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SENTENCIA 
Skončil so ll. medztitárod11ý feslil,nl 

stíčos11ej l111dby Melos-Étos. DozllievnJiÍ 
v 11ás 11evšedné umelecké zážitky z drn
lltOiurgicky lwduotnýclt koncertov o 
vym'k(ljiíciclt výkonov. V každom prípade 
možno p011edol, le Brntislovo, lt!ovué 
mesto Slovensko, bolo obohatená o nový 
origiltálny a vývojuschop11ý festival, 
ktorý, Oko SOlil uf /laQIUČi/ V lllillltfOIIt 
čísle, má všetky šanci! posumít' našu 
Stíčusmí lrudobmí kulllím do európske/to 
prostredia u na.1inli upriamil pozom osl 
sveto 110 naše mesto. K lomu vlak 
budeme musie!' prispie/ vše/ct: 
Predpokladám, le odbomá kritika, pub
licislt'ka o llojmli f111dob11á vedu, pm,ediu 
detailnejšie slm'O k festivo/u oko celku i k 
jeho jednollivosliom, 11ojmä k domácej 
časti dramaturgie. Bezprostredne po doz
není posled11ých koncertov rád koldla/u
jem, le v priebe/111 feslimlu so 110Šo vere
jnost' prebrala z akejsi letargie o 
ZÓPereč11é ko11certy 1/nšli početných 

vd'nčuých poslucháčov. 

Súčasná hudba to I/emo/o 11ikdy 110 
ružiach usllnllé. Bud' bolo 11ekriticky oki
od.umó, hlov11e lá "ongaloPnlló'~ alebo 
.l,Oirucovmró, ltlol'lle tá nek01t/ommó. O 
zmysluplllosli a poslaní hudby " 
spo/oč11osli rokovolo medzinárod11á kon
ferellcia Posolsii'O '' hudbe. Zoweli tu 
nespome múdre myšlie11ky. Neujas11ená 
koncepcia koliferencie však umolttila 
repreze11tovol sn niektorým referejtícim 
aj origi11á/11ym spôsobom, bo oj plmtým 
nič lleltoPoriocim po/ilt'kárčenlin. Nn 
vedeckej k01iferencii subjektivizmus by 
malo nahrudil rocitmálue Pecná orgu
melllácin. Úvodný referá/ Konslmrllt1o 
F!oroso z Hamburgu lias/oli! preroková
vumí tému vo svojej pravej filozofickej o 
es/elickl(i podstate, bez pos/rmwých, Ire
bárs oj pseudopolitickýclt podtextov. 
Výzuom posolstvu u11temo o leda oj 
lutdby je 11ám z1rámy ul z mytológie. 
Škoda, le nezazneli myl/lenky o roz
pomosli Idey, filozofie o estel1'ky posolst
vo deklorOVOIIé 1110rCOIII Jl 011/enlickýcft 
textoch a medzi občto11skym cltovonlin su 
tvorcu v spoločnostt: 

Posolstvo IHIICnin je príliš váltta vec, 
aby sme ho mohlifelišlzovnť. Ved' Jll!'oka 
posolstvu Ullteuio chodli1te na koucerly, 
výstavy, no filmové predstavenia, vtl'aka 
ne111U čítame llteraltíru, drámu a pod. 
l/menie bez posolstvo Plns/ne oni 
nejestvuje. Našťastie zmysel posolstvo je i 
uopriek SPojej .fDJ"Jiej podstate vnriabiluý, 
má mno/10 podôb. Kto si z posolstvu akú 
podobu vyberie, je jeho stíkroi/IIIOu 
Pecou... Je lo lepšie, oko vytváral 
novodobé mýty/ 

Slol'enské muzikologické koliferencie 
mnJÍÍ i 110priek rozdielnej obsahovej a 
kvolt~olímej d(ferellcovallosli jedno 
spoločné. Domácu venyitost' v zásade 
11ezaujfmojtÍ a nev.zrttftijÍÍ. Týka SO lo 
sklodnleľov, iltlerpretov, ale liu!', oj 
muzt'kológov. ProPdo, vidy česi vý
llimkám, ktorými stí v zásade vždy lf islf. 
A lok uad'«li!i lrfadám zmysel posolstva 
ltudby "jej počtívnnf, ktoré ml je llnjob
jektíl'llejšou u ·ll(yscltodllejfou komu
ltikácioumedzi Ili/lou oko poslucháčom o 
tvorcom, medzi mojltn ,,;ou o vz11ešeným 
posolstvom l1udby, medzi uedeklo
rovaným me/osom u skutočným élosom ... 

MARIÁN Jl/NIK 
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Netušili sme, že kytica kvetov v roku 1990 pre Luciu Poppovú bude poslednou na slovenskom koncertnom pódiu ... 

MINIATÚRA - FANTÁZIA 
IGOR PODRACKÝ 

Celkom ž ivo už vidím odporcov: mini
atúra? Veď to je jed iná krátka filozofická 
gnóma, štvorveršový malajský · pantum, 
egyptský skarabeový am ulet s ochranným 
nápisom, delikátna japonská grafika, kniž
ka centimetrového formátu, kde iba 
mikroskop odhalí písmená! Stručné 

výroky, výstižné príslovia, aforizmy a bon
moty. Alebo mantramy či koany- pomáha
júce heslá a enigmaticky paradoxné apórie. 
Tiež však drobné hudobné skladbičky. 

Všade ide o princíp kondenzácie. 
A tu zrazu - mnoho riadkov a veľa viet. 

Miniatúra však nemusí byť celkom deter
minovaná iba rozmermi , umenšenie môže 
tkvieť priamo .v jadre veci. Niektoré sia
hodlhé symfónie alebo romány-folianty sú 
vo svojej podstate čudesnými zväčšen ina

mi malého. Preto ten názov, nie z pre
vrátenej skromnosti , čo by bola iba pred
stieranou pretvárkou. Ostro videná sku
točnosť núti k pokore, k bázni z prevahovej 
povahy "vell<ého bežného". Ono prevláda. 
Na chvíľu ho teda dajme do zátvoriek a 
uvažujme voľne, vo - vnútorne - drobnom 
rozmere. 

L:o z nás bude? Ús lužní promotéri , 
snaživí agenti , nadšení služobníci umenia, 
rôzne zapálení kritici: jeden píšuci s dôra
zom na informácie, ďalší vyznávajúci sub
jektívny postoj, iný prisahajúci na interpre
tujúci výklad , jeho opatrnejší kolega zas na 

"vedecký" popis, posledný vyzdvihujúci 
poeticko-vznešený aspekt. A každý bude s 
vášňou označkovávať, vymýšľať kolónky. 
Pekne vec rozkrájať na kúsky, čo na tom, 
že prestane byť sama sebou? 

Všetko v záujme akéhosi nadradeného 
rozumu. Nedávno dokonca kardinál 
Ratzinger tvrd il , že katolícka ci rkev ponú
ka najrozumnejšiu alternatívu; akoby to 
bolo podstatné z Kristovho evanjel iového 
učenia viery. Esenciálna jednota pohľadu 

sa vytráca. Už pred s táročiami boli prebu
dení nútení skepticky konštatovať, že reč 
postráda zmysel, že je vlastne "prameňom 
nedorozumenia". Alebo je akýmsi vellcým 
sprisahaním - pre väčšinu podávaná v dog
mách, iba vyvoleným odhaľujúc svoju sku
točnú ezoterickú povahu. Len si 
spomeňme na Pilátovu otázku Ježišovi -
L:o je pravda? - alebo na cirkevnú stratégiu 
trýznivo obnažujúci rozhovor Vellcého 
inkvizítora s Bohom v Bratoch 
Karamazovovcoch! 

Je rozumnosť a poznanie ekvivalentom 
múdrosti? Múdrosť je smutný vták a nikdy 
nespieva; Múdrejší? Lepšie vystrojený! 
(M. Rúfus); Kto je múdry, že to pochopí, 
rozumný, že to vypozná? (Ozeáš) . 
Prestávame dôverovať sebavedomému 
Descartesovmu Cogi to, ergo sum, kým zas 
prostá téza čchanu , že (bez ohľadu na 
výsledok) Pracujem, teda som, je našej 

mentalite mierne cudzia. Azda treba 
smerovať k inej , zatiaľ ešte nesformulo
vanej hypotéze. 

Použi l ,som v jednom článku vetu: V 
skladbe nebola zreteľná emanácia ducha. 
Veril som v ňu vždy, v onú možnosť 

emanácie. Prečo? Predstavme s i neu
veriteľný bodový stav koncentrovanej 
hmoty pred 15-timi miliardami rokov; 
potom ten prvopos ledný Velký tresk a 
výpad do Vesmíru. Do rozmerov s jed
notkou a 22 nu lami svetelných rokov: je 
síce konečný, ale nemá hranice (S. W. 
Hawking). Fantasmagorická idea! Prvý 
hýbateľ, všetko, doposiaľ ľudskou 

vynaliezavosťou o stvorení sveta 
vymyslené, nač i sto bledne. L:o však naj
viac zaváži, to je dynamická energia 
súcna. Ešte aj čierne diery sa niečím pre
javujú; ontologickou vlastnosťou hviezd
nych galaxi í je šírenie vlnovo-kor
puskulárnych fenoménov. Pozorujeme ich, 
triedime, klasifikujeme. Za cenu, že 
detai l,izovaná veda je v celistvom uchopení 
týchto poznatkov čoraz bezmocnejšia. 

Vieme o veciach čoraz viac a zároveň 
sme, l\1dovo povedané, čoraz hlúpejší. 
Dvetisíc rokov sa zrýchľuje pohyb po 
špirále trieštiacej jednotný princíp na 
zhubný dualizmus (objekt a subjekt, hmota 
a duch, fakty a ilúzie, javové a transcen-

(Pokračovanie na str. 3) 



AKTUALITY 

Úvodný referát na konferencii HUDBA AKO POSOLSTVO predniesol prof. Konstantin Floros 
z Hamburgu. Konferenciu moderovali Dr. Hrčková a dr. J. Fukač. 

