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O potrebe umenia 
Redakcia vysielania. pre Bratis/Jnu mi položJJa zdanlim 

jednoduchú otázku, ako fungujúci a ako funkčný je náš 
hudobný žJYol. Táto otázka .-šak m mne eYokoYala inú, 
prečo totiž hudbu Y našom i iYote potrebujeme a dožaduje
me sa pr(}mu umeleckých diel. Rád by som sa s Yam/ pode
JJI o niekoľko post rehot'. Hudbu m nojom historickom tf· 
mji poYaiujem za sYedech·o ľudského myslenia a t'ýyoja 
nášho Intelektu. Umeniu, a hudbe najmä, podsúYajú sa do
poslal' znaky iracionality, pričom sa Yšak dôYodne dom nie
Yam, ie každý z mnoish'a komunikačných systémoY, ktorý
ml sa na~om dorozumleYame, má, tak poYedlac, noj 
systém poznáYania. Ako sk/adate/' dobre Ylem, akf zložitý 
je proces formuloYania hudobných myšlienok, akými zloži· 
tými operáciami a štrukturálnymi manipuláciami treba 
narábať ai po konečný produkt UYBŽOYania a naioYania -
UJJJeledé dielo. Veda a umenie sú sl, podTa môjho riázoru, 
ofefa bllBJe, než sa tieobecne pripúšťa. Majú spoločné tf· 
chodJskB: poznáYať a spoznať, hľadať a nachádzať; " tom 
je Jeh skutočné čloYečensh'o. Knísa EinstelnoYej rom/ce, 
čl BachoYej Hudobnej obetlny majú priYel'a nav~lijom blfz. 
keho a hoYorJa nám o tom, ako duch čloYeka môže splýt'ať 
s duchom Všehomira. 

Dejln.r hudby sú našimi dejinapti. liYé a znejúce dejiny 
sú pre nás sYedectom dôb, ktoré čloYck žil. Vznešená pros
tota gregoriánskeho chorálu homrf o Yeľkej a nadzemskej 
istote nedajšieho čloYeka, romako l'ahkB úsmemosť stre
doYekfch tancoY nám napoYedá, ie oná doba nebola ai la· 
kou dobou temna, ako o stredoYeku homrla niektorí deje
pisci. Renesancia, baroko, klasicizmus či romantizmus 
nám aj nojou hudbou dáYajú sYedech'o o žlmtných poci
toch nedajšieho čloYeka. Ak časť hudby XX. storočia po
slucháčsky tak často zatracoYaná, je hudbou plnou depre
sie, obrazoY hrôzy a bezt'ýchodJskoYostJ, tiež je nedech'om 
toho, čo čloYečensh·o Y tomto tak rozporuplnom, pričasto 
krutosťou a tyraniou skúšanom storočí prežilo. Buchne
roY a BergoY ubitý Wozzek, či SchonbergoYo dielo Ten, čo 
prežil Variaru, sú odkazom, sú mementom pre tých, čo 
., reťaiJ žJyota prfdu po nás. 

tl)eme " rozporuplnom storoči. Na druhej strane sa 
opájame nádherou prfrody, usilujeme chápam sa h'árlť 
pri poh/'ade na model dezoxyrJbonuklcoYej kyseliny, ias· 
nemc nad krásou galaxii rozp(}anúceho sa Yesmiru. AJ 
o tom Yšak umenia vydáYajú SYoje sYedech'o. 

Rád by som sa s Yami podelil ešte s mnohým, čo ma na 
hudbe, na umeniach fascinuje - ozaj sú nedech'om úsilia 
spoznať, sú SYedech'om Jndlrlduality a duchomostl čloYe
b,jedno, čl h'orcu, a~ebo prf}emcu. Do komunJkBcle Yslu· 
pujeme na~om a s úsllfm o porozumenie. Možno okl'u· 
kou, je to odpoyed' na pôYodnú otázku. 

Za uplynulých 40 rokoY sme hriešne zanedbáYBll prokla· 
moYanú estetickú, tBk školskú, ako mimoškolskú t'ýchoru. 
Máme ul generácie rodičoY, ktorým nikto neYštepoYal 
estetické záujmy, a tak oni nemôžu tieto zdielať so nojlmi 
deťmi. Nerobme si Jlúzle: napriek YOnkajšiemu zdaniu, 
napriek niekedy nadl'udskému úsJ/JujedlncoY, kultúra na
šej SloYenskej republiky nie je zdraYá. Chýba nám historic
ké Yedomle spoločnosti, chýba nám aj Yedomie kultúrno
·historlcké. A. pritom historici majú ai prJYel'a dôkazoy 
o tom, ie SloYensko a najmii BratislaYa nikdy neboli bie
lym miestom na ndelanostnej mape Európy. Nat'ráťme sa 
preto k našej kultúrnej minulosti a naučme sa spoznáYať 
a yážJť si i našu umeleckú prftomnosť. Nie je zanedba
teľná. 

Pozýfam Yás na koncert, do diYadla, galérie, pozýfam 
Yás k či tani u básne. Prosim f.ÍS, aby ste k dotyku s umenim 
pristúpJJJ bez predsudkoY. Buďme spoluúčastni na múd
rosti a kráse umeni. Deň, ked' Národná rada S loYenskej re
publiky sch"áJJ zákon o pnít'e občana na umenie, bude yeJ'. 
kým dňom tejto zeme. 
Ďakujem "ám za pozornosť. 

(Nedeľný prfhomr prof. IYana Parfka 
" SloYenskom rozhlase JO. l . 1983.) 

3,50Sk 24.2.1993 

Život parí7_skcj bohémy v realistickej inscenácii Zefirelliho inscenácie Pucciniho opery na scéne nel\oyorskej MET. Podrobnej
šiu reportáž prinášame,. čísle na strane 9. 

Máme dvadsaťpäť ... 
Áno, náš časopis sa dožíva svoj ho prvého význam ného jubi· 

lea . l4. februára t. r. bolo presne dvadsaťpäť rokov , čo vyšlo 
prvé číslo Hudobné ho života . J e to málo, č i vel' a ... ? Pre fyzický 
vek je to ešte prah mladosti , doba zrenia, pre časopis je to však 
určitá história , časová plocha , v rámci kto re j sa odohra lo množ· 
s tva udalost í. .. 

ic, nejdeme j u bi i'Ovať, os l avovať ako kedysi . Nebudú sa 
ani rozdávať metále. Chceme sa na chvíľu iba pristav i ť pri tom
to nic zanedbateľnom výročí , nechceme nič hodnot iť , to u robí 
budúcnosť, jej historici, až budú raz sia hať po faktoch dvadsať· 
päťročné ho vývoja slovenskej hudby od rok u 1968, od ktoré ho 

·sme si všetci tak vel'a sl'u bovali. 
O počiatkoch vzniku Hudo bné ho života, o jeho prvých ro

koch, i jeho ďalších premenách, by sa mohlo napísať vcl'a. Hu· 
dobný život zazname nával udalosti do by ta kmer s kro ni ká r· 
skou a dokumc ntáto rskou dôsl ednosťou . Ako časopis zame ra
ný na publicistiku a kritiku reagoval na udalosti doby tak, ako 
to doba umožt)ovala . Možno hovoriť o úspechoch i nc ú pc· 
choch, ale v každom prípade sa Hudobný život stal zrkad lom 
doby, ktorá nebola jednoduchá . 

Spomie nk y mávajú zvyčajne dve st rúnky - príjc mn(t i me nej 
prfjcmn(t. Ycl'a by sa dalo hovoriť aj o tých nepríje mných ,.ve
ciach človečenstva". A le je to už raz tak v l'udskej povahe, 
aspo1' u väčš i ny l'ud í , že tie t ie nisté stránky pri takýchto prflcži· 
tostiach nepovažujeme za dominantné, hoci dlho bolia ... Ak sa 
mám vrátiť vo svojich spomienkach do čias spred dvadsiatich 
piatich rokov. keď sme tvori li p rvé stránky Hudobné ho života. 
poci ťuj em ozajstný hrejivý a zadosťučil,ujúc i pocit ; pocit slo
bodného č loveka , keď sme si s kolegami mohli povedať, že ten
to časopis je náš , patrí našim myšlie nkam , že nie je podriadený 
nijakým kontro lným o rgánom, inšti túciám , zväzom ... Mali 
sme neobyčajnú radosť z tvorivé ho a myšlie nkového oslobode
nia od uznesení o rgánov , naším cicl'om a záme rom bolo oslovo
vať či t a teľa akt uálnymi myšlienka mi a širokým spektrom indi
viduálnych názorov. Pravda , naša sloboda , lepšie povedané po
city s lo body netrvali dlho. Myslím, že ce lý prvý ročník , z kto ré· 
ho uverejňujeme niekoľko myšlienok , najbczprostrcdncjšic 
odzrkadľoval skutočnosť , ktorú sme od .. pražskej jari" očaká-

vali. Polit ické zmeny však boli rýchlejšie ako naša radosť z po
citu slobody. A le aj tak , v tom krátkom čase sme pochopi li , čo 
je to robiť noviny schuti , z vnútornej po treby. čo to je s rados· 
ťou ísť do práce a sadať za písací stô l. .. boli to chvíle, na ktoré 
sa nezabúda. Na pôde redakcie stretli sme ~a ľudi a rôzneho ge
neračného rozvrstvenia , ba dokonca sme sa ani dobre nepozna
li, iba sme cítili , i naprie k mnohým rozdielnym názorom, že nás 
čosi spája . Na te jto pôde sme sa spriate lili , začali sme si hlbšie 
rozumieť a nikdy by som nebol veril. že príde čas. ktorý nás roz· 
delí , že viacerí z pôvodných sympatizantov sa rýchlo 
aklimatizovali v .,konsoliduj(tcej sa" po li tickej atmosfé re a že 
nás nadlho odložia .,ad ~tc t a". rovnako by som nikdy nebo l ve
ri l, že ošia l' .. nežne j revolúcie" tak nenežne siahne na to naj č is· 
te jšie dno ľudského poznávania a dá zabudnúť na chvíle poro
zumenia. Napokon. každý z nás si svoju odyseu musel odžiť 
sám , každý z ná.s sa dal na cestu , ktorú mu vystlalo jeho vlastné 
svedomie ... 

Ak sa teda v týchto d t)och predsa len moje myšlie nky obrátili 
o 25 rokov späť , nemôžem si nespomenúť na nebohého Petra 
Faltina , priateľa a ko legu , kto rý si tiež svoju odyseu musel p re· 
ž i ť sám. Spoločne sme chodi li po úradoch a vybojovávali pova· 
!enie časopisu. Nuž budete sa čudovať, m)šli sme pochopenie 
.,iba" u bývalého povereníka p. Brenčiča , ktorý i napriek neod· 
porúčan iu odboru umenia Povc reníctva a vedenia Zväzu , dal 
p rfkaz na finančné do tovanie časopisu . Pri tej to príležitosti 
chcem poďakovať prvým redakto rká m Te rézii Ursínyovej 
a Zuzane Marcze llovcj. kto ré vari najcitlivejšie prežívali dobré 
i zlé časy i všetkým nasledovníkom , autorqm, spolupracovní
kom , ktorí sa zaslúžili o udržanie existe ncie tohto dlho jediné· 
ho slove nského hudobného pe riodika. 

Možno tento čas - jubi lejný- bude prílcžitosiou .na opätovné 
zblíženie, na zhodnotenie i prehodnote nie skutkov. úmyslov 
i omylov. Dúfam , že doba, ktorú te raz prežívame so všetkými 
ťažkosťami a zloži t osťami , prinesie časom istejšiu stabilizáciu 
existenčných i pracovných podmienok. To želám časopisu naj
viac. aby mladé gene rácie. kto ré prfdu po nás. mali na čo nad
väzovať a čo rozvíjať. 

MARIÁN J URÍK 



INFORMÁCIE 

Koncert mladých hostí z Rakúska 
14. januá ra t. r. sa ko nal v Z ichyho paláci 

konce rt mladých rakúskych umelcov, 14- roč

nej huslistk y Very Rcigcrsbcrgcrovcj a 17-
·ročncj pianistky Katharin y Rcigcrsbcrgcro
vej , poslucháči ek prípravne j triedy (Vo rbe
re itungsklassc) viedenskej Akadé mie pre 
hudbu a scénické ume nie. Uspo ri adat cl'mi 
ko ncertu bo lo Vcl'vyslanectvo ra kúskej Re
publiky v Bratislave. Hummc lova nadácia 
a Miestne kultúrne centrum - Zichyho palác. 

Ko nce rt svedč il o do brej p ripravenosti 
a dobrých talentových predpo klad och , zaru
čujúcich úspešný ďa lš í rast oboch mladých 
hudobníčok . Je potešujúcim fakto m . že naše 
obecenstvo sa môže zoznámiť a j s mladšími 
adeptami umenia , kto rí ešte ne majú za sebo u 
absolutóriu m Vysoke j ško ly. 

Ak sa za myslime nad fakto m spojitosti 
a nadväznosti výchovy mlad ých umelcov, 
ktorú zaručuje práve prípravný ~tupe ri medzi 
stredn ým a vyšším stupilo m, musíme ko nšta
tovať . že by nebolo od veci .uvažova ť aj u nás 

ENA PAVLA 
29. januára 1993 Spolok lrudulmélro folkló

ru pri Slovenskej hudobnej únii po dm/rý raz 
udelil Cenu Pavla Tonkoviča . 

Nestor slovenských fo lkloristov, Pa vol 
Tonkovič bol s hudbou zviazaný od mladosti. 
Už počas svoj/ro učirel'skélro pôsobenia 1• ro-

M uzika bratov M uch m·cov 

koclr 1929- 1945 zbieral ľudové piesne a lw
doblle sa vzdelával. Ked' v rokul945 prWel do 
k ošického štúdia Cs. rozhlasu, založ il oddele
nie ľudove/lrudby a v rokoclr 1945- 1949usku
točnil zberate/:5ké cesty asi v 120 obciaclr. Od 
rokul951 sa sw/ Tonkovič vedúcim oddelenia 
ľudovej hudby v rozhlase v Bratislave a u rvie
dol cyklickú reláciu aute11tickélro folklóru Ob
rázky z dedín. V roku 1953 založil a l'iedol 
Súbor l'udovej umeleckej tvorivo,sri Čs. roz
hlasu, k torý bol síce extemý, no pravidelne 
nahrával samostatné skladby, alebo sprevá
du rl sólových spevákov. Neskôr ho vystrieda
In prof esionálna hudba Eugena Farka.(a. Pa
vol Tonkovič !Jol jedným zo zak/adatel"ov Slo
venského /irdového umeleckého kolektívu i je-

N ie, vážení, nejde tentokrát o Sloven
sko. Toto dnes 11ž znesvätené slovné 

spojenie som si zvolil do titulu l ' súvislosti 
s iným predmetom záujmu. O popis pravdivé
ho obrazu sa uchádza najvýc/wdnej~<ia o pe m á 
scéna republiky, košické Stáme divadlo. Sú
bor, v m inulosti v hodnotovom rebríčk11 za
uj fmajúci po opere SND dmhú priečku. 
Prečo v minulosti a prečo boj o pravdivý ob

raz?· Pokúsim sa vysvetliť. Už bezm ála polsto
ročnú históriu opery v Košiciach písali osob
nosti nie menšieho významu, ako boli speváci 
A . Poláková, l. Jakubek, G. Zelenay, P. 
Mauréry - neskorH bratislavskí proragonisti, 
brnenskí presídlenci G. Abraham ová aD. Su
ryová, či dom ácim doskám verní J. Konder, 
E. Smáliková, M. Adamcová a další. Rad vý
znamných dirigentov a režisérov dotváralo 
profil re/esa na' inscenárorských postoch. 

Odhliadnuc od sporadických krízových 
vfn, ktoré napokon neobi.51i an i Bratislavu, 

o ~poj i tosti medzi Konzervató riom a Vyso· 
ko u školou múzických umení. Svojho času sa 
napríklad uvažovalo o založení hudobné ho 
gymnázia. Do tyk mladých umelcov i ich bližší 
kontakt s učitcl'mi by bo l pŕospešný v záuj me 
fundovane jšej a p lynulejšej výchovy. 

Ko ncert pre biehal vo vel'mi do brej a tmo
sfé re, skl adby bo li vcl'mi pe kne prip ravené 
a zvládnuté. Isté je. že vyvrcho len ím výkonov 
boli záverečné vyst(rpe nia huslistky s virtuóz
nou Nováčkovou skladbou Pe rpetuum mobi
le pre h usle a klav ír: Ilko i C ho pinove Scherzo 
b mo l p re klavír v podan í sta ršej sestry Rei
gersbe rgerovcj. 

T ento ko ncert by bo l podne to m k výme ne 
výko no v medzi Viediío u a Bratislavou aj na 
nižších stupňoch umeleckého ško lstva. Mlad í 
adep ti ume nia by iste čerpali bol_1até pod ne ty 
zo vzájomné ho styku a z hodnôt ume leckého 
stvárnenia , pódiovej rutiny, ako aj ume lecké
ho poh ľadu vôbec interpretov na stvá rnené 
die la. J ÁN ALBRECHT 

!ro prvým umeleckým vedúcim (1949- 1951 ). 
V rozhlase pôsobil až do svojej smrti l ' roku 
1980. Po celý tento čas 11erína1•ne zbieral, 
upravoval, kompo 11oval. dirigoval a nalrrával 
- oswli po 1iom stovky nahrávok, vyše dvesto 
partitúr. zbierky ľudových piesní. A prá1•e je-

ho uísroj vo folklómom hnwí, jeho sna/ra 
o uchovanie bohatstva slovenskej lirdo l•ej 
hudby pre ďalšie generácie viec/li Spolok hu
dolmého folklóm k tomu , že Ime(/' po s1•ojorn 
vzniku inicioval uswno1•etlie prestíi nej Ceny 
Pavla Tonkoviča, ktorú spolu so Slovenským 
hudobným fo ndom každoročne ude f'uje Ul vy
nikajúce výsledky v jednej z nasledujúcich 
oblastí: za tvorivú umeleck ri činnosť v oblasti 
skladatel'skej, interpretačné výkony IU/ vyso
kej um eleckej úrovni, rnuzikologickú a publi
cistickú činnosť a organizátorsko-propagačnú 
prácu. 

Držitel'om Ceny Pavla Tonkoviča za uply
nulý rok sa stala Terch ovská muzika bratov 
Muchovcov , ako najvýraznejšia a štýlovo naj -

Katharine Relgersbergcrová 

čis tejš ia amaté rska l'udová hud ba na Sloven
sku a konkré tne za získan ie l. miesta na me
d zináro dno m folkló rno m festiva le ho rských 
krajín v Za kopanom (Po l'sko) 199 1 a úspešnú 
ve rej nú rozhlasovú nahrávk u v Ko líne n/Rý
nom , na kto rú boli Muchovci pozvaní počas 
svojej účasti na med zináro dno m festivale sta
rej h ud by v meste Herne (S R ). Rámcom 
p re slávnostné ude le nie Ceny sa sta l ko nce rt 
l'udovej hudby v piatok 29. jan uára 1993 
v Kult úrno m do me v Te rchovej. Po úvod nej 
skl adbe- Tonkovičovej Vrchárske j ná lade
v inte rp retácii O rchestra l'ud ových nástrojov 
Radio Bra tislava odovzda l Cenu Pavla Ton
koviča clo rúk Fra ntiška Muchu . najstaršieho 
z bratov. predseda Spolku hudobného fol kló
ru hudobný sklad atcl' Svetozár Stračin a. 

A potom sa už uja li slova predník Alojz 
Mucha , Peter Mucha (2. husle). František 
Mucha ( ko ntry a sólový spev) . Stefan Mucha 
(ko ntry) a Rudolf Pat rnčiak ( te rchov~ká ba- · 
s ička). aby svoju radosť z te jto pocty vyjadri li 
slo va mi, a le najmä krásnymi te rchovskými 
melódiami. 

Prvý hudobný da rček venova li Terchovej , 
rodnému kraju. v piesni T erchová, Terchová . 
jak ťa ho ry kryj ú. Steny ~poločen~ kej ~á ly ter
chovského kultú rne ho do mu zdobia po rt réty 
terchO\ských muzikantov a ~pevákov. ktoré 
ma ľoval Fra ntišek Mucha. A práve týmto 
muzikan to m , z ktorých mnoh í už neži jú , po
vedal Rudo lf Patrnč iak. treba poďakoval za 
bo hatstvo, a ké im zanechali v terchovskej 
piesn i. A vzápätí zazneli Melódie spod Soko
lia a osady Po dolina. A lojz Mucha by každé
ho terchovské ho muzika nta i muziku pozna l 
i so zaviazanými očami . pretože každý má 
svoj u vlastnú tvár , svoj osobitý štýl. Ich muzi
ka má tiež svo j štýl a obl't'r bené piesne. a tak 
naj radšej hraj ú Pred n ícke nôty z T erchovej 
a Mal som jed ny krpec nové. Rudolf Pa
t rnčiak oslovilmlad(r nastu puj (rcu ge neráci u. 
Od kázal mlad ým, aby ~a ncuspokojova li 
s prvými úspechmi . aby hl'adali . tak a ko Mu
eho vci stále h l'aclajú. hrajú sa s melódiami. 
popúšťaj ú uzd u svojej fant ázii. Keď tú ist(r 
pieseri hrajt'r viackrát, vždy sa pokúšajli n áj sť 
nové vari ácie a týmto svojim fantáziá m hovo
ria ,. te rchovská muzi ka 2 1. storočia". T akými 
sú aj ich úpravy piesní Bár som starý šedivý 
a Väčš í je Prešporo k jak Trnava. No vždy. 
keď sa po dlhšej dobe vracajú do mov. či už 
z liči nkovani a u nás, a lebo z cudziny, keď sa 
pred nimi objaví Terchová v objatí hô r , majú 
radosť z návratu , cítia. že patria naj mä sem 
a na jradšej sa vracajú k jednoduchej terchov
skej pesničke, ako u je i pieseň Keby moje 
rúčky ne rúhali bučky, vede li by pekne h ra ť. 

Orchester l'udových nástrojov Radio Urati
sla va , kto rý získal e n u Pavla Tonkoviča ako 
prvý, prišiel pozdravi ť Muchovcov a všetkých 

Boj o praYdivý obraz 
by1•a/a km'ická opera um elecky 1 persona/ne 
swbilizovaným zdrojom k11ltúry, presahujú
cim rám ec východoslovenského regiónu. Dra
m a/1/rgicky v nie jednej sezóne jej progres{ vn u 
orientáciu závidela dokonca prvá slovenská 
scéna. Dnes je, ž ia/', siw ácia iná. A lamwjríca. 
Vleklá rekonštrukcia historickej b11dovy a po
byt kolektívu v neiÍtlllnom náhradnom pries
tore Dom11 k 11ltríry VSt začali čoraz ríčimrej
šie nahlodáva( prevádzku. Je smutné, že prví 
ležali na lopatkách tf, čo mali ,.topiacu sal od· .. 
opustiť ako poslední - vedenie divadla i opery. 
Jednoducho sa poddali os11du, bez iniciatívy 
a rezignovane odkawjúc na .,objektívne'' sku
točnosti, brániace kormidlovať inštitúciu sme
rom k umeleckej a spoločenskej prosperite. 

!) t/ne u/..lte.\I<'IIJ /..ru/cr li'UI'll ')'c/twnelcul" - ne
budem konkretizovať manká v jednotlivých 
odboroch - hovorí azda za všetko. 

V súvislosti s neprehliadnweľným kritickým 
stavom, pretrvávajúcim u ž zopár rokov, sa po 
ostatnej premiére (Sedliacka česť a Komedian
ti), začali i názory v rnasmédiách diferenco
vať. Od jednoznačne kritických, vamjrícich 
pred úplným kolapsom v súbore (P. Unger 
v Kultúmom t ivote, S . A/rán v Pravde) . cez 
zdržanlivejšie popisujúce reálny s ra v ( D. Ma
renčinová v lludolmom živote) až po také, c'o 
síce problémy zhovievavo pripúšťajú, jedným 
dychom však pranierujtícic/1 autorov opwrcu
jú za odbomtí kritiku v úvodzovkách (S. Fe
csková v Práci). V poslednom prípade, i na-

Vera Rcigcrsbcrgcrová S nímky M. Jurík 

milovníkov l'udovej hudby spolu so sólistami 
-spevákmi . s ktorými pravidelne ~polupracu
je . Ľudové piesne a tance 10 ari~a. Horehro
nia . Kysúc tr Poži ta via v spracovaní O ndreja 
Dema, Iva na D ubeckého. Stefana Molotu 
a Jaroslava Stráňavského 7aspicvali Monika 
Kand ráčová, .Ján Ambróz, Helena Záhradní
ková a Darinu Laščiaková. Orchester. kto rý 
sa vyznačuje in te rpret ačnou kvalitou a kreat i
vito u. iste i vd' aka o~obnost i umeleckého šéfa 
tcle~a Miroslava Dudíka, taktiež ~tále hľadá 
nové umelecké podnety a jedným z nich je 
i tvorivo-in terpretačná spolupráca ~ Frant iš
ko m Muchom a Jaroslavom Stníňavským. 
Z tohtO p rojektu vziW i p iesne. ktoré v závere 
koncertu ~ OĽU orn 7a<,pieval Franti~ek 
Mucha. 

