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Vianoce i Novf rok sú za nami. Doznie
vajú l' nás vlastenect vom predchnuté tele
vlzne prtjavy, diskusie, úvahy, novoročné 
gratulácie, prijali sme takmer stovku me
dzinárodných uznaní na~ej ~tátnej su vere
nity. Na prelome týchto historických ro
kov pri/l často frekventovali slová, že za
činamc 10 novom, z novej štartovacej čia
ry, že ~iname budoval' na novj ch zákla
doch. Je to zaozaj tak? 

KahU spoločnost', jej ideológia, fllozo
lia, kultíra i umenie, ako aj spoločenské 
vedomie sa vi dy rodili J1 menili v lone 
predchálzajúceho obdobia, v lone chj b, 
omylov 1 životom prekonávajúcich návy
kov. Tieo chyby a omyly mali by by t' hlav
nj m i rildlom poznania pri formovani na
k } persJektl vy, ak o samostatného subjek 
tu, ktor) chce vkročil' do sveta ak o rovno
cenn! psrtner ostatnjch, už dávno medzi
národne rznanjch subjektov. Sú tu v~k aj 
určité hitorické vlizby, ktoré pocit'ujeme, 
alebo ešt> dlho budeme pocit'ovat', najmli 
v na~ej lldobnej kultúre. V kaldom pri-

PfJ noYom ••• 
pade staé praktiky bude potrebné nahra
dil' novj al formami a metódami suverén
nej spolu,ráce. 

Samosatné Slovensko je už niekoľko 
dni histokkj m faktom. Do ak ej miery sa 
tento faki bude naplňat' do podoby, akú 
sme si i el11i k oncom minulého roku, do 
akej miery si tento fakt osvoj a stlWky, ba 
I/sice fudl, ktorl sa budú podieľal' na bu
dúcom uMrani obojstranne vjhodnjch 
a suverénnych foriem spolupráce, to je vec 
ešte veľmi relatívna. Od proklamácii 
k skutočnej rovnocennej spolupráci bj va 
zvyčajne ďtleko. Nebude ľahké zbavil' 
sa urazenosll, povj~enosti, poručnictva 
ale aj mene):ennosti. Na druhej strane 
som presvedlenf, ie diela českjch maj
strov hudobného umenia, počnúc Smeta
nom ai k súčasnosti, budú tak ak o aj dote
raz i v budúcrosti zniet' na na~ich koncert
njch pódiách. No nie som sl už tak istj , 
ako to bude Sil slovenskou hudbou v čes
kom prostredí, kde slovenská hudba už ro
ky zaznievala Im sporadkky, zriedkavo 
alebo vôbec nlt. Chcel by som verlt', že vj
mena našich kaltdrnych hodnôt už nebude 
povinná, ako ID bolo v minulosti, za čiar
ku, podla proaJicolov, ale že bude zodpo
vedať trendom európskej kultúrnosti, že 
aj slovenský sUadatef čl interpret bude 
kdeiofvei v Etrópe, teda aj v Čechách, 
stáť vedia ake}lofvek európskej osobnos
ti, ako ume/echá osobnost' hodná pozna
nia . . . 

A práve v t011to smere nás éJiká práca 
po novom. Ako to bude, o tom rozhodnú 
ľudia na všetkýd postoch. Riaditelia, dra
maturgovia orclfttrov, divadiel, agentúr, 
ale aj samotni UIJelci. Čo bude o nás ve
diel' s vet, rozhdlnú hudobné vydavateľ
stvá, gramofónoré firmy, súkromni pod
nikatelia v ob/asi hudobnej kultúry , pro
pagačné a infornačné systémy (ak si ich 
vybudujeme), čosa bude pisat' o hudob
nom živote oboch národov bfvalého Čes
ko-Slovenska, to !Jude na zodpovednosti, 
korektnosti redaltorov a Y fredaktorov 
českých a slovensiých hudobných časopi
sov. 

Novú kvalitu price a vzt'ahov nemali by 
sme chápal' len "' veciach merateľných 
starou čl novou mnou, ale aj v kategó
riách dukvnj ch, 'ôckjch a morálnych. 
Po novom by sa mb preja vit' aj úcta jed
ného národa k drUlému, človeka k člove
ku. S týmto priania vstupujeme do roku 
1993, od ktorého v~ci tak veľa očakáva-
me. 

MARI ÁN J URfK 

• 3,50 Kčs 13. 1. 1993 1 ) 

WOV Á SLOVENSKÁ, HUDBA 
22.-28. novembra 1992 

Spolok slo .. enských skladatel 'ott, 
Slo .. enský rozhlas, Slottenský hu· 
dobný fond, Slottenslui hudobná spQ
Iočnosť, Slo't'enský l 'udotj umelecký 
kolektt .. a Konzenatórium .., Bratl
sla't'e - to boli poriadateiJa festl't'a/Q
.. ej prehliadky No't'á slo't'enslui hud
ba. Vž po iestnástykrát sa uskutOO. 
nllo toto denlé pô .. odnej l't'orby. 
V ostatných rokoch nadobudlo opTQ
tl minulosti periodicitu bienále 
(striedal'o s lestl't'alom Melos-Étos), 
lnonwn;ŕm momentom bolo lÚ mies
to konania -s ffullllkou thoch pod
q}atl sa koncerty usk.utočnlll ,.,pod 
jednou strechou" • ... priestoroch kon
certných štúdlf Slo.-enského rozbia· 
.~u. Úspešným ostieženfm bola expo
z/cla yf'l't'amých pnk hudO~!J~~ 
lnl talo...."á tlel 't'O foyeri Slo....,..."' 
ho rozhlasu. 

V recenziách sa snažfme obsiah· 
nuf a zbo4aotlť sldádby 14} lnterpre
ta~né 'fÝII.OIIY, ktoré l't'oria prátte 
" prfpade no't'e} l't'orby Integrálnu 
j ednotu produkcii. 

{l \(A l! 
t 

'l'! . .... 41 ( ~ .. 
• o ·~ 

~ • 

Moyzesovo kvarteto opäť patrilo k nlijfrekYentovaneHím interpretom. Vystúpilo lij na verni
sáži Schubertovskej výstavy vo foyeri SF. Snímka M. Jurík 

KOMORNE KONCERTY 
Nepodarilo sa mi navštíviť všetky koncerty 

tohtoročnej prehl iadky Novej slovenskej 
hudby , v zošt íhlenom bulle tine ovenčenej 
prívlastkom " festivalová". Nebolo to však 
okázalé podujatie , hoci kvantitat ívne veľko
rysá ponuka z produkcie "širokého skladateľ
ského frontu" navodzovala analógie s pred
chádzajúcimi ročníkmi NSH - veď v priebehu 
týždňa odznelo na 8 komorných, l symfonic
kom a dvoch scénických podujatiach (neráta
júc blok folklórnej hudby a koncert inštruk
tfvnej tvorby) 50 die l od 45 autorov. Reno
mé festivalu malO azda - z dôvodu absencie 
širokého informat fvneho textu v bulleti
ne - nahradiť sprievodné slovo, ktoré však 
napriek profesionálnej dikcii oboch 'mode rá
torov posúvala prehliadku, v podstate určenú 
pre zasvätených, do polohy estrády č i výchov
ného konce rtu . Zachovaná zostala pôvodná 
idea- poskytnúť sústredený priestor kompo
zičným novinkám, hoci sa zdá, že väčš í spolo
čenský efekt získavajú premiéry domácich 
skladieb v rámci fes tiva lu BHS (dva nové 
a jeden staronový opus l. Zeljenku), resp. 
počas abonentných cyklov Slovenskej filhar
mónie (Godárová 2. symfó nia), lebo sa stáva
jú súčasťou širšieho dramaturgického profi lu 
hudobného života. Prehliadka má však v tej 
podobe, v akej ju realizoval hlavný organizá
tor Spolok slovenských skladateľov pri Slo
venskej hudobnej únii , nesporne informatív
nu a stimulačnú funkciu a je j dôležitosť pod
čiarkujú aj nové ekonomické a spol.očenské 
súvislosti . Súčasná hudba bola sice vždy 
"menšinovým žánrom", dnes však musí zba
vovaná oficiá lnej podpory en bloc bojovať 
o prežitie a sebazáchovu, potvrdzovať zmy
sluplnosť a hodnotu svoje j existencie. Preto 
možno pochopiť úmysel organizátorov - pre
nechať dramaturgický výber samotným tvor
com . 

Cez poslucháčske skúsenosti , ktoré som 
získal prostredn íctvom troch komorných 

koncertov - poobedňajšieho zo dňa 25. ll. 
venovaného tvorbe • N. Bodnára, J. Beneša, 
E. Kráka, J. Malovca, J. Gahéra; večerného 
zo dňa 26. ll. s programom z diel P . Bagina, 
V. Bokesa, J . Pospfšila, P. Malovca a L. Kup
koviča a napokon záverečného uvádzajúceho 
skladby l. Paríka, J . Sixtu , I. Zeljenku , 
T. Salvu a M. Bázlika- si dovolím konštato
vať nevyrovnanú kva litatívnu úrovcri prezen
tovaných opusov (čo je prirodzený sprievod
ný jav všetkých preh liadok), zaangažovaný 
i nterpretačný vklad koncertných umelcov do 
prezentácie programovanej tvorby a skrom
nejší, než po iné roky, záujem obecenstva. 

Jestvuje značná skupina slovenských skla
dateľov, schopných a ochotných prin iesť kaž
doročne na prehliadku nový opus, menlivé 
spoločenské podmienky vyžadujúce obhajo
bu umeleckých hodnôt a ašpirácií viedli nie
ktorých autorov k akcentácii duchovných 
konštánt a opôr (Krák, Bokes, Parík, Zeljen
ka) , viacerí sa však spoľah li na odhad kva lfl 
vlastného kompozičného štýlu, a preto siahli 
buď k reminiscencii (Bagin), k uvedeniu star
šfch skladieb (Beneš, Bázlik) alebo najčastej
šie k podčiarknutiu konštánt individuálnych 
umeleckých konfesií, k navodzovaniu idey 
kontinuity a stabil ity. 

Beneš, Krák, J. Malovec 
Bodnár, Gahér 

Po vypočutí oneskorenej premiéry 3. kla
vírnej sonáty Juraja Beneša sa mi vybavila 
etapa lúdickcj autorovej poetiky, realizovaná 
v rade skladieb počnúc Préfcrence, písaných 
v priebehu 70. rokov, ktorá spočíva najmä 
v odmietaní tektonických konvencií , okáza
lej gestiky a emocionálnej exhibície. Beneš 
podobne ako v predchádzaj úcej klavírnej so
náte , ktorú si pamätá z premiérového uvede
nia v poľskom Baranowe v r. 1976, rozihráva 

klaviatúru, pričom prvoradé je "sonare" po
hybu určované statikou a dynamikou rytmic
kých modelov a zmenami hustoty faktúry s la
tentným dramatickým "ťahom". 

Skladba Egona Kráka Pulchcrrirna ad ho
norcm Sancti August ini mcmoriae pre 2 slá
č ikové kvartetá a klavír vyviera z obdivu 
k myšlienkam autority stredovekej estetiky 
sv. Augustína, ktorý prvý zreteľne horlil za 
uplat ňovanie princípov krásy v umení. Au
gustínovska trojica: modus, species c t ordo 
primeranosť, tvar a poriadok je ideálom, ku 
ktorému sa Krák snaží pri b ližovať. Krása je 
symbol izovaná expresiou romantického typu, 
ťažiacou z postupného chromatizovania har
monicky jasných štru ktúr. Celok má tvar 
suity, bazíruje na koncentrovanom rozj ímaní 
korunovanom pôsobivou passacagliou. Au, 
tor sa nezrieka neoromantickcj gestiky, len ju 
na rozdiel od predchádzajúcich skladieb zba
vuje u rči tej kŕčovitost i. 

Jozef Malovec je skladateľom spontánneho 
naturelu , ktorý dokázal upla tniť v rozmani
tých technických a štrukturálnych kontextoch 
a výrazových polohách. Premiénw aná šesť
~asťová klavírna suita je striedmou autopor
t rétnou skicou, kde sa mihne z.myse l pre va
riačné obmcňovanie rytmickych modelov, 
disciplinované melodické myslenie i štylizač
ne distingvovaný kontakt s historickou hud
bou z územia Slovenska . Ufčujúcou dimen
ziou celku je (napr. na rozdiel od epického 
Kráka) intímna lyrika zaot:>Tuj úca kontrasty 
meditatívnosti a tanečnostl. Introvertný svet 
Malovcovej suity prilieha\O tlmočil S. Zam
borský. 

Po vytratení P . Breinera z okruhu "vážnej" 
hudby a pri sporadickjch kontraktoch P. 
Mart inčcka a l . Bu riasa s jazzovými prvkami 
je Norbert Bodnár jelliný, ktorý si okruh 
týchto prvkov, nesporrC stále inšpiratívnych 

pokračovanie na 3. str. 
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S účinnosťou od l. januára 1993 do
chádza k významným zmenám v oblasti 
zdaňovania príjmov z lite rárnej a ume
leckej činnosti. Z ákon č . 36/1965 Zb . 
o dani z príjmov z lite rá rnej a umeleckej 
činnosti , v znení neskorších predpi
sov, ako aj jeho vykonávacia vyhláška 
č. 184/1968 Zb. v znení neskorších pred
pisov , k uvedenému te rmínu strácajú 
platnosť. Budú nahradené záko nom č. 

286/1992 Z b. o daniach z príjmov, ktorý 
bude univerzálnym spoločným záko nom 
pre zdaňovanie príjmov fyzických 
i právnických osôb. Výsledná celoročná 
daňová povinnosť bude po prvý raz za 
rok 1993 zodpovedať úhrnu príjmov ob
čana z rôznych zdrojov. Daňové prizna
nie sa bude skladať z čiastkových zákla
dov dane podľa jedno tlivých druhov 
príjmov. Pôjde o tie to druhy príjmov: 
príjmy zo závislej činnosti a funkčných 

požitko v (zdaňované dnes daňou zo 
mzd y) ; príjmy z podnikania a inej sa
mostatnej zárobkovej činnosti (te raz 
zdaňované daňou z príjmov obyvateľ

stva a daňou z príjmov z lite rá rnej 
a umeleckej činnosti); príjmy z kapitá lo
vého majetku (napr . dividendy , podie ly 
na zisku spoločností , úroky z vkladov 
a pod .) ; príjmy z prenájmu a ostatné 
príjmy (sem budú patriť napr. príjmy zo 

· zdedených práv; rôzne príleži tostné 
a náhodné príjmy, kto ré do výšky 6 000 
Kčs brutto ročne budú o d dane oslo bo-

. dené). Dochádza k zjednoteniu daňo
vých sadzieb, uplatní sa progresívna d a
ňová sadzba. Daňové sadzby a zavedené 
pomerne široké nezdaniteľné minimum 
sú ustanovené tak , aby pri súbehu pla
tieb po istného do sociálnych fondov 
a d ane nedošlo najmä u najnižších príj
mových skupín obyvateľstva k neúmer
nému zníženiu životnej úrovne. Uvede
né fo ndy budú určené na financovanie 
sociálneho po istenia , dôchodkového za
bezpečenia, lekársku a zdravotnícku 
starostlivosť , ako aj na úhradu dávo k 
v nezamestnanost i. 