Snímka M. Jurík 

Slovensliá 
národná skupina IAML 

Z iniciatívy Matice slovenskej a ďalších zás
tupcov popredných slovenských kultúrnych 
wtitúcií -

Hudobné infonnačné stredisko HF, 
Bratislava 

Hudobné múzeum SNM, Brat islava 
Literárne a hudobné múzeum, Banská 

Bystrica 
Opera SND, Bratislava 
Opera ŠD, Košice 
Slovenská televízia, Bratislava 
Slovenský rozhlas, Bratislava 
Uni verzitná knižnica, Bratislava 
Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 
'.V1roklhltli11tímuzických umení, Bratislava 
bola založená nezávislá a nevládna organizá-

cia Slovenská národná skupina 
Medzinárodného združenia hudobných knižníc, 
archívov a dokumentačných stredísk 
(International Association of Music Libraries, 
Archives and Dokumentation Centres - IAML) . . 

Cieľom Slovenskej národnej skupiny IAML 
(ďalej len Skupiny) je podporoavnie aktivity 
knižníc, archívov a dokumentačných stredísk 
profilovaných na hudbu a hudobné dokumenty. 
Vyvíja svoju činnosť v Slovenskej republike a 
spolupracuje s pracovnými komisiami a sekcia-

mi Medtinárodného zdruienia l AM L. 
Cinno~ť Skupiny sa zameriava najmä na 

problematiku 1.hromažďovania, ochrany, spra
covania a sprístupňovania hudobných doku
mentov, na prehlbovanie a zdokonaľovan ie 
špeciálnych pracovných postupov a ed ičnej čin

nosti. Popri oblasti odbornej hudobno-doku
mentačnej a hudobno-knihovníckej činnosti sa 
Skupina zaoberá aj s ňou súvisiacimi oblasťam i 
mu..:ikológie, pedagogiky, zv lášť hudobno-pop
ularizačnou, výchovnou činnosťou a interpretá
ciou. 

Poslan ie, funkcie a úlohy plní Skupina v 
odborných pracovných komisiách a sekciách. 
Podporuje-. woti'l'ú· národnlí•· a · medzill'árodnCI 
spoluprácu medzi jednot li vými inštitúciami a 
odbornými pracoviskami. 

Na ustanovujúcom plenárqom zasadnut[ 
Skupiny ( 13. 5. 1993) bolo zvolené predsedníct
vo v zlol.ení: PaedDr. Emanuel Muntág -
predseda. PhDr. Emese Duka-Zólyomiová -
podpred~edníčl.a , Mgr. Miriam Lehotská -
tajomníčka, PhDr. Anna Kucianová - členka a 
PhDr. Iveta Sestrienková - č lenka. 

Sídlom Skupiny IAM L (sekretariátu) je 
Matica slovenská v Martine. 

- , 
ODISIEL FEDOR KAL LA V 

Stíchli vrúcne tóny violončela, zavfšila sa 
rôznorodá symfónia práce plodného života. 
Dr. Fedor Kállay odišiel tíško 6. novembra 
1993. odišiel navždy. 

Pochádzal z Budapešti, kde sa narod il v r. 
1913. V štúdiách pokračoval v Liptovskom 
Mikuláši a Prahe, kde aj zmaturoval. 
Vyštudoval právo a pracoval v administratíve 
v priemyselných podnikoch, pr ičom sa veno
val svojej záľube - hud be. Od r. 1993, kedy 
získal kvalifikáciu učiteľa hudby, pracoval v 
školských službách. Plných 35 rokov pôsobil 
na Konzervatóriu v Žiline. Ako pedagóg hry 
na v io lončele láskavo a pritom prísne viedol 
svojich žiakov k úspešnému uplatneniu sa v 
živote. Tichú spomienku venujú dnes svojmu 
učiteľovi jeho výborní žiaci: Ľ. Števíková, Z. 
Vrňatová, M. Adamčiak , P. Mišejka a R. 
Harvan, ktorí pok račovali v štúdiu na vysokých 
školách. Ešte dnes pamätajú celé generácie 
obyvateľov Žiliny na výchovné koncerty, ktoré 
dr. Kállay sprevádzal slovom. Vanula z nich 
láska k ľuďom rovnako, ako k hudbe. Najväčší 

kus práce však zanechal vo vedení 
Ktmzervatória v Ži line, kde plných ll rokov 
spravoval dychové a s láčikové oddelenia. 
Zúročoval svoju odbornú fundovanosť, životnú 
skúsenosť a do života školy vnášal ducha 
zákonov. 

Najsilnej šie spomienky však zostanú na jeho 
lásku ku hre na vio lončele. Popri kaž<l,oden
ných starostiach sa celou dušou venoval kon
certnej činnost i. Miloval s láč ikové kvarteto i 
klavírne trio. Lásku k hudbe sa snažil preniesť 

aj na verejnost' mesta. Bol jedným zo zak la
dateľov Symfonického orchestra mesta Žili ny, 
ktorý sa ro;.vinul do Štátneho komorného 
orchestra. 

Žiaľ, do7neli vrúcne tóny violončela . 
Zavfšila sa rômorodá symfónia práce dr. 
Fedora Kállayho. Zostali len spomienky a 
obdivuhodný životný pomník, ku ktorému sa 
budeme s obdivom a úctou často vracať. 

KLÁRA CENKOV Á 

ZA LUCIOU POPPOVOU 
(12. ll. 1939 ZÁHORSKÁ VES- 16. ll. 1993 MNÍCHOV) 

Do novembra 1989 patrilo jej meno u nás k 
tabuizovaným. Ostýchali sme sa priznať, že na 
svetových operných a koncertných scénach 
žiarila viac než dve desaťročia hviezda 
pochádzajúca od Bratislayv. Lucia Pappová. 
Prvá Slovenka na doskách Covent Garden, 
MET, Veľkej opery v Paríži , La Scaly, vo fes ti
valovom Salzburgu. 

Prvá, spomed7i v zahran ičí žijúcich sloven
ských umelcov, čo krátko po zmene spoločen
ského systému prišla, dobrovoľne a so širokým 
srdcom sa vyznala z pocitov, z oslnivej kariéry, 
zo všetkého, čo nám nebolo dopriate počuť. 
Dovtedy sme ju obdivovali potajomky: z nahrá
vok a prenosov vo viedenskom rozhlase a 
televízi i, kusé infonnácie sme čerpali z nedos
tupnej "západnej" t lače. Pre adeptov spevu bola 
ako potenciálny vzor nežiadúca ... 

Lucia Poppová absolvovala spevácku triedu 
Anny Hrušovskej na VŠMU. Ani sa doma 
nezahriala a už si ju, po úspešnom predspievaní, 
"privlastn ila" Viedeň. Roku 1963 debutovala v 
tamojšej Štátnej opere a b.ola jej sólistkou, od 
roku 1989 i čest nou člen kou, až do konca ži
vota. Vytvori la tu viac než 30 operných part if. Z 
Viedne vied li Poppovej umelecké cesty do 
Mníchova, Kolína nad Rýnom (počas deviatich 
rokov si tu vybudova la nesmierne široký reper
toár, najmä v Ponnellovom mozartovskom 
cykle), do Londýna, New Yórku, Paríža, 
Milana, Zlirichu ... 

Bola fenomenálnou interprctkou postáv z 
opier W. A. Mo;.arta a R. Straussa. V tomto 
fachu po desaťročia veľmi, veľmi ťažko hľadala 
konkurenciu. Spočiatku svet obdivoval hravosť 
a brilantnosť jej koloratúr (Kráľovná noci, 
Zerbinetta, Olympia, Gilda, Adela), neskôr sa 
etablovala ako skvostný, éterický. striebristo 
vzrušujúci lyrický soprán (Pamina, Zelenka, 
Sophie, Servilia), v ostatnom období vstúpila -
rovnako úspešne a profesionálne dokonale - na 
parketu mladodramatického odboru. Zo 
Zuzanky sa stala Grófka, zo Servi l ie Vitteli;t, zo 
Zdenky Arabella, zo Sophie Maršálka, z 
Mm·zeliny Leonora. Pribudla vznešená Tatiana, 

spontánna Marenka, cituplná Evička ... 
Obrovský bol' koncertný repertoár Lucie 

Poppovej. zanechala nespočetné grame
nahrávky. Vyhľadával i ju najväčšie dirigentské 
osobnosti - od Klemperera, Kripsa, Bohma a 
Karajana po hviezdy dnešných dní. Nám doma, 
na pódiu Slovenskej fi lharmónie, 
demonštrovala, aké kritériá vít'a..:ia na medzi
národnom trhu: majstrovská technika, slohová 
čistota, tvorivý vkus, stotožnenie sa s obsahom 
spievaného. Žiadne samoúčel né, veľké tóny. Na 
stret nutiach sa netajila obdivom k našej vokál
nej škole: vždy hovorila, že na Slovensh~ je 
"hviezda talentov, systém výuky, ktorý fungu-
je". .. 

Lucia Poppová nečakane odišla. Na vrchole 
kariéry. Tajne sme dlifali , že ju aspoň raz 
uvidíme v Bratislave aj v opernom kostýme. 
Tak sme sa tešili. Neskoro ... 