Co viac poveda ť o koncerte. ktorý mal byť 
~ lávnmtným rC! mcorn pre odovzdanie Ceny 
Pavla Tonkoviča a '>pomienkouna tohto vJác
neho č loveka. ll ád<lm le n tol'l,o. že ~á la ~a za
plnila 1\ rdm i, ktor í 1\rdovú hudbu miluj ú a cí
tia ju . Iskra. kto rá preskočila medti javi~kom 
a hl'adiskom pri pn ých tônoch Tonkovičovej 
Vrchií r~kej nálady. vytvorila atmosfé ru. klo
rií grado vala poča., celého ko ncertu. a ta l.. ne
čudo . 7c po po.,ledných tó noch ~a otvalo vo
lani e ... ešte. e~te ... V~e tc i .,me sa rozch;ídzal i 
~poci tom hlbol,.ého umeleckého z{líitku, l,. to
rý v nás bude dlho rezonovať a na j mii s poci
tom. že Cena Pavla Tonkoviča ~a ocit la 
v správnych rukách. 

MARTA UEZNÁKOV Á 

S\•ctul.ár Stračina pri od oVLdávan í cien. 
· Snímky a rchív HŽ 

priek zhode úrsovýc/1 okolností (článok vy.(iel 
31. decembra), nešlo o silr•e1·trov.lkÍ' žan .. . 

tia/', .. hratishll•ocenrrizmus" "slm•enskej 
opemej kritiky nedovoľuje polemiku rozHriľ 
do l'iacerých rol'ín. prípadne zm·ŕtaľ do fun
damentálnych problémov. l? a z by sa to op/mi
lo. Zl'iazanosľ lokálnych recenzentov s pro
stredím a - nech mi odpustia - aj ich izolul'a-
1/osľ, chtiac-11echtiac ovpi)'I'IÍuje objektivitu 
pera i hod11otiacich kritéri(. 

O alllentické pomenol•wrie niekrorýclr prí
čin daného stavu, o spoloč11é hl'adanie výcho
dísk a svojím spôsobom a11i o reklamu nestojí 
11ový umelecký šéf opery. Pri mojej ostat11ej 
llávštel'e Košíc som p. Ba!tínrt požiadal (ked
že v ten 1•ečer spieval) o písomné zodpoveda
nie otázok pre čitarel'o 1 • Hudobného žir•ora. 
Do tejto c/rvfle sa mi neozwtl. Nut . pravdir•ý 
obraz košickej opery, akýže .1i .. . ? 

PAVEL UNG ER 
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TERÉZIA URSÍNYOV Á 
ré oddávna malo prívlastok Tirana. 
Pravdou je aj to , že povestné posudky 
ma dostihli v Bratislave a neskôr z nich 
výdatne ťaži l ďa l š í zo šéfredaktorov 
a ďalší zo zamestnávate ľov. To už však 
prcdbieham. Bola som v novom časopi
se , kto rý sídlil na Volgogradskej u lici 

Hudobného života to , čo mi dnes chýba 
nielen \'ňOm- ale v novinách a iných hu
dobných rubrikách vôbec: reportáž, glo
su, besednicu, úvahu, fejtón) legendár
nymi boli zvl ášť tie Hurníkove!), po
známku, ba našla sa aj kvalitná esej (ho
ci z pera skladateľa J . Hatríka). Nesede
li sme v redakcii v očakávaní príspevkov 
-často sme cestovali za témou: hoci aj 
na detviansku Zlatú ružu. Lebo Hudob
ný žiyot mal aj svoju stranu pre populár
nu hudbu . .. 
Páči lo sa mi , že dvere vtedajšej redak

cie boli o tvorené pre vše tky generácie 
skladateľov, interpretov, muziko lógov. 
Na pritiahnutí skladateľov do tém Hu
dobného života mala zásluhu najmä 
Naďa Hrčková, ktorá robila i viac exklu
zívnych interview s "tradicionalistami" 
i ,,avantgardistami". Mala k tomu vzťah , 

veď prednášala na FFUK slovenskú 
hudbu , bola i v centre toho , čo koncom 
šesťdesiatych rokov znelo z progresu. 

Predovšetkým- ani jeden z nás nemô
že uvcrii. že uplynulo dvadsaťpäť rokov. 
Podobné jubileá sú dobré iba ak na re
zignovaný povzdych, že ľudský život je 
ako sen. Sám prišiel. sám od íde. Nikto 
sa nás nepýta, či sa nám sen - život páči 

a chceme ho predfžiť , alebo- opačne: je 
taký desivý, že tl ačí hruď a srdce, no úni
ku z neho niet. Tak či onak -sen sa po
minie- bez nášho priči nenia a my sa pre
budíme. Ozaj - kde a ako? 

Otázky. Iba šťastlivci vedia na to od
poveď . Nám zostáva viera. 

Bolo to roku 1968. Robila som na od
delení kultúry denníka Smer v Banskej 
Bystrici . V jedno le tné predpoludnie 
prišiel za mnou vyslanec Petra Faltina 
a Mariána Juríka, doposiaľ môj anjel 
strážny - Igor Vajda . Poďakoval mi za 
článok, ktorý ho upútal v redakcii Slo
venská hudba, kde vtedy pracoval (člá
nok mal dušespytný názov - Odkiaľ pri
chádzame? Čo sme? Kam ideme? - sa
mozrejme, všetci sme milovali Gaugui
na!). Ale okrem po'ďakovania mi Igor 
naznačil , že v Bratislave, ktorá mi bola 
po skončení hudobnej vedy taká vzdia
lená, ako dnes Washington, sa pripravu
je vydávanie Hudobného života , dvoj
týždenníka, ktorý by - možno- počíta l 

aj s mojou účasťou . 
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Medzitým bol august 1968. Vôbec sa 
mi o ňom nechce hovoriť. Popísali a po
hovorili o ňom veľa najmä tí, ktorí po
tom potichučky poskákali do strany, 
oháňajúc sa zásluhami, vyťaženými 
v boji s "augustom" ... Väčšinou sa žilo 
ďalej. Ako? 

V permanentnej dezilúzii , ale aj v lás
kach, radostiach, chorobách , práci ... 
tak, ako žili rôzne generácie v rôznych 
storoči ach . Považujem za nafúkanosť 
myslieť si, že iba naša generácia prežila 
niečo výnimočné. Nic. V každej kraj ine, 
v každom historickom období boli Turci 
a janičiari , spoločen ské Biele hory, 
šľachtici a poddaní. Nerobme zo svojho 

, života čosi exkluzívne. Je to, ži a ľ , iba 
sklíčko v mozaike, je to zrnko piesku 
v púšti, je to menej ako hviezda vo ves~ 
míre. 

Dňa l. decembra 1968 som nastúpila 
ako prvá interná pracovníčka-redaktor
ka do Hudobného života. Práve včas, 
aby som unikla previerkam v meste, kto-

život 
č .. 4 , v jedinej miestnosti , celkom pod 
oblohou. V miestnosti redakcie bol stôl, 
stol ička- a dosť. Ani písací stroj. Až ne
skôr pribudol odkia ľsi z Obzoru , ktorý 
podnes prichyľujc nášho štvrťstoročné
ho jubilanta. 

Nechcem popisovať detaily formova
nia prvých čísel. Nic je to už ani zaují
mavé, okrem sent imentálnych spomie
nok . Rada by som zdôraznila iné: že sme 
časopis zakladali v nadšení , túžbe, 
v zjednotení myslí, vytvoriť protipó l 
Slovenskej hudbe v žurnalistickej ak
tuálnosti , možno aj pestrosti. Chceli 
sme robiť hudobné noviny a nie revue. 
Že tu neboli rcvnivosti a závisť, svedčí 
možno i to, že sme mali morálnu podpo
ru nielen jedného redaktora Slovenskej 
hudby, už spom ínaného Igora Vajdu, 
ale aj ďalších pracovníkov tohto tradič
ného , kvalitného a podnes priekopníc
keho hudobného periodika minulosti. 
O polupracovníkoch bývalej Sloven
skej hudby nehovoriac. I preto ma tro
chu mýli "odtiahnutosť" dnešných inter
ných aj externých pri spievateľov Hu
dobného života a obnovenej Slovenskej 
hudby. Skoda , kvalitných autorov vždy 
bolo málo. Navyše, skúsenosť ma uč í , že 
ich treba aj vyzývať.... Jednoducho: 
unúvať, prosiť, prcsedieť s nimi nie jed
nu hodinu v debate o niečom inom, aby 
napokon prisľúbili to , čo pre noviny tre
ba (však, Jarko Blaho?) . 

Mali sme v tých dávnych ročníkoch 

• en 
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Mala by som spomenúť Petra Faltina, 
ktorý odišiel spomedzi nás tak rýchlo, že 
v spomienkach zostali nielen jeho prí
spevky, ale i intelekt ako celok. Bol 
osobnosťou , aká sa rodí raz za 50 rokov. 
Málokto mu siahal po srdce i rozum. 

Spočiatku bolo málo interných aj ex
terných prispievate ľ ov Hudobného živo
ta. Dnes je to časopis, ktorý má svoju 
históriu. Akoby sa všetko toči lo (neuza
tváralo, ale točilo!) v kruhu , opäť je na 
čele nášho Hudobného života jeho in
špirátOr a prvý šéfredaktor Marián Ju
rík. Hudobník , ale najmä novinár a 
publicista, akých je stále málo. Robil 
v denníku , bol i v rozhlase, televízii -
nie t masmédia, ktoré by mu bolo cudzie. 
I dnes organizuje, bojuje, píše -a tro
chu supluje v Hudobnom živote novi
nárske formy, ktoré zredl i: prepotrebné 
zamyslenie, besednicu či britkú glosu. 

Je mi trochu ľú to za menami , ktoré 
odišli z kruhov Hudobného života do 
iných sfér, ale aj za osobnosťami, ktoré 
odišli naveky, za tými , čo rezignovali, 
alebo povedali si: DOSŤ! Nezazlievam 
im to rezolútne obrátenie sa k iným mé
tam. Počas rokov písania o hudbe sa za
žije veľa trpkostí , listov , udaní , anony
mov. Ale klamala by som, keby som ne
napísala, že viac bolo radosti z hudby, 
z ľud í, ktorých som poznala skrze hudbu 
a v nej -v najkrajších chvíľach tvorivé
ho rozmachu a radosti zo šírenia "správ" 
o hudbe. 

Spomienky a poznatky bez denníka 
ZUZANA MARCZELLOVÁ 

Keď ma šéfredaktor Marián Jurík lis
tom oslovil o príspevok ku štvrťstoročiu 
Hudobného života (ďalej len HŽ) , pre
mýšľala som, o čom by to malo byť. Ne
patrím do zakladateľského tímu H Ž, 
nastúpila som až začiatkom februára 
1970 (po sedemročnej práci v Štátnom 
hudobnom vydavateľstve, neskôr Sup
raphone), a to už bola najťažšia práca 
vykonaná, HŽ sa už akceptoval ako in
formátor i. komentátor diania v hudob
nom svete, bol oň aj solídny záujem -
a to sa ešte nevedelo , že po zrušení časo
pisu Slovenská hudba bude HŽ na dlhé 
obdobie jediným miestom , na ktorom sa 
bude písať o problémoch tzv. vážnej ob
lasti slovenského hudobného života. 
Mali sme u? i tlačiareň v Nitre- podnes 
spomínam na výborného sadzača našich 
textov Ivana Kováčika. V HŽ som preži
la svojich ďalších sedem pracovných ro
kov, prvé tri so šéfredaktorom Mariá
nom Juríkom, osta tné s Dr. Zdenkom 
Nováčkom na čele redakcie, a na chvíľu 

(bez mena v t iráži, len na dohodu) som 
sa do HŽ vrátila v roku 1982. Nie ie to 
málo rokov na spomienky. O čom teda 
písať? Skôr, než načnem "svoju" tému, 
rada by som poďakovala trom autorom 
prispievate ľom môjmu redaktorskému 
srdcu naj bližším: Jaroslavovi Blahovi , 
Nadi Fôldváriovej a Igorovi Podracké
mu . Každý vo svojej sfére , jeden frek
ventovanejší , iný sporadickejší , vysoko 
postavili kritérium na prispievatefskú 
kvalitu . A ešte Romanovi Bergerovi, 
ktorého Stravinskij v roku 1982 dodal 
mojej redaktorskej práci veľké uspoko
jenie a zmysel. 

Téma môjho príspevku sa asi nebude 
každému pozdávať. Presvedči l i ma 
o tom aj reakcie napríklad na festival 
Melos-Etos. Nelížme si rany, nerobme 
si zásluhy, žime dnešku . V poriadku. 
Chválabohu, dožili sme sa čias, keď sa 
môže hovoriť a písať o osobnostiach, či
noch a javoch všetkých krvných skupín, 
a nie iba výberovo. Prežila som už zopár 

rôčkov , roky cenzúry (poctivejšej v tom , 
že sa pod ortieľ ktosi podpísal) , zrušenie 
cenzúry a následné roky tzv. autocenzú
ry (ktorá bola oveľa zhubnejšia, lebo zá
ležala od aktivity jedinca, ako zareaguj e 
na telefonát nadriadených, či na zdvih
nutie obočia niekoho, komu sa ktosi ne
páči) . V takejto klíme sme po niekoľ
kých voľných číslach pracovali aj v re
dakcii HŽ. A tak namiesto toho, aby sa 
redakcia naplno mohla sústreďovať na 
zaangažovanie najkvalitnejších . spolu
pracovníkov a uverejňovať hodnotiace 
materiály o rôznych témach , značnú časť 
energie odčerpávalo vysvetľovanie: pre
čo o tomto nie , prečo sa píše tmavšie , 
keď vieme , že je to čierne, prečo sa tvá
riť, že čosi neexistuje, ak to bolo a ' je. 
Pred niekoľkými rokmi som mala mož
nosť prečítať si materiály (na kilogramy 
zborníkov) venované problematike 
marxisticko-leninskej umeleckej kriti-

.ke. Zaujímavé čítanie, na túto tému sa· 
často zasadalo, prednášalo, školilo, 

Čo sa za tých jubilejných 25 rokov 
t rvania Hudobného života zmenilo? 
Všetko (ak myslíme na spoločenské 
kontexty a ich bezprostredný vplyv na 
umenie). Ale aj" nič. Človek si prečíta 
napr. od ryajviac hraného skladateľa , že 
"v oblasti reflexie súčasnej hudby ... je 
to u nás veľmi tristné". Nuž, skladatelia 
boli zvyknutí počas celých uplynulých 
štyridsia tich rokov, že sa písalo veľa, po
vinne - a väčšinou nevýstižne - o ich 
tvorbe. Nezdá sa mi , že by sa dnes 
o kompozičnej tvorbe nepísalo. Je to 
málo - alebo primerane významu tvor
by? To posúdi odstup doby. Každý má 

· právo na výber, na selekciu , na upretie 
pozornosti tým. smerom, ktorý ho púta. 
A nielen v kompozičnej tvorbe. Lebo 
okrem nej existuje v hudbe (tak ako 
vždy) aj tvorba interpretačná, muzikolo
gická, hudobno-kritická. Slovenská 
hudba - nielen tá s veľkým "S" - žije, 
chvalabohu , ďalej . Možno iažko, ale ani 
vláda, ani spoločnosť jej nedali padnúť. 
Verím , že sa tak nestane ani v budúcnos
ti. Verím dokonca v to, že pominie doba 
vzájomného odcudzenia hudobnej ob
ce, kde padli i slová o "obmývačoch 
mftvol" (rozumej - kritikoch). Už nikdy 
by sme nemali medzi sebou živiť pocity 
nadradenosti , povýšenosti a morálneho 
kopnutia. Osobne pociťujem to, čo sa 
nazýva rokmi totality, ako systematické 
dlhoročné pestovanie nadradenosti jed
nej tvorivej skupiny nad druhú. A pri
tom slovenský hudobný život, ktorého 
verným zrkadlom bol za štvrťstoročie aj 
Hudobný život (s veľkým začiatočným , 
písmenom), nesmierne rýchlo a citlivo 
reaguje na stratu každej osobnosti. 

Akí sme boli - a akí sme? 
Boli sme mladí , nadšení - a naivní. 

Ž ivot nás poobracal. Boli sme však aj 
odolní - lebo sme nestratili schopnosť 
perspektívy. Nie všetci zatrpkli. Pove- ' 
dala by som dokonca: sme, akí sme . Ani 
dobrí, ani zlí. T í, čo vedome škodili , do
konca sami odpadli. Zlo sa vyčleňuje , 
ako mastná škvrna. Veď sme o nich na
pokon vedeli .. . 

Zostal i sme opäť- s perspektívou prá
ce a cieľov. Netreba vzdychať nad minu
losťou- treba sa pozerať dopredu a pra
covať. Život vždy bol "nejaký" - nikdy 
nie ideálny. Ide iba o to , aby sa naše chy
by v ňom nezopakovali. 

Hudobnému životu prajem dotácie na 
prežitie a aspoň dvoch riových mladých 
prispievatcľov: odchovancov hudobnej 
vedy teórie či pedagogiky. Snáď postup
ne nahradia nás, kto rí sme to robili 
s nadšením - a chybami. Chyby budú ro
bi ť aj oni - len aby mali aj nadšenie a vy-

- trvalosť. 
Zatia ľ , nech sa pozerám doďaleka, 

doblízka, nevidím nikoho . Moji kolego
via z rozhlasu hovoria , že u nich, v "py
ramíde" je to tak isto. 

Napriek tomu som optimista. Život 
SEN totiž pokračuje ďalej. S nami , či 
bez nás, ale pokračuje . 

prcdpisovalo. Rokmi sa tón týchto ma
teriálov stával čoraz krit ickejším . Aj 
v referátoch na skladateľských zjazdoch 
bol stav hudobnej kritiky a publicistiky 
vďačnou témou. O podstate problému 
sa však vždy diskrétne pom lča lo . Už je 
to za nami. Bolo by však dobré na pod
klade dokumentov zhodnotiť a uzavrieť 
obdobie cenzorované i autocenzorova
né. Ukázať, čomu prospelo, čomu a ko- . 
mu ublížilo . Prečo existovali nepísané 
protokoly, kto kedy môže, a kto už nie. 
A prečo sa mená v protokoloch vyha
dzovali či nanovo na milosť prijímali. 
Spomienok aj na takúto menej peknú 
stránku mojich redakčných rokov je 
dosť. V tých chvíľach mával človek pocit · 
bezmocnosti, dnes sa pri niektorých spo
mienkach možno i pousmiať. Na ilustrá
ciu jedna spomienka: do redakcie sme 
dostali materiál, v ktorom sa spomínalo 
i skloňovalo meno Mikuláša Moyzesa. 
Jeho syn Alexander bol v tých časoch · · 
v nepísanej nemilosti. Doktor Nováček 
materiál nedal do čísla. Na moju ná
mietku, že otec nemôže za syna a že, akQ 
viem , syn už znova vystúpil v televíznej 
besede , teda je všetko v poriadku, roz
čúlene odvetil: televízia patrí pod ÚV, 
my pod ministerstvo kultúry ... 

. " 



REMINISCENCIE 

Necenzurované rny~lienky z 1. ročníka ffudobného života 

Pnnda, ľudia sú dnes iní ako pred rokom. 
Nejednému peknému gestu uťal ruku zlý 
čas. Myslím, ale, ie to nie je dômd k tomu, 
aby sme ad acta odložili SI'Oj projekt spolo
čensh•a ľudí, ktorých okrem sta•·ol'ských zá
ujmo" združuje aj snaha porozumieť ag6nii 
Sl'eta a prehlušiť ju zrukom umenia a spolu
patričnosti ľudí, ktorí chcú žiť Sl'oje myš
lienky. 

JURAJ HA TRIK 

Za zdral'é pol'aiujem aj to, ie zmizla po
stupne záplal'a "Mojich l'lastí'" a "Libuši", 
ktoré na chl'l1'u boli jasným výrazom jednoty 
a myslenia 11šetkých nás, ale postupne na se
ba nabrali l'iičšiu dá11ku obrodeneckého tra
dicionalizmu, než bolo zapotreby. Primitíl'
ne analógie a symboly miznú, objal'uje sa 
ul'aiOI'anie do l'šičšej h/bky. Koniec januára 
priniesol ďalšie impulzy k tomu, aby sme aj 
" kultúrnej oblasti prestali brať 11šetko ako 
hru, ale iba ako surový a tl'rdý ii mt. 

JIŔi PILKA 

V predaugustomm období sme !'ŠBk zmy
sel rehabilitácií l'ideli prál'e "analýze príčin 
a " označení rinnfkol', lebo zadosťučinenie 
ukril'dených znamenalo iba rehabilitáciu 
polol'ičatú. Dnes sa uspokojujeme s touto 
formou, lebo po augustol'om šoku sme radi, 
ie sa naše najčiernejšie obal'}' nesplnili, a ie 
sme si z tohto pojmu zachol'ali aspoň toľko. 
Volebná komisia uskutočnila Yoľby skutoč
ne "najdemokratickejším" spôsobom, aký 
nemá " dejinách ZYiizu obdoby. Bolo !'Šak 
prll'el'mi málo času na to, aby sa českoslo
l'enský občan naučili' demokracii nielen ho
mrif, ale i demokraticky konať. Dieťa zom
relo skôr, ako sa naučilo dýcl•af: 7,jazd "of.áz
ke mlieb - podla môjho názoru - nei'}'Ui il 
s11oju šancu, lebo Sa dal zmanipuloi'IJť- hoci 
demokraticky. Tento spôsob manipulácie 
po11aiujem za ešte nebezpečnejší ako mani
pulantsn ·o diktatúry, lebo je menej prieh
ľadný a ponechál'a aspoň opojnú dá11ku o de
mokracii, ktorá sa redukuje na chaotickú 

· polemiku o 11eciach nepodstatných. Z kaidej 
bezradnosti masy, z každého chaosu ťaiia tí, 
kt orf chcú masy Ol'ládnuf. 

PETER FALTIN 

CJoyek mojej genuácie, ktorá dospie11ala 
" päťdesiatych rokoch, zaiil riac zlého ako 
dobréhlJ. A " tejto prel'ahe dozriel'ali sme 
skôr ku skepse a k rezignácii než k činoro
dosti. tasto som mál'al pocit člol'eka, ktorý 
na obro11skom denwlonmom stroji leští ne
patrnú súčiastku. Alebo pocit záhradnfka, 
sad i aceh o bety okolo horiaceho domu. Mys
l fm, ie podobné pocity sme mali mnohí. Zlo, 
ktoré nás obkolesol'alo, bolo horšie, než aby 
" nás l'}'tl'áralo pocit nešťastia. Vzbudzo11alo 
iba beznádejnosť a letargiu. Nešťastie je sil
ný pozití'my cit, ktorý rie ľudí spájať. O tom 
sme sa presrcdčili nalt.oniec, " auguste. Le
targia rozdel'uje - odcudzuje. 

ILJA ZEUENKA 

V hudbe je možné- snád'? - dešifro11ať "fi
lozofiu" autora. Ale ani prezrádzanie " filo
zofie" ncfilozofol' nic je primárnou funkciou 
hudobného diela. Predsta11me si Marxa, ic 

by nebol napísal Kapitál, a.Je de11äf symfónií: 
ani del'äťdesiatdel'äf symfónií by nebolo 
7menilo sl'et. Hudba nie je totiž nástrojom 
na presadzo"anie zmien "spoločnosti- hud
ba nie je ani rečou, tobôž nie mocou, je jed
ným z mnohých k6do11, ktorými ľudia komu
nikujú SI'Oju bezmocnosť. Mocní tohto Sl'eta 
nepíšu partitúry. Hudba je jedným z k6dol', 
ktorých rozmanitosť je odrazom spomenutej 
členitosti skutočnosti. (Skutočnosť je 11šetk.o 
to, s čím musím počftaf.) Každý z komuni
kačných k6dol' je adekl'átny len a len prfsluš
nej roY/ne: roYlnou skutočnosti - prfslušnou 
pre hudbu - je estetično a jeho k.ateg6rie: 
forma a z nej rezultujúci, slomm nepostih
nuteľný výraz. Rol'inou skutočnosti - pri
slušnou pre politiku - je moc a ako rieme, 
" hre o moc sa nezúčastňujú hudobné ná
stroje. V hre o moc funguje o11šem Zt'lsštnymi 
spôsobmi reč. Jedným z nich je napríldad 
úkaz, ie sa ho.-orí pre to, aby sa nič nepol'e
dalo a podobne. 

ROMAN BERGER 

Ja skutočne neriem, čo si mám myslieť 
o tom, ked' sa mi tylýk.a, ie na Zl. august 1968 
reagujem citom. Myslfm si totiž, ie nie som 
" našom národe sám, kto na túto "bratskú" 
pomoc piatich štát ol' Varial'skej zmlury pod
nes reaguje len - a zasa len citom. lúižu ml 
zmieriť sa s touto realitou, ktorú si " hlal'e 
nel'iem usporiadať ináč, iba ako realitu krir
dy a násilia. Ba ide sa i ďalej. tiada sa odo 
mňa aj prlateľstl'o s tými spojencami, ktorí 
7-Bbudli na to, že teskoslol'ensk.á socialistie
k.á republika je kaidému bratom a spojen
com. A tieto 11eci teda nedám " smjej hlal'e 
dokopy. Radí sa mi, aby som sa do toho ne
miešal, žé to je úloha pol/tikol'. Mám l'šak 
ten dojem, ic politik, ktorému je zyerená 
úloha dbať o samostatnosť a su11erenitu náš
ho štátu, najmä "klúčol'ej pozícii spoločen
sll'a socialistických štáto!', musi počítať s ná
zormi ľudí, ktorí realitu ridia len ako realitu 
a nechápu ju ako na hla ru postarenú skutoč
nosť. 

