alebo ncnapraviteľnc poškodzujúce oblasť . 
za ktorú sme zodpovední. počnúc hudobným 
školstvom vo všetkých jeho stupňoch a kon
či ac vrcho lnými profesio náln ymi inštitúciami. 
Každé rozhodnu tie týkajúce sa oblasti kultú· 
ry a motivované e konomickými záujmami by 
malo byť sprevád zané a podložené odbo rno u 
expertízou. Práve takéto . určenie priorít 
v kultúre a umení prislúcha grémiu nezá· 
vislých odborníkov viac ako štátnej správe. 

' 
Nutnosť ochrany nie ktorých a ktivít . č i or· 

ganizácií pred zániko m účinne zargumentujú 
len experti v príslušnom umeleckom odbore. 
Ak by sme si toto neuvedomili zavčasu. nic· 
kto ré menej. alebo vôbec ne uvážené zásahy 
do hudobného živo ta a jeho štruktúry by 
mo hli spôsobiť veľké, neraz ncnapravitefné 
škody na hudobnej kultúre ako neoddclite ľ· 
nej súčasti duchovného bohatstva a úrovne 
národa. To si uvedomili mnohé národy sveta 

·a skonštit1,1ova li svoje národné hudobné rady, 
združené do MHR pri U NESCO. 

Ak sa SHR podarí sústrediť odborný a mo· 
rálny potenciál do ta kej miery , že bude re pre· 
zentovať celú šírku hudobnej verejnosti, iste 
bude akceptovan{! výbo rom NR SR pre vzde
lan ie, vedu , kultúru a šport , ministe rstvom 
kultúry, ale tiež Ministerstvom ško lstva a ve· 
dy a Ministc~stvom zahraničJ!ýCh vecí SR ako 
EXPERTNY, PORADNY, KONZUL· 
TACNÝ či KRITICKO-O PONENTNÝ OR· 
OÁN. 

Dôvody pre vznik SHR a zároveň základné 
smery jej činnosti by sa dali zhrnúť do nie ko f· 
kých okruhov: 

l . ~ rozl..h.:lcním (SFR na d va ~táty vzni k<í 
nutnosť zabezpečiť plynulý p rechod na dva 
nástupnícke štát y aj v našej oblasti. CSFR 
v medzinárodných hudobných grémiách do
teraz malo spoločnú reprezentáciu. pri tom 
gescia ( i úhrada členského) bo la v rukách MK 
SR. SHR by sa mala uchádzať ako samostat· 
ný subjekt v Medziná rodnej hudobnej rade 
i v Európskej hudobnej rade . ktorä MHR 
podlieha a 5. a 6. 12 . 1992 sa nanovo vo Švaj· 
čia rsku konštituuje. Do te raz - po konferencii 
He lsinky l. - to bola E urópska regionálna 
skupina národných hudobných rád. 

2. (•časť v týchto strešných o rganizáciách po· 
môže Slovensku participovať aj na ccloeuró p· 
skych projektoch spoločenst va . napríkl.ad od 
školskej hudobnej výchovy, po nové úpravy 
autorské ho p ráva skladateľov a výkonných 
umelcov. ' 

3. SHR by mala byť part nerom analogických 
národ ných organizácií - českí kolegovia na
vrhujú . aby ešte v tomto roku bola uzavretá 
dohoda o spolupráci medzi českou a s lo vcn· 
skou hudobno u radou. Podobne takúto ~po· 
ločnú dohodu navrhuje Dvofäkova spoloč
nosť vo Veľkej Británii . ktor;í napriek svojmu 
názvu funguje ako spoločnosť na propagáciu 
českej a slovenskej hudby v Británii a anglic· 
kej hudby ..u nás. To p latí aj pre francúzsku 
spoločnosť AMAT. 

Ako trojdohoda by moh la byť koncipovaná 
aj dohoda s Rakúskou a Maďarskou. Ne mec
ko u a Šv<~ j č i a rskou hudobno u r<~dou. SHR by 
navyše mala prcs<1dzovať slovenskú účasť 
v medzinárodných hudobných organi záciách 
špecia lizovaných na rôzne hudobné č i nnosti. 

4. SHR by mala koordinovať slovenské hu· 
dobné aktivity. ktoré t. č. nikto nczabczpcču· 
je. Príklad základných umclcckýcp ~kôl uka· 
zujc. že v súčasnosti je nevyhnutný ~poločný 
postup celej slovenskej hudobnej kultúry. 
K tomu sa môžu ustanoviť naj rôznejšie pra· 
covné ~kupiny a komisie. 

5 . SHR by ma la byť schopná poskytnúť ex· 
pcrtizy. konzu ltácie a pod .. čo ~a týka problé· 
mov v~ctkých oblasti hudobného života. 

Závery Ustanovujúceho valného zhromaždenia 
Slovenskej národnej rady 

Závery Usta novujúceho valného zhromažde nia Slovenskej hudobnej rady 

Valné zhromaždenie schválilo : 
l. Štatút Slovenskej hudobnej rad y. 
2. Výšku členského príspevku na obdobie do ďalšieho val né ho zhromažde nia : minimálne 

500,- Kčs. 

Valné zhro mažde nie zvolilo : 
l . Cle nov p rezídia SHR: Pete r Dvorský, Peter Lipa , Marián Lapša nský. Mi loš Jurkovič, Juraj 

Hatrfk . Ladislav Mokrý, A lžbeta Rajtcrová , Peter Ccrman, Iva n Parík , Július Kinček . Fcr· 
dinand Klinda . 

2. Cestných členov SHR: Edita Gruberová . Lucia Popp. Ľudovít Raj ter. Eugen Suchoň . 

Valné zhro maždenie poverilo prezídium : . 
l. Zabezpeči ť registráciu Štatútu Slovenskej hudobnej rady. 
2. Informovať orgány štátne j správy a verejnosi o konštituovaní SJiR. 
3. Zabezpeči ť vstup SHR do E urópskej hudobnej rady a Medzinárodnej hudobnej rady 

(UNESCO) . 
4 . Navrhnúť minist rovi kultúry SR, aby Prezídium SHR prijal ako svoj poradný orgán. 

Podobnú ponu ku predniesť Výboru pre vzde la nie, ved u. kultúru a šport NR SR . Ministe r· 
stvu zahraničných vecí SR, Min istcr~tvu školstva a vedy SR. 

5. Urobi ť rozbor situácie členstva jedno tlivých členov SHR v medzinárodných hudo bných or· 
ganizáciách a zabezpečiť účasť na ich činnosti . 

6 . ·uzatvoriť dohodu o spolu práci s Ceskou hudobnou radou . ako aj dohody o ~poluprác i 

Vývojové pe ripe tie . ktorými prechádzala 
v posledných desaťročiach naša spoločnosť. 
zasaho vali do vše tkých oblastí nášho života; 
neilbišli ani sfé ru ume nia . Na jednej strane 
došlo k veľkém u rozmachu hudobného živo· 
ta . na d ruhej strane nic všetky oso bnosti. kto· 
ré spoluvytvárali jeho mozaiku. dostával i 
rovnakú príležitos t" k sebarea lizácii. Jedným 
z tých. komu osud doprial výrazne sa podieľať 
na pro filovaní adepto v s lovenského vokálne· 
ho ume nia . kto ré napriek železnej opone pre· 
razilo do sveta, je jubilant (23. 12.) klavirista 
prof. Ľudovít Marcingcr. 

vera skúseností získal Ľ. Marcinger na pO· 
~te korcpc títo ra o pery SND. kde počas pia· 
tich sezón spo lupracoval s vtedajším výkvc· 
tom slove nské ho ope rného neba. Pokračova l 
tak v rozvíjani základov. ktoré získal pod ve· 
dcnlm kvalitných pedagógo v: bol žiakom 
známe ho d irige nta . dó mskcho kapelníka 
a skladateľa Alexandra A lbrechta , na ko n
ze rvató ri u v Bratislave ho viedol Ján Zimmer 
a A :11 a Ka fc ndová, na VŠMU Rudolf Macu· 
dzi n~ký Ko ncom päťdesiatych rokov si do· 
plni l svoJe znalosti postgraduälnym štúdiom 
na Hudobnej akadé mii F. Liszta v Budapešti 
u P. Solymo~a . 

Prirod zeným pokračovaním v je ho spolu· 
práci so ~pcvákmi bol pedagogický post na 
katedre vok{llncj inte rpre tácie VŠMU. Svo
jou príznačnou húževnatosťou. absolútnym 
~luchom i organizačnými predpo kladmi sa 
podieľal na budovaní nášho najvyššieho hu· 
dobné ho uči l išťa . Zaslúžil sa o zavede nie 
predme tu ko mo rn ý ~pcv . ktorý vyučoval. ne· 
~kôr viedol subkatcdru ko mornej hry a napo· 
kon ~a stal vedúcim Kated ry operného a ko n· 
ccrt né ho ~revu . 

Hoci sa Ľ. Marcingcr ve noval aj só listickej 
akti vite, ťažisko jeho umelecké ho pôsobe nia 
bo lo a zostáva v ko morno m žán9 . Jeho pro· 
filo vá platňa Opusu prczrúdza o rientáciu na 

Dňa 26. IW\l'lllhra l. r . '""utul·nila sa v Lon· 
dýnskom The Place T heatrc britská premiéra 
opery Skamenený od Juraja Ben~a. Tento 
fakt vyplynul z d lhodobej spolupráce Hudob· 
ného informačného strediska SHF s Mecklen
burghskou operou. V budúcom roku p lánuje 
táto opera uviesť dielo M. Burlasa Ružové 
kráľovst vo. O . S. 

• c ge 

re pe rtoár tvorcov hudby núšho storoč i a (Bar
tók . Suchoň) i autorov. ktorých živo tnú púť sa 
viaže na s lovcn~k ú metropo lu (J. N. Hum
mel. N. Rubinštcjn). Zo sólistických aktivít 
jubilanta ~a zachova l rad archívn ych nahrú· 
vok ~ôlovcj i ko ncertnej ~ lovcn~kcj klavírnej 
tvorby (J . C ikke r. l. Hrušov~ký. ~onáty jeho 
uči teľov A . Albrechta . J . Zimmera i opusy 
ďa lš ích autorov). 

Umeleckú karié ru Ľ. Marcingera doplňuje 
~polupráca ~ inštrumcntali~tami (o. i. istý 
čas s huslistom J . Pazdcrom). prcdovšct· 
kým vša k s viacerými špičkovými slovenský· 
mi (F. Zvarfk, M. Hajóssyová, P. Mikuláš, 
M. Blahušiakovú a najmii P. Dvorský) i za· 
hraničnými spcvúkmi . So slovenskými inter· 
p retmi absolvoval rad ume leckých turné v za
hraničí . v. č. 

Pod týmto názvom ~ i pripomenuli (3 . 12. ) 
~lovcn~ké hudo bné inš titúcie a agentúry 60-tc 
na rode niny Ilju Zeljenku. V pric~toroch ~tá· 
lej ~cény SĽUK-u v Rusovciach pripravili 
spoluu>poriadatelia pestré soiré zo sklada· 
tcfovcj tvorby. jemu blízkej literatúry a vý· 
tvarné ho ume nia jubilantových priateľov . 

Pre meny lásky v choreografii Juraja Kubán· 
ka a prevedení ta nečného súboru a orchc,t ra 
SĽUK-u. V ume leckom programe ďa lej vy· 
st(lpili Marián Lapšanský, Peter Michali· 
ca, Daniela Rusó, Slovenský komorný orches
ter a i. 

Na d'alšom podujatí (ó. 12.) pripravil jubi· 
lantovi Spo lo k slo venských skladateľov pri 
S l lÚ autorský recitá l. na kto rom účinkova l i 
Marián Lapšanský (Etudy pre klavír). Elena 
Holičková, l:udovit Marcinger (na snímke M. 
Jur íka) a Dalibor Machck (Aztécke pic~nc ) . 
Marta Bcňačková, Moyzesovo kvarteto (Za· 
r ic kania) a Mutúcic p re dychové kvarteto. 
hu~ lc. ~opní n a ba' prcdn ie~li Elena Holičku· 
vá a Sergej Kopčák. Slovo.: n~kú te lev ízia v ~o
bo tu večer odvy,ic la la 'kladatcľov autor~k )· 
port rét. - R -

s ďalšími zahraničnými hudobnými radami . 
7. Zabezpečiť informovanosť členov SH R. UPOZORNENIE 
H. Vyh ľadávať finančné zabezpečenie činnosti SHR. 

Prezídium Slo ve nskej hudobnej rady na svojom prvom zasadnut í dňa 26 . novembra 1992 
zvolilo za p rezidenta SHR Pe tra Dvorského . 

In formácie a prihlášky do SHR: Slovenská hudobná rada , Michalská IO. 8 15 36 Bratislava 

t 'pcuorl\ujeme na~lch C:ltalel"o\, i.e ' budú· 
t.'Om l. čí!ile lti. prlntosleme podrobni Im· 
menhír k :t.dal\maniu príjmo\ 1. literárnej 
a umelt.-ekej člnno~tl. ktoré bude pl11tlť od 
l. januára 199.l. 

'el.abudni&t• ,1 preto \ Í:a' 1alw1.pfl!i& 
l. čí~lnlll ' UOR~ÚIO Zl\'01.\ u po!ílm~c 
doručen alda.' \1ánktK.-bi•:\S.alebo priam• u• \'~danatehtu· OBZOR. 
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ROZHOVOR 

Tento rozhOYor s Tadeáiom Sall'om mal vlastne celkom mlmovornú Introdukciu. Pri niUom náhodnom stretnutí v autobuse 
z Nitry do Bratislavy. Zdanlivo vera sme stihli pohovoriť. O ~ntvýeh skladateFových kompozičných produktoch, o jeho peda
gogických projektoch, o úspechoch, nových oceneniach - o. i. prestilnom titule Man of Year 1992, o premiérach aj dte neuve
dených skladbách, o zámeroch. Stafujúc si vzájomne iaa prchavosť času, stihli sme pohovoriť zdanlivo ,.osť. Zdanlivo. Pretože, 
za každým živým dialóaom ostávajú tri bodky. Ako prisFub d'allích a d'allfch pokračovaní. 

V ostatných " poprevratových" rokoch 
si vyšiel z "poloilegality. Neostal si len auto
rom-skladatel'om, prispievajúcim celkom sys
tematicky a pra videl )le novými skladbami, ale 
aktívne si sa zapojil a prihlásil k obhajobe cti 
vecí hudobno-verejných. 

Á no. máš pravdu. Clovck. tobôž umelec , 
by nemal ostávať laxný k situáci i. ku všetké
mu čo ho obklopuje. čo sa okolo neho d eje. 
Od februára m. r. som ( tre tím , či štvrt ým 
.. porevolučným") predsedom spolku. Prizná
vam. nic je to ľahká práca. najmä. keď si uve
domíme premenu akou táto inštitúcia prešla 
za tých pár mesiacov. Uvážme len takú okol
nosi ako je personá lna redukcia. K pozitívam 
tohto obdobia však celkom určite treba prirá
ta i zorganizova nie a realizovanie festivalovej 
prehliadky Nová slovenská hudba . Od minis
terstva sme dostali príspevky . ktoré nám po
mohli k tomu . aby sme mohli nadviazai na 
tradíciu týchto prehliadok a zároveň prispe li 
ku kontinuite s festivalo m Mclos-Étos. Mo
jou ideou bolo dať s lovo každém u skladatero
vi. oslovili sme všetkých s požiadavkou. aby 
posla li tri svoje skladty na výber . Niko ho 
sme nenútili. tí. ktorí nechceli . ne reagovali . 
nikto sa však ne môže cítiť ukrátený. V budúc
nosti by mala byť prehliadka akousi predo
hrou. či . .filtrom·• k následné mu festivalu 
Melos-Étos. to zn . zo skladieb, ktoré o dznejú 
na tej to prehliadke. by mali byť vybraté a za
radené do spektra dramat urg ie festivalu Me
los-Étos. 

Reakcií na tohto ročnú prehl iadk u už bolo 
viacej . Spomeniem uznanlivé hlasy najmä zo 
strany zahraničných účastníkov . Vel'mi priaz
nivo hodno til i napríklad inštalovanú výstavu 
z prác hudobníko v-výtva rníkov. Z loženie 
a dramaturgia aj tejto expozície bola rôzno
rodá a interesantná. Striedali SOl ro:ll ičné tech
niky a ruko pisy - teda pestrosť - aj mimo kon
certného pódia. 

Dokážeš sa z postu svojej pozície pozriet' na 
perspektívu únie? Ako vidíš jej zajtrajšok? Je 
podľa teba nutné alebo potrebné, aby boli 
skladatelia a vôbec , hudobn íci organizovaní? 

Perspektíva nic je práve ružová ... Rozprá
va sa stá le o fina nciách . Je škoda. že nie kde 
peniaze doslova ute kajú a inde. kde by bolo 
potrebné sa ich nedo stane ... 

Myslím si, že skl adate lia. interpreti , muzi
kológovia by ne mali existovať bez o rganizá
cií v spolkoch. Kedysi, v histórii mali tieto 
spolky celko m inú podobu a funkciu . ale tým , 
že sa hudba dostala do koncertných siení. 
počnúc epochami po ro mantizme, sa do vecí 
umenia dostáva s lovo verejné, slpvo trebárs 
štá tu . Najmä v súčasnosti , v 20. storoč i sa to 
vykryštalizovalo v týchto intenciách - nielen 
u nás a za obdobie komunizmu , ale všade. 
v celej Európe sa umelci utiekajú do urč i 
tých strešných o rganizácií . kto ré s lúžia nic 
v zmysle direktívnych príkazov. cenzúr a zá
kazov. ale ich prioritné posla nie je ochraňo
vať záujmy svojich čle nov a reprezentovať ich 
navono k. Takéto organizácie maj ú svoje 
opodstatnenie a zmysel - p rivátna osoba totiž 
ne môže vstupovať do jednaní v pomere 
k iným inštitúciám. napr. zastupitcl'stvám, 
úradom. Únia je teda o ficiá lna ,.firma" (ne
viem prečo sme dosť nezmyse lne zmen ili titul. 
zamenili zväz za úniu . keď väčši nou všade 
jestvujú zväzy ... ). 

Vrát'me sa ešte k spomínanej prehliadke 
Nová slovenská hudba. Vidíš nejaký ma rkant
ný rozdiel medzi tými minulými a jej terajšou 
podobou? 

Už le n napríklad v tom . že každý skladateľ 
si musí interpreta osloviť , aj to, že účasť je 
úplne dob rovoľná, ale predsa si myslím, že by 
mohla byť vecou cti autora. Prehliadky majú 
svoj zmysel napríklad aj zo stanoviska spolo
čenského. Zd á sa. že te raz chodí na konce rty 
viac autorov ako to mu bolo v minulosti , aj 
keď stále sú v našej socie te typy autorov. kto
rí chodia výlučne na ko ncerty kde figuruj e ich 
skladba .. .. ba nájdu sa aj takí , ktorých ani 
vlastné die lo nepril áka . Keď sa realizuje ta ká
to spoločenská udalosť. ako je napr. prehli ad
ka. fyzická prítomnosť by ma la byť cťou kaž
dého stavovca . Mal by sa cítiť byť príslušní
kom istého stavu . istej ko munit y. ktorá d ý
cha . chráni ho a inšpiruje (ako analógiu spo
meniem stavovské spoločenstvá v stredove
ku. ktoré združova li členov . tí sa spoločne ra
dili . riešili isté o tázky. p roblémy). 

Jestvuje nejaký mimoriadny gravitačný 

bod, ktorý t'a vedie k pedagogickej praxi? 

Spomeniem môj kuriózny pedagogický 
vstup. Moje pedagogické začia tky boli v Mar
tine na vtedajšej ĽSU . učil som teóriu . Dostal 
som ročník abso lventov, kto r l mi asi po l roka 
nechodili na hodiny (s výnimko u asi dvoch). 
necha l som ich teda prepadnúť. nezohladniac 
ani bedákanie a prihováranic riaditcl'ky ( .. to 
je dieťa lekára. to cštcbáka .. .''). 

Môj i ah bol účinný. pretože sa ukázalo. že 
deti chodili poza školu. To ma na druhej stra
ne zaviazalo hľadať formu . ako si týchto zá
školákov získať. ako ich priviesť k rela tívne 
nccfektnému uč i vu . aby ~a pre nich sta lo prí
ťažlivým . Tak som teda s nimi trávi l hodin y 
a hodiny pri počúvaní hudby, snažil som sa ich 
upozorr)ovai na príťažlivé mo me nty. odťažiac 
ta k nezáživné .. teoret ické" fakty. Vypraco
va l som im kvázi tézy. pomôcku. ktorá im 
v heslách. symboloch a súvislostiach pomáha
la orientovať sa. Na záverečné skúšky som 

Výtvarná Imaginácia T. Salvu 

pozval kolegov. pedagógov z konze rvatóri a 
a ukázalo sa . že det i sú vcl'mi solídne pripra
ve né. vedi<~ sa pohybovať napr. v definíciách 
štýlových období. hudobných for iem . ale 
všetko ~a to udialo prostredníctvom živej 
hudby. konk rétnych skladieb. Najkraj šie za
dosťučinenie pre miía bolo . keď som po pr í
chode do Bratislavy stretával na filharmo nic
kých koncertoch práve tých to mojich žiakov. 
už a ko vysokoškolákov. ktorí sa. vlast ne 
i mo jou zásluhou sta li ozajstnými milovníkmi 
hudobného umenia. 

Takže to bol impulz, ktory t'a zobudil k ne
tradične a nekonformne poňatej pedagogickej 
práci. Rada by som sa v tejto súvislosti prista
vi la pri tvojom kompozično-pedagogickom 

projekte materializovanom v cykle Rozprávky 
o zázračných husličkách-samohrajkách . 

Keď som sa neraz započúval do tzv. in
štruktívnych sk ladieb, až ma srdce zabolelo 
a uvedomoval som si ako v nejedno m prípade 
autori podceňujú deti . Nevravím. sú medzi 
nimi i dobré. sú aj .. zdatné". ale ko mponova
né bez fan tázie . V Rozprávkach o zcízračn ých 
huslič kách samoh raj kách som si na pozadí 
predncsových sk ladieb prcdst<~vova l ta le nto
vané dieťa, ktoré kráča od najjednoduchších 
eleme ntárnych skladbič iek. zvyšuj úc nároky 
smeruje stále k vyšším , až sa priblíži úrovni 
požiadaviek konzervatória. Celé spektrum 
cyklu je stavané od prvých o rffovskou metó
dou skoncipovaných kúskov (h usličky + cín
kanie, aby d i eťa malo vlastnú kontrolu bez 
prehlušcnia a nápovcdc klavíra). cez trio. 
's postupnosťou s narastajúcim obsadením až 
po komorný o rcheste r vo forme conccrta 
grossa. Idea a zamýšl'aný zámer by op timálne 
vyznel pri kompletno m uvede ní celého pro
jektu (asi 70'). Druhá, myslím si do~ť vážna 
vec je tá. že som tu po prvýkrát exaktne (nic 
podvedome) podchytil folkló rn y materi ál ako 
tematický základ. (Predtým sa to d ialo v p ro
cesoch kompozície ako podvedomý rezultát.) 
Ďalším rozhoduj úcim kreatívnym prvkom je 
rytmus a jeho úžasne nesmie rne spe ktrum. 

Folklórn y rytmus je členitý (napr. už Bartó k 
si všimo l synchrónne a asynchrónne takty 
v parlandových pies11ach ... Literárny, sloves
ný text je zaznamenaný ako celok. ncporuše
ný oblúk . preto sa v jeho vnútri obmic l)ajli 
takty - 2/4, 3/4, 9/8 = jedna klenba , jedn:t 
fráza). Muzikanti . ktorí interpretu jú moj.
skladby na mňa neraz hundrú, že mením tal..
ty. To však súvisí s logikou ce listvosti myš
lie nky a jej zachovania. 

Ešte však k tvojej praktickej stránke peda
góga. J e tu Nitra , Pedagogická fakulta ... 

Keď som odišie l zo SĽU Ku chcel som už 
zotrvať v s lobodnom povolaní . a le - vyskočil i 
rea lity fi nančné - z kompozície by sa nedalo 
le n tak ľahko existovať(- možno by sme ne
kúrili , ncsvic tili). Je to okolnosť prozaická, 
a le bohužia l' , pravdivá. Začal som ted a vy
učovať v Nitre na Pedagogickej fak ulte . Z no
va však som sa snaži l hľad ať schodnú cestu 
pre p rístupn ú inte rpretáciu prcdnášanej ma
té rie . Moja príprava najskô r spočíva la v tom, 

že som sa doslov<~ obložil lite ratúrou . postup
ne som v sebe vrstv il oporné body. Učím 
pred met . ktorého titul je Estetika umenia 
s dôrazom na hudbu . To čo mne v živote . 
v pedagogických ko ncepciách vždy m1jviaé 
vadilo bolo úplné nesystematické tematické 
.. prcskakovanic '·. N<tpríklad: v dej inách h ud
by sa vyučujú počiatky no tácic. v teórii into
nácia intervalov. v hudobných formúch zasa 
ni ečo iné. Chýba tomu zjednocuj úci dych . 
konštant né zna mienko. ktoré by do chaosu 
vnieslo systém. Pre prednášky som si vyp~a
coval podklady - skri ptá , doplnil ich o ďa lš ie 

interdisciplinárne heslá (z výtvarn ého ume
nia. literatúry. architektúry). Rád by som 
te nto projekt v budúcnost i roz~ íri l a zdokona
lil : v rámci jednej témy by som zadal parciál
ne úlo hy na vypracovanie - lite rátovi. výtvar
níkovi. hudobníkovi. Vcl'ký akcent k ladiem 
na oboznamova nie sa s živou hudbo u. Veľa 
počúvame so štude ntmi . upozorňujem ich na 
podstatné p rincípy v kompozícii . Zaviedol 
som praktické kompozičné orientácie . ic 
doslova hodiny kompozície. a le na podklade 
zákonitostí prcbcrané ho štý lové ho a histMi'c
kého obdobia praktické demonštrovanie. Na
pr íklad v re nesancii : základ a vodítko je vždy 
ľudová ( ľubovoľná) pieseň . k nej sa dopÍ1iajú 
osta tné hlasy ... podo bne v pr ípade baroka 
téma l'udovej piesne je cantus firmus. pod 
ktorým je rytmická osnova s nápoveďou ty
p ických barokových figunícií . s rozpracova
n ím va riácií. atď. Takto vypracované prík la
dy si študenti vzájomne predvádzajú. 13azíru
jcm na tom . aby každý .. komponoval" pre te n 
nástroj . ktorému sa venuje - aby mu to bolo 
blízke a aby to spestrilo a oživilo konečný vý
sledok. 

·Takže z povedaného jasne vyplýva: že peda
gogika, najmä v oblasti teoretických predme
IO\' nemus í byt' len " pergamenová" , cel)• pro
ces výučby sa dá previes!' do živého skupen
stva -pri predpoklade dávky fantázie , invcn
čnosti , citu ... navyše, prihliadají•c k prirodze
ným základom hudobnosti, k folklórnemu cí-

S nímka M. Jurík 

teniu. Premodulujme teraz do oblasti, ktorá je 
pre teba prioritná , do sféry skladatel'skej . 
Nedávno, v priebehu, BHS premiérovo odzne, 
la tvoja vyše dvadsat'ročná skladba Mša gla
golskaja. Ako vnímaš po tol'kých rokoch "oži
venú" skladbu, keď všeobecný vývoj v hudbe 
pokročil, tvoj vývoj tiež smeroval z toho bodu 
spred 20. rokov niekam .. . 

Co sa týka môjho jazyka a tvorby prcdtý i;J 
a teraz. Myslím , že som principiálne ,. ncusko
čil '· z toho. čo som s i vytýči l a predsavzal. Mo
je kompozície reflektovali - ak by som to bliŽ
šie definoval - urč i tú duchovnú , religióznu 
orientáciu. Tvo ril som v tomto duchu vždy. 
Aj v časoch keď to bolo nepopulárne . Som 
šťastný. že napriek tomu . že tu bola taká 
striktná (a zárovc1) nezmyselná) cenzúra. d ie
la boli postupne, len na ma lé výnim ky , uvá
dzané všetky. Mlia glagolskaja bola skladba. 
ktorá nasledovala bezprostredne po Requiem 
aeternam , nadv~izuj úc naň i v zmysle a typic
kého obsadenia. Keď som sa pred uvedením 
pozrel do part itúry . predsavzal som si . že ne
budem robiť ne uvážené zásah y, azda až na ?:á
kl ade toho konečného zvukové ho obrazu .. 
Dospel som však k tomu , že ôy som to mo hol 
len pokaziť. · 

Nepatríš teda k typom "autokorektor
ským", teda k autorom, ktorí svoje skladby, 
prerábajú, s úmyslom vylepšil' ich-.. 

Nie. Pretože.; sk ladbe už l' a z boh1 •výpovc" 
dan il·• tá' ·prv6ťm1 ·m~šliclilht ~' · Môj· Jazy k• t%'1 
vlastne charakterizova ný a idcntifikovan ý'už 
vtedy - v zmysle formy. Úuku. exponovania 
kontrastov ... Zásahmi. kore kt úro u . alebo 
prcpracovan ím by som spochybhi l auten ticitu 
už povedaného. 

Bol si svedkom vel'mi priaznivých reakcií 
publika - mám teraz na mysli zahraničného, 
či skôr zámorského - na tvoje skladby. V čom 
asi spočíva pre takéhoto poslucháča atraktív
nost' počutej hudby? .. · 

Uznávam skladatcl'ov národn ých a skla
dateľov sve tových . Tí svetoví poskytuj\:1 sc
ncráciam.pdcstor ... o~ra-Zový most" ; tZ1j. vc,r
ký potc nciií l podnetov na ich p,okračovanlc. 
rozvede nie. To už je však vec samotnej .. d ra
maturgie". naplnenia l< o ntúr. .. Prečo sa Dvo
ŕák . Janáček , Martin u stali svetovými? Pre 
jednu maličkosi . ktor:í robí ich h udbu neopa
kovatel'nou (dáva im .. patent"). Poslucháč , 
ak má čo le n a kú-takú ~kúscnosť . vie vyc íti ť. 

čo je originá lne, čo je objavné. Je to akási 
zvláštna sil a jedi nečnosti . 

Ktorý hudobný druh si ešte kompozične 

"neopáčil"? Čo t'a láka? 

Nerád by som už svoje spektrum žánrovo 
rozširoval. Mám v. ak pred !iC bou jeden vcl'ký 
projekt a to je Slovenská picsc1i piesn í. Hoto
vé mám už dva diely. čaká ma tretí. C hcem 
ním demonštrovať. že Slováci naozaj boli. že 
žili ... Libreto. jeho filozofickú klen bu tvorí 
Rúfusova Ó da na radosť . do ktorej sú vstupy 
Marca Aurel ia i Cy ril<) a Metod a - z Progla
su .. . 

A napokon, v tento adventný čas, viac uni
verzálne ladená otázka: Aké prostriedky by si 
zaviedol proti zhubne sa množiacemu !'udské
mu zlu? 

H udba ... myslím . že je jediným z umení . 
ktoré >vojimi pro~tricdkami dokáže pomôci 
ľudstvu . Svojou abstrakciou . menlivo>ťou. 
schopno~ťou reagovať analogicky' p'ychi kou 
človeka. Hud ba vytv:'1ra to . čo '"i ncdo~;ížc 
žiad ne z umen í. 

PRIPRAVILA LÝDI A OOH ALO\',\ 

l . 



POCTA BAROKU 

Množstf'o aktirit sa sústred'uje na Rok baroka, ktorý je projektom UNESCO 
a S tredoeurópskej iniciatíyY. K tejto umeleckej historickej epoche sa tema
ticky obracajú koncerty, expozície, prednášky. V priebehu BHS '92, ktorých 
dramaturgickým mottom bol hudobný barok, sa okrem koncertných poduja
tí uskutočnila medzinárodná l'edecká konferencia na tému Hudba a barok, 
pod tým istým titulom bolá l' priéstoroch SNG inštalol'aná J'ýstal'a J'ýtf'arných 
diel. Publikol'ané príspel'ky J. Albrechta aJ. Boora odzneli na konferencii. Záber z vernisáže výsta\'Y Hudba a barok. 