PAVEL UNGER 

ll. NADAČNÝ KONCERT SPOJIL 
.. t , 

VEĽKÉ ·SRDCIA 
Neopakovateľnú atmosféru krásy a 

ušľachtilos ti zažili návštevníci koncertu, ktorý 
bol nedávno v prospech telesne posti hnutých 
detí vo Velkej sále Istropolisu v Bratislave. Už 
po druhý raz sa spoji li popredn í sólisti opery 
SND, orchestrálni hráč i , ako aj baletní umelci 
(všetci pod taktovkou dirigenta Dušana 
Stefánka) a v druhej polovici podujatia i 
Cimbalový orchestre J. Berkyho-Mrenicu, aby 
sa predstavi li vo sviatku ľudskost i. Lebo v 
tomto prípade - tak ako v l. ročníku podujatia -
nešlo iba o predvedenie 25 vokálnych "bon
bóni kov'\ ale vlastne o akt vďaky štedrým dar
com: akciovej spoločnosti Matador Púchov. Tá 
odovzdala na konto nadácie Petra Dvorského -
HARMONY a na nadáciu Emílie Kováčovej 
pre telesne postihnuté deti celkove l milión 
korún. V dobe. keď mnohé slovenské podniky 
hľadajú cestu k prosperite a tým • možno - aj k 
podobným humánnym činom, je púchovský 
Matador svetl ým vzorom. Verím, že zamest
nancov tohto podniku, ktorí bol i prítomní na 
koncerte s mnohými návštevníkmi z Bratislavy, 
hriali pri srdci slová ich generálneho riaditera 
Ing. Stefana Rosinu, ktorý odovzdával 
darovaciu listinu Petrovi Dvorskému a a!<o bolo 
v idieť z videozáznamu i manželke nášho prezi
denta. Hovoril o potrebe ľudskost i , ktorá pre
sahuje akékoľvek úspechy a zisky materiálnej 
povahy. Dvadsaťtisícové mestečko na Považí 
tak dalo podnety k úvahám o tom, akí sme - a 
akí by sme mohli byť všetci v našej malej 
republike. 

S entuziazmom 'pripravený koncert - ako akt 
vďaky a estetickej krásy - sa volal v ten večer 
Melódie k srdcu. Tí, ktorí sa podujali vystúpiť 
na tomto priam fes tivalovo vyznievajúcom 
podujat í (pred preplnenou sálou) však prezento
vali i svoje veľké ľudské srdcia. 

Scenáristicky a réžijne koncert pripavi l 
sólista opery SND Pafo Gábor. (Okrem toho s 
neobyčajným entuziazmom účinkoval zv lášť v 
druhej - operetnej časti večera, kde bola jeho 
hlavná "parketa") . sprievodné slovo bolo kon
cipované z textových úvodov árií a duet. Na 
profesionálnej a umelecky dôstojnej úrovn i ho 
predniesla E. M. Chalupová. Vedúcou ideou 

scenáristu bolo, potešiť prítomných poslucháčov 
najkrajšími áriami , piesňami a ensemblami z 
populárnych operných i operetných diel Bizeta, 
Donizettiho, Pucciniho, Gounoda, Verdiho, 
Offenbacha, Smetanu, ale aj Lehára, Straussa, 
Kálmána a nášho G. Dusíka. Už tradične 
korunu takto koncipovaného koncertu tvori la 
Pieseň o rodnej zemi, zaspievaná excelentne 
Petrom Dvorským a Íiež všetkými zúčastnený
mi sólistami, ktorí sa k nášmu najznámejšiemu 
tenoristovi pripojili. Ováciám nebolo konca. 
Divák si na tomto krásnom koncerte, ktorý poc
til svojou prítomnosťou i prezident SR Michal 
Kováč (pod jeho dtštitou sa podujatie usku
točnilo - pani Emíl ia Kováčová sa ospravedlnila 
pre neodkladné povinnosti). uvedomil úrodu 
hlasov , ktoré SND má. Veď okrem strednej ge
nerácie sme laznamenali výborné výkony 
najmladšfch sólistov našej národnej scény -
všetko krásnych, talentovaných ľudí. Vedľa už 
spomínaného Petra Dvorského, ktorý sa po ári i 
vojvodu z Rigoletta rozospieval k čoraz lep
šiemu a uvoľnenejšiemu výkonw, ktorý gradoval 
v piesni Lehára a Dusíka, sme počul i nie menej 
zauj ímavé výkony. Bol to zamatový mezzoso
prán Idy Kirilovej, svieti vo prienrlný, ale vrúc
ny, ba i koketný prejav Jany Valáškovej (o. i. 
Musetta z Bohémy), strieborný soprán Evy 
Seniglovej a koloratúrnou ľahkosťou perlivý 
hlas ľ.uby Vargicovej. Dámam zo SND bola 
rovnocennou partnerkou i sóli stka Novej scény 
Gréta Svercelová v ukážke z Lehárovej tvorby. 
Jozef Ábel, Róbert SzUcs a Pafo Gábor upútali 
zvlášť v operetných er\sembloch s "beťárskou" 
atmosférou. ku ktorej dodával elán Ján Berky
Mrenica so svojou strhujúcou ľudovou hudbou. 
Juraj Peter a Vladimír Kubovčík dôstojne 
reprezentovali basový odbor a mladý Simon 
Somorjai dokázal v Donizettiho árii Nemorina, 
že má čora;. krajší, istejší lyrický tenor. Viac 
ako o perfektné vokálne výkony však na tom to 
koncerte, nazvanom Melódie k srdcu, išlo o 
atmosféru Tudsksoti, umeleckej zaangažovanos
ti, ako aj spojenia sn umelcov a pracovníkov z 
púchovskej Matadorky na pomoc chorým 
deťom. Všetkým za ich dobré srdcia patrí 
vďaka... TERÉZIA URSÍNYOV Á 
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NA MARGO ll. KONFERENCIE O HISTORICKÝCH KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH . . 

,,Od čembala 
ku hammerklavíru" 

DICIPULE, UBI FUISTI? 
HOMO DOCTISSIME, UBI FUISTl? 
ET PUBLICUM ADERAT NULLUM ... 
"Mama, čo je to koncert?" 
Veru, nanešťastie poznám množstvo 

dospelých, ktorí ešte nikdy neboli na kon
certe a tak skoro asi ani nepôjdu. Stojíme na 
prahu zániku hudobnosti . Totálny hudobný 
analfabetizmus sa už šíri spolu s rozkladom 
základných etických hodnôt. A pritom sa vie, 

Petr Sefl hrá na kópii anglick~ho virginálu 
Snímky archív autora 

že kultúrne vzdelaná spoločnosť sa tak skoro 
neponorí do bahna asociálnych prejavov. 
Nuž, ale kde sa preferujú iba zisky a mater
iálne hodnoty, tam niet zmyslu pre ducha. A 
koncert? Ten sa čoskoro stane reliktom ... Ale 
otázku zo začiatku posuňme ďalej: 

"MAMA, ČO JE TO VIRGINAL, 
ČO JE TO KLA VICHORD, 
ČO JE TO ČEMBALO, 
ČO JE TO 
HAMMERKLA VIER?" 

Zhodou okolností zopár 9-1 O-ročných detí 
na tieto otázky dostalo odpoveď. Skoláci, ak 
počúvajú R 13, sa z päťminútovej zvukovej 
pohľadnice redaktorky Táni Kusej mohli 
aspoň štipku dozvedieť, čo je to klavichord, 
čo je ... V Zichyho paláci v Bratislave si s 
chuťou zahrali na všetkých spomínaných 
nástrojoch. Získali predstavu o ich charakte
ristickom zvuku, o ich sile (zistili , že ak chcú 
hrať na klavichorde, všade musí byť úplné 
ticho, inak nebude vôbec nič počuť) a spô
sobe hry (chvíľu sa na klávesnici nevedeli 
zorientovať, lebo každý nástroj má iný 
rozsah, klávesy majú iný ponor, inú farbu). 

Konferencia, ktorú zorganizovala Dr. Ľuba 
Ballová, s podporou Hummelovej nadácie 
trvala dva dni: podľa plánu malo v piatok 
dopoludnia 15. l O. odznieť l O zaujímavých 
referátov, no z ôsmich zišlo; poobede nebolo 
komu prednášať, lebo aj tá hfstka 
poslucháčov , čo prejavila záujem, sa vytrati
la. V sobotu 16. l O. odznelo päť referátov a 
poobede bol koncert (Petr Sefl , Daniela a 
Vladimír Rusó), na ktorom postupne zazneli 
všetky nástroje: klavichord, virginal, čemba
lo a hammerklavier. Zo slovenských 
prameňov zazneli skladby z Tabulatúry 
Vietoris, Matka roskossna z Bardejovskej 

MINIATÚRA 
(Dokončenie zo str. 1.) 
dentné, zmyslové a sublimované). Teraz 
však · nastal Č<JS uznania kompJeme ntarity. 
Nie je pritom ·natolko dôležité, či bola pre
dom injciujúco vložená do systému, alebo 
či sa vyvinula entropickými dejmi. Budha 
nje náhodou až do samého konca zachoval 
yznešené mlčanie, keď sa ho spytovali , či 

existuje jeden Boh. Tušil , že všetci neskor
šf mystic i budú v čistom konsonantnom 
akorde zjavovať, že Boh je tu , rozptýlený 
všade, že je v nás, že sme ním aj My? 
Lenže hudba, hoci by sa zdala byť iba 
efemérnym úkazom, veď tvorí v databanke 
informácií iba nepatrnú čiastočku (slu
chom prijímame iba zanedbateľných 5 % 
informácií), má podobnú v lastnosť. Je síce 
ako strácajúca sa dúha, ibaže je svoj ím 
vyžarovaním akoby stále a všadeprítomná. 
V umelo vytvorenom poriadku tónov, no i 
ako dych éteru, šum stromov, chvenie 
predmetov, znejúca harmónia prostredia. 
Je skoro nepochopiteľné, že v jednom sys
téme, ktorý pozoruhodne rozlíšil 36 
hlavných opozitných dvojíc reality, chýba 
vzťah ticho - zvuk. Azda preto, že je 
vlastne preľnutý do všetkých. 