Z uvedeného vyplýva , že sa zruší 
3%-ná daň , kto rú je možné aplikovať za 
stanovených podmieno k do konca roka 
1992 na príjmy z lite rá rnej a umeleckej 
činnosti do výšky 25 000 Kčs netto roč
ne. Po ukončení prác spojenýc;h s uza
tvorením zdaňovacieho obdobia roku 
1992, prestane mať význam existencia 
Zúčtovacieho strediska Slovenského 
fondu výtvarných umení v Bra tislave. 
Terajší daňovníci d ane z príjmov z lite
rárnej a umeleckej činnosti budú od bu
dúceho roka priznávať všetky svoje prij
my na daňových úradoch podľa miesta 
svojho trvalého pobytu alebo miesta , 
kde sa budú obvykle zdržiavať (aspoň 
183 dní v kalendá~nom roku). 

Z o zákona SNR o správe daní a po
pla tko v a o zmenách v sústave územných 
finančných o rgánov č. 5l l/1992 Z b. vy
plýva pre týchto daňovn íkov povinnosť 
zaregistrovať sa na príslušnom daňovom 
úrade, a to najneskôr do 30. júna 1993. 
Odporúčame však! aby sa tí daňovníci , 

Podľa nového zákona o daniach z príjmov 
(č . 2o6/1992 Zb.) a v súvislosti so zrušením 
zákonov o d ani zo mzdy a o dani z príjmov 
z literárnej a umelecke j činnosti od l. l. 1993, 
dochádza k poclstatným zmenám v zdaňovaní 
honorárov, ko"krétnc príjmov z príspevkov 
do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie. 
I. Uvedené príjmy budú podľa nového záko
na, pokiaľ budú plynúť zo zdrojov na našom 
území , zdane né niekoľkými spôsobmi: 
l. Pokiaľ bude takýto príjem plynúť fyzickej 

osobe z pracovn~>-prévneho vzťahu (na zá
klade pracovnej r.mluvy, resp. dohody po
dľa Zákonníka práce), bude zdanený po
dľa § 6 zákona, t. i. ako príjem zo závisle j 
činnost i (te rajšia d-ň zo mzdy). 

2. Pokiaľ bude tento príjem plynúť fyz ickej 
osobe z autorsko-prévneho vzťahu (na zá
klade zmluvy podľa autorského zákona) 
bude zdanený podľa § 27 ods. 2 zákona , 

INFORMÁCIE 

ktorých daňová povinnosť za ro k 1992 
presiahne IO 000 Kčs, zaregistrovali čo 
naj ~kôr, kvôli zavedenej povinnosti pla
lema preddavkov na daň v priebehu ro
ka 1993. 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 286/1992 
Zb. o daniach z príjmov budú príjmy 
zdaňované te raz daňou z príjmov z lite
rárnej a umeleckej činnosti predstavo
vať príjmy z inej samostatnej zárobko
vej činnosti. Budú patriť medzi príjmy 
"z použitia a lebo poskytnutia práv 
z priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva, včítane práv príbuzných au
torskému právu, a to včítane príjmov 
z vydávania, rozmnožovania a rozširo
vania lite rá rnych a iných die l na vlastné 
náklad y". Pri určení týchto príjmov je 
potrebné vychádzať z predmetu autor
ského práva, ktorým sú lite rá rne , vedec
ké a umelecké die la, ktoré sú výsledkom 
tvorivej činnosti autora. Ide najmä 
o die la slo vesné, divadelné , hudo bné, 
výtvarné vr. die l archi tektonického 
umenia a diel úžitkového umenia, ďalej 
filmové, fotografické a kartografické 
die la. D ô ležité je uvedomiť si, že pred
meto m ochrany v zmysle autorského zá
kona sú aj programy počítačov. Za 
príjmy sa budú považovať všetky príj
my, t.j . peňažné , nepeňažné , dosiahnu
té aj výmenou. T ak ako je tomu aj te raz, 
nebudú sem patriť príjmy, ktoré plynú 
z pracovnoprávneho a lebo po dobného 
pomeru. Vtedy pôjde o príjmy, kto ré 
budú zdanené ako príjmy zo závislej čin
nosti podľa § 6 cit. zákona (zdaňované 
teraz daňou zo mzdy). 

Predmetné príjmy budú tvoriť (po 
znížení o výdavky) čiastkový základ d a
ne z príjmov za ce lý ro k . Ak bude mať 
daňovník aj iné druhy príjmov , napr. zo 
zamestnaneckého a lebo po dobného po
meru, alebo z prenáj mu a pod. , tie to bu
dú tvóriť ďalšie čiastkové základy dane. 

Pri určení ročného zdaniteľného príj
mu z literárne j a umeleckej činnosti 
(čiastkového základu d ane) dochádza 
k zmenám. Tie to sa týkajú napríklad aj 
odpočítateľných súm od týchto ročných 
príjmov. Ak si daňovník neuplatní vý
davky preukázate l'ne vynaložené na ich 
dosiahnutie , zabezpečenie a udržanie, 
bude si môcť zaplatiť výdavky v paušál
nej výške 30 % z príjmov. Nebude sa 
rozlišovať o aký druh , resp . odbor čin
nosti sa bude príjem , resp. výd avok 
týkať. Dochádza k zjednoteniu teraz 
pla tných odpočitateľných súm (od 20 do 
60 % ) . V prípade, že sa daňovník roz
ho dne pre 30%-ný odpočet výdavkov, 
bude povinný pre daňové účely viesť evi
denciu príjmov a evidenciu hnuteľného 
a nehnuteľného majetku. Pokiaľ si da
ňovník upla tní pri zistení tohto či astko
vého základu dane výdavky preukáza
teľne vynaložené na uvedené príjmy, 
môže si ich odpočíta ť len vo výške, kto rú 
ustanovuje záko n č . .286119.92 Z b. v spo
ločných ustanoveniach. Musí prito m vy
chádzať z účtovníctva . Avšak z citované-

t. j . a ko príj em z inej samostatnej zárob
kovej činnosti nasledovne: 
a) Ak príjem za jeden prispevok do no

vín . časopisu, rozhlasu alebo televízie 
bude predstavovať sumu do výšky 3 000 
Kčs vrátane, bude zdanený osobitnou 
sadzbou da ne vo výške 10 % priamo 
platiteľom príjmu. Základom dane 
bude len príjem (t . j. nezohľadňujú sa 
žiadne výdavky) zao~rúhlený na celé 
korun y dole. Pre da riovníka - príjem
cu - bude daň Zl! tento príjem vyrovna
ná a te nto príjem nebude potrebné 
uvádzať do dar,ového prizna nia po 
skončení . zdaňovacieho obdobia (ka
lendárneho roka). Táto osobitná sadz
ba sa uplatní u všetkých daňovníkov , 
t. j . bez ohľadu na to , či maj ú alebo 
nemajú bydlisko na našom území. 

b) A k uvedená suma za j eden príspevok 

ho daňového zákona vyplývajú odlišnos
ti oproti účtovným predpisom . Sú tam 
stanovené výdavky, resp. limity, ktoré 
možno pre daňové účely uznať . Po dob
ne sú určené výdavky, ktoré nemožno 
pre tie to účely uznať, napr . výd avky na 
reprezentáciu , výdavky na osobnú spo
trebu daňovníka , zapla tená daň z príj
mov a pod . 

Od stanoveného základu dane (resp. 
súčtu čiastkových základov dane) sa pre 
daňové účely odpočíta nezdaniteľná časť 
príjmov, z ktorých sa daň nebude vy
berať. 

Pri určení nezdaniteľnej časti základu 
dane sa uplatnia rovnaké odpočítateľné 
sumy u všetkých daňovníkov (fyzických 
osôb). Ročný základ dane (príjmy-vý
davky) sa zn íži o sumu 20 400 Kčs (po
kiaľ nepôjde o požívatefa starobného 
dôchodku s dôchodkom zo sociá lneho 
poistenia vo výške 20 400 Kčs za ro k 
a viac) , ďa lej sa odpočíta 9 000 Kčs za 
každé vyživované dieťa žijúce s daňovn í
ko m v spoločnej domácnosti , najviac na 
štyri de ti (uplatní sa len u jedného 
z manželov), 12 000 Kčs na manželku 
(manžela), pokiaľ jej (jeho) príjem za 
ro k nepresiaho l sumu 20 400 Kčs, >6 000 
,Kčs ak je daňovník či astočne invalidný, 
12 000 Kčs ak pôjde o požívateľa plného 
invalidného dôchodku , resp. 36 000 Kčs 
ak bude držiteľom preukážky ZŤP-S 
(zvlášť ťažko poškodený so sprievod
com). Ďalej bude možné uplatni ť od
počet rovnajúci sa hodnote darov po
skytnutým o bciam a právnickým oso
bám so sídlom na našom území na záko
nom stanovené účely . Podmienkou je , 
že úhrnná hodnota darov musí byť aspoň 
2 % z ročného základu dane (t. j. pred 
odpočtami nezdaniteľných súm) a lebo 
l ·ooo Kčs ale najviac 10 % zo zákla
du dane za rok . A k by 2 % .zo základu 
dane bolo menej ako l 000 Kčs , odpočet 

možno uplatniť . 

A k je daňovník požívateľom sta
ro bného dôchodku z fondu sociálneho . 

' poistenia, základná nezdaniteľná suma 
(20 400 Kčs) sa mu neodpočíta v prípa
de , ak jeho dôchodok činil 20 400 Kčs 
a viac za príslušný rok. Ak by bol tento 
dôchodo k nižší, odpočíta sa mu rozdiel 
medzi týmito sumami . 

Z vypočítanej dane možno ďalej od
počítať sumy za zamestnávanie pracov
níkov so zmenenou pracovno u schop
nosťou (5 000 Kčs za každého pracovní
ka, resp . 15 000 Kčs ak pôjde o pracov
níka s ťažším zdravotným postihnutím). 

A j naďalej si bude môcť daňovník 
z príjmov, kto ré dosiahne za viac rokov 
(napr. za určité dielo) , rozdeliť rovno
merne na najviac tri pomerné časti . Jed
nu pomernú časť zahrnie do základu da
ne v ro ku po dania priznania (zo všet
kých príjmov) a zistí pe rcento dane zo 
základu dane. Týmto percento m sa po
tom vypočíta daň zo zostávajúcej časti , 

bude vyššia ako 3 000 Kčs , platiteľ príj
mu dar' nezrazí a daňovník - príjemca 
honoráru - bude povinný po skončení 

zdaňovacieho obdobia (kalendárneho 
roka) úhrn všetkých tak to prijatých ho
norárov priznať v dai\ovom prizna ní 
a zo všetkých príj mov spolu zapl ati ť 
správcovi dane daň . 
Plat i teľ vyplat í honorár v brutto výške. 
V takomto prípade budú plat ite lia 
(právnické i fyzické osoby) povinní 
uskutočnené platby oznamovať miest
ne príslušnému správcovi da ne (dai\o
vému úradu). V oznámeni sa uvedie 
meno a trvalý pobyt fyzickej osoby, vy
pla tená suma a dôvod platby. Oznáme
nie sa zašle vždy po uplynut í kale ndár
neho polroka . 
Na zabezpečenie dane u daňovníkov , 
ktorí nebudú mať na našom území byd-

príp. častí príjmu dosiahnutého za viac 
rokov. Nebude už potrebné na rozlože
nie týchto príjmov dávať žiadosť na Mi
nisterstvo financií SR , tak ako je to mu 
za terajších podmienok. 

Daňovník si bude musi eť zvyknúť na 
skutočnosť, že si daň bude pri podaní da
ňového priznania do 31. marca nasledu- ... 
júceho roka (po prvýkrát v roku 1994 za 
rok 1993) sám vypočítavať, resp. to za 
neho spraví daňový poradca. 

Do daňového priznania (na tlačive , 
·ktoré vyd á Ministerstvo financií SR) 
uvedie aj všetky ostatné príjmy. Neuve
die sem sumy, kto ré sú v zmysle nového 
daňového zákona od dane oslobodené 
(napr. cenu z verejnej súťaže do výšky 
lO 000 Kčs , dávky, resp . plnenia zo so
ciálnych fondov, podpory z verejných 
prostriedkov, z prostriedkov nadácií 
a ďalšie). Neuvedie sem tiež príjmy, 
ktoré nie sú predmetom dare (napr. 
príjmy získané darovaním a cedením) 
a príjmy, z kto rých sa už daň znzila oso
bitno u sadzbou dane (napr. prímy z di
vidend, úroko v z tuzemských úpo rných 
vkladov , odmeny člena štatutáneho or
gánu právnicke j osoby a pod.). 

Zmeny nastávajú aj pri zdanní príj
mov za príspevky do novín, čsopisov , 

rozhlasu alebo televízie, pl)'!Úce zo 
zdrojov na našom území, poki{ nepô j
de o príjmy vyplývajúce z pacovno
právneho alebo podobného vzťhu . Po
kiaľ príjem za jeden takýto JÍSpevok 
bude činiť 3 000 Kčs včít ane , ula tní sa 
tu osobitná sadzba d ane primo pri 
zdroji výplaty vo výške IO %. Iaň bude 
týmto pre daňovníka vysporiadná a ne
bude musieť tento príjem uvád1ť do da
ňového priznania. Pokiaľ by taýto prí
jem presahoval uvedenú hra:C\1, da
ňovník ho obdrží v bru tto sun a bude 
povinný priznať ho spolu s itmi príj
mami po sko ntení roka v daňvom pri
znaní. 

Na zabezpečenie dane bud platiteľ 
príjmu v tomto prípade (právcká i fy
zická osoba) povinný uskutoČ!né plat
by (ktoré neboli zdanené) anamovať 
dvakrát do ro ka príslušnémlK'Jňovému 
úradu. V oznámení uvedie nno , trvalý 
pobyt fyzickej osoby, vyplenú sumu 
a dôvod platby. 
Daňový úrad bude mať tl oprávne

nie uloži ť právnickej i fyzKej osobe, 
aby pri výpla tách v prospecdaňovníka 
zrážali až 10% -ný preddrok na daň . 
Tento príjem daňovn ík U\die v daňo
vom priznaní a uhradený reddavok si 
odpočíta od daňovej povitosti za prí
slušný ro k . 

Na záve r je potrebné pozorniť na 
skutočnosť , že pre daňovéovinnosti za 
rok 1992 sa použijú ešte derajšie pred
pisy. Každý príjem z literátej a umelec
kej činnosti, kto rý fyzickosoba o bdrží 
od l. l. 1993 (aj keď sa bk týkať pred
chádzajúceho o bdobia) , tž bude zda
nený podľa nového zákna o daniach 
z príjmov. 