ALEXANDER MOYZES 

Pred asi IZO nál'štemfkmi prezentol'al La
dislal' Kupk.orlč s11oj súbor Hudba dneška, 
ktorý kritik Franz Endler 1'0 Yiedenskom 
Presse IIBZI'BI Slol'enské bláznol'stl'o. Titul 
môjho referátu znel Hudba so stojkou. Polia
žujem sice kaidú hudbu - preparol'anú, 
elektronickú alebo prefabriko11anú - za od
l'áiny pokus a smelý experiment, ale pre 
efekty ii Ja Cage, ktoré sú ui ro Viedni rybled
nuté a nezaujfma•·é (plnenie trombónu l'o
dou, stojka a pod.) pri najlepšej l'ôli nem~ 
iem mUsť slom - hudba. Velmi sa mi páčil 
Jozef Malm·ec s montážou starých pražských 
šlágrol', konkrétnej a elektronickej hudby. 
Všeobecný obdil' si získala Violončelol'á so
náta t rs/na Petrfka a Molizácia Petra Kol ma
na - pripomfnajúca Antona Weberna. V kai
dom prípade môže byť Bratlslai'B hrdá na 
smje elektronické štúdio. Len ui, prosim, 
nikdy Yiac stojku na koncerte! 

Dr. KARL BRIX, Viedeň 

Kaidý deň, kaidá hodina zname11á l'el'kf 
7-IÍZrak, "ktorom dúfame- nájdeme rozlúšte-

••• a potom prišla 

Netreba zalt.rýl'ať, ie prál'e 
u mladých ľudí bol YPIYI' liberalis
tických a praričiarskych idei 
zylášf citel'ný. Umelé rymlál'anie 
generačných problémo!', podporo
Yanle mesianisticlcých sklonol' 
u l'udí, ktorí prešli malými žil'ot
nými skúsenosťami, a ktor{ preto 
l'ahk.o podliehajú ilúziám a ne
reálnym predstaYám, narobilo l'e
l'a škôd. Odstraňo11ať tieto škody 
bude •yiadol'af dlhú a trpezlil'ú 

· prácu. Z11äz chce tieto otázky rie
šiť principiálne, ale cit/im. Od mi
nulého roku zriadili pri l'šctkých 
sekciách komisie mladých. Ich po
s/an fm je zaist'ol'af ideo11é a odbor
né redenie mladej umeleckej 

a muzikolosickej generácie, s kto
rou sa perspektfme 110 ZYiize počf
ta. úv Zl'äzu bude práci týchto ko
misií reno11ať mimoriadnu pozor
nosť. Ak sa "analýze činnosti ZSS 
spomína kritika a jej priama 
účasť na 11edomom alebo ne!'edo
mom šíreni YPlfi'OY nemarxistie
kých názoro!' a teoretických kon
cepcií, ul'edomujeme si, aký pálči
vý problém sme tu nadhodili. Bez 
rozsiahlej marxisticky orlentol'a
nej hudobnej krltiky, bude i úsilie 
o rozyoj socialistického umenia 
len čiastkový. 

Dr. OTTO FERENCzy 
IV. 7,jazd ZSS 1972 

nie záhady a spoznáme nepochopiteľné. Pre
to l'erfme l'šetkému, čo sa približuje pra11de. 
No niekedy napriek rozumu hádžeme spo
znané za chrbát a je nám dobre nemyslieť, 
prichádzať a obchádzať bez podania ruky, 
bez obzretia, nenárldlef a milol'af bez ul'edo
menill si dôsledko!', pľuť do oči, ktoré nás na 
okamih umŕtri/1 a nestarať sa o to, čo bude 
o hodinu a hned'. 

TERÉZIA VRSiNYOVÁ 

Za stal' kritiky sú zodpol'ední aj slt.ladate
lla sami. Ich podráždené reakcie a a/erg/č
nosť na ak.úk.oľl'ek zápornú krltik.u l'iedli 
k. tomu, ie Sil pisa/l buď len kladné kritiky 
alebo - z obál' pred hne11om autora -žiadne. 
Najhoršia cesta k tomu ako rycho11af krltik.a, 
je k.ritizol'af jeho samého. Krltlzol'af má kri
tik a nie autor. Profesor Moyzes Sl'ojho času 
spomínal výrok Sl'ojho profesora " Prahe, 
ktorý hol'oriel'al: "To je jedno jak. se pfše,jen 
když se pfše". Publicitu robia záporné kriti
ky prál'e tak, ako kladné. 

IADISIA V KUPKO'VIt 

Priznám sa, ie ai do sl'ojho rozho11oru 
s prominentným skladateľom súčasnej hud
by Gyól'llom Ligetim som si medzi "smjlmi" 
akosi nestačila, či ne11edela Ul'edomif, či sa 
tu na seminári (1' Smoleniciach -pozn. red.) 
ozaj deje čosi z toho, prečo sa 11/astne takéto 
semináre robia, či sa tu niečo rodí, oo to kl'a
sf " no11ej hudbe a okolo nej, ne11edela som 
" SYojej "zaťaženosti" cftlf atmosféru toho, 
čo sa tu dialo. Ligeti ma preSI'edčil o tom, že 
zasl'ätenf - ako on - túto atmosféru cftla, 
pretože tento Jeh pocit l'}'l'lera z nich samých, 
z ich posYiitného nadšenia, z ich úporného 
úsilia a činorodosti. Ľuďom ako on je úsilie 
o nol'é ľudské objal'}' sú " oblasti hudby l'šet
k.ým, sú to fanatici s11ojej snahy (on sám kom
ponuje 16 hodin denne). Samozrejme, sú tu, 
ako l'šade, sa nl4}du aj talú, ktorí sa týmto l'e
clam neYenujú len z úprimného nadšenia, 
ale sú z dôl'odol' osobného prospechu a pod. 
Táto hfstka zas••ätencol' potrebuje smje o• 
rady, Sl'oje ull'rrlzol'anle sa 1'0 l'lere, smje "vý
ročné členské ~hôdze s hodnotením". Na 
moju skeptickú otázku, čl msúú takéto semi
náre zmysel, odpo11edal Ligetl, ie prál'e tieto 
semináre majú Sl'oj zmysel. 

NAĎA HRtKOVÁ 

Nebezpečensll'o rezignácie, letargie a úte
ku pred "ll'rrlou realitou" má mnoho podôb. 
Najnebezpečnejšia z nich sa slt.rýl'a "utilitár
nom výklade tézy, ie odmietnuť mlif je tiež 
'I'Ofbou. Myslím si, ie je to postoj pohodlný 
a zbabelý. Mlčanie znamená účasť na zloči
ne, nech si ak.ok.oľl'ek lntenzfme nahol'ára
me opak. Utlahnutfm sa do yJastnej ulity sa 
nctZdál'ame zodpol'ednosti. timtu neutečie
me, môžeme s nim Iba súhlasiť, alebo nesú
hlasiť. Nesúhlas nemožno prejal'if tým, ie 
chod ime okolo 11ecf (ktoré nás bytostne trýz
nia a dotýb)ú sa nás) so za11retými očami. 
Zachol'af si čistý štft znamená stále obnoYo
l'ať kritický postoj k. realite, znamená pri
l'lastnlf si potenciálnu ~hopnosť perma
nentnej re11olty. Samozrejme, za predpokla
du, ie 11ieme nielen to, proti čomu bojujeme, 

ale aj 7-B čo! Schopnosť ujasniť si, o čo nám 
dnes ide, j e rozhodujúca. 

JAROSIA V BlAHO 

V čom rldíte zmysel seminárol', akým je 
tento? Má smolenický seminár niečo špeci
fické? 

Toto má nsúl'iičšf zmysel: aby sa l'udia 
stretli, spoznali, možno nejde ani tak o spo
znál'anie, ale treba dýchať spoločnú atmo
sféru, otZdušie. Napr. "päťdesiatych rokoch 
" Darmstadte pôsobili takéto podujatia ako 
bomba, stretál'ali sa tu ľudia, ktor{ robiiJ 
čosi celkom nol'é. Ja som tam bol prvý raz 
" 56-tom. Ešte aj dnes má Darmstadt smj 
zmysel, no je dobre, keď sa sú na l'iacerých 
miestach začne robiť niečo, z čoho tZfde nový 
impulz. N ked'je člo11ek. ku 11šeličomu kritic
ký a ~ellčo nepriJme, ide o určitú klimu. Ja 
sa tu " Smoleniciach dobre cftim nielen pre
to, lebo som " teskosloYensku, ale aj preto, 
ie sa mi zdá, ie sa tu čosi deje, ie j e záujem. 

NAĎA HRtKOVÁ- GY6RGY LIGETI 

Mys/fm, ie fakt emigrácie je jeden z naj
horších ja•·o" našej doby. Je preja rom nezná
šanlil'osti spoločnosti a jedinca, neochoty 
ponechať jedlncorl práro riešiť si sYo) oso• 
ný iil'ot podľa jeho 11ôle. Nie je to iba náš prí
pad a dakedy sa mi ridí, že na srete bude riac 
emlsrantol' ako občano!' •.• Mali by sme teda 
umožniť autorom, interpretom a 11edcom bu
dol'anie si rozsiahlych osobných konexií, a to 
najmä "krajinách, kde sa domniel'ajú, ie by 
Ich diela ma.li reálnu možnosť uplatnenia sa. 

IVANPARiK 

Umenie je zaiste určitou formou zdelenia. 
Akonáhle !'Šak niečo zdeľujem, mám myš
lienku, tu ju hned' potrebujem fonnulol'a f. 
Pre mňa je konečný ll'ar Yledy dokonalý, ked' 
fonna korešponduje čo najl'iac s pô11odným 
zámerom. No neYiem, či je spráme homrif 
o nás, starších, ako o Bl'antgarde. To je od za
čiatku isté nedorozumenie. V dobách ~túdií 
nám boli kladené mnohé zábrany k. pozna
niu, a preto inak l'el'mi nevýhodný fakt pri
niesol rýhodu, ktorú oceňujem ai dnes - ie 
sme totiž nepoznali balast hudobného dia
nia a z nedostatku informácií sme boli odká
zaní na štúdium materiálu oYerenej hodno
ty. Bez rizika prehry sme si " našich okres
ných merftkach, os!'ojlll naše !'ZOry. Nie som 
pres11edčený, že SQ~e niekedy skutočne risk.o
l'ali, a preto nie sme naozajstnou a11antgar· 
dou. 

IVANPARiK 

Nebolo by sprámc zamlčal', ic i podráidcné rc
akcie hudobných tmrco'l' (sldadatc/'o'l', intcrprc
tot~ na záporné súdy nedodá 'l'~ ú chuti píšucim. Ak 
sa "post/hnuti" nlt>kcdy l oprámene st'aiu)ú na 
ostrost' formulácií krltikot• (hoci platí známa prat·
da, ie je lepšie n~zdrcujúcc}šlc odsúdenie nei to
tálne mlčanie), nemali by sa uchyl'ova f k zákulls· 
ným Intrigám, oho'l'áranlam, ba i pokusom o znc
moinenle krltlkot·e) existencie (homrím z 'l'lastne} 
skúsenosti). A t·ôbec by sa ui nemalo stat' -lebo lÚ 
to sa stá'l'a - ab.r bol kritik zncnávldcný preto, ic sa 
poch'l'alne rozpísal o Inom (sldadatel'o'l'i, interpre
tovi). Vari úspech jedného zatieňuje Iného? 

IGOR VAJDA 

neradostná Códa 

Na ZJazde tmrivých Zt'ÍÍZOI' sa 
nezúčastňujú Yšetci, ktorf boli 
" minulosti ich členmi. Ako sa 
k.onštatol'alo, aj "sprá11e o činnos
ti ZSS niektor{ jednotJJycJ museli 
pre s11oju politickú činnosť či pre 
iné príčiny opustiť rady členo!' 
Z11äzu. Vo tZduchu rlsf otázka, čo 
bude s nimi "najbližšej budúcnos
tJ a čo neskôr? V najbližšej budúc
nosti by Jeh mali el'idol'ať umelec
ké fondy ako nečlenol' zyäzu, ale 
alt.o ll'orcol', aby neskôr zyäzol'é 
Ol'llánY mohli posúdiť, kam sme
ruje a aký charakter má Jeh d'alšla 
tl'orba. Nehol'oríme, pra11da, o ne
priateľoch, ani o tých, k.torf mýlili, 
skôr o tých, kt orf boli zmýlenf. Prí-

padnú zhol'iel'al'ost' k nim si 11šak 
nemožno zamieňať za zhoriel'a
I'OSf k. chybným či škodlivým názo
rom. Takéto názory treba l'ýmitif, 
odhaliť a rozbif. Ich nositel'ol' tre
ba posudzo11ať podl'a dnešných 
postojol' - a nsúmii podl'a dnešnej 
a budúcej práce. Pra11daic - toho, 
kto sa drží s11ojho omylu, ako pas
tier trúby, ba dokonca si z neho 
robi zásluhu, prosiť nebudeme. 
Nech sa zastari a porozmýšl'a. Je
ho gestá nikomu chýbať nebudú. 

Ml ROSIA V VÁLEK na 
IV. 7,jazde ZSS 1972 



JUBILEUM OSOBNOSTI s) 

Pri príležitosti osemdesiatin Witolda Lutoslawského 
/ 

ETOS A TVORBA 
ROMAN BERGER 

l. 

"Nie! Nikto ncmôie byt' zabudnutý, kto bol rel'ký nn SI'Cic; 
ale kBidý bol rcl'ký na sroj spôsob, u kaidý r zsi,•Jslosti od 
l'e/'kosti toho, čo si za mi/oral." 

SorenKJrkcguard 

Prist upaqcm k písaniu tohto textu s pocitom akejs i bázne, ktorú som 
doteraz pri mojich pí~ačluich nepoznal. Nie preto, že som neprdtudo
,,a l celú lite ratúru " predmetu" a ani nie preto, že som kedysi prcštudo
\al monografiu Bohdana Pocieja- nie len prickopnícku, ale 1\1 nepre
konatel'nú. ALda preto, ie hudba Lutoslanského ma od pn'opo(!latku 
fascinmala. Písať o Lutoslan skom znamená teda pre mňa pokúsiť sa 
aspoň prlblíllt' k podstate fascinácie. Zrejme to V)"olá\a on u lórkcga
ardmskú "Bázeň a ch,enie". 

S úvisí s tým romako fakt , le Witold Lutoslansló stojí,, pn om rade 
l'udí, ktor-jeh s l bez zvyšku vážim ako mramé osobnosti; v 7m)sle Jana 
Patočku je Witold Lutosla \tski príkladom "duchovného človeka", je 
autorita v pôvodnom zmysle slova (tzn. v protilóade k svetskej moci). 
Súvisia ,.Auctorltas" a "Fasclnans"? Jedno viem: nie je možné hovoriť 
o Ňom bez toho, aby sme sa od,'olali k univenálnym kategóriám, ktoré 
zrodila antická reftexia svc~a- sveta \1cdy ešte integrálneho, zdravého. 
Pri príležitosti jubilea Lutoslawského, zvláštneho jubilea! - mali by 
sme uprieť zrak 1\1 týmto smerom, k dnes už iba sporadickým Wlcnero
vym "ostrovom Informácie". Náš svet sa rozpadá ako tie Sporady drolí, 
naše lode sa topia, množia sa výkriky "SOS"! - nie je nám do spevu. 
A tu by sme sl ma li uvedomiť, že a ni Ml\lstrovi nebolo doprlané prežiť 
tloterl\lš í život v Idylickej oáze. O to naliehavejšia sa javí otázka, ako 
a z akých prameňov sa zrodil J eho spe''· 

ll. 

V okruhu Lutoslaltského máte pocit, že všetko je jasné; máte istotu, 
že \'Šetko je čisté. J e- pretože musí. Pretože sú 'eci, ktoré patria do ho
rizontu B)11a, a tým sú absolútne záväzné. A tu sú \ eci usporiadané, 
ml\lú svoj poriadok, S\'Oju hierarchiu. A je J'udskou povinnosťou ten 
poriadok a hierarchiu poznal' a rdpcktovať. Ne, iem si predstaviť, že 
by sa v Jeho okruhu- a ten je neu,'eritcl'ne široký - niekto opováiil po
rušiť kódex kultúry, spoch)'bniť zásady s lušnosti, korektnosti. Každá 
\ 'CC má svoje mies to, každá -svoj čas. Ako v Biblii. Preto ten časopries
tor vylaraqc čosi tl\lomné. Ale iba v ňom sa člm'ek s táva človekom, môže 
vstúpiť s druhým do skutočného dialógu, môže sa podriadiť disciplíne 
dialógu, disciplíne kooperácie. 

Všetko ostatné je akosi mimo; celé to hemženie a hurh!\1, odpad 
a smetisko. To je to, čo je mimo. ť':o síce dolieha a dobiedza, preniká do 
sveta poriadku, jasnosti, čistoty, ale to je to, čomu človek musí čeliť, 
s čím nesmie koketovať a paktovať, čo nesmie tolerovať. S ú akési dm 
póly v l'udskom svete; sú v ňom, pretože sú vo svete vôbec- tie sl neslo
bodno pliesť. Dva smery- a le sprámy je Iba jeden. Ten druhý vedie na 
scestie, do sféry zmätku, náhody, chaosu. Nie všetky cestY "vedu do Rí· 
ma". Tá prvá, spojená s princípom života, je v rovine l'udskej existencie 
zaloiená na absolútnej poctivosti: voči sebe, druhým, 'oči hodnotám 
kultÚr)' a umenia- Étosu a Pra\ dy. 

IJI. 

Ako by sa tak vyhranen) postoj a životná stratégia mohli ncpremict· 
nuť do hudby? Veď l\1 ona je oblasťou poriadku a neporiadku, kozmo
su a chaosu, ncgcntropie a entropie! Zvrat, ktorý priniesol Lutoslan· 
skému slávu vynálezcu tzv. "malej aleatoriky", ktorú On sám označaqe 
termínom ,.kontrolo~anej ná hody",je muzikológmi bežne "vys, etrova· 
ný" ako zmena š týlu, vyplývl\Júca zo zmeny kompozičnej techniky. Jed
noduché: Lutoslaltsló "vymyslel" techniku, ''ďaka ktorej sa stal akým
sl medzičlánkom v kon~telácil Cage - Xenalós- Dam1s tadt; tak sa ~tal 
čelným predstaviteľom "Poľskej §koly", tak začala Jeho "cesta hore"
na Olymp s~ctovcj "Novej hudby". Aké jednoduché ... 

Pri mo: Lutoslawskl svoju techniku " nevymyslel", v Jeho koncepcii je 
technika vecou ln§pirácie, rovnako ako v§etky ostatné aspekty kompo
zície. Ako každý autentický horca, Lutoslawsló kategoricky odmieta 
redukciu tvorčleho procesu na racionalistické operácie; ratio má 
v umení síce nenahraditeľnú, ale sekundárnu funkciu pri posudzovaní 
spontánnych nápadov, pri ich domý§ľaní, pri korekciách, upresňovaní 
proporcií etc. Na prvom mieste je spontaneita a ta mys teriózna ,.in§pi
ráeia". 

Sccundo: "Kontrolovaná aleatorlka" neznamená u Lutoslanského 
akús i "zmiernenú", "ochočcnú" alcatoriku cageovsl(ého typu. Luto
slansló "nenadviazal" na Cage'a ; in§pirovala Ho iba samotná Idea ná
hody v jej abstraktnej podobe. Primárna bola výsostne originálna \Ízia 
hudby; Idea náhody splnila iba úlohu " trlgger-impulzu" spú§ťaclcho 

procesu reaiiDicle, "7hmotňo\anla" vízie. Ide o vlziu akejsi "elastickej 
hudobnej subs tancie", v ktorej sa hlasy polyfónneho pravdiva oslobo
dzaqú z \iiLieb kolcktímej synchrónie; v ktorej sa otvára prie~tor pre 
subjcktímu kreatívnu aktivitu jedinca. Kategória uniformity ustúpila 
pred kategóriou podobnosti; paradigma minulej epochy- paradigma 
mechanizmu a chronomctricky zobjektivizovaného času ustúpila pred 
paradigmou na!ej epochy- paradigmou organl7mu a subjektívne pr<,~ 

žívaného času. Obrazne hovoriac: Lutoslawsló nenahradil "princíp 
diktatúry" ("princíp monarchie") "princípom anarchie", ale "princí
pom demokracie". Nic hociakcj, ale "demokracie scnsu s~icto", ttn. 
takej, akú postuloval f'. A. v. Hayek, demokracie, ktorej nevyhnutným 
predpokladom je "fungaqúci poriadok kultúry", ktorej zálóad tvorí 
"cultura anlml" (ll. Arendt). 

Tertio: "kontrolovaná náhoda", tzn. "kultúrna kooperácia" jednot
livých účastníkov hudobného procesu- "hudobného organizmu in sta
tu nasccndl" sa neodohráva v akejsi nezmapovancj púšti. Akustlclký 
pries tor v aspekte ' ')šky tónu tu nie je zneutrallzovaný na indiferentné 
kontinuum. V)chádzl\Júc z 12-tÓRO\'ého univena Lutoslansló vyt,'oril 
ha rmonický systém, ktor)· síce transcenduje §truktúry tonálneho systé
mu, a le tak, že umolňuje orientáciu či dokonca hierarchické relácie; 
nota benc orientáciu s prihliadnutím na bezprostredne vnímatcl'nú ex
prcshitu jednotlhých §truktúr. Je to systém dialekt ický, umožňaqúci 
mnohostranne difcrcnco,a ný poh)'b medzi protipólmi: "clus terami" 
(zhlukmi) na jednej a §truktúrami odvodenými z kvintového kruhu (sé
rie) na druhej s trane. Dodl\lmc, že je tu istá analógia so spomínanou 
! trukturáciou času, ktorá taktiež pripúUa extrémne stavy: extrémnu 
heterogénnosť 11 nezávislosť prlcbehov oproti tradične synchronizova
nej metror)1mlke, ktorá v tomto kontexte nadobúda prv nctu§ené účin
ky. S umma summarum: štruktúry hudobnej substancie ml\lú u Luto
slawského koreláty v §truktúrach skutočnosti a existencie. 

IV. 

Integrá lne uchopenie "elas tického" pohybu v aspekte času a pohybu 
v difcrcncov11nom lntcrvalovom priestore vyúsfaqe do kvalitatívne no
vej, originálnej podoby hudobnej substancie. Tento fenomén transcen
duje nielen tradične chápanú harmóniu a metror)1miku, ale rovnako 
ortodoxnú sonorlstiku a nl\Jmä samotnú kategóriu alcatorlky. Celost
ný pohľad na tento "integron" (F. Jacob) vedie k otázke, či ten poslcd-

. 

ný pojem (alcatorika) not a be ne 11koby základný, nie je Iba rezultá tom 
dobových determinácií; viac: či nieje zavádzl\lúcl, čl nczastlera pods ta
tu ' 'eci, za§ifrovanú v dynamickej integrite všetkých aspektov. Zdá sa 
mi, že práve tu, v n-dimcnzionálnej celistvosti, spočíva origina lita vízie 
Lutosla\\·ského; táto integrita sa totiž vzťahaqe nielen na úroveň samot
nej subs tancie, o ktorej teraz hO\'orlmc, ale na všetky úrovne, na celok 
kompozície. Ide nadôvažok o originalitu v pôvodnom zmysle. Sme tu 
konfronto,·aní nielen s niečím "odlišným", s kuriozitou, schválnostou. 
Intuícia nám hovorí, že Lutoslansló do§lel "ad fontes"; rezultátom nie 
je ďaiU typ amorfnosti, rozriedenosti, a le naopak - Intenzifikácia, 
tvlá~tna nasýtenosť zvuko,t ch javov l\1 h udobných s tavov a procesov, 
Ich ~trukturálna mnohoznačnosť a- čo je azda nl\ldôležltej§le- pod
dl\! nosi' na reguláciu '~§§ieho radu. Lutosla"sló pripomína, že regu
lačné procesy,neslobodno obmedziť na logický kalkul, na funkcie ra
tia; dominantnú úlohu v J eho myslení má psychológia percepcie. 

v. 

Lutosla\\sló často zdôrazňaqe, že dodckafónla a ser lallzmus neboli 
preňho akccptovatel'né; takpovediac " nerezonovall" v Jeho " uchu". 
Požadaqe totiž expresiu na všetkých úromlach Integrácie, Intervalmi 
počnúc. Ncodvodzoval z toho však nárok na aprioris tické spochybňo
vPnlc týchto (anlakýchkol'vek iných) koncepcií u druhých; prfll§ dobre 
chápe, že rozhodaqe konkrétna individuálna Interakcia med zi subjek
tom a objektom a nie samotná sprcdmctnená matéria, ako sl to myslia 
materialisti. Napokon, neznížil by sa k tomu, aby svoj u pravdu mucoval 
druhým. Prichodí mi tu na um výrok "starého Žida z Podkarpa tska", 
ktorý Cz. Milosz uviedol ako motto vo S\'Oj om d iele "ZZtročené mysle
nic" (typológia mentality kolaborantov totalitného rdlmu): "Ten, čo 
hovorí, že má UNI-percentnú pravdu - to je hnusný násilník, strašný 
zbojník a mijväčší ničomník". 

Rozpad tradičného tonálncho systému prijal Lutoslawsló ako rezul
tát historického procesu, ako fakt . Legitímnym východiskom sa M u 
stala množina 12-tich tónov. Desaťročia práce nad 12-tónovým harmo
nickým S)'Stémom sú príkladom Jeho prístupu k problematike, ktorú 
nastoluje his tória: primeranou odpo\'ed'ou je horlvý prístup. Je neod
dclltcľn)• od zodpo,'cdnosti; ona prinútila Lutoslawského rozlúčiť sa 
s minulosťou v mene histórie. Lebo- ako to dokazaqc M. Hcldegger 
his tória a tradícia nie sú minulosť, ale "prí-tomnosť". 

Vl. 