L. Thomas načrtol fascinujúci obraz 
zvukovej vibrácie Zeme, od mocných pre
javov takmer neviditeľných živočíchov až 
ku katedrále Bachovej hudby. Dolieha k 
nám, ovláda nás, už si ju takmer neuvedo
mujeme. Je určená čomus i tajomnému v 
nás. Pritom Tutli a Forte sú jednak iba 
zlomkom a navyše ani nie rozhodujúc im. 
Azda Tao je bližšie k pravde, hoci ak si 
prispôsobíme Heisenbergovu re lác iu 
neurčitosti , jeden aspekt pomerne presne 
vystihuje, druhý ovšem riutne zahmlieva: 
,,Zmäť piatich tónov ohlušuje ucho ... 
Načúvaš - a nepočuješ ... Najs ilnejší tón 
akoby bol bez zvuku ... Krásna hudba láka, 
avšak to, čo vydáva Tao, je matné a bez
hlasé ... " Kolko hudobníkov, skladateľov, 

kritikov, poslucháčov sa nadchlo 

bezprostrednou múzickou udalosťou, 

nezaraditeľnou medzi deje, ktoré prísno
prázdne argumenty rozumu označujú ako 
"hudbu"? 

Najviac sa dá , vyspievať tichom; ticho 
mierne naplneným vo svojom prirodzenom 
živle . Zvony ho tak akurátne predvádzajú -
sú zvučné už očakávaním preplnenou pau
zou, intervalom času pred nimi; s ú zvučné 
v momente pravého, s celým svetom ladia
ceho okamihu onoho prvého úderu; sú 
zvučné v úľavnom doznievaní, čo potom 
prichádza. Čosi podobné by sa malo stávať 
s každou hudbou. A aj sa na úrovni vino
vo-časticových súvzťažností deje. Je to 
nonverbálna komunikácia v subjektobjek
tovej jednote, za účasti dvoch pólov, 
vysielača a prijímača, ktoré si však v 
silokrivkách poľa vymieňajú roly, akoby 
podľa zvláštneho plánu zámennej identity . 
Analýza, hrdopyšný te rmín vzišlý z dôvery 
v logiku a racionálno-nocionálne uchope
nie, by tu v preklade znamenala pitvanie 
živého organizmu. Výroky o pravých 
hudobných udalostiach sú iba našou nad
bytočnou túžbou pomenovávať. ("Pojmy 
sú iba prázdne slová." ) 

Ľúto mi je preto výrazu "emanácia 
ducha". To by naznačovalo, že je hudba 
čosi na úrovni primárneho kódu DNK, ba 
dokonca viac; že má tendenciu prevýšiť 

drtivo fatálny základ "toho, čo je", že ho 
naša emotívnosť chce prekonať, s nutkavou 
posadnutosťou. Je však zaujímavé, prečo 
sa vlastne táto neužitočná vlastnosť vo 
večitých účelových mutáciách vývoja nes
trati la? 

Zdá sa, že vždy bude dychovka ("Ako sa 
mojim rodičom pri jej počúvaní z rádia 
náhle rozsvietili oči!" - V. Sikula}, pop
ulárna hudba ("čo sa páči väčšine, je 
pekné"), s fé rická ("ach, Proxima Centauri, 
čuj nás!"), psychedelická ("iba v opojení 
tranzu sme blízko"), jazzová ("improvizuj 
zo seba, voľne, dvanástku"), ľudová 

l 

Vladimír Rusó hrá na originálnom ldavichorde 

tabulatúry a prelúdiá Stanislavy Seydlovej, 
organistky v uršulínskom kláštore v 
Bratislave. 

Na koncerte nebol nikto z iných sloven
ských interpretov. Dnes už zrejme nikoho 
nezaujíma, ako znel klavír v časoch 
Beethovena, alebo ako sa hrá na klavichorde. 
Čo potom s klavírmi, ktoré sú pochované v 
depozitároch múzeí? Nech ich skaza berie! 
Veď sa na nich nedá hrať, stále by ich bolo 
treba l adiť, nech ich teda červotoč a moľ 
zožerie a rozmrví na prach! Pre koho Dr. 
Ľuba Ballová usporiadala túto konferenciu? · 
Pre 9- 10-ročné deti? Komu bol i prednášané 
referáty? Prázdnym múrom? Hoci sa po 
niektorých tlieskalo, ba aj kričalo "bravo" (o 
čo ste prišli !) a po nich aj vášnivo diskutova
lo, nezaznievali tak trochu do prázdna? Koho 
oslovili? Hfstku prítomných? Kde bol i žiaci 
Konzervatória a študenti VSMU? Kde boli 
všetci čembalisti a organisti? (Klavi ristov 
nerátam, lebo pre nich by hammerklavier ani 
nemusel ex is tovať. Ale oni ani nevedia, že 
dnešný klavír by bez hammerklavieru nebol.) 
Kde bola celá hudobná veda? A pracovníci 

múzeí? A ... ? 
Ešteže tam boli tie 9-1 O-ročné deti! 
Paradox - alebo symptóm? Keď sa istý pán 

Bemmann z Nemecka dozvedel, že v sloven
ských múzeách sú klavichordy, ihneď prišiel. 
Jeden klavichord našiel, no druhý hľadal 

márne. A kým Nemec cestuje po Slovensku a 
túži vidieť klavichordy, my nečinne sedíme 
na kvasniciach a čakáme - azda len priletia 
tie pečené holuby! Lenže tie obvykle nelieta
jú, preto ak tuho neporozmýšľame, čo robiť, 
ďalší ročník tejto konferencie nebude o nič 
zmysluplnejší, Hummelova medzinárodná 
súťaž na hammerklavíri sa zaobíde bez našej 
účast i (veď keď už sa nám naši susedia 
smejú, tak aspoň nech oprávnene) a klavíre v 
múzeách nech Zhnijú ! A keď potom kdesi 
začujeme otázku: ... čo je to klavichord, čo je 
to virginal, čo je to čembalo a čo je to ham
merklav jer? Netrápte sa, to sú celkom zby
točné otázky, taľafatky ... Alebo žeby predsa? 
Veď tie deti v Zichyho paláci boli! Žeby záu
jem naozaj celkom nevymizol? , 

VLADIMÍR RUSÓ 

- FANTÁZIA 
("zanôťme si od srdca") a celý trs hudby 
klas ickej od u·šľachtilozábavnej cez ataku
júcu; nekonvenčnú, disharmonickú až k tej 
s ambíciou spútať primárne a vypovedať o 
~0~. • 

Ale to nie je klasifikácia. V každom z 
týchto plodov, zdanlivo veľmi odlišných, 
je nevyhnutné vidieť súčasť vyššieho celku. 
Nie je to ľahké kvôli spomínanému 
rozumkárstvu, pre ktorý záhadné vnútorné 
súvislosti sú Majou, kým rozškatuľkovanie 
povrchového viditeľného poriadku 
konečným cieľom. Zdanlivo zmysluplný, 
sám je preludom. 

Ak sa nám čo len čiastočne podarí sto
t9žňovať sa s jednotou, potom sa otvára 
nadchýnajúca perspektíva. Bohaté impulzy 
zvonku, fyzikálne chvenie, vnímané jed
nou z našich zmyslových brán ako "to, čo 
počujeme". Tá istá tvár z obrátenej strany, 
hudobná jednoliatosť s tisícerými modali
tami: každá má svoje právo, svoj význam, 
svoju pravdu ako súčasť mozaiky · bez 
hraníc. Iba nie oddeľovanie do osamelo 
izolovaných entít! Ako červíček znehod
notí každé jablko, hoc sa to na jeho hlad
ko-vábivom povrchu ani nezdá. 

Preto korigujem svoje vyznanie, že totiž 
ozajstnou a kardinálnou určenosťou v 
hudbe je "emanácia ducha". My sami sme 
"duch", v súčinnosti s tým, čo naň doráža 
a na čo rôzne odpovedáme. Ostávajú 
signály, ex istujúce tak či onak, bez nášho 
chcenia a imperatívnych vôľových snáh. 
Kiež by nás však dostihli , zasahovali , 
nemuseli blúdiť vákuom, kde prázdnota 
poskytuje iba bezcieľno-deprimijúci 

priestoročas bez odozvy! Skutočná dimen
zia je hlbokosť (P. Tillich), a tá je pre
durčená práve nám, na kontakt, na odhaľo
vanie jej paradoxov. Lebo ploché môže 
byť hlbočinou a bezodná priepasť rovinou. 
Netreba nám skúšať kráčať - ani celkom 
nevdojak - po lákavo-mýlnej ceste sofi s
tov. Otvárať sa hudbe, byť ňou a nezabúdať 

na všeobsiahl osť našej čistej prirodzenosti 
(Tribúnová sútra). · 
Keď chceme niekam "vhliadnuť", 

musíme sa najprv odpútať, poodstúpiť. Ak 
vravíme - emanácia ducha - musíme uvi
dieť, že obidve slová sú zameniteľné. 
Nevediac an i, ktoré je prvotné, ktoré 
" teraz" je, a čím je, čím sú vovedno, 
skloňme sa pred celistvosťou . Naša pred
stav ivosť chce rozlišovať: nech to teda 
bude obrazec kruhu , a le bez spútavajúcej , 
do seba zavinutej a ohraničujúco-uzatvára
júcej čiary. Vo vnútri je hudba: nie noty, 
iba posplietané, všetkými možnými smer
m i orientované š ipky. Dotýkajú sa 
navzájom a vymieňajú náboj - neutróny 
zvukov, odovzdávajúce si potrebné podľa 
nerozlúštiteľného scenára. My sme tiež 
uprostred konečného kruhu bez hraníc a 
zároveň mimo neho. Šipky zas smerujú k 
nám i neľútostne odbiehajú v iných súrad
nic iach. Akákoľvek supremácia v tomto 
procese je iba mýtus zrodený z peny našej 
dávnej túžby: " Raz všetko pochopím a 
odhalím skryté súvislosti vecí..." Ruleta je 
jednorazový pnmrtrvrzmus: toto však 
veľká, nepomenovateľná a spoločná 

súvzťažnosť. My v duchu a Duch v nás. 
"Je taká rozprávka - samý bľabot , bes a 

zmysel nijaký." Nebude ním, ak všetko ' 
dané akceptujeme. Ak s prenáramne nád
herným ľudským elánom budeme prekoná
vať úde l bľabotu údelom vedomia, že 
nebesá, zem, slová, tóny, farby, tvary, my 
sami sme iba šipky na zázračnom rastri 
kozmu. K nim vždy nanovo pribúdajú iné, 
také isté - ani dobré, ani zlé, ani cielené ani 
bezcieľne. Také sú a také aj ostanú. A že 
súčasťou nášho vnímania a c ítenia, naším 
prisvojením, môže vniknúť hlbinná logika 
zázračného? Z nezvučného hudba? To je 
asi m iniatúra, kvôli ktorej vznik la táto fan
tázia. 