JOZEF BOOR 

A. Blomaert: Pastierik s píšťalkou. 

Kecf som si zača l pripravovať toto vystúpe
nie, spomenul som si na tvrdenie francúzske
ho literárneho kriti ka E. Fagucta, že obdobie 
rokov 16 10-60 je vo francúzskej literatúre 
.. vyslovene romant ické". B. Crocc na to rea
goval v predhovore svojej knihy o talianskom 
baroku námietkou, že to, čo Faguet nazval 
romantizmom 17. ~toročia. je v skutočnosti 
barok. Faguct však aj uvädza. čo všetko má 
tento b<trok s romantizmom spoločné, dôvo
elf. že ich podstaty SLI veľm i príbuzné, a dôvo
dí tak presvedčivo. že som tieto podnety už 
dávnej šie prija l za svoje. To však následne 
vyžadovalo dôkladné štúdium baroka, a to 
tak v súvislostiach horizontälnych, teda syn
chronických- č i že barok vo svoj om dobovom 
momente vo všetkých umeniach a v mnohých 
kraj inách - ako aj v súvislostiach vert ikál
nych. teda diachronických. Tento druhý uhol 
pohl'adu je pravda možný len za predpok la
du. že naozaj vidíme a uznáme zjavné fi liácie 
medzi barokom a romantizmom , ba i ďalš ími 

štýlmi , napr. symbolizmom s jeho sympatic
kým krédom De la musiquc avant toute cho
se ... alebo expresionizmom. Prv však musím 
pripomenúť uda losť z dejín francúzskej ume
leckej kri tiky. známu pod menom Disku~ia 
o romantizme. Odohra la sa v rokoch dvadsia
tych a rozdeli la teoretikov na dva tábory: 
prívržencov klasicizmu a zä~ta ncov romantiz
mu. Boje boli vášnivé. no naostatok z nich vy
plynulo mimo iné aj zistenie. že v dejinách li
teratúr existuj ú vraj len dva zák ladné štýly, 
klasicizmus a romantizmus, ktoré sa v nich 
opiitovnc a striedavo vracajú v rozličných ob
menách. Tento fak t ~a nám môže zdať sché
mou. či simplifikáciou, jednako ho potvrdzu
je aj štúdium dejín umení z dialckticko-vývi
nového hľad iska. ktoré prirodzene nesmieme 
zanedbávať len preto, že bolo čiastočne zdis
kreditované marxizmom. 

Pokúsme sa teraz zhrnúť základné znaky 
baroka do mozaiky, poskladanej zo všetkých 
umení. Má predovšetkým svoju fi lozofickú 
bázu, ktorá je ant iracionalistická, teda emo
tívna, fantazij ná, lyrická. S tým ide ruka v ru
ke samý vzruch, vzlet a vzmach, ktoré splýva
jú do typickej barokovej dynamiky, výslovne 
dramatickej, ba až hektickej . Je tu veľa kine
tickej energie, ktorá často ústi do veľkého vy
piitia vôle, vrcholiaccho ti tanským či nom . 

A le sú tu vždy aj hlboké rozpory, ktoré zase 
podmieňujú dramat ické vzruchy a peripetie
rozpory medzi senzuálnou telesnosťou a vrúc
ne religióznou duchovnosiou. medzi honbou 
za rozkošou a hrôzou zo sm rti . medzi preky
pujúcou buj nosiou tvarov a kostlivcami ( Ru
bens-anglické tragédie pomsty). medzi .. car
pe dicm" a .,memento mori" (spomeňme si na 
Jedcrmanna!). - A formálne črty? Nepravi
delnosť až k deformovaniu, komplikovanosť 
až ncprchl'adnosť (veď u f(tgy pa trí akosi k do
brému tónu. aby sa téma občas stra ti la v húš
tinách kontrapunktu. je to zrejme dôkaz vy
~okého kompozičného majstrovstva). láma
nic starých pravidiel a štruktúr. vcfkolcposi, 
obrovi tosi. vzpínanie sa k ncbcsäm vysokým i 
kupolami , strojcnosi reči a ~ týlu , dakedy ~a
moúčclný rétorický bomba~! (aj v hudbe!), 

prcciozi ta. myšlienky obetované forme. zmy
sly opantávaj úca dckoratívnosi. tcatrálnosi, 
v divad le hypertrofia výtvarnej a niekedy 
i hudobnej zložky. ktoré ~vornc zabíjajú dra
matickú akciu a činoherné herectvo - a tď. ; 
možno pokračovať. 

Namictnete mi azda: toto sú znaky. vyab
strahované najmä z výtvarných umení. z li te
ratúry a divadla, len niektoré z nich možno 
privlastnii hudbe. Iste, dívam sa na veci 
z komplexného hľad iska. nie ako muzikológ, 
ktorým nic som. Ale môžem azda tvrdii. že 
tieto znaky vytväraj ú celostný obraz štýlu, ba 
i životného poci tu a svctotoáhfadu onej doby 
a že barokovä hudba toto všetko rcnck tuj c 
v duchu svoj ich estetických ani nic tak záko
nov ako skôr tendencií. 

A le položme si otázku: kam sa podel i ecn
né estetické devízy predchádzaj úceho obdo
bia renesancie? Kde sú .. cd lc Einfalt und sti l
le Grossc". ktoré od čias Winckclmannových 
prisudzujcrnc umeleckým výtvorom antiky. 
rc n e~ancie i k lasicizmu? Ostala nanajvýš len 
.. cd le Grässc". ďa lšie dve charak teri sti ky sa 

K. du J ardin: Hrlijúci pastier, olej, drevo 

pre nczäujem vyt ra tili . Kde je racionalita re
nesancie a z nej vyplývajúce atribúty. ako: 
zmysel pre poriadok , pravidelnosť a prehľad
nosť, läska k symetr ii a proporcionali tc, reš
pektovanie pravidiel a kánonov. uchovávanie 
pevných noriem a ~tru ktúr - skrátka. onen 
odkaz antiky, z ktorého renesancia žila a tvo
ri la. Lenže antika a do zn ačn ej miery i rene
sancia boli pohanské, kým barok , najmä po 
tridcntskom koncile, bol výrazne kresťanský, 
hlavne, hoci nie výlučne. proti rcformačno ka
tolícky. Renesancia ži la a tvori la sub specie 
vitae, barok sub specie mort is. Renesancia 
bola ,.prízemná" (čo .zdôrazňovala aj v archi
tektúre palácov prevahou horizontálnych lí
nií). barok bol vznosný. vzpínal ~a hore k Bo
hu v duchu hesla Sursum cord a!, unikal kamsi 
do nekonečna prichl'admi a výhl'admi v klen
bách a1vráti l sa ostentatívne k v<;rt ikálnym lí
niám architektúry gotických katedrál. 

Všetky tieto úvahy nás vedú k záveru, že 
barok je opakom renesancie, jej negáciou, č i 
že k dialektickému chápaniu dej ín umenia. 
Barok leží na mape času medzi renesanciou 
a klasicizmom a j eho spoj ivá s jedným i dru
hým štýlom nesmieme ignorovať. Ak som po
vedal. že barok je opakom renesancie, jej 
dialektickým protik ladom. nemôžeme to brať 
bez výhrad a doslova. Muzikológovia vedia, 
čo všetko barok z renesancie prevzal , niekedy 
bezo zmeny, inokedy so svojími čiastočnými 

dodatkami , korektúrami, rozvinuti.ami. 
A tým sa dostävamc k ďagicmu dôležitému 
konštatovaniu: každé veľké štýlové obdobie 
je syntézou dvoch predchádzajúcich, pričom 
platí, že to časovo bl ig ie poskytuje obyčaj ne· 

menej prvkov tej to syntézy než to časovo 
vzdia lenejšie. Ak teda ide o barok , z renesan
cie sa prij íma to i ono, ale akosi vofky-nevor
ky, povinne, keďže nikdy nemožno celkom 
negovať bezprostrednú minulost' . A le návrat 
k románsko-got ickému stredoveku je spon
tánny, motivovaný hlbokou duchovnou prí
buznosťou , je to príchyl nosťz läsky, ktorä ide 
až tak ďaleko, že barok masovo prcbudúva 
staršie kostoly a že aj v hudbe nachádzame 
čosi podobné. K tomu aspoň jeden doklad, 
citát zo Schwcitzcrovcj knihy o Bachovi, kde 
čítame v predhovore: .. Všetko nädherné, čo 
vytvori la cirkevná picsct't od dvanásteho do ' 
osemnásteho storočia. zdobí jeho kantáty 
a pašie." Teda prítomnosť aj gotického prvku 
v jeho hudbe. 

No ako je barok situovaný medzi renesan
ciou a klasicizmom, tak je renesancia situova
ná medzi gotikou a barokom, ale aj klasiciz
mu~ medzi barokom a romantizmom. Str ie
davý rytmus protichodných štýlov je tu oči
vidný a platia teda zákonitosti , ktoré som na
č rto l : rea lizuje sa tak proces syntézy. ako aj 

ncgactc. No je tu ešte dôleži tá otázka pre
chodných období a veľkých osobností. ktoré 
ich s te lesňujú a symbolizujú a ktoré sú doslo
va živým spoj ivom minulosti s budúcnosťou . 

Nazval ~om si ich už dävncjšic h raničným i 
osobnosi ami (v knihe D ialek tika dej ín diva
dla). 

Dell')onštrujcm ich zástoj na Shakcspearo
vi. Už F. X. Šalda poukáza l na to . že v Shakc
spcarovom vývine je okolo roku 1600 prudký 
zlom: z umelca re nc~ančného sa stáva baro
kový. Nezávisle na Šaldovi to d tc spresň uje 
Američa n Wylie Sypher vo ~vojcj vynikajú
cej knihe Od rcncsancc k baroku (české vy
danie), keď rozlišuje u Shakespeara renesan
čné hry. prechodné manieristické a baroko
vé. Tieto t ri obdobia mu reprezentujú Romeo 
a Júl ia , H amlet a O thello. A k je Ot hello ba
rokový, máme právo sa pýtať . č i tento fakt 
nejako ovplyvnil opern ú reč Verdiho Othcl· 
la. M yslím si , že áno, že aj ona je svojím spô
sobom často baroková, naj mii ak si j u porov
nám napr. s rečou T rubadúra. A cfalcj: ak je 
Shakespeare rcne~ančný aj barokový. je 
vlastne nadštýlový a nadčasový. nielen ambi
va lentný; završuje minulé a súčasne ukazuje 
budúce, dokonca vo svojej B(trke ciel i až do 
osvietenského absolutizmu 18. storočia. 

Podobné rozhra ničujúcc obrovské osob
nost i näjdeme aj inde: v talianskom výtvar
nom umení Michelangelo, génius renesancie. 
ale aj iniciátor baroka; vo Španielsku Ccrvan
tes. takmer presne na rozhraní medzi rene
sančným Lopcm de Vega a barokovým Cal
dcrónom - každému z nich ako by podával 
jednu ruku. ~ keď už sme pri Calderónovi. 

Snímka L Mi§utová 

spomeňme si nielen na také jeho hry ako Ži
vot je sen ( tento typicky barokový pocit tlmo
čí aj Shakespeare v Búrke) alebo Veľké diva
dlo sveta, ktoré sa tak báječne vyníma vedra 
Jcdcrmanna v sakrálnom prostredí baroko
vého Salzburgu, ale aj na niektoré jeho svet
ské a veselé hry s hojnou hudbou, čo privádza 
španielsk ych teoretikov na myšlienku, že prá
ve pre túto hypert rofiu hudobnej zložky ich 
možno považovať za prvé zarzuely (operety) 
a Calderóna za otca tohto žánru. 

Kladiem si teraz otázk u, či aj v hudbe exis
tujú h ra ničné osobnosti . Podľa Schwcitzcra 
nie je ňou napr. Bach, keďže ..... nič nevychá
dza z neho, všetko ved ie len k nemu." Ale kto 
je potom tým spojovacím č lá nkom medzi ba
rokom a klasicizmom? Pre mňa je ním jed
noznačne Ch. W . Gluck. Než to rozved iem, 
musím prcdoslai zmien ku o tzv. veľkej 

(prvej) reforme európskeho či noherného di
vadla v 18. storočí , poznačenej menami Gar
rick , Diderot. Goldoni. Lessing, ktorá doko
nale zmenila tvárnosi a smerovanie európske
ho či noherného divad la, a to naj mii herectva. 
Som presvedčený. že iste nechybíme, keď 
k týmto reformátorom priradímj:: reformáto
ra opery Glucka: patrí do tej to spoločnosti 
celkom organicky. G luck vyšiel z baroka, ne
mohol in áč, veď sa píše aj o H ändelovom 
vplyve nai\ho, ale pochopil , že aj reforma hu
dobného divadla j e nevyhnutná, a tak dospel 
až ku svoj im posledným ic~tim operám. A k 
jeho štýl označujeme ako Vorklasslk. je to 
len iné slovo pre prechod né, h ran ičné obdo
bie. No jeho známa predohra k I figéni i v Au
lide sa mi vidí tak an tibaroková, ako je len 
možné, ba už celkom klasicistická. Štýlovo 
dokonale harmonuje s Goetheho vzorovo 
klasicistickou l figéniou v Tauride, čo iste 
podnietilo viedenský Burgtheater , aby Goet
heho činohru uvádzal práve Gluckovou pre
dohrou (pred vojnou aj v našom SND). 
A hra ničnou osobnosťou medzi k lasicizmom 
a romantizmom môže byť len neskorší Beet
hoven a všetko to romantické v mnohých je
ho sonátach a symfóni;ích posledných rokov. 

Preskúmajme ešte leuno symbiózu baroko
vých umení v niektorých kraji nách. Začnime 
Francúzskom, azda preto, že jeho barok je 
netypický. Francúzi nevedia zaprie i svoj raci
onalizmus. a preto je ich barok takmer vždy 
klasicizuj úci. Platí to tak o veľkých básnikoch 
tragédií Cornei llovi a Racinovi . ako aj o stav
bách, ako je Dóm invalidov, o maľbäch Pous
sinových, ba dokonca i o filozofickej osob
nosti Pascalovej . v ktorej sa poj í matematik 
s mystikom. Iný prípad je Mol ic re: je klasicis
ta a rea lista, vie, byi aj poetický. Jeho Don 
Juan bol príznačne charakterizovaný ako re
nesančná hra s barokovým zakončen ím. Jeho 
Smiešne prcciózky však odmietajú a vysmie
vajú preciozitu, rozšírenú barokovú módu 
afektovanej konvcrzäcic alebo aj vyumelko
vaného. bombastického a rado-by exkluzív
neho básnického štýlu. známeho aj v Spanicl
sku ako .. alto csti lo" č i gongorizmus (podl'a 
pôvodcu). v Taliansku ako marinizmus. v An
glicku ako cuphuizmus (Lylyho). cvicm. č i 
ex i ~tujc analógia preciozity v hudbe. Môžu 
mís však zaujímai Molicrovc tzv. Komédie
bale ty. poetické hry' hudbou. 'pcvmi a tan
cami (typ: Princezná z El idy. ale aj Mdtiak 
šl'achticom). Na týchto hních a predstave
ni<tch spolupracoval s autorom sk lada teľ Lul
ly. takže vzn ikalo akési syntet ické divadlo. 
honosné a slávnostné. pre krú l'a. dvor a vyso
kú šľachtu . A koncom ~ toroči a je tu súčasn ík 
Racinov. mladý Coupcrin so svoj imi baroko
vými t a nečnými 'uitami: k Racinov)·m dr;í
mam m<Í pravda ďa leko. ovcfa bl ižšie mal 
k nim Rameau. 

V Anglicku -zdá ~a- všetko je zatienené 
lite ratúrou. A je to nielen nc~korý Shakc~pe
arc. ale aj taký zvláštny b:ísnik ako J. Donne 
a predovšetkým veľký J. M ilton a jeho Strate
ný raj. ktorý má nepochybne prelba len viič
~ ie rozpii tic než hudba l l. Purcella hned· po 
iíom. l loci j u nechcem t)•m znižovai. /\ko 
v Moličrovom FrancúL~ku. tak aj tu ~a v~2í
va l barok v ~yntet ickom divad le. totiž,. jeho 
zvl;'tšt nej fo.rme zvane j Ma~que. no nc\1olo tu. 

pokračovanie na str. S 



JÁN ALBRECHT 
<ÍLov barok -.poč i a tku označoval iba nové 

' archite ktúre uplatnené ozdoby fa,;íd portá
lov s ich prehýbanými a vypuklými tva rmi . 
Nť1zov teda nebol j ednoznačn e pozitívny. ale 
niesol nľicrnc karik ujúei. ak nic dc~pckt ívny 
význam . Do IX. ' toročia nikto nc tu ~il. že dc
zignát barok . pochádzajúci z talia n,kcho slo
va barocco· (vypuklé) raz bude núzvoth vd
kej epochy umenia . hudby a kultúry vôbec. 
k čomu dochádzalo iba v priebehu 19. sto ro
č i a . 
Okol nosť . že názov pramení z výtvarného 

umenia nic je ojedine lá. Aj slovo impresio
nizmus. ktorý 07načujc aj ~týlovú pozíciu 
hudby. pochádza z výtvarného umenia . 
v tomto prípade maliarstva. z Monctovho ob
razu .. L 'imprcssion". 

Epocha baro ka obsiahla nové ume lecké 
prúdy ovcfa skô r vo výtva rnom umení ako 
v h.udbc . Počiatky pramenia d tc z dotykov 
Michclangcla ' die lami hclén, kych majstrov. 
Bol to prúd . ktorý bol dlhý čas zaznávaný tak 
umelcami. ako i dobovými a ncskoršími teo
retikmi, pokladajúc helénizmus za dekadent
ný smer oproti všeobecne uznávanému ideálu 
klasicko-gréckcho umenia . Ešte v 19. storočí 
vyvolal názor na helé nske umenie vášnivé dis
kusie. deliace duchov na zástancov klasické
ho a helénskeho tdcálu. Winkclmann , naprí
kiHd bol rozhodným zástancQm kl asického 
umenia. odmictajúci výsled ky ako i hodnoty 
hc lénizmu . 

Kým c ieľom kla,ického gréckeho umenia 
bola vnt'llorná rovnováha zobrazovaných po
stáv, teda sta t ickosť , snahou helénskeho ume
nia bolo · dať postavám rozmei· sily a pohybu, 
akúsi dynamickosť . Rozhýbal lfnic, prízvuko
val napätie svalstva, sledoval zvýraznenie napä
tosti pohybu poru~ovaním ~!atickeJ rovnová
hy. Postavy '<l zdali byť v kine tickom nekľu
de, neboli do 'cba uzavreté a ~merova l i nic
kam mimo seba . 

Porušenie rov nováhy však ni kdy ncs lcdo
valo zárovei\ porušenie homcostatického po
riadku. ale presúva lo ťažisko do periférie . 
kde rozvírená hladina iba nachádzaiH svoj 
uzatvárajúci pôl kľudu. SochárMvo vynachá
dzalo nové výrazové dimenzie , dalo die lam 
nové obzory, ktoré odzrkadlili J.ivot v nových 
podobách akejsi širšie ponímanej ~kutočno~

ti. 
Dá sa konštatovať . že soch;írskc umenie 

helénizmu otvori lo novú vývojovú epochu. 
ktorá obohacovala dovtedajší roLmcr. Bolo 
to vývojové št<1dium , ktorého ex is te nčn ú 
oprávt1c nosť dosvedčuje fakt . že sa barok u 
podobná dynam izácia tvarov up latnila aj 
v i nýcľt kultúrach. napríklad v kultúre Ďale
kého východu. Číny a Japonska. Je to vývo
jový dôsledok . kto rý organicky nadväzuje na 
predchádzajúce parametre tvorby. dotvára
júcc jeho dovtedajšie intencie. 

Je isté, že Michelange lo ~pon t á n nc poznal 
a predvída l potenciál, ktorý " l skrýva v prí
~pcvku he lénskych 'metód umeleckého stvár
nenia. Preniesol nie kto ré momenty do wojho 
vla,tného my, Jenia . prctavil ich do podoby. 
v ktorej boli schopné dotvoriť obzor n e~ko

rorcn csančného sochárstva a umeleckého 
my~len ia vôbec. Michelangelov inte nzívny 
záujem o súsošie Laokoona. ktoré práve 
v tom čase vykopali. dokázalu,mcrimvať ďa l

~ic ~tá roči a curóp\kcj kultúry. Helénsku in
špir;íciu prezrádzajú naj zreteľnej šie ~ochy je
ho ot rokov, ktoré sa sta li zák ladom vývoja , 
nazvaného manierizmom. ako sa aj označo
valo obdobie baroka vo výtvarnom umení. 
Te nto dynamický princíp poznači l celý v),oj 

dokončenie zo str. 4 
zdá sa. nijakého Lullyho a Purccll sa preslávil 
skôr svoj imi sakrálnymi anthcms. Dóm sv. 
Pavla v Londýne nic je však ncpodobný Dó
mu invalidov v Paríži. 

Všeobecne sa uznií va , že najčistej ší arch i-. 
tektonický barok, skutočná .. zmrznutú hud
ba" (či skamcnclá?) . sa rozvinul v Ríme . Tak 
isto možno dodať. že naj honosnejšie, najnád
hernejšie scénické dekorácie vytvárali veľkí 
talianski majstri 17. a IS. s toročia (dynastia 
Gall i-Bibicna) . Či aj najk raj~ i u . ~tý lovo naj
čis tej ši u harokovt'1 hudbu vytvorila veľk á ple
jáda známych sk l adateľov (Corc lli. Vi va ld i 
etc.) , nech nám povedia špecialisti . 

Nemecký barok nemal to ~ t'a~tic , aby roz
kvital v pevne centralizovanej veľkej monar
chii ako vo Francúzsku a lebo Španie lsku . 
Rozdrobené Nemecko dlho trúpila anamnéza 
na zhubnú trid~airočnú vojnu . na jej urputné 
náboženské ziípa,y. No za Bacha aj tieto ~po

mienky už bledli a tak aj barok v Nemecku 

POCTA BAROKU 

a7 do IX. ' toročia . k\mnchol V) '>lrtcdaný no
vodobým rcaliLmotÍl . E\ tc v ča~c. ked ~a 
v hudbe rozvinul ~tý l klasicizmu. tvorili umel
ci u nús a v dunajskom trojuholníku v duchu 
baroka. vtedy vznikli bohaté rO?vlnené tva ro
vé a fa rebne dekoratívne kompozície oltiír
nych obrazov a lrc,ick Antona Maulpert scha . 
Paula Trogc ra a Palku. nesúce už znaky ľú-
hcLno, ti rokoka . · 

Isté je. že umenie rozširovalo nielen okruh 
javov. ktorým ;a doteraz venova lo. ale obo
hacovalo samotný po~toj k ' voj mu pro, tre
diu. Chcelo zvládnu i mnohosť . ~ú,tred i ť mno
hotvárnosť . 

Vôl'a zvládnui rozmani to"' a zjednotil' 
mnohot várno,ť. v id i e ť poriadok v zdanlivo 
JlCprchl'adnom, sa prejavuje v období baroka 
aj na iných rovinách myslenia. Potvrdzuj ú 
núm to i nové vynií lezy a mctôdy myslenia. 
ktoré sa úspešne usilovali exaktne podchytii 
niečo, čo sa mohlo formulova i len na zúk ladc 
v~eobecného, deduktívneho myslenia . Nic je 
prízn ačné . že na konci tohto obdobia sa Lcib
nizovi a Ncwtonovi podari lo zovšeobecnene 
' a zmocniť javu ndonečna . za t r iediť ho do 
' fé ry trad ičnej matematiky a zvliídnu ť to. čo 
uni ka lo dovtedy t radičnému prí;tupu. 

Koncom 16. \toročia ' tojí i hudba v zname
ní veľkých premien. Na tomto mieste chcem 
zdôrazn i ť. že nic som zástancom n á~ i lného 

hl'adania analógie medzi odlišnými druhmi 
umenia. Ani nemienim vyzdvihnúť domnelé 
zhody vo vývoji výtva rného umenia a hudby, 
k akým dochádzH lo v období baroka . Umenie 
nic je lineárnym prekladom hb torickcj situá
cie a vzťa hov, ktoré vlád li do konca renesan
cie. Každý prejav ľuds kého rc flcktovania zá
visí aj od situácie a vývoja. v ktorom ~a u rč'itá 

vyjadrovacia s("tava práve nachádza . Vývoj 
nedokáže preskoči ť vlastný tieň . Mu; í nad
viizovai tam. kde ~a práve nachádza a regis
t rovať všetko nové z aspekt u vlastnej sústavy 
a jej danosti v tom-ktorom čase. Preto 'a mi 
vid í. že nielen pr í t omno,ť. v ktorej ' a nachá
dza . ale aj vlastná minulost' vo v)'voji výrazo
vých prostriedkoch určuj e ďa l~ ic metamorfó
zy. podmieňuje budt'tcno'i a bola to renesan
cia . kt.orá sa kri~ta l izovala v wojských . ale 
odlišných podob:ích vo výtvarnom umení 
a v hudbe. Výtvarné umenie ' i razilo cestu 
i na pozície z antiky. hudba nemala také vzo
ry k di, pozícii. i keď z;íujem o grécku a rím
sku lite ratú ru bol značný, lenže to bol vplyv, 
ktorý priamo nemohol pôsobi ť na V) jadrova
ciu sústavu hudby. lebo stál mimo jej média. 
Napriek všetkému sa predsa uplatiíovali do
bove dané impulzy h ľadaním nových aktuäl
nejších výrazn, ých dimenzií. 

O tom. že ' a to aj stalo. svedčí Montcvcr
dim v r. l 604 vy~ lovcné konštatovanie cxi~
tcncic nového . ním nazvaného druhého štýlu 
(scconda pratti ca) . Bráni l sa proti útokom zo 
stra ny Artusiho , ktorý mu vyč íta l , že ~a vo 
"ojej S. knihe Madrigalov nedrží zásad v po
uži vaní disonancií. Monteverdi na to vvhlá
sil, že normy starej školy nemožno aplikovai 
na nov(t (č i druhú) techniku . 

Monteve rdi tým jasne konštatuje zrod no
vého štýlu. nových tendencií v hudbe. Ak ďa
lej ; kúmamc aké boli motívy týchto mcta
morf6z, dochádzame k jednozn ačnému . ale 
banálnemu uzáveru. že hudba hľadal a nové 
výra?Ové možno~t i. Av~ak príčiny boli dané 
oricntiíciou na slovo,' ktorým hudba stála aj 
tak v úzkom kontakte. Lenže tento dotyk ·a 
mal prehlboval' v tom zmy,Jc. že hudba mala 
vyst úpi ť z jej n aj vla~tncj šcj dimenzie a pri
'PÔM>bovať sa priamo slovom na, tolcným si-

dostiíva špecifický níz: je nábožcmky dvojdo
m)'. katolícky i evanje lický. Sám Bach je 
krásnym pr íklado m stclcsnenia vznešenej 
idey svojho veku . náboženskej tole rancie. 
kto rej plodom je nie len Omša h mol a pa~ie. 
ale aj grandiózna kant<íta na Luthc rov chorál 
E i tľfcstc Burg. Pravda, Bachov Weimar nic 
je ešte Wcimarom Goetheho a Li,zta - toho 
Liszta. majstra romantizmu. ktorý dcmon
~t ra tívnc vzdá hold vcl'majstrovi baroka svo
jou organovou B- A- C- 1-1. A že nemecký 
a rakú, ky barok mali dominantný vplyv vo 
v~ctkých umeniach aj u nás. nemu~ím vari 
dod;í vať . hoci ncbri1nili sme " t ani vplyvu la· 
lianskcmu. Zato sa žiada dodať a anlii aj Ldô
raznii. že existoval aj bohat)• a svojnízny ha
rok ľudový. teda nearistokrat ický. ktor)• tak 
inve nčne vzkrie,ili v ~trcdncj . najmii -. lovan
skej Európe. napr. poľsk í o i\ adeln í umelci 
w ojimi rozko~n ými adaptáciami \ l a r~ ích 
hie r. Nuž a pašiové hry kd(\ -k:ttlc ~ ú bez 
oplodnenia barokom nemysli te ľné . 

W. von Herp: Čaša pred spánkom, olej, drevo. 

tuáciúm a to bolo to nové na liehanie . spočíva
jú..:c v umocnenom kontak te so sve tom iného 
druhu umenia. Mala sa univerza l izovať ako 
organick;í súča~i všeobecnejšej kultúrnej en
tity. V tomto mU\CJa nrckJc ntlť doterajší rá
mec. ktor)• zužoval jej obzor a ktorý tomuto 
~i ršicmu dotyku ~ t ú l v ceste. Vzniklo teda ono 
druhé umenie , ktoré podlich:tlo už iným kri
tériám, nemcra teľným argumentmi staršieho 
druhu umenia a jeho estet iky. Výsledok svätí 
prostriedky: ich oprľ1vncnosť možno posu
dLovať iha z po~t u novej intenčno~t i . 

Tu však treba prihliadnu ť na okolnosi, na 
ktorú sme upozori\ova li. žt. umenie ako kaž
dý iný ' pfsoh n<išho myslenia. musí impliko
vať oné vývojové predpoklady. ktoré umož
t)ujú urobii žiadaný krok do nových vývojo
vých sfér. Ka.ldý nový postup je vždy úzko 
~pojený; daným arzen:ílom média a vzťahuje 

" l naň čerpaj úc z neho nové vyjadrovacie 
možnosti. 

Kontin uita je základn ým ziíkonom každej 
evolúcie. O bnova rečovej sústavy umenia 
a hudby je iba sprostredkovaná . nikdy nic je 
ab,olútna. ic je pt c t o možné hovm ii bez zá
bran o vzniku monódic, ako sa to ča'to trak
tuje v dcjinäch hudby- že štýl, ktorý sa orien
toval na intonáciu a význam slova hy bol vzni
ko l bez zre teľa na stav vyjadrovacích pro
striedkov hudby. Túto inte ncia iha navodila 
prc rážanic a prenikanie k nm.)•m cicl'om. 
Akordika, ktorá ~a pripravovala štýlom rene
sančnej ptllyfónic . ~a musela oslobodii zjej li
ncúrnej de terminovanosti a "ať ~a vo ľn e do
sadi tcl'ným elementom hudby, dovo ľuj úcim 
vytvoriť nové a~ociácie v službúch ve rbálneho 
parametra. Plat í to aj na novodobú polyfó
niu. v ktorej pro~tricdky v"upovali do ča~to 

nczv) klých konjunkci í. Bolo žiaduce môci 
použiť po~tupy. ktoré odporovali 1.á~adám 
prbnej polyfcí nie. V id ie ť to zrc tcfnc aj 
v Monteverdi ho madrigaloch. v ktorých hlasy 
cxpo tfujú širšie harmonické roviny. bc,: toho. 
aby '>tá li v proti reči ' om \Lťahu ako to vyžado
va li ~t ar~ ic zú~ady vedenia hla\ov. To v~ct ko 

Ta!..mer d VL'~ t oroč n é dejiny baroka n;ís 
opr;í vň ujú ozn ači( ho ako epochu - epochu 
čas t o skve lú a plodnú. ino kedy búrlivú až ni
čivú . proti reč i vú a7 L:miitenú·. Jednako. jej dc
dič~t\ o je impozantné. priam nepreh ľadné . 
Takéto aj pre to . 7e barok do~Jova zachv;ítil 
v~ct ky umenia . Bol práve takým mohutným 
vzmachom ducha tvori vého ako rcnc~anc i a . 

i ked' vyrastal z iných duchovn)•ch prcmís. 
A ak nám v hudbe zanechal množ~tvo obdi
vuhodných opu~ov. ai.. nám dal operu . <llllen
tickú komornú hudbu. mohu tný rotvoj orga
novej hry a litera túry i rad iných druhov a fo
ri em in~ t rume nt<í l nyc h a vokálnoinštrumen
tálnych. nic je an i toto ohromuj úct: hohat ~ t vo 

také. /e by ' ním n..:mohlo súper i ť množ~ t vo 
nádhern ých ~tavieb. najmii katedrál. z<imkov 
i pal<icov dvorm i a ri,to!..racic. 7e h) ~a mu 
ne'\ 1'0\ nala 2iari' a plejáda maliarov od l'vli
chdangcla ceL Ca nl\ aggia a Vel;ízq uc7a a7 
po n ;í~ho Kupeckého . nezabúdaj LK j1ri tom . 
pravda7e. na Rubc n ~a a Rt:mhrandta . dvo ji-

5 

~a odoh rávalo v striktnej nadviiznosti na evo
lúciu ; nové dosadzovanie prostriedkov bolo 
navodcné stavom po lyťón ic, ku ktorému do
' pclo ku koncu 16. ~ toročia . Chcici a môci sú 
niekedy poj my disparátne . Situácia v hudob
nom vývoji bola v tom čase prospešná mož
no~ť dotk nú ť " l hudbou rozmerom iného mé
dia . 

Snaha obohacova ť vlastnú paletu " l preja- · 
vovala aj v iných ~ú v i~ lostiach . V záujme 
pe~tt:o~ t i vlastnej vyjadrovacej schopnosti to
le rovala hudba baroka aj zasta ralé vyjadrova
cic spôsoby. 

Polyfónny ; týl nebol baroku bytostne vlast
ný. lebo vývoj hudby viedol od kontrapunk
tických polyfcínnych techn ík k homofônnosti. 
k akordicky ~prevádzanému jcdnohlasu. 
Fakt . že napriek tomuto odklonu od polyfó
nie " l jej fo rmy pc~toval i ďalej . ncpred~t avo
vali však ako v renesancii jedinú podobu 

· \ tv<Í rne nia, ale aspot' jednu z možných. Z to
ho prame ní mylné tvrdenie . že barok vra j bol 
obdobím vyv rcholenia polyfónic. 