Sín'isí to so spomenutým problémom " regulácie vyš~ieho radu", tra
dične hovoriac- s problémom formy. V horizonte novej paradigmy je to 
problém formovania, problém dialógu sui generis s hudobnou sub
stanciou. "Prí-tomnosť" tradície nespo(!lva v napodobňovaní vzorov 
z diela ml\lstrov minulosti; toto dielo patri do poriadku "Natura natu
rata". Ide o Ytory tvorby, a tie nic sú v artefaktoch, ale v procesoch tvor
by; tie patria do poriadku "Natura naturans". Vývin v tejto s fére dovie
dol (Iba zdanlivo paradoxne) k dezintegrácii, a tomizácii tradičných 
hudobných štruktúr. Tento proces je zrejme nevratný. Svoj pohFad na 
ric~enle problémov, ktoré tu eo ipso vznikli, vy:Jadr ll Lutosla"sló v dis
kusii o kríLe v súčasnom svete (1984) takto: " Pre mňa ako skladateraje 
krí1a S>ctmou krízou umenia( ... ). Re\'Oiúcia, ktorá bola na za~latku 
ná§ho storočia nevyhnutná, je dnes zosmlešnená( ... ). Mám za to, že 
nsjrcvolučnejším krokom, aký dnes môže umelec uroblť,je zlgnoroVJJť 

rc>olúciu. To znamená rozmýšFať nad tým, akými spôsobmi dnes z tej 
rozdrobenej, rozsypanej matérie, ktorú máme k dispozícii, vytvoriť nie
čo, čo by malo charakter trvanlivejšej substancie." Lutoslawskému ne
priš lo na um, že by mohol začať niekde inde, ako pri tom, čo priniesla 
história. Pohl'ad na dotersjšie dielo Msjstra je dôkazom, že Jeho ne
kompromisný, azda až hazarderský postoj odmietl\lúcl "barličky" hud
by minulosti, história "experimentálne verifikovala". 

VII. 

Máme pred sebou mimoriadne bohatý repertoár výsledkov- mimo
riadne bohatú paletu útvarov: stavov, procesov, udalostí ("ontologické 
formy" R. lngardena), ktorých indhidualltu zrejme a ni dosť dobre ne
rozmaqcmc, pretože máme naočkO\'ané do hlavy buď mŕtve, abstrakt
né schém)' "normálnej" muzikológie (tzv. " formy"), alebo termíny tý
kl\lúcc sa niektorých aspektov súčasného hudobného materiálu. Po
lóaľ viem, nevznikol v tZ'I'. hudobnej teórii an lien ekvivalent Mendele
jovej tabul'ky prvkov - "hudobn)'Ch prvkm"' (odhliadnuc od práce P. 
Schäffcra), ani pa ralela S)'Stematiky ~l typológie niektorej z prlrodo
' edn)ch disciplín (napr. botaniky?). S amozrejme, nevznikla an i nijaká 
primeraná terminológia. Nič. Prázdno. Ktoré nikomu nevadí ... Musí
mc sa teda uspokojiť inutuitímou hypotézou, že Lutoslawskl za\'611 svoje 
"dobrodružsh o" jednoznačným úspechom nielen v tom bežnom zmys
le- vzhl'adom na enormný záber Jeho diela, a le l\1 z hrad iska celkovej 
fcnomcnológic súčasnej hudby. Do kontextu takých javov a ko clustery, 
timbry, object sonore, štruktúry, textúry, grupy, plochy, momenty, 
transformácie, stochastické procesy, stabilc, mobile etc. mlesol "čosi", 
čo skutočne má charakter Ním postulovancj "trvanilvcj~ej substan
cie"'. Ntt prvý pohrad sa zdá, že je tu paleta nových "foriem"; ten termín 
je však zuťažcný aristoteiO\'Skou tradíciou, vedie na scestie. Myslel som 
kedysi o "konkrétnych formách"; dnes sa ml zdá, že to "čosi" má bllž
~lc ku kategórii tvaru - "Gcstalt" • .Ďal~lc pozná mky snáď potvrdia 
správnosť tej to voľby a ďalšej orientácie. 

VIII. 

Vráťme sa k úvodnému problému fascinácie; v jej pozadí je totiž práve 
spomenutá kategória tvaru: Tu môžeme absentaqúcu typológiu ože. 
licť: podstata veci sa nedá od\'odiť z množiny parciálnych poznatkov
tie ' 'edú Iba k "problému indukcie" (A. Tarsló). Potrebná je " axioma" 
alebo hypotéza intuitímeho pÔ\'odu. Predbežne by som j u vyslovil tak
to: Fascinácia je výsledkom bezprostrednej percepcie "živého tvaru". 
Nasledaqúcc poznámky by to mali podporiť. 
l. V pn'ej a proximácii ide o prípad sugestímostl; pod vplyvom suges
tívneho ja~u dochádza k utíšeniu anal)11cko-krltlckých funkcií ratla 
hmorí psychológ (J. Hoskovcc); pozorovaný jav (prfrodňý) ako by sa 
nám S\'Ojou expresivitou " prihováral"- hovori filozof (R. Ruyer); sme 
konfrontovaní so "strašnou rečou prírody l\1 nášho tela"- hovorf bás
nlk·mystlk (0. Brezina). Tieto pohl'ady nás zhodne vedú do oblasti 
konkrétnych tvarov. ť':lovek na ne rcagaqe pocitom "zmyslu" ; R. Ruyer 
zdôrazi1uje, že ide o odpoveď palcomozgu, ktorá tvor i základ pre kate
góriu "významu" skorclovanú s mozgovou kôrou. 
2. Ďalší krok: Transpcrsonálna psychológia. Táto mladá disciplína 
nadviizaqc na nl\lstaršle skúsenost i z oblasti "Philosophla perennls" 
(A. lluxlcy) a "Psychologia pcrennls" (F. Capra). K. Wllber určaqc na 
zálóadc výskumov §truktúru vedomia ako hierarch iu lntegra~ných 
úromí: na povrchu je dualita "persony" a "tieňa"; Ich Integrácia kon
štituaqc dualitu "ego" a "soma"; Ich integrácia vedie cez blosoclálne 
väzby k dualite organizmu a prostredia a z nej, prekonanlm exlsten
clálnych ,äzicb je možné dospieť na úronň Jednoty- "Ducha". (K. 
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Wllber: Psychológia pere nnls und das S pektrum des BewuRtscins. In: 
Psychologie In der Wende; Schert Verl11g, 1985). 
3. Ďallí krok: Biologická cplstemológia. Výskum v tejto disciplíne ho
vori, že ľudské poznanie má svoje základy vo "vzorcoch usporiadania 
reálneho sveta"; Ich evolúcia umožnila evolúciu horivého učenia sa, 
počnúc od Informácie biomolekúl až po komplexné vzorce správania 
sa a vedomého myslenia; tu nachádzame "základ súladu medzi vzorca
ml prírody a \'ZOrcaml myslenia". (Prof. Rupert Riedi: Biologie der Er
kenntnis Ver lag Paul Pa rey, Berlin-Hamburg, 1980). 
4. Subjekt-objektovú jednotu zdôrazňaqe romako ontológia fyzika 
Davida Bohm'a. Poznatky neklaslckej vedy nútia radikálne odmietnuť 
mecha nizmus a jeho dôsledok- fragmentáciu sveta. Fragmentáciu na
chádzame l\1 v tradičnom chápani psychosomatlckej jednoty, ktorá 
skrýva predpoklad dvoch ne7.ávlslých entít. D. Bohm dospel ku koncep
cii "soma-signiflkancie"; z nej vyplýva, že "soma (čiže fyzické) a jej slg
niflkancia (ktorá je mentálna) v žiadnom prípade necxistaqú oddelene; 
sú to iba dva aspekty jednej celkovej skutočnosti". Druhým prvkom tej
to koncepcie B)1ia je teória "lmplikatného" a "cxpllkatného" poriad
ku (tádu); čloyeku je dostupný vždy len ten druhý v podobe fenoménov 
skutočnosti; Ich akoby zárodky, vo "zvinutej" - akoby holografickcj 
podobe, sú skry1é vo sfére "lmpllkatného poriadku". (David Bohm: 
RozvUení významu. Unltarla, Prah a, 1992). 
S. To, ako Lutoslawsló Učil genézu " kontrolovanej náhody", je podFa 
mňa dôkazom, že synergetieký model morfogenézy H. Haken'a je 
vskutku univerzálny a platí l\1 vo sfére kreatívneho myslenia. K "zázra
ku"-ku vzniku kvalltatíme nového tvaru (systému) dochádza v Príro
de vtedy, ak za vymedzených podmienok dôjde k Interakcii skry1ého 
"deterministického systému" ("starého jazyka") s oblasťou aktuál
nych stochastických procesov, náhodných javov. Deterministický sys
lém sa stáva matricou, ktorá zorganlzaqe chaotické prvky aktuálnej 
skutočnosti. (Vznikne historický obraz nadhistorlckého). 
6. Zdá sa, že spomenuté (pars pro toto) koncepcie jednak korešpondu
jú medzi sebou, ale že kore~pondaqú l\1 s analýzami F. Capru, ktoré su
gerujú, že poznatky subatomá rnej fyziky sú v istom zmysle ek>'ivalent
né so skúsenosťou mystika; l\1 tu l\1 tam Ide o empíriu, o " pozorovanie" 
Skutočnost i skry1ej pod úrovňou všednej skutočnosti ("Ml\la"). (Frit
jof Capra: Das Tao der Physlk; Schcn Verlaa, 1988). 

Z povedaného vyplýva, že a utentická umelecká tvorba je manifestá
ciou zákonitostí 8 )1la. V momentoch "inšpirácie" dochádza k bezpro
strednej evidencii hlbokých vrstiev Skutočnosti. Dochádza k "zábles
kom" Pravdy ("fulguratlo" spomína l\1 K. Lorenz). Ide o pravdu v antic
kom zmysle. To ná m ozrejmí ďalšia, posledná "sonda", tentokrát do 
teórie mýtu. · 
7. "Rydl mýtus( ... ) sa týka celku skutočnosti( ... ), preto oslovaqe celok 
človeka( ... ); mýtus je absolútne záväzný pre celé b)1ie človeka. Logos 
a ratio sú závizné Iba pre účelové správanie sa( ... ). Pravdou vo vyššom 
zmysle je poznanie, ktoré sa vymyká operáciám logického a experimen
tálneho myslenia( ... ). Prot ikladom p ravdy nie je omyl, ale to, čo je ne
pôvodné, neživé a netvorivé( ... ) . Mýtus je moc, tvori tvar( ... ). Tvar je 
tvorčí element sveta(-.) . Vo tvare sa 7Javaqc 8)11e." 

Existujú tri roviny 7Javcnia: prftomnosť nesmlerného sa prejavaqe 
ako tvar cez ľudské telo, prostredních'om ~innostl (napr. s tavba chrá
mu), napokon prostredníchom ,slova' : "Reč nie je nástroj, ako niečo 
urobiť zrozumlterné. J azyk ako taký je pravdou mýtu. Jazyk nieje nič 
Iné ako tvar( ••• ) je sám mýtom( ... ). Každému mysliacemu človeku musí 
byť zrejmé, že chá pa( pôvod reči v účelnosti by bolo nezmyslom. Jazyk 
je zázrak ako mýtus sám, pretože zázrakom je každé 7Javenie pravdy 
v tvare." " Pravda sa môže l'javlť len sama( ... ). Tým, čo ukazuje pravdu, 
je večná pravda: bohyňa Múza( ... ). Jej zrodenie znamená zázrak zrodu 
umenia( ... ). Múze vďačíme za to, že cxistaqc hudba, v ktorej zvukoch 
mÔ'le prehovoriť B)11e( ... ) . V pravde Bytia 7Javaqe nl\lhlb§la bolesť slá
vu božského." (Walter F. O tto: Mýtus a slovo; In: Mýtus, Epos a Lugos; 
PomF il Praha 1991) 

IX. 

Presne vo chvíli, ked' som sa zamyslel nad tým, ako tie " náhodné 
fluktuácie" zdanlivo heterogénnych Idei cxpresíme zhrnúť, ako suges
tím e vy:Jadriť súvislosť un!verzállí s Individuálnym osudom Jubilanta, 
stal sa "malý zázrak", nečakane sa l'javilo "slovo": Dr. Zdcni!k Neu
ba uer, jeden z nl\! hlbších vedcov-m)'SIIteľov naš ich čias, napísal o svo
j ich "pokusoch vyložiť povahu 8)11a ako shorenla". Dodal: "Myslím, 
že toto je zdelenún súčasnej vedy." V ton1 zrejme ncklaslcká \'eda pre
berá ~tafetu mýtu. To isté je zdelcnlm autentického umenia každej 
epochy, l\1 tej ntiej. Pod "autentickým umením" tu rozumiem takú 
horbu, v ktorej Individualita umelca- "náhodný element vesmírnych 
ftuktuácll"- sa stáva transparentná pre tvar- " hologram" Nekonečna 
-Večnosti- B)11a - Mystéria- "Tao". Predpokladom je buddhis tická 
"odpútanosť" od dominancie sveta, minulosti, prostredia, tela, suges
cii "ego", "persony". Étos je nutnou podmienkou, aby sa v diele mohla 
prejaviť P ravda, vrvolávl\lúca lórkegaardovskú "bázeň a chvenie". Iba 
taká pravda je potom synonymom Krásy. 

W itold Lutoslawsló patri nesporne k tým nepočctným vyvoleným, 
ktorým bolo dané toto poslanie plniť. Zdá sa ml, že na úrovni existen
cie zmyslom tohto poslania je "Memento": veľké umenie akoby vznika
lo preto, aby človek opantaný vecami tohto sveta nemal alibi - aby ne
mohol povedať: "Nevedel som ... " 

Preto by som uzavrel s lovami: "Otvorme sa!" 
A dodal: "Svief!" 
,.Ad multos annos!" 

ROMAN BERGER 



KONCERTY ~~'93) 

SF V DECEMBRI 
kou vonné ho korenia do kotla zvaného 44 . 
koncertná sezóna. Stravinského suita Slávik , 
aj Ravelov cyklus o bájnej Sahrazád len hor
ko-ťažko nachádzajú schodné cestičky vedú
ce na naše konce rtné pódiá. O ich "znovuzro
denie" v Bratislave bojovali dvaja hosťujúci 
umelci a treba hneď povedať, že bojovali čest
ne. Michel Tabachnik nasadil v Slávikovi 
ostrý kurz zvukovej d rsnosti , ne kompromis
nosti a razantnosti. Z pódia sa ozývali detail
ne špecifikované zvukové impulzy, nápory 
alebo brilantné jednohlasy sólujúcich nástro
jov. Hráči orchestra boli postavení (ako to už 
u Stravinského býva) do mnohých netradič
ných, nekonvenčných , atypických nástrojo
vých konštelácií, takže orchestrálna skúse
nosť, ktorá občas rovná sa rutine a schopnosti 
prognostikovať priebeh dopredu te nto raz 
veľmi nežičila. Michel Tabachnik ale odvie
dol v rámci možností svedomitý "pedagogic
ký" výkon a fi lharmonici mu hrali a ko vzorní 
spol uhráči. Stravinského nevšedný slávikov
ský obraz rozbúril hladinu Reduty ako ohňo
stroj nápadov, fa rieb a hudobníckeho maj
strovstva a Ravelov cyklus piesní Se herezáda 
mal za úlohu uviesť situáciu do troška odliš
ných , pritom však kompleme ntujúcich nápa
dových , náladových , výrazových, timbro
vých ... sfér. Samotný hudobný text Mauricea 
Ravc la má všetky predpoklady ako takúto 
ťažkú , no lákavú úlohu splniť . V Michelovi 
Tabachnikovi a v Brigittc Balleys našiel te nto 
text optimá lnych t lmočníkov a realizátorov. 
Dirigent zrazu nasadil úplne odlišný kurz 
a usiloval sa vyťažiť z orchestra úplne odlišné 
spe ktrum farieb. Jeho palička už neboda la 
v priestore, nebola striktným nástrojom tú
žiacim separovať jednotlivé nástupy, úseky, 
bloky. Chcela zrazu mies i ť neuveriteľne po
tentnú a pružnú tvarovú a farebnú masu rave
lovskej zvukovej palety. Brigitte Balleys, 
krásna žena , ozajstná Sahrazád , mňa osobne 
nadchla každým realizovaným tónom, kaž
dou frázou . čosi tak hebké, nežné a zároveň ' 
vášnivé a vzletné som pri svoj ich vokalistic
kých zážitkoch už dávno nepočul. Pritom na 
tvári altistky (povedal by som, že skôr inkli
nujúcej k mczzo polohe) bol pevne usfdle ný 
pokoj , úsmev, nezaregistroval som ani jednu 
"grimasu" námahy a znásilňovania hlasového 
aparát u. Technika , úcta voči interpre tované
mu die lu , filozofujúci nadhľad nad vecou - to 
všetko aktívne pôsobilo za chvejivými , rozcit
livenými , ba až ero tizujúcimi vlnkami a vlna
mi spevu Brigitte Balleys. Jej vystúpenie po
važujem za veľký výkon a zároveň za výkon, 
ktorý je už teraijcdnou z dominánt 44. kon
certnej's~r:óny SF. 

dýchli . Nebol to však výdych slasti, skôr vý
dych nervozity a chabej radosti , že nastal ko
niec trápenia . 

x x x 

3. a 4. decembra. Wolfgang Amadeus Mozart: 
La Clemenza di T ito, predohra; Ludwig van 
Beethoven: l. klavírny koncert; Vladimír Go
dár: 2. symfónia (premiéra) . Slovenská filhar
mónia. Dirigent Andrew Parrott. Sólista Mel
vyn Tan, Hammerklavicr. 

Nie je veru koncert ako koncert. Prvá de
cembrová abonentná akcia Slovenskej filhar
mónie akoby mala byť dlhšie utajovaným 
a dôležitým tromfom vše tkých zúčastnených . 

Aj sa trocha bojím koncertov, o ktorých sa 
toho už vopred veľa narozpráva. V takých 
prípadoch hrozí, že č lovek posunie latku oča
kávania nehorázne vysoko a účinkujúci umel
ci nemajú šancu zdol ať ne reálny limit bez 
zvyšku. Alebo, naopak, v extatickom očaká
vaní ot upejú zmysly a súdnosť a zmanipulova
ný vnímajúci subjek t veľkodušne odpúšťa 
všeličo možné a glorifikuj e bezdôvodne. Nuž, 
nájsť vhodné ,.sérum" proti podobným ex tré
mom nie je jednoduché. Výroba spomínané
ho duchovného medikan)cntu je však predo
všetkým zdfhavý proces sebapoznáva nia a se
ba regulácie (hoci toto slovo je podľa niekto
rých ,.obrodcneckých a demokratizujúcich" 
horlivcov čímsi príšerným a neľudským ... ). 
Slovenská filharmónia prešla teda začiatkom 

dvanásteho mesiaca do ofenzívy. Pripravila 
sa m1 ten to "a tak" vo všetkých oblastiach: 
prizvala k spoluúčinkovaniu dvoch atraktív
nych hudobníkov , jeden atraktívny nástroj 
zapožičala vo Viedni a do programu dlhého 
večera zaradi la jednu atraktívnu symfonickú 
premiéru . čo viac mohli pracovníci SF urobiť 
pre vydarený priebeh abonentného stretnu

.tia? Zrejme naozaj vykonali ,.their best". An
drew Parrott je Slovensku a slovenským hu
dobníkom priaznivo nak lonený a nečudo , že 
zav ítal do Bratislavy práve v súvislosti s pre
miérou Godárovcj očakávanej symfónie. Po
pri Godárovi sa ,.zviezli" aj Mozart s Bectho
venom, komunikatívne médiá veľmi vhodné 
pre prezentáciu Parrottovho interpretačného 
záberu . Predohra k Mozartovmu T itusovi za
žiari la hneď v prvých minútach ako dobro
prajná kométa poskytujúca inšpiráciu, vnú
tornú energiu aj chuť do robe nia hudby. Zra
zu aj sláč i kári ťahali naozaj za jeden koniec 
špagátu, dáváli si záležať na ťah sláčÍka. na vÍ
brá to , na dokončovanie fráz. Mozartovo KV 
621 zaznelo ako ušľachtilá symbióza gracióza 
a maesto a, bez závažných technických ka
zov. Beethovenov l . klavírny koncert C dur 
ponúkol hneď dve z uvedených atrakci í - nád
herný H ammerklavicr a sólistu Melvyna Ta
na , Singapúrca tvoriace ho prevažne v Anglic
ku . Je ho výkon bol bez akýchkoľvek dlhších 
debát a úvah fascinujúci, profesio nálny a e n
tuziastický. Postupne odhaľoval všetky nád
herné zvukové zákut ia e legantného nástroja, 
takže celý koncert bol zároveň čímsi ako 
prednáškou o pozitívach a negatfvach Ham
me rklavieru realizovanou bez slov. Čo je lep
šie , čo je horšie, čo je aute nticita a či dnes 
môžeme vôbec chcieť byť autentickí voči dáv
nej minulosti ... všel ičo mi vírilo v mysli pred , 
počas aj po vypočutom Tanovom Beethove
novi. Jednu okolnosť však považujem vzhľa
dom k filozofii fo rsírovania H ammcrklavieru 
za nedôsled nosť - kombináci u starého nástro
ja so zvukom celkom bezočivo moderného 
symfonického orchestra SF. Nevedol som sa 
zbaviť dojmu násilnej alchýmie hfadajúcej 
kameň mudrcov na betónovom zbúranisku. 
Ale vďaka aj za to, čo odznelo. 

Melvyn Tan vniesol do Reduty svojím vý
konom v Beethovcnovom koncerte aj svoj ím 
rokokovým vystu povaním , bielymi rukávca
mi a noblesou gesta skôr čosi , čo zvykneme 
označovať ako opt imizmus. Behom niekoľ

kých min út zverených prestávke začali jagot 

a hr~j ivú energiu zastierať ťažké chmáry 
úvodných taktov Godá rovej 2. symfónie kon
kretizovanej autorom ako rituál pre o rches
ter. Smrť , zánik, deštrukcia maté ri<; ako rituál 
invokujúci principiálne zárodky kultúry -
zvláštna a prizná m sa, že mne troška vzdiale
ná fi lozofia. Vladimír Godár pole mizoval so 
sebou samým a s prostredím jeho obklopujú
cim na obrovskej symfonickej ploche. Ako 

Dirigent Andrew Parrott. Snfmka archiv Hž 

obvykle , neuvedomoval som si konkrétno 
jednotlivých impulzov, tvarov, celkov . Sym
fonický rituál akoby sa odohrával v myste
rióznom koridore vedúcom do neznáma. 
A pritom viem , že každý impulz , každý tvar 
aj celok boli konkrétne, dôkladne vymyslené, 
lež aj prebolené a dokonalo ,.strávené". Ko
losá lna oscilácia okolo tónu d (spomína m si 
nevdojak na Brahmsovu fúgu z Nemeckého 
rekviem odvíjajúcu sa takisto okolo symetri
zujúceho "re", ktorú sme troška zlomyseľne 
s kolegami nazývami " Iietad lová fúga"), boj 
o zvládnutie priestoru a jeho nasýtenie sub
stanciou Hudby, pole mika o čase a jeho ply
nutí , poklona veľkým duchom minulosti a hu
dobným poetikám minulosti ... - oveľa viac 
som vycítil v Godárovcj symfónii , či vlastne 
v symfonickom rituáli . Našťastie som ani ne
očakával robustnú symfóniu, krikľavú, ženú
eu sa vpred - asi by som bol sklamaný. Nebola 
to radostná hudba , nebol to radostný zážitok, 
a predsa bol pozitívny. A ne myslím si, že bo
lo zo strany autora nevyhnutné vstupovať do 
procesu prij fmania je ho skladby až príliš kon
krétnym "návodom na počúvanie" uverejne
ným v bulle tine SF a hovoriacim o "väzení 
obohnanom ostnatými drôtmi" a vlčiakoch 
a vojakoch so samopalmi. Aj me no pá na 
Dubčeka figurujúce niekoľkokrát v autoro
vom komentári k vlastnej skladbe nepovažu
jem za príliš vhodný a čestný argume nt. Nech 
je však po vôli skladateľa; on by isto rád roz
hodol o tom, kto a ako prijme produkt jeho 
srdca a ·jeho mysle. Neviem, či j e na dobro, či 

na zlo veci , že ku zhode nikdy nemôže prísť . 

IO. a · ll. decembra. Igor Stravinskij: Slávik, 
suita; Maurice Ravel: Schcrezáda, cyklus 
piesni; Ludwig van Beethoven: 3. symfónia. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Michel Ta
bachnik. Sólistka Brigitte Balleys, alt. 
Druhé dejstvo decembrových abonentných 
udalostí v SF akoby tiež chcelo prispieť troš-

Trošku zvláštne sa vyvinula situácia v Re
dute po prestávke. Po zaujímavom dialógu 
pánov Stravinské ho a Ravela s disponoväný
mi účinkujúcimi otvorili dva povestné Es du
rové akordy brány Beethovenovej 3. symfó
nie. Zvláštny d ramaturgický zvrat - ale nech 
sa páči , proti gustu žiaden dišputát. Viac, a ko 
fakt d ramaturgického odklonu od prvej polo
vice programu ma však mrzel fakt koncepčné
ho a filozofického odklonu Michela Tabach
nika. E roica toho od svojej škandalóznej pre
miery zažil a už vefa-prevefa. Pri všetkej ro
bustnosti poskytuje inte rpretom dostatok 
voľnosti , neprebádaných zón. Michel Ta
bachnik chcel jednu z takýchto zón preforsí
rovať do oblasti vedomia poslucháčov a hrá
čov SF. Chcel Eroicu ešte "zväčšiť", chcel 
rozšíriť jej už aj tak masívny obje m. Prvá časť 

potom vyznela skô r ako obraz Golema, tvor
ba bez kontúr ovládaného neuvedomelou 
ene rgiou. Michel Tabachnik ignoroval po
vestné con brio a celú sonátovú anabázu vie
dol v brahmsovskom ma non troppo. Hráči is
to pocítili v zápase o zvládnutie takto chápa
ného kolosu deficit koncentrácie, preto ani 
ostatné tri čast i nijako nezažiarili, hornisti by 
inak v obávanom Triu zo Scherza "odpálili" 
kráľovské výšky istejšie a suverénnejšie. To 
boJ ale iba jeden príklad, taký najvychytenej
šf. Problémikov a problémov bolo viac. Krí
vajúca Eroica ale predsa le n docielila záve
rečnú ódu , všetko ut íchlo a všetci sme si vy-

17. a 18. decembra. Peter Iľjič Čajkovskij: l. 
symrónia; Antonín Rejcha: Te Deum. Sloven
ská filhar mónia. Slovenský filharmonický 
zbor. Dirigent Ondrej Lenárd. Zbormajster 
Blanka Juhaňáková. Sólisti: Eva Seniglová, 
soprán, Ľudovít Ľudha, tenor, Peter Mikuláš, 
bas. 