IGOR PODRACKÝ 
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JAZZ 

19. Bratislavské jazzové dB.i 
Hnecľ v prvý deň festiva lu prekvapili svo

jím progresívnym smerovaním, mapu
júcim najnovšie ' trendy v súčasnom jazzc, 
hudobníci zo skupiny Ceskoslovenský Quintet 
(22. 10.). Prezentovali sa väčšinou vlastnou 
tvorbou z pera jednotlivých členov skupiny, 
ktorá dodávala kyintctu o ·obitú črtu , do.tvára
júcu celistvosť profilu. Napriek rôznorodosti 
skladieb (inkl inoval i raz viac k be bopu - J. 
Kalász, inokedy k fusion music - K. RL1ž ička 

ml. a iné) bolo cít iť akC1si štýlovú súdržnosť. 

Podporil i ju vynikajúce inštrumentálne výkony 
všetkých sólistov, osobitne Karla Rôžičku (sax
ofón), fascinujúceho obrovskou vitalitou. Juraj 
Kalász (kontrabas) a Marcel Buntaj (bicie 

·nástroje) udržiavali vo vcl'kom napätí prcgnant
ný rytmický pulz kapely v priebehu celého vys
túpenia. Šp~ciá l ne, na spôsob permanentného 
sóla hral Marcel Buntaj ( 1 9-ročný). K vintct 
prekvapil svojou ,zrelosťou , akC1 som v podstate 
očakávala od skúsenejších hudobníkov zo 
Slovenska a Čiech, ktorých na festi vale zas
tupova l Juraj Bartoš Quintet. (Ak porovnáme 
priemerný vek členov • oboch skupín, Juraj 
Bartoš Quintet patrí k o niečo starším hudob
níkom.) 

Vystúpenie Vents D'Est Montanaro som 
mala možnosť v idieť pred pár mesiacmi v 
Bratislave. V ich hudbe ide o rôzne folklórne 
motívy prevzaté z autentického folklóru z 
FrancC1zska, Maďarska, Turecka ... , podľa toho 
odkial' pochádzajú členov ia súboru. T ieto 
motívy hudobníci cľa lcj voľne spracov{tvaj(l. 
pričom uplatňujú princípy opakovania a 
najčastejš ie kolek tívnej improvizácie. V 
záplave opakovania mot ívov, v ktorom sa meni
la len inštrumentácia a dynamika, sa miestami 
predsa len objavilo aj nejaké sólo. Jedinou 
spoločnou črtou Vents D'Est Montanaro s jaz
zom je improvizácia vo veľmi jednoduchej 
podobe a tanečný rytmus (nic však beat a off 
beat). Myslím si však , že hudbu tohto typu je 
schopný zahrať každý priemerný hudobn ík zam
eraný na folklór. V históri i jazzu mnohí hudob
níci už dokázali, že k fol klóru je možné pri s
t upovať omnoho intelektuá lnej šie, než nám to 
predviedla skupina Vents D'Est Montanaro. 
Súbor zvol il ten najjednoduchší spôsob 
tvor.iyo.~ti, ,(opakovanie -~> .príležitostné sóla), 
ktorý ma privádza skôr k roj!hodnutiu siahnuť 

radšej po nahrávkach autchtickéhÓ folklóru a 
tešiť sa z ich pôvodnosti a zrnitosti. 

Why Not z Poľska je profilovým súborom 
speváčky lzy Zajac. Jej repertoár pozostával zo 
štandardov, väčšinou z obdobia swi ngu, čím bol 
i štýl skupiny predu rčený . Sólistický prejav lzy 
Zajac bol však na rozhran í swingu a be bopu. 
Škoda, že. speváčka nepoužíva seat (spev na 
slabiky), čo je síce osobité, ale ťažko sa dajli 
zvládnuť rýchle pasáže pri improvizácii iba s 
využívaním pôvodného rozdrobeného tex tu. 
Speváčka sa rýchlym úsekom vyhýbala a voli la 
buď pomalšie tempo (half time), alebo protiryt
mické vedenie impro~izačnej línie (trioly, dva 
ku trom ... ). Tým sa pohybovala v úzkom 
okruhu overených, naučených schém, čo po 
niekoľkých skladbách môže poslucháča unav iť a 
pôsobil' až príliš rutinovane. lza Zajac má však 
výborné d ispozície pre to, aby zvládla aj 
náročnejš ie technické pasáže, ako i mno
hotvárnosť a rôznorodost' výrazu. 
. Pre všetkých obdivova teľov skupiny Weather 
Report, znamenajúcej v histórii jazzu závažný 
prelom, bolo jedinečným zážitkom, vidieť na 
javisku hráča na klávesové nástroje Joe 
Zawinula a jeho skupinu The Syndicate (A, 
USA). Aj keď jeho hra už neprckypuje natoľko 
ako pred tým energiou a pricbojnosťou (Joe 
Zaw inul má 6 1 rokov), z jeho prejavu išla 
radosť a život, dáv kovaný v jednotlivých ryt
mických frázach omnoho zdržanli vejšie než v 
predchádzajúcom 'období. Vcľaka . zclvojenej ryt
mickej sekcii (Jonathan Joseph - bicie nástroje, 
Robert Thomas- bicie nástroje, na ktoré udieral 
vý lučne d l aňam i , nie paličkam i) však Zawinul 
Syndicate strhol pos lucháč<\ dravosťou rytmov. 
Do nich potom mohol Zawinul preniesť ďalšiu 
vrstvu hranú na klávesových nástrojoch - syn
tezátoroch, dychovom "klávesovom" nástroji -
korg pcpc, špeciálne vyv inutom a navrhnutom 
Zawinulom (nástroj reagoval na dotyk oboch 
rúk po oboch stranách, aj keď klávesnica na 
ňom nebola). Do priestoru sa tak rozliehali 
krátke témy, ktoré sa za sebou ·mohl i viackrát 
opakov;1ť. Pri tom však Zawinul neustále menil 
ich farbu , dokonca aj uprostred jedného motívu. 
Po každom z nich nasledovala pauza, aby 
mohol vyniknlit' efekt z rôznorodosti farby a 
zároveň z prebiehajúceho rytmu. Zaujímavé 
bolo vnášanie nových prvkov z oblasti indick
ého fo lklóru pri speve gitaristu Amita 
Chaterjeeho z• Kalkaty, pripomínajúci 
štvrťtónoyý spev beduínov. Ukazuje sa, že fol k
lórny prínos v oblast i fusion music ešte stále nic 
je uzavretý a napriek pokročilému veku ani Joe 
Zawinul ešte nepovedal jazzovcj histórii všetko. 

Klavirista Manuel Rocheman je mladou 
nádejou francúzskeho jazzu. Predstavil sa v triu 

v druhý dcií festivalu (23. IO.), čo mu umožňo
valo predviesť sa obecenstvu v plnej miere. 
Oslni l brilantnou technikou, behmi po klavíri, 
bravúrnou akordickou sadzbou na spôsob 
Rachmaninova, dvojhmatmi a inými praktika
mi ,· bežnými najmä v romantickej litcra tC1rc. 
Vedel ich vhodne zakomponoval' do jazzových 
štandardov. Myslením a aj, spôsobom hry mu 
bol· najbližšie kontrabasista Francois Moutin. 
Trochu sa im vzďaľova l bubeník Louis Moutin1 
ktorý hral úspornejšie a nev yužíva! všetky kom-

. poncnty bicej súpravy clo takej miery, ako by si 

JEAN-LUC PONľY 

JOE ZAWINUL 

to bola vyžadovala brav úrna hra Manuela 
Rochemana. Skôr by sa mi tu žiadal búrlivejší 
prejav na bicie, než akým disponuje Louis 
Moul in. Klavirista Manuel Rocheman pred
stavuje extravertný typ hul:tobn íka, vynikajC1co 
ovládajúceho svoj nástroj. Čaká ho určite 
úspešná kariéra. "' 

V triu sa prezentoval aj gitarista M~ Sunyer 
zo Španielska. Vyrovnané partnerstvo po1iúkol 
basgitaristovi Salvadorovi Nieblovi. 
Plastickými improvizáciami , spôsobom rozvíja
nia témy, "melod ickou" basgi!arou často pre
vyšoval svojho kolegu Maxa Sunycra. Nic je sa 
čo čudovať, vecľ Salvadora Nicblu si vybral aj 
Paco De Lucia za stáleho člena svojej skupiny. 
Max Sunycr má vo vystupovaní osobitý humor. 
na čo obecenstvo okamžite ' reagovalo. Jeho hra 
je miestami blízka Štýlu J. Scoficlcla, inokedy je 
lakonickejšia. Hudobnfci sa na začiatku vys
t(lpcnia troci\U šetrili a až ku koncu hra li 
"naplno" a ukázali všetko, čo vedi a. Pôvodné 
témy patril i štýlovo do oblasti fusion music a 
občas zabŕdli až do heavy mcta lu (v záverečnej 
skladbe), kde predv iedol naj mä bubeník; že ak 
chce, vie byť "metalovo" rýchly. 