Oproti tomu garantovala stenografi a mo
nodického zápi~u v dvojosnovovom particclc 
aj extenzívnu spiit o-. ť ~ rozs i a h lym i textovými 
predlohami . Pritom zaručil dek lamačný prin
cíp aj viičšiu intenzívnu spiitosť s obsahom li
tcní rnej súč i as t ky . priamejší styk medzi od
lišnými druhmi umenia . vytvúrajúc synte tický 
fe no mén hudobnej drámy ako kul túrny fak
tor, anticipuj úc ncskor~ ic in tencie vytvorit' 
syntézy, akými boli programová hudba 
a Wagnerovské vízie akéhosi Gcsamtkunst
wcrku. 

l keď dnešný č lovek nedo káže zvládnuť 
a prijať barokové lite rá rno-hudobné dvoj pro
ce'y v rovnakej ich súvahe, ako to dokázal 
č lovek v minulosti. lebo pri súčasníkoch po
klesol záujem o obsah tex tu, bola hudobná 
dráma či opera významným pojítkom medzi 
odlišnými kult úrnym[ dimenziami. involvujúc 
aj anticktt drámu . ktorá bola už od rel"\csancic 
takmer jedinou oporou v snahe obohacovať 

pokračova nie na str . 7 

eu. ktorej sa nič rovnoce nné nevedelo posla
' it po boku v o~t a t ných umeniach vtedajších 
krajín Beneluxu. A v li teratúre a divadle . 
Schakcspcarc. Racinc . Calderôn čnej ú do 
oblačné ho stratena ncb ic~. len Mi ltona ~mc 
d tc neobjavili a nedoceni li. 
E~te krátka úvaha na záver. Nic je tak d<iv

no . čo sa epocha re nc~ancic často označovala 
ako jasná a é ra baroka ako tcmn;í: prvú ako 
progrcsívna, druhá uko rctrogníd n<t. ickoľ
ko málo detailov to azda aj pot vrdLuje. no aj 
tu hy ~a dalo povedať : je to vec vk u~u . <Nlh
ného výberu. č i hodnotiaceho uhla . Niekto 
mMe d a ť prednosť idC<i lom apol tlll ~k ym . in ý 
živlu dionýzovskému. o~ohnc si 11l }~ l í n1. že 
~ú to dve komplcmentárn..: . rovno..:cnné. \ CČ
nc a r) tmicky ~a ~lriedaj tiCe podOh) rutbkého 
ducha. dva póly. čo~i ako d\'c l\'arc m.:~ i a ..:a . 
Kto však si trltfa rozhodnt'tt. ktnri1 1 ni..:h je 
t(l odvF<'Iten;í - ak vôbe..: nid wr:í ! Dt:i\ i nPc 
musia byť : a l<ll<l chiaro,curo . hanl!..ll\ 0 rclll
brandtov~ké ..:hiaw-...:uro patn I.. pud, t.lt, 
n;i.:.ho bytia a dll'L' h~ l prl' to prijítll .lllL' pu!..n1 
ne a bc; prcdpoja tmtí. k im k n 1:1!.. moic· h\ t 
Ldro jom pot.twnia i ll l'\ ' L'dlll ch 1 :ldll, ll. 
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VLADIMÍR RUSÓ 

Ak č lovek cestuje. nevdojak vždy porovná
va. Aj mne sa nat ískali pálčivé otázky. keď 
~om cestoval po vidie ku a mestách stredného 
Anglicka. Na anglickom vidieku si cudzinec 
všimne drobné políčka s množstvom stromov 
a kríkov pre chamraď - rozdelenie pôdy za
chované v podstate od stredoveku. domy 
z červených tehál alebo z kameňa a vždy bez 
omietky. takmer jednotný štýl domov na vi
dieku aj v mestách. pasúce sa kone a dobytok 
na čisto upravených lúkach. osemmilió nový 
Londýn pozostávajúci hlavne z ícdno- až 
dvojposchodových domov. množstvo úplne 
zachovaných zámkov. k aštieľov a no rman
ských katedrál z ll. a 12. storočia. U nás mu 
do očú udrú širočizné polia vzniknuté misii
nou kolektivizáciou. nevkusná a neúčclná vý
stavba na vidieku. zničené staré cen trá miest. 
ktoré vq1j nemali historickú hodnotu . špinavý 
a chorý dobytok postávaj úci na blate. pusté 
a mŕtve zrúcaniny starých hradov. zámkov 
a takmer v každej dedine opustený polozrú
caný kaštieľ. Ak sa zahfbime do materiálnej 
sféry hudby. kontrast je ešte väčší: v Anglic
ku je niekol'ko desiatok výrobcov kópií čem
bál, klavichordov , hamme rk lavírov ä orga
nov, sú tam výrobcovia strún pre historické 
nástroje, výrobcovia mechaniky pre čembal á 

a klavíre a výrobcovia klavia túr. A u nás? 
Nikto. niet ani jedného. Ako keby ich bola 

· zem prehlt la. A ako sa nedá vyrobiť perfe kt 
né a nie príliš drahé auto bez moderných stro
jov, tak \sa nedá bez kópií čembál , klavichor
dov a kladivkových klavírov hrať stará hudba 
pôvodným spôsobom. A či budeme zat várať 

~ 
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Pohľad na časť zbierky- Hammerklavier, ly
raklavier, spinet, tafelklavier (Finchcoks, R. 
Bumett's Collection) 

oči pred skutočnosťou alebo nic, vo svete je 
trend hrať Mozarta. Beethovena, Schuberta , 
Dusíka , ba už aj Brahmsa na originálnych ná
strojoch alebo na kópiách so zvukovým vý
sledkom celkom evidentne odlišným od kon
venčnej konzumnej inte rpretácie. Ale my nic 
a nie te nto trend zachytii. Prečo asi? Tí, ktorí 
ovplyvňujú a riadi11 beh kultúry, sa asi veľmi 
netrápia kvôli autentickému Mozartovi či 
Beethovcnovi. A ak by sa táto otázka dostala 
do ich programu, bolo by to asi len na margo 
alebo le n v nič neznamcnajúcej teoretickej 
polohe. Okrem toho nám zúfalo chýba od
borná i materiá lna zák l adňa. Nic, že by na 
Slovensku neboli talentovaní ľudia, a tobôž 
že by na Slovensku neboli zachované staré 
nástroje. Ale ... staré nástroje ~ú zapeča tené 
pod sedmorakými zámkami a sú poskrývané 
v trinástych komnatách. Co, keby ich voľakto 
zazrel a kýchol by. beda, posvätný múzejný 
prach by mohol vzliet nuť a nemusel by do
padnúť na pôvodné miesto a historickä hod
nota by sa znič i l a. Budúce generácie by boli 
ukrátené ! Lenže nehrajúci polorozpadnutý 
nástroj nezauj íma nikoho ani dnes ani zajtra. 
Už teraz je veľmi otázne, čo zaujíma dnešnú 
generáciu. Aký má rozhľad ? Akú má predsta
vu o zvuku Mozartovho či Beethovenovho 
klavíra? A vôbec, chýba im to? Vari nestač í 
moderný Pctrof a lebo Dalibor? 

Aká je z tohto hľadiska situácia v Anglic
ku? Treba priznať, že aj tam je bieda. Týž
denne tam zbankrotujú tisíce podnikov, 
v Londýne je obro9ské množstvo ifezamcst
naných a ce lkom nedávno nám nahovárali, že 
Anglicko je chudobinec Európy. Že by nao
zaj? Na zámku Pinchcooks (rodina toho mc
na má korene až kdesi v roku 1256) je od rok u 
1971 zbierka historických klávesových ná
strojov klaviristu Richarda Burnctt a. To. že 
jeden č lovek môže mat' zámdk a v !lom zbicr-
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ku originálnych nástrojov. m!'í a osobne pobu
ruje. ale musím priznať. že je to vždy lepšie. 
ako keď jeden človek zavrie do neprístup
ných priestorov desiatky či stovky nástrojov 
v zúboženom stave . Richard Burnctt je klavi
rista. 'tažko si predst aviť . že by sa platonicky 
pozeral na svoju zbierku a hra l by na Yamahe 
a lebo na kcyboardc. S výrobcom kladívko
vých klavírov Dereko m Adlamom za ložil fir
mu Adlam-Burnett, v ktorej na zámku pracu
je desať l'udí, rekonštrujúcich zbierku a vy
rábajúcich kópie podľa nástrojov zbierky. Na 
zámku je koncertná sezóna od apríla do októ
bra. Ročne ju navštívi o kolo 20 000 fucH. Po
riadajú tu komorné koncerty a pravidelné dni 
otvorených dverí. kedy demonštrujú nástroje 
zo zbierky. Skoly a študenti hudby sem cho
dia pravide lne. Našim školákom , ba aj kon
zervatoristom a študentom vysokých škôl ta
kéto názorné poučenie rwdoprajeme. veď hu
dobná výchova je na našich základných ško
lách aj tak Popoluškou . Keď naše deti nema
jú zák ladné vedomosti o hudbe. načo by im 
bo li také špecia lit y? Anglické de~i majú takto 
rahší prfstup k informáciám. ktoré im u l'ahči a 
pochopiť hudbu a pri blfž i ť sa k históri i. lebo 
ona pred nimi priam ožíva. 

Co môžu návštevníci Pinchcocku uvidieť? 
V zbierke pána Burnetta je okolo 70 historic
kých klávesových nástrojov. Podstatnú časi 
zbierky tvoria kladivkové klavíre, ale sú tam 
aj domáce organy, čemba l á, virginaly, spine
ty a klavichordy. 
Najväčším nástrojom zbierk y je domáci or

gan z ro ku 1766 od Johna Byfielda z Londý
na. Zvuk má č ist ý a veľm i živý. k čomu iste 
prispieva krásna mahagónová skri!'ía. Pro
spckt je chránený zask lcnými dvierkami. čo 
je u nás veľmi nezvyčajné. a za prospektový
mi pfšťaľami je natiahnutý červený hodváb. 
čo je pre anglické chamber organs veľmi ty
pické. Iný domáci organ, od Johna Averyho 
z roku 1792 je kombi náciou komody a orga
nu. Vo vrchnej polovici sú pol ičky, klaviatúra 
sa dá zasunúť, takže nástroj je takmer utaje
ný. Prezrádzajú ho azda iba tri registrové 
tiahla. V sólovej hre sa nemôže porovnai 
s predošlým organom. ale na sprievod je vý
borný. 

Jedno z čembál pána Burnctta je vzácnos
ťou aj po zvukovej aj po výtvarnej stránke. Je 
to dvojmanuálové čemba lo Jacoba Kirckma
na z roku 1756. Skri!'ía je dubová, dýhovaná 
očkovaným orechom. Okolie klávesníc je na
vyše ozdobené cezmínou a inými exotickými 
drevami. Nástrojová časť sa zachovala v per
fektnom stave a je to jeden z naj lepších ná
strojov z Kirckmanovej die lne. Má lahodný 
a príjemný zvuk a mechanika je jemná a cit
livá. Iné čemba lo od Joachima Antuncsa vy
robené v Lisabone v roku 1785 je ideálne na 
interpretáciu skladieb Scarlattiho, Solera 
a Scixasa. Je to dlhé a plytké jednomanuálo
vé čembalo s nádhernou olejomal'bou na ve
ku. Najstarší nástroj zbierky, taliansky virgi
nal od Onofria Guarrancina z roku 1661! je 
tak dobre zachovalý, že pôsobí. ako keby 
dielňu majstra Onofria opustil len nedávno. 
Nástroj z tvrdého dreva je uchovávaný v ma
ľovanej skrini - in casa cxtc rna, čo je typické 
iba pre talianskych výrobcov. Na tieto nástro
je sa dá bežne hrať na prvom poschodí zám
ku. Tam sú umiestnené aj kópie firm y Adam
Burnctt : dvoj manuálové čembalo podľa Ruc
kersa, námsky virginal a klad ivkový klavír 
pod l'a Mat hcusa Heilmanna . 

V zbierke je okolo 50 kladivkových klaví
rov z konca IR. a začiatku 19. storočia - teda 
z najzauj ímavejšej periódy vývoja klavíra. 
Dva klavíre z nich mohol poznať Mozart: 
prvý od Sebastiana Lcngcrc ra z Kuf~tcinu 
z ro ku 1793. ktorý bol Stcinovým žiakom. 
a druhý od Michaela Roscnbcrgcra z Viedne 
z roku 1795. Roscnbcrgcrov klavír bol použi
tý na mnohé nahrávky. Má zvláštny teplý tón 
a veľmi jemnú mechaniku. Oba kladivkové 
klavíre z hľadiska. designu sú jednoduché a le 
e legantné. Sú dýhované čerešňou. pri čom po
vrch je takme r neporušcný. Tó n síce nic je 
silný. ale jasný, ponor kláves je veľmi plytký 
a bezprostredná ozva tónu dovoľuje najjem
nejšie frázovan ic. Pedál ~a obsluhuje samo
zrejme kolcnnou pákou. Je tu aj parádny em
pírový klavír Johanna Fritza z Viedne z roku 
1815 so štyrmi pedálmi. ktorými sa dá obslu
hovai aj vtedy nevyhnutní1 janičiarska hudba, 
pozostävaj úca zo zvončekov. trumšaj tového 
efektu strún a z bubna . Výraz' .. tu recký" 
v Mozartovom Alla Turca dostúva zmy~c l iba 
na takomto klavíri. A akú radosť by mali na;e 
de ti , a nic le n ony. keby to počuli . Ale beda 
vám. dietky. lebo vaši oteckovia ... nic. nebu
dete hrai Mozarta. načo vám je naj tureckejší 
turecký pochod, budete hra i stupnice na kcy
boardc! Sú tu aj klavíre ideálne na intcrprct~

ciu Beethovenových skladieb. Je tu klavír od 
Broadwooda. podobný klavíru. ktorý dostal 
Beethoven v roku 1817. veľmi elegantný kla-

Kladivkový klavír od Muzia Clementiho, Londýn/Finchcocks 8. Burnett's ~ollcction 

vír Scbastiana Éra rda . dvoj ča nástroja . ktorý 
Érard daroval Bccthovcnovi v roku 1803 
a dva krúsnc klavíry od Conrada Gr11fa v per
fektnom Mavc. na ktorých sa hrávajú rccitäly 
a nahráva sa na nich. V zbierke je dvaná~ť 
klavírov od Broadwooda, najväčšieho anglic
kého výrobcu kladivkových klavírov, v rôz
nych ve ľkost iach a tvaroch. Je tu tafclklavicr 
z roku 1795 s jednoduchou mechanikou bez 
dusítick. ale aj dlhý á sil ný viktoriánsky ~to lo

vý klavír. ktorý patrí! princovi Albertovi. 
Klavír z roku !ROl je dýhovan~· mahagónom 

Organ podl'a Silbermanna v St. Albans (P. 
Collins) 

s intcrziami z at lasového a purpurového dre
va. iné krídlo z rok u 1823 je idcúlnc pre ~klad
by Mendelssohna. Keď Chopin v roku 1848 
hral v Londýne na Broadwoodovi. mohol 
hrai na podobnom klavíri. ktorý stojí tu. Mu
zio Clemcnti . slävny virtuóz. skladateľ a pe
dagóg bol vc l'ký rival Broadwooda. lebo tiež 
vyrábal klavíre. V zbierke na Finchcocku je 
5 krídel od neho. Jedno z nich z roku 1822 bo
lo reštaurované ku Clcmentiho storočnici 
vrátane patentovaného .. harmonického cres
cenda" a .. znejúcej kobylky" . Je tu aj cabi nct
piano z roku 1825. čo je predchodca dndné
ho pianína. John Ficld podľa niektorých 

prvý, čo komponoval nocturnä. bol žiakom 
Clcmcntiho a v jeho výstavnej sieni v Londý
ne bol demonštrátorom jeho výrobkov. Cle· 
mentiho klavíre teda poznal veľmi dôverne , 
ale taki~to dôverne ich môžu poznať návštev
níci zbierky pána Burnctta . V jeho zbierke sú 
aj prcchodn6 .. vyhynulé" typy klavírov: pyra
mídový klavír od Saucra z Prahy z. roku 1805. 
lýrový klavír z Berlína a dve žirafové krídla 
od Clcmcntiho a Johancsa Rounda. 

Na Z<\mku je aj množstvo dychových ná
strojov: staré klarinety a basetové rohy. ho
boje a fagoty z obdobia klasicizmu. naturhor
ny a scrpcnty . Zámoček Finchcocks je od 
Londýna vzdialený 45 míl' , leží medzi dvomi 
dedinkami Goudhurst a Lamberhurst. teda 
tam. kde líšky dávajú dobrú noc. 

Keby sme pána Richarda Burnetta. ktorý 
je vychýreným hráčom na hammerklavicri. 
po7v;di do Bratislavy. znelo hy to pre nel'lo 
ako pozvánka do·Tibctu. Prcčq'L~eď'sl t ot iž 
raz tibetskí mnísi objednali z Ameriky počí
tač. zistilo sa. že tam nemajú vôbec elektriku. 
A keby pán Burnctt prišiel do Brat islavy. ne
mal by na čom hrať, iba ak by si so sebou do
niesol kópiu. Do Košíc by mohol prísť, le
bo vo Východoslovenskom múzeu majú Bro
adwooda. iste by im vede l vel'a poradiť. Mo
hol by vidieť aj krásneho Érarda v Hummclo
vom múzeu v Bratislave a klavíre v Marku
šovciach: ale to sú biedne príklady toho. ako 
neradno~ nästrojmi zaohchádzai. Preto rad
šej nebudeme robii n ič? 
čo už. ked u nás zat ial' nikto nemá kaštieľ 

ani zámok a v riom-zbicrku oživených a správ
ne o~etrovaných starých klävcsových nástro
jov'! Že vraj na Slovensku kedy i nič nebolo? 
To nic je pravda: to mohli tvrdii iba tí. ktorí 
anu lovaním histórie chceli vyzdvihnúi ~cba 
a biedu .. budovatcl'ského" obdobia. Na Slo
vensku sa zachoval i klavíre aj od Érarda. aj 
od Broadwooda. aj oďvýznamných vieden
ských a domácich výrobcov. a Slovensku 
boli kedysi aj čembalá a starých organov je 
u nás bärskoľko. Len n;ím akosi chýba •práv
ne orientovaný vzťah k nim. Ak sa dvere za
kázaných komnát neotvoria mľštudij né ličcly 
(čo z toho majú. ak ich drŽia za siedm imi 
zámkami?). ako potom zača ť s kópiami'! Ra; 
treba začat'. Michaci,Schccr začín al s vŕta(·. 

pokračovanie na str. 7 

Flámsky ''irginál Musclar podl'a Ruckcrsa (Dnugraš rJi,Ji kt-) 



dokončenie zo str. 6 
kou a priamočiarou pflkou. Douglas Hollick, 
sám aktívny organista a čembal is ta, začínal 
zliepaním sk l adačky (v USA, Anglicku , 
Francúzsku a v Nemeck u sa vyrába široký 
sortiment sk l adačiek (kit) rôznych typov 
čembá l , virginalov , spinetov, klavichordov 
a hammcrklavírov), druhé čembalo urobi l 
ručne (ručnou rámovou píl kou, ručnou vŕtač

kou , ručným hoblíkom, dlátom ap.). Dnes 
má všetko , čo potrebuje: kotúčovú pílu 
s jemnými zubami a absolú tne čis tým rezom 
(predviedo l nám to) zavesenú na ráme s uhol
níkom , jemnú pásovú otáčavú pí l4 na rezan ie 
deta ilov, hobľovačku s veľmi vysokými otáč
kami schopnú opracovať akékoľvek tvrdé 
drevo do zrkadlového povrchu. sústruh na 
drevo na sústruženie nôh a pomerne zložitý 
prípravok na sústruženie kón usu a na kónické 
žliabkovanie (čo som vôbec nepochopil, aj 
keď nám to Mr. Holl ick predvádzal) , brúsku , 
stojanovú vŕtačk u a ešte zopár iných drobnos
tí (napríklad prvotriedne ·hoblíky). Doteraz 
vyrobil niekoľko desiatok rôznych čembá l : 

talianske jednomartuálové podl'a Gregoriho 
z roku 1726 (k toré obšťastňuje svojím zvu
kom zubára v Spaldingu) . niekoľko čembá l 

podľa Dulckena z roku 1750 (príklad veľmi 
dlhých väčšinou dvojmanuálových čcmbá l ) 
s krásne mafovH no u rezonančnou doskou 
a vcl'ké francúzske čembalá podľa Donzela
qua z roku 17 11 s dlhým doznievaním tónu 
a s plektrami z vtáčích pierok. Mr. Hollick vy
robil aj niekoľko rozkošných flámskych virgi
nalov - musclarov - podl'H Ruckersa z roku 
1643 so širokými a le krátkymi klávesami 
a s krátkou spodnou ok túvou. Skriiía musela
ra býva otapetovam\ flámskymi tapetami po-

Pozitív podl'a Arp Schnitgera (Goetze and 
Gwynn) 

cHa Ruckersových vzorov. (Jeden takýto mu
selar okrášl'ujc detskú izbu v dome zubára 
v Spaldingu; hrá na r1om jeho dcéra) . Pri tom 
všetkorn' sa človeku ani nechce vcrii . že Dou
glas Hollick aktívne hrá na organe aj na čem

bale. 
Výrobcov historických kláve~ových n{tstro

jov je v Anglicku nie kol'ko desiatok. Z;íujem
ca o takýto nástroj si skutočne má z čoho vy-· 
bera ť. My oproti nim vyzeráme ako barbari . 
No k nástrojom patrí aj čosi ďa lš ie: v niekto-... 
rých obchodoch s hudobninami v Cambridgi 
mi vyntzilo dych. keď som videl noty pre čem
balo od takých autorov. ktorých mená som 
dovtedy poznal len z dejín hudby. a lebo 
o ktorých som dovtedy nepočul n ič . Ce l<í ple
jáda francúzskych clavccinistov. anglických 
virginalistov. nemeckých a rakúskych sklada
teľov. talianske tabula túry a španielske a por
wgalské tic nta- obrovské bohatstvo hudob
nej lite ratúry pre jeden jediný n;ístroj! Zil jdi
rnc si k Závodskému. Alebo do Opusu. 
V Opuse pred časom mnohé titu ly z baroko
vej lite ratúry skartovali . Zn ičili' Va nda li 1 Čo
si podobné sa dialo za čias Hirnera (bývalý 
riadite[ Konzervatória v Košiciach). Tam pá
lili Allegriho Mise re re H Rossiniho Stabat ma
ter (staré tlače a komple tné materiály) a vše
l ičo iné. Stále sa u nils prejavuje nesprávna 
orientácia ; či už ide o noty. č i o nástroj e. 

No vráime SH do Anglicka . Mal som pote
šenie tam hrai aj na organoch. V Durhamc 
v St . Oswald Chu rch po vcl'korn požiari . keď 
starý organ zhorel a zosta li z neho iba kvapky 
cínu . postav il nový organ Peter Collin~. sym
patický usmievavý orgamí r. Ked' sme na vští
vili jeho obrovský hangár v Meli on Mowbray. 
v ktorom mal die l ňu. poukazoval n<im všetko: 
starý chamber o rgan . ktorý fi rma práve zača
la reštaurovai, dvojrnanuálový organ s pedá
lom a asi desiatimi registrami . ktorý práve ba
lili pre Južnú Kóreu. dva rozpracované orga
ny. jeden lacnejší. s výplňami z prcglejky 
a druhý drahší s výpl ňami z masívneho duba . 
V dieln i vy rábajú všetko - kovové aj drevené 
píšťa ly (práve tam zliepali dlhočizné píšia ly 
dreveného 16 stopového pri ncipálu). vzduš
nice. klávesnice. ~krinc. mechy (azda iba ven
tilátory nic). SpOtnínHný 29 registrový organ 
v Durhamc je uložený v krásne vyrezávanej 
dubovej skrin i v anglickom manie ristickom 
~ t ýlc . Če lné prospektové píšialy !-. lt pla, ticky 
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Goetze and G'"-ynn - organ pre Den Haag 

zdobené po celej dfžke; všetky kovové píšialy 
sú zhotovené z kladivom zhusiovaného cínu. 
takže organ ako celok nepôsobí ako kópia ale 
ako starý najmenej dvesto rokov. Cistota 
a jcmnosi intonácie píšial je pre Angličanov 
asi samozrejmá; ob l'u bujú skô r mii k ký a jem
ný zvuk . Peter Collins vyhotovil niekol'ko vy
darených opusov: troj manuálový 49-rcgistro
vý organ v Edinbourghu (1990) je vytvo rený 
v historickom ~týlc ; akanty nad píšialami sú 
vy rezávané s vtipom: medzi rastlinnými mo
tívmi sedia zvieratá - kohút , páv , mačka 
a hus; na rímsach je latinský nápis Lavdet 
ovod omnc spirit dodimvm; trojmanuálový 
38-rcgistrový organ v Norwich je zavesený 
v západnej časti lode bez akejkoľvek empory 
Hkoby v las t ovičom hniezde; nad prospckto
vými píšialami pozit ívu \ Ll vyrcdtvané akan
ty. Grea t, Echo a Pedal ~ú štylizované. Ten
to. aj predchádzajúci organ . je ladený podl'a 
Valolliho ncrovnomcrncj temperatúry: dvoj
manuálový 26-registrový organ pre Intc rna-

. tional Organ Festiva l v St. A Iba ns ( 19il9). kó
pia podl'a Si lbermanna. je kópiou do najmen
šieho detai lu (asi okrem elektrického motora 
a žiarovky nad pultom) - výtva rné riešenie 
skrine. menzúry píšial. di,pozícia . tlak vzdu
chu . into nácia píšial a ladenie - vše tko pred
chádza lo hlboké štúdium a meranie Si lbcr
mannových organov v emcck u. ad klav ia
túrou je nápi': Hommage it Sil b~rman n . Pe
ter Collin\ RO>Iavil aj organy' modcrn)•m de
signom: v koncertnej sieni Southampton Uni
versity trojmanmílový 2/l-rcgistrový organ. 
v Adelaide (a ešte 9 iných v Au,trá lii) dvoj
manuálový 23- registrový o~gan s cínovo-mc
dcnými princip<Íl mi v pro, pck tc a ' krytom 
z jedľového dreva v pro,pckte pr,ného st roja: 
v Worksop Priory dvojmanu;ílový 26-rcgis
trový organ: vdmi mode rný dcsignc má or
gan v St. Mary·, church v Londýne (Barnes) 
tento dvojmanuítlový 20-rcgistrový organ je 
postavený do ihlanu . pričom bočné ve~ ~ú 
pretbunuté. Mr. Collin' ~tav ia aj cvič · ,,Jl
ské alebo domúcc organy ako napr. pt tvlan
chestcr Grammar School dvojmanuil lový 12-
rcgi\ trový organ ( + 4 transmisie). al ebo pre 
Royal School of Chu rch Music dvojmanu{tlo
vý \O šic,timi rcgi,trami a lebo pre Worth Ab
bey jcdnomanu;ílový poLi tív so siedmimi re
gistrami a s permane ntne !-opojeným závc,ným 
pedálom . V~ctky organy Mr. Coll insa majú 
samozrejme mcchanicklt trakciu a zúsuvkové 
vzdušnice. väčšina je na ladená nernvnomcr
nou temperatúrou podľa Valottiho. čo tieto 
organy predu rčuje na \tarší rcpe rto;ír (mo
de rnej hudbe Valoll iho ladenie ne uškodí) . 
Niektoré akordy v tomto laden í"~' pomerne 
di sonantné. napr. ci\-cb -g.is. no ako domi
nanta in Fi' vytv;íra skutočné ha rmonické na
p~iti e. Zato tó nin y' me n~ fm počwm prcdzna
mcnaní znejú lahodne a pokojne. Ncrovno
mcrnú temperatúra spc,trí zvuk organu ne
zvyčaj nými fa rbami . ickomu azda ncvyho-

vu je, ale po kratšom školeni sa dajú prekážky 
yyplývajúce z menšieho poznania odst ráni ť . 
Mr. Collins pritom nic je puritán , napr . malý 
domäci organ s dvomi manuálmi a pcdúlom 
a :;o siedmimi registrami ( + 3 transmisie) 
v Kew je naladený moderne. hoci nemá mo
derný designe a svojou povahou je určený 
hlavne pre starší repertoár. Ale podl'a môjho 
dojmu je jeho ladenie šédivé. 
Keď sme šli navštíviť Dereka Adlama do 

Workshopu, kde mal práve rozostavaný ham
merklavír podľa Roscnbe rgera, uvideli srne 
aj dicliíu Martina Goetzeho a Dominika 
Gwynna. Martin pracoval od 1977 v Kanade. 
Dominik skončil •· 1974 Oxford University, 
fakultu histórie, potom bol rok v stolárskej 
triede Worshipful Company of Carpcntcr's 
Building Crafts Training School (Ctihodnej 
spoločnosti stolárskeho stavistefstva remesel
nej výcvikovej školy), potom pracoval 4 roky 
s H. K. Bruggenca te. po piatich rokoch v ma
lej dielni v Non ha mpton za loži li v 1985· mo
dernú die lňu za pomoci Harley Foundat ion. 
Dominik pracoval sE. Bcnnettorn. S. Dobb
som a sT. Robertsom (toto všetko scim vyme
noval. aby bolo zrejmé. že v Anglicku , nic je 
len zopár organárov a že ~a majú kde učiť). 

Rd taurovaný anglický domáci organ z roku 
1750 (Goetze and Gwynn) 

Dominikm naj" iič\í z;íujcm bolo 'ta va i !..úpie 
hi\torických organov. Pre to presne mera l 
mcnzllry a robil n<'tkrc~y sta rých anglických 
organov. Sú,tredil ~a na anglický organ v 17. 
a 18. storoč! a v tomto štýle pracoval n ajčas
tejšie. Snaží sa napodobnil' výzor a zvuk ná
stroja tak prc,nc . ako je to len možné na no
vom n<istroji. Ale spol'ah livý organ. ako po
vedal Dominik. ;a ncd;í urobii bez moderné
ho vedenia vzduchu. Martin s Dominikom ro
bia všetky časti organ u sami (okrem vcn tihí
tora). 

Dominik ' Mart inom rc~taurova li mnoho 
sta rých pozitívov. napr. anglický chamber 
organ z roku 17SO \O štyrmi rcgi~trami. 

a = 42 1. Tento pozit ív pôsobí ako mohutný 
trojdielny príhorník. Klaviatú ra aj pí~i<tl y sú 
ukryté. Skriiw je bohato vyrez;ívan;í. a tak 
iažko rozhodnúi čo je cennejšie. č i príbor- 1 
ník . či organ. Iný reštaurovaný pozi tív je ta
lian,ky n;btroj zo 17. >loročia. M;í p~ii regis
trov a tympa ny. Pnka na pomerne vysokom 
pozi tíve mu,cla byi pre oboch z{tžitkom . lebo 
sa n!Lhod li urohii z neho kópiu . Títo majst ri 
vyr<'thajú aj prepotrebné truhcpositívy. vhod
né pre continuo v komorných ,úboroch. Je
den z nich mú Kryt g·. Flau tu4·. Kvintu (22) ,·. 

Okt<'tvu 2'. Rc~;H g·. Tremolo a Sl;ívika. Klú
vc;nica je tran~pmičn<í (to ;namemí. že pozi
tív môže hrai aj so 'úhorom hrajúcim na ha
rokov.: n;btrojc 'črcvov~·mi strunami nalade
ným i na a = 4 1S ll7). normúlnc je pozit ív na
ladcny na a = 41 S pmll'a V;tl ottiho ne rovno
mernej temperatúry. Vzduch ;a ob, luhujc 
nožným pedúlom. Skri l1a je 1.0 "nrcka (dobrú 
rezonancia a nízka v;í ha). namal'ovan(t na ze
leno. lišty !-. ll červené a boky bielo-č ierne. V~ 
plnc sú bohato vy rcz<ivané. Iný po1.it ív. kľlpia 
podl'a At'p Schnitgcra. nl <Í tri rcg.i,t rc (IL ·L 
2'). ladenie a = 41S Hz. tran,pozičnít kl;" ia
túru . kovové píšialy >a ladia pr,tcncom . ;ilw 
sa l'ah~ie ladili rú1.11c typ~ n~:rm· nomcrn~ch 

tcmpcratúr. Skriiía je dubovú . ,cfké '~plnc 
sú nádherne vyrcd tvané . PozitÍ \' ,; t d;í rm dc
lii na dve ča>t i a ta l.. tran,portm ai' beí tHJIII 
aute. Dominik a Martin robia aj ,;ič1,ic po; i
tívy chamber organ ' - ako n<tpr . chant hc·r 
organ po>tavcný ' IIJX6 prc E<~,tman School 
of Mu>ic. Rochc,t ~:r. USA . Je to 1-.úpi :t :llt
~ l ického or~an u zo 7ačia tku IX. 'turu(·ia. 1\1:'1 
~aujímavú ~li>po;íciu - K r~t X. Princip:il 4. 
Okt<íva 2. Sc!-.quialtna. Ti en:~: Tn:hlc (trcj
rne ča>i Sc>quia l tl!r~ ). l'rcmulo " Sl:í\ i k. 
Tran,po7ičn;í kl<tviatúra je '"mlJtrcjnHl,llHI. 
aj lad iace prstenec na kovov~·clt pí~ť:iladt. 