3? 
lisko ani sa tu nebuú obvykle zdržia
vať (aspoň 183 dn í kalendárnom ro
ku), t . j . najmä u dzincov, bude pla
ti teľ povinný z takloto honoráru zra
ziť preddavok na d' vo výške lO % . 

ll. Pokiaľ by všetky uvcené príjmy plynuli 
fyzickým osobám, ktoré raj ú na našom úze
mí bydlisko , alebo sa ttobvyklc zdržujú zo 
zdrojov v zahraničí zo šttov, s kto rými ne má 
naša republika uzatvoroú zmluvu o zame
dzení dvoj itého zdane ní, bude potrebné ich 
po skončen í roka uviesť daňovom priznaní . 
Pokiaľ by tieto príjm~lynuli týmto daňov

níkom, s kto rými má n~a republika uzatvo
renú zmluvu o zamedzní dvojitého zdane
nia, pri zdane ní sa budc>ostupovať podľa tej
to zmluvy. 

ng. Dagmar Piršelová 
Jv.nistcrstvo financií SR 



NOVÁ SLOV ENS KÁ HUDBA 

KOMORNÉ KONCER'IYj 
dokončenie z l . str. 

pre súčasného tvorcu , priebežne kultivuje 
a rozširuje. Skladba s príznačným názvom 
Jam session pre akordeón a bicie nástroje 
prezrádza stupeň auto rovho opojenia sa oso
bitým plynutím rytmicko-metrickc j bázy, im
provizačnou voľnosťou a zdravou muzikali
tou. Aj keď akordeón, ako nástroj ume leckej 
hudby, nemám vo veľkej obľube, zanietený 
výkon V. Čuchrana v spo lupráci s F. Maj
chcrom dovolil akceptovať Bodnárovu voľbu 
inštrumentára. 

Je celkom pochopiteľné, že v objemnej po
nuke skladieb na prehliadke sa vyskytnú 
auto rské výpovede menej presvedčivé či ne
vydarené. Sebak riticky priznávam, že som si 
za viaceré roky, čo sledujem tvorbu J ozefa 
Gahéra uvádzanú na komorných koncertoch 
prehliadok , nevedel náj sť k nej vzťah . Pre
miérované Sexteto pre 2 horny a s láčikové 
nástroje poznačovalo tiež také kompozičné 
črty, kto ré mi na auto rovej hudbe nekonve
nujú - malý zmysel pre selektivitu z množiny 
zvukových kombinácií , náhodilá , ncrežírova
n á expresia , kvázi pol yštý lovosť (ste reo
typnosť hornových intonáci í, častý nepomer 
medzi agresivitou dychov a zvukom sláči ko
vého kvarteta). 

Bagin, Bokes, Pospíšil, 
P. Malov~ Kupkovič 

Klavírna sui ta Mladosť Pavla Bagina je 
v mnohom sentimentálnou spomie nkou na 
i nšpir!lčné podnety z tvorby predstavi teľov 
Slovenskej hudobnej modern y, kto ré pre 
skladateľa predstavovali vzo r a východisko 
vlastne j tvorivej cesty. Čosi osobité priniesol 
Bagin do slovenskej hudby však vtedy, ak sa 
pokúsil odpútavať od istô t svojej mladosti 
i fo lk lo rizujúceho schématizmu . 

Ave Maria pre soprán a sláčikové kvarteto 
Vlad lmira Bokesa patri do okruhu skladieb, 
ktoré konštantné symboly kresťanskej viery, 
poznamenávajúce aj vývoj európskej hudby 
nevidia len v po lohe adorácie , a le v ich kon
fro ntácii s realitou súčasného sveta. Preto 
uprostred ostrovov krehkého spevu znie dra
matická hudba, podľa skladatefových slov 
symbolizujúca krfžovú cestu . Stručnú Boke
sovu skicu kultivovane predniesla V . St raccn
ská a na koncerte v pohode hrajúce Moyzeso
vo kvarte to. 

Brass-quintctt op. 77, nová skladba J uraja 
Pospíšila zanechala vo mne rozpači tý dojem. 
Al! tor a koby už d lhšie písal viac zo zvyku, či 
rutiny. D~mnievam sa , že by prc mié rovancj 
skladbe zásadne jšie ne ublížila redukcia päť
časťového suitového celku na t rojčasťový. 

Spočiatku akoby sa autor hfadal, skúmal 
možnosti zvo lenej inštrumentálnej zostavy, 
v párn ych častiach aj preblesknú oživujúce 
názvuky na J anáčka, charakte ristické pre 
auto rov rukopis, unavená invencia však ne
dovoľuje ich rozvinutie. Prekvapuje, že tak 
skúsený autor , akým Pospíšil n,espornc je , ne
využi l oso bité fa rebné dispozície zvúkových 
kombinácií nátrubkových nástrojov. 

Pavlovi Malovcovi je blízka striedmosť, 

preh ľadnosť , ce lok ťaží z rozvíjania jednodu
chých nápadov, lyridké až medi tatívne črty 
j eho hudby v mnohom pripomínajú poetik u 
otca. Invocaziorii ll. pre só lové husle j e 
úprimným a neokáza lým príspevkom sklada
teľa do radu skladie b usilujúcich sa o oslove
nie. J . Čižmarovič vyťažil z partu skladby ma
ximum . 

Pri stretnutiach s novou tvorbou hannover
ského Slováka Lad islava Kupkoviča badať 
medzi hudobníkmi rozpa ky'- aký význam má 
dnes doslova napodobňovať modely historic
kej hudby , konkrétne z epochy klasiciz
mu a rané ho romantizmu? Premiérova
né klavírne kvinteto A dur inšpiruje aj 
k d istingvovanémú rozhorčeni u - je to ešte 
tvorba alebo podvod? Pritom sa Kupkovič , 

niekdajší e nfant terrib le slovenskej sklada
teľskej avantgardy 60. rokov v podstate ne
zmenil. Ako vtedy, aj teraz sa chce osten ta
tívne odlišovať od " hlavného prúdu", byť,an
t ikonvenčným dôverou v svoje istoty. Pozor
nej šiemu znalcovi Kupkovičovej tvorby neuj
de , že temer provokatívny obrat k tonalite 
možno objavovať už v skladatcfových prvých 
Preparovaných textoch z druhe j polovice 60. 
rokov na hudbu Elgara a Offenbacha , kedy sa 
vlastne v slovenskej hudbe stretávame s prvý
mi stopami postmodcrnej orie ntácie. Z tohto 
obdobia travestovania cudzieho materiálu sa 
v Kupkovičových skladbách až do súčasnosti , 
vrátane premiérovaného Kvinteta kontinuit
ne zachoval akýsi kupkovičovský autogram , 
bezpečne identifi kujúci jeho partitúry -
v podobe superbanálnych chromatických ter
ciových paralelizmov - umiestnený v rámci 
každe j z čast í napfňajúcej učebnicové normy 

sonátovej fo rmy a sonátového cyklu. Možno 
vyčítať Kupkovičovým pózam črty šarlatán
stva či šamanstva , nemožno však uprieť jeho 
hudbe šarm šablóny a radosť z komorného 

· muzicírovania, ktorej sa plne zmocnili aj in-. 
terpret i (T. Gál a Moyzesovo kvarte to) . 

Par~ Sixta., Salva., 
Zeljenka., Bázlik 

Záverečný koncert Prehliadky predstavil 
tvorbu v súčasnost i reprezen tatívne j tzv. 
strednej generácie - tvorbu osobnostne vy
zre tú , kod ifikujúcu kontinuitu vývoja jedno t
livých kompozičných poetík. 

Dve árie Ivana Parika pre tenor a klavír sú 
súčasťou, či fragme ntom priebežne vznikajú
ceho vokálno-inš trume ntálne ho projektu -
kantáty Stabat mate r. Kedysi Parík napísal 
balet Piesočná žena, kto rý sa však a ko pôvod
ne zamýšľaný celok ne realizoval, ale hudbu 
z neho skladateľ využil vo viace rých fragmen
toch - samostatných opusoch . Azda podobný 

Ivan Parík 

osud nc~tihne kantátový komplet , hoci uve
dené árie sú plnokrvným a samostatným cel
kom. Pa rfkovmu štýlu zodpovedá viac cize
lérska práca s detailmi štruktúry, úspornejší 
zvukový .rozmer a koncent rovaný výraz na 
malej ploche, než rozsiahlejšie " plátna". 
Podobnosť Ári í s piesňovým diptychom čas 
odchodov te mer: vo všetkých kompozičn ých 

parametroch nie je náhodná, podčiarkuj e sta
bilizáciu sk ladate fovho originálne ho d ialógu 
s ume ním, kde Rúfusova lyrika a stredoveká 
sekvencia sa stávajú súčasťou tejže li turgie. 
Tenorista J . Kundlák si našiel čas v termíno
vom kalendári a dokázal, že nie je pánom 
svoj ho hlasu le n na o pe rných pódiách. 

Pre miéra Tria pre klarinety Jozefa Sixťu 
odhalila tiež podstatné črty sk ladatefovho 
štýlového profilu - je to už dobre známa pre
cízna kánonická práca s vybranými intervalo
vými mode lmi, o blúkovitý typ tektoniky, 
kompaktnosť zv11ku a plynulosť procesu. Sú
vislosti nového diela s vývojovou etapou sk la
dateľovej tvorby, počínajúc Kvarte tom pre 
flauty, napísaným pred 20 rokmi sú také zre
teľné , že nemožno tento raz hovori ť o novom 
osvetlení autoportrétu , lež žia l', iba o jeho 
zručnej kópii. Azda len v záverečnej čast i 

Tria prichádza k ožive niu kompozično-tech

nického skeletu . Sixtovi sa pravdepodobne 
ťažko mení ústredná kompozičná metóda, 
tak dobre ho identifikujúca. Mám rád je ho 
hud bu a preto netrpezlivo čakám , kedy príde 
čas na inováciu , prípadne zmenu spome nutej 
metódy. 

Klavírne Var iácie Tadeáša Salvu, nazvané 
vraj pod ľa kryptonymu mena klaviristu Petra 
Toperczera , ktorému sú venované , Re, Mi, 
Rc, La,-Mi, Rc, Do, Mi, Re, La a inšpirované 
podľa slov moderátorky asketizmom Scarlat
tiho a Schónbergovou klavírnou tvorbou, ne
predstavuj ú zásadne novú kvalitu v skladate
rovej tvorbe a ohlásený inšpiračný zd roj je 
v nich ťažšie sluchom rekonštruovateľný. Mo
to perpetuo , p rudké výbuchy uprostred ply
nulého toku, expresívnosť monofonicke j fak
túry, variantná hcterofónia východiskového 
úzkoambitového modelu, te ktonika strihu , 
osobité zmocňovanie sa prednesových kvalít 
slovenské ho piesi\ového fo lkló ru sú spoľahli 
vé identifikáto ry Salvovho rapsodické ho štý
lu. Brilantný Tope rczerov prednes sklad by 
umožnil preklenúť chúlost ivosť priraďovania 
kontrastných štruktú r a dovolil vn ímať ako 
príbuzné motorický pulz barokovej toccaty 
a improvizačne uvoľnené kvázi cimbalové fi 
gurácie. 

Najnovšie sláf ikové kvarteto tohtoročného 
jubilanta Ilju Zc~jcnku bolo p ísané v znamení 
stotožnenia sa auto ra s jednou z vrcho lných 
hodnô t ume nia, kto rou je nesporne Bectho-

venova hudba. Zeljcnkov dialóg s ilou chce 
byť nie len poctou, ale rovnocennou konfron
tácio u. Ponor do kontc mplatívnosti poma
lých častí posledných kvarte t a iných vrcho l
ných d ie l viedenského majstra je pre Zeljen
ku možnosťou kontaktu s ideálom krásy a vý
razovej úprimnosti hudby, ku ktorému sa 
snažil približovať prostredníctvom kanta
bilných myšlienok vo svoje j tvorbe (počnúc 
l. symfóniou). Pravda, bo l a je tu aj iný 
Zeljenka, plný vzruchu a metro-rytmického 
nepokoja, súčasn ík scho pný aj irónie a kari· 
katúry, ktorý je takisto prítomný v hudbe 
7. kvarteta. Aj u Zeljenku.ide o autopo rtrét , 
o kodifikáciu typických postupov (pri pozor
nejšom počúvaní sa napr. vybavia štrukturál
ne a art ikulačné súvislosti s l. a 2. s láči kovým 

kvartetom j ubilanta a niekto rými par tiami 
z Oswieczymu) o osobnostný pro fi l trochu 
inak osvetlený než obvykle, ale vďaka profe
sionálnemu špičkovému výkonu Moyzesovho 
kvarteta plne akceptovateľný. 

Miro Bázlik napísal l . dychové kvinteto už 
pred dvadsiatimi rokmi, v susedstve o ratória 
Dvanásť a Cantica, kľúčových skladieb pre 
poznanie etapy dozrievania sk ladatcľovho in 
dividuálneho štýlu. Poznamenáva ju prehfbe
nie emocionálneho gesta , keď pôvodný ro
mantizuj úci sentime nt a lyrizmus sa v zhode 
s rozširovaním materiálových a štruk tu rál
nych prvkov zreteľne prehodnocuje do medi
tatívnosti a reflexie , jasnosť myšlienok sa 
zahml ieva ich symbolickým vyznením. Idea 
zápasu o vyrovnanosť a čistotu - azda preto 
je die lo ded ikované mladým - je ukrytá v in
trovertnej partitúre Bázlikovho kvinteta .pô
sobivým spôsobom . Inte rpretácia diela Slo
venským dychovým kvin tetom v porovnaní 
s pr ístupnou staršou gramonahrávkou zdô
raznila viac reflexívnu výrazovú polohu. 

ĽUBOMfR C HALUPKA 

Rajter., P. Martinče~ 
Šimai, Hatrík, Cón 

Pravidelní návštevníci tohtoročnej festiva
lovej prehliadky sa stretli v priebehu jedné ho 
týždňa skutočne s veľkým množstvom kom
pozičnŕch prác. Na tej to konfron tácii hodnô t 
je potešitcľná dramaturgická rôznorodosť 
diel, stretávanie sa pokolení , rozmanitých 
žánrov i tendencií ; atmosféra duchovnej slo
body a plurality názorov. Plne som si to uve
domil na predposlednom komornom koncer
te 28. l l. 