Kvarteto saxofonistu Boba Berga reprezentu
je v súčasnom jazze v USA progresívny smer, o 
ktoroni som hovoril a na začiat ku . Maximálne 
nasadenie všetkého na pät ia, nahromadeného vo 
vnútornom prežívaní hudobníkov, sa prejavova
lo v hudbe od zač i atku až do konca koncertu. 
Veľmi rýchle tempá, majstrovské narábanie s 
rytmom pri striedaní rôznych druhov párneho a 
nepárneho metra , zaujímavé netradičné har
mónie charakterizovali túto hudbu. Dokonca aj 
p01nalé sk ladby baladicky ladené boli hrané so 

sústredením všetkej energie hudobníkov, teda 
nie v typickej pokojnej atmosfére. Takáto 
hudba vystihuje našu dobu najlepšie. Žijeme v 
ustavičnom napät í, nervozite, v neustálom 
očakávaní "noviniek" a stresov. Hudba bola 
náročná na počúvanie a vyžadovla od 
poslucháča veľkú sústredenosť. Veľm i originál
nym spôsobom hry zilujal klavirista David 
Kikoski. Myslím, že podobný typ klaviristu sa v 
jazzc ešte neobjavil. Jeho hra čerpá z harmónií, 
z ktorých vie vyťaž il' disonantnosť prebiehajúcej 
línie. Tá pri tom nepôsobí rušivo, ale je zdrojom 

vnútorného dynamizmu. Línie nemožno nazvať 
plynu lými typickými jazzovými frázami a la 
Hancock. A hoci sa v nich vyskytuje všetko, čo 
klavirista môže použiť z jazzovej hi stórie - od 
block chordov až po free jazz, predsa sú iné, 
osobi té. Pre Boba Bcrga je charaktcrist ic ké 
plné, intenzívne nasadenie tónu, prekypujúca 
sila saxofónu vypfňaj úccho všetok priestor svo
jimi frázami . Bob Berg pauzuje len vtedy, keď 
hrá v piane, aby stihol vypovedať všetko. 
Vystúpenie Bob Berg Bandu bolo vrcholom 
druhého diía a spolu s koncertom Jeana Luca 
Pontyho pi lierom všetkých troch dní festivalu. 

Záver druhého večera patri l spevákovi a 
hráčovi na Hammond organ Georgie Fameovi a 
jeho skupine Blue Flames z Vellc.ej Británie. 
Spieval jazzové evergreeny, ktoré, majC1 svojím 
charakterom blíz~o k blues. V tejto hudbe cítiť 
atmosféru kaviarn í, všetkého, čo má spoločné 

rock and rol l s rhythm and bluesom, soul jazz 
Ray Charlesa a pop music swingového obdobia. 
Príjemný zvuk organu , trochu zastretý hlas 
Georgieho Famesa, jeho melodické, jednoduché 
improvizácie, ktoré sa od témy nikdy príli š 
ncvzdialili, sa dobre počúval i , ale ešte lepšie by 
sa na ne tancovalo. Po vystúpení Bob Berg 
Bandu to bolo uvoľnenie, naznačujúce, že aj 
ľahš í prístu p k improvizác ii je možný, ak sa v 
nej objaví dobrý vkus, elegancia a nonšalant
nost'. 

Mladý ambiciózny slovenský trubkár Juraj 
Bartoš (24. l 0.) mal prí ležitosť po prvýkrát sa 
predstavi{ so svojou profilovou skupinou. Túto 
možnosť aj využil a predviedol svoje umenie v 
tej podobe, v akej sme na neho zvyknutí - vir
tuózne frázy, práca s dynamikou, rôznorodosť 
emócií. Škoda, že kvinteto je iba príležitostne 
zostavenou skupinou a hudobn íci nehrali 
pôvodný repertoár. Klavirista Emil Viklický sa 
mi páč i l najmä na prvých platniach V Holomóci 
meste, Okno. Podľa jeho slov na tlačovej kon
ferencii sa k moravskému folklóru spätne (LP V 
Holomóci mčstč) navracia, čo sa prejavilo aj v 
jeho hre. Pri hre štandardov sa mi viičšinou javil 
ako "techn ický typ" hudobníka, avšak na vys
ltlpcní sa mi zdalo, že sa mu darí vnášal' do 
štandardov svoje typické cítenie, prameniace v 
blues a moravskom fol klóre. 

Potom nasledovalo zábavné číslo klaviristu a 
speváka Boba Longa a jeho California Bandu z 
USA. Bob Long spieval a hral blues, boogie
woogic, evergreeny. Niektoré blues mali 
nádych hudby country. Salvy smiechu sa ozý
va li , keď imitoval na klavíri hru slávnych jaz
zových osobností Counta Basieho, Georgea 
Shearinga. En·oll a Garnera, Fats Domina, 
Jcrryho Lcc-Lcwisa, skladateľov Mozarta, 
Beethovena v skladbe Mack The Knife od 
Kurta Wcilla zo Žobráckej opery. Ďal š ie akro
batické kúsky, počas ktorých hral na klavíri 
rukami a nohou, stál na stoličke , robil las
tov ičku a pritom mu ru ky behali po klavíri , 
rozveselili publikum. Rýchle skladby s citátmi 
Pre Elišku či Beethovenovej "Osudovej" naz
nač i l i , že hudba nemusí byt' vždy za každú cenu 
iba vážna, aj kecľ to nic je "vážna hudba", ale 

jazz. 
Vystúpenie trubkára Franza Koglmanna and 

Monoblue Quarteta z Rakúska považujem za 
intelektuálne. Všetci hudobníci sedel i v 
polkruilll na spôsob klasického sláčikového 
kvarteta (obsadenie Franz Koglmann - krídlov
ka, trúbka, Tony Coe - saxofón, Burkhard 
Stangl- gitara, Klaus Koch - kontrabas). Všetko 
hral i z nôt. Na začiatku a na konci odznela vždy 
téma, tak ako je to zvykom v jazze. Medzitým 
sa na iíu " lakonicky improvizovalo" to, čo znelo 
ako improvizácia, pretože hudba bola nakom-

ponovaná. (Jej autormi sú č lenov ia kvarteta.) 
"Neimprovizoval" však jeden hudobnfk, ale 
striedavo všetci, hocikedy , bez prísne vyz
načeného poriadku. Hudba niekedy obsahovala 
pravidelný rytmus, inokedy porušovaný na spô
sob free jazzu, občas sa objavili i swingujC1ce 
pasáže, alebo skôr ich náznaky. Niekedy bola 
parafrázou na jazz, alebo jeho paródiou', 
inokedy spojením s vážnou hudbou. Vystúpenie 
Franza Koghnanna and Monoblue Quarteta 
môže byť síce zaujímavé, ale ak po dvoch 
skladbách odhalíte o čo ide, začína otravovať. 

Pre tých, čo nemajú radi jazzovú avantgardu, 
za akú pokladám koncert Bob Berga Quartcta, 
bol určite vrcholom festivalu koncert Jean Luc 
Pontyho (F, USA). Tento huslista predviedol 
dva druhy elektri fikovaných hus ieľ - jedny atyp
ické novodobé, vyrobené v roku 1993 v USA so 
špeciálnym napojením na syntezátor. Pomocou 
neho si mohol huslista naprogramovať rôzne 
druhy dozvukov, op!lkovaní, ako i farbu zvuku. 
Druhý typ hus ieľ ukázal obecenstvu v druhej 
časti koncertu. Boli to klasické husle z druhej 
polovice 19. storočia , ktoré boli elektrifikované. 
Tieto neumožňova li toľko volieb pri modifikácii 
zvuku ako tie predchádzajúce, ale Jean Luc 
Pontymu v tejto čast i vystúpenia išlo skôr o 
hus ľové majstrovstvo improvizácie. Ako sa sám 
vyjadril na tlačovej konferencii , zvuk a farba sú 
pre neho veľmi dôležité kvality, špeciálne je 
ovplyvnený najmä tvorbou francúzskych impre
sionistov. Poveda l tiež, že sa v poslednom 
období nechával inšpirovať africkou hudbou, 
rytmami, ktorým ale "chýbal intelektuálny 
rozmer" . Ten sa pokúsil vniesť clo hudby. 
Priviedol so sebou troch hráčov z Afriky (Rene 
Atanga - Kamerun, gitara, Guy Nsangue Akwa 
- Kamerun, basgitara, .Moustapha Cisse -
Senegal, perkusie). Títo prirodzeným spôsobom 
pridávali do hudby jednoduché africké ryl
micko-melodické modely. Bicie nástroje boli 
znova zdvojené (+ David Fail - USA), takže 
boli zdrojom, neustá lej rytmickej gradácie a 
vzrušenia. Do ich priebehu sa v priestore s typ
ickou francúzskou eleganciou a šarmom vnášal 
melodický zvuk husieľ. Témy bol i veľmi 

jednoduché, krátke, dýchali africkou exoti kou, 
lahodi li uchu svojou melódiou. Nebol tu však 
žiaden sentiment , či banalita, k akej majú 
sklony huslisti. Skladby boli precízne prepraco
vané. Jean Luc Ponty v nich ukázal, že je 
majstrom melódie. 