Skri r'1a je z v)•razného du ba. pí~ialy 'ú l \ rch u 
i zospodu obložené bohat)·mi akant ttt i. Organ 
je pomerne vysok)• - 1 SlJO mm . In\· po;ití' 
je kôpia organu ;o 17. 'toročia ' lkldtamp 
Walter li ali . E"cx. M;í pii i rcgi>trov. je O\'c
ra nigí ako predo~!)·- l no mm ,l._ rit'ta ic 

Empírový kladivkmf klavír od J ohanna Frit-
7..a, Viedeň 1815 

(Finchcoks, R. Burnett's Collection) 

dýhova ná orechom s intarwvanými líniami, 
akanty sú vyrezávané a pozlútcné. Českí maj
wi Slajch/Michck ~t avajú pozitívy vy,oké 
l 500 mm. V The Clu ildha ll School of Music 
and Drama v Londýne majú maličký pozitív 
s tromi regist rami (8'. 4' , 2'). Je to kópiu po
zit ívu zo 17. storočia z katedrá ly v Can terbu
ry. Skriiia je dubová, pro~pckt ~a dá uzavrici 
okenicami. v prospckte sú drevené p í~ia l y ob
klopené dookola n;ídhcrnou rezbou. 

o ~ympat ický V);,ol..ý a tenký Dominik 
s Martinom nerobia len pozitívy. (Aj keď 
u nás by sme im boli aj len za tak ll prácu vďač
nf.) V dedine Marldon ' kamennom gotic
kom kostole postavcnom v rokoch 1400 až 
IS20 umiestn ili na zilpadnú ga lériu pod vežo
vý oblúk mal)• dvoj manuálový organ ~() 14-rc
gi,trami (v ped[t li je 16' a lf) . Je to ich tre tí 
organ v štýle Richarda Bridge ho ( 1729-
17S6). Ladenie je podľa Young.ovcj ncrovno
mcrnej temperatúry (6 temperovaných kvínt 
a 6 čis t ých ). a = 440 l-I t. ' ktorej "'dajú po
užiť všetky tóniny. pričom C dur je najkrajší 
a Fi' dur najhorší. Vzduch sa dú vh<itiai ručne 
aj elektricky. Pre l laag postavila táto fi rma 
ď;tl~ í organ podl'a R. Bridgeho - dvojmanu;'t
lový Ml 17 rcg.i, trami (z čoho tri jazykové). la
dcnic a = 41 S. temperovanie pod fa Thoma'<t . 
Younga. Skri tia je kópiou organa Z roku 1733 
v ewport. tvar a menz(rra píšial je podfa 
Bridge ho orga nu v Lo ndýne a mechanika po
tll'a organu v Stanford-on-Avon. 

Tradícia >tavby organov v Anglicku \it ráta 
od čia' Dallam!-. a Rc natu' l l<trri"t: bola vd 
mi bl ízka francúz,kl!j ;kole. no na anglické 
organ)_ ;a pozeralo ako na lihlaJcnejšic a kul
ti vovanejšie. Jednotlivé rcgbtrc ,-.ú ve f~1 i 
atraktívne: plný bohatý tľln diapazónu (prin
cip;ílu ). , I~tčikm ý kryt. nízko ladené mixtúry 
' tcrc iovl~u radou. zdržanl ivé ;tl ikvóty. boha
té jazykové rcgi't rc dobre sa miešaj ú cc ' la
bi{tlnymi rcg.ist rami. hoj no> i sólových regis
trov - to všetko rob í tieto organy vcl'mi atrak
tívne. K' a lita z, ul.. u je l n;bobl!nú dobre re
zonujúcou >l..rit1ou 1. ma>ívncho dreva. vit.u
;ílnu .príiažlivo>i vytv<Írajú rcLby akantov. LO

zadu obyčaj ne podloicné čcncn~·m hodv;í
bom a bohaté rítmy sk rine . T<1ké to n;bt roje 
sú priiažlivé aj pre organistu. aj pre pmluduí
ča. ( a jednej Colll!gc v Gambridg.i som m;tl 
potešenie vyskú~ai taký skvost .) 

a jednom \Ítkromnom koncerte v dome 
zubných lck(trnv "' zišla budbymi lovn;í "no
túnka mest ečka. ich život nehol nijako ochu
dobnc n)' . neboli to the-t ri hodin~ stra teného 
času . Okrem pôŽitku z hudby mali radlbi 7o 
;polnčcn!-.kého >~re tnut ia a ani 7a l(tdol.. nclo
>tal pr;ízdn y. V ten večer ntohlo publikum po
čúva ť bud· francCt zskc čembalo od Dowd<t. 
a lebo talian,kc od ll ollicka alcbn aj flitnhl..~ 
mu,elar takt iež od l lollicl..a . ;\lc po 1-.ai dcj 
peknej n;ívštcvc sa vrútime domm· a .. ... Rad
~cj 'i trúchlil pred 'cha \l!7111i p~'ct'1. 

ch v:ic mit~ 'mutních 'o ''ll\ cn,l..ém n<tro
dc príhod 

Cl vc,cl ích: ' ''te btd nci lt doht0ho t<tii l. .. 
(.1 . ll n ll ~ : Uml..a ponítl..:i h;i ,t)ika. 

ah~ i i all"I!l' \ i '!'''·"".) 

Collinsm or~:an 1 i\'om idt i 
S ním k~· archí1 a u tura 
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( 8 POCTA BAROKU 

SlávD.Osti starej bUdlJy 
\ ' dlwch 17. až 27. uktúhra 1992 sa uskutul:

nil ' Prahe 2. ru(·n ík Čl·skuslm enskjT h llll'dzi· 
n:írud njch sl;inwstí sta rl·j hudh~ SI>Ujl·nj·ch 
' 'j sta,cna kúpií hi~tt•rickj·ch huduhných mí· 
' tnajm a majstrmskjmi interprcta(•nj·mi kur
t.ami t.ahrani(·nj·ch umelcov. T;ítu ,·j·znammí 
kultú rna akcia ~a uskutočnila pod záštitou 
Spoločnosti pre staní hudbu , . Prahe a za 
spunwrm ani a , ·iaccrj'Ch dmn;íc ich i zahranič· 
njl'h inštillícií. hez ktorj•ch punwci hy nclwlo. 
nwžm:· festival uskutočnil'. Počas ll dní si 
a'a(·astníci npočuli celkom 24 koncertov 
' (, kuncertn j·ch siclmch. Interpretmi holi do· 
nuíl'i i zahraniční umelci, špecializovaní v od
hore a utentického unídzania starej hudby. 

Fl·,til·a l holnt1·orcn~· ~ l ;'avnu~tn ými fa nf<íra· 
mi. v int.: rpre túcii tria invenčných lesnýc)l ro
hm pod l'<:dcním Tomáša Čcchala. Be hom 

· pn01w 1'<.:\::.:ra '" pr.:lbtavil ~kve l ý ~úbo r Mu
sica Viva Amsterdam. ktorý o d roku IIJIJ I ve
d ie jeho l:emba l i~ta Shalcv .Ad-F:I z Izrae la. 
ktor~· toho l:a~u vyučuje na brpenskej Masa· 
rykov.:j un iverzit e. Program bol zostavený 
vi·lul:nc z die l .J. S. Bacha. IX. o któbra sa ko
n-ali tri koncerty: lu tnový recit;í l Angličana 
Briana Wrighta, ktoré ho program bol z lože· 
ný z renesančných sk ladieb J. A. Dalzu. V . 
Capirolu. P. A ttaignanta . J. Dowlanda a A. 
Ho lborna. b rnenský súbor historických ná
strojov Tibia ptld vede ním Pavla Vašim• sa 
prezentova l s die lami neskorej gotiky. rene
sancie a raného baroka z rôznych zbie ro k 
a zborníkol': večer vystúpila Capella Antiqua 
Bamhergensis z Bambc rgu (S RN) s ume lec
kým vedúcim Wolfgangom Spindlerom , p ro· 
fesorom bamberskcj uni ve rzit y s rcncsanč· 

ným programom na zvaným Hudobné cukro
vink y - veselú hudba starých časov. IIJ. IO. 
hra l slovenský súbor Tahulatura , ktorý uvie
dol na renesančných místrojoch rad skladieb 
z Victorisovej tabu lat úry. Pest ré ho zborníka 
a ďalš ie znúmc re nesa n čné sk ladby. Nasledo
val rakúsky a ns{unbcl Affetti Musicali s baro
kovým programom nazvaným Z hudobnej 
k nihovn i knicžaia Estcrhúzyho (J . Haydn . K. 
Stamic a i. ) . Pod vcc!c ním prof. Ernsta Kubit 
scheka spolu úč i nkova l tiež čcmba l ista Rudolf 
Zelenka. 20. IO . čcskobudčjovický vokú ln y 
súbor Dyš ka nt i ( um . vcd. Marti n Horyna). 
pripomínajúci si p ráve d csai ro kov svojej 
existencie. p redviedol ukäžky zo svojho roz
siahle ho repertoáru. polyfľ>nnu hudbu rôz
nych autorov. ktorú sp ieva li na~ i prq.d kovia 
v 15 . .., 17. ~toročí. 

J~tlil1ečným zážitkom lM I' 20 . 1'0. J(oncc rt 
ansämblu Circa 1500 s ume lecko u vedúcou 
Nancy Haddcn (USA) s programo m nazva
ným Portugalská a špan ie lska hud ba d oby zá
mors kých obj avov (Diego Ort iz, Anto nio Ca
bczón a i. ). 21. IO. mala svoj recit á l slävna 

' britská sopranistka Poppy Holden a hräč na 
kl adivkový k la vír Richard Burnett, ktorý si so 
sebou priviezol svoj vlastný nästroj. postave
ný r. 1974 podľa M. He ilmanna z Mohučc 
(oko lo 171\5). S vcl'kým o hlasom sa stre tlo 
zvláš i pä i piesní s komponovaných W . A. Mo
za rtom. V te n istý veče r v ČSFR po prvý raz 
vystúpil Telemann - Kammerorchester, baro
kový a nsámbel, kto rého vznik v roku 191\9 je 
tesne spojený s rozvojom b lanke nburského 
ústavu pre štúdium h udobnej intcrprctäcic 
(SRN). Pod ved ením d irigenta. ri aditcl'a 
b lankcnb urgské ho ústavu E. T homa, účin ko
vali v skladbách barokových majstrov ti ež 
n ie ktorí česko-sl ovens kí umelci, medzi nimi 
ako só list i napr. Helena Černá na čembalo 
a Rudolf Zelenka na kladi vkový klavír. 
V nočných hod inách sa potom uskutoč nil 
koncert historického jazzu 20. s t oročia Origi
nálneho pražského synkopického orchestra 
(u m. vcd . Pavel Klika r ), pôsobiaci už IX ro· 
kov. Ako hosi vystúpil klavirista Richard 
Burnett. Orchester, kto rý je čo do kvalit y je
di ným svoj ho druh u u nás. zožal a ko vždy 
nadšené ovácie posluchäčov a bol veľmi víta-

dokončenie zo str. S 
horizont kultúry v smere k c ieľom , ktorých 
výsled kom bolo to, čo nazývame e uró pskou 
kultúrou. 

Napriek úzkej spä tosti hudby so slovom 
dokázalo obdobie baroka emancipovať hud
bu do samostatného , sebestačného vyjadro
vacieho systému , položiac základy inštru
mentálnej hudby. Z renesančných canzonov 
vyrást li veľké sonáty, conccrti gross i a inštru
mentálne koncerty , z m od elov monocli cké ho 
spevu vyrástli a ko inštrume ntálny pendant 
virtuózne inštrumentálne sonáty a triol{c so
ná ty ako p rechodný jav medzi polyfó nn ym 
canzonovým a monoclickým myslen ím. Trio
va sonáta si zachovala rudimc nty po lyfónne
ho zobrazovani l;l v ho rn ých vn ímate ľných, 
akorclikou nczakrytých polo hách . Napriek 
tomu , že tento útvar je prototypom prechod
ných skl adobných druhov, sa bohato využil 

n ~·m >pestrcním prog.r;amu festiva lu .. véižncj'· 
hudlw. 

22.· l O. vystúpil<~ so svoj ím reci tú lom v 
C'SFR už vdmi popul;í rna fl ;autistka Nancy 
Haddcn (USA ). Postupne na p~ii druhov fl ú u'ť 
prcdniesl;a skladby T c lc manna . Osw;a lda. 
Boismortin<a. v;a n Eycka. J . S. Bacha a i. Ok
r.: m skve lej in tcrprc t;íci c si pozornosi zaslúži 
zvl;'aši jed en z predvcdcných nústrojov - slo
novl nov;í ba ro kov;'a pri cčna .. pražskú flauta". 
ktorú objavila v pozosta lostiach jedna praž· • 
sk;í rod ina v 'minulom roku a te raz bola za po · 
ž ičan ;í ume lkyni k produkcii . Večer naslcdo
v;a l ko nce rt ta lianskeho komorného súbcru 
Epoca Barocca, ktorý sa snaží uvúdzai prc:do 
vše tk ým m(aio Zll<Íill y a predvádza ný rq ~riO
lÍr. V Prahe sa za merali na skladby znúmych 
h;arokovýc h au torov T c le m;an n<a . H ~i nde l a. 

Couperina . Boismortic ra a i. 23. IO. si účast · 

. pic i, vypočuli v ČSFR už po niekol'kok rát vy
stupujúcu západonemeckú flauti stku Ulrike 
Engclkc, pedagogicky a umelecky pôsobiacu 
v celej Eu rópe a v Izrae li. ktorú Zíl >pricvodu 

Lutnista Brian Wright (Anglicko) 
Snímka H. Šantl 

izraelského čc mba listu Shaleva Ad-El p red
niesla zo svoj ho rozsiahle ho rcpcrtoúru 
skladby autorov baroka a klasicizmu . Úspeš
ný veče r zavŕšil francúzsky baryto nista a di ri 
gent Michel Laplénie a je ho súbor Sagittarius, 
ktorý sa špecializuj e na in tc rpre túciu nemec
kej c irkevnej hudby 17. a IX. storoči a. avšak 
pred vádza i die la ta lianskych a francuzskych 
skladatcl'ov a zaujín.a sa i o špjlnic lsk u a an-

. gl ickú hudbu od renesancie až po kla,icizmu!> . 
Tento koncert patri.l k najvydarc ncj ším a naj· 
viac navštcvovaným. V preplne nej sá le zauja
la posluchäčov zv láši druhá po lov ica produ k
cie. zostavená z duchovných sklad ieb Monte
verdiho, Schlitza a Scheina. 24. IO. prišlo 
k zmene progra mu a miesto amerického gita
ristu Williama Maso na . ktorý na festi va le pre 
chorob u nevystúpil sa pred stavilo kvarteto 
znbcových fláut St. Michacls'Consort z Prahy 
pod vede ním Aleša Rypana . Síahor. k t or~, h ral 

v hudbe baroka bez toho, že by bol vývojom 
v tom čase o po menutý. 

Všeobecná snaha rozši rovať médiá ume nia 
a vytvoriť medzi nimi a medzi tradi čným a no
vým platnú syntézu, je snaho u baroka a ce lej 
jeho epochy. 

K najvýznamnejš ím syntézam baroka patrí 
syn téza medzi vývojovými výsledkami voká l
nej a inštrumentálnej h udby . Z monodického 
spevu sa po la rizujú recitat ívy parlanclového 
a afe ktívneho charakteru , čo viedlo k postup
nému formovaniu arióz a á rií, často začlene
ných clo ko morných sústav, oproti tomu sa 
synte tizova li zbory s inštrume ntálnym te le
som , čo, ak inštrumcntäl ncj z ložke boli zve
re né aj samostatné úseky, predstavuje zá
kl ad nú podobu konccrtantného štýlu , napr. 
Mesa da concerto. 

Spomínané útva ry tak tvorili jadro novovy
tvorených kan tá t , orató ri í a o pie r . J e to ncví-

na komp le tnú sadu renesančn ých fläut z diel
ne Petra Kobliczcka (SRN) . zauj a l nielen čes
kou hudbou stredovek u a renesancie. ale 
i sk ladbami Land iniho, Dowlenda, Palestrinu 
a i. Nasledoval ko ncert Rožmbcrskej kapely 
(u m. vcd . Fr. Pok). ktorá strhla posl ucháčov 
k nadše niu ukäžkami hudby, ktorá sa pred vá
dza la v Čcchäch za vlády Ka rla IV .. J ifího 
z Podčbracl. V lad islava Jagcl lo nského a i. Je
dinečným zäžitko m bol večerný konce rt 
anglického ansám blu Fretwork na čele so 
špičkovým ga mbistom Richardom Boothbym, 
ktorý za hral skladby A. Ho lbc rna. W. Byrcla, 
J. Dowlanda, O. G iboonsa . J . Jc n kinsa , H . 
Pu rcc lla a i. 25. IO. bo l vítan ým spestrením 
h udobno- lit erá rny program s názvo m .. Mon
teverdi - Banch icri - dve ge niá lne osobnost i 
ta lian~kcj h udby". ktorý pred niesol pražský 
vokúl no- inštrumc ntúln y súbor Musica Fresca 
(u m. vcd . Kvčta Cízncrová). Vcl'kým p rekva
pením bol večerný ko nce rt a nsá mblu Sibe
rian Consort lnsula Magica z Novo síbírska 
(um. vcd . Arkadij Burkhanov). v Rusku ver
mi po pulúrncho: v Prahe pred vied li štýlovým 
spôsobom. aký m;ílokcdy počujeme. h udbu 
eur<Í[A~kcho Západu od stredoveku po barok. 
26. IO. milovníkov kvalit nej intc rprctťac ic ne
smierne poteši l bravú rn y anglický gambista 
Richard Boothby, k tor ý za sprievod u izrael
ského éc\nbalistu Shalcva Ad-El vy nika júcim 
spôsobom zah ra l Suitu A du r M. Ma raisa. So
na tu D dur C. Ph. E. Bacha a Sonú tu in 
D Major BWV 102X J. S. Bacha. Večerný 
konce rt už ne trpezlivo očakáva l i početní 
priazn ivci voká lno-inštrumc ntälncho súboru 
Musica Antiqua Praha, v m inulom roku osla· 
vuj'úcc ho dcsairočic svoje j existe ncie (u m. 
vcd. Pavel Klikar) . T e n si pre festivalové vy
stúpen ie pripravil rad novodobých pre m ié r 
ncdúvno objave ných sk lad ieb o . i. v bolo n
skom mllzcu. Ťažiskom produ kcie bo li anotc· 
ta A. G randiho. jedného z naj uznáva ncjš ích 
súčasníkov Montcvcrdiho, a krásnej šcsťhlas
ne j sonáty A. Bertal iho z rukopisov kromč
ŤÍžskcho archívu. Zúvcrcčn ý koncert festiva
lu 27. IO. patril súboru zobcových fláu t Am
sterdam Loeki Stardust Quart~t , ktorý je sú
časnej dobe pravdepod obne naj lepším svoj
ho d ruhu na sve te. Je ho rcpc rt o;ír zah ŕií a 
všetky štýlové obd obia: v Prahe pred viedol 
skladby 14. - 20. storočia ( Marcnzio. Ortiz. 
Viv;l l<.!.i. J . S . Bach a súčasných au torov Ch ic l 
Mcycring. Paul Lecnhouts a Tristan Kc ur is ) . 

Je potc~itcl'né , že o proti l. ročn íku sa zvýšil 
počet konce rtov o sedem a tak vzrástol z[l. 
uj e m verejnost i. Takmer všetky produk cie 
bol i celkom vypredané. na mno hých z nich 
bo li zaplnené i všetky m iesta na státie . ľúto 
ncbýva l(a priazcií publika spôsobil a rastúca 
úrovcií fes ti va lu a jeho úči nkujúcich. Už te
raz sa plún ujc 3. ročník slävností starej hud
by. na ktorý väs srdečne pozývame. 

OLCASVÁTKOVÁ 

daná žún rová pestrost', ktorä spolu s inštru
me ntá lnym i formami cloklaclä výrazov'ý dia
pazón baroka, prekonúvajúci všetko , čo exis
tova lo pred jeho vzn ikom. 

K tomu všetkému pristupuje tanec a taneč· 
né formy, ktoré sa postup ne a.:na lga mizuj ú 
s h udbou pôvodu da chicsa. 

A le nie len, že sa rozvin ulo množstvo no
vých d ruhov a fo r iem, a le rozvíja la sa tvár
nosť a charakter barokového tema tického 
materiálu. Vznik lo m nožstvo nových \ ~:;matic
ko -rytm ických modelov, ktoré rozši rova li d o
te rajšie typy voká lneho a spevného charakte· 
ru ; prispôsobujúc sa novým možnostiam vy
v íja sa aj špecifický tematický a rzenál až 
k vi rtuóznym polohám . Formovali sa nové 
prakti ky te matického nadv~zova nia a figura
tívneho rozvíjania , nové podoby koncerta nt
ného ko nfron tovania hlasov ako i stavba veľ
kých súvislých oblú kov nad harmonickým po
zadím. 

Barok vytvoril bázu pre ďalší rozvoj hudby 
ako nevyčerpa teľný základ ďalšie ho nadväzo
vania. 

Tento rast, ktorý možno bez preháňan ia 

TRIUMF 
ČASU 

A PRAVDY 
Pod týmto názvom vyšla začiatkom rok u 

rozsia hla mo nografia o jednej z na jvýznam
nejš ích osobností baro kovej hudby Georgovi 
Fridrichovi Händlovi z pe ra Pavla Polku . 
Podtitul kni hy . rozprávanie o živote, diele 
a dedičstve hudobného sk l adateľa G. F. H ., 
jasne určuje cha rakter monografie. Zauj íma
vosťou tej to publ ikácie je. že je to prvý vlast· 
ný vydavatcl'ský opus Českej H ändlovej spo
ločnosti, založenej v marci 1990 skupinou 
mladých in te le ktuá lov. ktor í o krátky čas clo
kázali vlastným nákladom. samozrejme za 
prispen ia sponzorov. vydať tak rozsiahlu a ná
kladnú publi káciu. Klobúk dolu! 

Najprv n iekoľko údajov. Publikácia má 
326 strän tl ačeného textu a 2 1 O pod robne ko
mentova ných fo tografií ! Pavel Po lka ( nar . 
1957). ktorý je p rvým predsedom Českej 
H ändelovej spoločnosti . opusti l koncepciu 
tradičn ých, schematických a nczáživných m o
nografií. topiacich sa v nič ne hovoriacich ana
lýzach sk ladieb, a le vytýčil si úlohu p lasticky , 
živo. na zá klade dôk ladných štúdi í historické
ho p ramcnné ho materiá lu, zrekonš t ruovať 
vzrušujúcu osobnosť Georga Friedricha 
Händ la . Po lka vidí Händla ako živú bytost' 
z mäsa a krvi, ktorá sa pohybuje v konkré t
nych historických a dobových súvislostiach , 
v konkré tno m prostredí, usiluje sa priblížii 
či t atcl'ovi sk laclatcľovo mysle nie. ume lecké 
i obči anske postoje, názory na hudbu. nábo
ženstvo, po litiku. na svoju rodnú vl asť , ale aj 
na Anglicko. ktoré mu vytvori lo tak ideá lne 
podmienky pre tvorivý rozvoj. Od počiatoč
ných detských rokov sleduje Polka H äncllove 
cesty z Ne mecka do A ngl icka, pútavo opisu je 
jeho životné p ríbehy . vecne ko me ntuje j eho 
tvoriv(t cestu od o pery k jeho vrcho lným o ra
tóriám. Jadrom monografi e sú kapitoly . kde 
chara kter izuje H äncllovu osobnost'. je ho d ie
lo a dedičstvo. Polka sa oprávne ne do mnieva. 
že H ändlovmu skladateľskému odkazu sme 
ešte vcl'a d lžní, že Händlovu tvorbu ešte veľmi 
málo a najmä nie dobre poznáme . Nemožno 
inak . iba súhlasiť s jeho slovami. "že niektorí 
milovníci hudby, nevedomky znevýhodnení 
úzkym myšlienkovým rozhl'adom, mávnutím 
ruky a okázalou sebaistotou klasifikujú Händ
lovo umenie ako "archeologickú vykopá vku" 
ako dávno mfťvu reč minulosti odtrhnut(J od"' 
aktuálny~h pocitov dnešného človeka. I vo 
svojom vzťahu k starej hudbe sme teda, bohu 
žial', citeľne zaostali za vyspelými európskymi 
krajinami ... ". 

Po lkova monografia je nesporne prvým 
ko mplexným m uzi ko logickým die lom v CS
FR, ktoré podäva plastický obraz o tak zauj í
mavej. a le aj rozpornej osobnosti, akou bol 
Hä ndel. Ten to komplexný pohľad na .. Veľké· 

ho medveďa" ako ho nazýval i Angličania, či 
.. Orfea svojej doby" ako ho titulovali Taliani , 
clopÍňa Polka o H ändlov rodokmeň , o ukážky 
zo skladateľovej bohatej a za ujímave j ko reš
ponde ncie, a le aj händ lovské anekdoty kde· 
čo obj asň uj ú o je ho povahe. Publikäcia je ďa· 
lej vybavená základnými údajmi o skladate
fovom živote a die le, chrono logickými pre
hfadmi tvorby, pramoomÍ. b ibliografiou , 
skrá tka všetkým čo potrebuje kvalitná mono
grafia. 
Aktuá lnosť Po lkovej h ändlovskcj mo no

grafie vystupuje do popredia práve v súčas

nosti v Roku baroka, kedy mnohým záujem
com o die lo hallského ro dä ka (interpreti , 
sk ladatelia, muzikológovia , k ritici , publicisti 
a najmä študuj úci dorast) môže poskytnút' 
veľm i cenné informácie o osobnosti , kto rá 
popri J . S. Bachovi bola na jvýznamnejšo u 
postavou hudobného b~oka a európske j hu· 
dobnej kultúry vôbec. .. 

MARIÁN J URfK 

označovať za obrovský, nebol iba extenzív
nym rozvojom , al e i intenzívnym p rehfbením 
umeleckej účinnosti. Akého hÍb kového po
no ru bola baroková hudba schopná , dokazu~ 

j ú m no hé časti v Bachových Matúšových pa· 
šiach a v je ho Omši h mol. I tu bol inšpirujúci 
vplyv slova spolu rozhodujúci. 

Baro ková hudba bola oproti renesančnej 
hudbe jednoduchšia a predovšetkým praktí· 
kabilnejšia, čo ma lo za následok , že drobné 
komo rné formy sa p redvádzali i v skromných 
prostrediach a domácnostiach , pričom popu
lárnosť nie ktorých ba ro kových žánrov udržia
val styk s ná ročnými je j fo rmami , o čom sved
čia mnohé zachované p ublikácie , ad resované 
širšie mu o kruhu . 

Hudobná kultúra baro ka a umenie baroka 
vôbec je neodmysliteľným základom ďalšieho 

vývoja kultúrnej situácie d neška . Jej vyžaro· 
vanie pritom nic je iba podmieňujúce a ne· 
uvedomelé, a le p riamo nadväzovaním na jej 
tvaroslovie neraz pomo hlo prcklcnúi tvo rivé 
rozpaky krízových situáci í v umen í. 

JÁN ALBRECHT 



LADISLAV BURLAS 
Vyše 40 titulov knižných publi

kácií z oblasti hudobnej vedy. hu
dobnej pedagogi ky a faksimilovné
ho vydania starej hudby pont'1ka 
najnovši kata lóg vydavateľstva 
Helbling- 1 nnsbruck. Vych;ídzajú 
tu o . i. präce znämcho muzikológa 
Waltera Salmena a edicia spoloč
nosti pre ckmelickú hudbu . 

Aký význam pripisuje spoloč

nosť publikäcii DER MUSIKALI
SCHE SATZ- ein Handbuch zum 
Lerilen und Lehren ( 1987, strän 
291 ). je skutočnosť . že vyda nie fi 
nančne podporili tieto inštitúcie: 
Spolkové ministerstvo pre vedu 
a výskum vo Viedni , Bavorské 
štätnc ministerstvo pre kultúru , 
Departement kantónu St. Gallcn , 
úrad zemskej vlädy Salzburg. úrad 
Tyrolskcj zemskej vlädy Inns
bruck. úrad zemskej vlädy Vorarl
berg Bregcnz. Sponzorov ne menu
jeme nähodnc, územia ich pôsob
nosti dovedna vytvárajú kultúrny 
priestor v oblasti Rakúska, Bavor
ska a Svajč iarska: tam je aj domcs
tikovanä pôsobnost' spomenutého 
vydavateľstva . 

Publikácia má dvanásť autorov 
a prácu redigovali Walter Salmcn 
a Norbert Schneider. Počet auto
rov sa stäva pochopiteľným , keď 
pozrieme na obsah knižky. Od zá
kladnej rytmiky a náuky o harmó
nii práca systematizuje, kompozič
nú prax ako dejiny hudobnej 
skladby (,.sadzby" - ako sa to v 
nemčine dobre používa). Idea 
koncipovať látku hudobnej teórie 
v jej historickom výv ine sa rea lizo
vala v našom storočí na viacerých 
miestach Európy . U näs to bol i de
jiny hudobných foriem a druhov, 
učenie o harmónii a kontrapunkte 
ako dejiny harmónie a dejiny kon
trapunktických techník skoncipo
va l Diethcr de la Motte (Biirenrei
tcrVcrlag 1976, 1911 1). V tej to prá
ci sa zor~r;f)lj<; prob.I,cm<~tik a ~om- , 
pozi nei L!<? hnil\y, ~i.Y;I8111IP pp.m-. . 
dí: kontrapunkt 14 . . s.tor. až po 
tvorbu Josquina des Prcs (autor 
Peter Rcvcrs): vokálny kontra
punkt v 16. storočí (Giinther An
dergasscn) ; cviče nia k voká lnemu 
kontrapunktu 15. - 16. storočia 
(Norbert J . Schneider); chorál 
a piesc1' 16.- 111. storočia (Norbert 
J . Schneider); generálny bas (Frie
drich Ncumann) ; inštrumentálny 
kontrapunkt 18. ~toročia (Hubert 
Mcistcr). hudb<1 založená na du
rmolovej harmónii 18. a 19. storo
čia (Norbert J . Schneider). 
Desať ďalších kapito l sa zoraďu

je do problematiky kompozičných 
technik 20. storočia . Vývin harmo
nického myslenia po roku 1900 sle
duje vývoj ideálu zvukovosti 
a tvorby zvukových štruktúr 
(Kiangstruktur), autor Norbert J . 
Schne ider. Tu nasleduje vývoj 
stavby akordov. ich zahusiovanic , 
utváranie vnútorného napät~~ 
chromat izáciou, ďalej smeruJe 
k voľnej tonalitc a k atonalitc. Dis
tančnou harmóniou nazýva príbuz
nosti nic na základe kvintových 
vzťahov. ale na základe lokálnych 
sekundových vzťahov. V našej mu
zikologickej tradícii vďaka prof. 
Kresúnkovi sa pod lokálnym a dis
tančn ým vzťahom myslel pravý 
opak než ako uvÍidza autor v rcccn
zovancj knihe. Pri tom Schneider 
i Kresánek vych ť1dzaj ú z rovna
kých prameňov, z poznatkov Carla 
Stumpfa a Jacquesa Hand~china. 
Spominajú sa tu ďalej rôzne typy 
mixtúr a rôzne možnosti modälncj 
tonality a harmónie (tradičné mo
dálne tóniny a nová modalita}. Tie
to state sú čo do obsažnosti menej 
vyčerpávajúce. viac sa o tejto 
proble matike dozvie čitateľ v špe
ciálnych prácach o kompozicii 
v 20. storočí (napr. Walter Giese
lcr, Komposition im 20. Jahrhun
dcrt. Mocck Verlag 1975). napo
kon nic sme na t om ~ naším pôvod
ným bádaním najhoršie, ak si spo
meniem na vynikajúcu prácu Jaro
slava Voleka Modalita a jej l formy 
z hlediska huclební teorie , Praha 
19110. Prednosťou rcccnzovancj 
knihy je však ší rka záberu . zh rnu
tie ~pcciá l nych a doteraz ~epa rova
ne prcjcclnávaných oblastí kompo
z ičn Ých techník 20. storočia . Vra-

vamc aj ~ problémami rytmickej 
notácic v súčasnej hudbe. Aj v ta
kýchto chúlostivých problémoch 
nachádzaj ú autori úlohy a modely, 
s ktorými sa žiak môže prakticky 
zoznamova ť a ich riešiť . 