Najskôr sa nám prihovoril Ľ. Rajter svojou 
Suitou pre husle sólo (v interpretácii J . Čižma
roviča). Mám poci t , že pozorný poslucháč sa 
z tejto hudby vera dozvedel o auto rovi . Nevá
hal by som preto nazvať Rajterovu Suitu ma
lou autobiografiou - rozprávaním o duchov
nom svete, v kto rom je veľa meditácií, ale 
i vzrušenej rozohranosti - ba priam koncer
tan tných prvkov. Tie však vždy z niečoho vy
plývaj ú, konfrontujú sa s inými po lohami tvo
riac tak kontrastné prepoje nie celého suito
vého monológu . Na Rajte rovom diele treba 
oceniť i veľkú prácu inte rpreta a jeho zna
menitý výkon. V znamení veľmi solídne ho in
terpretačného vkladu sa niesol vlastne celý 
komorný koncert. Po tvrdil nám to i výkon 
A . Tóthovej - soprá n a O. Martinčeka - kla
vír v súvislosti s interpre táciou piesňového 
cyklu Seltsame Liedcr pre vysoký hlas a k lavír 
od. Petra Martinfeka . V súvislostiach s pred
vedehím niekoľkých predchádzajúcich pies
ňových cyklov (v rámci tohto ročnej prehliad-

Interpretka Hatríkovej skladby A. Kohútko
vá. Snúnky M. Jurík 

J ozef Sixta 

ky) som spomenul, že a utori hl'ada li neraz zá
chranu v po lohách deklamácie voká lnej zlož
ky, expresívnych nálad - čo je s íce v správ
nom dávkovaní možné a prijateľné - no nič 
nemôže nahradiť základn ú požiadavku oprieť 

sa v piesňových cykloch o čaro invencie . To 
si zrejme plne uvedomil i i P. Mart i nček a ne
zabudol , že v piesni treba spievať. V jednotli
vých piesňach (Geigcrin , Urwaldstimmung, 
Vor Ho rizonten) sa do tkol postromantického 
sveta, no z poh ľadu náme tov a pocitov dneš
ného človeka tvaroval svoje vokálne kantilé
ny i citovo rozvrásnený klavírny part. Návra
tom do sveta inštrumentálnej hudby bol Sisy
ros pre klavír Pa vla Simaia (v podaní s. Čá
povej). A uto r vniesol· do svojho k lavírneho 
d iela množstvo dramatických prvkov a gra
dačných oblúkov. S dôslednosťou architekta 
staval ideu sisyfovského projektu , vždy nano
vo a od začiatku - vždy. s rovnakou dôslednos
ťou - no s výsledným efektom. Klavír mu bol 
k tomuto projektu znamenitým nástrojom , 
na ktorom dokázal autor rozohrať fa rebne 
bohaté a dynamicky kontrastné polohy. Veľ
ký podiel na presvedčivom výzore celku má 
prirodzene klaviristka S. Čápová. 
Vráťme sa však späť do sveta piesní - kon

krétne k Hatríkovým T rom piesňam o láske, 
šťastí a vernosti pre sopFán a 2 hráčov na kla
víri - na ma lajskú ľudovú poéziu. A uto r ve
domý si k rehkosti poézie rozohral vo svojom 
piesňovom cykle nálí!dy komorné, zvnúto r
ne né, myšlienky vyslovené šeptom. Aj názvy 
jednotlivých piesní (Vyletela ku oblohe osa , 
Prečo krídla všetkým vtákom rastú , Morská 
ryba priplávala k súši) majú v sebe závan ča
rovnej prírody- oázu strateného raja; (inter
pre ti A . Kohútková , V. Ke llyová , J . Hatr ík). 
Záverečná časť koncertu patrila Cónovcj 

Clarincttinc pre klarinet a klavír ( in terpreti 
P. Drlička - klarinet , A . Ulická - k lavír) 
vlastne spomienke na nedávno zomrelého 
auto ra , pred ktorým ešte stáli roky najkrajšej 
tvo rivej p ráce. C larinettina je d ie lo spred pia
tich rokov a počúvajúc ho dnes , o bjavuje tu 
poslucháč mnohé tragické polohy, ktoré na
šepkávajú isté anticipovanie osudu . 

IGO R BERGER 

Zemanovský, Kowalski, 
Holoubek, Konečný 

Podobne ako iné podui"atia aj d ruhý ko
morný koncert prehliadky bol veľm i pozorne 
zostavený naj mä z hľadiska generačného za
stúpenia. Temer všetky podujatia až úzkostli
vo dbali o - podľa možnosti - vyvážený podiel 
viace rých generácií. Mladší autori , ktorí po
maly smerujú do prieč i nka strednej sklada
tel'skej generácie , už neboli ,.vykáza ní" na sa
mostatnú pôdu rôznych a teliérov, ale podľa 
logiky žánrového určen ia skladieb rozptýle ní 
po celej prehl iadke. Do jediného koncertu sa 
tak dostal i sklad by neraz až pro tichodných 
a kontrastných orientácií - to nic je výčitka , 
len konštatovanie dramaturgie prevažnej 
väčšiny koncertov s výnimkou záverečného. 

Na druhom komornom koncerte odznelo 
v po rovna ní s ostatnými najme nej skladieb 
uvedených priamo v premiére - ťot iž len jcd
na . Súdiac však podra opusových čísel uvede
ných pri kompozíciách dvoch autorov na kon
certe znela hudba prevažne z posledné ho o b
dobia. V piesňovom cykle Alfréda Zemanov
ského Zdvihnite život op. 48 (Oľga Hromado
vá - soprán, Darina Turňová - k lavír) ma 
väčšm i zaujal samotný výber poézie. Verše 
Martina Rázusa , ale aj ďalších príslušníkov 
našej básnickej mode rl1y, Ivana Krasku alebo 
Ivana Galiu, nesú dodnes pôsobivý myšlien
kový a pocitový svet ; archaickejš í jazyk sa 
stáva zrejme bariérou, p re ktorú sa nedosta
nú do hudby mladších autorov a ostávajú 
v pozornosti zväčša najstaršej sk ladateľskej 
generácie . Rázusove verše Zemanovský zhu
do bni l s porozumením pre dominuj úcu úlohu 
melodickej línie aj slova . Miniat(lrna Impro
vizácia pre klarinet a bicie nást roje Júliusa 
Kowalského (Peter Drlička- klarinet , Matej 

pokračovan ie na 4. str . 



NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 

KOMORNÉ KONCERI'\1 
dokončenie z 3. str. 
Vavro - bicie) ma svojím nevýrazným člene
ním zaujala menej než Dramatická fantázia 
pre dva klavíry op. 80 Ladislava Holoubka 
(klavírne duo Ľudmila Ko janová a Pavel No
votný). V Holoubkovej kompozícii je prí
tomný stály dialóg medzi obidvoma nástroj 
mi , stála výmena a oscilácia motivicko-tema
tického materiálu udržujúcu dynamiku pohy· 
bu , rytmicko-metricky komplikované pásmo 
začlenené do pevnej architektúry celku , poly
fonické úseky. Balada pre violu a klavír I vana 
Konečného (Milan Telecký - viola , Helena 
Gáfforová - klavír) prináša koncentrova nú 
hudobnú výpoveď, myšlie nkovo sústredenú 
skladbu s precíznou kompozičnou prácou. 
Hudobná balada ako výber istého okruhu ná
lad , ako atmosféra , istý výrazový okruh, ale
bo emocionálny svet , ako formový princíp, či 
jednoducho ako metafora - baladu Ivana Ko
nečného by som asi zaradila najmä do tej po
slednej skupiny metafo r. Hudbou , kto rá ma 
na koncerte zaujala najviac , bola Jarná pie
seň pre trúbku, klavír a sláčikové kvarteto 
Ivana Burlasa (Kamil Roško - trúbka , Miku
láš .Škuta - klavír , Moyzesovo ·kvartetÔ). Je 
postave ná na technike opakovania drobných 
motívov a tém s nepatrnými detailnými zme
nami , ktoré prerastajú do nových tvarov, do 
postupné ho vrstvenia línií a zahusťovania 
fa ktúry s citlivým striedaním jednotlivých 
hlasov vo funkcii pozadia a vedúce j línie. 
Najpôsobivejšie sú práve miesta plynulých 
prechodov, nie prudké kontrasty a zlomy. 
Kompozícia prináša hudbu meditatívnych 
odtieňov s vybočením do dramaticky ladené
ho stredného die lu . Už niektoré predchádza
júce skladby Ivana Burlasa samotnou inštru
mentáciou naznačovali medzižánrové kon
takty. Rovnako ako i zmysel pre je mnú 
poetiku v názvoch. 

Spomínanou jedinou osamote nou premié
rou na koncerte boli Domanského Fantázie 
pre klavír (Daniel Brunovský) - malý exkurz 
do dejín hudby - od A lbinoniho po Stravin
ského a Bartóka . Dvadsať miniat úr v názvoch 
nesie iniciály skladateľov, s citátmi ktorých 
pracuje autor v jednotlivých častiach cyklu. 
V rámci každej miniatúry uvádza k rátky, 

· príznačný citát , ktorý postupne rozkladá , za
hmlieva, prepája prípadne s ďalším citátom 
tak, že sa napokon citovaný prevzatý hudob
ný materiál a komentár k nemu dostávajú do 
vzájomného napätia. Ide vlastne o princíp 
akýchsi paródií (paródia nemusí byť len ko
mická či satirická) , ktoré sa dotýkajú výrazo-

. vých aj významových premien originálu ne
hovoriac o tom , že v niektorých prípadoch je 
už i vlastný citát transformáciou - napríklad 
prepisom orchestrálneho fragme ntu do kla
vírnej štylizácie. Na cykle si naj väčšmi cením 
moment hry . Radosť z hry cít i ť už zo samot
nej kompozície - autor jej podľahol natoľko, 
že v poslednej tret ine cyklus začína byť zdfha
vý a poslucháč začína pociťovať vtipný nápad 
z úvodných miniatúr postupne ako ste reotyp . 
To ne pre káža , ostáva ešte obdiv k vir tuozite , 

· ktorá sa v Do·manské ho klavírnych skladbách 
premieta do niekoľkých rovín - nie le n ako 
virtuozita interpretačná, či v zmysle vyťaženia 
možnost í nástroja, ale i v zmysle kompozič
nom . Návraty k minulosti u Hanuša Doman
ského nie sú novým javGm . Ozvali sa v Dithy
ramboch pre klavír z roku 1981, kde do dvoch 
častí zašifroval svoj vzťah k hudbe baroka 
a k hudbe Igora Stravinského . Byť tak auto-

rom, láka lo by ma do Fa11tázií zo žartu 
umiestniť aj autocitát... 

HANA URBAN COV Á 

Kon.,ert k.omorilej · l 
a elekiroakustickejhudbyl 

V štúdiu V. sme sa 26. ll . stretli s komor
nym súborom Societa Rigata v konfrontácii 
s ele ktroakustickým štúdiom Slovenského . 
rozhlasu v Bratislave. Som presvedčený, že 
na takýto druh konce rtov, ktoré neraz nevy
bočujú z proje ktu experimentov, môže mať 
každý svoj názor. No nedostatkom z čias 
predchádzajúcich rokov bolo to, že sa na ta
kéto projekty nevytváral náležitý priestor. 
Obávam sa preto i ja recenzovať tento kon
cert tým spôsobom , že by som sa vyjadroval 
k jednotlivým dielam. Ľahko by sa mohlo 
stať, že by tu recenzent prehnanou kritickos
ťou uškodil tomu , čo sa rodí , čo klíči . 

Komorné združenie Societa Rigata nám 
prezentovala diela Róberta Gašparíka (Ran
né nezhody v hniezdach, Telefónna búdka, 
Hudba k vernisáži priatel'ov, Nahá jazdkyňa), 

elektroakustické d iela V. Kubičku - Cesta, 
R. Rudolfa - Scar pre soprán a mg pás a P. 
Zagara - Hudba k štúdiu pre klavír a mg. pás. 
Naprie k ro,zmanitým názvom v prípade 
R . Gašparíka je zrejmé pre všetky je ho prá
ce - či skô r komorné etudy jedna spoločn~ 
črta . J e to prvok vedomej , zámerne nastolo
vanej prostoty, naivne j detinskosti a lapidár
nosti. Ako by išlo o dadaistické hračky . Ob
div k jednoduchosti má i svoje interpretačné 
rozmery - redukuje sa tu takmer všetko na 
obdiv k prostote , ele me ntá rnosti. Z tohto 

takpovediac nulté ho bodu sa začína odvíjať 
vlastná hudobná predstavivosť, o ktorej by 
som predsa len rád čosi povedal. Možno, že 
je to istá reakcia na svet v ktorom žijeme , to 
nastolovanie úprimnej nevinnosti , smútku 
i radosti , či konfliktnosti. V každom prípade 
je to istá snaha umením sa pokúšať ozdraviť 
človeka, ktorý sa vycvičil v schopnosti iné ho
voriť, iné konať, a iné myslieť. Ponechaj m~ 
preto mladej generácii právo hľadať lieky na 
ozdravenie tohto chorého sveta. Možno sú 
ich prvé k roky nedokonalé ,, no túžba nasme
rovať umenie k novým brehom je správna. 

Z elektroakustických prác bol azda najpre
svedčivej ší Róbert Rudolf a jeho Scar pre 
soprán a mg. pás. Myšlienka posväcuje pro
striedky, i kompozičné postupy. Príťažlivý tu 
bo l však spôsob využitia ľudského hlasu a vô
bec ľudského fenoménu , pretože tu vlastne 
nešlo len o soprán, ale o ľudský faktor. Tento 
rozmer však najskôr a utor pripravil , vytvoril 
priestor očakávania. 

Kubičkova cesta naznačila niektoré zaují
mavé momenty , no vlastne zastavila sa na 
polceste či na rázcestí a akoby nevedela ďa

lej . Zostala v zajatí istej popisnosti , zvuko
malebnosti. Mám pocit , že by stálo zato vráti ť 

sa k tejto ele ktroakusticke j k'ompozícii a vy-
ťažiť z nej nové tvorivé pohľady. . 

Na záver zopár slov k Zagarovcj práci 
Hudba k štúdiu pre kl avír a mg. pás. Poslu
cháč sa tu mohol stretnúť s niekoľkými zaují
mavými momentmi súvisiacimi so spôsobom 
prípravy vstupu klavírneho timbre - to ro
mantické preludovanie , vedomý návrat k tra
dícii. Ani tento projekt ne možno nazvať ne
zaujímavým . Charakter celého koncertu by 
som nazval na okamih zostať sám so sebou; 
zastaviť sa a vybočiť ne raz z nezmyselného 
ko lobehu života. Nie, nemožno so všetkým 
súhlasiť , ale treba vykonať všetko, aby aj ten
to druh hudby ostal v našich podmienkach na-

Elena Holičková a Róbert Stankovský po uvedení Moyzesovej Ave M arie. 
Snímka D. Jakubcová 

žive. Aby sa mladé nastupujúce generácie 
mohli i v budúcnosti tvorivo vyjadrovať. 

Komorný koncert 
z tvorby pre deti a mláde, 

Je už vlast ne tradícia realizovať v rámci fes
tivalovej prehliadky komorný konce rt z tvor
by pre deti a mládež. Pri pohľade na dra
maturgickú koncepciu tohto koncertu bolo 
zrejmé , že sa do programu dostali i diela star
šie - to však nič nemen í na význame tohto 
stretnutia . Skô r naopak, je to dôkaz toho , že 
i staršie diela slovenských skladateľov sú živé 
a tvoria repertoárovú súčasť literatúry pre de
ti a mládež. l keď koncert mal názov komor
ný- dostal tu priestor i Symfonický orchester 
detí a mládeže zo ZUŠ Hálkova. V ich po
daní sme si vypočuli Dibákovu Ouvertúru 
Gioccosu - dielo , s ktorým sa tento o rchester 
pod vedením dirigentky O. Podstavkovej 
prezentoval i v zahraničí. 