Na záver mi ešte zostáva spomenúť, že 
tohtoročné Bratislavské jazzové dni priniesli 
ako veľké jazzové umenie, tak i zábavu. O ňu sa 
v prvé dva večery starali dve skupiny 
tradičného jazzu z Holandska - Flying Dixies a 
New Orleans Longfield Jazzcrackers. Zúčastnili 
sa už na predchádzajúcich dvoch ročn íkoch 

podujatia a znova ·zopakovali svoje špec iality -
street parade po ul iciach Bratislavy, č i v 
priestoroch PKO, kolektívnu improvizáciu, 
dobrú zábavu ... 

YVETIA LÁBSKA 
Snímky: P. ŠPANKO 



[~ft-t'99 KONCERTY 

Dirigentka Elena Sarayová s častou svojho orchestra 

Dámsky komorný orchester 

Na Európskych týždňoch 
V rámci zjednocujúcej Európy a postavenia 

Viedne v tomto procese, usporiadal 4. okre\ 
rakúskej metropoly Wiedner Europawochen ( 18.-
28. 10.). Dominujúce pm.tavenie na spoluu\poria
datc[~kej organitácii mali veľvyslanect vá a 
kultúrne centrá jednotlivých krajín. Francúti 
pripravili napríklad predná~ku o pedagogických 
a>.pektoch v Európskom ;,po!Ôčen.,tve, Bulhan,ký 
kultúrny inštitút vo Viedni 7ase večer pantomímy, 
Veľvyslanectvo ČR a České centrum vo Viedni 
koncert z gajdošsk<;j(!) hudby, grécky večer bol ~ 
hudbou a tancom, Kulturbund Wieden pripravi l 
Piesne 7 východnej Európy (l. j. z diel slovanských 
autorov), Taliam,ky koncert bol tiež pie>.iíový a 
Collegium Hungaricum v spolupráci ;, Rakúsko
maďarským kultúrnym inštitútom ponúkli na záver 
Europawochen verni-.á/ obratov maďarských 
maliarov od r. 1900 po dnešok (spojenú s preda
jom). Ako sme v tejto prezentácii obstáli my? 
Vervyslanectvo SR vo Viedni ponúklo 
Viedenčanom - najmä Slovákom, /ijúcim ako 
men~ ina v tomto meste - koncert Dámskeho 
komorného orchestra (27. októbra t. r.). Z pre
plnenej Slávnostnej sály Tereziánskej akadémie na 
Favoritenstrassc bolo vid ieť, /e o koncert je záu
jem skôr. než nzncli prvé tóny 1 6-č lenného telesa 
pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny 
Sarayovej-Kováčovej . Po skončení programu '>i 
publikum vynútilo prídavok a ,.domáci" (zv lášť 

spomeniem veľvyslaneckého radcu pre kultúru Dr. 
Petra Volka) kvitovali dôstojnú prezentáciu 
;,lovenskej ku lt úry. Dámsky komorný orche\ter to 
potešilo tým viac, že v súčasnost i je ich väčš ia 
aktivita obmedtovaná malými finančnými 

prostriedkami na kultúru v slovenských mestách. 
Veď 3-4 koncerty ročne je skutočne málo na 
sebarealizáciu kval itného. pritom atrakt ívneho 
komorného združenia. 

Za účast i veľvys lanca SR vo Viedni Prof. R. 
FilkU',a, ktorý práve týmto podujatfm končil svoju 
diplomatickú misiu vo Viedni, ale aj veľvyslanc:t 

ČR a ďalších zástupcov amba~ád vo Viedni odznel 
v podaní DKO tento program: T. Albinoni -
Concerto a ci nque D dur, op. 7/1, A. Vivaldi -
Sinfonia G dur, M. Th. von Paraclis - Siciliana (s 
husľovým sólom primáriu~ky Anny 
Polakovičovej). W. A. Mozart - Divertimento D 
dur KV 136 a l. Hrušovský - Vznešené tanec z 
Levoče (\U ita \tarých tancov zo 17. storoč ia v 
úprave sklad:lleľa) . Zvuk DKO má ušfachtilú 
kultúru, zvláštnu hebkosť, ktorú podporuje jednak 
s láčiková zostava s čembalom, ale i odlišný, nie 
mužský spôsob interpretácie, ktorý býva často 
dravšf, razantnejší (napríklad v SKO). Príklon k 
citovosti sa prejavuje aj v romantizovanf agogiky a 
dynamiky, čo nie je na chybu dojmu, ak sa nepre
sahuje miera štýlovosti - a to Qirigentka E. 
Sarayová nepripustí, držiac v rukách pevne 
celistvost programovej skladby. Čo momentálne 
chýba DKO, je väč~ie sebavedomie a 1. toho vyplý
vajúca sebaistota v l a/dej čas t i uvádzaných diel. 
Pravda. to u~ vyplýva l malej frekvencie konceno
vania. Olx:ceJl\l vo v noblesncj sále Tereziánskej 
akadémie však nerol.ob\!ralo tieto miniatúme chy
bičky krá-.y. postrehnuteľné skôr iba v det:J ilizo
vanom rozoberaní výkonu . Bolo jedno1.1iačnc 
nadšené krásou ponúknutého repertoáru. vkusom, s 
akým bola vybraná aj ukážka starej slovenskej 
hudby v spracovaní slovenského súča;ného autora, 
z celistvosti dramaturgie. ktorá navyše konveno
vala vkusu viedenského publi ka. Pritnám sa, dobre 
padol tento úspech v hudobne vycibrencj Viedni, 
kde malé Slovensko .,zabodo~alo" veľmi dôstojne! 

T. URSÍNYOV Á 
Snímka IGOR TELUCH 

OJEDINELÁ 
UDALOSŤ SEZÓNY? 
Bernd Alois Zimmermann: 
Requiem za mladého básnika 

Keby som sa čo najstručnejš ie zmienil o 
základných údajoch, ktoré je potre bné 
vedieť s kôr než si dielo vypoč ujeme, mám 
poc it , že by som zaplnil všetok priesto r 
vymedzený pre j ednu recenziu. S pomínam 
to už v úvode preto, lebo až neskôr som si 
uvedom il, že celý ten š iroký okruh infor
mácií bol v podstate úplne zbytočný. Autor 
totiž nazval svoje dielo - li ngvál pre recitá
torov, soprán ove a basové sólo, tri zbory, 
e lektronické zvuky, orc heste r, j azzove 
kom bo a organ na texty rôznych básnikov, 
správ a reportáž í. Slovom: hra lo, spieva lo 
a recitovalo tu približne tristo ľudí za 
spoluúčasti e lektronických zvukov. 
Samotný okruh lite rárnych inšpirác ií by 
pozostáva l z nesmie rne širokého počtu 

mien. Len na ilustrác iu uvediem 
Sa lamúrra, sv. Jána , no práve tak i 
A ischy la, Joycea, Mao Ce-tu nga, Hi tlera, 
Imre Nagya, Dubčeka, Majakovského, 
Churchilla. Mohol by som pravda 
pokračovať ďalej, keby som si totiž v 
priebehu pocuvania tej to kompozíc ie 
neuvedomil to, že som tu vlastne nepočul 
nikoho. V tej nekonečnej viacrot.mernosti 

sa nezachvel ani lís tok na strome. A ak 
som ma l u v id ieť v postave m ladého básni 
ka Majakovského, Jesenina či Konrada 
Baycra , tak pravdu povediac z tejto hudby 
zavanula na mňa len hroz ivá odľudštenosť 

a priepastná prázdnota . Ani závan 
tvorivého ducha, len inžinie rskou práco u 
ozvučený priestor. Veľa techniky, veľa 

okázalosti a výs ledný zážitok umŕtvujúc i 

ducha. Veď zobe rme si napríklad len 
jazykovú koláž, či ako to autor sám svo
jvoľne nazval - lingvál, teda j eden z 
ťažiskových pi lierov d ie la ; čím chce byť .. . ? 

Zbes ilostne ohl ušujúcou kuli sou? 
Myšlienka je tu predsa zrazená na kolená a 
v priebehu celej kompozície sa nedostáva 
k slovu. Prihovára sa nám tu zbedačené 
ľudstvo prostredníctvom zbedačeného 

pscudoumenia . Bez hudobnej myšlienky, 
bez nápadu sa die lo budovať predsa nedá; 
nestačí pracovať len s kale idoskopickou 
zmenou s lova a hudby, či krik ľavým 

nahromadením nesúrodých prvkov od 
Beethovena až po Beatles. Samé torzo, 
citát, fragment od antickej drámy až po 
Sta linov rozhlasový prejav. S lovom, j e tu 

všetko - záznamy správ o vstupe nemec
kých vojsk do ČSR v roku 1939, o po
vstaní v Maďarsku z roku 1956... atď .. . 
Chýbajú azda už len zmie nky o stave cen
ných papierov vo vše tkých svetových 
burzách a detonác ie z frontu . Prečo nie, 
keď všehochuť - teda dôs ledná, veď do 
zvukovej masy nepretrž ite zasahovali e lek
tronicky generované tóny a ich súzvu.ky, 
proti čomu by som rozhodne nič nemal, 
práve naopak - lenže i tu je potrebná 
tvorivosť. Bez nej vedie každá cesta do 
s lepej uličky. 

Je dobré, že sa v rámci komorných koncertov 
v Mirbachovom paláci dostane občas k slovu i 
tvorba našich sk ladateľov . S potešením som 
privítal takýto koncert ( 12. septembra), v rámci 
ktorého odzneli štyri premiéry z tvorivej dielne 
slovenských sk ladateľov (J. Hatrfk, J. Gahér, M. 
Novák, T. Salva). V Hatrfkovom didakticky 
naskicovanom diele Partita gioccosa (in ordi
nario alfabetico) pre akordeón sme opäť spoz
nali sk ladateľov príznačný kompozičný rukopis. 
Kantabilnosť a v 1ej pozadí štrukturálnu 
boharosť. Bohaté pradi vo harmonických súvis
losti , svojskú prácu s časom, s vnútornou konti
nuitou hudby. Žiaľ, duch onoho príznačného 
gioccosa sa pr ičinením interpreta R. Kákoniho 
vytratil. Dominovala tu skôr interpretačná 

ťažkopádnosť. A tak sa vytratil i pedagogický 
plán - priehľadnosť projektu ( l . in A lnvcnzionc 
l. 2. in B - Arioso sospcso 3. in C- lnvenzione 
ll. 4. in D - Tango 5. in E - Transfornu1zioni 6. 
sui F G H - Toccatina). 