Samostatn ú stat' tvorí problema
tika dodckafónic (lineárnej a verti
kálnej) , scrializácic radu, punktu
álna technika, alca torika . S istou 
systémovou prehľadno ťou sa ve
nuje Gerhard Winkler zvukovej 
kompozícii (Kiangkomposit ion) 
ako je zvukové usporiadanie mno
hozvukov a cl ustrov notačno-gra

fické znázornenie zvukových 
plôch. Práca , samozrej me nemôže 
nahradi l' špeciálne monografie 
z tejto problematiky a tak, napr. ai 
kniha Eugena Such01ia Akordika 
oveľa detailnejšie pojednáva o tej
to problematike, čo je samozrejmé 

r ' 

Horst-Peter Hesse 

R ECENZIE 

ll:r . Hor~ t - Pctcr Hc~sc). Už antic
k<í prax poznala možnosť delenia 
oktävy na 72 mikrostup1iov . S tým
to delením pracuje aj skupina hu
dobníkov v ~alzburskom Mozar
tcu. kde ~tanovi l i mikrotónový in
tervalový krok na 16-.67 ccnta . 
Knižka prináša ukážky notäcic. 
povahu š t vrťt ónovcj hudby. šesti
notónovcj hudby a i. 
Dôslednosť šírky záberu ~a pre

javuje vpräci o. i. aj v tom. že dosť 
rozsiahla st ať je vcnovanä harmó
n·i·i a aranžmán v jazzovcj hudbe 
(autor Kurt Maas) . Je to kapitola 
hodná toho, aby ~ i ju preštudovali 
aj skladate lia .. vážnej" hudby. hu
dobní pedagógovia a aj žiaci. ktorí 
túžia po poznatkoch ... ako sa to ro
bí" v jazzovcj a populárnej hudbe . 

Prednosťou publikácie j c, že sa 
do nej dostali kapitoly. ktoré v ná
ukc o kompozícii nepatril i do tra
d ičného učeni a a to ako o hudbe 
prcd rcncsančncj a re n esančnej tak 
i o hudbe 20. s t oroči a. Kapi toly sú 
písané s ľahkosiou a prístupnos
ťou , sú teda prvou učebnicou hu
dobnej skladby a ncnahrádzaj ú 
špeciálne vysokoškolské kurzy 
z jednotlivých oblastí. Historický 
prístup umožňuje lepšie pochopiť 
historicko-vývinovú a simultánnu 
pluralitu rôznych smerov a tech
ník. Tým sa zbavuje učenie 
o skladbe určitej ohraničenosti vy
plývajúcej z akademickej tradície . 
Prístupnosť a zrozumitcl'nosi pre
durčuje knižku. aby sa stala príruč
ko u pre tých čo sa učia a tých čo vy
učujú (zum lcrncn und !chren). 

xxx 

Horst-Peter~csse : Grundlagen 
der Harmonik in mikrotonaler Mu-

Grundlagen der Harmonik 
in mikrotonaler Musik 

Edition Helbling - Innsbruck 

a nechceme tým znižovať kva litu 
a ši rk u záberu rcccnzovancj pr{tcc. 

V zmysle komplexnosti priručka 
sleduje problemat iku elektronic
kej hudby (dejiny. súČ. stav. úlohy 
pre praktické cviče nia- autor Ger
ha rdt E. Winkler). Obdobne 
v rámci cie ľa komplexného zachy
tenia plurality kompozičn ých po
stupov a technik je prítomnosť sta
te o minimálnej hudbe (Gerhard 
E. Winkler) . Po~tup rovnaký: ge
néza. dej iny. súčasný ~tav, cviče

nia. Stať o mik rotónoch je konden
zovaná a preto je aj präcou troch 
autorov (Rolf Macdcl. Franz Rich-

sik, 1989, strán 144 + tabul'ky. 
Hesseho práca zahrňuje okrem 
vlastn ých výskumov aj výsledky 
mikrotónového bádania. ktoré sa 
uskutoČI'tOvali od r. 1986 v Ústave 
pre základný hudobný výskum na 
sa lzburskom Mozarteu so spolu
pracovnikmi Rolfom Macdclom, 
Franzom Richterom a Reinhar
dom Hanclom. cjclc o samoúčel
ný výskum , pretože svoje výsledky 
prcclkiHclá skiHdat cľom, publi kuje 
ich na sympóziách (na tému .. Mik
rotóny"). Výskum súvisí nielen 
s fyzikälnymi vlastnosťami zvuko
vého materiálu , ale vyúsťuj e aj do 

sféry fyziológie počutia. Pracovná 
skupina v Mozarteu vychádza z fi
lozofickej orientácie Carla Friedri
cha von Weizsäckera. ktorý najmä 
v práci Jednota 'prírody (Die Ein
hcit der Natur , Miinchen, 2. vyd. 
1981) naznačuj e plodonosný kon
takt gnozeológie. cMctiky a poeti
ky vyúsťuj úci do učeni a o tvaroch. 
Práca je určeni~ pre odborníkov , 
ktorí poznajú deji ny hudobnej teó
rie (pretože ladenie. mikrotóny 
boli znämc už v antickej gréckej 
kultúre a sú dôvodné predpoklady, 
že boli známe už v starej kultúre 
Mezopotámie) a vyžaduje tiež zna
losti z oblasti akustiky. Okrem au
torov ele ktroakustickej hudby pri
j ímajú naši skladatel ia 12-tónový 
temperovaný systém ako osudovú 
a ncmcnnll danosť, hoci. .. Už Pto
lcmaios (2. stor. nášho letopočtu} 
delil rozsah celého tónu na 12. 
~tup1iov , oktävu teda na 72 mikro
tónov. Raný stredovek v mene 
učenia o ctosc sa priklonil k dialo
niekým tónoradom. V renesancii 
Nicola Viccntino ( 1555) pokúšal sa 
del iť celý tôn na 5 mikrotónov. Ni
cola Mcrca tor ( 1675) vyvinul 53 
stupňový systém kombinuj úci py
tagorcjský a cliclymický rad. ktorý 
zjednocuje ovcl'a čis tejš ie a me nej 
protirečivo oktávy , kvi nty a tercie . 
ibaže je málo praktický. V roku 
l !\64 vznikol v Moskve prvý 
štvrťt(lnový klavír. Carl Eitz v Ne
mecku utvori l ha rmónium s 53 
stupňami . Holanďan Fok ke r využil 
31 stup1iový sy~tém . Nasledoval i 
·Mexikäncc Juliän Carillo. náš 
Alois Hába . Ivan Vyšncgrad~kij. 
Jevgenij Murzin . Gcorgij Rimskij
Korsakov a nic celkom na konci ra
clu aj náš Fraňo Dosta !fk . kon
štruktér ~tvrťtónového harmónia 
(o tom sa v knihäch nepíše). Salz
burskä pracovn i~ skupina pracuje 
od r . 1970 so 72 ~tu p1iovým radom . 
ktorého najstarším projcktal]tom 
bol Ptolcmaios. Jeden stupci\ to
hoto radu je určený mierou ló.67 
ccnta . Pre orientáciu : futbké ucho 
vníma výškový rozdie l. ktorý ~a 

pohybuje v rozmedzí 5-8 centov. 
Hesseho práca je rozvrhnutä do 

troch kapitol: Tón - Interval -
Akord . V kapitole Tón ~a doLvie 
hudobník v prístupnej forme vše t
ko. čo fyzikälna akustika môže pre 
hudobnú aku~tiku ponúknuť. Sa
mozrejme. je tu obsiahnut;', aj pro
blematika recepcie. schopnosti sl u-

chu . Zo základných fyzikálnych 
vlastnosti sa vysvet ľuje aj priorita 
pcntatoniky, ktorá je rozširenä na 
zemeguli tak, že ide o paralelizmy 
a nie genetické fil iácie (Eskimáci, 
Pygmcjci, prvotnc pospolné kme
ne). Pravdepodobne ešte ~ taršf tó
nový rad je .. slcndro" známy z Ja
vánskych ostrovov. Práca pojedná
va o tom, ako sa má tcmperovanä 
clvanásťtónová škála k tónoradom 
ostatným, čo je štvrťtón , trištvrte
tón , šestinový tón a aké sú ich ob
jek tívne prepočty v centoch. Je 
vzrušuj úce pozorovať križovatku 
prírodovedných poznatkov s kul 
túrnohistorickými a genetickými 
teóriami tónových systémov. Au
tor tu rozv íja syntézu systematic
kých a historických poznatkov 
Henricha Husmanna z prvej polo
vičky näšho storočia . Mimoriadne 
zaujímavé sú state v druhej kapito
le o reci pročnom pôsobeni simul
t{mnc znejúcich tónov. Sú to za iste 
už pojmy znämc z aku~t iky: konso
nancia. disonancia. diferenčné tó
ny, splýva nie. tónový charakter. 
interval v binaurá lnom počúvaní . 

sú tu v9ak nanovo ~ystcmat izované 
a in tegrované v novšich laboratór
nych priícach. Akord je .. transpo
novatcl'n ý tvar" a nic je !en tóno
vou konšteláciou . ale intcrva lovou 
konšte láciou u rčenou propnrč n ými 

čís l a mi ... Myšlienka . že náš hudob
ný systém je daný obmedzeným vý
berom z možných a počut cl'ných 
intervalov. že neovplyv1i ujc iba 
melodickú líniu. ale udržiava v me
dziach aj harmóniu. ktorú je urče
ni~ nielen prírodnými dano~ťami . 

ale hlavne kultúrnymi tradíciami . 
bola pr íči nou vzni ku z{tk lad ného 
hudobného výskumu na salzbur
~kom Mozartcu" pí~c autor. Ja by 
~om voli l radšej fo rmulúciu . že tó
ny. intervaly a akordy sú usporia
dané vo viacdimc nzion<í lncj ' icti 
~onančného ~y~tému . v r<ímci kto
ré ho vzni kajú vzťahy a napiitia 
podriadené unive rzá lnym zúkoni
tostiam medzi kmitaním tvuku. 
~(uchom človeka a apen:epdou 
znejúcej hudby. Fyzik;ílm:. biolo
gicko-an t ropnlogické a k u ll úrno
hi,torické vr, tvy fenoménu hudba 
Ili pmkytujú vd a inšpirujúceho 
pre muzikológa i pn: tvori vých hu
dobn íkov. Rccen;ent ~a domnie
va. že takéto poLnatky by mali tvo
riť ~úča~ť v~eobecn é ho hudobného 
vzdelania proksion;í lov. 
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Ako ui z 111ÍZl'U vyplýva, Bratislal'B a Dolná Krupá boli nedál'no miestom 't'ýznamného me
dzinárodného podujatia l' oblasti elektroakustickej hudby, ktoré pripral'llo Centrum pre 
elektroakustickú a compu teroru hudbu a Experimentálne štúdio Slol'enského rozhlasu. Ako 
pamiitnlk pn·opoiiatkol' tejto hudby i zrodil rozhlasol'ého Experimentálneho štúdia (ktoré 
sa takto nazl'alo iba preto, že s /om elektroakustická hudba bola na Indexe), mám radosť 
z toho, ie sa toto pracol'isko zásluhou jeho pracomfkol' stalo medzinárodne uznál'aným. Pt; 
čnúc Petrom Ko/manom, cez Jozefa Malol'ca ai po lni •. Petra Janfka, končiac dnešnou mlad
šou ge11eráciou inž. Jundom Ďurišom aJ. sa slol'enská elektroakustická produkcia stala me
dzillárodným pojmom. Presl'edčil som sa o tom aj l' roku 1989 počas 15. ročnlka Muzlčkl 
biennale Zagreb, kde podstatnú časť bie11ale tmril rozsiahly cyklus k 40 rokom elektroakus
tickej hudby. V rámci tohto cyklu odznel reprezentatlmy týbeq~lektroakustlckej hudby pt; 
č11úc Etude pathétique a Etude riolette (1948) Pierra Schaetrera, cez skladby V. U~chel'ské
ho, H. Elmerta, K. Stockhausena, B. Madernu, G. M. Koenlga, L. Berlu, J. A. Rledla a l. ai 
po lllÚnOl'Šiu súčas11osť. ll11cď na čele druhého koncertu stála skladba Jozefa Malol'ca Or
thogcllesis l' realizácii llášho štúdia. K bienale l'J'Šia zaujlmal'á publikácia Hansa Ulrlcha 
Humperta a VladanallJidol'anol'iča . .40 rokov elektroakustickej hudby" l' nemeckom a chor
l'átskom jazyku. Publikácia l'el'mi podrobne podál'a prehlad týl'oja elektroakustickej hudby 
odje} poilatkol' "musique concréte" cez elektronické skladby, ai po periodláclu elektroakus
tickej tl'orby •' rokoch šest'desiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych. Publikácia má zaujl
maní bibliografiu a samostatnú stat' Vlada11a Radol'anol'iča: TreU program- elektroakustic
ké štrídio - Radio Belehrad. Ul'ádzam to preto, ie tendšl medzinárodný seminár je l'el'ml 
aktuálnym dômdom aby " dejiny" našej slol'enskej elektroakustickej tl'orby boli teoreticky 
a publicisticky spracol'ané a J'Ydané. 

Pripomeňme si ako H. V. Humpert charakterizuje situáciu l' oblasti elektroakustickej 
hudby na Slol'ellsku. 

.. Experimentálne ~túdio pofského rozhlasu vo Varšave . založené v roku 1958 Jozefom Pat
kow~k i m. ~a spočiatku venovalo predovše tk ým účelovej tvorbe pre rozhlas a film , podobne 
ako aj Experimentálne štúd io Slovenského rozhlasu v Bratislave . založené 1965. Odhliadnuc 
od toho. že tento druh hudby nebol tolerovaný. nehovo riac už o nezáujme zo strany všemocnej 
minb terskej byrokracie. museli tamojší ~k l adate l ia hfadai ~voje cesty s nasadením všetkej fan
tilzic a často aj fst i. Pri rodzene. že zo západných rozhlasových vysielaní poznali - naj mä v po
lovici 60-tych rokov - ako ich kolegovia v Ko líne . Miláne . Stok holme a inde. pracova li s elck
tronick~·rni zvukmi . s akými štylistickými problémami sa zaobera li a aký búrlivý vývoj elek tro
nic;kcj techniky nastal. ked vzn ikol syntetizátor. Postupne - v dôsledku nastupujúceho pol it ic-

ROMAN BERGER 
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aše \ympóLiurn je - pokiaf sa nemýlim -
z ' iacerých dôvodov akýmsi medzníkom 
v doterajšej históri i s lovcn~kej elektronickej 
hudby. Nic len preto. že ide o prvé podujat ie 
tohto druhu v CSFR - nota be ne v momente 
eviden tnej agónie tohto ; tiltu . Dochádza 
k nemu aj v čase. keď generačná .. výmena 
stráži" je už nc~porným faktom. Dodal by 
som. že je to prirodzený fakt: veď od prvých 
poku~ov. naivných č i in~ i tných hier s primit ív
nymi magnetofónmi značky Sonet. 'ktorými 
sme elektronické dobrodružstvo v tejto. ako 
~om u:t ~pomenul - dnes zomierajúccj repu
blike - 'potu ' ll jom Zcljcnkom zača l i . uply
nu lo 32 rokov. Prejavuje sa tu teda akýsi 
makro- biorytmus. 

Bolo by l;íkavé pozrie( sa z odstupu na zrej
mc už dokončenú kapitolu se niorov a už dáv
nej\ic načatú kapitolu juniorov a pokúsit' sa 
odhadnú i tendencie. porovna i horizonty č i 
méty La~ifrova né v obidvoch ~úboroch skla
dieb. 

. Bolo by možné uvažova i o cstetik;ích jed
notlivých au torov č i jednotlivých období : bo
la hy ·potrebnú analyza vziahu medzi csteti-
1-.ou a polit ickou klímou. jej výkyvmi. analý
za. ktor;i hy prispela k ohja~nc n iu podielu 
'trachu. úzko~t i či jednoducho bezcharaktcr-

Pohľad na auditórium sympózia 

nosti· v premenách zdanlivo autonómn ych 
umeleckých štruktúr. 

Bolo by možné skúmai. č i a do akej miery 
platí téza. že úroÝeň skladieb závisí od tech
nického vybavenia štúdia - sám na takú závis
losi neverím a podozrievam . že tí . čo ju hlása
jú si ple tú umeleckú úroveň s technologickou 
a pletú si ich preto . že sa v problematike tej 
prvej ncvyznajú. 

Tie - a celý rad ďa lš ích aspektov. reláci í 
a problé mov by som rád prenechal špecial is
tom. Chcel by som sa totiž pozastavii pri tom. 
č ím sa špecia listi nezaoberaj ú. čo neleží v zä
ujmových okruhoch muzikologických ani 
umenovedných discipl ín . a čo napriek tomu 
nic je pri pokuse o .. rekognoskáciu". o .. vy
medzenie súradníc . či .. orientačných bodov" 
irelevantné . (Vojcnské •te rmíny tu ' ncpouží
vam len tak. na efekt. a le pre to. že som pre
svedčený. že kultúra . o ktorú mi ide je de fac
to vždy bojom o kultúru.) 

Chcel by som súst red ii pozornosi - vašu aj 
svoj u v l a~tn ú - na problém zmyslu. Chcel by 
som položii primit ívnu . insitn ú otázku - nott1 
bcnc otúzf< u na prvý pohľad úplne .. neprak
tickú" (t. zn. v očiach dnešných .. pragmat i
kov" blbLI a zby točnú) : Aký zmysel má ~lck
tronická hudba dnes? Dnes. t. zn. doslova .. tu 
a teraz"- 5. l l . 1992. t. zn. necelé dva mesia-

G. Franco Maffina 

kého uvo 1'1~ova nia v Európe , začal i sa prej avova ť schopnosti a talent mnohých východoeuróp
skych skladateľov - vzn ikali aj v týchto štúdiách skladby. ktoré sa štylisticky už neorientovali 
na .. socialistický realizmus", ale skôr na západnú avantgardu: v Bratislave napr . diela ako 
,.D 68" Petra Kolmana alebo ,.Punctum alfa'· a .. Orthogencsis" Jozefa Malovca. Názov skladby 
Orthogcncsis je pôvodne pojem z biológie, ktorým sa označujú cielené zmeny znakov v prie
behu vývoja rodu-kme1,a, čiže má charakterizovai cielený vývoj zvukov v priebehu kompozí
cie . Skladba, v ktorej určité štruktúry radu tónov nie sú nepodobné Stockhausenovmu Gesang 
der Hinglingc , sa správa občas vel'mi agresívne, niekde je až násilne ncvcdomá (alebo dokonca 
vedomá) reakcia sklada teľa na jeho umeleckú existenciu , možno dokoncil je to i predtucha 
katastrofy, ktorá doľahla na celú krajinu i na Bratislavské štúdio rok po vzniku Orthogenesis, 
keď invázia Varšavského paktu 1968 prudko ukonči la politickú i umeleckú slobodu". 

Úl'od k medzinárodnému semináru n ·orila prednáška G. Francu Ma/fin u Hudobný a tý
tl'arný futurizmus (l' kinosále SNG) a l' ten Istý l'ečer l' rozhlase sa uskutočnil koncert elek
troakustickej hudby o ktorom plše Jozef Malol'ec. Ďalšie dra dni boli l'Yhradené sympóziu 
r Dolnej Krupej na témy tradl~le, súčasnosť a perspektl"Y elektroakustickej hudby l' stredt; 
európskom regióne, týučbe elektroakustickej hudb.r a prezentácii skladieb. 

Z početných zahraničných l domácich referojúcich sa l'iičiJna zamerali~ na zhodnotenie 
doterajšieh tl'Qritých týsledkol' l' elektroakustických štúdiách l' jednotlitých knúinách a na
črtla aj člastkol'é, spoloienské, ekonomické a kult urologické problémy. Či ui to boli referáty, 
Zl'Ukol'é demonštrácie čl prezentácie skladieb Hugh Dal'lsa, Romana Bergera, Jánosa Decsé
nyiho, Józefa Patkowského, Zoltána Pongrácza, Lothara Voitglaendera, Dietera Kaufmanna 
a ďa1šfch, l'Šetky pouluúall na skutoinosť, ie elektroakustická hudba už nieje módnym tý
strelkom, ie nie je ani "trójskym koňom" pre prenikanie buržoáznej ideológie, ale srojským 
druhom umeleckej tmrby, umenlm sui generis, ktoré má sl'oju l'lastnú poetiku, zmysel, reč, 
komunikáciu, smje l'lastné dejiny, skúsenosti, úspechy i omyly, l'lastnú literatúru, smj l'last
ný kulturologický a nlozofický aspekt. Elektroakustickú hudbu nemoi no nikomu nútiť, ale 
nemoino ju brať ako neregulérnu, ani ju spochybňol'ať. Cesta k jej pochopeniu je Jndlridu
álna a slobodná, tak ako musl byť aj tl'orba slobodná. Preto poi'BŽujem IFEM '92 čosi a.ko 
nadriazanie na násilne pretrhnutú niť smolenických seminárol', ako obnoru jej Jdel a pat rl 
do našej súčasnosti. Prezentáciou pr.-ej CD platne na spoloienskom stretnu/l sympózia l'last
ne l'}'l'TChoiJio a l'Yh'orilo bodku za úspešnou akciou. Pre budúcnosť- treba doriešiť aj komu
nikáciu t. j. náleiité odborné tlmoienie. V kaidom pripade bol polotený l'elinl soHdny základ 
pre permlmentnú akciu a šanca, ktorú poskytuje zázemie autorol', organlzátorol' i prostredie 
l' Dolnej Krupej, by sa malo l'J'Uiiť pre jedinečnú medziná.rodnú akciu. 

cc pred rozpadom štá tu na .. ceste do Euró
py" . ináč po tých vyše 30-tich rokoch .. totali
ty" a zápasu s ňou aj po tých takmer troch ro
koch od .. víiazstva nad totalitou" - podľa 

mňa veľmi problematického víiazstva .. . 
K tomu, aby sme·sa mohli priblíž iť k hypo

tetickej odpovedi , je potrebné sa pozrieť na 
aktuálny status quo EH-y v akomsi globál
nom merítku . V súlade so zásadou ekológov. 
ale aj Rimského klubu: "Mysliet' globálne -
konat' lokálne" . Je to iste trú falosť. Naj mä ak 
dodám. že to bude pohľad •. outsidera" (nestal 
som sa ním zámerne. ale via facti). Keď sa na
priek tomu chcem o to pokúsii. tak preto. že 
sa mi zdá, že mám akési alibi: ostali mi clo
dnes sympatie k EH-e aj nostalgia za časom , 
ktorý som mohol trávii v bratislavskom a ne
skôr aj vo varšavskom štúdiu .. . 

... na tomto mieste by som sl domlil ma
lú digresiu: nieje to iba samotné médium 
či aparatúra, ktoré J'Yt'Ola/J m mne tr.-a/ú 
sympatiu a nostalgiu -tradične hol'oriac 
"lásku" - sú to romako aj l'udia, ktorl nie 
len nepodl'ahli tlakom minulej doby, ale 
dokázali zo Sl'ojich praconsk l'Yh'orlť 
akési oázy, ondušie prajné kritickému 
a kreatlmemu mysleniu, imaginácii, ref
lexii; sú to asi predsa l' prvom ľijde rudiél 
(až potom stroje či dokonca zázračné 
stroje) s ktorými som spolupracol'al: Jan
ko Backstube'j "Pierre" - ing. Peter Ja
mK, neskôr "Duďo". - ing. Juraj Ďuriš -
a naši spoloinf miH "šéfi": Peter Ko/man 
a Jozef Malorec; potom to boli miH a ••el'
korysl priatelia z l'aršal'ského štúdia: J~ 
zef Patkowski a Ing. Krzysztof Szlifirski 
(tu by som len dodal, ie úloha Józefa 
Patkowského l' kontexte slorenskej elek· 
tronickej hudby by si .-yiadol'ala Zl'láštnu 
štúdiu) - a nakoniec t f, čo bolľpri začiat
koch: ing. l l'an Stadtrucker a - žial ; ui 
tak dlho zosnulý - Janko Rúčka, "enfant 
terrible" a "spiritu$ moťens" l' jednej, 
ako sa ukJízalo - tak krehkej osobe ... 
Vd'aka! 

2) 
Prv ako sa pokúsim o ten out, aiderský po

hfad . dovolím si skonštruovai dve hypotetic
ké diagnózy fudí .. zaangažovaných"- pohfad 
imagin;í rneho profcsion;í la- fan atika EH a po-

MARI ÁN JURÍK 

Nestor slovenskej e)ektroakustlckej hudby 
Ivan Stadtrucker 

hľad imaginárneho profc~ionála - tradične 
orientovaného odporcu EH. 

Nebudem ani jeden, ani druhý, konkreti
zovať - detail izovať - ide mi v podstate o akú
si teoretickú konštrukciu. Vyjadrím to iba 
heslami : 

- Profesionál-fanatik EH predostrie nám 
obraz priam explozívneho vývinu. urobí vý
poče t inovácií, úspechov. v mnohom nespor
ných, relativizujúcich .. normálnu hudbu". 

- Profesionál-odporca pripomenie všetky 
známe. ' nácf aj nové kontraargumenty ako 
kapituláciu pred technikou, prejav odcudze
nia e tc. 

Prvý bude optimisticky plánova i. organizo
vať. pracova ť: druhý odíde s ncotrasenou is
totou . že .. to všetko" je omyl. blud . paranda 
- alebo ako sme to zažil i u nás. v časoch .. to
tality": záškodnícka činno,i. deštrukcia so-
cialistickej kultúry a pod . · 

Na margo istoty tých prvých by som iba po
znamenal, že vychádza z dvoch zdrojov; v za
č iatkoch EH vznikli dve rodiny: rodina po
tomkov metódy. ktorá sa zrodi la v Kolíne 
a rodina potomkov parížskeho štúdia. V Ko
líne dominovala abstraktná idea. ktorú K. H. 
Stockhausen vyjadril: .. Die elcmentarcn 
Mikrostrukturen und die Makrostrukturen 
einer Kom posit ion werden von der cinen. to
talen Werkidee abgcleitet": .. Werkstruktur 
und Materialstruktur ind eins". 

Ako vieme, neskôr došlo k fúzii týchto 
prístupov a napoko n k fLIZii elektronického 
média s inštrumentálnou hudbou. tak ako to 
prorokoval P. Boulez v texte .. An der Grcnzc 
des Fruchtlandes". Dodajme len. že čoskoro 
na tú hra nicu boli dopravené compu te ry spre
vádzané novými zástupmi nad;encov. Otáz
kou. na ktorLI si netrúfam dai odpoved je. že 
č i - a keď ;i no. tak v akých prípadoch. bola 
hra nica prek ročcnil . 

pokračovanie na sir. 9 



dokončenie zo str. 10 
Tu sa už približujeme k tre tiemu z avizova

ných pohľadov . k tomu o utsidcrské mu. 
Mal ičké vybočenie: B. Roússcll vo svojich 

úvahách o jazyku tvrdí . že existujú dve zá
kladné modality jazy kové ho prejavu : prvý 
znázorňuje výkrik .. hoŕúcc!" ( .. stude né!"); 
druhý - konštatácia z odstupu : .. to je horúce" 
( .. to je stude né") . H ovori li sme zatia[ o tých 
výkrikoch - vyplývajú z bezprostredného 
kontaktu ; konštat ácia predpo kladá odstup. 
3) 
Čo vidí outsider z odstupu? .. Z latú strednú 

cestu"? Chce vsugerovať .. ko nsenzus"? -
kompromis med zi nckritickou afirmáciou 
a zdanlivo kritickou neg~ciou? C hce namiešať 
z horúceho a studeného .. vlažné pivo"? 

Nic . O utsiderovi sa zdá . že z odstupu je 
možné uvidieť aspekty .. globálneho". ktoré sa 
strácajú pri bezprostrednom ko ntakte. A ten
to pohľad sugeruje. že práve ten "globál", te n 
celok - to znamená . že nie všetky jednotlivos
ti ! - je v stave krízy. 

Prvý aspekt krízy vidím v to m, že podobne 
ako v oblasti inštrumentá lnej č i vokálnej hud
by. aj v EH máme dočinenia s innáciou. Popri 

. pôvodných exkluzívnych . elitn ých aktivitách 
vzniko l akýsi .. elektronický fo lkló r". To ~a rno 
osebe je pravdepodobne pozi tívnym javom. 
Súvisí ovšem úzko s negatívnym. 

A to je práve druhý aspekt krízy: je to akási 
nivelizácia ; všetko je situo vané v jednej rovi
ne . Mo hli by sme povedať. že spomenutá krí
za spočíva p ráve v akejsi .. všeobecnej vlaž

·nosti". 
Evidentný po kles rozlišovacích schopností 

súvis í s celkovou zmenou inte lektuálnej klí
my; kým v začiatkoch , situovaných ešte do 
e pochy .. modern y'· spomenuté centrá- Paríž 
a Kolín - vychádzali z vymedzených noctic
kých princípov . pre dnešok . keď dominujú 
heslá .. postmoderny". je príznačn á rezignácia 
na princípy, kategórie , dialektiku - na pred
poklady kr itického myslenia . Všetko akosi 
vegetuje kvázi-po kojne,. kvázi-vlažne; keby 
sme to vyhrotili, museli by sme povedať: 

chaos, labyrint , babylo nská veža , .,Brownov 
pohyb". Nevie m či sa rozlišuje medzi experi
mentom a umením, medzi produkciou hudby 
a tvo rbo u diela. Akoby hudba a umenie bo li 
synonymá. Keby sme sa na to pozreli cez oku
liare TA~- zistili by sme , že dominuje prin
cfp .,Vin", princfp ,.Yang" je zatlačený do kú
ta; máme nerovnovážny stav. 

D o týchto súvislosti vstupuje ovšem ďalší 
faktor. Kým uvedené dva by sme mohli kva
lifikovať ako .. endogénne" - tretí a potom 
štvrtý sú .,exogénne" povahy, vyplývajú z ra
di kálnych pre mie n kultúrnych, spoločen
ských , ekono mických a politických , ktorých 
sme nielen svedkami ale aj účastníkmi. 

Tretfm aspe ktom je explózia elektronikY.; 
elekt ron ický ,.sound" - kedysi zna k prísluš
nosti k avantgarde, určujúc i j ednoznačne po
zíciu antiestabl ishmc ntu a n ím kvalifikovaný 
v extrémnych prípadoch (viď ,.normalizácia" 
v ČSFR v 70. ro koch) ako .,protištá tna , proti
socialistická činnosť", sa sta l symptómom do
by. Transformácia znaku na symptó m nic je 
akousi povrchovo u formalitou , či kvantit at ív
nou zmenou . 

Štvrtý aspekt krízy vid ím v tom , že EH , ne
oddeliteľná od techni ky, poznačená .. soun
dom doby". postihnutá vírusom mentá lneho 
a naj mä morálneho ,.A IDSu", sa bezmocne, 
alebo v rytme určovanom .,č lovekom bez 
šk rupuli" (V. Bčlohradský) pri bližuj e .. novej 
dobe" - ideológii novej tota lity trhu . Oslobo
dili sme sa síce od ,.častušky". a le stoj íme zo
či-voč i invázii ,.mickcymousov". Banalita 
a gýč zap lavujú aré nu hudby ponorenú do 
.. iko nosfé ry'' (M . Po rebski) agres ívnej civili
zácie. 

Spomenutá absencia princípov a kritického 
myslenia umožňuje sugestívne žonglovanie 
pojmami a zdan livo odbornými termínmi 
produkovanými ad hoc. Vo všeobecno m 
zmätku sa otvárajú do ko rá n dvere kritériám 
kome rcie. Hrozí, že spo me nutý .. č lovek bez 
škrupulí'' sa stane víťazom aj v hudbe a slo
bodný. autentický umelecký prejav bude jed
noducho kvalifikovaný ako .,antikonzumný" 
a tým a ntikomerčný, t. z. zbytočný. 

Tzv . .. vážna hudba" vcelku, inklusivc am
bicióznej časti E H stojí zrejme pred o bdobím 
veľkých skúšok. Je j osudy budú závis ieť od 
toho, do akej mie ry sa podarí rc intcgrácia 
jednot livých subsystémov kultúry do jednot
ného organizmu ; do akej miery si rozparcelo
vané oblasti kultúry uvedomia svoju identitu 
v opozícii k tzv. civil izačným procesom . Ešte 
inakšie: ide o to, aby súčasné umenie preko
na lo doterajší emancipačný trend , svoju 
.. oneskorenú pubcrtu" a uvedo milo si svoje 
skutočné poslanie v súčasnom svete. To zna
mená: vo svete .. prvej globálnej revolúcie" -
ako to defin uj e posledná publikácia Rímske
ho klu bu: vo svete nad priepasťou . 