Verím , že je ťažké náj sť vhodný recept na 
optimálne navodenie vianočnej atmosféry. Je 
viacero skladieb, ktoré v záhlavf, či v podtitu
le nesú označenie "vianočný" v rôznych ro
doch a číslach a takéto skladby sú vo väčšine 
prípadov v pohotovosti pri koncipovaní dra
maturgických perspektív. Dramaturgický t ím 
SF vsadil na sklonku roku 1992 troška na ex
periment - vôbec nie svetoborný, odvážny 
alebo tvrdohlavý. Skôr na jemný, korektný 
experiment rešpektujúci viacdimenzionál
nosť toho, čomu hovoríme vianočná atmo
sféra . Na jednej strane to bola oslava ročného 
obdobia privádzajúceho Vianoce v našich ge
ografických podmienkach do našich myšlie
nok, na strane druhej zasa oslava ne hynúcej 
kresťanskej tradície , ktorou sú Vianoce opra
dené a de terminované z historického aj psy
chologického hľadiska. Zimné sny Petra Hji
ča Čajkovského a Te Deum Antonína Rejchu 
zapadli ako dva komplementujúce prvky do 
mozaiky posledného abonentného "dvojkon
certia" končiaceho sa roku . Režisérom veče
ra bol prvý raz v 44. sezóne SF jej šéfdirigent 
O ndrej Lenárd . Odložená " premiéra" prišla 
teda v pravý čas ... Som presvedčený, že v sú
vislosti s "parrottovsko-godárovským" kon
certom som nemal šancu vypovedať všetko , 
čo mi blúdilo po rozume . Nuž a v súvislosti 
s vianočným koncertom SF mi zasa pripadá 
všetko až nepríjemne samozrejmé, paušálne. 
Čajkovského l. symfóniu chovám vo veľkej 
obľube a viem, že je miestami až extrémne 
náročná pre dirigenta aj pre hráčov. Viem aj 
to, že O ndrejovi Lenárdovi poetika ruského 
aristokrata a génia vyhovuje. Výsledný efekt 
bol asi taký, že O ndrej Lenárd viedol hráčov 
svojím typickým "con fuoco e appassionato", 
hráči hrali , čo im prsty a pľúca stačili , sem-tam 
čosi nevyšlo a štvorčasťový cyklus akoby sa 
podobal zimnej meluzíne, ktorá sa priženie 
a e legantne sa stratí v nekonečných diaľavách 
zimné ho času . Z orchestra sa ozvalo niekoľko 
pekný~h ~ólový<:h vý\<<>nov (napr. ~oboj v po
malej časti) , účinkujúci zvládli aj Cajkovské
ho dynamickú hyperbolu a finále ku koncu 
naozaj burácalo . Bol to prosto výkonnostný 
paušál. 

Rejchovo Te De um, podqbne ako Čajkov
ského 1. symfónia , nie je repertoárovým čís
lom a jeho realizácia bola jednoznačným dra
maturgickým progresom. Ani zostava sólis
tického tria nemôže ostať bez povšimnutia , 
takže nečudo, že som bol zvedavý, čo si v Re
dute vypočujeme . Hudba Rejchovej doby nie 
je tak povediac doménou Ondreja Lenárda . 
Sám Antonín Rejcha ale niekoľkokrát pre
kročil prah' vlastne j epochy- okrem iného aj 
v maestóznom Te Deum , ktoré je výrazne po
znamenané zvukovým ideálom pompézneho 
barokovo-romantického štýlu prvej polovice 
19. storočia (Mende lssohn) . Dirigent , zbor
majsterka, hráči SF aj sólisti rešpektovali fi lo
zofiu pekného die la a postavili na pódiu Re
duty monumentálny cyklický útvar - skvost
ný, hrdý, zároveň ale meditujúci , pokorný 
a krehký. Produkcia prebehla bez väčších 

vzruchov, bez kvalitatívnych výkyvov. Am
plitúda výkonnosti všetkých interpretov bola 
ustálená a neprovokovala k priamej konfron
tácii "lepšieho" či " kraj šieho" s "horším" , či 
"škaredším". V Redute prosto zavládla typic
ká vianočná atmosféra pokoja a bezvzrucho
vosti . Aj tak dobre . .. 

IGOR JAVORSKÝ 

Slovenskí autori komorn 
ľových vtipných skladieb. Flauta 
a kontrabas je vlastne prepojením 
me todicko-rytmických prvkov ne
raz zabiehajúcich do sveta džezu. 
No to sú le n vtipné dotyky, <lrobné 
ko~etovanie, ktoré ne ube rá tejto 
skladbe nič na príťažlivosti - skôr 
naopak - vháňa ju kamsi, kde by sa 
pokojne mohla hoci i udomácniť. 
Lenže Capriccio je hudbou, kto rá 
nepretržite kdesi osciluje . O na 
osciluje predovšetkým k ľahkej 
úsmevnosti a k pravej komornej 
atmosfére . Interpreti M. Jurkovič 
a R. Sašina veľmi pôsobivo stvárni
li Zeljenkovu hudbu - vdýchli jej 
čaro dialógu a pútavé ho rozpráva
nia. 

ubrali Grešákovej hudbe na príťaž
livosti, a tak i dnes môžeme sa vy
sloviť o tomto diele len a len s uzna
ním. (Interpreti P. Drlička, A. 
Ulická) 

covalo a budovalo si svoj kmeňový 
repe rtoár . 

Záver Koncertu patr il Bokesov
mu 3. dychovému kvintetu. Obá
vam sa po prvom počut í púšťať sa 
do rozsiahlejšieho hodnotenia toh
to diela. Ž iadalo by sa trochu bliž
šie nazrieť do partitúry tohto dy
chového kvinteta, pretože výsled
ný zážitok pôsobí ako fa rebné vrst
venie heterofónie, no v podvedomí 
človek cíti a tuší v hudbe poriadok , 
ktorý nie je len zhlukom náhod, 
ale vedome riadeného a dramatic
ky nasmerovaného procesu. Vrst
venie farieb , napätie a uvoľnenie 
vytvára mozaikový obraz celku. 
Bokesove dielo bolo znamenite in
terpretované Bratislavským dy
chovým kvintetom. Za naštudova
nie a predvedenie tohto d iela si za
sluhuje to to komorné teleso uzna
nie . IGOR BERGER 

13. decembra patril Mirbachov 
palác slovenskej hudbe, čo je 
v dramaturgii týchto komorných 
koncertov pravdu povediac dosť 
ojedinelý, a preto i záslužný čin . 

Tento komorný koncert sa konal 
pod záštitou Slovenskej hudobnej 
únie (spolku slovenských skladate
ľov) a odzneli na ňom diela Parlka, 
Zeljenku, Grešáka, Bagina a Boke
sa. Premiéru Paríkovho diela Po
spcvovanie pre sólovú na utu stvár
nil M. Jurkovič. Autor v tejto 
skladbe nastoľuje prvky voľného 
preludovania - náznakov improvi
zácie č i prelínania kantabilných 
pásie m. Toto spevné preludovanie 

je však prerušované rozmanitými 
farebnými či presnejšie výrazový
mi zvratmi. Rozmanité spôsoby 
hrania zámerne rozvrásňujú ono 
jednoliate pospevovanie a vnášajú 
do charakteru skladby náhle zvra
ty, momenty prekvapenia - čím 
pravda skladba z ískava na boha
tosti a mnohorakosti. M. Jurkovič 
vedel vdýchnuť tomuto malému 
pospevovaniu pravú komornú at
mosféru . 

Aj Zeljcnkovo Capriccio pre 
nautu a kontrabas bolo v podstate 
premiérou , i keď (ako som sa do
zvedel od autora) vzniklo v roku 
1986. Capriccio je z radu skladate-

Grešákove Hexody pre klarinet 
a klavír sú dielom , s ktorým sme sa 
už mali možnosť častejš ie stretnúť 
i hovoriť o nich s vtedy ešte žijúcim 
autorom. Roky však nijako ne-

Bratislavské dychové kvinteto sa 
nám v rámci tohto komorného 
koncertu predstavilo hneď dva
krát. Najskôr to boli Baginove Ak
varely pre dychové kvinteto a na
pokon Bokesove 3. dychové kvin
teto. 

Baginove Akvarely nesú v sebe 
zna ky drobnokresby, hudobných 
miniatúr, a to nielen čo sa týka roz
sahu a členenia skladieb, ale i sa
motnej zvukovosti , miešania fa
rie b v rámci dychového kvinteta, 
ktoré s veľkým citom pre mieru 
a proporcionalitu tvarovalo Bagi
nove Akvare ly. Bolo by dobré , ke
by Bratislavské dychové kvinteto 
v tomto zložení naďalej spolupra-



KONCER TY 

~JAZZ VSF 
NA O KRAJ J AZZOV ÉHO KONCERTU SF 

19. l. 1993 
(-ALEBO MALÉ ZASTAVENIE SA NA D 

HUDO BNOU PRAVDOU) 

Gab riel J onáš - klavír . Gabriclle Mirabassi 
- klarine t. Robert Ualzar - kontrabas .- to ho
lo p rakticky všetko. čo sa mo ho l bežný náv
števní k dozvedieť o jazzovom konce rte. ko
nanom lY. l. IYY3 v SF. No pre .. zasviitc né
ho" túto in formácia bohato s tač í , a tak azd a 
tre tina ~ály SF bola obsade ná ta kpovediac 
tým .. najrcnomovanc jším" publiko m. aké 
môže v súčasnosti Bratb lava na jazz ponúk
nuť. i c t sa vša k čo čudova i: vcd' nás ta m sko
ro v~ctkých o so bne pozvala pani hudohn;í 
ľravda . .. 

My . viac a lebo me ne j .. zasviitc ní" . samo 
zre j ml! tú dámu d ost' dohre poznáme. Vcd 
azda so všetk ými z n;ís aspor1 trošku nieked y 
flirtovala. a boli tam v te n veče r aj takí. s k to
rými má už aj n ic jedno vcfmi vydare né die
ta ... Ako každ;í dáma je aj o na to tiž p redo
všetkým žiarlivá . a pre to ťažko znúša. keď už 
~ i nieko ho hoci le n všimne. aby na ňu celkom 
zabudo l. A tiež je j - ako zasa každej d áme. 
zvl<íšt' do b re robí. keď sme rn y naopak žiarliví 
na i\ u za to. že nie ko mu prejavuj e viac priaz
ne ako näm . 

Ale te n spo mínaný veče r sa líšil od tých 
mno hých iných jazzových večerov. ked y na
šej dáme- hudob nej Pravde ide často len pri
na jlepšom o vydare ný fl irt ... 

Te nto náš večer nám to tiž táto pani výni
močne nap lno d emo nštrovala svoju - azda 
v našich pomeroch najviičšiu a zrejme sa d;í 
už povedať , celo životnú lásk u - Gabriela J o
náSa ... Aj p ri take j dc n,10nštrácii zrazu poslu
ch áč zabúd a na svoje majé .. ja" , prestáva do
ko nca aj hodnot i ť a tried i ť a proste iba počú
va. Le n občas sa spik le necky pozrie na n<Í
hod né ho najbližšieho .. zasvätené ho" . aby si 
v ticho m pohľade prečí t al te n istý úsmev a ra
d ost'. akú pociťuj e sám ... 

Á no , zvláštna je taká hudobná Pravd a. Ne
dá sa kúpiť ani predávať. často na ňu nestačia 
ani diplo my z j azzo vých škô l, alebo reno mo
va né me ná oveľa po pulá rnc jších a slávne jších 
jazzmanov. Ona si p roste vybe rie jedného ne
nápadné ho (a z hľadiska vážne j jazzovcj ka
rié ry te mer bczambicióznc ho) hudobníka. 
kto rý sa prito m živí bežno u spo tre bnou muzi
ko u v ho te loch alebo baroch . ( Veru , aj G ab
r ie l Jo náš má rodinu a chlebík náš každode n
ný mu nikto zad armo nedä . A sponzorovať 

také niečo zbytočné a nepredajné ako je hu
do bná Pravda , to by mo ho l teraz azda le n b lá
zon . Navyše v tzv . okrajovo m jazzov0m žän
ri. ) 

Napadá ma me tafo ra , kto rú raz ktosi o Jo
nášovej hre povedal: ,.Girland y tónov - nád
he rných kyt íc a vôn í". Ale sú to aj dostratena 
doznicvaj úcc pianissimá, alebo naj rafino va
ne jšie a najzložite jšie harmo nické a po lyfó n
nc väzby striedané s tými najprostejš ími 
.,znovuobjavo va nými" inte rvalmi . Vše tko 
vša k v rámci čita tc l'ncj harmo nicko-fo rmá l
ncj št ru ktú ry skladieb . A všetko sa to koná 
v tých najnápaditc jších rytmických a me lo
dických frázach so samozrejmo u presnosťou 
vo všetkých odtie ňoch dynamiky . (A p ropos, 
myslím . že napríklad zno tovanic jediného 
k lavírne ho sóla z tohoto večera by aj veľmi 

skúsené mu h udob níkovi dalo ,. ri a9ne zabrať" 
a trva lo možno aj nic jed en týždeň . ) A le to 
všetko by sa ešte snáď d alo s ve ľk ým ta le nto m 
a praxo u nauči ť. Sem osobne radím aj dvoch 
vyni kajúcich spol uh ráčov G . Jo náša , a s íce 
talianske ho k la rine t ist u Gab r iele Mirabassiho 

v 

Gabriel Jonáš a Robert Bab.ar . 
S nímka P. Španko 

a českého kontrabasi~tu Roberta Balzara . 
Môžem povedať, že až do to ho to koncert u 
som si mysle l. že klarine t sa p roste clo mode r
né ho jazzu ne hodí. Po vypočut í h ry Gabriela 
Mirabassiho si to už ne myslím ... Iba s baskla
r incto m - kto rým pre ~pcstrcn ic vystrieda l 
svoj famózne ovládan ý klari ne t - ešte nic je 
100 % kama rát. (Ladenie. tó n ... p rcfuky" ). 
( ic som si v~ak istý. č i túto, vla~t nc jed inú 
chybičku k räsy celého ko nce rtu . nc~pôsobi la 
akäsi mo me ntá lna technickú indispozícia je
ho nást roja.) Krásne. č i~ t o a rnHkko zne júci 
kontrabas Roberta Ualzara bo l · jedin ým 
.,clck trifikovan ým'· zvu kom ko ncert u . Celé 
pe rfektné .. ozvučen ie podujat ia" ted a spočí

valo v to m. že si me novaný kon trabasista pri
niesol na pó d ium asi 40 ern deb ničk u . ktorú 
za poj il .. do štek ru" ... (Pre .. za~vätcných " je 
to jasné . no pre .. ešte ncvcdo mých'· pripo mí
nam . že pani hudob nú Pravda pocho pitcfnc 
nemôže mat' klad ný vzťa h k to mu - ta k často 
prccc r)ované mu - .. so undo vérnu" h umbuku; 
- kcd'žc celý spo mínaný ko ncert bo l predo
všetk ým k je j réžii, využila teda a j t (r to stnín
ku veci jednoznačne prc~vcdči vým spôso
bo m ... ) Tak ako M irabassi, aj Ualzar ma 
up úta l o krem virt uozity vynikajúcim rytmic
kým cíte ním s koncepčným i ~ó larni. V jeho 
só lach sa oQjavujc zvläštny zmyse l p re .. u pev
nen ie seve ru" . kedy pasáže vo vyso kých plo
chách nečakane. no vycítc nc prcstriedava 
s jed notlivými .. baso vými" tó n mi . upevňujú

d mi základ nú harmo nickú štrukt úru skladby. 
Mo mento m , kd e však začína aj p re .,za

svlitcných" ,.nepochopiteľno". je azda sktr
t očnosť , že u Gabriela J onáša všetky už spo
mínané hudobné prvky a po~t upy slúžia va ri 
bez obmedzenia , vžd y a výh radne výrazu hud
by. Jeho hra ni kdy nic je samoúčcl nä ; ni kdy 
tam nepoču l to znä mc: ., Pozrite, čo som sa 
n a uč i l ", ale vžd y len .. Pozri te , aká ~om ja 
hudobnú Pravd a - ozajstn<Í diima! ' ' Počujete, 
ako vie m ticho ale bo vášnivo spievať?, rad o
vať sa alebo plakať?, nie kedy byť najnežnejšia 
a ino kedy d ivo kä a provokujúca? , na jra fino 
va ncjšia alebo úplne prostá?" 

Á no, zvláštna je tá Božia hra s hudobnou 
Pravdou v Jonášovom prípade; (a nie ktorí 
z nás to vedia už d lhé roky) - veď tá däma pri 
ňom nechce te mer žiadnu slávu a pe niaze. 
a prito m vôbec nic je zatrpknutá, ale stäle tak 
všestra nne a hlbo ko všcfudská. 

Pre miía - a myslím, že aj mno hých iných 
,.zasvätených" - až· mysticky. 

JO ZEF BO R E K SUC8 ÁNE K 

Sanca i perspektívy 
Spolok koncertných u melco v pri Sloven

skej hudobne j ún ii si predsavzal za jede n 
z cieľov svoj ho poslania pomáhať presadiť sa 
mladým slovenským ta le ntovaným inte rp re
to m pri ich vstupe do ko nce rtného života . Vý
sledkom tohto úsilia sú popri iných akciách aj 
ncd c l'né matiné v Mirbachovom paláci. A 15. 
no ve mbra m. r . na to mto podujatí vystúpili 
dve mladé u melkyne. 
Odchovankyňa VŠMU sopranistka Zuzana 

Vaseková za ume leckej spo lupráce klavirist
ky Viery Kunzovej uviedla výber p iesní W. A. 
Mozarta (Das Veilchen , Abendempfindung, 
An C hloe, T rennungslied) a o pusy ta lianskych 
operných maj strov minulého s toročia (výber 
zo Scrate musicali , á r ia z opery Straka zlodej
ka od G . Rossiniho, Ária Musetty z Bohémy 
od G. Pucciniho a Sicillana Elvíry zo Sicíl
skych nešporov od G. Verdiho). Neodšk riep i
teľná hudobná inte ligencia, zdatná tvo rivá 
fantázia , znameni te ovládaný hlas (nie kto ré 
výšky by sa bolo žiadalo viac vypointovať a eš
te viac zafixovať , čím by bo li získali na istote 
a priebojnosti), vrúcny cit sa snúb ili s po hyb
livou techniko u a o bdivuhodno u isto to u kolo -

ratúrnych úsekov. K týmto prednosti am p ri
stupuje i sympatický zjav a priro dzené vystu
povan ie. Vasekovä nasto lila isté o täzni ky pri 
posud zovaní jej pocho penia n ie ktorých opu
sov , ktoré sa do istej mie ry líšilo od trad ičné

ho poda nia . To to konšta tovanie ešte ne musí 
vžd y znamenať mínus, pokia l' by bo l býval 
te nto prístup presvedči vý a o bjavný. Te nto 
postre h môžeme apli kovať m1pr. na Mozarto
vu Fi a lôčku , č i na á riu Musctty od G. Pucci ni
ho. Za skô r remeselne rutinný, ako inšpira
tívny však môžeme považova ť výkon Viery 
Kunzovcj. V sú hre presná, v kult ivova nosti, 
v ume lecko m do tváraní i v štýle (napr. pasäžc 
u Mozarta ma li priši rok ú dynamickú amplitú
du) s istými rezerva mi. 

Ak sa Vasc ková prezentovala na opusoch 
niekoľkých auto rov , klaviristka Mária Strap
cová upred nostn ila iba jediný rozsiahlejší 
o pus a tým aj jed iného auto ra . Fantázijné ku
sy op. 12 cyklus Roberta Sch u manna sú nie le n 
na farebnosť zvuku i výrazu , ná lady , ale 
i technicky n á ročným d ie lo m . kto ré vyžaduje 
už zrelého všestran ne p ripravené ho klaviris
tu . Strapcová za ujala svojo u inte nzívno u , ale 

Autorské matiné 
V rarm:i trad il:nych ncddnych koncertov 

v Mi rbachovom paláci sa konal zač i a t kom no
vembra m. r. ko mo rn ý ko ncert , kto rý do ká
zal zaplniť auditórium a zaujať poslucháčov. 
Au to rsk y sa to tiž pod tento ko ncert podp ísal 
skladateľ J ozef Malovec, kto rý tvo rivo spra
coval rozma nité rukopisné pa miatky baroka, 
nachád zajúce sa na území Slovenska , a takto 
ich vlastne sprístupni l širokej vere jnosti. 
Pravd u po ved iac, široký o kruh poslucháčov 

nevie ani p ri bližne, o aký charakter práce tu 
ide . Nepozná stav ruko pisných pamiato k , ich 
no táciu, výzor nápevov. Spomína m to všetko 
len preto, lebo práve Mirbachov pa lác je tou 
pôdou , kde by sa o takýchto veciach mo hlo 
v rá mci ko ncertu hovori ť: Áno, poslucháčov 
by nesmierne zauj íma lo rozprávan ie o to m, 
v ako m stave " narazil" auto r na nápevy uve
de ných zb iero k - ako by asi zne li v pôvodne j 
podo be a čo všetko bo lo po treb né vy konať, 
aby mo h li zaznic t' také to pamiatky v rá mci 
ko mo rné ho ko ncert u . To, že takýto koncert 
d o káže v plnej miere zauj ať a upút ať , je p riro
d 7cné a v budúcnosti bud e záujem práve o ta
kéto ko ncerty eno rmn ý. Odporúčam p reto 
spoj it' ho s hovoreným slovom auto ra. p rípad
ne i editora či moderáto ra ko ncertu . T vorivá 
p ráca, kto rú J . Malovcc odviedol, bola už 
z rc j mCt z výbe ru Zemianskych ta ncov pod l' a 
Uhrovskej zbierky z ro ku 1730 . Z charakte ru 
týchto sk ladieb je zrej mé, že vlastne repre
ze ntovali -síce naj nižší - a le prcd~a le n šľach
tický stav. Prvok urč i tej noblcsno~ti je tu na
pro~to evident ný. Tento štýlo tvorný prvok je 
ci teľný i z Malo vcovho p rbt upu k lútkc, čo je 
nesmierne dô ležité pre vystih nutie celkovej 
atmosféry ze mia nskej kult (rry. 

l'o /.c rn ranskyc h tancoch ~a do~ta l r k ~ lovu 
Kurucké ta nce pre s láčikové nást roje a čem
balo (takt iež podľa U hrovskej zbierky z ro ku 
1730). Kurucké tance, pokiaľ viem , už nic sú 
výtvoro m ľudového človeka. ale viažu sa 
k stavu vojenské mu, či študentskému , k živo
tu v mestách . Va nie z nich zemitá sila, buja
rosť , svižný kro k a radosť ne raz zaha lené do 
štip ky nostalgie. 

Pro fesor Kresánek jasne zmapoval pôvod 
kuruckých piesn í i pod iel slovenske j ľudovej 
me lod iky na ich fo rmovaní. A to je p ráve ne
smie rne zaujímavý p rvok - z hľad i ska hudob
ného, ktorý stojí za pozornosť. 
Zävcrečná časť koncertu patr ila Tancom 

a p icsniam z Vieto risovho kódexu zo 17. storo
čia pre sláčikové nástroje a čembalo. Tu sa už 
jedná o mate riály šľach t ickej t a nečnej hud by. 
Je zaujímavé, že v te jto zb ie rke nenachádza
mc le n piesne maďarské a s lovenské, ale i la
tinské; sú tu cirkevné, a le i svetské piesne. 
Výrazne sú tu zastúpené i poľské vplyvy , čo 
robí celú zbierku nesmierne za ujímavou. Je 
dobré, že J . Ma lovec pristupoval k tomuto 
kódexu vlastne ako k šľachtickej zbierke - čo 
je napo kon aj pravd a. Veď jed no tlivé sk ladby 
bo li tu viac-menej písané pre virgi nál, čo bol 
vyslovene aristok ratický místroj . Pôsobivé 
spracovanie týchto matc riälov a ich za rade nie 
do suít , zd á sa , že každé ho presvedči l i. No 
presvedčil a tu i inte rpretácia O rchestra l'udo
vých nástrojov Radio Uratislava s dirigentom 
J ánom Malovcom a čem bal istom Vladimírom 
Rusóom . Bo l by som rúd, keby sa takéto ko n
cert y objavovali častejš ie a sprístupňovali 
nám hudbu , ktorá sa p ráve na našom území 
vyskytovala a pestovala. IGOR BE RGER 

KONCERTNÝ CYKLUS SOSR 
Ďalší z koncertov cyklu Symfonického orches

rra Slovenského rozhlasu bol 13. januára. Dn o
maturgia rentokrát pozvala ako hosia dirigenta 
Leoša Svárovského (od r. 199 1 pôsobí ako šéfdi 
rigent Státní fitharmonie Brno). sólisrom 
v Dvofákovom violončc lovom ~onccrte h mol 
bo l F.ugen Prochác. 

a rozdiel od úvodného podujatia cyklu 
v operernom štýle. ponúJ...nur5 program druhé
ho koncerru hol v romantickom duchu . Atmo
'fé ru vyrvori l11 už mflma a n{orocná predohra 
k Rossiniho opere Viliam Teli . Je to brilantné 
die lko. ktoré kladie vcl'ké nároky na orchester 
po •~~ránke súhry aj výrazu. Po trochu ospalom 
(ovodc. ktorý ncprcwcdčil ani vio lončelovou cx
po7íciou. ani koncentráciou rdesa. prebudenie 
nas ta lo a! v rytmicky pregnantncj druhej časti 
s výbornou sekciou dychov. Dvotákov Koncert 
pr,c violončelo a orchester h mol op. 104 je príliš 
1.11ámy. aby sme od neho nepožadovali tie naj
vyššie i n tcrpreračné kvali ty. Eugen Prochác 
patrí k našim najvýraznejMm a najtalcntovanej
~írn sóli>tom. 