Po tomto o rchestrálnom vstupe , kto rý bol 
vlastne malou intrádou, nasledoval už vlastný 
komorný koncert , v rámci ktorého sa nám 
predstavilo pätnásť autorov. Boli to skladate
lia, ktori sa už dlhé roky intenzívne zapodie
vaj ú s komornou tvorbou pre deti a mládež. 
Tak napríklad z Dibákovho cyklu Malý bre
viár komornej hudby sme si vypočuli Variácie 
na slovenskú l'udovú pieseň pre 3 akordeóny 
(interpretovali žiaci zo ZUŠ Rača). Kompo
zične zaujímavé a huslisticky vďačné boli 
Skladaného Invencie pre 2 husie! (2 časti -
v podaní žiakov ZUŠ v Banskej Bystrici). Sa
mostatnú zmienku si zasluhuje ucelený blok 
Hatríkových skladieb (0 troch panáčikoch 
a zrkadle, Štvoro pesničiek herečiek a Tri 
tance). Do plejády sk ladateľov píšucich pre 
deti a mládež sa pridal i Ján Melkovič; a treba 
povedať, že svoj ím cyklom skladieb pre zob
covú flautu a klavír - Vtáčik verklikár v cir
kuse - vnieso l clo dramaturgickej koncepcie 
koncertu úsmevný a hravý podtón i veľa vtip
ných nápadov, k toré sú detské mu svetu istot
ne blízke. Ak hovorím ,o p repojenosti na džez 
a tak trochu i zábavnú hudbu, treba rozhodne 
spomenúť i meno 8. Trnečku a jeho Malý 
song pre 3 klarinety a klavír v znamenitom 
podaní žiakov ZUS Hálkova. Do tohto prí
ťažlivého bloku treba zaradiť i Dubovského 
Malú tanečnú suitu pre klavír 4-ručne. S me
nom tohto skladateľa sa stretávame v sú
vislosti s tvorbou pre deti a mládež vlastne len 
v poslednom období. Z tradične koncipova
ných komorných diel by som spome nul Godá
ro~u Suitu pre 2 husli , resp. Tandlerovu Pre
chádzku , Pieseň a tanec pre husľové trio. Spo
kojnosť treba vys loviť i s predvedeným výko-

. nom žiakov, začo patrí vďaka predovšetkým 
· pedagógom Z UŠ. Je našou povinnosťou pre
sadzovať myšlienku aby takéto stretnutia 
v rámci našich prehliadok existovali i naďalej. 

· Tvorba pre deti a mládež a ich interpretácia 
'žiakmi umeleckých škÔl je vec dôležitejšia, 
než si to dokážeme uvedomiť, presnejšie , ne
vieme si uvedomiť čím by bola strata takýchto 
koncertov!. Pekne to povedal moderátor kon
certuJ . Ha trík , keď dôsledky prirovnal k vy
schnutým stromom v dunajských ramenách 
našich južných lesov . · 

Žijeme v zložitej dobe, na dôsledky ktorej 
· sme všetci onemeli . Paralyzovaní v scho pnos
ti uvažovať a rozlišovať pokračuj eme v post
totalitnej ochote nechať sa naďalej ma nipulo
vať a riadiť . Nedovoľme však, aby nám nie kto 
zobral to , čo sa tu dlhé roky pracne budovalo . 
K takýmto hodnotám patrí i Nová slovenská 
hudba a v rámci nej čarovná atmosfé ra 
v priestoroch Konze rvatória - Komorný, kon· 
cert z tvorby pre deti a mládež. 

IGOR BERGER 

ONICKÝ KONCERT - Poul, Dibák, Podprocký, Moyzes, Kardoš 
(25. 11 .) nebol len expozíciou nových orches
trá lnych diel , ~le bol i prezentáciou interpre
tačnej úrovne SOSR a jeho mladého šéfdiri
genta Róbe rta Stankovské ho. Aby som sa vy
ho l nebezpečenstvu istého zovšeobecňovani a 
celkovej ume leckej úrovne tohto koncertu , 
bude najlepšie artikulovať aspoň stručne prvé 
dojmy, prvé z tohto symfonické ho koncertu . 

Dielo Františka Poula Cesty stretnutia je 
poslucháčsky vďačné, inšpirované nielen dže
zovými prvkami , a le i určitými väzbami sme
rom k scénicke j hudbe , k vizuálnym asociá
ciám, avšak .i k tanečnosti . Tieto väzby sú 
však využívané zaujímavo , prirodzene a mu
zikantsky spontánne. Interpretácia bola pre
svedčivá , zdá sa , že dirigentovi R . Stankov
skému je te nto charakter hudby blízky . Chá
pe a stvárňuje ho samozrejme , s veľkou dáv
kou ľahkosti - čo sa prirodze ne prenáša i na 
výkon o rchestra . Vcelku príjemným prekva
pením bolo pre mňa i stretnutie s hudbou 
I. Dibáka - s Concertinom pre hoboj a orches
ter op. 42 (so só listom J . Ďurdinom). Z pred-

chádzajúcich období viem , že Dibák už viac
krát vo svojej tvorb~ nadviazal kompozične 
na prvky neoklasicizmu. Ten toraz mali tieto 
návraty veľmi šťastné prepoje nie na konce r
tantné prvky obsiahnuté v tomto diele: hoboj 
bol koncipovan ý ako koncertantný nástroj 
s množstvom hravých a vtipných pasáž - pri
čom orchester mal komorne jší charakter; aj 
on vtipne viedol dialóg so sólistom avšak de
centne v adekvátnych dávkach a citom pre 
mieru a proporcionalitu. Aj pri tejto príleži
tosti by som chcel oceniť výkon interpretov, 
predovšetkým sólistu J . Ďurdinu , ale i diri
genta R . Stankovského - stvárňovať koncer
ilantné diela je takmer samostatná kategória 
v oblasti dirigentské ho kumštu. Až tak jed
noznačne na mňa nezapôsobilo dielo J. Pod~ 
prockého Zvony (fantázia pre symfonický or
chester) . Ak skladateľ vysloví svoje mimohu
dobné pocity v súvislostiach s hudbou , vždy 
je to istá vďačná, či dobrá orientácia pre po
slucháča. V tomto prípade auto r vytvoril svo
j e dielo pod doj mom návštevy pápeža Jána 

Pavla ll. na Slove nsku a istých asociácií na 
príchod prvých vie rozvestov Konštantína 
a Metoda na územie Veľkej Moravy. Autor 
sa ďalej hlási k istým tematickým väzbám na 
F . Liszta a jeho zborové dielo upriamujúce sa 
na túto historickú udalosť z čias šíre nia kres
ťanstva. Toto všetko sú momenty , ktoré na 
jednej strane poslucháča v istom smere navi
guj ú, no na strane druhej vyvolávajú isté oča
kávanie. Pre mňa bolo toto dielo ta k trochu 
rozčarovaním , pretože som mal pocit , že sa 
neponorilo hlbšie do idei, ktorú si predsa vza
lo. Nie že by poslucháč očakával nejakú fra
pujúcu veľkoleposť , ale skôr isté vhlbenie sa 
do tohto duchovného sveta . To som práve na 
te jto hudbe postráda!. 

Alexander Moyzes vo svojej Ave Márii (po
chádzajúcej z kompozičnej pozosta losti auto
ra) , si stanovil iné cie le. Predovšetkým v du
chu tradícií vytvoriť pôsobivú kantilé nu - slo
vom zaspievať Ave Mariu . To sa mu i podari
lo (pôsobivý kantabilný part predniesla 
E. Roličková) . Na prvý pohľad sa zdá, že 

je to vec samozrejmá, ale post;wiť sa auto r
sky pred veľké duchovné clecl ičstvo v ta kýchto 
súvislostiach je neľahká vec. Poslucháč 
chtiac-nechtiac tu po rovnáva a meria pr ísne j
ším metrom. A tak Moyzesova Ave Maria nie 
je až takou zanedbateľnou drobnosťou , ako 
sa to na prvý pohľad zdá. Žiaľ , na margo Kar
došovho F ilharmonického koncertu môže m 
povedať , že už mnohé posledné skladateľove 
die la na mňa pôsobili dosť rozpačito . 

Táto uvedená skladba je priam klasická 
ukážka vysokej kompozičnej profesionality 
a istej absencie fantazijnosti. Na mňa takáto 
hudba pôsobí ako prej av strohého odosobne
ného .akademizmu. Ne budem sa preto púšťať 
do d lA.ších vysvetlení. V profésionálnych kru
hoch sa vie , kde sú výrazné prednosti tvorby 
D . Kardoša. V tomto diele ich hľadať ne
budem . 

Na záver by som chce l oceniť prácu SOSR 
a dirigenta R. Stankovského. Bol to náročný 
konce rt - pre poslucháča , orchester i diri

Fn~. IG ORBERG ER 



NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA s] 

O RGANOVÝ KONCERI' 
tiež vyžaduje istú o rganickú iskru , oslovenie. 
Jeho hudba však znie v bezzáväznom pokuse 
o hru: na organe, na poslucháčovi, na inter
pretovi. Kto z toho pochopí viac, kto má väč
šiu fan táziu, kto má aké kritériá ... 

Organový koncert odzne l ako prvý. 
A mne je v duši akosi tcskno. Téma: o rgan. 

Nástroj , ktorý vera znesie, ale predsa len 
všetko ncunesic. Predovšetkým fa lošné po
hrávanie sa s jeho podstatou. Nazvime ju du
chovnom. Naším, či pre pojeným vyššie -
s transcende ntnom. Vstúpením do hÍbok te j
to podstaty je možné "uvidieť svetlo . To hľa
dané" -povedané rúfusovsky pravdivo. Koľ
kí z autorov našli prostredníctvom organu 
v sebe ono svetlo? Odpovedať si bude každý 
sám a zo svojho pohľadu. Predsa však určité 
kritériá existuj ú. V hudbe. Aj v organe. 
V spôsobe sprístupňovania. "Dotknúť sa du
še, znamená v hÍbkach pohnúť životom." 
Opäť rúfusovské prirovnania, ktoré sú objek
tivitou pravdy; jej zákonitosti sa snažím 
uchopiť v hudbe. l keď som chcela počúvať 
dušou skladateľa a ušami poslucháčov, čoraz 
väčšmi v ne j škrípala poplatnosť dobe, ktorú 

Počas celého koncertu sa mi tisla otázka: 
prečo auto ri píšu pre organ? Bulletin tento 
rok skúpo mlčal. Teda o diele nič a o autorovi 
"zaujímavé" živo topisné (č i skôr spoločen
ské) ma rginálie, a le o tvorbe ani zmienka. Co 
mali zrejme zaretušovať "slová na živo" pred 
každým dielom, čo mi pripomínalo maniery 
sovietskych estrád, ale v žiadnom prípade mi 
to nekorešpondovalo s charakterom pre
hliadky Novej slovenskej hudby, na ktorej 
prirodzene 99 a pol %z publika tvorili hudob
níci. Teda načo zahlasovanie, či pár zmäte
ných slov typu "tradičné a netradičné využi tie 
kráľovského nástro ja". (Ku M . Novákovi 
o vysoko pro fesionálnej hudbe pre vysoko 
profesionálne publikum?!) 

Iba Ivan Hrušovský sa pokúsil priblíž i ť svoj 
kompozičný zámer publiku slovami reprodu
kovanými prizvanými konferencié rmi Adria
nou Domanskou a J ánom Vale ntíkom. 
A práve v tomto jedinom prípade to bolo zby
točné. Lebo tu hudba vypovedala prostred
níctvom organu onú hÍbku skladatc fovho vy
znania o duši človeka uprostred "večnej drá
my jeho existencie". Päťčasťová Musica 

· paschalis pe r organo mi sprítomňovala poko
ru duše hfadajúcc "svetlo života". Prostý ná
pev z Can tu catolici ( l 700) uvádza nielen 
úvodné Agnus Dei, a le je symbolom viery 
stojacej na prahu transccndentna , od ktorého 
sa odvíja život celé ho d iela. l keď autor 
prisudzuje každej časti inú rovinu tejto pod
staty - dra matický Crucifixus, meditatívny 
Sabbatum Magnum , víťaziaci Resurrectio -
graduj úci veľkonočnou sekvenciou Victime 
pascha lis laudcs, napokon po oslavnom zvu
kovom .,raj i" Agaphe , vracia sa v postludiu 
kánonickými variáciami opäť k prostej téme 
duchovnej piesne V en i sancte spirit us. No nie 
fanfa róznc a oslavne, ale v pokornom choráli 
kompozičnej umnosti , spočívajúcej v stried
mosti prostriedkov, smerujúcej k jednodu
chosti, v ktorej dosiahol naj väčšiu silu a prav
divú presvedčivosť výpovede. 

O isté duchovné sprítomne nie išlo aj Víťa
zoslavovi Kubičkovi v Biblických piesňach. 

Pre zvole ných päť biblických prfbehov ade
kvátne zvolil basovú polohu. Kubička však 
zostal vo vdmi citdnom vplyve skladateľov, 
pre ktorých "duchovno" a jeho piesňová (či 
dokonca operná) podoba boli soľou ich živo
ta: Antonín Dvoi'ák, Ján Cikker, no najmä 
Mikuláš Schneider Trnavský. Istoty, ktoré 
v tej to zóne lákajú, priťahujú, podmaňujú , až 
sa autor priam nebadane dostane do ich vleku 
a splynie s nimi. Kubička chcel zostať sám se
bou, ba do organového partu sa snažil vložiť 
svoj naturel hravého miestami rozšanteného 
improvizátora. No vznikol z toho- vzhľadom 

.k charakteru textu - i zvolenej d ispozícii vo
ká lnej partitúry sprievod vzdialený tejto pod
state. Hlas spieval piesei\ - "o láske človeka 
k človeku" a o rgan ilustráciou, či akýmsi 
ozdobovaním spochybňoval presvedčivosť 
spicvaného textu. Organový part svojou fak
túrou sa skôr stotožňoval s funkciou klavírne
ho sprievodu. Ani prepracovaná, miestami až 
registračne prekomponovaná snaha interpre
ta nemohla dofarbiť nenakreslené. U Kubič
ku mi chýbala predovšetkým vlastná presved
čivosť , duchovné zázemie a viera v to, o čom 
"spieva" a o čom vypovedá. 