Ako sa pokúsim dokázať - jedine princípy. 
kategó rie , či kritériá vyššieho radu , než sú 
tie. ktoré vyplývajú z do terajšieh .. hier a zá
bav" môžu vyt voriť predpoklady pre žiaduci 
zvrat. Zdá sa mi totiž. že sfé ra umeleckej 
hudby, ktorá mala svoj umelecký zmyse l vo 
svojom avantgardnom nábo j i, dospe la do štá
dia . v ktoro m doterajšia orientácia na nové 
aspekty zvuku nestačí. .. To čo bolo métou -
~a stalo prekážkou" (Sri Aurobindo) . Ako 
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všade . Univerzum zvuku bolo dote raz iba 
mapované ; zdá sa . že je čas. aby sa na zmapo
va ných teré noch začalo nic so stavbou kolo
sov- veď .. small is beautiful! "! - a le s pestova
ním užitočných .. rastl ín" ... kvetín" . a .. orga
nizmov". Veď svet je hladný ... 

V opačnom prípade by sme mohli d opad
núť tak . ako tí kartografi z poviedky o kráľov
stve . ktorého kráľ chcel mai .. najpresnejšie 
mapy": urobili mapy tak podrobné. a tým tak 
vcl'ké . že sa nezmcstili do kráľovstva. (J . Bo r
ges: Všeobecné dejiny ničomnosti) . 

4) 
J e táto diagnóza - v prípade . že som sa ne

dopusti l kardinálnych chýb - oprávnená? 
A ak je - nie je pesimistická? 

Zdá sa mi , že keby bola pesimistická. tak 
by som sa asi neodvážil ju vyslovii. Vyslovu
jem ju pre to , že som presvedčený o možnosti 
východiska . 
Čo presne znamená ,. kríza"? 
Re né Thom - vraj .. Newton súčasnosti'· 

tvorca Teórie katastrof tvrdí , že každ á kríza 
je zapríčinená nedostatočnou reguláciou; 
z kybernetiky vieme. že je možné .. zosilova
nie regulácie" o . i. zapojením výkonnej šieho 
regulátora . 

Zdá sa mi, že mod elo m pred chvlfou po pí
S!rné ho stavu veci je stav ,.pozitívnej dezinte-

Jozef i•atkowski a Andrej Zmeček 
SnímkyM. Jurfk 

grácie" v zmysle takto pomenovanej teó rie 
prof. K. Dabrowského. Tento nestor poľskej 
psychológie do kázal, že psychická d ezinte
grácia , do ktore j sa dostáva väčšina z nás. je 
pozitívne riešiteľná za predpokladu . že po
stihnutý jedinec intcriorizuje princíp y, kate
górie vyššieho radu , spojené z ,.organizmo m 
vyššieho radu"; vtedy sa dezintegrácia stáva 
predpokladom psychického vývinu - preto je 
.. pozitívna". Hermann Hake n . tvorca syncr
getik y dokázal že ,.morfogenéza" kvalitatív
ne nového systému - javu - stavu vecí j e mož
ná v extrémne ncrovnovážno m stave ( .. bifur
kácia"); je po trebný .. vhodný impulz". aby 
nastala interakcia medzi .. starým jazykom" 
dete rministickým systémom a aktuálnymi 
stochast ickými procesmi, nuktuáciami; vtedy 
sa môže stať .. zázrak". 

Nadviizujúc na slávnu .. Gôdclovu vetu" D . 
Hofstadter hovorí . že pri ncrieši teľnost i 
pro blé mov v dano m systéme tre ba .. vyskočii 

· zo systému" na úrovcr1 systé mu vyššie ho ra
du. 

V čom by malo spočíva i .. zosi lovanie rcgu ' 
lúcie" či .. interiorizúcia kategórii vyššieho ra
du" či .. vhodný impulz"'! Z aké ho systé mu by 
sme mali .. vyskoči i"- a do akého? 

5) 
Začnem od konca. - Je po trebné .. vyskočii 

zo systému" paradig my klasickej vedy a fi lo
zofie (mechan izmus, rcdukcionizmus, kartc
ziánska opozícia .. subjekt ven,us objekt'' , 
ideológia spojená s te rmínom .. homo sa
pie ns" e tc.): 

- .. vhodným im pu lzom" sú - zdá sa - e le
menty múdrosti zakotvené v nckl<rsickcj ve
de: subatomárnej fyzike. post-jungovske j 
psychológii , v tom. čo pripome nul A . Huxlcy 
pojmom .. philosophia pcrcnnis"; 

- v oblasti Transpersonálncj psychológie 
sú - zdá sa - zdroje .. zosi l ňovania regulácie"; 

- stručne: aktuá lno u sa stala orie ntácia na 
ne klasickú paradigmu: ideológia poziti vizmu . 
obje ktivizmu, mechani~mu aj historicizmu , 
cstetizmu či tcchnicizmu zapríčiňuje .. circu
lus vitiosus" súčasnej hudby . Udržuje ilúziu , 
že ide o systém sui generis- izolovaný systém ; 

- je po trebné znovu položii o tázku ume nia 
- umeleckej tvorby , a pokúsiť sa j u riešiť po-
mocou aktuálnych poznatkov z oblasti ne kla
sickej vedy a s ňou spojenej fi lozofickej rcnc
xie . 

Dote rajšia Nová hud ba. avantgarda včíta
ne EH. sa orientovala na experiment v duchu 
klasickej vedy. Vcl'ký český kritik-mysliteľ 

z medzivoj nového obdobia F. X. Ša lda v eseji 
o experimente písal. že .. šosák znesie expe ri
ment nanajvýš v oblasti hmo ty ; nenávidí ov
šcm experiment v oblasti ducha" . H . Hcsse 
v tej istej dobe písal. že meštiak trpí predsta
vou. že je .. psychický mo no lit" . Zdá sa mi . že 
stav súčasnej hud by je naďalej poznačený tý
mito anachrqnizmami . Nutn ý j e zrejme radi
kálny zlom - prechod od experimentovania 
s hmotou . s rei fi kovanou hudbou - ku experi
me ntom v oblasti ducha . l. Stravinskij písal. 
že .. vyššia mate matika" v hudbe, je vecou 
..integrálnej osobnosti". Dnes by sme d odali , 
že ide zrejme o dynamickú integráciu paleo
mozgu s mozgovou kôro u . o integ ráciu žen-

1 

ského a mužského pólu psychiky (C. G . Jung: 
.. ani ma" ... anom us") ; prof. St. Grof upozor
nil nedávno svetový ko ngres Transperso nál
nej psychológie (Praha , jún 1992) na význam 
reintegrácie .. tie ňa" do oblast i vedomia . 
V zmysle koncepcie ame rického experimen
tá tora J . Lilly' ho. mo hli by sme povedať. že 
ide o .. meta-programovanie" psychiky - o re
guláciu vyššieho radu . 

6) 
K čomu vlastne mierim? Spomen ul som na 

začiatku d va piliere EH : Paríž a Ko lín . V de
jinách tejto di ciplíny existujú ovšem ešte 
ďa lšie inicia tívy , ktorých zvlášt nosť a emi
nentný význam z hľadiska zmyslu umenia 
v dnešno m svete sa stráca v ko ntexte .pro fe
sio nalisticke j paradigmy. Chcel by som tu 
uviesť dve mená-heslá-symboly: Luigi Nono 
a Iannis Xenakis. U oboch autorov nachádza
mc inšpirujúci imperatív historickej zodpo
vednosti. U p rvého z nich je v popredí politic
ký, u dru hého filozoficko-ontologický aspekt 
(evidentný už v samotnej hudobnej substan
cii , v narábaní so štatistickými súbo rmi zvu
kov , vedome korelovanými s a nalogick~mi 
fenoménmi v súčasnom ľudskom svete - viď 

masové hnutia, de mo nštrácie, revolúcie. voj
ny, či napo kon v Prírode - viď R . Frisius: 
Ko nstruktion ats chiffri ertc In fo rmation) . 

Podľa M. He idegge ra história je nám bez
prostredne dostupná iba ako "prí- tomnosť''. 
V oblasti umenia to ovšcm neznamená, že 
stačí zamerať sa jednoducho na aktuálne ,.té
my'·. Ide zrejme nie len o evide nciu v objek
tivisticko m zmysle, ale o participáci u v dráme 
či presnejšie- v tragédiach súčasného sveta , 
,.sveta nad priepasťou''. Viac: unie lee musí 
zrejme tie tragédie uchopiť .. sub specie aetcr
nitatis": musia vyvolať rezonanciu v oblasti 
psychické ho .. Arche·' - musia stimulovať ar
chetypy a štruktúry myt ického myslenia (t. 
zn . nie konkrétne mýtické príbehy!) . Iba vte
dy vzniká šanca umeleckej relevancie, Do
mnievam sa, že aj týmto smerom by mohlo 
byť o rie ntované o no ,.experi mentovanie v ob
lasti ducha'· , o no ,. metaprogramovanic". 
Vzniká tak' predpoklad kva lita tívne iného 
prístupu k bezbre hému amorfnému materiá
lu . Parafrázujúc spomenuté ho S ri Aurobindo 
môžeme povedať: .. Profesionalizmus na báze 
klasickej paradigmy bol métou - stal sa pre
kážkou" . A lebo: .. Experime nty v oblasti zvu
kovej maté rie boli métou - stali sa p rekáž
kou". Netreba zdôrazňovať, že nejde o pre
kážky na ceste akéhosi .. po kroku". ale na ecs
te k tušenej podstate umenia , umenia situácii 
.. obkľúče nia - ohrozenia" . 

Zdá sa . ·že abstraktná idea K. Stockhause
na na jednej a citlivé - zved avé na konkrétne 
fe nomény zvuku - ucho P. Schaefrc ra na d ru
hej strane. nic sú jediné možno~ti. Človek je 
.. bytosi transcendencie" (R . Palouš). T o zna
me ná o . i .. že má šancu - aspoií tu a tam-do
spieť k " vízii" (ne mali by sme zabudnúť. že 
príkladom je tu napokon aj K. Stockhausen; 
celé jeho dielo je sek vencio u prekračovania 
dosiahnutých mét, zrea lizovan ých ideí; už 
v začiatkoch vedo me postuloval jedinečnost' 
jcdnorazovosť - ncopakovatcfnosi materi álu . 
štruktúr . technických postupov e tc.). 

Pod pojmo m .. vízia" tu myslím na .. obraz" 
transccndujúci nic len rovinu skúsenosti a ná
vykov a nic len akési pasívne. neurčité .. sní
va nie"; myslím na aký~i .. aktívny obraz" -
,.embryo" - .,ho logram" spôsobujúci "expló
ziu spontánnych asociácií - ana lógií - genera
lizácií. not a bc ne nasýtc ných exprcsiou -zmy
~ lom . umožňujúcich poto m ab~traktné operá
cie regu lované kategóriou významu . 

Je možné hypo teticky povcdai. že .. vízia'.' 
je - pokia ľ ide o genézu- rezultátom energc
ticko- in formačncj .. oscilácie .. medzi sférou 
archetypov (oblasi palcomozgu'?) a sférou 
ideí (ncokortex?). cvokovaná udalosťami his
torického procesu .. prítomného". odohráva
júceho sa .. tu a teraz". Je teda p ravdepodob
né. že .. morfogc néza vízie" predpokladá akú
si .. c i t l ivo~i na dej iny" v tomto zmysle . t. zn . 
cit livosť emočnú zintcgrovanú s morälnou , 
a ·nie on(r .. moral insanity" umožr'íu júcc ncru
~ené úniky do minulosti ; ti e hrozia - ako sa 
zdá- osudom .. Lotovcj ženy". 

.. Vízia" - .. akt ívny obraz" v načrtnutej 
podobe sa stáva .. Ariadninou niiou" v Laby
rinte, .,Logosorn"- v Babylonskej veži. Môže 
zach rániť jednak pred primitívnym .. and c r
ror". jednak pred pokusmi o rca lizúciu kom
plexnosti - heterogénno sti -syntézy na házc 
akéhosi .. esperanta". U mo žr'í uj e. aby človek 
ako .. mikrokozmos" v~túpil aspori tu a tam na 
moment do Kozmu . Aby poodhalil jeho ~kry
tú dyna mickú dia lektiku ... 

u] 
7) 

To, o čo ide, j e v podstate mystika. K .. bon
-tonu" starej paradigmy patril povýšcnecký 
dešpekt k tejto prastarej sfé re ľudskej skúse
nosti . Dnes je te nto dešpekt anachronický . je 
sympto mom obskurantizmu: F . Capra doká
zal. že ncklasická fyzika a mystika hovoria 
o tom isto m. Ide o kompelemtá rne oblasti -
metódy poznania . 
Ďa lší význa mný fyzik . D. Bo hm . je auto

ro m o ntologie, za loženej na koncepcii .. impli
katného" a .. explikatného" poriadku (rádu) . 
V tajomnej sfére toho prvé ho sú .. zvin uté" 
a koby .. ho logramy" toho všetkého, čo je mím 
dostupné v oblasti fenomé nov .. explikatneho 
po riadku" . V umeleckej tvorbe by to zname
nalo, že ide (pravdepodobne) o transformá
ciu .. ho logramov" sk rytých v oblasti .. Arche". 
A do tre tice: taktiež veľký fyzik a mysliteľ. C. 
F . v. We izsäcker hovorí . že kríza kultúry má 
o . i. svoje korene v absencii .. Askcsis" - tré
ningu umožňujúceho tra nscendovať danú pri
rodzenú , ego istickú , egoccntrickú o rie ntáciu 
("primárnu integráciu" K. D l}browského). 

Všade ide o pre javy .. kozmické ho vedo
mia". kto ré nám pripomínajú z pozície súčas
ného poznania to isté, čo hovoril i ,.sväté kni
hy" minulosti : že človek nie je .. homo sa
pic ns". že často je .. ho mo demens" (E . Mo
rin). že veľmi často je .. ho mo patiens"(V. 
Frankl) . A v každom prípade - aj keď sa to
mu vzpiera - je .. ho mo viator"- jeho cesta ve
die podľa Danteho z ln ferna cez Purgatoriurn 
k hraniciam Pa radiso. 

Zdá sa mi , že je to záväzný a rchetyp aj pre · 
umenie. Najmä dnes, keď hrozí . že si po epo
che po litickej .. tota lity" môžeme l'ahko po
pliesi nastupujúcu .. totalitu trhu" s Korncn
~kého .. rajom srdca". 

D. Kaufmann 

P. S. 
Z nask icovanej .. rekognoskácie v teré ne .. 

je možné odvod iť o. i. nasledovné postulá t) : 
l ) je potrebné ma i na zre te li všeobecné krité
ria ume leckého procesu: ten je zako tven ý 
v momentoch vnútornej psychickej integrity 
prejavuj úcej sa .. víziou"- celkami tra nsccn
dujúcimi obl asť .. normálnej hudby", všednos
ti, stereotypov , konvencií etc.; autentické 
ume nie sa prejavuje o. i. ako .. fascinans"; 
2) je potre bné prekročiť hranice klasickej pa
radigmy. tr.adične chápané ho profcsio naliz
mu, kto rý vedie na scestie reprodukcie da
ných vzorov (najmä vlastných z minu losti); 
vzniká tým tot iž .. ekologický problé m" sui ge
neris; 
3) je potrebná autentická angažovanosť pod
mie nená autentickou existe nciou a z ne j vy
plývaj úcou evidenciou ( .. apodiktickou evi
denciou" E . Husserl'a) toho čo sa v skutoč
nosti deje vo .. svete - globálnej d edine" (M. 
Mc. Luhan); evidencia ncsprostrcdkovaná 
exte rnými interpretáciami; 
4) je potrebný návrat k experimentom . naj mii 
tým. kto ré budú transccndovať doterajšie ste
reotypy vyplývajúce z redukcionistických -
materialistických predstáv; jedným z podsta t
ných fak torov súčasnej krízy ume nia je nc
kompatibi lnosi k lasickej paradigmy s fe no
mé nmi umenia; ex perime nty by mali zohľad

niť psychologickú kategó riu .. činnost i " J . Pia
gct 'a a jej o ntologické dôsledky; ( relativizá
ciu karteziánskej ~ch izmy .. subj ekt vcrsu~ ob
jekt") ; 
5) je a kútne potrebná rc l'lcx ia v hc idcggerov
sko m zmysle : jednak rcncxia v obla~ti hudob
né ho my~lcnia . jednak v obla~ti my~lcnia 

o hudbe; 
6) je potrebné ~kúrnať dô~ledky ~pomenutcj 
duality rečových prejavov. - o kto rej hovorí 
B. Russc ll . rozlišovai z;íkladné modalit y a ich 
funkcie v tvorivom procc~c; ~(1 visí to zrejme 
~ tak ými metódami ako .. brain-~t onning .. 
e tc.; 
7) je po tre bné v novej hbtorickej ~i tu ,ícii 'kíl
mai možnn~t i t ran~fonmície znakov akt u<il
nej .. ikonosféry" na symboly tran~cendujÍII.'C 
historick)' časoprie~tor : iba vt ed~ vtnik;í tot ii 
predpoklad . že"' dan~· artefal..t La radí do t..a
tegúrie umen ia. ktoré ho poslaním ho lo . je 
a zrejme bude h l j,té: o žÍ\llva nie / 1111\lu pr•· 
uni vc r7;ílnc nadhi,tmil.'ké a'pct..t~ ll ~ tia c
kon,·(·no . Večno~i. M~ ~t érium . Iha \' led~ ma 
umenie l illY''' ' , . konte xte l fi , tl'>ric·. 
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KONCERT ELEKTROAKUSTICKEJ HUDBY 
~ 

Dnešná slovenská elektroakustická hudba 
má svoje korene v generácii skladateľov , teo
retikov a technikov, ktorí nastupovali do 
praktického života koncom päťdesiatych a za
čiatkom šesťdesiatych rokov. Počiatočným 
impulzom k nej bol možno i akýsi protest 
proti vtedajšiemu jednotnému socialisticko
realistickému oficiálnemu názoru , tvrdo pre
sadzovanému. Ak sa však niekto začne za
oberať elektroakustickou hudbou je do tej 
problematiky tak vtiahnutý, že sa z toho u7 
von nedostane a výsledky sa čoskoro dosta
via, pre tože táto práca u každého priam roz
víj a kreativitu. J ~ to neustále objavovanie 
a nachádzanie nových svetov. Nic nadarmo 
uviedol i sve toznámy francúzsky sk ladateľ 

Olivier Messiaen pri svojej jed inečnej návšte
ve Bratislavy pred niekol"kými rokmi , že sa 
mu zdá , akokeby jediným momentom v hud
be 20. s toročia , ktorý je skutoč n e no v ý. 
bola oblasť elektroakustickej hudby. A takto 
sa i kedysi slovenská elektroakust ická tvorba 
akoby zviezla na politickej liberalizačnej 

vlne šcsl'dcsiatych rokov , ba dokonca bo.la 
i jej pevnou kultúrnou súčasťo u. A natol"ko sa 
e tablovala doma i v cudzine, že dnes už môže 
druh <i gcncr<icia sklacla tcl'ov. muzikológov 
i technikov poriad<1ť medzinárodné sympó
ziá. Ba dokonca s pomocou fondu Pro Slova
kia už vyšie l konečne i doma. re prezentačn ý 
dvojplat iíový CD titu l. ktorý dôstojne repre
zentuje bratislavské elek troakustické praco
visko Slovenského rozhlasu. 

Kl"účovým momentom mcdzin<Írodného 
sympózia bol i koncert cli'í a 5. ll. l. r . v budo-
ve Slovenského rozhlasu. Už vopred treba 
poznamenať. že bol dokonale pripravený i po 
str<inke možnej in te rpre tácie diel na páske 
v danom priestore . Ozvuče nie viacerými rep
rosústavami. cicl'avedomc rozmiest nenými 
v koncertnom štúd iu . umoži\ovalo i posled
nú tvorivú úpravu skladatcl'om. ako keby 
ovplyvnené najnovšími trendami skupiny 
francúzskych tvorcov. prcsaclzuj úcich akuz
matický prístup - teda priamo tvo rbu hudoll- • 
ného. procesu v konkrétnom priestore. Ten 
koncert mohol zaznieť rovnako v Paríži alebo 
v To.kyu. č i v Buenos Aire' alebo v Bruseli . 
Dom<Ícc i zahraničné publi kum so z:\ujmom 
~ lcdovalo celý priebeh. 

Ponajprv zaznelo dielo brnian,kého prie
kopníka počítačovej hudby Rudolfa Ružičku, 
nazvané Crucifixion 1. ·, inšpirované sve tozná
mym obrazom Salvatora Daliho. Nakoľko 
poznám ten obraz, môžem konštatovať, že je
ho hudobné vyjadrenie bolo adckvittnc. 

Popredný maďarský skladat eľ János Dcc~é

nyi prezentoval zo svojej tvorby dielo Kame
ne. kde základným stavebným zvukovým ma
te riálom sú konkrétne prírodné zvuky rôz
nych druhov kameň a, od vu lkánu a lávy cez 
skaly a hru menších a väčších kamciíov. ďal ej 
cez kvaplc a drahokamy. až po štrk a piesok. 

tvorcov Zoltán Pongrácz sa prezcrúova l die
lom Concertino per zimbalo unghcrcsc. ktoré 
okrem hudby z pásky, ešte naživo interpreto
vala skvelá Viktória Hercnczárová. Dielo 
skúse ného autora vzbudilo zaslúženú pozor
nosť. i keď je opreté o vyložene špekulatívne 
prostriedky tvorby, ako to už pri tomto auto-
rovi býva. ' 

Na mila však osobne va ri nHjsvicžcjším 
dojmom zapôsobilo dielo mladej pol'skcj 
sk ladateľky Magdalény Dlugoszovej , ktoré 
realizova la v našom štúd iu v minulom rok u. 
l keď východiskom jej opä i boli prírodné zvu-

Magdalena Dlugosz interpretuje svoju kompozíciu na koncerte v rámci l FEM '92 v štúdiu 5 
Slovenského 'rozhlasu. Snímka 8. Šálek 

Z tohoto jcclnotného. ale i jemne dit'crcnco
vaného matcriúlu. podarilo sa mu sk Íbii ko n
cíznu sk ladbu. pln ú vnútorného pohybu a na
päii <t. 

Nestor madarských clektroaku!>tíckých 

ky, ich re-syntéza. digitálne samplovanie clo 
počítača. prin ieslo celkom nový uhol poh l'aclu 
na s(tčasný spôsob práce v štúdiu. pričom jej 
zmysel pre mieru, vyrovnanosť formy a práce 
s detailom je obdivuhodný. Už i samotný ná-

Hudobný svet ILJU ZELJENKU 
Keby som mal písať len o hudbe. bolo by 

to ovcl'a l'ahšic. Lenže prichádza čas. keď sa 
treba popasovať s úlohou napísať. ba priam 
portrétovať tvorcu hudby. Lebo i keď hudba 
v tých najkrajších prípadoch prichádza z ne
známa. niekto ju predsa len musí zapísa ť ; dať 
tomuto neznámemu hlasu urč itý poriadok. 
aby sme to čo počuj(• niektorí . mohli počúva ť 
všetci. Toto striafanie sa clo notových č iar 
a medzier je vec nesmierne dôležitá ; márne 
by znel hlas z ncznitma. márne by rezonoval 
celý vesmír v l"udskom vnútri. keby sa sklada
tel' ne vycvičil v schopnosti všetko to. čo poču
je zapísať . Zdit sa mi. že asi toto bol hlavný 
problém pre l. Zeljenku v rokoch uč r'íov
ských: hlas z neznáma síce prichitdzal. ale 
unikal. stritcal sa v zábudlivej pamäti č i v roz
topašnej improvizác ii. ktorá sa bez stopy vy
trati la ako prcha v;í vidina. Improv izúcia stoj í 
ešte vcl'mi ďaleko od skutočnej tvorby. 
~chopnosi počúvať hlasy z ncznúma sú len 
predpokladom . Predpokladom. ktorý možno 
prem rhať alebo zveľad i ť. Il ja Ze ljenka túto 
danmi. ako viem. zvcl'adil. No zvc l aďova l ju 
nie len v školských laviciach. ale i dlho potom. 
Zrej me bolo potrebné zn ičiť a roztrhať veľa 
papiera. aby sa č l ovek naučil napísa ť to. čo 
počuje. A to je vlastne celé tajomstvo Zc ljcn
kovej tvorby. Vedieť to vše tko zapísať je za is
te i časť úmornej pnkc. bez ktorej to však 
nejde a ktorú dáva veciam konečnú podobu. 
T~ by som teda nehladal ta jomstvo či krúč 
k pochopeniu Zc ljcnkovcj tvorby. ale skôr 
v tej istej prvej f(tzc. ktorú má č i~tc duchovn ti 
podobu. To je presne to. čo ume lec dostúva 
do vienka - to ďa lšie je výsledkom tvrdej prá
cc. V Zeljcnkovom prípade stojí však nad 
spomínanými vecami zvlúštny str<Ížca. ktorý 
dozcr<'• na to. aby sa nic všetko dosta lo do vý
sledného tvaru. aby sa prvotné impulzy kori 
govali . prípadne posilnili ďalšími novými n<Í
padmi. Filte r intelektu a sebakontrolova nia 
funguje. Nic. že by inte lekt ncdôvcroval in
tuícií - to rozhodne nic. len chce i on koope
rovať. chce sa spolupodicl'ai na veciach ako 
partner. Zdá sa . že Zeljenka dokúzal postup
ne v sebe zharmonizovať participujúce zložky 
a r i adiť ich. Našťast i e nedopustil. aby intuíciu 
pohltili iné si ly. ktoré v tvorbe spolupôsobia. 
Hlas z neznáma teda prichádzal ~kôr než 

schopnosť ho zapísať a pravdepodobne,; i ne
skôr sa nemuselo po,darii zaznamenať všetko 
to. čo na sklaclatcl'a doliehalo. To . čo postup
ne začín a l o vych;ídzai z pera sa ni jako ncpo
doba lo na lúnlistý či nesme lý začiatok. Bolo 
teda zrejmé . že proces tvorby sa začal ovel'a 
skôr. než proces zhmotfwvania ideí do podo
by notového zúznamu. V prípad~ l . Zeljenku 
by som túto transform áciu zo sve ta ideí clo 
zhmotneného tva ru nij ako nebagatel izoval. 
V tom je totiž jedna z jeho vel' kých predností. 
že clokúžc zapísať znejúcu víziu: že ju dokáže 
zaznamenať nesmierne presne. To je vlastne 
jeden z vcl'kých problémov tvorby. alebo 
presnejšie osobný problém každého. kto si 
trúfne komponovať. Zeljenka vedel zhmot
fwvai svoje hudobné predstavy a naviac z je
ho batoha sa priam vysypala takú hudba. na 
ktorú už v začiatkoch mnohí upriamili pozor
nosi a záujem. Nebudem ti eto die la menovať 
- každý si ich názvy môže prečítať v sklaclatc
rových profiloch. Napokon. núzvy sl! i tak 

vel' mi pri bl ižné a len nedokonalo sa dotýkajú 
znejúceho tvaru hudby. Ovcl'a dôležitejšie je 
nastolenie otázok súvisiacich s tým - aká je 
vlastne táto hudba, ·aký má výzor, čo hovo- . 
rí .. . , každý v nej bude hl'adai niečo iné . ja 
však ve rím. že súhrn názorov na túto hudbu 
by nebol až tak rozd ie lny a prot i rečivý . Od 
sklaclatcl'ovho vstupu do hudobného života 
bolo zrejmé, že prišie l so svojím vlastným hu
dobným sve tom. Nic ako novátor. ale ako po
kračova tel' ideí. že pravým umelcom je len 
ten. ktorý sa prcukúžc svojím vlastným clu
chovným svetom - svojím kozmom. To, čo 
vychádzalo zo Zcljenkovho pera, malo v sebe 
už od začiatku nesmierne vcl'a protirečení. 

Bola to hud ba. ktorá bola súčasná, no záro
vcií v nej tlela zvláštna archaická tajomnosť. 
Až zrazu č l ovek nevedel ako sa tie to dva sve
ty vlievajú v jedno. kde končí pohanské rin 
čan ie hudby akoby totemu a kde sa toto všet
ko prelínú do súčasnost i . Alebo. ako sa skrú
caj(• tajomné kanti lény do rôznych zaklína-

Snímka R. Polák 

zov diela Pri prameni. evokuje temer mystic
ké vízie . ak ho dáme do súvislostí s počutým . 

Nasledovali ešte dve diela, ktoré však už 
mali skôr multimediálny charakter. O bc totiž 
prekračoval i č istý rá mec hudby. Ponajprv za
zne li vybrané ukážky zo ši roko koncipované
ho die la rak úskeho skladatel'a Dietera Kauf
manna, ktoré in te rpretoval sám au tor v spo
lupráci s jeho manželkou Gundou Koenigo
vou - ktorá ho dopÍňala hereckými akciami. 
Musím konštatovať, že toto časovo rozsiahle 
die lo, vlastne celovečerné predstavenie , by 
bolo potrebné vidieť a počuť vcelku, aby sme 
ho v tých proporciách mohli objektívne zhod
notiť , pre tože vybrané ukážky boli iba akousi 
propagačnou náh radou za kompletný pro
jekt. Je len samozrej mé . že ma práve preto 
neuspokoj ila bczozbytku. Dúfam len, že toto 
významné die lo budeme môcť percipovať nic
kedy kompletne. 

V závere koncertu zaznelo dielo mladého 1 

slovenského skladatcl'a Petra Zagara - Hud
ba to štúdia. Nebola to však sama hudba, do 
akcie sa ešte zapojila i skupina súčasného 
tanca. pod vedením Zuzany Hájkovej. Teda 
opäť typické multimediálne dielo. Kombiná
cia tanca, živej hudby a hudby pripravenej na 
púske si vyžaduje veľmi cieľavedomú a kon
centrovanú kompozičnú prácu. Zagar však 
tú to prácu zvládol, i keď azda nic ce lkom. 
bczozbytk u. Nepodari lo sa mu vari celkom 
pregnan tne art ikulovať skryté symboly vo 
vzájomnej koordinácii. aby pôsobili kom
plj::xncjšie. Rozhodne však toto dielo mu· po
'kytnc dostatok skúsenost í pre budúcnosť , 
aby mohol mnohé veci artikulovať presvedči
vejšie. 

Záverom by som rád tlmočil akýsi osobný 
postreh. Akokol'vck neprajníci elektroakus
tickej hudby kedysi argumentovali tým, že je 
to kozmopoli tická hudba, v súčasi1 ých . ale 
i starších dielach vystupujú výrazne do popre
dia skutočné národné rysy tejto hudby. l v re
fe rátoch na sympóziu sa ozývali form ulácie, 
najmä zo strany Poliakov a Maďarov. že ide 
o typické prejavy ná rod ného charakteru. 
l našu tvorbu s viac ako tridsaťročnou tradí
ciou všade vo svete označujú ako typicky slo
venskú a tak ju chápu už dávnejšie i slovensk í 
skladatelia. JOZEF MALOVEC 

diel, tajomných magických obrazov a formu
lácií. Kde sa vzal ten to svet rovinného'pohan
ského videnia? Slová sú len nedokonalou po
môckou tam, kde sa pohybujeme v oblasti 
duchovna- no bez nich sa nedajú veci vypo
vedať. To, čo som dosi aľ o Zeljenkovej hud
be povedal , je len nepatrné torzo z toho , čo 
by bolo potrebné ešte povedať. Pretože v hu
dobnom svete žij ú i tkli vé polohy nočnej hud
by - opantané opäť akýmsi tajomstvom. Nie
kedy dávno som nazwl Zeljenkove melodic
ké tvary stenochorickými - dnes by som to 
povedal trochu in áč. Je v nich aj istá ce remo
niálna obradnosť , ktorá nechce byť veľav rav

ná . Preto tá tvrdošij nosť. koncenírovanosi na 
strohú formul itciu, aby nedošlo k prcstllpcni u 
tabu - prísneho príkazu, ktorý nedovol'uje 
prekročiť prísne vymedzený myšl ienkový dia
pazón. Ako nazvať túto skladatcl'ovu črt u? 
Alebo. ako vyk resli ť narábanie s časom , mie
rou, proporcional itou . metrickou a rytmic
kou prácou ... 

Na jednej strane je to pocit bujarej živel
nosti a na strane druhej opäť prísnosť , ktorá 
dáva veciam priestor len po určitú hranicu. 
Nic všetko si človek dokáže osvoj iť z du
chovného sveta ako trvalú hodnotu. Bohato 
rozvetvená tvorba však dáva priestor na vý
ber. V tomto panteóne diel (dovolím si pove
dať) však už spoznávame identitu onoho hla
su z neznáma. Čaro prvých dotykov je za na
mi. prichádza súdny deň a tým je v umení čas. 