Tón jeho nástroja a podania je skôr miikký 
než razantn5•- možno i preto naj krajšie. na jdo
jírnavcjšie a najprc!>vcdčivej~ie vyzneli v jeho 
podaní rneditath ne, adagiové úseky, krása kan
tilény v 2. čast i koncer tu, pianissimá (t amtiež) 
a ••ypr:tcovanosf ozdobných (trilkuvých) efek
tov. V úvode koncertu Mlll l po,trc hla asi tri into
načné ncdot iahnuto~>r i . finá le (3. čas t') zača la 
ryrrnicky prft iš prud ko - až zbrklo. Až pot o rn sa 
vše t1<y rozmery d ie la dm ra li do rovnováhy tak, 
že sme kvitova li d irigcntovu pohotovosi a or
chcstnílnc prispôsobenie sa jemnejšej zvukovej 

racionälnc usme rnenou hudobnpst'ou preja
vu , ktorou do káza la poznači ť každý h udobný 
mo tív. Poslucháča tak strhla nie le n k obd ivu 
nad vysokou kvali tou , majstrovstvom jedno t
livých in terpretačných zložie k , a le strh la do 
ví ru svoje j tvorivej fa ntázie a p ri pravil a ta k 
nezabudnuteľný zážitok . Pril ichavé stváriío
vanic me niacich sa nälad , pravá schumannov
ská zasnenosť, ale aj prcgnantná artiku lácia 
ene rg ickejších ko ntrastných po lô h , sprúvnc 
dávkovanie inte nzity tó nu (čo v M irbachu nic 
je p ráve ľahký oriešok vzhľadom na malý 
priestor a veľký ko nce rt ný nástroj). Zdôraz
iíovala rad nua nsí, drobných agogických 
zd ržaní, čo spo luvytváralo sugcstfvny doje m. 

Strapcová vlani na ja r odviedla vynikaj úci 
zävc:; rcčný výko n vojcj ašpira ntú ry na 
VŠMU (pod veden ím d oc. l. Čcrncckcj ). p ri
čom celý program ve novala svojmu obrúbc
nému Schumannovi. Vyso ko ju o hod no tili aj 
o po ne nti. recenzie a zhodne ko nštatovali , že 
Strapcová má všetky predpok lady pre sólis
tiek(! d ruh<\ . Takých perspekt ívnych ume lcov 
máme i viac ! Žia l' , len zlo mk u po da rí prebiť 
sa. Strapcovej by sa malo preto pomôcť! Je 
scho pná presad iť sa aj v zah ran ičí. Nájde sa 
nie kto z pale ty našich teraz už početn ých ko n
certných agentúr a vsad í na tú to kart u? Za 
vzorovú úroveň svoj ich výko nov si to p lne za
slúži! 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

pric raznosti sólistu. Na kofko rôznych spôsobov 
sa dú hra i známe die lo, dokázal aj cxpre;fvnejší 
Thorteid T hcdeén v Slovenskej ·filharmónii 
2 1. l . . keď hral práve tento Dvotákov konce rr 
cxpresfv ncjšic a určite aj na chýrnej~om nástl'O' 
Jl ... 

ajtepšie z cctéhq večera vyznCI:t 2: ~olla 

z baletu Romeo a Júlia op. 64 od Sergej a Prpko
fieva . V podstate riež dielo s ,. romanrickým" 
n{odychom a temat ikou, ale dne' u>. aj vyzne-

. nfm. Tu akoby sa v~ctci akréri - dirigenr i or
chester - vypli k maximálnej súst redenosti , kva
li rc a sebe vlastnej výrazovosti i profesionalite. 
Ťažkn niečo vyčítai interpretácii , ktorá bola 
doslova obrazná, pričom st r iedala prudkost', 
váSnivosl', dynamickosl' ( l . scéna), s poéziou 
a hra•·osťou (Júlia- dievčatko) , dôs tojnost' (O tec 
Lorenzo), švih a eleganciu (Tance) s jemnou lyri
kou , ha až nosta lgiou (Romeo a Júlia pred roz
l účkou) , ohnivý Tanec antilských dievčat , kon
čiaci v pianissime s tupou botesfou a vúšnivými 
výkrikmi zmučenej duše v scéne Komeo na Júli· 
inom hrobe. Hol to krásny výklad diela ... 

Mystrm , že butler in ku koncerrom SOS R by 
mal hyi viac zameraný svoj fm ob;ahom na kon
kré tne die la , neobchádať ich ako horúcu kašu , 
l ktorej si návšte vník iba obli7ne - všetko na
okolo je prfliS uvažujúce. a7 cscji~t ické. Predsa 
len. treba prihl iadať na konkré tne obecenstvo 
rohto abonentného cyklu. ncnaiahovať infor
m{ocie- ale ani dfžk u koncertu , ktorý - mimo
chodom - začfna až o 20.00 h. Upozoro,ujem re
dakciu bulleti nu . že Proko fi ev sa píše hcz .,j" 
a Romeo je s krátkym .. o" .. . 

T . URSINYOVÁ 

, 
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" op ern a 
Po bezpremiérovej a hlavne preto často kritizovanej minulej sezóne Viedenskej 

štátnej opery, poznačenej navyše nečakaným úmrtím riaditel'a Eberharda Waechte· 
ra a prebratím žezla jeho spolupracovníkom loanom Holenderom, bola tohtoročná 
viedenská operná jeseň očakávaná s neskrývaným napätím . Najväčším dramaturgic
kým magnetom s~l stalo uvedenie prvej časti Wagnerovej tetralógie, Zlata Rýna. Zá· 
ujmu sa však tešili i obnovenia viacerých titulov , medzi ktorými je Giordanov Andrea 
Chénier, Donizettiho Maria Stuarda a Verdiho Macbeth. 

BmiOVIA NA ZELE EJ LÚKE 

Uvcucnic Wagncrovho Prstcňa ibclun-
pov znamemí pre opernú Vicuc1i viac. než 
štvoricu pôvodných premiér. Kompletná tet
ralógia v Štátnej opere ncodzncla vari pol
druha desaťročia. navy~c. táto veľkolepá 

kompozícia v novohayreuthbkcj ére vysielala 
do režisérskych radov najrozmanitejšie im
pulzy. Ich zrkadlom sú výklady spracúvajúce 
mytologické námctové východisko raz v ro
manticko-iluzívncj tónine, inokedy v duchu 
spoločensko-kritickom, tendencie aktualizu
júcc ~a striedajú s podobami "muzeálnymi ", 
tie zasa s humanizujtlcim i a všelijakými iný
mi . O Ringu teda už bolo na javiskách pove
dané veľa. 

Z tohto h ľadiska je každý nový zrod r iziko
vý a ľahko kritizovatcfný. Predvečer slávnost
nej ~cénickcj hry, Zlato Rýna, už v expozícii 
deja dcmon~trovalo úmyseL s ktorým sa in
sccnátorský tandem Adolf Drcscn (réžia) -
llcrbcrt Kapplmii llcr (scéna a kostýmy) roz
hodol rozlúsknu! tvrdý wagnerovský oriešok. 
Ich rukopis je opät' v niečom nový. Stručne 
vyjadrené, je odmytologizovaný, zjednodu
šený, spája prvky symboliky s rozprávkovým 
realizmom, no v jadre skrýva jasné filozofic
ké posolstvo. Štyri scény tejto kompaktnej 
j ednoaktovky tvoria sériu krásne modelova
ných obrazov, kde dominuje výtvarná nápa
ditosť, prostota a nekonvenčne vykreslené 
charaktery postáv. 

Božstvo je znázornené ako spoločnosť mla
dých fu elf, piknikujúcich na zelenej lúke pod 
jablkovým stromom, dcéry Rýna v hlbinách 
ricky skutočne plávajú. ležiac na bruchu na 
otáčavom kolotoči. Walhallu symbolizuje 
j ednoduch;\, veľká kocka, ríša ibclhcítn j l! 
fabrika s maši nériťlu k ladkostrojov. V záve
rečnom obraze sa objaví farebný dúhový 
most, cez ktorý vstupujú bohovia do svojho 
nového sídla. Zaujímavé sú kostýmy. Fricka 
sa predstaví vo večernej toalete, Frcia v ľah
kých, kvctinkových šatách a v rukách obrov 
je naslovovzatou bábkou. Froh je blonďá k 
s vlasmi zopnutými do chvostíka, Donner je 
pre zmenu červenovlasý, múdry a lstivý Logc 
je maskovaný na obraz Friedricha Guldu ... 

Celý prlbch, znázornený v tej to poľudšte
ncj, klasickému mýtu vzd ialenej, no do mo
derného mýtu vtelenej polohe, nepôsobil na 
publikum jednoznačne. Časť divákov dokon
ca hlasne protestovala. Osobne som sa s touto 
skupinou nestotožnil , vítajúc jednak premys
lený pokus o nový pohľad na Wagncrovo die
lo, jednak pre hodnoty hudobného naštudo-

Kat ia R1cciarelli a Renato Bruson v Giorda· 
novej opere Andrea Chénier 

neznamená, že titul sa hrá priemerne pät'k rát 
ročne. Vo Viedni je zvykom niek toré produk
cie .. odložil" a po roku-dvoch sa k nim , cez 
prizmu nového dirigentského pohľadu 
a s če rstvými silami opät' vrátiť . 

Z hodou okolností , bol som v máji 1981 
svedkom jednej z prvých repríz tej to inscená
cie vo Viedni a sviežo si pamätám , že popri 
nadšenom prijatí protagonistov (Domingo, 
Bc1iačková. Cappuccilli) si hlasi té prejavy nc
~pokojnos ti odniesla hlavne réžia Otta Schen
ka. Ča~ však ukázaL že ani konvenčná insce
nácia s málo inšpiratívnym výtvarným pro
~ t rcdím, pokiaľ slúži ako voľn á parketa prvo
triednym interpretom, nie j e prekážkou jej 
životaschopnosti. Inými slovami, vo vieden-
kej opere "prvé husle" nehrajú páni režisé

ri ... 
V obnovenom naštudovaní triumfovali Ta

liani. Dirigent Marcello Viotti vyťažil z fi lhar
monikov širokú paletu farieb a· dynamických 
pol tónov, pričom predstaveniu vtisol ráz vc
ristickcj, dramaticky napätej atmosféry. Sop
rán Katie Ricciarell i , pôvabnej Madeleine, 
má stále krásne zamatové piána, vrúcny tim
bre, ale i priebojné vysoké tóny. Giuseppe 
Giacomini v titulnej role je dnes unikátnym 
typom talianskeho dramatického tenora s ba
rytonálnc tmavými hÍbkami a bronzovo jas-

Franz Jo.sef Kapellmann vo Wagncrovom Zlate Rýna 

vania. Christoph von Dohnányi za dirigent
ským pultom rešpektova l všetky špecifiká štý
lu a inšpiroval vysoko kvalitný orchester k ob
divuhodnému výkonu. V sólistickom obsade
ní dominovali mužskí predstavi telia, naj mä 
Siegfried Jcrusalcm (Logc), Franz Josef Ka
pellmann (Aibcrich), Robert Hale (Wotan), 
Kurt Rydl (Fasolt) a ďalší. 

TALIANI TRIUMFOVALI 
' 

Andrea Chénicr , Gio(danova hudobná 
dráma blízka slohu talianskeho verizmu a ref
lcktujílca pozadie francúzskej revolúcie, sa 
drží v repertoári Štátnej opery už jedenásť ro
kov. Navštívcný večer mal číslo 55, čo však 

nym1, lesklými výškami. Renato Bruson 
(Charles Gérard) je zasa v odbore dramatic
kého barytóna svetovou jednotkou, takže ob
sadenie ako celok vykazovalo vzácnu technic
kú a štýlovú konzistentnosť . 

BEL CANTO V OSLABENÍ 

Donizettiho Maria Stuarda je jednou z tých 
vážnych opier bel canta , ktorých celosvetovú 
renesanciu slovenská dramaturgia priam pro
gramovo obchádza. Uviedli ju však v Ústí 
nad Labem ( 1986) a približne v tom istom ča
se mala premiéru vo V iedni produkcia Gri
schu A~agaroffa. Pri októbrovom obnovení 
vystriedal pôvodného dirigenta Adama Fi-

schcra Jan Lat ham-Konig a z vtedajšieho ob
sadenia ostala iba Agnes Baltsa ako Elisabel
la. 

Známy námet o škótskej král'ovnej sa vďa
ka Schi l lcrovcj dráme stal vcľačným motívom 
pre viacero skladateľov, či už· predchodcov 
a súčasníkov Donizettiho, alebo autorov 20. 
storočia. Zvláštnosťou donizettiovského 
spracovania je, že vrcholná scéna opery, 
stretnutie Marie a Elisabctty v parku Fothc
ringhay nezodpovedá historickej pravde. 
Škótska a anglická kráľovná sa totiž nikdy 
osobne nezišli, sk ladateľa však ich priama 
konfrontácia lákala najväčšm i . Oproti sku
točnosti tiež pokrivkáva ich vziah k Leiceste
rovi, ľúbostný trojuholník, ale v romanticky 
podfarbenej látke chýbať nemohol. 

Režisér Grischa Asagaroff a scénogra f 
Desmond Hcclcy si nerobili ťažkú hlavu s na
plnením javiska a predmetom ich záujmu sa 
stalo hlavne vyk reslenie vzťahu medzi súpe
riacimi kráľovnami. T en determinuje predo
všetkým vokálna línia parti túry, kreovaná 
dramatickým vývojovým oblúkom hrdin iek 
a kulminuj úca v ich duete, vyžadujúcom veľ
ké dek lamačné umenie a priam či noherné vý
razové prostriedky. Navštívené predstavenie 
bolo poznačené odrieknutím avizovanej pro
tagonistky Mary Zampicri. takže bel canto sa 
dostalo do istého oslabenia. A to i napriek to
mu . že zaskakujúca brazílska sopranistka 
Elianc Coclhc (Maria) podala výkon plne 
rešpcktujúci lcgatovú frázu, odhaľujúci za
ujímavú tmavú farbu jej materiálu. Agnes 
Baltsa (Elisabctta) vyšperkova la svoj part 
množstvom výrazových odtieňov, no jej pre
javu už chýba moment prekvapenia. V znač
nom tieni ostal tenorista David Kucblcr ako 

Agnes Baltsa ako Elisabetta v inscenácii ope
ry G. Donizettiho Maria Stuarda 

šie tcmpové a gradačné odt iene, rezervy osta
li v dynamickom vypracovaní orchestra. Fi l
harmonici hrali v ten večer až neuveritel'ne 
málo di ferencovane a dokonca neraz ,,zahre
ši li·' i tech nicky. Ako vidno, i svetoznáme te
leso môže mat' chvíle útlmu. 

Pre Elizabeth Connell (Lady Macbeth) nic 
je technickou vi rtuozitou a vyhrotenou drá
mou nabitý part naj ideálnejšou parketou. Jej 
pomerne vct lcj~í a t'ažší soprán nebol dosť 
prc~ný v koloratí1rc a najmä v nižších tre
doch Mrácalna rezonancii i farebnosti. Použi
té výrazové nuansy, smerujúce k šepotom, 
neboli pre tento štýl signifikantné. Hrdinom 

Robert Hale (Wotan), Adrienne Pieczonka (Frcla), Uta Priew (Fricka) v zaujíma\'Ých kostý· 
moch netradičnej inscenácie Wagnerovho Zlata Rýna 

vo výškach stiesnený Lciccstcr. Jan Latham
-Kônlg dirigoval s temperamentom jemu 
vlastným, ale i rytmickou a tcmpovou pres
nosťou. • 

ROZPAČITÝ MACBETH 

Verdiho Macbetha som vo Viedni nevidel 
po prvý raz, tentokrát však dojmy neváham 
označiť prinajmenšom za rozpačité . Hlavné 
dôvody boli dva: dirigent a primadonna. Pre 
upresnenie treba uviesť, že obc mená- diri
gent Michael Halász a sopranistka Elizabeth 
C'onncll - sa ncstotožňovali s pôvodným ob
'"dcním obnoveného uvedenia. 

Dirigentskej koncepcii chýbali strhujúcej-

Scéna zo 4. obrazu Wagnerovho Zlata Rýna. 

večera ostal Rt!nato Bruson ako ušľach tilý, 

v klenbe fráz širokodychý Macbeth, udržiava
j(Jci si obdivuhodnú hlasovú sviežosť . Kde 
však sú jeho nástupcovia? Nikolaj Gjaurov 
(Banquo) slávil v navštívcný večer 35. výročie 
~vojho prvého vystúpenia na scéne Štátnej 
opery. Je to úctyhodné jubileum a rovnako sa 
treba sk loniť pred formou, akú si tento známy 
umelec neustále stráži. Korektným Macduf
fom bol bulhar ký tenorista Kaludi Kaludov. 

K inscenácii Petra Wooda azda len toľko, 
že je ladená v tmavých farbách, využíva spo
ločný, ľahko meniteľný javiskový pôdorys 
k prcmcnám obrazov a v zásade komunikuje 
s charakterom predlohy. 

PAVEL UNGER 

Snímky arehh· autora 
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I;laai .~lnatra t istom filmowm šlágri o .'lett l 'orku ~pit' t ll: ~Cht·cl b.' ~om ~a 7obudiť 
r ,. 18esle, ktorŕ nlkd.t nespí. ,tk to :n·ládnem tam. nllidnem to t ~lldt• ..... 
,\'ftf 'Od. osemmlllónoté .-efkomesto, prie'itor 'Opoločen~k.ú:h a kultúrn.u~h protil.ladm·, ,_,hz Zlltemn:t-ch hodín na uliciach, iiui lesend11. Di11nie pul"uje dríom i mx.·mJ. ponuk.' 

niJÚrozm• nltejšieho nizu sa preteluciú • nápaditosti rddumJ. ditudlli u J..oneertni podujati:1 
nttánúú náru~ publiku akéhokol't·ek •ku.'ôu. Jediná prcJ..Iiikll: /ohnuť ,.,; -11 /aplatiť - lí<itk.t. 
Brod"a.tské muLiklíl.•. hlt.• ~pu Cat~ Bedliro• či l·a ntoma opery. ale i nuwhé n01.~ie • . \Ú •:t· 
prrd11ni neuttále. Do .\letroiH•IItan opery je .\anca do~tuť \ u J.. ·~tupenkt• t iič~iu. 

Kuilul'll )' lll , rd l.:\1111 1\0..:\\ 1 or!.. u JO.: L111coln 
Center. komplex ô smich blokov modernej a r
chitektúry. Pojme súčasne 15 tis íc divá kov. 
Sldli tu po pri M ET a newyorskom State 
T hea tre (pô sobisku druhé ho ope rné ho d ivad
la New York it y Opery a rovno menného ba
letu) . hlavná ko ncertn á sic11 tamojších filhar
mo nikov. Avc ry Fischer Hall . T í. mimocho
dom . v tejto sezóne oslavuj ú l 50. výročie za
loženia. Na čele fi lharmónie sto jí momc nt<í l
nr býva lý šéfd irigent lip; ké ho Gcwandhaus
m chcstra Ku rt Masur. 

Popri Lincolnovom centre je para le lným 
dej iskom koncertného života Carnegie Hal l. 
O tváral j u rok u IR9 1 P. l. Čajkovsk ij a sá la . 
ktorá je d nes po re ko nšt rukcii. sa pýši kapaci
tou 2 SOO sedad ie l. V prvom mesiaci to hto ro
ka sa na jej pód iu vystriedal i symfonické te le
sá z Filadc lf'ic . Clevela ndu a Boston u (diri
ge nti Eschc nbach . Do hnányi. Ozawa) i Rus
ký národný orcheste r. V Carnegie Hall uspo
radúva svoj pravideln ý cyklus ko ncertných 
naštudovaní opie r i u ná známa Eve Q uc lcr 
so svoj ím O p ern ým o rchestro m New Yo rku . 
Avizované ti tuly sú vskutk u za ujímavé: Be lli
ni ho La stranic ra . Donizett iho A nna Bo lena 
a Čajkovského Mazepa . 

Ťažiskom môjho zá ujmu boli však predsta
venia newyorskej Metropolita n Opery. Täto 

scéna nic je iba a me rickou jednotko u , ale 
špičkou i v celosvetovom meradle. Za všetko 
hovori a údaje zo l IO-ročnej histórie inštit(l
c ie. Čít ame v nich mcnä di rigentských osob
nost i od Mahlera , T oscaniniho (bol šéfdiri
gento m M ET v rokoch 1908- 1915) , cez Bru
na Walte ra , Georga Szélla, ce lú ple jádu ve li
kánov Bingovej é ry (Be rnste in , Kara jan , Ma
azel, Mc hta, Schi ppe rs, San ti) až po d nešné
ho umeleckého riaditeľa Jamesa Lcvina. 
V s~pi se sólistov nájdeme všetky najznámej
šie i nterpretačné osobnosti posledného sto ro
č ia. 

M ET , od rok u 1966 obývajúca Lincolnovo 
centrum , patrí kapacitou 3800 miest k naj väč
ším o perným hľadiskám sveta. Pre za ujíma
vosť , ceny vstu peniek sa po hybujú v rozpätí 
od 13 do l 17 dolárov. llstky na stä tic stoja 9, 
resp. 13 do lá rov. H rá sa denne o krem nedele 
a 25. d ecembra , kto rý je v cw Yorku j edi
ným via nočným svia tko m. V sobo tu sú p red
stavenia dve , pričom popol udňaj š ie býva pra
videlne p renáša né zml uvno u rozh lasovou 
spoločnosťou , často i do Eu rópy . 
, Po kia !' ide o repertoár , v sezóne 1992/93 za-
1hŕňa 25 die l konvenčného spektra , s vý raznou 
prevahou ta lianskych a nemeckých autorov. 
Z premiérových naštudovan í - Cesta , Lucia 
d i Lammcrmoor, A riadna na Naxe. Majstri 
speváci no rimbe rskí - bol iste najzauj ímavej 
ší prvý ti tul. Išlo o svetovú premiéru opery 
amerického skladatel'a Philipa G lassa T he 
Voyage (Ces ta), venovanej 500. výročiu Ko
lum bovho obj avenia Nového sveta. Na máj má 
MET naplánovan ý zájazd do Japonska , v júni 
sa p re ťahuje do parkov New Yorku a cw 
Je rsey, kde uvedie v ko ncertnej pod obe nie
koľko titulov. V ak tuálnej ročen ke možno na
počítať vyše 260 sólistov (67 % pochád za 
z ame rického ko nti nent u) a 18 d irige ntov. 
Slovensko zastupuj e Gabriela Beňačková 
a Sergej Kopčák. 
Dosť však šta tistiky. Počas môjho pobytu 

v USA som mal možnosť navštívi ť štyri pred
stavenia Me tropolitan O pe ry a jed no v Ken
nedyho Centre vo Washingto ne. 

MET - ČAJKOVSKIJ : EUGEN ONEG IN 
Titul poctivo naštud ovaný v pôvodno m ja

zykú sa dosta l zhodou okolnost í na program 
silvestrovského večera. Aj keď so šampan
ským, s Ameriko u nemá veľa spoločného. 
Naopa k , produkcia Davida Kne ussa, posta
vená na striktne popisnej a do d ôsled kov vy
čačkanej scéne Rolfa Gérarda , vykazovala až 
priveľa p rlbuznosti s trad íciou ruské ho realis
tické ho slo hu . Ťažko povedať, či to bol únik 
tvorcov pred rizikom z p rípad ného prešľapu , 

inšp irácia autenticko u šabló nou , a lebo vžitý 
newyorský režijný rukopis . Deň po d ni . po
učený p raxo u , bol som ocho tn ý prij ať tretiu 
z možnost i. Konvencia, štipl'avej šie pomeno
vaná operným m úzeom, totiž v New Yorku 
kral'uje. 