Milana Nováka oslovil sólový organ po 
prvý raz. Dôvod sme sa z hovoreného slova 
nedozvedeli a hudba nám to sama o sebe 
neprezradi la. Zvolil si formu Pastorale a 
Capriccia, čiže formy skladateľovi blízke z je
ho žánrovo bohatej kompozičnej palety. Jeho 
invencia a nevšedná kompozičná iskra však 
akosi nezaiskrila v organovej faktúre, ktorá 
sa u neho zatia ľ zdá byť ncosobná , prispôso
bená skôr konštrukčným predpokladom or
ganu ako polyfónnej harmónii istoty, fanta
zijnosti , variabilnosti a predovšetkým du
chovnu . l keď Novák evidentne písal tieto 
skladby pre organ do koncertnej sieni, beZ' 
nároku na je ho chrámové špecifiká, predsa 
konštrukčné myslenie, ktorým sa ako organo
vý skladateľ predstavil, nie veľmi sedia jeho 
bezprostrednej invenčnosti , vlastnej jeho 
kompozičnému štýlu. 

Inte rpreti - každý po svojom sa snažil pri
spieť k oživeniu a sprítomneniu diel posluchá
čom. Problémy rýchleho štúdia nových dielt u 
však vari u každého zanechali stopy nedotiah
nutosti, ncusadenosti. l keď u niektorých čas
tí zneli brilantne, invenčne, i profesionálne, 
predsa obsah žiadal prehfbenie, zosúladenie; 
u iných zasa väčšiu dávku suverenity, inven
cie- alebo opačne- oprostenia. To je vecou 
každého umelca, odhaliť z onoho nekonečna 
možností ten správny nerv a zahrať výpoveď 
o sebe, autorovi , nástroj i, nasmerovanú 
k človeku. To sprítomní čas. 

žijeme, módnosti nástroja , ktorý sa dnes "no
sí", experimentu, na ktorý je tento nástroj 
ideálny. 

Autori : Stanislav Hochel, Víťazoslav Kubič
ka, Milan Novák, Ivan Hrušovský 

Diela: Tri interludia pre organ sólo; Päf bib
lických piesní pre bas a organ; Pastorale 
a Capriccio pre organ; Musica pascha lis per 
organo 

Stanislav Hochel sa organu kompozične 
prihováral už viack rát. Voli si formu "interl ú
dia"- nezáväzného preludovania, k toré však ET ELA ČÁRSKA 

Interpreti: Irma Skuhrová, Ladislav Neshyba 
a Ján Vladimír Michalko, Eva Kam rlová, 
Imrich Szabó. 

Hrušovské ho Musica paschal is j e hudbou 
s filozofickým princípom "priesto ru , kam ne
má prístup zlo" (Eben) . Ak každá skladba, 
najmä dobrá sk ladba je svedectvom o kraj 
šom duchovnom svete, tak dovolím si tvrdiť 

(nielen na základe jedného počutia), le Hru
šovského Musica paschalis je dielom, ktoré 
nás vedie k transcendcntnu , do týkaj úc sa 
on)•ch "hfbok v človeku", ktoré povznášajú 
do výšok duchovna. A keďže umenie a najmä 
hudba má tú moc privádzať k určitej spiritua
lizácii, dovolím si tvrdiť, že táto hudba doká
že každého vnímavého človeka uviesť k ve
ciam neviditefným, zakódovaným v duši kaž
dého z nás. Nech teda pokora skladatcra 
prehl bi i naše srdcia svojou duchovnou ozve
nou. 

Igor Dibák ďakuje Interpretom svojej skladby J. Ďurdlnovl a' R. Stankovskému. 

Pravdepodobne v snahe zacho
vať pôvodnú štruktúru prehliadky 
a koncepciu tzv. širokej žánrovej 
pal~ty dostal i tentoraz priestor žá
ner úprav hudobného folklóru. Na 
minulých ročníkoch pôsobilo toto 
žánrové rozšírenie neraz iba doj
mom zmnoženia podujatí pre
hliadky a v protiklade k ostatným 
koncertom neprinášalo predovšet
kým novú a novšiu tvorbu . Skôr 
výnimočne na týchto koncertoch 
odzne la hudba, kto rá by sa na pre
hliadku novej, súčasnej tvorby 
väčšm i hodila - menej tradičné či 
novátorské prfstupy k úpravám. 
Castejšie išlo o konvenčné typy 
podujatí bez pozoruhodnejšic ho 
nápadu v príprave programu. Kon
cert zostavený z úprav ľudovej 
hudby je v istom zmysle monote
maticky zameraný - pripraviť pro
gram na tomto základe by sa zrej
me dalo i inak než len fo rmou bež
nej "skladačky". Pri konvenčnom 
type programu úprav ostala pre- . 
hliadka i tento rok. Na koncerte 
ľudovej hudby sa predstavil Or
chester ľudových nástrojov so svo
jimi sólistami a tak bol pripravený 
skôr ako prehliadka novšieho re
pertoáru OĽUN-u v t radičných 
a známych polohách . Z bežného 
typu repertoáru OĽUN-u vybočili 
iba dve-tri kompozície , ktoré pri
niesli poslucháčsky a kompozične 
náročnejš ie úpravy a štylizáciu. 
Inak ostal koncert v rámci bežného 
verej ného vystúpenia o rchestra , 

v ktorom dramaturgia dbá na rov
nomerné zastúpenie viacerých re
giónov Slovenska a stabilné strie
danie inštrume ntálnej hud by s vo
kálnym prejavom. Tentoraz z re
giónov dominovalo stredné Slo
vensko (najmä Hore hronie , Lip
tov, Podpoľanie, O rava) , vo vokál
nych úpravách zaujal zaujímavý 
výber piesňových žánrov (svadob
né piesne a koledy, tanečné piesne, 
balady a i.). 

Hoci koncert staval na širo
kom zastúpení viacerých gene ráci í 
upravovateľov a skladateľov, uká
zalo sa, že generačné hľadisko nie 
je natoľko rozhodujúce pri voľbe 
istého typu prístupu k folkló rne mu 
materiálu . Dôležitejšie je zre jme 
vlastné hľadisko, vlastný názor na ' 
problematiku úprav ľudovej hudby 
a piesne. S OĽUN-om spolupra
cuje rad · auto rov-upravovatefov , 
ktorí sa prispôsobujú základnej 
orientácie telesa - prost redníc
tvom rozhlasových nahrávok spro
s tredkovať poslucháčom úpravy 
a adaptácie hudobného folklóru 
v kulti vovane jšej podobe, vychá
dzajúc pritom z dôverného pozna
nia pôvodného materiálu. Na kon
certe sa z kmci\ových a uto rov 
OĽUN-u predstavil M. Dudík, 
O . Demo, I. Dubecký; okrem nich 
auto ri spolupracujúci najmä so sú
bormi a o rientovaní na niekoľko 
vybraných regiónov - J . Stráňav

sk ý zameraný na región Kysúc či 

širšieho okolia Žiliny aM . Járe k so 

záujmom najmä o Ponitrie a oblas
ti j užného Slovenska. Pre nich je 
príznačné vytvorenie istých stereo
typov v spracovaní predlohy a zá
kladným východiskom sa stáva tes
.né priblíženie k autentickej pred
lohe. Ú prava sa obmedzuje na 
transkripciu (úpravy typu "podľa 
hry", "na spôsob"), na výber a ra
denie piésní za sebou, voľbu hu
dobnej fo rmy miniatúry, mieru 
uplatnenia virtuozi ty, voľbu sprie
vod u k piesni, ktorá vo svojom pô
vod nom prostredí hudobný sprie
vod nemala a pod. Na koncerte 
k nim pat rila Dudíkova Rozohráv
ka na spôsob hry myjavských muzi
kantov, Vclčické čardáše z Tekova 
od Mariána Járe ka. Snaha priblížiť 

sa pôvodnému prejavu sa odráža 
v prizývaní sólistov - interpretov 
reprezentuj úcich auten tický spô
sob prednesu istej oblasti . V úpra
vách horehronských piesní od Iva
na Dubeckého či Juraja Dubovca 
sa predstavil sviežim, uvoľneným 
prejavom Ján A mbróz, v kysuc
kých piesňach - koledách v úprave 
O ndreja Demu a v baladickej pies
ni v úprave Jaroslava Stráňavského 

- zvučným , plným hlasom Franti
šek Mucha. Zauj ímavejšie pôso
bili úpravy, ktoré prekroči li zauží
vané a očakávané upravovateľské 

kompozičné postupy. Pieseň z 
Omšenia v podaní Dobroslavy 
Svajdovej v spracovaní Jána Kruž
liaka, kto rý v inštrumentálnom 
sprievode zdôraznil skôr atmosfé-

ru , než autentický inštrumentálny 
sprievod prfznačný pre región 
Trenčianska. Zemplínske karičky 
Pe tra J antošči aka v rámci jednodu
chej úpravy využívali množstvo ná
padov - napriklad kon trapunkt 
dvoch samostatných piesní , efekt 
známy zo scénických programov 
folklórnych súborov a skupín, tu 
pôsobiaci novo a v rámci úpravy 
funkčne. Maľované nôty z Važca 
od Alexandra Móžiho a Dumka 
a tanec od Pavla Bagina predstavo
vali naopak, starší typ úprav, cha
rakterizovaných najmä v dru hom 
prfpade ako štyl izácia štylizo
vaného. 

Okrem stálych i menej stálych 
spolupracovníkov OĽUN-u od
zneli úpravy skladateľov, ktorých 
tvorivou doménou je iný hudobný 
žáner. Miera poznania autentickej 
predlohy je u týchto autorov rôz
na; spoločný je pohľad na ľudovú 
pieseň a hudbu cez jej estetické 
hodnoty a spoločná je i odvaha 
väčšmi zasiahnuť do štruktúry pô
vodného prejavu, či chopnosť šir
šej palety prístupov k štylizovaniu. 
Koledy v spracovaní Ladislava 
Burlasa vychádzali z jednoduchos
ti a pôsobivost i detského prejavu 
v kombinácii so štylizovanými in
štrumentálnymi medzihrami. Sva
dobná piese1'\ z Oravy v úprave 
Ha nuša Domanského evokujúca 
väčšmi atmosféru, než regionál ne 
charakteristiky. S vyššou mierou 
štylizácie sa predstavil J ozef Ma lo-

Snímka D. Jakubcová 

vec, skladba imituje motívy píšial
kových nápevov. Z programu kon
certu a le aj z bežného repertoáru 
OĽUN-u sa vymykala podstatnej
šie skladba Tadeáša Salvu Goral
ský tanec (azda i preto in terpretač
ne nebola celkom dotiahnutá). Sal
vova kompozícia stavia na iných 
hodnotách než väčšina predchá
dzajúcich úprav; fo lklórna zložka 
v podobe motívov príznačných pre 
goralské sláčikové muziky tvorí 
v skladbe len jednu z línií, ktoré 
vrství autor nad sebou v kompozič
ne i poslucháčsky náročnejšom 
útvare s pôsobivo riešeným, o tvo
renjm záverom. 

Záner úprav sa bude vždy "zmie
tať" medzi mierou zachovania pô
vod né ho prejavu a mierou zásahu 
do autentického tvaru. Dilema 
upravovať či ncupravovať kladie 
otázky o zmysle a funkciách úprav 
- je hodnotou najvernejšie priblí
ženie sa k pôvodnému prejavu, 
alebo je hodnotou vysoko o riginál
na transformácia a zásah do pôvod
nej štruktúry? Podľa výberu jednej 
z nich bolo možné hodnotiť aj kon
cert OĽUN-u. Je však možný aj 
iný prístup v príprave progra
mu - postaviť vedľa seba autentic
ký folk lórny prejav ako geneticky 
pôvodný, vedľa neho jeho štylizo
vané podoby ako odvodené tvary 
úprav, adaptácií, štylizácií a stavať 
skôr na rozmanitosti väzieb , sú
vislostí, tvarov. Fantázii sa v tomto 
smere medze nekladú. 

HANA URBANCOV Á 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Nedá mi, aby som sa skôr, než zhodnotím najnovšiu premiéru operného súboru 
banskobystrického DJGT, Pucciniho Madame Butterny (titul v pôvodnom zneni), ne
pozastavil nad repertoárovou ponukou našej najmenšej hudobno-dramatickej scény. 
Ak divadlo tohto typu v jednom mesiaci (november 1992) má na programe sedem 
operných a tri operetné produkcie autorov českej, talianskej , nemeckej a francúzskej 
proveniencie, okrem toho pozýva v Bohéma klube na šesť komorných podujatí, sved
čí to prinajmenšom o mimoriadnej húževnatosti a ambicióznosti všetkých zaintereso
vaných zložiek. Ak si k tomu prirátame vydávanie graficky vkusného a tematicky 
obsažného informačného bulletinu Suflér (podobné periodikum nemá ani SND), tak 
neváham prízvukovať že iniciatívnosť tohto telesa stojí za zvláštne povšimnutie štát
neho "sponzora". 

Butterfly po 13 rokoch 
Poďme však k premiére. K populárne j puc

ciniovskej partitúre pristúpil súbor po 13 ro
koch a po prvý raz v taliansko m jazyku . Di
vák pod Urpíno m si pomaly - v duchu sveto
vých tre ndov - na o riginály zvyká a zdá sa , nic 
sú mu proti chuti . V o bklo pení tak zriedka 
hraných titulov, a )<ými boli Favoritka či Sig
no r Bruschino a na budúcu jar Verdiho A rol
do , ako aj s ohľadom na návštcvnícku o tázku , 
treba inscenáciu akceptovať ako premyslený 
krok dramaturgie. 

Post režiséra bol zverený hosťujúcemu Bra
nislavovi Kriškovi, s me nom kto rého sa spája 
väčšina pucciniovských naštudovan í v b rati
slavskej ope re. V Banskej Bystrici sa stre tol 
s náme to m Madame Butterfl y po piatykrát, 
čo je predpokladom koncepcie postavenej na 
sume skúseno stí a tvorivom nadhľade. Kriška 
nikdy nebol režisé ro m-revolucio náro m , jeho 
kréd om ostáva ko mpro mis, medzi pokorou 
a hľadačstvom a hlavným výrazovým pro
str iedkom - poetickým realizmom v štylizo
vanej podobe . V značnej mie re sa tento slov
ník p re mietol i do bystricke j práce. Pie tu 
k predlo he prezrádza pro fil ácia postáv a situ
áci í podľa zaužívanej šabló ny, mo ment ob-

chádzania ste reotypu sa vyno ril vo zÝýraznc
ní mo t ívu Bonzovcj kli atby. Ten , povýšený 
až na akúsi fatálnu hro zbu , či pomstu , sa ako 
prízrak objavuje v rozhodujúcich dramatic
kých chv íľach. 