A ten bude veru prísnejš í a dôs lednejší , než 
vrtošivé názory l'udí. Otázka hodnoty je ta
jomstvom. kt oré si netrúfam rozl usknúť . 
Možno to človek tuší v nevcrbálncj sfére. 
možno to všetko i neobratne vyslovuje . Dôle
žité je, aby bol č lovek napojený na frekven
ciách transcendentna, aby s ním viedol dialóg 
v mlča n í a počúvan í. Možno po čase hlas z ne
známa č loveka osloví - možno aj nic ... Ve ni 
crca tor spi rítus" tak to bolo napísané na pra
covnom stole G. Mahlera . Bola to skoro po
kornú prosba, skoro ako súčasť mod li tby. 
v ktorej č lovek prosí s tvoriteľa o ch lieb kaž
dodenný. ba dokonca ešte o niečo viac. Na to 
sú však nebesá ešte skúpejšie. Našu ncskrom
nosi spoč íva neraz v tom. že si to nechceme 
priznať. Preto je ťažšie ncpísai než písať. Sa
lamún vysoko ocenil jedno i druhé. Na prahu 
istých životných križovat iek poci ťuj eme po
trebu a túžbu tak trochu bil a ncovať. A tak 
ost<Íva v platnost i i naďalej .. V en i crcator spi
rí tus". 

IGOR BERGER 



N cdúvno. jeden z naj významnejš ích ži
júcich dirigentov súčasno~ ti Sir Georg 

Solti oslúvil ~voj u o~cmdcsiatku (2 1. IO.) 
v plnej pracovnej aktivite. Pre svoj večer si 
.. osláveneC" vyhral londýnsku Covent Gar
de n. Verdi ho Othclla. Placida Dominga. Kiri 
Te Kanawu a ďalš ích . aby dokázal. že je ešte 
stil le pitnom operného javiska . 

Budapcštian; ky rodák. žiak Zoltána Kodú
lyho. Ernesta von Dohnányiho a Bélu Bartó
ka na Li;ztovcj akadémii v Budapešti . začal 
dirigentskú kariéru v budapeštianskej ope re. 
r. IY36 a IY37 bol v Salzburgu Toscaniniho 
asbtcntom . l loci bol vynikaj úcim klaviristom 
(v ženeve r. 1942 na mcdzinúrodncj ' úiaži 
získal l . miesto). po štúdiu u Felixa Wcingart
ncra v Zurichu ;a definit ívne roLhodol pre di
rigcnt;kú kariéru . Pô,obil 'ako dirigent švaj
či?trskcho rozhla, u. šéfoval v mníchovskej . 
riadi tcl'ova l vo frankfurtskej opere. di rigoval 

ZO ZAHRANIČIA 

mnohé svetové operné súbory a orchestre. 
Vrcholom jeho i n t erpretačného majstrovstva 
je však dlhoročná spolupráca s Londýnskou 
Covent Garden operou. Chieagským symfo
nickým orchestrom. Lond ýnskym filhilrmo
nickým orchestrom. Parížskou operou. Pod 
jeho ta ktovkou i ume leckým vedením do
siahli citované hudobné inštitúcie vrchol svoj
ho in t erpret ačného majstrov;tva . V jeho 
opernom rcpcrtoúri boli Mozartove opery. 
pat rf dodnes k jedinečným in terpretom opie r 

Richarda Straussa a Richarda Wagnera. pa
rniitné sú jeho in;ccnácie Hindemithovho 
Cardillaca a Bcrgovcj Lullu vo Frankfurte. 
Straussova Elektra v San Franciscu. Strausso
va Salome a Wagncrovil Valkýra v Chicagu, 
v Pilrfži Mozartova Figarova svadba a Schón
bergov Mojžiš a Áron a i. Jeho štýlový zúbcr 
bol neuveri teľne ~ iroký. Osobitnou kapito
lou v Solt iho dote rajšej biografii je nahrá
vanie pre gramofónovú firmu DECCA , pre 
ktorú natoči l vskutku j edi nečné nahrúvky. 
Spomcr'ímc aspor'í Wagncrovu Valkýru z roku 
1957 s Kirstcn Flagstad a Viedenskou fil
harmóniou, kompletný Ring z 1965 a najmä 
Tristanil a lsoldu s Brigit Nilsonovou (čo je 
pod l'a mňa dosiar ncprckonaná nahrávka). 
Bcrliozovho Bcnvcnuta Ccll in iho a Mahlero
vu 7. symfónia , z rok u 1972. o rok neskôr re
alizovanú Bcrliozovu Fantastickú symfóniu. 
die la Straussa. Verdiho il i. Sta l sa viacnásob
ným nosi teľom najvyšších pôct za gramofó
nové nahrávky. kto ré dodnes str skvostom 
gramofónových diskoték. 

Hoci bol Solti svetovo uznávaným odbor
níkom na Wagnera a R . Straussa. svoje 
osemdesiatiny sa rozhodol o l ávi ť Verdiho 
O thcllom v londýnskej Covent Garden Ope
re. Malo to viaceré dôvody; jednak preto, že 
Solt i bol pre Anglicko Sir Solt i, a najmä pre
to. že oslavy vlastne uspori adala jeho londýn
ska gramofónová firma DECCA v úzkej spo
lupráci s londýnskou operou. K predstaveniu 
O thclla dosta l Solti k dispozícii to najlepšie 
čo v súčasnost i bolo k dispozíci i: Placida Do-

n) 
minga. Kiri Te Kanawu a nového Jaga v oso
be Sergeja Lciferkusa. Londýn žil v .. solt iov
skcj horúčke" - písala svetová tlač. O'lava 
v Buckinghamskom kráfovskom palúci. vcf
kolcpá party usporiadaná DECCOU. t l ačové 
konferencie. gr at ul ;ícic... Po shívnostnnm 
predstavení. ktoré malo typickú solt iov~kú 

o;lr) ujtrcu brilantnú zvukovú kultúru . so 
skve lými spcvúckymi výkonmi . prišli na rad 
gratulácie. Prišli Birgit Nilsson a Hans Hotte r, 
ktorí mu odovzdali symbolický .. Tristanov 
kalich" a .. Prstcr'í Nicbclungov". nc~.:h ýbala 
ani pi eseň .. Happy Birthday". ani zástupcovia 
Viedenskej opery. ktorí mu odovzda li svoje 
najvyššie ocenenie Z latú medailu lcmansa 
Krauca. chýbali v~ak Viedenskí filharmonici. 
V minulosti Soltiho meno bolo na gramofó
nových platniach dlho spiité s menom Vie
denskej fil harmónie. Solti sa dokonca vlani 
stal nástu pcom Herberta von Karajana a na 
tohtoročnom salzburskom festivale po prv) 
raz predviedol Straussovu Zenu bez t ieňa . 
bez škrtov. Soltiho spolupráca so Salzburgom 
a zrejme aj s Viedenskými fil harmonikmi tým 
konč í. Napriek tomuto vcl'kému salzbu rské
mu umeleckému či nu sa Sir Solti rozhodol pre 
prácu .. kde sa ne miešajú kart y. a le kde sa pra
cuje iba podfa kva litatívnych krité rií". 

So lti po oslavách nebude odpočíva i na vav
rínoch. Z mluva s DECCOU je uzavretú do 
roku 19\)7 a obsahuje nah rúvky so všetkými 
svetovými telesami okrem Viedenskej fil har
mónie. ktorú v minu losti pat rila k najdôleži
tejším te lesám tohto gramofónového milio
nára a .. poľného maršala" dirigentskej tak
tovky. cmicni sa utiahnui do .. závetria". nc
pomýšl'a Hni žii pokojným životom. ani sa 
vzdiali i od namáhavého hudobného .. bizni
su". Rovnako sa nemieni vzdai ani pravidel
ného športovania. ktoré je preňho rozhodu
júcim elixírom pre fyzickú výkonnosi. 

.. llappy Birthday Sir Solti. .. 

MARI ÁN J UR(K 

Festival súčasnej hudby ULTIMA, Dni severs~ej hudby· 
\ ...:xbtujtH.:umn...: pr...:b...:rnommrwt~t '...: 1...:~

tivalov súčasnej hudby je iažké vytvorit' nový 
zaujímavý fe~ti val . ktorý by originúlnou dra
ma turgiou zárovcri potvrdzoval opodstatnc
/Hhť svojci cxisrcnsic .)c to ~ loha nc~rl)ic r;nc 

n;í ročmí a p~ctQ je len l} ickol'~o festivalov . 
ktoré ; i zachovävaj ú ;voj u osobitosi. 

Existuje určitú skupina tzv ... rot uj(acich" 
umelcov. ktorí nechýbajú na žiadnom reno
movanom fes tiva le ~účasnej hudby. K mc
n;ím Kagci. ·Fcldman. Carter. Scclsi. Reich. 
Xcnakis~ Nono. 13c rio. Madcrna. Crumb sa 
pn~tupnc pripájajú mladší. ako Younghi 
Pagh-Paan . Tristan Murail. Alcxandro Viiíao 
a ďaBí. Anj druhý ročník fc;tivalu ~úča nej 
hudby ULT IMA . ktorý sa kona1 3.- 10. októ
bra v Oslo. nebol v tomto smere výnimkou. 
Zazneli na iíom skladby vše tkých spomenu
tých autorov. ~-dňový hudobný maratón mal 
v~ak aj svoje špecifiká. A bolo ich hneď nic
koľko: 

ôri ako pomerne malá kult trra ; i uvcdo
mujCa nevyhn ut no~( prijímania ~ t <í lc nových 
impulzov zvonku. aby to . čo je u nich najlep
šie nezapadlo v provincionúlnom sebapo
tvrdcní. a le aby ~a mohlo presadi i v medziná
rodnej konfrontiícii. Aj ~voj fc~tiva l dokáza li 
na, rncrovai priamo do centra ~úča~ného dia
nia nielen pozvaním mnohých zahra n ičných 
umelcov. novin;í rov a hostí. ale aj tým. že za
pojili do spolupritce prestížne domáce i me
dzinárodné inštitúcie. 

Aby potvrdil i scve r~ký profil ce lého festi
va lu a z;írovcll začlenil i sevcr~kú preh liadku 

nm ..:J t\ol'b) do m...:d ta narodncho f..unt...:xtu. 
~poj ili ORDIC MUSIC DAYS ~ Ult imou 
a tak z 25 koncertov bola takmer polovica ve
novaná skladatcl'om severu. Myslím. že nemá 
tmy~cl vymenovúvai vše tkých autorov a in
te rpretov. ale spomeniem aspoň tých . ktorí 
ma ni ečím zaujali . 

Z domácich interpre tov to bol Cikada en
scmbcl. ktorý sa modifikuje podfa požiada
viek do rôznych ob~adcn í. Najviac ma zauja
lo v zostave s lilč i kového kvarteto. Cikada slá
čikové kvarte to. ktoré uviedlo Crumbových 
Cicrnych anjelov . Lutoslawského S l áčikové 
kvarte to a Sl;íč i kové kvarte to mladého Fína 
Kimmo Hakolu . 

Z nórskych autorov to 'bola premiéra cir
kevnej opery Nilsa l ien ri ka Ashci mu ( 1960) 
Mart in Luther King. v ktorej autor vy užíva 
ako hudobný materi ál če rnošské spirituály. 
Do~i zvl<íštnc pôsobi la súčasná ope ra. vy
užívajúca všetky náležité súčast i - tance. ale
bo lepšie povedané pohyb. sólistov. zbory. 
orchester. svete lné efekty v priestoroch 
a akustike Dómu. Z ďa lš ích mladých Nórov 
za povšimnutie stojí Rol ťWall in ( IY61) kom
pnnujúci ~ vynikaj(rcim citom pre bicie nä
~trojc a A;bjorn Schaathun (1961). minulo
ročný víiaz skladateľskej súiažc o Cenu 
Gaudeamus. 

V prezentácii ostatných severských krajín 
nechýbali die la dnes už renomovaných fín
skych skladatcl'ov - Kaaj i Saariaho a Magnu
" ' Lindbcrga. Mr)a zaujala aj minima! music 
ovplyvncmí sklad ba Concerto Grosso od dán-

~ 1-..:ho ~ k ladatda Pdlc uudmund;en-llolm
grccna . 

Zo zahraničných ncseverských trčast ní

kov jednoznačne vyni kal koncert KRONOS 
quarte t, ktorý bgl aj vrcholom festivalu. Byť 
v repertoári tohto súboru je pre 8ÚČW-~ného 
skladatcra nesmierna česi . Z nórskych skla
dateľov bola takto poctená Cecilie Ore so 
skladbou Present Subitus. 

Okrem toho na koncerte nechýbal už tra
dičný repertoár súboru , die la Johna Zorna 
ten tokrát to bol The Dead Man (1990), ako 
aj preslávené Diffrcnt Trains ( 1988) od Steva 
Reicha. Vid ie i KRONOS QUARTET naži
vo je skutočný zážitok. nie len pre ich dokona
lú inte rpretáciu , a le aj kvôli spektakulárncmu 
chápa ni u koncertu, to je s komplexným vy ri e
šením všetkých de tailov, svetelných a scénic
kých efektov. 

Napriek dodržaniu všetkých konvencií, 
ktoré sa od festi va lu súčasnej hudby očakáva
jú. predsa ten sa organizátori UL T I MY snaži
li prczcntovai čo najširšie spektrum rôznych 
štýlov súčasnej hudby. ba čo viac. dba li aj na 
ich zaradenie do primeraného priestoru . 

A tak jednou z fc ti valových akcií bol kon
cert voľne improvizovanej hudby s Joellc 
Léa ndre Triom. Výborné muzikantky - spev, 
kont rabas a klavír- všetky tri ženy, príjemne 
osviežili svojou muzikalitou a invenciou. 

Nemôžem ncspomcnúi ešte jednu závide
niahodnú zvláštnosi fes tivalu. Nestáva sa čas
to. aby sa jedným dychom s fest iva lom súčas
nej hudby vyslovovalo aj meno naftovcj spo-

Kronos quarh!t 

ločnost i . V prípade festivalu UL T IM A sa 
spoločnost' FI A preslávila nielen tým. že je 
hlavným súkromným sponzorom festivalu. 
ale aj preto. že jej prcdstavitef ani jeden dci1 
nechýbal na festi valových podujatiach a vd
mi aktívne sa zaujímal o dia nie v oblasti sú
časnej hudby. Aj tým UL T IM A napriek svoj 
mu menu prekročila mnohé zvyky a tradičné 
ULTIMY. 

OĽGA SMETANOV Á 

INFORMÁCIE 
e Waanero~ fntl~al ~ Ba)TI!Uthe sa ~ roku 
1993 začne 25. júla lnscenric:lou Trlstana 
a h oldy ~ réill llelnera Mllllera. Súnu na
vrh"'e Erlc:h Wonder, dlrlao~af bude Daniel 
Barenbolm. 

a muzikálo~é produkcie. Fricke, ktorý v ro
koch 1961-1991 prac:cn·al v Berline, bol pred
tim t'astým hosf"'úclm dirigentom \' nemec:
kj-ch a európskych opemýc:h dl\'lldlric:h. 
e Dmitrij Kltajenko, ~fdirlgent Symfonlc:
kého orchestra llessenského rozhlasu ~o 
Frankfurte, bude maf predlienú zmluvu na 
cl'al§le dve sezóny do roku 1996. 

pre orchester 11 Massimo Maurlcella za dielo 
Spectra pre orchester. 
e Konoom septembra sa v Reaensburg11 
uskutcK\nllo druhé Sudeto-nemecko-«ské 
sympózium. Usporiadali ho SudetCMiemeeký 
hudobný inltltút 11 Unl\'enlta v Regensbur
gu. Hlamou témou sympózia bol Prinos ŽI· 
dov pre hudobné dejiny l:tech a Mora"'. 

Viedenskí filharmonici 
proti EHS 

e ~panielsky krril' Juan Carlos '~)'Znamenal 
JINiquina Rodrlaa titulom "Mal'lllués de los 
Jardlnn de Aran,Juer<. Nositeľmi tohto m t· 
ného titulu sa okrem lnýc:h, dosial' stali 
Andrés Seaovia a Sal~ator Dali. 
e Franc:úzsky skladater a dirigent Pierre 
Boulez ziskal za tento rok Cenu Theodora E. 
i\dorna, ktorú uder"'e ~o YýtU 5I 000 • • 
riek •esto Fruklurt n.IM. Slri\'IIOStn~ ude
lenie c:eny IDOdercnal skladater Wolfpna 
Rl hm. 
e Teatro Comunale ~o Florenc:ll meno~alo 
Semiona Byc:hko~a za hlamého hosf"'úc:eho 
dirigenta fntl~alu Mauto Muslc:ale.• Pre 
oh'orenle fnth·alu, ~ mlijl 1993, adtadu
je Janri&ova opera Jej pastorkyAa. B~hkm 
nad'alej zostáva Ufdlrlaent- Ordln tre de 
Paris. 
e Dlho~ný hudobný rladlter Nemeckej 
&tátnej opery " Berline Heinz Frlc:ke, bude 
hudobnt-t riaditeľom {)pern~ dl\'adla \'0 

Washlnatoae. V snóne 1993- 94 bade zodpoo 
\'edný za ordlater a \'Wtky baldné. tanKU 

e Peter Ustlno\' bude na Drrifcl'anskom hu· 
dobaom festivale 1993 inseeno\'at' dve opery: 
Jolantu P. l. l:ajkovského 11 Franc:esea da Rl
mini S. Rac:hmanino~a. 
e ~\'aj('lanky skladater Jost Meter napisal 
na libreto Georp Whyta operu o Dreyfusovej 
afére. Dielo bude mat' s~oju s\'etovú premiéru 
na sec!ne Nemeckej QPei'Y ~ Berline ~ sezóne 
1993/94. . 
e Marjana Uporieko\'ri bola nemeckým ml· 
nlstroM kultúry Hansom Zehetmaierom me-
110\'anri za Komornú SJ~"ri&u bavonkej ~tát· 
nej opery. 
e Sklaclatel'ská sút'ai, ktorri sa uskutcK\nlla 
" rrimc:l IO. Vledenskýc:h letnýc:h semlnrircn 
pre Ncn1 hudbu " roku 1991, Y)'hlrislla tieto 
'Ý51edky: 1. c:ena Wladlmlr Rollnsklj (Rakús
ko), 2. c:ena: Wolfpng Walter(Saarlniic:bn), 
3. c:eaa ex aeqao Jonay-Gustav Johaansen 
(SRN) a E\'e Daaean (Austrrilla). 
e Nosltermt c:len skladaterlke,l súťate WI
tolda LutoslawsWho za rok 1992 sú Tets"'l 
Etnara za dielo lntenterlor no. 5. pre orches
ter, no.as Reiner za dldo Two mO\'etnents 

e Finančné problémy berlfnskyc:h hud~ 
nýc:h dl\'lldlel ra.~tú. V s6ča,5nostl je ~o ftnan
mej núdzi aj Nemecká opera, klori v dôsled· 
ku zn iu n la dotricli rite \'O februári, mri ohro
zenú prevádzku 1. r. i\k sa slturicla nezmeni, 
11 parlament neposkytne pomoc," najbllHej 
dobe prevádzka dl\'adlel bude musieť byt' ~ 
medu nri. Prehlásil to Intendant Nemecbj 
opery Gótz Friedrich. 
e Louise Zemllaska, \'dova po sldadatel'ovi 
Aleundrovi Zemllnsiwal zomrela 21. októ
brat. r. v New Yorku \'O \'eku 92 rokov. Louise 
Zemllnska bola spnričkou najpn " Prahe 
11 potom vo Vledensbj ltritnej opere. 
e Werner Rlldr.wltz, Intendant Komlc:kej 
opery " Berlfne potiadal o u\'OI'nenle. V po
sled- oWobf sa totll čoraz \'Iac: ozýqll 
hlasy na jeho odstúpenie, aallol'ko lblckwltz 
bol od rolua 1981 núDestn~ • lnlstra kal
túry NDR. RKkwltzo\'11 demisia bola prijatá, 
ao súčasne bol potladaný, aby zostal \'0 funk· 
c:ll ai do nástupu 110\'~ho deslpovaného In
tendanta KoMickej opery Alberta Kosta. 

Podfa zallrulfllej tlllft - .q -

l'rcdncdá\'nom sa ,, zahraničnej tlači rozšírila s priíva , i e t ra
dičný novoročný koncert Viedenských filharmonikov l. januára 
1993, sa bude konal' v rámci reklamnej kampane Európskeho 
hospodárskeho spoločenst va. Tento br usselský ,,sen" sa však 
neuskutoční. Viedenskí filharmonici s takýmto podujatím ne
súhlusili u nechcú niest' zodpovednost' zato, aby sa ich no\'ornčné 
umelecké posolst\'o využilo na reklamu akéhokol'\'ck druh u. To
to odmieta\'é stanovisko kolégia filharmonikov prijala väčšina 
členov orchestra. "Umenie musí zostal' umením" - po~edal na 
margo tohto rozhodnutia Werner Rcsel, predseda kolégia fil 
harmonikov a dodal: "Chápeme, že niektor í politici majú zá
ujem využit' no\'oročný filharmonický koncert ako reklamný 
prostriedok pre EHS a zvýš iť tým šancu na prijatie našej kraji
ny. Na strane dr uhej však takáto akcia by mohla spôsobil' opak, 
než splnil' to, čo sa zamýšľalo." 

Na rozhodnutí Viedenskej filharmónie sa zrejme už nič ne
zmení, konštatuje viedenský denn ík Die Presse a uzatvára , že na 
No\'ý rok si cestou rozhlasu a televízie nepozrieme vlaj 
kovú výzdobu EHS a ncvypočujeme jej hymnu. Filharmonici 
zostanú - tentoraz s Riccardom Muttim - pri Johannovvi 
Straussovi. mj -
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OPUS a. s. •• 
oka~ite prijme 

'BRIGÁDNIKOV PRE AMBUlANTNÝ PREDAJ 

·zlacnených nosičov a tovaru na vianočný trh. 
V~ikajúca možnosť zárobku. 
. Informácie na telefónnom čísle 684 22 alebo 
617 83, linka 60; fax 690 91 

'OPUS, a. s. 
~ Mlynské Nivy 73 
827 99 Bratislava 

MUSICA 
hudobná spoločnosť, spol. s r. o. 

l 

k' Vianociam 
Hudobná spoločnost' s pol. sr. o. MU S l CA 
pripravila na tohtoročný vianočný trh dva za
ujímavé CD tituly s našimi poprednými spe
vákmi: 

P,HER DVORSKÝ- EJ, HORY, HORY 
S lovenské l'udové piesne (Ide furman doli
nou, Spievanky, spievanky, O rie Janík orie 
a ' ďalšie). Hrá rozšírený Orchester l'udových 
nástrojov Rádia Bratislava, diriguje Miro
sla'' ~míc't. 

Lívie Ághovej a M iroslava Dvorského. Spolu
A VE MARIA..-... ,..... . , .• ~ .. , •·· · -... . ., účinkuje Zbor Ko nzervatória v Bratislave 
s\ovenské mariá nske p iesne v. inte rpt:etácli It i l} tr ll}entálrV ľó)ist~ 
-r i f~0~-1 Jd? ·:;~r:- ~·,.. ~ "~ "'· .. ~· u·.• -~:. ,.;;. 

Radio Bratislava k Vianociam 
Vvdavatd\tvn RAD IO BRATIS LAVA 

prip;·avilo pre tnht9ľOČ!lé Vi<Jnocc ni<;kofko 
pd:ných hudobných ti tulov. ktoré iste potdia 
širok ~· ok,rulľ Z(\Ujenl<.'O~ ('> k<\ledy,• l'udovÚ , .·; ' 
pi ese ri i rôzr,1,e !1u~\o.~),né tJ nre s re lig,iózngu te
nta ti kou . V týchto diioch ~a na trh dostali tri 
tituh na MG kaze t<ích : 
1'. Hanuš· Doma nský: Vianočné iľ))'Stérium 

pre ~óla . Lbor a on.:he~ter. Uč,inkujú : 

Franti~c k Urcik<i n . Va lter Mikuš. Daniel 
l-lliísny. Mari <í n C'errmík . Pavol Simončič. 
A nn a Kov<íčov<Í. Slove n~k ý komnrn ý L bor 

' a orchc~ter S ĽU K-u diriguje Pavol Pro
'· ch<ízka . 

., Koledy a modlitbičky: MG ka zetú obsahu-
' je Ln<íme i me nej znúrnc koledy a núbože n-

>ké piesne. v úprave Pavla Zajačcka. Sú 
ča~tou nah rúvk) je v)•ber b<bní zo zb ierky 
Milana Rúfu>a Modl itbič ky . 

~ . lletlehemské tradície na Slovensk u: Pú~mo 
'ianočn\ch kolied a pi e~ní z rôznych re
gil.HlOV Sim e rll>ka pnd ru >eenúra Ondreja 
Dernu. .. . . 

' Uvede né tituly mo7no dostat (o ··pred aj ni 
Sl ovenskéh~) mzhlasťr •Pyramída . ' ' prcdaj 
nhic h Spo lku w. Vojtecha a Dobr<Í kniha . vo 
v'e tk ú :h obchodn\·ch domoch PRIOR . a lebo 
prian;o ,.o vyda, ;llcf, t\e RAD IO BR}\TI
SLA VA. M ~ tna l. 

.. 
· Blaholeldme · · 
Pa,·ol Gábor (1. december) - tenorista. s&

li!>ta op~cy· S N D, 60 r . 

Mirosla'' Fi s cher (6. december)- režisér 
· opery SND, 60 r. 

·' 
l(elena Hazuchová (14. december) - 56-

list ka baletu S ND, 50 r . , 

Viktor Má l e k (20. december) - dirigent, 
šé(dirigenf SND (1974 - 86), um. ,.ed. a dir. 
kom. súboru Camerata slovaca, pedagóg 
V~MU 

PhDr. Tatiana Okapcová (24. december) 
- muLikologička, bud. publicistka, org. 
bud. života. SO r. ' ·• ·' · 

Hw1t~f Vumcu,V;. \ 

VIANOCNÉ MYSTÉRIUM 
1-;,mfl{t'Á 1/rdrúa. 

MISSA PASTORALIS 
\",íJúJI. SfdW/1,\Á~ J.omonn' th•Jr ol f)tf/t(.Htl' SJ~l l A.'·II 

()/n)(t'Ul Pu ml l'fl•t hu;Au 

Vydavatel'sho RADIO BRATISlAVA 
vydalo k Vianociam aj ďalší zaujímavý 
titul na CD platni: 

.Haquš Domanský: Vianočné mystérium 

František Hrd ina: Missa Pastoralis 

Účinkujú sólisti, Slovenský komorný 
zbor a orchester SĽUK-u, diriguje Pa
vol Procházka. 

e '''doí.illi 115. nurndenln~ u !', 'iročie 
1ímrtiu hudobm'hn ~khtduteľu. k la,·lristu 
u nr"uni\tu Jo:tdu (,rl!'šáku. kturc1hu meno 
nc .. k jc!lcnni l.nnccrtni ,.~klu" ' BardejoH', 
\Í uctili 12. noH·mbru t.r. pri hmbe \kladatl'
l'u na cintorínt· 1\uh úria C:ll·nmia lludobnej 
mhídei.c a Kruhu priatl•fm hudb~' Rardejo
, c. \iuc ako 110 prítomnich "i pripomenulo 
aj dume \ i111amnť osobnu .. ti pochman.; na 
tomto clntorínt·. ktoré \ll 'iru1ne i:upí'lall do 
kulttírn~ch tradícií llll'Sta. i'.um~-slenic nad 
i hotom a 'ikludutel''iki·m odw nm .lolefa 

, <.rdlál.ä predniesla pred'>t•dníčlw 1\1•11 
a llu:\1 ' Hardejme mu1ikologKka S lhia 
hc.,kmá. ( čao;tníci pietneho aktu 'ii pripc,. 
menu li aj 110. 'iročie um rt ia ďalšieho bardt'" 
jm\kliho rodáka, hudobného ~kladatel'a 11 

kapl'lníl.ä Rlilu 1\élera. ktori je pochmani 
, ., \\ ic\baden c. a le jl'lm rudléiu ndpciČÍ\JUÚ 
llll miť'\t nom C\anjclickom clnt11rÍne. 1-.' 

'· .' ·•. ,. ·~- '"~ ....... " 

16 . dcccmbl'r 
SND Bratislava - P. l. Cajkovskij: Labutie 

jazero ( 19.!JO) 
SF Bratislava - Pu rcell . Hände l. E lgar . 

Vaughan . Will iams. Briuen ( llJ.30) 
S KO. Warchal 

ŠD Košice - G. Verd i: Nabucco ( 19 .00) 
ŠKO Žilina - J . 8 . Lull y. W . A. Mozart. E. 

Pascha ( 19 .00) 
R . Ro kl. klavír . S. Koczianová - sopr<in. 
Ľ. Ježová - a lt . P. Sychra. bas. Žilinský. 
micšaný ·zbor 
di rigent : R . Stankovský 

DJZ Prešov - O . Fcfcman: Sta rá ko médi a 
( 19.00) 

17. december 
SND Bratislava - W . A. Mozart : Carovná 

flauta ( 19.00) 
SF Bratislava - Cajkovskij . Rcicha ( 19 .30) 

8 . Juhaň<íkovú. P. Mikuláš. E. Seniglovú. 
L. Lud ha . di rigent : O. Lcnúrd 

SF Bratislava (DU Piešian y) - program ako 
16. l Z. Bra tis lava . 

SD Košice - S . Prokofiev: Popoluška. ba let 
( 10 .00) 

ŠF Košice - V i a nočný koncert ( 19.00) 
Mozar't . Ryba: SF. di r . M . Vach 
~<'>list i: V . Drie to msk á. J . Puczovú. J . Pa
~e k . J . Pe ter. J . Soko l. . Collegium tcchni
cum 

Komárno - Vi a nočný koncert ( 19.00) 
Came rata Baso Generali 

18. december 
SND Bratislava - O pe rn ý ko ricert S. Kopčúka 

( 19.0!J) 
SF Bratislava - program ako 17. 12. Brat i

slava 
NS Bratislava - L. Tolcway : Evanjelium o 

Márii ( 19.!XJ) 
ŠD Košice - S. Prokofiev: Popoluili.'l·"balq • 

(l 0.00) 
ŠF K~"mgr:ttn":ťl'rl .. l7. 12':-·· ·
D.JZ Prešov - A . Vlad igerov: Vlk a sedem 

kozlia tok ( l 0.00) 
19. december 
SND Bratislava - P . l. Čaj kovskij: Luskť1čik 

( I!UJO) 
NS Bra tislava - L. Tolcway: Evanjelium o 

M:íri i ( 19.00) 
ŠF Košice (Sp. Nová Vcs) - J . S . Bach . E. 

Pascha. H . H :indcl ( 19.00) 
P. Michalica . Ko šický sp. zbor učitcfov. 
d ir .: M . V(lch •· 

r ' 

DJGT B. Bystrica - J . Offenbach : Orfe us 
v podsvetí ( llJ .OO) 

DJZ Prešov - He rmann: Hello. Do ll y! ( llJ .OO) 
20. december 
SF Bratislava - Cas radm ti veselosti -ve no

vané mcntťilnc postihnut ým deťom ( 15.00) 
SĽUK . P roch <Ízka 

SK U - SHÚ Bratislava (Mirhachov palác) 
- Vianočná bo nboniéra ( I!UO) 
M . Jurkovič. 1-1 . G<ifforov<í 

NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 
Má rii ( l lJ. OO) 

ŠF Košice - J . Podprocký. Bach . Pascha . 
Händel ( 15.30 : 19.00) 
P . Michalica. V . Driet<>rmk <i. J . Ptlczová. 
l. Pasck. J . Pe te r. l. Soko l. Košický sp . 
zbor učitcl"ov. Det~ký ~pcv:ícky zbúr 

DJZ Prešov - E. Kál mán: Grófka Marica 
( 19 .00) 

Nové Mesto nad Váhom - V ia nočný konce rt 
( 19 .00) 
Cantus. spevácky zbor . V . Kubovčík . bas 

21. december ' 
NS Bratislava - J . Strauss: C ig<ínsky b a.r<Ín 

( 19.00) 
ŠF Košice (Sečovce) - program ako 20 . 12. 