Ani Eugen O negin neponúko l viac , než do
konalú scénickú ilúziu (diváci ju odmeni li po
tlesko m na o tvorenej scéne) a tradičné ara n
žmán . Z Llči nkuj úcich dodala atmosfére pred 
stavenia najviac ne fa lšovanej štýlovosti r uská 
Tatiana debutujúcej t ubov Kazarnovskej. Jej 
portré t o drážal celý vývojový oblúk hrdin ky , 
od dievčenskej zraniteľnosti až po zrelé žen-

Jerry Hadley v role Lensk ého. 

stvo . rovnako vo voká lno m ako i hereckom 
výraze. Kazarnovskej be l cantom školený, 
emocionálne bohatý a farebne príťažlivý ~op
rán patrí d ne; k najväčším prísľubom v ši ro
ko m repertoárovom ;pcktrc. Typovo vcelku 
presvedčil a nohlesnýrn barytónom plne uspo-

kojil v titulnej role americký baryton ista 
Dwaync Crol'l . Bol chladným a nechápavým 
elegánom americké ho typu . dávajúcim na ob
div hlavne krúsnc. d ržané výšky. Sklaman ím 
bo l však oveJ' a zn ámej~í , no spevácky menej 
prijemný tenorista Jerry Hadley ako Lenskij. 
Sél'dir igent J ames Levi ne, renomovaný vcrdi
ovský a wagncrov~ký inte rpre t . sa v širo kody
chej C'ajkov~kého melodi ke necítil na jlepšie. 
U kázalo ; a . že ani te mpcramentmí a na kon
trasty bohata koncepcia nenahradí btú ne-

J a mes Lel 'ine 

vyhnutnú dävku romantickej veľkorysosti 

a neodmysliteľného ;cntime ntu . Tá je však 
a mer ickej duši akosi priďa leko ... 

M ET - P UCCI NI: TOSCA 
ovoročná To~ca ma presvedči l a, že Pucci

niho jazyk majú ncwyor~kí hudobn íci predsa 
len viac vžitý , me nej sa m usia doň štylizovai 
a azda ho hraj(l i s väčším e ntuziazmom. Pod 
taktovkou m lad ého ru mu nského dirigenta 
Ch r istiana Badeu sa s fo rmoval v "jame" i na 
j avisku ko le ktív prfzvukujúci skô r lyrickcjšic 

Scén a z l . dejstva opery Tosca 

než vcrist ické stru ny pred lo hy. Koch al sa viac 
vo fa rbách a výrazových poltó noch . Táto 
koncepcia plne vyhovovala (alebo bola ňou 
inšpirovaná?) Anne Tomowej-Sintow, Toskc 
nespo rne ku lt ivovanej. vybavenej št íhlym 
a v polo hách vyrovna ným ~oprá nom, avšak 
pred sa len sk romnejšej v d ramatickosti a im
pulzívnosti prejavu. S touto trocha podchla
deno u a .. ma terinsky" zd ržanlivou Toskou 
vcelku ko rešpondoval odosobne ný prejav ta
lianskeho tenoristu Landa Bar toliniho (Cava
rad ossi). Ten však neosta l d lžný najmä d ra
maticky no sným i vyšši mi tó nmi , aj keď vokál
nej d isciplíny bolo v jeho výko ne pomene j . 
Naj výraznej šou osobnost'ou večera bol James 
Morris a ko e legant ný a rafinovane od tienený 
Scarpia . 

Pokiaľ ide o vizuálnu stränku p rodukcie, 
ta k réžia i pompézny výtvarný návrh Franca 
Zcffi rcllil1o je typom fotog.rafie, verne zobra
zujúcej sk utočnosť, nesporne živej a v de tai
loch prcpracovancj, avšak až priveľmi jed
noznačnej . Všetko je tu domyslené a dopove
dané. ~o ~poluúčasťou d iváka sa ne rá ta. Vy
znávači .. klasiky" mohl i byi spo kojní. fanúši
kovi<i mode rnejších trendov si pomýlili adre
su. Z iad a sa vša k dodai. že Zeffire lliho 
ncwyors kú Tosca mala pre miéru rok u 1985 
a od tých č i as sa i obsadenie veľakrát zme nilo. 
Takže, dačo ide i na triko práve sa prezentu
júcich umelcov. 

MET - PUCCINI: UO HÉMA 
V podsia te podobná charak teristika pla tí 

i pre túto inscenáciu . Je tiež produ ktom rcžij
no-výtvarn cj symbiózy F~anca Zcffirclliho. 
má tiež d obrých pár rôčkov a je rovnako Ja
hôdkou pre obdivovateľov ro mantickej ilu
zívnosti. Ten to model už napokon oble te l kus 

sveta (hrá sa i vo Viedni ) a pôvaby m u upr ici 
nemožno. Najmä veľkoryso ko ncipova1iú 
scénu , č i už v ok rajových obrazoch , a lebo fas
cinujúco rozoh raných vn(l torných dejstvách . 
Iná je však o tázka , či taká metropo la ako 
New York a divad lo takého re nomé ako má 
MET , by s i aspo1i v jednom pucciniovskom 
p rípade nezas lúžili modernejšiu , s duchom 
doby cít iacu insccnäciu. 

Ml<1dý domáci dirigent J ohn Fiore viedol 
prcd~t a venic s presným inšti nktom p re talian
~k u kanti lé nu . Čisto americké obsade nie ma
lo svoje pilié re v zamatovom timbri a štýlo
vej lcgátovcj kult (lrc černošskej sop ranistky 
Leony Mitchell (Mimi) a m ladom , žiarivým 
timhrom d ispo nujúcom Rudolfovi Richarda 
Lcecha . S istým kva litatívnym odstupom 
ú~trcdnému pá ru ~c kundovala d voj ica Diana 
Sovic ro (Musetta) a Christopher Rober tson 
(Marcello). A ko inak . i tu odmenilo publikum 
scénu . 

MET - JANÁČEK : J EJ PASTORKYŇA 
Posledn ý večer mojich návštev MET znel 

z jej javiska pôvod ný jazyk J anäčkovcj Jcnú
fy (tak operu nazývaj ú všad e v zahranič í). 
O aute ntick ú at mosfé ru sa postara la jednak 
scéna Giinthcra Schncidcra-Siemssena, kon
cipovaná ako vc n; ý odraz d obových a miest
nych reáli!, jed nak réžia Lesley Koeniga, 
s piéto u rozohrávajúca pr íbeh vo svojom 
p rvom pláne . Realistický po~toj k pred lo he je 
v to mto prípade na mieste. 

Hlavný náboj inscenácií však dodá vali 
prvotr iedne predstavitel'ky hlavných žen
ských postáv Gabriela Beňačková (Jenôfa) 
a Leonic Rysanek (Kostoln íčka) , dvojica, kto
rä v janáčkovských kostýmoch už precestova
la kus sveta. V o boch prípadoch išlo o krcäcie 
s hl bokou citovou d ime nziou a veľkolepo 
kresle ným výrazovým .. oblúko m , oslovujúcc 
diväka osobnostn ými výpoveďam i i vibrujú
cim napä tím v part nerstve. Beňačkovej po rt
ré t sp ája jednoduchosť d ievčens kej duše 
s vn úto rnými búrkami Je nlify , vyjad renými 

Jenufa Gabrie ly Beiíačkovej na scén e MET 

voká lne i hen:cky. Zvlášť o bdivuhodná je Ry
sanckovcj Kostolníčka, stván1ovaná mno! 
hovrstcvnc a hlasovo nc uvc ritel'nc sviežo. 
Žiada >ct pripo menú( že od sólistkinho d ebu
tu v MET (lcgcndärny zú~kok za Mariu Cali as 
v Macbcthovi) uplynulo už 34 ro kov. O 
oboch t cnori~toch radšej pom lčím , lepších 
máme doma. 

Dirigent J ames Conlon má J a näčkovu hud
bu u rčite rád , inak by nedokázal vt isnúť parti
túre také bohatstvo odtiCI'íov a nan iesť atmo 
sféru vie ro hodnej slo hovej čistoty. 

W ASHI NGTON - DONIZETT I: DON 
PASQUALE 
Wa; hingtonská opera , to treba povedať 

o tvore ne , ne patr! d o rovnakej .,výko nnost-

Paolo Montarsolo v titulnej úloh e Donizetti· 
ho Dona Pasqualca vo Washin gtonsk ej ope
re. 

nej" kategórie ako MET, scény v Ch icagu 
a San Franci~k u . Speváckych hviezd tu s tre tá
vame pomenej , ťaž isko obsadení spočíva na 
amerických sólistoch a podobná situácia je 
i s dirige ntmi a režisérmi . D ivad lo funguje na 
blo kovom princípe prevädzky a v tej to sezó
ne ponú ka sed em ti tulov. Navštívený Doni
zettiho Don Pasquale , prcmiérovaný počas 
Vianoc, bol po O thellovi a Cárskej neveste 
tretím v po radí. 

Inscenovali ho v menšom z dvoch divadie l 
mode rné ho a rozľah lého Ke nned yho Centra , 
v Eisenhower Theater. A utorom p rodu kcie 
bol svetoznám y taliansky basista Paolo Mon
tarsolo (ročník 1925) , ktorý si súčasne s chu
t'o u zaspieval i titulnú úlo hu . Bolo to divadlo 
šité presne na mieru americké ho p ublika, 
p resnejš ie , zacielené na pomerne triviá lny 
vk us je ho nic zanedbateľnej čast i . 

Vod id lo m javiskového dia nia sa sta la opäť 
po pisnosi scénogra fie , hra n ičiaca s p rvkami 
na ivného žánru , v réžii prevládali nenáročné, 
až banálne kom ické triky. V ich zmesi občas 
zan ika li i o riginälncjš ie nápady réžie. Fádnej 
a iskrivému duchu d o nizcttiovskej par titúry 
vzdia lenej tak tovke Paule tty Haupt u nikalo 
typické brio i gradácie ensem blov. Ku cti in
scciÍäcic pa tr í, že odznela často vynechávan á 
prvá á ria E rnesta . Sólistické obsadenie bolo 
s vý nim ko u Montarso lovho Pasq uala domáce 
a zodpoveda lo slušné mu p riemeru . 

PAVEL UNGER 
S n ím ky archív a utora \. 



Po dlh\ej od rnll-.e. v dtblcdku 
rd trukturaliLácie. demonopoliLá
cie V)davatcl\kých organtzacll 
a ;avád;ania trhových vziahov do 
kultttrnej politiky. Latiahli ~a tnra
ky nad osudmi súčasnej hudobnej 
tvorby. V te jto nic d tvideniahod
ne j 'i tu;kii . !-.turú \l11e 'i v pod~tate 

;apríči nili 'arni. objavila ' a na \U-

ča~ n ých zvukových nm.ičoch - teda 
CD platniach séria nahrávok. 'kto
ní '>a pokúša vyda i svedectvo o vý
vojových i ~úča!-.ných trendoch \IO
vcn\ kcj hudobnej tvorby. Hovori 
sa. ~c kde nič nic je. aj to málo je 
vítané. Chvályhodné je. že do tejto 
spom ínanej odmlky zasiahli nové 
vydavatcl'ské subjekty. ktoré sa za
čali zaohcrai vydávaním pôvodnej 
tvorby na progrc~ívnych nosičoch 

- teda CD platniach. pretože tzv. 
čie rne LP vo svete už vychádzaj(t 
z m6dy. Je to predovšetkým Slo
venský hudobný fond, ktorý v tom
to prípade iniciat ívnc vza l na seba 
neobyčajne zodpovednú úlohu 
mecéna pôvodnej tvorby. v dru
hom prípade je to Vydavateľstvo 
Rädio Bratislava , ktoré len čo vo 
vydávaní pôvodnej tvorby poveda
lo svoje prvé slovo. ako sa dozvc
däme. je !-.pochybľíované a do treti
ce. čo je najprogrcsívnejším a naj
pcr!-.pcktívncjším javom. že múdre 
hlavy .. zdru7ili" finančné pro
\ triedky v záuj me presne cieleného 
projektu . A počnúc týmto presne 
cieleným projektom chcel by som 
vy~lovii vlastný pohľad a názor na 
niekoľko prvých titulov. ktoré. dú
fam . nebudú poslednými . 

Týmto dobre cieleným projek
tom . ktorý vzal na vedomie pravdi
vé historické súvislosti . kvalitu 
tvorby. ale aj jej perspcktívnosi je 
album dvoch cédečiek Elektro
akustická hudba (EM CD 00-002). 
Album bol vel'mi vhodne prezento
vaný v pravej a prfhodnej chvíli , 
počas medzinárodného sympózia 
IFEM v Dolnej Krupej. na jeseti 
111 . r .. La účasti početných zahranič
ných odborníkov. ktorí si ako cen
ný suvenír mohli odviezť práve tú
to repreze nt ačnú kazetu . Pravda , 
nic je to čin komerčný, ale úzko 
odborný. špecifického zamerania . 
poukazujúci v~ak na reprezenta
tívnu úroveň na~ej tvorby v tejto 
oblasti . Faktom je. že naše Elek
troakustické št(tdio - ako som sa 
mal možnosť viackrát presvedčiť na 
zahraničných festivaloch - požíva 
mcdzinärodnc vy~okú povesť . 
Tento album vznikol vcl'aka vzá
jomnému porozumeniu Slovenské
ho hudobného fondu , Slovenského 
rozhlasu, štátneho fondu PRO 
SLOVAKIA , Ministerstva kultúry 
a. samozrej me, zásluhou hlavného 
iniciätora celého projektu CECM 
(Centre ror electron ic and compu
ter music Bratislava) . Autonni 
projektu a jeho dramatu rgmi a rea
lizá tormi s(t Jmaj Ďuriš a Andrej 
Zmeček . Cédečkové album veno
vané näšmu rozhlasovému Expcri
mcnt <í lncmu štúdiu - je vlastne je
ho proril ; obsahuje die la Jozefa 
Malovca. Petra Kolmana , Mi ra 
Bäzlika . Romana Bergera . Ivana 
Parfka. Ju raja Ďu riša , Víťazoslava 
Kubičku , Tadeáša Salvu a Martina 

Burla~a. ako aj diela dvoch za hra
ničných autorov . ktorí svójc diela • 
realizovali v bratislavskom štúdiu . 
Pol'ky Magdalény Dlugosz a Nem
ca Lothara Voitglacndcra. Drama
tu rgia oboch cédečiek. myslím . 
vcl'mi rozumne. vyväžcnc. objek
tívne. ale aj taktne vybrala diela . 
1-.tor.: vhodne rcpreLentujú ~vojich 

autorov i realizačné možnosti 
a schopnosti t ímu bratislavského 
Expcrimcntälncho štúdia . V roku 
1989. počas' MuLički bicnnalc Za
greb mal som možnost' vypoču t' 'i 
(azda aj .. prctrpici") nic kol'kodňo
v(t prehliadku európskej elek troa
kustickej produkcie (boli sme tu 
zastúpení dielom J. Malovca Or
thogcncsis) a môžem povcdai. že 
úrovctí našej tvorby a nášho Expe
rimentálneho ~t(tdia je zrovnatcl'nä 
so špičkovou európskou produk
ciou. Vydanie týchto cédečie k je 
teda historickým počinom a iste 
nájde adckvútnu odozvu aj v mc
dzinárodn vch reläciách. Pravda 
ak dokážeme tieto nahrávky aj par~ 
ričnc efektívne dostai do medzi ná
rodného terénu . 

Ďal&ou novinkou je CD nazvamí 
Musica Symphonica Slovaca (RB 
0022-2031) . ktorá iba v týchto 
dtioch vyšla z produkc.ie Vyda va-·· 
tcl'stva Radia Bratislava . V minu-' 
lom roku tu vyšlo cédečko s Via
nočným mystériom Hanuša Do
manského. Dramaturgia tej to plat
ne sa opiera , pochopiteľne, o na
hrävky Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu a usi luje sa 
podať ak ýsi vo l'ný retro-pohľad na 
časť slovenskej pôvodnej tvorby. 
Pochopitcl'ne , jedna platila nemô
že byť profilom, domnievam ~a. že 
vhodne uplatt,uje staršie i nov~ic 
diela , ktoré sú pricrczovým pohľa
dom na jednotlivých autorov v istej 
vývojovej fáze. Domanského prč
dohra Chvála zeme a Salvovova 
Etuda pre orchester sú diela nov- • 
šicho dáta , a každé výstižne chq
rakterizuje auto rský rukopis. Do
manský nczapicra ani tu pramene 
svoj ho spontánneho muzikantstva , 
píše hudbu živú, impulzívnu. nasý-

RECENZIE 

tenú farcbnosiou a emocionál nym 
zážitkom. Salva sa zásadtlC neštyli
zuje. je prirodzený vo svojej rudi
mcntárnosti i archaicko~ti. neustá
le hľadá nové zvukové kombiná
cie, ktoré nic.sú nijako l'(tbivé, ale
bo pravidelne kontúrované, ale sú 
rozhodne zauj(mavé- v tom vidím 
aj urči tú pantlelu medzi jeho tvor
bou hudobnou i výtvarnou. Ostat
né skladby cédečka : Kolmanovc 

. Štyri orchestrálne kusy sú autoro
vou kompozičnou šfúdiou a radšej 
by ~om t~t uv ít<.tl jeho Monumcnto. 
Hrušovského Musica QOCturna pre 
sláčikový orchester sa už pri prvot
nom uved'cní stretla s pozitívnym 
ohhtsom a patrt k skladatcľovým 
profih.tj(tcim dielam. P11ríkovu Sui: 
ta z baletu Pragmenty i Zeljenkova 
Hudba pre orcheste r sú v procese 
tvótivého vývoja u oboch autorov 
veľmi dôlc:i:itými medzníkmi. kto
rým,i sumarizoVali poznatky osvo
jené si z podnetov európskej hu
dobnej avantgardy. no s(tčasne vy
tváťali vlastné štylistické vyjadro" 

~ vacíc prost riedky. ktorými smero
vali k vlastnej' individualite. Na 
kval iťncj realizácii nahrávok sa po
d icf ujú dirigenti Mar'ián Vach (Do-

' marrský, KO,Iman , Zeljenka) , On
drej Lenárd (Salva. Hrušovský) 
a Bystrík Režucha (Parík). Ši-.'t)da , 
že spricvodi1ý text je venovaný iba 
orchc~t"' a mlčí o autoroch .. . 

Z produkcie Slovenského hu
dobného fondu v priebehu uplynu
lého roka. vyšli tri cédečká venova
né lovcnskcj súčasnej tvorbe. 
Prvým opuSOJll. ak som právne in
rormovaný. bolo cédečko venova
né SttQOI'tt VENI.' Pre tvorivé poči
ný a možnos-ti vydavatc.;l'a si viem 
predstaviť aj, lepší dramaturgický 
.. ťah'' . ale cédečko je na svete. 
Tex tová "koláž" ma ~íce nepre
svedčila o protipólovo~t i dvoch po
etík (rozttmcj Hudba dneška a Ve
ni) a už vonkoncom nic konštato
vanie. že .. v jednom sa však tieto 
štýlovo aj vekovo od lišné \nažcnia 
smítľ ~trct ávajú ... ". Zal-.omplcxo
vanol>ť z generačných , štýlových či 

~tylis ticky prótircčivých problé
mov je špecifický slovenský proh-

lém. Lcp$ic je. ked \!-.Iadatelia pt
šu dobrú hudbu, ako zlé texty. Sú
bot VENl sa tu prezentuje najp(v 
"cuázfm perím". čiže dielami Joze
fa Malovd (Kryptogram), Petra 
Kqlmarla (Molizácia) a Ladislava 
Kupkoviča (Oscmhran samoty, 
nudy a strachu) na jednej strane 
(ako 'dokument "generácie nadvä-

. zujúccj na idey 11 . viedenskej školy 
a povoj novej ·hud0bncj avantgar
dy., generácie odchovanej na ume
nf .. sociatlsfick,_ého rea lizmu") a na 
strane druhej , dielami Petra Zaga
ra (Hudba k videu.), Martina Bur
las~ (Z môjho ·života) a Daniela 

• Mateja (Gloria.) - teda gcnenícia. 
ktorä .. "ytvára novú platformu mt 
prezentáciu umelct:kých postojov 
a sn~h niekeľkýČh jednotlivcov od
chovaných na inovovanej podobe 
soclali~ tického realizmu scdemde
s i~ty~h rokov, na troskách bývalej 
~lovcns~ej avantgardy ... " Kým pri 
prvých troch autoroch z okruhu 
Hudby dneška , mal som príjemné 

pocity rcmcn i~ccncií na livo kr.:o
vané tvorivé ovzdušie pro~t redia . 

v ktorom sa táto hudba realizovala 
a vnímala. pri druhej čal>ti cédcčky 
s dielami okruhu tvorivej dielne 
VENI som sa. žial' . nudil pri dlhých 
hezfantazijných a bcLi twcnčných 
skladbách. Nuž tvorba je proces. 
tvorba je aj tvar. ale aj ko muniká
cia autora s okolím a prostred ím. 
A t<íto zhoda tu nebola. Apropo~: 
Jozef Malovcc je i ~tc významným 
autorom na\cj elektroakustickej 
hudby. ž i aľ. nic je takladatcfom 
Experi mentálneho ~ t ltdia v Brnti 
slavc. Faktä hy ~a prckrúcai nema
li , ani pri pre~adzovaní úzko skupi
nových záujmov ... 

Za tial jediným autorsk)•m profi
lom na CD je Juraj Beneš (SF 
0072 13 1). Pred ~pomínanou od
mlkou Opus vyda l autorské cédeč
ka Cik ke ra a Godára. Na predmet
nej platni ~ú autorove komorné 
diela reprezentujúce skladatcfovo 
desairočné obdobie 1979- 19X9. 
Pravda , je vecou osobného vku~u 
a názoru, či diela Laradené na toto 

D (Intermezzo No. 2 per violon
cclli . O virtit mia . Sonata per vio
lonccllo a Ouartc tto cl'archi No. 3) 
~ (t všetko l>k ladatcľovc najrcpre
Le nt at ívncj~ic opul>y. škoda. lc 
z textu sa nedozvedáme. prečo \a 
nesiahlo k skladatcl'ovým. orches
tr{tlnym, klavírnym skladbitm , 
a z vokälnych napr. k Sogno di Po
ppca... a realizácii Be nešových 
~kladicb sa podieľajú špičkové in
terpretačné osobnosti: Sergej 
Kopčák . Libor Pešek. Jozef Pod
horanský a Moyzesovo kvarteto . 
ktorí jednotl ivým opusom dávaj ú 
punc svojej interpre tačnej indivi
duali ty (snímky sú prcvnté LO Slo
venského rozhlasu). 

Štýlovo i zvukovo vyhrane nú 
koncepciu tlHÍ dralnaturgia en 
Musica Slovaca (SFOOOS 2 131) . Je 
určená širšiemu okruhu posluchú
čov a prezentuje ve lmi jasne a jcd
noLnačnc formulovaný närodný 
charakter slovenskej tvorby. Slo
venský komorný orchester pod ve-

dcním Bohdana Warchala tu pre
zentuje živý. aktuälny repertoär 
komorného inštrumentálneho ob
sadenia na svojej štandardne vy
spelej 1-.valitatívnej úrovni . rovna
ko aj sólista MilošJurkovič. sólista 
v Šimaiovom Concertine ntstico. 
Jednotlivé diela vonkoncom netre
ba osobitne charaktc ri70vai, pre
tože č i 4; ide o Moyzesa (Mu!-.ica 
Istropoli tana). Zeljenku (Musica 
Slovaca) , Šimaia. alebo Kuhičku 
(Jesenná hudba). to \ŠCti-.o '> tt 
owcdčen.:. vďačné. \ loven.,kým 
koloritom nvol>picvané !-.klad by. 
ktoré by"' mali aj čast ..:jšie vysky
tovai v domúcom ko ncertnom re
pcrtoäri. (hobitnc v~ak kvitujem 
uvedenie Burlasovho diela Planc
tus. ktoré <,a na Lvukovom no'>iči 
objavuje po prvý raz. teda je to 
fak tická rehabi li tácia. Dielo naj
prv vysoko vy1dvihované . potom 
zatracované. odsunuté do tíšin ar
chívneho mlča nia a mlčania všet
kých. kto rí o tak)chto ncprítvos
tiach vedeli a ich spôsobova li . aj 
s odstupom času dokäzalo woje 
hodnoty. woju opoclstatnenosi na 
nävrat do konce rtného repertoäru . 
P. S. Textovú vložka k tejto cédeč
ke. zatiaľ jedimí. spfňa nälc7itosti . 
ako mä byt vybavcnä. (Autor: 
M. Foldcšov;í.) 

Na Liívd r:íd konštatujem, že 
došlo k o.l iveniu vydävania sloven
ske) pôvodnej tvorby na CD . pre
tože íc to ah'>olútna nevyhnutno~i 
pre V\tupovanic na~ej tvorby do 
európskej hudobnej kultúry. Zií
važnosť tohto faktu by ~a mala od
n kadl'ovai aj na adckv<í tnejšcj. 
uvážlivejšej a objcktivizuj(tccj dra
maturgickej koncepcii. V súča~

nosti by mali prcdno;i do;tai die la 
umelecky najkva litnejšie. schopné 
aktívneho koncertného života , ale 
najmii diela konkurencie schopné 
na Lahraničnom trhu , ktoré bud(t 
vytvárai rcälny obraz o osohito;
tiach a t aujímavostiach (i európ
\ kych črtách) slovcnsl-.ej súčasnej 
tvorby. 