Na prvý pohľad sa mohlo zd ať , že režisér vi
dí príbe h v tmavých farbách - d o čierna je to 
tiž o rámcované celé j avisko Aleša Votavu -
nic je to vša k celko m pravda . Kriškov vecný 
náhľad je skô r pastelový , mene j expresívny, 
mene j vcristický (napokon , s vcrizmom má 
toto dielo veľmi málo spoločného) , avšak 
s veľkými rezervami v individuálnej práci 
s he rcom. Z plno krvných postáv sa stali sche
matické figúry bez vypraco vaného vývoja, 
bez psychologických záchvevov, iskriacich 
vzťahov. Čo-čo-san chýbali rafino vané finesy 
dievčenskej je mnosti , bola viac predčasne 
zrelou he ro ínou , než I S-ročným "motýli
ko m·· japo nských čajovní. Pinkc rtonovi b y 
pristalo viac tempe ramentu a suverenity ame
r ického dôstojn fka a ľahkovážneho fraje ra , 
jeho p rcvlek do japo nského župana v ľúbost
no m d uete ne považujem za signifikantný. 
Napro ti to mu sa výtvarníkovi Alešovi Votavo
vi pod arilo naplniť komorný priestor vkusne 
a účelne (azda len v 2. dej&tvc schodisko , či 

ČESKÁ HUDBA V BERLÍNE 
"Nikde na svete nezasiahla k ultúrna del•as

tácia tak citeľne do ústrojenstva umelecké/ro 
rozvojo národo oko v poslednom polstorolH 
totalitné rei imy do teskej kultúry" - prehlásil 
intendant Be rline r Festwochcn Dr. Ulrich 
Eckhardt v úvod e k medzinárodnému fes tiva
lu , kto rý si v to mto ro ku zvolil neobvyklú té
mu Stretnutie Prahy s Berlínom. Berlínske 
kultúrne týždne sa cho pili pozoruhodnej ini
ciatívy , rozptýliť všetky zábrany a nedostatky 
"!- minulosti a predstaviť českú kultúru v po
dobe, akú metropola zjedno te ného Nemecka 
dosiaľ nepamätá. Berlín žil po celý septembe r 
českou kultúro u . Koncerty, divadlá , výstavy, 
filmové a prednáškové cykly , večery ume lec
ké ho čítania - to všetko sa zame ralo na ne
známe a znovu o bjavované sféry, kto ré dopo
sial'-v stykoch s našimi susedmi chýbali . Čcskf 
interpre ti a významn! zahraniční umelci pred 
stavovali českú kultúru v neutešenej šfrkc 
a bo hatých sú vislostiach , ktoré často nic sú 
bežné ani našim poslucháčom a divákom. To , 
čo sa podarilo Be rlínskym slávnostn ým týž
dňom uskutočniť na vysokej umeleckej úrov
ni , patrí skutočne k novým ryso m euró pskych 
festivalov, veľa razy márne hľadajúcich svoje 
posla nie . 

T ý.mto umeleckým počinom do minovalo 
hneď na začiatku dielo Franza Ka fku a jeho 
o draz v českej kultúre. Akokoľvek sa zdá táto 
téma módna a ko njunkturálna , Berlín sa 
k nej priklonil osobite a cieľavedome. Podne
tom bola premiéra svetovej novinky v zápa
doberlínskej o pere: Kalkov Zámok, zhudob
ne ný popredným nemeck ým skladateľom sú 
časnosti - Aribertom Reimannom - ako oper
né dielo podľa dramaticke j predlohy pražské
ho ro dáka Maxa Bro da . 

Takmer pred 70 rokmi poukázal Franz Kaf
ka na základné rysy dnešného človeka, príč i 
ny tragiky nášho sveta , opovrhnutie a odcu
d zenie človeka človekom . Jeho ro má n Zá
mo k hľadá od poved e na tie to o tázky ce lkom 
osobitým spôsobom. Dotknúť sa aspoň v tu
še ných obrysoch kafkovske j lá tky , sa ukázalo 
i pre tak skúseného skladateľa akým je Re i
mann zložitou (dohou. Ume lec ju r iešil vinte
le ktuálne ·náročnej verzi i - triapo lhodinovým 
scénickým kolosom , p reniknutým Kafkovým 
introvertným svetom , jeho chmúrnou poeti
ko u, osobito u pravdou a sno m. Skladateľ 
pristúpil k to mu to die lu s obj avnou výrazo
vou brizancio u , naplneno u sugestívno u zvu
kovou farebnosťou nást rojov i hlasov. Pre 
tento kompozičný rádius našiel tím inteli
gentných spevákov i hercov , kto r í zvládli cha
rakter kafkovských po stáv až v miere spisova
teľovej absurdity. Opera Zámok je d ielo vir
tuó zne, pre mysle né a nástojčivo scénicky 
pod ané . 

V koncertne j sfére sme sa sta li svedka mi 
ta k bohatých a jedinečných zážitkov, kto ré sa 
so tva d aj ú porovnať s niek to ro u mcdzinárod -

Kalkov Zámok zhudobnený A. Relmannom 
dominoval na tohtoročných Berliner Festwo
chen. Na snímke W. Schóne (K) aB. O. Mor
gny (Artur). Snímka archív Deutsche Oper 

no u udalosťou po slednej d oby. Veď len sku
točnosť , že v koncertných programoch Berli
ner Festwochen zazneli diela 34 českých skla
datel'ov štyroch generácii , hovo rí sama za se
ba. Tvorba štyroch klasikov splynula s prú
dom generácie Suka , No váka. Foerstcra, 
Ostrčila a H ábu . pokračovala v dielach Schul
ho ffa , Haasa a Buriana a vyvrcho lila pô vo d
nými skladbami Kube líka , Ebe na, Klusáka, 
Fišera, Ko pe le nta , Slavického a ďalších sú
časníkov , napospol s pô vodnými pre mié rami , 
rep rezentujúcimi dnešný trend českých kom
po nistov. 

Do interpre tácie zmiene ných die l sa zapoji
li všetky ber línske o rchestre s dirigentmi 
Claudiom Abbadom, Danielom Barenboi
mom, Christophom Eschenbachom, Simonom 
Rattlom, Rafaelom Friihbeckom de Burgos, 
Česká ntharmónia po d vedc nfm Bčlohlávko
vým a só listami Dietrichom Fischerom Dies
kauom, Rudolfom Firkušným, Marianou Li
povšekovou, Ivanom Ženatým, Heinrichom 
Schitl"om a ď. Komo rné produkcie zažiarili 
v podaní Suka, Škampu, Pražáka a Brodské
ho kvarteta. Pôvodnú , dosiaľ nehranú novin
ku priviezol d o Bcrlfna fínsky súbor Pihtipu
das Kvintetti, ktorý prispe l pre mié ro u ruko 
pisné ho kvinte ta B . Martinu z roku 1911 . 

V širo kej konfro ntácii staršieho i nového 
ume nia sa podarilo prezentovať medziná rod 
nému pub li ku v Berlíne skutočný obraz kul
túrnej úrovne v Čechách , ich tradície a ú lo hy 
pri fo rmovaní európskej budúcnosti . 

JUH VITULA 

F. Malatlnec (Sharpless), G. Ovsepian (Pincerton), M. Tomanová (Butterfly) v Pucciniho 
Madame Butterfly na scéne banskobystrickej opery Snímka K. Mikló§l 

skô r "budhovisko" pohltilo nc(unc rnc veľa 
plochy) a zvlášť pôsobivo vyzne la med zihra. 

Sklamalo hudobné naštudovanie Pavla Tu
žinského, málo rcšpcktuj úcc principiá lne 
chara kteristiky pucciniovského rukopisu . 
Kontrastnosť , práca s té mami , diferencova
nie nálad a výrazová dro bno kresba osta li iba 
v rovine žela nia . Kedže di rigen t bol natoľko 
zaujat ý čítaním partit úry a ud ržiavaním s(•
hry med zi o rchestrom a javiskom (na navšt í
vcncj l . repríze sa ľúbostný dvojspev div ne
rozpadol) , o detailnejšom hudo bnom vyp ra
cova•ií speváckych kreácii ne mo hla byť ani 
reč . 

Je to škod a o to väčšia , že práve sólisti boli 
najvýraznejším prínosom premiéry. Neobá
vam sa označiť prvé bystrické o bsadenie za 
kvalitnejšie, než mo me ntálne má k dispoz•cii 

o pera SND. Mária Tomanová, odhliadnuc o d 
manka interpretačného , je p re titulnú rolu 
vyzbroje ná mlad odra matickým sopráno m 
veľkého dynamického rozpätia a spoľahlivej 
techniky, schopnosťou formovať štýlové frázy 
a dať im ko runu v pevných výškach . Sýty a fa
rebný mezzosoprá n Tamary Brummcrovej 
(Suzuki) dodával tej to postave viac než epizo
dické parame tre. Gurgen Ovsepian (Pinke r
to n) zauj a l v stredoch dramatickým tóno m, 
ta liansko u legátovo u kultúrou a te ntokrát i is
tými výškami . Sharplcss Františka Malatinca 
sa úspešnejšie presadzoval v lyrických pasá
žach , no tam , kde tón expo noval naplno , ru
šilo nadme rné vib ráto a úbyto k fa rby. Výbo r
nú voká lnu eharaktcrokresb u Gora predvie
d o l Peter Schneider. 

PAVEL UNGER 

. BUDAPEŠTIANSKA 
ADRIANA LECOUVREUR 
Opera Adriana Lecouvreur Francesa C illeu sa nikdy nesta la pevnou súčasťou operného re

pertoáru ako nap r. Aida, Bohéma či Trubadúr. Aj j ej prvé bratislavské naštudovanie p red 
3 rokmi na scéne SND sa po skromnej desiatke repríz stalo minulosťou . Ani v Budapešti neza žila 
Adriana šťastnejšiu kariéru. Uvedená bola síce už v roku 1934 (jej svetová premiéra 6. novem• 
bra t. r. slávila svoje dcväťdesiatiny), ale jej javiskový život zaznamenal iba skromn:teh S repr lz. 
Teraz sa, skoro po 60-ročnom zabudnutí , vrátila - a to priam triumfálne, na scénu budapeštian
skej Státnej opery. 

A d rie n ne Lccouvrcur - slávna osobnosť Comédic Francaise a je j romantická ľúbostná his
to rka s princom Mauriceom de Saxom , okorenená divadelnými intrigami a vášnivou žiarlivos
ťou , tvorí zák lad divadelnej hry Eugena Scriba a Ernesta Lcgouvé. T e nto náme t použil libre
tista Arturo Colautti , Francesco C illea ho zh udobnil už s ta lianskym názvom A d riana Lecouv
reur. Súdiac podľa pre miéry o platilo sa vzkriesiť v Budapešti toto d ielo ; jeho naštudovanie sa 
zro dilo za šťastnej konštelácie hviezd a súhre všetkých ko mponentov. Predovšetkým nemožno 
nespomenúť meno dirigenta Lamberta Gardelliho, ktorý týmto oslavuje svoje tridsaťročné an
gažmán v súbore b udapeštia nskej Státnej o pery. Gardcll i čoraz doko nale jšie a s neopakovateľ
no u prirodzenosťou do káže vytvoriť ideá lnu symbiózu emociona lity a technickej perfekcie. 
O stro sekané ako rdy, vrúcna lyrika melodických oblúkov, n ástojčivé dramatické napätie sú 
nczabudnute l'né kompone nt y jeho interpretačného majstrovstva . 

Po d výsledný javiskový tvar sa podpísal režisér Viktor Nagy, scénograf Atilla Csikós, kosty
mé rka Nelly Vágó a choreograf Antal Fodór. Ich spoločná práca má klasické črty . bez stopy 
násilného aktualizo vania a je prcniknutá dobo vou atmosférou. ' 
čo sa týka só listických výkonov. - všetky party sa vyznačujú ne každodenno u náročnosťou 

a kvantitou. V prvom optimálno m o bsad ení sa zišli domáce hviezd y , ktoré žiaria väčšinou na 
zahraničných scénach . Titulnú postavu vytvorila noblesná a mnoho farcbná Veronika Kincses.o-· 
vá, jej dramaticko u a temperamentno u sokyňou v ko stýme kňažnej De Bo uillo n bola strhujúca 
Tamara Takácsová. Maurícia vytvoril e legantný János 8. Nagy - dispo nujúci žiarivým teno
ro m , beznádejne zamilované ho Micho nncta spieval - konečne d o ma - prekrásnym barytó nom 
Lajos Miller, C saba Airizer bol ozajstným kniežaťom Boui llon , Ferenc Gerdcsits vydare ne 
a vtipne charakterizoval Abbé ho de Chazauila. 

JOZEF VARGA 

Mad,arský Opernwelt 
Vydavateľom tohto nového odborného pe

riodika je Spolok priatel'ov opery v Budape§. 
ti, ktorý v dvojmesačných Intervaloch infor· 
muje o maďarskom opernom živote. ť:asopis 
Operaélet sa oproti medzinárodne oriento
vanému Opernweltu zameriava predov§et
kým na domáce udalosti. Dostalo sa mi do 
rúk jeho piate číslo, ktoré obsahuje päťde
siat strán prevedených výbornou tlačiaren
skou technikou. Zaujal ma predov§etkým 
Rozhovor s Lamberto Gardelllm a V'tktorom 
Nagyom o režijnej koncepeU opery Adriana 
Lacouvreur, referát Salzburg '92 ako IU ob
siahly rozhovor s Hansom Landesmannom, 
členom nového salzburgského direktória. 
Zaujímavé sú spomienky na tenoristu TI~ 
ra Udvardyho l obsažné interview s Gail Gil
more, ktorá v lete v Szegede spievala titulnú 
postavu Bizetovej opery Carmen. Ďalším in
teresantným článkom je pPjednávanle 
o opernom živote v Sedmihradsku, ako ~ 
stručné Informácie zo života mlmobudape§. 
tianskych operných súborov. Dôležité články 
sú uvedené IU v anglickom resumé. 

JOZEF VA RG A 
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Prevolanie Predstavenstva Hudobnej mládeže 
. 

Slovenskej republlky, člena Slovenskej hudobnej spoločnosti 
Nemolno hl nespoa~eadt' po Dlekol'ko 
roko\' m.llid. eyldus Slmenske.i ftlhallo 
môale, prá"Ve tak ako aktMty ~ej 
ftlhanoónle Koilee. Patri Im 'Vietklla 
za to Yd'aka a hoclje to uf., f.ial', aabau
lostou, treba to pripoaaealit. 

Po DO\'embfo'Ýeh udalosdada pa
mltllého rokal989, pbú eafórle,_... 
vaU aae amt ...,. .. ~ lutada H• 
dobiteJ IBiádef.e. AJu)sl SDie pozabudli, 
le sa dotMD' meehaalziDy pomla.t, 
ekoaoadka sa dostane do elte ~ 
otruo\' a sp6soby alstoftnla kultúy 
sa pozYOfu roztrlelda. ()pit sa ru 
ukúalo, le lkolsno a kaltúa sá ml)' 
pn1Jal obetami hospodúskeJ krfzf. 
Vel'kost' mol&ell*'laeho 1Mb ...... 
.tera hoclnotúl, kton Ili z lalstorleU
IIo, lualt1imeho a exlsteaäaiho ftdomia 
núocla penlazad nemeratefM. Nechee
me obl'IAoY&t' tzv. teehDokratol'- U to 
del dnes ........ fabluS- treba 'dak poo 
l'edat', le bez 'Vedomia hlstorlekýeh sú
l'lslostí tohto 'Dúocla, bez 'Vedomia sdle 
pretnti~úeej kolldaulty ludtdry tejto 
ze-.e, bez vedomia, odldal' pridaMiza. 
me a kým tu, l' tomto strecloearópskola 
priestore naozaj sme, bez toho l'edo.ta 
am nQaké trhOl'i mee ..... lzmy, ~l 
"'Vstupy do Earópy", ktorej SJBe predsa 
odvekou sti&stou, nepomblu. V tejto 

tieto áujlay al BelÚ kto dtepovať. 
Op.rál'neae sa oWYM~e, le na kuJtdru 
ehllllobM roky sa eite neukonBil a .U 
preto je treba zodpovednýeh na ieh zod· 
pcm!daosf upozorioVat a pof.adol'ať 
Ida trnJú par.onost' voli kuJtúÍ'e a OSU· 
dola tohto úroda. 