20. 12. Košice ( 16 . 15) 
ŠD Košice - S. Prokofiev: Popoluška. halct 

(.10.()()) 
DJZ Prešov - A . Vladigerov: Vlk a sede m 

kozliato k (l O.()(J) 
26. december 
SND Bratislava - P. l. Cajkovskij : Lusk<ičik 

( l lU JO) 
G. Verd i: N<Jbuco ( 19 .00) 

Piešťany - Operet ný koncert ( l lJ,()(l} 
l. Ožvát . E. Ho rmí. S. Sklovskú . D . Bura

nov~ký- klavír 
28. december 
SND Bratislava - G . Verd i: Travia ta ( l lJ. ()(J) 
NS Bra tislava - Projek t 'lJ2. ba le t a host ia 

( l lJ .OO) . 
Š KO Žilina - v i a nočný organový koncert 

(llJ.OO) 
Bach . Yo n . Dubois. Fnrnck 
Z.. J anúčkov<f. organ 

29. december , 
SND Bratislava ..: J . Offc nbach : l;loffm <inovc 

rozproívky ( 19 .00) 
NS Bratislava - L. ľolcsvay: Eva nje li um o 

M:íri i ( 19.00) 
DJGT B. Bystrica - J . Strauss: C igú nsky ba

ró n ( l lJ.OO) 
30. december 
SND Bra tislava - M. D ubovský: Vcfk<í dok

torsk<í rozprúvka ( IIUl!l) 
•NS. Brattslava - L. To lcway: Evanje lium o 

M <l.ili.ll~.}~l) · 1 
o 'Košice --SI'i'vésic r prč'dCii-Pilpoluška • 

( 14.30) 
31. december 
SND Bratislava - J . St ra uss: Ncto pic r ( 17.00) 
NS Bratislava - L. Tolc~vay: Evanjeli um o 

Múrii ( 15.00) 
Piešt'any - Opere tn ý koncert ( 19.()()) 

3. január 
SF Košice - Novoročný ko nce rt ( 19.()()) 

Z t vorľ>y J . Straussa. d ir. Ch . Po llacki . 
Švajč. 

VYHLÁSENIE 
učiteľov hudobnej výchovy v okrese Komárno 

My. pod písaní uč i te l ia hudobnej výchovy. ktor í sme sa stretli dňa IO. novembra 1992 v klube 
uč i tcl"ov h udobnej výchovy v Metodickom odde le ní Sko lskcj sp rávy v Ko m<í rnc . po o boznúme
n í sa so si tuáciou v súvislosti s oslabovaním ume leckého ško lstva. na zäkladc publikovaného 
lb tu ministrovi školstva z 3. októbra 1992. ktorí podpísali č lenovia Slovenskej hudobnej spo
ločnosti. na z<ikl ad c výzvy umelecke j rady ako i na zú kladc vyhl{lscn ia predsedov R~d OZ 
a vedúcich pro fesijných se kci í OZ nášho o kresu z lJ . IO. 1992 i pod ra inform<ícií v čl{ulku U stavy 
na poplach zo 6. l l . 1992 v Národnej obrode . po prerokovan í vyhlasujeme: 
1. sme za zachovanie základn ých ume leckých škôl . ktoré nczastupitcfným spôsobom rozvíjaj ú 

ume lecké nadanic de t í a ml<íd eže. rozširujú kult úru näroda . 
., sme za urýchlené pre transfo rmova nie Pedagogickej sekcie Slovenskej hudobnej spoločnns

ti na A soci<iciu uči tcfov hudby a hudobnej 'výchovy. chceme. aby sa čím skôr stala členom 
Európskeh o združe nia uč i tcfov hudby. · 

~. hodinové dot:'lc ie pre hudo b nú výchovu v základnej škole sú nedostatoč n é . Hudba až na 
výr1imky celkom absen tuje na stredoš kolskej (rrovn i. Za zlej súčasnej eko no m ickej sit LHícic . 
p ri prevahe mater iá lneho štýlu života považujeme hudobnú výchovu za d ô ležitú súčast du-
chovných hodnôt ako protivúhu konzumného ~pôsobu života. ' 

-t . ZU~ v procese privatiz<ícic majú minirmílnu šancu na prežit ie. Absencia h udobnej výchovy 
by hola v rozpore ~ ncd<Ívno prijatou C harto u prúva človeka na hudb u . ktorú predlo žilo 
Európske združen ie učitcfov hudby a ktorú v súčasno~ti gara nlll je v:ič~ i n a ~t<ítov Euníp~ke
ho spoločcnst va . 

Uči te lia hudobnej "~'Chovy 
v komťlľlianskom okrese 

Autorský večer Vladimíra Gajdoša 
Meno banskob ystr ické ho pedagóga . orga

nistu a ~k ladatcl"a Vladi m íra Gajdoša nic je 
medzi milovní km i hudby a umen ia v meste 
pod Urpíno m nezn<í me . Jeho dlhornčné pe
dago gicko-u me lecké pii~obcnie na pôde Pe
dago gickej fakulty - te raz už Un iverzity Ma· 
te ja Be la sa nieslo v znamen í neustá leho hl'a · 
dania. tvorivých mípadov a invencií. vy~o
k\·ch núrokov na ~eba >amé ho. ~tudemm 
i kolegov. Za d vadsaipiit mk ov pôsobenia "Y' 
.:hova l vda dobr~·eh hudobní kov a pedaglÍ· 
gm · za n iet en~· l'11 pre hudbu . "S;'r m neu~t :í le 

pracoval aj ako ~k ladatd a jeho prvé ~kladby 
uzre li svet lo sveta ešte v rokoch študent · 
ských . počas štúdií na Ko nzervatóriu v Br<Jti
slave. Jeho tvorbe hol venovan ~· k\Jncert 
v Bohéma kl ube ll . novem bra l lJlJ2 . kl!lr~· 
mode rova l člen zboru DJGT Pete r Svetlík. 
Účinkova l i poprední ban~kobystrickí uml'lci 
- ~<Í i h.ta opery DJGT J;ín Babjak. Da rina 
T u rilm'<Í. Margita Gro mod. Ju rm ~ l.. ého 
kvinte to a ~•unot n~· auwr V. Gajdo~. 

BEÁTA liHI.IARIKO\' .\ 
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OBSAH XXIV. ROČNiKA 1992 

Dohnalová, L.: Amatéri 
Dohnalová, L.: Klipy 
Dohnalová , L.: November 
Dohnalová, L.: Perpetua 

ÚVODNíKY 

OMa, J,: Čas radosti' , veselosti 
Hanzelová, M.: ... my muzikanti? 
Hanzelová, M.: Poco palelico 
Hanzelová, M.: Podra Komenského 
Jllrík, M.; Ad acta? 
Jurík, M.: Hj~dba na obrazovke 
Jurík, M.: Informácie 
Jurlk, M.: Nariadenie 
Jurlk, M.: Reminiscencie 
Jurík. M.: Schola ludus 
Jurík, M.: Sruby 
Jurík, M. : Skúsenosd 
Jurík, M.: Sponzori 
Jurík. M.: Súvislosti 
Jurík. M.: V mene Komenského 
Medllanská, 1.: Charta o výchove 
U!!ger, P.: O kritike 

~TÚDIE, ÚVAHY, REFERÁ lY 

Albrecht, J,: Hommage a Honegger 
Albrecht, J.: Kultúra baroka 
Albrecht, J,: O hudbe baroka 
Berger, 1.: Syslémovost' a pútavosl' v ~truklúre výchovných koncertov 
Berger, R.: Rekognoskácia v teréne 
Boor, J, : Barok- univerzálny umelecký Stýl 
Čížik, V.: Bohatstvo jedného života 
Elséhek, 0.: Európa v mozartovskej dobe. Kultúrnohistorické rozhovory 
Jakabovič, P.: Hudbu do života doby 
Jurík. M.: Letné putovanie za hudbou l. , ll. 

14/1 
11/1 
21/1 
6/1 
1/1 
4/ 1 

IS/ l 
7/1 
211 

1811 
5/1 
811 

19/1 
17/1 
13/J. 
1611 
10/1 
3/1 

2211 
1211 
9/1 

6/5 
U-2414, S 

JO/l , 2 
5/S 

23-.24/9 
"23-2414, s 

815 
4/J, 3 

9/S 
1718 

19/J, 6 
Jurík. M.: IFEM v Dolnej Krupej 23-24/8 
K11čk'. L.: P. P. B;ljan OFM (1721-1792) JS/3 
Klincla, F.: Organové nedorozumenia 811, ·3 
Malovec, J.: Koncert elektroakustickej hudby 23-2419 
Parík. 1.: ·otvoril" priestory vzdehívania 13/8 
Rusó, V.: Na náv~teve 23-24/tí, 7 
Rus(), V.: Stredoveká duchovná dráma na Slovensku 19/3 
Settari, 0.: Hudba v divaddných hrách J, A. Komenského v Siírospataku 16/3 
Settari, 0.: Jan Amos Komenský a hudobná výchova 713 
Szelepcsén~·i, J ,: Móie byf hudba formoo 7Ja? 1/S 
Szelrpcsényi, J,: Na programe,dlla: systém umeleckt!ho vzdelávania 13/9 
Szelepcsén~·i, j .: Potrebuje tvorivost' managera? 2211. 3 
Tuhmčáko,·á-Michalková, L:.: Hovoriace stopy. Maralnálie k 400. výročiu narodenia 

Juraja Tranovského 
l lnl(t>r, P.: Vzkriesenie Rossiniho opery serie 
Ursín~·o,·á, T.: Bednáriko,·e operné (a režijnt!t Vizít> svela a človeka 
lln;ín~·m·á . T.: Postannie Gejzu Ousíka v slownskej hudobnej kultúre 

Alhn•(·ht. J.: Sl'uhni· ,·stup do i.in>ht . 
llok(•s, \'.: Zahranil·nt' kontakt~· VŠMU 
llukm·i·nskai, J .: Akordeúno,·i · orchester kmického konzenatória 
UiO: Ra~·reuth a mládež 
l'n·t' cirkenté konzt'nat()rium 1111 Slownsku 
Slill('kll. U.: Úspech hratishl\'skej akordl'imovej škol~· 
Szell'pt'sén~·i, J.: Adrt'sát neznám~· '! Konzl'~,· atoristi ,·~·sokMkolákom 

lln!(l'ľ, 1'.: Lúčili sa s Mozartom 
Vankm·á, M:: Moderná p<.>pulármt hudba,. škole 

' g,. F ,, 

14/3 
614 

.. 13/6 
IO/S 

i l .( '.~ .l 

JS/4 
1212 
13/5 
1812 
1212 
9n 
3/4 

14/6 
18/2 

KONCER1Y, PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE 

Alb~chl. ·~: ; hni ~larej hu~b~· ,. Samt:~ínt> 
;\lhrechl. J,: Súbor Lonclon llaroque , . Rratislan 
Bachleda. S.: Potndilo sa dobré meno Dní ~itarm't>j hudb~· 

• , Be~!(er .- l.: l>ni <i>rl(ano•·ej hu db~· 
Bergt'r, 1.: Hudba a barok 
Berger. 1. : Mozart ,. sú,·islosti doby 
8eflter. l.: Pocta lhoi'úkm·i 
8erl(er. 1. : Priemt>rnost'. šedhost'... 
Berger. l.:· S lom mali llf'ltan 11 fal(ol 
Kl'r!(er. l.: Sonan7.a 
llt'r!(er. l. : S•·hito.:·né stretnutie s 1\fosko•·čanmi 
Jler!(••r . 1. : ( ln>d s nonm formáciou 
lllah~·nka. 1\1 .: Inšpirujúci nánal 
llokl's, V. : Nm· á snnflmia ,. Košiciach 
Rukm·inská, J .: J~nUiir ,. $tátnej lilharmélnii Koi;ice 
Ruk•.,·inská. J,: ,'7 . Košická hudobná jar- s~·mfonickt' koncerty 
l:luko,·inskú. J.: Ma mm' koncerty ,. Šhítnej Olharmónii Kolike 
lluk•.,·inská • .1.: ŠFK 
Člirska. E.: llni or~tanovej hudb~· 
Cárska. E.: Interpretačná kreatinmst' 
Cúrska. E.: ,Jánove Pašie J, S . . Bacha 
Cúrska. E.: Karen de Páslel 
l"árska, E.: Koncert~· v Mirbachu 
Cárska, E.: Medzinlir<>dni· feslinll Slovenské historické organ~· 
Cárska. E.: Nt>ustále tvori,·é hfadanie 
Čárska. E.: Nielen Prehliadka mladi·ch slcJ\·enskS'ch <)r~tanistm· 
Cárska. E. : Predvianočné benefičné konce rtv 
Cárska, E.: Sila oslovenia · 
Člirska, E.: Wa~tner Jacob . 
Černná. L.': Spomienkový večer Šimona Jurovského 
Čížik, V.: Dana Štiinová·Saturyová: Bach, Beethoven, Brahms, Bart()k 

., .. tížlk, 'V.: Dvil'ffi:ltál~· :.. dva zážitk)' 
Čjžik,. V.: K~c~rty r11kúskych umelcov 
Č.lžik, V.; Letné komorné koncerty . . ' 

. ~íllk:. \!.: ~art11 Bel\ačková ·ll Moyzei.11vo kvarteto 
Cí:!ik: V.: Matiné s anl(lickým klaviristom 
Čížik, V.: Miesto pre klavír 
Čížik, V.: Návraty 
Čížik, V.: Poet klavíra 
Čížik. V.: Pozdrav od protinožcov 
Čunderlíko,·á , E.: Absolventi lak trochu netradične 
Čunderlíková, E.: Tri premiéry naraz 
Čunderlíková. E.: Zfahčujúca dramaturgia 
J>ohnalová, L.: ll. Festival mladých umelcov Huagonály. 

Využité priletitosti 
Felle~i. P.: Talentované deti v SF 
Fiildešová, M.: Koncert Grame 
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213 
3/3 
5/3 

19/4 
4/-4 

17/5 
19/-4 
9/3 

11/4 
5/4 

J.V4 
9/4 
7/4 

17/5 
11112 

11 /4 
1214 
10/4 

18/1, 5 
2215 

31.1 
3/4 

16/5 
16/5 
814 

21/5 
J/3 

21/S 
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Fiilddová, M.: Václav Hudeček v Klariskách 
Hanzelová , M.: José Carreras v Bratislave 
Hrušovský, I. : Mládež spieva '92 
Javorský, 1.: Mahlerovcl v Bratislave 
Javorský, 1.: Perlltky z Mirbachu 
Javorský, 1.: SF v aprill 
Javorský, 1.: SF v januári 
Javorský, 1.: SF v marci 
Javorský, 1.: SF vo februári 
Javorský, 1.: Start 44. koncertnej sezóny SF 
Javorský, I.: Trávničkovcl - zá.ruka kvality 
Javorský, l.: Vstup do novej sezóny Slovenskej nl harmónie 
Javorský, 1.: Záver sezóny v SF 
Juril~, M.: ll Seminario Muslcale 
Jurík, M.: II. Festival mladých umelcov Hexagonály. 

O potrebe hodnotenia 
Jurík, M.: Na margo stretnutia mladých umelcov Hexagonály 
Kalinayoyá, J ,: Tvorcovia hudobnej Bratislavy 
Lábska, Y.: Rozličné a pestré ... 18. Bratislanké jazzové dni 
Lábska, Y .: Učili sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia 
Litschauerová, N.: Samuel Ramey so Slovenskou ftlharmónlou 
Marenčinová, D.: Vianočný koncert v prdovskej spevohre 
-mj-: Alyplos uvádza •.. 
Pavlovičová-Baková, L:.: Mali slávici nadchli v~tkých 
Podracký, 1.: Intermezzá · ' 
Podracký, 1.: Ma non troppo ... 
Podracký, 1.: O druhej polovici koncertnej sezóny v KMiciach 
Podracl\ý, 1.: O prvej polovici koncertnej sezóny v KMiciach 
Pokora, M.: Pražská jar 1992 
Režuchovä, V.: Festival s perspeklivou 
Režuchová, V.: Koncert mladých Svédov 
Svátková; 0.: Siará hudba v Prahe 
Svátková, O.: Slávnosti starej hudby . 
Svehlák, S.: Panoráma dotykov. Východná 
Tarinová, J.: Február a marec s SKO Žilina 
Tarinová, J,: November a december v SKO Žilina 
Tarinová, J . : V SKO Žilina 
Tvrdoň, 1.: XIV. festival zborového spevu V. F. Bystrého 
Unger, P.: Agentúra S pozýva ... 
Unger, P.: Gruberovej dar domovu 
Unger, P.: Karlovarskl laureáti v SND 
Unger, P.: Recitál Petra Mikulá~a , 

Urbancová, H.: Jedno dopoludnie pre dve duá 
Urbancová, H.: Kvarteto Albana Berga 
Urbancová, H.: Moyzesovo kvarteto 
Urbancová, H. : Pocta Debussymu 
Urbancová, H.: Polarity komornej hudby 
Urbancová, H.: Pondelky v Klariskách- priestor interpretom 
Urbancová, H.:· Slovenská hudba v Mirbachovom paláci 
Urbancová, H.: Stamicovo lfvartéto 
Urbancová, H.: V galérii s dvoma premiérami 
Urbancoyá, H.: Vianočné mystérium -tajomstvá n~ej tradície 
Urbančíková, L.: 37. KMická hudobná jar- komorné koncerty 
Urbančíková, L.: XXII. medzinárodný organový festival v KMiciach 
Ursínyová, T.: Pocta nestorovi- Môj rodný kraj 
Ursínyová, T .: S klasicizmom na úvod 

· uy: Pocta neslorovi - Nielen spomienka 
Pagácz, Z.: Evenings of New Music 111. 
vč: V znamení premiér 
Vitula, J ,: Kuriozita na koncertnom pódiu 
V. K.: Vranovské zborové dni 

13/S 
9/1, 2 
. 14/4 

13/S 
2214 
13/4 
618 

10/4 
7/4 

2214 
19/4 
213 

14/S 
1214 

11/9 
9/1, 2 

61S 
3111, 3 ' 

1614 
1312 
218 

1214 
1S/2 
8/4 
21S 

11/4 
214 

15/4 
11/11, 12 

1614 
1/4 

23-2417 
14/1 
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9/4 
5/8 

BRADSUVSKt HtJbOBNÉ .SIÄVNOSTI 

Berg~r. 1.: Komorné koncerty 
Čárska, E.: Stará hudba - súbory 

·Fólddová; M.: lnterpódium 1992 
Javorský, 1.: Dramaturgická kompozicia v ~tyroch Častiach 
Lábsjta, Y.: Jazzová legenda 
Unger, P.: Priemer na divadelných doskách BHS 

20/6, 7 
20/4, s 

20/5 
20/1, j 

2017 
21/6 

VEDECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ STRETNUTIA, SEMINÁRE 

Albrecht, J, : O modalite v Dolnej Krupej 
Albrecht, J, : Prvý národn.ý kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS 
Ba~anová, E.: Tvorivost' - s tále aktuálny problém hudobnopedagogickej praxe 
Čupková, R.- Kozáková, A.: Zaostrené na mladých . 
Elschek, 0.: Muzikologická konferencia v Karibskej oblasti 
J, A.: Záujem o slovenskú hudobnú minulost' vo Viedni 
Jurlk, M.: Min~losl' a súčasnost' hudobnej vedy 
Kačic, L: Hudba v stredn~j Európe 
Kallnayiová, J ,: V Skalici k 200. výročiu smrti Paulina Bajana 

·Krl'sák, M.: Ľudová lradicia ožíva. l l. pracovné rokovanie 
' Studijnej skupiny pre ľudové hudobné nástroje 

Mednanská, 1.: lntel(ralívna hudobná pedagogika v Prešove 
Med1ianská, 1.: Medzinárodná konferencia o učebniciach hudobnej 

výchovy v Prešove 
-mj-: Arts Education Systems v Moravanoch 

HUDOBNÉ DIVADW 

J)onizetti, G.: La Favorita. Opera DJGT Banská Bystrica (P. Unger) 
Donil.el!i, G.: Rita. Komorná opera Bratislava (P . Unger) 
Dubovský. M.- Krčméry, J.: Vefká doktorská rozprávka. Opera SND 

Bratislava (T. Ursínyová) 
Feľcman, O. - Poljakov, V.- Roždestvensklj, R.: Stará komédia. Spevohra DJZ 

Prewv (0. Dlouhý) • 
Friml. R.- Post, W. H., Hooker. 8. : Kráľ tulákov. Spevohra DJZ' 1Jrcšove 

(0. Marenčinová) · 
Gazzanga, G. : Don Giovanni. 'Komornli opera Bratislava (P. Unger) 
Hermann, J , - Stewart, M.: Hello Dolly! Spevohra DJZ Prt'šov 

(0. Marenčinovál 
Hérold, L. J. - Herlel, P. L.: La fille mal ~ardeé alebo Márna opatrnosf. 

Balet SND Bratislava (HU/KEJ 
Hervé, F.- Feldek, t.: Mamzelie Nitouche. Opera DJGT Banská 

Bystrica (E. Michalová) · 
Kálmán, E.: Čardášová princezná. Opera SD Ko~ice 

(0 . MarenčinovM 
Offenbach, J,: Dvaja slepci. Komorná opera Bratislava (1'. Ungt'r) 
Offenbach, J.: Orfeus v podsvetí. Opera DJGT Banská 

Bystrica (E. Michalová) 
Puccini, G.: Madame ButterOy. Opera DJGT Banská 8ystrlc11 (P. Unger) 
Puccinl, G.: Manon Lescauť. Opera ŠJ) KMice (0. Marenčinová) 
Rossini, G.: Barbier zo Sevilly. Opera SD Košice (0. Mar~nčinovál 
Rossini, G.: ll si~tnor Bruschino. Opera J)JGT Banská Bystrica (P. Urigerl 
Strauss, J,: Netopier. Opera SND llralislua (1'. Unger) 
Slltr, J, - Suchý, J.: Šfst' žien Henricha VIli. Spevohra 

DJZ Prešov (0. Dlouhý) 
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OBSAH XXIV. ROČNiKA 1992 ~e:t'92] 

Tolcs~uy, L.- MOIIer, P.: É~anjellum o Márii. No~á scéna Brali sla~a (Y. Lábska) 7/6 
Verdi , G.: Korzár . SKO Ziliml (P. Ungcr) S/6 
Verdi , G.: Traviata. Opera SND Bratislava (1'. Unger) 21/6 

Jurík , M.: Don Giovanni v Stavovsko m 
Litschauer ová, . : Styri premiéry 

••• 

Podols ká, A.: Katarína 1zmajlova v La Scale 
Unger, P. : Arabella - malý zázrak 
·Unger, P.: Boris podľa Tarkovského 
Unger, P.: Oo Rcme~a cez Prahu 
Unger, P.: Komu sadli na lep'! 
Unger, 1'.: Kopčák " na skok" doma 
Unger, P. : M ET včera a dnes 
Unger, P.: Nuparfumovaná Mignon 
Unger, P. : Nemorinissimo 
Unger, P.: eohrozená kráľovná koloratúry 
Unger, P .: eprebudená Butterfly 
Unger, P .: Piková dáma bez ~blóny 
Unger, P .: Talianske operné festivaly 1. , ll. 

Unger, J>.: Z kaluže do blata 
Unger, P. : ZHZ neprekročili svoj tieň 
Unger, P.: ZOrich - Európsky operný dom 
Urbancová, H.: Tanečná rozprávka pre deti 
Ursínyová. T . : Dá ma v klobúku 
Varga, j .: Bayreuth '92 
Varga, j .: Budape~tianska Ariana 
Varga, j .: Operné show v Budape~ti 

2/6 
1812 
17/6 
14/6 

1/6 
18/6 
22/8 
10/6 
10/6 
14/6 
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18/7 
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22/8 
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11/6 
Varga, J .: O rreus v Uudape~tianskej K'""'""'A' 
Varga, j .: Ro~siniho Mojži~ v Uudape~ti ·-r=---------------ii:V 
Vltula , J .: Bohéma v prai-~kom Národnom 

RO ZRiAs, 

Bok es, V.: Ďakujem 7.a takú podporu 
Dibák, 1. : lekol'ko i>Oznámok k č lánku E. 

.. aozaj podporil' tvorbu" 
Dohnalová , 1.. : Obratom na obr:tzovke 
Dohnalová, L.: VIanoce s rozhlasom 
Jurík. M .: Slovenská hudba v brnenskej 1>rud 
Redakcia: Hudba v r ozhlase je vážna vec 
Štefko. V.: .. Drobnost'" k polemike 
Trnavský, V.: Bez odpovede ... 
Trnavskj•. V.: Quo vadis rozhlasm·é vysiela 
Weidler . E.: aozaj podporil' t vorbu 

Bohme, 0 .: Koncert 1>re trúbku a orchester, 
a s iMikový orchester, Ponchielli. A. : 
Perry. W.: Koncert pre trúbku a 
Istropolitana. Slo~enská filharmónia. 

IJ•·o fák. A.: Malé orchestrálnf skladby-
J . Suk 11Usle. Česká filharmónia , J. u~mlllliA11&!K 

Hindemith . P.: Symfonické metamorfózy. 
, Česká lilharrnóniu. G. Delogu. O. l):mon 
Mozurt , W. A.: Klavírne sonáty KV .BO, KV 

S. Zumburský klu vír (1. Uer~cr) 

Rossi ni, G.: Arie inedite. E. l'alacio - tenor. "••vcnso<V 
C. Rizzi t M. jurík ) 

Schubert. F.: Spnfónia č . 2 11 dur. Symfónia 
Z. Ko~ler t M . Jurík) 

Vat\hal. J .' K.: Koncert pre husle a orchester 
husi(• a orche~tcr U dur. S,lo;O. B. Warchal 

KNIHY, 

Uur lasová. S.: Vojenskl' a regríotske picone. A 
(ll. Urhunco•ál 

Elschek . 0.: SloHnské l'udové pí~faly a ďaHi••lu•rnfón,,, 

tA. l\1(1žil 
kol .: Euríops kc s ia• islosti slovenskej hudb~ . l\'lo~i•:·olt>!!i«:a 

(J . J>ctiiczová) 
kol. : Kruk a miera. Budapcš f 19!19 ( l.. flu 
kol. : Rhytmik und Metrík in traditinnelh~n 

(J. Albrcrhtl 
kol. : Špir:íla vo •ede a umení. Uulhti>C~f 1988 
lo;iirncr. W.- Schulz. 1.. A.: Dies Rildnis.ist '"''"'"'"''mn 

1\lnsikali~chcs im Exlibris (K. lzako•ič) 
Pečman . R .: Slo h a hudba 1600- 1900. (0. S\:áJ ktj/ :(V \_A:,._.(A"U 
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~5 rokov od n niku tE. Ferko,·á) 

SdmfTrath. ll. :1 kol. : ComputH in der Musik. Stult~art 1991 t E. Ferková) 
l lr sinyovú, T .: Život na d•·och scénach (M . Jurík l 

·. ROZHOVORY 

Berger . 1. : Trúvničkovo k varteto v USA 
Čárska, E.: Svet nedotknutÝ časom (Valter Savant-Lcvet) 
Čížik . V.: NáHaty a rekapitulácie (Elena Ll•h)anová) 
Oohnalová, L.: Chcem hraf. hraf. hntf ... (Mariá n Pivka) 
Oohnalová. L.: Kvulita a náročnosf (Ida Černccká) 
Dohnalnvá, L. : Molto affabile ( lnterprchtčný seminár Eugena 1ndjint na 

VSMU ) ' 
l>ohnah.v:\. 1..: O tichých ítspccbndl na hhts ... <Eu~en l'rochác ) 
Dohnalm:í. 1..: S 1>ocitom •·lastnej užitnčnost i tJuraj Čižmarovič) 
J)o hnalová. L.: .. v kum~tc nel·xistuje falo~né kamarátstvo" 

(Ondrej l.l•nárd ) 
Oohnalnvá. L.: Tadeáš Saha 
Fôldešm •ú, M.: Ver íme v no• é obecensh•o (C. Kiráh•, l. Morťová. 1\'1. Stabóová, 

G. Eckhardl) ' 
Ham.ťlm·á. M.: Aj doma prorokom'! (Peter Pažický, Aleš Solárik) 
~lan7.elová. M.: ové možnosti pre študentm• VŠMU (Miloš Jurkovič) 
~lanzelnvá. M.: Život s umením (.J:l n l'ra~ant) 
Horvátlwvá, 11.: "l>oslucháč chce nbjavovaf" (Theodor Guschlhatwr) 
JakuhcuVIÍ. n.: Uudíaci Wardtalovci'! (Jindr ich l'azdcra) 
Jurík , M .: ... aby fakulta hola mladšia . kraj~ia a krcatívnej~ia tr'etcr Krbafa) 
Jurík, M .: Premeny hudobnťj Ukrajiny (Jelena Zinokevič) 

Jurík, 1\1. : Ruzhlas novou ~truktítrou (l:udovít M . Vajdičku ) 
Jurík. 1\'1 .: V)da\'atd'ské akthity SR tEiena Matulayo•'á) 
Kranuírm :í. N.: V~·nikajúci hníč ~ úch••atn~·m tónom (l)a•·id Rowland) 
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Marenčinová, D. : S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančikovou 
o podmienkach u práci v regióne 

-mjk-: Na slovíčko s Evou Blahovou 
Polá k , P.: Helmuth Rilling- Siroké spektrum starej hudby 
Režuchová, V.: Mo1.nosti pre mladých (Yvetta T unnenbergerová) 
Unger, P.: Odmietam hegemó niu režisérov (Peter Feranec) 
Ursínyová, T.: . .. ~novej funkcii (R. Stankovský) 
Vičar, J .: O Étose v hudbe (George Crumb) 
Vitula. j.: Duchovná hudba má ohnisko v Brixene (Jozef Lanz) 
Vitula. J .: Salzburské hry do novej umeleckej éry (Gerha rd Morlier) 
Vitula, J.: Umelecké návrat y Jifího Kouta 

VÝROČIA, JUBILEÁ 

Brož Miroslav (1. Wasserberger) 
Filip Miroslav (l:. C halupka) 
Fischerová-Martvoňová Eva (V. Čížik ) 
Gabčová-Kamasová Janka (1. Berger ) 
Heriban Jozef (P. Unger) 
Horváth Vladimír (pf) 
HruSo vská Anna (V. Blaho) 
Hudcová-Frešovú Zita (j. Krčméryová) 
Kamrlová Eva (V. Čížik ) 
Kopačka Milan (1'. Unger) 
Kowalski Július (vč. ) 
Lenárd Ondrej (M . Bla hynka) 

Mokrý Ladislav ('ľ. Urslnyová) 
Mór y Ján (M. Hanzelová) 
Poláková Anna (V. Blaho) 
Potemrová Máriu (J. Lengová) 
Sauberová-Nitrayová Alica (E. Kučerová) 
Skladaný J á n (J . Albrecht) 
Smíd Miroslav (V. Č.) 
Subert FrantiSek (P. Unger ) 
Terrayová Jana (L. Kačíc) 

Toscanini Arturo (A. Podolská) 
Vrtel' Albín·(M . Jurík) 

aeterna vo VP.-~ill•·d 

Albrecht, J .: Violov5• koncert vo Viedni 
Bodnár, N.: Aj Reszô by sa čudoval 
-BOR-: Triumf Zilins~ého mieSaného 
Bu ria\, L. : Z edičnej éinnooti V) da • 
C~kovíi, K.: Ces~ za kon!aJI:Itidou 
bOmánský, H . : Ťrl 'dnl s triom • 
-Gel-: Slovenský kómorný zbor v 
Jurík, M .: Ebcrha rd Waecbter
jurík, M.: Frankfurtská dejinná kri~m•:> t ll " 

v Rakúsku 

v Spanielsku 

slovcnskýrni spevá k1,11i 

Unk{'s, V.: Moz:rrt a lebo Salieri 
Dohnaluvá, 1.. : Oa capo al Fine 
Kupkm· ič. L. : Konei'nc diskusia 
Kupknvič. L.: Salier i'! to radSej Mozart. Vla<!o Bokes ... 
Kupkovič(ovci) , L.: "Ohyzdne nel'udský" 
Lukáč. A. 
Podracký. l. : Milý Vlado! 
Svátková, O . 

(:tv): Spoločnost' J armily ovotnej 

RÔZNE 

Hezná knvá. M . : Aktivity Spolku hudohného ľulklcku 
Ccluslm'cnsk~ konferencia Slovenskej hudobnej spuločnósti. 

Príhovor M. Jurkoviča 

Reft·n\t .l. llat ríka 
Ceny SliF za rok 1991 
l)iplom kritiky E. Suchot\ovi a M. Kopelentovl 
Filo. V. - Konečnj· . A.: Koncerty v kostoloch 
Hant.dmá. M.: SloHnská filharmó nia a kaslnci'! 
J . V.: Pr ažská j a r s no••ou koncepciou 
Kopcrnkký, K.: Polemika 
Lap~:msk.í• , M .: l'red festh a lom Hex:tjlnnály 
Mr(ozek . 1). : Nadácia 1:uduvíta Rajtera 
l'iifručn~ akth•ity Slc l\'cnskcj hudnbtwj SIKIIočnusti 

Schleichcr . 1.. : Sl)(llučnosf F. u~ztu 
l '::::er . 1'.: S• oj hhts >i •úžim a opatrujem 
ll. valné zbmma7.denic Slovenskej hudobm·j íanie 
\'itálo•á. Z. : Slo•cn~k1í spoločnost' F. Sl·hubertu 
Vitula. J .: česk1i filhurmcínia na ráa·cstl 
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