MARIÁN .JURÍK 



FESTIVAL 
súčasnej hudby 
"Hudderslielde 

Ko ncom ~cdcmdcsiat ych ro kov 
rozhodol sn Richard Stc initz. pro
f<:sor skladby a dej ín hudby na po
lytcchnikc v Huddcrsfield<:. uspo
riadnť v tomto ' cvcroanglicko m 
pricmy~c l nom meste každoročný 
festival ~úča~n<:j hudby. Po~tupnc 
o spr<ivno, ti wojho z;ím<:ru pr<:
' ' cdčil ~voj ich ko legov z hudobnej 
fakult y a napokon i nie ktorých 
~ponzorov. Dne' hudd<: r~fic ltbký 
fc~ti val je najvýznamncj~ou akciou 
svojho druhu vo Vcl'kcj Brit ;ínii 
a a kou' i komorne jšnu obdobou 
Var~av~k<:j jc,cne. Richardovi 
St<: init zov i. ktorý je umeleckým 
riadi teľom fc, tivalu a výh rad ným 
dramatu rgom . darí ' a ni ele n výber 
toho najzaujínu1v<:jšicho z hudby 
d ruhej po lovic<: 20 . storočia. ale aj 
'ytvára nic profi lových večerov. 
uvádza ni<: premiér renomovaných 
~k ladateľov a vôbec pô,obivá kon
trastná dramaturgická ' tavba pro
gramu . 
Minuloročn ý trinústy festi va lový 

ročn ík. ktor)• sa konal v novembri 
( IY. -2lJ.) . pozo,tával z viac ako 
pii ťdc~iatych koncertov. besied . 

detí. Rozdelené do ôsmich skupín . 
vedených vždy profesioná lnym 
h ráčom na bicie nástroje , s napros
to u suverenitou zvládli hru na rôz
n<: b icie náwojc a zúročili tak ná
ročnú o'cmmesačn ú prípravu. 
Skladba je ako usi o bdobou naivis
tické ho rnalia r,tva . je nápaditá. fa
rebná . prehľad ná a _výstižne vyja
druj e rozpri1vkové námet y. 

Vy,oko oceňovaným bri t,kým 
'k ladatcľom v s (lčasn cj dobe je 

, J ohn Tavcncr. Jeho "Skrytý po
klad" (hralo S<mel String Quar
te t) . inšpi rovaný hľadaním biblic
ké ho raja , patrí do o kruhu ma hlc
rov, kých nadpozcm~kých meditá
cií. typických pre nie ktorých mini
mali sticky orie ntovaných skladate
ľov . Taktiež Tave ne rov " Kajúci sa 
lotor" vychádza z b iblie a je ' klad
bou pre kla rinet (hral vyni kaj úci 
Andrew Marriner) a o rchester. 
kde sa na rondovom princípe ' trie
da roz lo žený d urový akord s orie n
tálno u tanečnou ~t ylizác iou. 

Mark-Anthony Turnagc zaujal 
brav(mwu ná st rojovou sadzbou 

Franco Donatoni (vpraHI) pri besede s umclcck)m riaditel'om festivalu 
Richardom Stcinitzom. S nímky archív autora 

tvorivých d ielní a pocf. Plejáda 
'k ladatc ľ,kých mie n siahala od A l
freda Šnitkcho až po George 
Crumba. vynikajúcich interpretov 
a te l ic~. od Les Percussio ns de 
Strasbo urg až po BBC Philharmo
nie Orchestra dirigovaný Lucia
no m Bcrio m . 

Z bri tských skladateľov bol na 
festivale početne zastúpený David 
Redford , a uto r inšpiro vaný mini
malizmo m , populárno u hudbou 
a píšuci tiež pre fi lm a mládež. J e
ho tvorb<t j e istou podobou Ameri
čana Johna Adarma. Bcdfordovo 
"Slnko kreslí díahu nad nekonečný
mi vlnami" pre veľký dychový o r
chester (hral orcheste r Univerzity 
Huddersfic ld) zapôsobi l svojou 
me lodickou kresbou, terciovými 
~pojmi , jednoduchosťou a jasným 
výrazom. O n iekoľko d nf neskô r 
predvedené diela " More a obloha 
a zlatý kopec" už vyvoláva lo dojem 
mechanického vyplne nia tej istej 
ko ncepcie. Za to jedným z vrcho
lov festivalu bo li Bcd fo rdovc po l
hodinové " Príbehy zo snov", kde 
vcdl'a symfo nického orchestra (Sc
ve roanglická filh<trmó nia , dirigo 
va l Elgar Howarth) a recitátora 
Ll čin kovalo št yridsa ť nepočujú ci ch 

v sklad be ·" Traja kričiac i pápeži" 
podľa Baconových a Vclasquczo
vých obrazov i fi lmovou podo bo u 
svojej opery "Grék" na o idipovský 
númct. Na koncert e vynikajúceho 
s litčikového The Go ldbcrg Ensem
ble. di rigovaného Malcolmo m 
Layfie ldo m. ma svojou inve ncio u 
i netradičnou a prito m citli vou p rá
cou so s l áčikovým o rchcst ro m pre
svedčila " Musica Angclorum" 
Margaret Lucy Wilkinsová, inšp i
rovaná stredovekými obrazmi <tn 
jc lov hrajúcich na hudobné nástro
je a ef alej " Vlajková cesta" Barry 
G uyu napísaná pod vplyvom obra
zov škó tske ho mal iara A la na Da
vie . 

Z anglických sk lada teľov musím 
ešte spomenúť minimalistu Howar
da Skcrnptona , ktoré ho "Colo
mcn" pôsobí lahodno u a ga l<t ntno u 
o rname nti kou v rámci parale lných 
postupov klarinetu . p ravej ruky 
klavíru a melodicky rozvin uté ho 
sopránu a cťa lcj samo uka Davida 
Matthewsa, kto ré ho 6. s láčikové 
kvarte to by mo hlo byť 3. s láč i ko

vým kvarte tom Leoša Janáčka a je
ho známejšieho a avantgardnejšie 
o rientova ného brata Colina Mat
thcwsa reprezentova ného na festi-

ZO ZAHRANIČIA. n) 

Roland Auzct ako Faust (pri bicích) a Nicholas l shernood a ko Mefistofeles'' Xenakiso\'Om Príbehu Fausta 

va le o. i. 2. s l áči kovým kvarte tom 
(h ral vynikajúce Brind isi St ring 
Quartet) . 

Celkovo sa s účasn í britskí skla
da te lia javia viičšírni tradicionali s
tami ako skl adatelia franc(rzski či 
talianski . Je to p ripisované na kon
to izolácie bri tských ostrovov. lip
nutiu na tradíci i a výučbe na s láv
nych ·univerzitách , ako sú Oxford 
<t Cabridgc (hovorí sa o ,.Oxbrid
gc" ). dalej je to tradícia hry na klá
vesové nástroje siahajúca od virgi
nalistov a zameranej skôr na línie 
ako na sóničnosť. o živovan ie zá uj
mu o britský fo lkló r počiatkom 
ná~ho storoč i a i vplyvu sk ladateľov 

a ko qoli Elgar. V<tughan-WÍIIiams 
č i Briltcn. Z h0dnQu črtou ~ ,. ko nti
nc nt<ílnou" <t vantga rdou je hojné 
využívanie mimo hudobných inšpi
račných zdrojov. čo je zrejmé a j 
z n;ízvu skl adieb. 

Medzi pozoruhodné udalosti fes
tivalu patri lo vystú penie Tokyo In
ternatio nal Music E nsemble vede
ného To~hi Ichayanagi. kto rý 
predniesol súčasné diela písané pre 
tradičné japonské hudobné nástro 
je. Svoju mimoriadnosť potvrdil 
cyklo m "Ročné obdobia " Toru Ta
kcmitsu. Nie ktoré skladby však 
svojou d Ížkou a neustále vypätou 
d ynamikou a sonórno~ťou (Robin 

· T homso n: Juju-Taimo) pôsobili na 
eu rópske ucho únavne. 

Z tvorby še"'dc~i<ttp ii ťročného 
Franca Donatoniho odznelo viace
ro sta rších skladieb . z ktorých za
ujal krištalicko u postwcbcrnov
skou . vnútorne bohato č lenenou 
sadzbou, voká lny cyklus " Posledný 
večer" (vynikajúce speváčky Sha
ro n Cooperová a Ensemble A ltc r
nancc) a ď<1 l cj premiéra Sincronic 
pre vio lončelo a klavír (hra li Jaco
po Scalfi a Roger Woodward). Pri 
pred veden í Cagcovho Klavírne ho 
koncertu austrálskym súborom A l
pba Centauri naprík lad neočaká
va ne vystúpi l na pód ium so šálko u 
kiivy sám skladatcf a usiloval sa za
poj iť do prebiehaj úceho happe nin
gu. až napo kon ho znc rvóznc lá di
rigentka z pódia vykázala (zato pri 
záve rečnom apla uze bol a utor vy
volaný na scénu). Pri pred vedení 
d lhe j , tichej a je mnej skladby prí
tomného švajčiarskeho skladateľa 

Klausa Hubera auto r zase vedo me 
rušil šuchoto m vrecka a cmúľaním 

cukríkov. K výbucho m smiechu 
zase do kázal primäť publikum 
v priebehu besed y o vlastno m skla
datcl'skom procese. ktorý doku
me ntoval príkladmi z kuchá rskeho 
umenia i neodolateľným pospcvo
va ním árií z Ve rdiho o pie r. Z jeho 
vážnejšie mie ne ných myšlie nok 
ma zaujali tie to .. Talia ni ni kdy ne
pre nikl i do vyso kej kulti vovanosti 
symfónie . Ľudia ne myslia vývojo
vo , ale iba čiastkovo . To mi vyho
vovalo už od mojich štúd ií pri mo
jom zá ujme o j uxtapozíciu . Toto 
poňatie ma približuje skô r k J anáč
kovi a k Bartó kovi ako k ne mecke j 
hudbe'·. 
Veľkou atrakciou fc~tí_valu bolo 

predstaven ie .,Temná strana,hvjez
dy" od Gérarda Grisseyho v preve
dení ~úboru L<:s Pe rcussio ns de 
Strasbo urgh v športovej hale , s po
užitím osvet ľovacej a zvukovej 
tech niky. Sk ladatc fovým východis
kom pri písaní partitúry sa stali 
e le ktromagnetické vlny , vyslané 
pred t i s ícroč iam i vybuchujúcimi 
hviezda mi. zachyte né teleskopmi 
a počítačom prevedené do zvuko
vej podoby . Prúd rytmicko-farc b
ných sekvenci í. ro tu júci o kolo 
publi ka scqiaccho uprostred sá ly, 
v jedinečnom prevedení známe ho 
šesťčlenného súboru, bo l v druhe j 
po lovici kombinovaný s aktuálnym 
zvuko m hviezd - pulsa rov, prcnä
šaným z ob,crvató ria Jodrcll 
Bank. Grissey bol na festivale rc
prezen tova ný ešte dvoma skladba
mi z cyklu " Les Espaccs Acoustiqu
es" ; z nich hlavne timbrová " Par
tiels" zaujala rôznymi ko mbin;ícia
mi nástro jov a tó nov vyvodenými 
zo zákonitostí stavby alikvótncho 
rad u. 

Fenomenálny basista Ro land 
Auzet ako Faust , Nicho las lshc r
wood striedajúci svoj sonó rny bas 
s falzeto m v úlo he Me fisto fe la , čle
novia miešaného zboru Ensemble 
Voca lc s l ad ičkam i , a kro batky 
stvárri ujúcc úlo hy Margaréty a C i
gá nky na visutých hrazdách a la
nách upevne ných na strope sá ly 
viktoriánskej ·huddcrsficldskcj 
radn ice , to boli nie ktoré vonkajšie 
atri búty Xenakisovho " Príbehu 
Fausta" . Prastarý príbeh o pät' ožil , 
tento raz vyjadrený rytmami a far
bami bicích nástrojov. pohyblivý
mi pa rtiami sólového hlasu , d iso-

nantnýrni líniami zboru a pohybo
vými akciami , pri kto rých sa publi
ku neraz zatajoval dych. Zákla
dom predstavenia sa stali štyri star
šie Xcnakisovc d iela pre spevácky 
zbor, ďalej Rcbonds p re bicie ná
stroje , Kassandra pre barytón a bi 
cie, ako aj pôvodné hudobné celky 
podrobe né novej ko ncepcii a libre-

' tu . Tradične zdržanli vé anglické 
publ ikum te ntoraz ocenilo výsle
dok mimoriadne náročnej a dlhej 
prípravy interpretov i celé ho insce
načného tímu s nadšením. Xena ki
sova tragicky i d ivoko pôsobiaca 
hudba , nabitá ene rgio u a mate ma
ticky presne popisujúca nc idca li
zovaný svet. zaLnela na festivale 
ešte viackrát a bol tu tak tiež prc
mietnu tý fil m o skladatcl'ovom ži
vote a d iele . 

Svoj u inšpira t ívnosť pre ukázala 
fra ncúzska , resp. s Francúzskom 
spätá ku lt úra i pri predstaveniach 
cxpcri~Tientálncho divad la A tclie r 
T héatcr c t Musique (ATEM) , kto
ré uviedlo die lo " H-Iita nic hudob
né a rovnostárske" od Georgesa 
Aperghisa. Základom dynamk ké
ho predstavenia sú hudobné a ja
viskové parafráze slov, začínajúce 
na ,. h" (napríklad humo r, hypo
cho nder, Ho mé r, Ho-Či-rvtin , 
llaydn ... ) . ktorá je súčasne hlás
kou, kto rii vo francúzštine neexis
tuje. 

Z Američanov zazne li na festi
vale hlavne John Cagc, v ktoré ho 
skladbách pre bicie nästroj e nad
chol He lios Q ua rtet a osobne prí
tomný a na klavír hrajúci Tom John
son, označovaný nieked y za šibal
ského či rafinované ho minimalis
tu . Te nto tvorca. známy svojimi 
happeningami, uviedol na festiva le 
skladby vytvi\rané matematickou 
kombinator ikou, inšpi rovaný úva
hami Pascalovými , Mc rscnnový
mi , Eulc rovými a pod . Výsledkom 
bolo niečo medzi proje ktami Já ry 
da C imc rma na a uni ve rzitné ho 
profesora . Niektoré kreácie mali 
nespo rný pôvab. 

V Huddesfic lde zazneli priro
d zene i útvary pr ieme rné, nepoda
rc né či nezaujímavé . Treba však po
vedať, že sa ich zdalo byť menej, 
ako na iných festivaloch súčasnej 

hudby. 
Písané pre Hudobný život 

JÁN VIČAR 

e V dňoch 2.-6.júna 1993 uskutoční sa vo fínskom meste Tampere zaujímavá medzinárodná 
súťaž vo vokálnych ansámbloch. Súťažiť sa bude v 3- až 8-hlasých ansámblových zoskupe
niach. Informácie podáva a prihlá~ky prijíma: Tampereen Sävel, Tullikamarinauklo 2, 
SF-33100 Tampere. Termín: 29. marec t. r . 

e Medzinárodný brucknerovský festival v Linzi sa t. r. uskutoční v dňoch ll. septembra až 3. 
októbra. Dramaturgickú dominantu festivalu budú tvoriť diela Brucknera, Brahmsa, Rege
ra, Heubergera, Straussa a Berga. 
e Haydnove dnll993 sa uskutočnia od IO. do 19. septembra v Eisenstadte. Popri Adamovi Fi
scherovi s jeho Rakú~maďarskou Haydnovskou filharmóniou tu budú účinkovať rôzne e V júni t. r. sa v Tokiu uskutoční Medzinárodná súťaž vokálnej hudby. Účastníci súťaže 

musia byť narodení medz~' nom unoEfo~aa 
IS. marca 1993 prijíma: To ntern io uslc ition ce c/ e 
cert Association, 1-32-13, l , Sh1 uku- , kyo 169, • 
e ll. med zinárodná klavírna súťaž v Leedse sa uskutoční od 3. do 18. septembra 1993. Na sú
ťaži sa môžu zúčastniť profesionálni klaviristi v~etkých národností sveta. Súťaž je dotovaná 
úhrnnou sumou 98 600 DM. Prlhlá~ky a informácie do IS. marca t. r. adresovať: Mrs. Fran
~ise Logan, The Univerzity of Leeds, GB-Leeds LS2 9JT, tel. 0044/532/502004 alebo 446S86. 
e Leningradský klavlrist, Anatol Ugorskl, ktorý od roku 1990 žije v Ne~ecku, bol menovaný 
profesorom klavírnej hry na Vysokej hudobnej §kole v Detmolde. ' 

:5:. ým pE m :KtímE ncert Viedenskej filharmó-
ou aM o. 

a Pä Ca m enjamln Brltten. 
e V dňoch 24.-28. februára t. r. sa uskutoční v nemeckom Duisburgu medzinárodný vedecký 
kongres MhOn~rg-Neurer der Musik, ktorý organizuje Medzinárodná spoločnosť A. M hon
berga, mesto Dulsburg a Salomon S teinhelm Institut pre nemecko-židovské dejiny. J e to 
v poradí už tretí kongres venovaný & ho nbergovmu skladateľskému odkazu. 
e V dňoch 13.-20. apríla t. r. uskutoční sa v kostole sv. Martina v Kasseli 3. medzinárodný 
festival súčasnej organovej hudby. Podľa zahr. tlače -mj-



SERVIS HŽ 

.Jubilant z Brezna 
Viva la mu~ica \lovú ~kladby . ktorou za

ča l woj slävnmtn ý koncert Spevácky zbor 
mesta Brezno. ~nátľ najlepšie charak te rizuj e 
atmosféru veče ra . venova ného 15. výročiu 

za loženia tohto telesa. Začiatky zboru .,a ~pá
jaj ú s menom J ána Souška - vtedaj\ieho uči
teľa ĽSU. kto rý viedol v Brezne det~ký ~pe
vácky zbor a v roku 1978 p ri Mest~kom osve
tovom stred isku v Brezne iniciova l založenie 
Ko mo rné ho spev;íckeho zboru . Dobrá člen 
s ká zäklach'ía. záujem a snaha o vlastnú ume
lecktl sebarealizáciu . boli dobrým p redpokla
d o m pre akt ívny ro zvoj telesa . Od začiatku ~a 
zúčastňova l na rôzn ych kultúrno-spoločen
ských podujatiach doma i v zahran ičí. V ro
ku 1984 preberá ume lecké vedenie zboru 
Dr. Milan Pazúri k . čo prispieva k tľal šiemu 

rozvoju a odbornému a ume lecké mu rastu 
zboru . 

V roku 1988 pri príležitosti IO. vý ročia 
vzniku sa me ní názov te lesa na Spev<ícky zbor 
m,c,:sl a Brezna . Pod týmto názvom sa zúčast
l'íuje na mno hých podujatiach a festivaloch 
o. i. krajská sMaž v Banskej Bystric i ( 1986) 
a v Martine ( 1985) . fe~tival speváckych zbo
rov v Ostrave (1988) . ako aj zahraničné festi-

valy v maďars kom Békescsabe ( l 985) a Tisza
vasvári ( 1989). pol'sko m Krosne ( 1987) a v ru
munskom Buzau . V snahe rozšír i ť možnosti 
zbo ru . vytv<i ra sa v ro ku 1990 m iešaný zbor . 
pod núzvom Miešaný spevácky zbor mesta 
Brezna. Je ho zriaďova tel'om sa stáva Mestské 
kultúrne stredisko v Brezne. Pokračuje v tra
dícii úspešných ko nce rtných zájazdov najmä 
do pol'ského Krosna ( 199 1) a Chi vasse v Ta
liansku ( 1992). Z domácich podujatí to bola 
naprík lad účasi na l . zemplínsko m festi va le 
zborového spevu v llumenno m ( 1992) a vy
~ t úpe nie na mno hých ku ltú rno-spoločen
ských podujatiach . 

Ešte na margo slávnostného jubi lejného 
koncertu : zúčastnili sa na ňom popredné 
osobno sti h udobného živo ta. medzi kto rým i 
bol h udobný skladatel' Zdenko Mik ul'a. doc. 
A . Melicher , doc. T. Sedlický. Dr. F. Klinda 
a ďalší. Zbor sa p rezentoval sk ladbami rôz
nych štýlových období. Príjemným oživen ím 
bo lo vystúpenie kolek t,fvov záujmovej čin

nosti pri MKS v Brezne . 7 kto rých zaujal naj
m~ .• dc)ský fo lklórn y súbor Šia tné detstvo. 

IVA ZVARiK 

24. l'cbruár 

SND Bratislava - P. l. Čaj kovskij: Luskáči k 
( 18.00 h) 

DU Picšt'any (NS Bratislava) - L. Tolcsvay: 
Evanjelium o Má rii ( 19 .00 h) 

So Košice - G. Do n izetti: Nápo j lásky 
( 19.00 h) 

DU Žilina - M . Ravel. F . Mcndelssohn-Bar
thold y. F. Schubert ( 19.00 h) ŠKO. d ir. 
J . Vodňanský. J. Tomeš. husle (Švajč.) 

.DJZ Prešov - Oskar ( 19.00 h) 

25. február 

SND Bratislava - P . l. Čajkovskij: Eugen 
O ncgin ( 19.00 h) 

So Košice (Stúdio Smer) - G. Ph . Telemann : 
Pimpinone ( 10 .00 h) 

Sf Košice - J . N. Humme l. M. Mosonyi. F. 
Mendelssohn-Bartho ldy ( 19.00 h) SF, di r. 
R . Stankovský. K . Kôrmendy. k lavír (Ma
ďar.) 

OU Žilina - p rogram ako 24. 2. 

DJZ Prešov - R. Friml: Král' tulákov ( 19.00 h) 

26. február 

SND Hratislava - G. Verdi: La Traviata 
( 19.00 h ) 

So Košice - J . Strauss: Cigánsky baró n 
(lO.OOh) 

27. február 

SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Luskáčik 
( 18 .00 h) 

2. marec 

SND Bratislava - W . A . Mozart: Figarova 
svadba (19.00 h) 

DJGT B. Bystrica - G. D onizetti : Favoritka 
(19.00 h) 

3. marec 

SND Bratislava - W. A. Mozart : Figarova 
svadba ( 19.00 h) 

DJGT B. Bystrica - S. Pro ko fiev: Peter a vlk 
( 11.00 h) 

4. marec 

SND Bratislava - W. A . Mozart: Figarova 
svad ba ( 19.00 h) 

SF Bratislava (Moyzesova sieň)- Francúzska 
baroková ouvertu ra (19.30 h) J . B. Rebel. 
J. S . Kusser . A. C. Destauches, J. Ph. Ra
meau ; Musica Aetern a a Les me nus plai
sirs. K. Zaj íčková, soprán , M. Ecochard . 
hoboj (Franc .) 

SF KoSice - l . So ko l: o rganový orecitál. J. S. 
Bach . F. Liszt. J . K. Kuchaf. M . Reger 
(19.00 h) 

DJGT B. Bystrica - A. Dvofák : Čert a Káča 
(17.00 h) 

5. marec 

SND Bratislava - G. Verdi: R igoletto 
( 19.00 h) 

So Košice - A. Szirmay: Mágnáš Miško 
(19.00 h) -ope re ta l. prem iéra 

6. marec 

SND Bratislava - P. l. Čajkovski j : Labutie 
jazero ( 19.00 h) 

DJGT B. Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova 
(J9.00h) 

SD Košice - A . Szirmay: Magnáš Miško -
2. premié ra ( 19.00 h) 

8. marec 

SND Bratislava - G. Rossini : Barbier zo Se
villy (19.00 h) 

DJGT B. Bystrica - Ko ncert popu lárnych me
lód i f J . Straussa a F. Leh ára (17 .OO h) 

9. marec 

SND Bratislava - J . O ffenbach: H offmanove 
poviedky (19 .00 h) 

SF Hra tislava (Moyzesova sieň) - Majstri čem
ba lovej hudby ( 19 .30 h) 
L. a F. Couperin , B. Bruna , D . Zipolli, 
W. A . Moza rt , J. S. Bach aW. F. Bach ; 
T. Koopma n , T. Mathot- čembalo 

()JGT B. Bystrica (Zvolen) - program ako 
8. marca ,' 

IO. marec 

SNI) Bratislava - G. Bizet : Carmen ( 19 .00 h) 

Hudobný život 
DYojtýždennfk praYldelne Informuje o hudobnom dlani na SJoyensku a l' zahranlči 

Na stránkach Hudobného žlYota n~dete:. 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predsta-veniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publikácií a rozhovory so 
skladateľmi, Interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi na
šej hudobnej kultúry e články venované popredným zahraničným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e informá-

Vážení čitatelia a spolupracomíci, 

cie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNÝ ŽIVOT sl možno objednať priamo u pottového doru

čovateľa alebo vo VydavateľsfYe 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 čfslo predplatltera 
platltera sústredeného inkasa 

l ·l 
ObJednávka tlače v· pred platnom 

REDAKCIA 
HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

iste ste svedkami 'súčasného· pohybu v o~ 
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlako" a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich noYi
nových stánkov. Preto Vám, vpžení čitate
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 prlspejete aj k stabilite pri jeho 
rozJirovaní. 

C.aopla VÝtl. Kat. tislo 

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

Redakcia 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

4 2 1 5 6 

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

ulica .......... ............................................... ............. . : ..... .' ...... ................... . 

čfslo ................... posch .......... : ................. číslo bytu ......................... . 

PSC 

l l polia 

Dátum .................................................. podpis ..................... ..... .. 

$pitálska ul. 35 

815 85 Bratislava 

HUDOBNÝ ŽIVOľ - dvojlýldenník. Vychádza vo Vydavalcl'stve OBZOR, n. p., Spitá l ska 35, 815 85 Bratislava. Séfredaklor: PaedDr. Marián Ju rl k. Redakcia: Lýdia Dohnal o v á , Martina Han ze l ov á, technický 
redaklor: Stanislav Ze m án ek. Adresa redakcie: SpUálska 35, 815 85 Brallslava, lei. 49 03 06,572 Sl, linka 57, fax: 49 03 95. ľlačla: Nllrlanske llačiarne, ~.p., 949 Ol Nilra. Rozšir.qe Po§tová novlnová služba, objednávky 
prijíma každá pošla a doručovalel', Objednávky do zahraničia vybav.qe PNS - Úslredná expedícia a dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Brallslava. Polročné predplatné 42,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa nevra~ú. 
lndexné číslo: 492 IS Ree. číslo: 6/10 