Ollndalae sa u •laladf priatelia, 
lutleaol'la uetella, priatelia umenia 
a Bllestnl nadlead, romako, · ako .U 
zodPOl'edlú profeslon.U..l praeovníei 
' úm l'JIII~Dej ·oblasti: tam, kde 
JQuby hudobnej mládele p6sobla, 
addla~te Jej &most, tam, kde ieh 
8anost Je l&ellej lntenzíl'na, pokúste sa 
oplt ndloplt, tam, lule Hudobná .tti
del eite nebola, pokúste sa mladýeh, 
Zfedaatda a pre vee oehotnýeh osloviť 
a prQat' do naileh radOl' 'rietkýeh tých, 
ktor1m \'ec hudobniho umenia, ale .U 
kultdry ako takej, nie je zanedbatefná. 
Pom6ite nána, aby Slovensko nebolo 
Iba zemou, u eízemí ktorej je tak vera 
poauúkov kaltdry sto~í, ale aby bolo 
zemou, ktorá kulhÍI'n)1a dianím lnten
zfvae llje. Tým, 14-tori sú oehotnf pridať 
sa k nám, ponúkame svoje dobré a ne
ziltM slulby. Voléme vú prllollť ruku 
k dielu. 

prof. Ivan PARfK prof. Miloš JURKOVIČ 

· Venované Kolomanovi Sokolovi 
Pri príležitosti 90. narodenín slovenského maliara a grafika žijúceho v USA Ko

lomana S o k o l a usporiadali v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (12. 12. 
1992) slávnostnú akadémiu. Pripravila ju Matlea slovenslui pod zá~titou ministra 
kultúry SR Dubna Slobodníka. 

V programe odmell verše Jána Smreka, Emila Boleslava Luká~ Milana Rúfu
sa, Laea Novomeského, Fedora Ruppeldta, Maše Hafamovej, Mariana Žiara a hu
dobaé diela Miludái.a Scluleidra Trnavského, Gejzu Dusíka a Ilju Zeljenku. 

V Pl"01J'81110l'O zaujúnal'om koncerte út\lnkovall Stefan Bučko, Ida Rapaičová, 
Peter Rúfus, Eva Blahová, Peter Dvorský, Jozef Kundlák, Peter Michalica, Eva Mi· 
challeová, Jozef Malík a Marián Lapšanský. 

Touto slávnostnou akadémiou si slovenská kultúrna verejnosť dôstojne pripo
menula významné životné jubileum slovenského výtvarného umelca, ktorého nor
ba je neodmyslltefnou súčasťou svetového kultúrneho bohatsna. 

-mj-

Hudobný život 
Dvojtýždenník pravidelne informuje o hudobnom dianí na Slovensku a v zahraničí 

Na stránkach Hudobného života nsijdete: 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie grampfónových platní a hudobných publikácií a rozhovory so 
skladateľmi, interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi na
šej hudobnej kultúry e články venované popredným zahra~ičným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e informá-

Vážení čitatelia a spolupracomíci, 

cie a recenzie ,o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNY ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doru

čovateľa alebo vo Vydavatel'stve OBZOR, odbytové oddelenie časopi
sov, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava, alebo priamo v redakcii 
Hudobný život, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava. Cena jedného vý
tlačku Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Evidenčné člslo predplatiteľa 
platitera sústredeného inkasa 

iste ste svedkami súčasného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ· 
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich novi
nových stánkov. Preto Vám, v;ižení čitah.'
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
trvalého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Vaše 
pracoviská. Takto dostanete náš časopis 
pravidelne a včas a svojím pravidelným 
odberom prispejete aj k stabilite pri jeho 
rozširovaní. 

Objednávka tlače v ptedplatnom 

REDAKCIA 
HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uvedenú adre-
su. 

Redakcia 

časopis 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

Výtl, Dátum Kat číslo 

4 2 1 5 6 

Meno a priezvisko ........... ..................... ........................ ................... ..... . 

ulica ............ ............................................................ ... .. ..................... ..... . 

člslo ................... posch ........... ................. číslo bytu · ...... ........ ...... .. .. .. 

PSČ 

l l l l l pošta 

. 
Dátum ................................................. , podpis .......................... .. 

·' 

Špitálska ul. 35 

815 85 Bratislava 
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13. január 
SND Bratislava - Hérold- llcrtcl: La fille mal 

gardée ( 19.00) 
SF Bratislava (Reduta) - L. v. Beethoven, R. 

Strauss, R. Schumann (19.30) 
SF, P. Strub - dir., M. Stevove - lesný roh 

SF - DU Pidťany - L. v. Beethoven , R. Strauss. 
R. Schumann (19.00) 
M. Stevove - lesný roh, dir. : P. Strub 

SD Košice (Stúdio Smer) - S. Prokofiev: Peter a vlk 
SKO Žilina - Novoročný koncert (19.00) 

Corelli , Novák , Martin\1 , 
l. Gajan , Popradský detský zbor, dir. : E. Fischer 

SERVIS HŽ 

DJZ Prešov - E. Kálmán: Grófka Marica (19.()()) 
14. január 
SND Bratislava - G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
SFBratislava - J. V. Stamic, M. llaydn , W. A. Mo-

zart. J. Suk (19.00) 
SKO, B. Warchel, E. Dane! - husle 

SF - DU Piešťany - L. v. Beethoven, R. Strauss, 
R. Schumann ( 19.00) 
M. Stcvove - lesný roh. dir. : P. Strub 

SF Košice - Verdiovský večer ( 19.00) 
O. Dohnányi . členovia opery ND Praha 

DJGT B. Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova - l. pre-
mié ra (19.00) 

IS.január . 
SND Bratislnva - G. Bizct : Carmen (19.00) 
SF Bratislava - J . V. Stamic, M. Haydn, W. A. Mo-

zart , J. Suk (19.30) 
program a interpreti ako 14. januára 

NS Bratislava - Wright- Forrest- Yeston: Grand l lo
tel - muzikál l . premiéra (19.00) 

So Ko§ice - P. Mascagni : Sedliacka česť, 
R. Leoncavallo: Komedianti (19.00) 

DJGT B. Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova . 2. pre-
miéra ( 19 .OO) 

16. január 
SND nratislava - P. l . Čaj kovskij: Luskáčik (L l .(lO) 
NS Bracislava - Wright: Grand Hotel, 2. premiéra 
17. január 
SF Bratislavll (Moyzesova sieň) - Hudobné nástroje 

zblízka , Dychové drevené nástroje ( IJ.OO) 
SHÚ-SKU - Mirbachov palác - B. Lenko - akor

deón, ll. Stolfová - alt. M. Starosta - klavír 
(10.30) 

NS Bratislnva - Wright : Grand l lote! ( 19.00) 
OJZ Prešov - J. Hermann: llcllo, Dolly! (19.00) 

18. január 
S O Bratisluva - G. Verdi: Nabucco (19.00) 
NS Bratil>lnva - Wright : Grand Hotel (19.00) 
So Košice - S. Prokofiev: Popoluška ( 10.00) 

Stúdlo Smer - G. P. Telemann: Pimpinone (19.00) 
OJZ Pre§ov - J. Suchý - J. Slitr: Scsť žien l lenricha 

VIl i. (19.00) 

19. január 
SND Bratislava - G. Donizetti: Lucia de Lammer

moor ( 19.00) 
SF Bratislava- Džez v Redute (19.30) 

Gabriel Jonáš a jeho hostia 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 

So Košice - G. Donizetti: Nápoj lásky (19.00) 
Stúdio Smer - G. P. Telemann: Pimpinone (10.00) 

OJZ Prešov - R. Friml: Kráf tulákov (19.00) 
20. január 
NS Bratislava - L. Tolc~vay : Evanjelium o Márii 
DJGT B. Bystrica (Zvolen) Koncert operetných 

me lódii ( 19.00) 
Bohéma klub - Večer s KM swingom (18.00) 

21. január 
SND Bratislava - G. Puccini: Madame Butterfly 
SF Bratislava - M. Ravci,,A. Dvofák, J . Adams 

SF, SFZ, T . Thedeén, violončelo , dir. S. Deiblcr 
NS Brutislavu - L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
SF Košice - Symfonický koncero Dir. O . Trhlík , 

M. Lapšanský. klavír 
DJGT B. Bystrica - G . Puccini: Madame Butterfly 

NOVÝ RIADITEĽ 
SLOVKONCERTU 

Profesor Dr. Ferdinand Klinda, 
koncertný organista, pedaiÓI, muziko
lóg a organizátor hudobného života bol 
s účinnosťou od l. januára 1993 vyme
novaný do funkcie umeleckého riadite
ľa SWVKONCERTU. 

Blahoželáme 
Jelena HODŽOV A_-~EDVECKÁ (10. 1.) 

- slovenská klavm stka, klavírna peda
gogička , 70 r. 

Doc. PhDr. Alexande r MELICH E R 
CSc. (10. 1.) - muzikológ, docent n~ 
KH EV Univerzity M. Be la- 60 r. 

Ivan PALOVIC ( 13. 1.) - klavirista, sólo
vý a komorný hráč, pedagóg na VŠMU 
-55 r. 

KONKURZY 
Riaditeľka Slovenskej ftlharm~ 

nie v Bratislave l'YJ)is.Qe konkurz na 
obsadenie voľných miest v Sloven
skom filharmonickom zbore do hla
sových skupín: 

soprán 
- alt 
- tenor. 
Konkurz sa uskuto(!ní v skú~bni 

SFZ, Bratislava - Reduta, dňa 4. 2. 
1993 o 13.30 h. Prlhlá~ky prijíma 
a informácie poskyt.Qe personálny 
referát SF, 816 Ol Bratislava, Mede
ná 3, 333351-3. 

xxx 
Riaditeľ Slovenského národného 

divadla v Bratislave l'YJ)isuje kon
kurL na obsadenie voľných miest 
v orchestri opery a baletu SND: 

- hráčov do skupiny l. huslí a 
2. huslí tutti 

zástupcu vedúceho l'iolončel 
- l. sólo lesný roh 
- hráča skupiny lesných rohov. 
Konkurz sa koná dňa 15. 2. 1993 

v budove opery a baletu SND, Gorké
ho 2, o 9.00 h. Písomné prlhlá~ky 
s krátkym životopisom a popisom 
doter~Y~ej praxe posiei~Yte na Or
ebestl'IOftu UDeeliíiu. ~ 
ho l, 815 86 Bradslal'L 

e 2:.enský komorný zbor učiteliek z Košic 
a drulobný spevácky zbor z mad'arskiho Zlr· 
eu útlnkovall v kinosále :2:rledlo v Bardejov
ských kúpeľoch. Hostiteľský spevácky zbor 
s dirigentom Bartolomejom Burášom sa pred
stavil s nie veľmi vhodným programom pre 
ženský zbor ; viaceré skladby sú výraznejšie 
v interpretácii detského speváckeho zboru. 
Problematickou intonéc.lou, hlasovou kultú
rou a rozpačitým obsahovým stvárnenim nija
ko nepripominal teleso, ktoré lllalo voľakedy 
výrazný Interpretačný štandard s nlekdajšou 
dirigentkou Júllou Réczovou. Hosťuj úci Ro
botnícky spevácky zbor zo Zircu s dirigentom 
József om Bozzaym tlel neprekročil slabý prie
mer, mal v~ak kvalitnejšiu hlasovú kultúru 
a väč.§lu spevácku disciplínu. Teleso sprevá
dzalo sláčikové kvarteto a klavlr . - SF -

e \ll.uh ' l""''""' diri ~-:t· nl l' l , 
"-tu l\ l. l '. IJO\UIH \ UfH..' ľ\' '-\'U. / l\"'.11 

11 .1 ' u1 .11 1 .hlllf.:t.'r 1\un, lh·a \u \ it.·dn• 
hl,l\ 1111 l't'IHI ,1 \lll',"llt.' aj IJUIIII~II na \fHI· 

luiJr.tt.'U ' \\ it.·tu·r l,amnu.·run:ht.·,h·r ' , .... 
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SKO Žilina - Capella pro Musica- (19.00) 

22. január 
SND Bratislava - A. Adam: Giselle (19.00) 
SF Bratislava - program a interpreti ako 21 . januára 
OJZ Prešov - O . Fefcman: Stará komédia (19.00) 
23. január 
SND Bratislava - J . Offenbach: Hoffmannove po-

viedky (19.00) 
DJGT 8 . Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova (19.00) 
OJZ Pre§ov- P. A. Bréal- 1. Bázlik: Husári (19.00) 

24. január 
NS Bratislava - Wright: G rand Hotel (19.00) 
So Košice (St úd io Smer) - S. Prokofie v: Peter a vlk 
DJZ Prešov - R. Friml: Kráľ tulákov (19.00) 

25. január 
NS Bratislava - Wright : Graf)d Hotel (19.00) 
So Košice (Stúdio Smer)- S. Prokofiev: Peter a vlk 
DJGT 8. Bystrica (Bohéma klub) - Brass Harmony 

26.január 
NS Bratislavu - Wright: G rand Hotel (19.00) 
DJGT B. Bystrica - Ch: W. Gluck: Orfeus a Euri-

dika (18.00) 
OJZ Prešov - J. Slitr- J. Suchý: Sesť žien Henricha 

VIII. ( 19.00) 

27. január 
NS Bratislava - Wright : Grand Hotel (19.00) 
So Košice ~ G. Verdi: Traviata (19.00) 
DJGT B. Bystrica - S. Prokofiev: Peter a vlk ( 11 .00) 

Bohéma klub - Spomienkový večer T. Breutra 
OJZ Prešov- P. A. Bréel , l. Bázlik: Husári (19.00) 

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvoj týždenník. Vychádza vo Vydavateľs!Ye OBWR, n. p., ~pitálska 35, 815 85 Bratislava. ~fred akt or: PaedDr. Marián Ju ri k. Reda.kcla: Lýdia Dohnal o v á, Martina Han ze l o v 6, technický 
redaktor: Stanislav zem án ek. Adresa redakcie: ~pltálska 35, 815 85 Bratislava, tel. 49 03 06, 572 51, fax: 49 03 95. llačla: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra. Rozliruje Poltová novinové shdba, objednávky prijíma 
každá po!ta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia '\Ybavuje PNS -Ústredné expedícia a dovo-.t tlače, Martanovlčova 25, 813 81 Bratislava. Polročné predplatné 42,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa ne~ú. 
lndex.né číslo: 492 15 Reg. číslo: 6110 