Dobrá interpretácia je základnou podmien
kou, aby vôbec mol1lo dielo zarezonovať. V 
tomto smere bol osud oveľa šťastnejší k L. 
Holoubkovi, ktorého cyklus piesní pre mezoso
prán a klavír na poéziu J. V. Sládka s názvom 
Hviezdy na vodách presvedčivo stvárn ila H. 
Štolfová-Bandová a D. Buranovský. A pri tom 
Holoubkova hudobná reč nemá v sebe ani 
zďaleka ten náboj tvorivej neopakovateľnosti. Je 
sfce poznamenaná vysokou profesionalitou, ale 
zároveň i vefkou poučcnosťou. Až pr iveľm i v 
nej počuť vefkých majstrov piesňovej tvorby. 
Pritom Holoubkov piesňový cyklus sa dobre 
počúva. Je zrejmé, že autor znamenite rozumie 
ľudskému hlasu. Dokáže ho prirodzene rozohrať 
a dať mu zmysluplný hudobný spád. To, že 
hudba nemusi mať v~dy jednoznačný dopad na 
poslucháča, dokumentovali Gahérove Noctumá 
pre lesný roh a klavír (interpreti J. llléš, J. 
Gahér). Azda u máloktorého sk ladateľa sa 
stretávame s to fkými rôznorodými hodnotenia
mi v recenziách, ako u J. Gahéra. V procese 

Každé nové stretnutie s domácou tvorbou 
dovol\tje hudobnej kritike nahli adnuť do 
tvorivého sveta - do dielne, v ktorej sa rodí 
hudba našej prítomnosti. Ži aľ, v porovnaní s 
minulosťou je takýchto stretnutí čoraz menej , a 
tak treba pri vítať každú prflež i tosť na takéto 
stretnutia. Slovenská hudobná únia a Spolok 
koncertných umelcov 7"aradil i 19. 9. do dra
maturgie ncdeľňajšfch koncertov v 
Mi rbachovom paláci diela troch slovenských 
skladateľov Pavla Bagina, Dezidera Kardoša a · 
Jána Zimmera. Na tomto komornom matiné sa 
nám pripomenuli dve klaviristky - Tatiana 
Lenková a Daniela Kardošová. Dramaturgia, 
vedomá si rozmanitého okruhu poslucháčov , 

rozhodla sa len časť programu venovať pôvod
nej tvorbe. Preto v úvodnej časti koncertu 
odznela najskôr v podaní Tati any Lenkovej 
Ravelova Pavana na mftvu infantku a Hra vôd, 
vzápätí v podaní Danie ly Kardošovej 
Chromatická fantázia a fúga d mol J. S. Bacha. 

Vychádzajúc z akustických daností sály 
narazili interpretky v oboch prípadoch na rov
naké úskalia - a to na predimenzovanú 
zvukovosť . Je to opakuj úci sa problém v tomto 
auditóriu . Interpreti o tom vedia a predsa sa s 
nimi nedokážu vysporiadať. Ravel na tento 
akustický problém doplati l o niečo viac než J. 
S. Bach. Existujú predsa interpretačné koncep
cie, ktoré sa prikláňajú k hutnej zvukovo 
masívnej koncepcii Bachovho diela. U Ravela 
sa však žiada poetická neba, hra vfn , tiché 
zákutie tónov, trblietanie zvuku. Množstvo 
farieb, množstvo odtieňov, šero, úsvit, plný jas 
- slovom všetko ... Toto musí predsa vyžarovať 
z hry. Všetko to musí interpret cítiť a preniesť 
na poslucháča. Dalo by sa ešte veľa hovoriť aj 
o Pavanc, pretože to nie je len smútočná 
hudba, ale rovnako i éterická, vznctlivá, senzi
bilná až do krajnosti. No a takd by mala byť aj 
interpretácia ... 
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Na interpretácii tohto diela sa podiefal 
orchester a zbor SF, zbor Antifonie z 
Rumunska, Concertus vocalis z Rakúska, 
jazzové kombo, sopranistka P. W. Clark., 
barytonista R. Hennann, rozprávači D. 
Friedrich, M. Rotschopf a dirigent Zoltán 
Peskó. Interpretačný vklad, na ktorom sa 
zóčastnil široký štáb zainteresovaných, 
treba vysoko hodnotiť. Koncert sa konal v 
spolupráci s festivalom Wien modem. 
Magnetofónové pásy boli pripravené v 
Štúdiu pre elektronickú hudbu (WDR 
Koln). 

kryštalizácie názorov na tvorbu je to zjav 
naprosto normálny a v dejinách hudby vôbec 
nie ojedi nelý. Napríklad už v spomínaných 
Nocturnách sme boli svedkami veľmi 

vyhrotených protirečenf. Napríklad part lesného 
rohu bol plný spevnosti, ponášok na ľudové 
piesne. Klavír však túto prieh ľadnosť narúšal, 
zahmlieval , vedome j u drobi l a roznicli'loval. 
Pritom klavírny part mal skôr charakter 
k lavírncho výťahu, ako keby išlo o prepis. A 
nebol to len pocit náhodný; možno by stálo zato 
dať Nocturnám orchestrálny šat, obohatiť hudbu 
väčšou farebnosťou. V takejto podobe zapôsobi
la na mňa Gahérova hudba vskutku rozporu
plne, nejednoznačne, a to i napriek zasvätenej 
intesprctác ii, ktorá presvedčila. S hudbou M. 
Nováka som sa už dávnejšie nestretol. Po 
dlhšom čase bolo teda zaujímavé vypočuť si 
skladateľove nové dielo s názvom 
Kaiservariationen pre violu a klavír (interpreti 
M. Telecký, H. Gáfforová). O tejto hudbe 
môžem opäť povedať, že je dobre napísaná. 
Variačná forma je kompozične prepracovaná, 
in terpretačne vďačná, hudba sa dobre počúva ... 
A predsa tu postrádam isté úniky z tradiciona
lizmu. Vykročenie do neznáma, nic novátorstvo 
za každú cenu, ale moment tvorivého prekvape
nia. Mám na mysli povedzme moment, s 
ktorým sme sa stretli v záverečnom diele -
konkrétne v Salvovom Sláčikovom kvartete č. 4 
(v interpretácii Košického kvarteta). Salva 
aspoň v Prológu sršal nápaditosťou . Jeho hudba 
bola plná vnútorného č lenenia, bohatosti a 
obrovskej vnútornej sily. No len v prológu. V 
Meditácii a najmä v záverečnom Epilógu sa 
zača l autor "nadstavovat". Z hudby sa vytratila 
primárna iskra Prológu i duchaplný šarm 
hudby. Jednoducho povedané, autor tu tvorivo 
nevystačí ! - "vystr ieľal" sa v prvej čast i, 
nedokázal rovnocenne napln i ť celé dielo hud
bou. Zato v Prológu ukdzal nesmierne veľa zo 
svojho kompozičného majstrovstva. Buďme mu 
aj za to vďační. Interpretácia bola opäť výborná. 

Venujme sa však teraz slovenskej tvorbe -
konkrétne Baginovým Romantickým mini
atúram pre sólo klavír. Sk l adateľa bude istotne 
zaujímať ako pôsobia na poslucháča . Po prvom 
stretnutí s touto hudbou mám pocit , že z tohto 
diela vyžaruje predovšetkým smútok. 
Pochmúrne nálady sú na seba navrstvcné, ako 
tmavé farby na plátne. Len v závere sa rozsvi
etia jasnejšie svetlá a nastáva malé rozjasnc
nic. Romantické miniatúry sú v podstate hud
bou noci. Nemožno ich hudobný zmysel pretl
močiť inak do slov. Sú to drobné hudobné 
nálady pospájané rovnakým výrazom. Dielo 
premierovo naštudovala a predviedla Daniela 
Kardošová. 

Potešiteľným vkladom tohto klavírneho mat
iné bolo i to, že sa dostala k slovu hudba 
takých autorov, ktorí už nie sú medzi nami. 
Tvorcovia programu sa rozpamätali na 
Dezidera Kardoša a jeho Päf bagatel pre klavír 
štvorručne a na Zirnmerovu Antifónu op. 120, 
variacie na gregoriánsky chorál pre klavír 
štvorručne. V prípade Kardošovho diela ide 
vlastne o premiéru , nakofko ide o úpravu pre 
klavír štvorručne. Spoluautorom tejlo verzie je 
Vladimír Bokes. Kardošove Bagately sú už 
tradične upravované a v ani jednom pre
oblečení nestrácajú nič zo svojej pútavosti a 
príťažli vost i. Zasvätená interpretácia len 
podčiarkla nadčasovú hodnotu tohto die la. 

Záverečná časť koncertu patrila Zimmerovej 
Antifóne. Bolo to vlastne posledné dielo skla
dateľa . A skutočne počuť v tejto hudbe 
pochmúrne tragické tóny. No ponad všetko 
znie gregoriansky chorál, prítomný v každej 
variačnej a fantazijnej obnove. Chorál ako 
znak večnosti , v ktorom sa nczmictajú ľudské 
city a vášne. Je dobré, l e v našich auditóriách 
začínajú zaznievať živé diela už nežijúcich 
autorov. 

IGOR BERGER 
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~Na okraj 
učebného textu 
J. Doubravo·vej 
Učebný text z oblasti semiotiky z pera výz

namnej vedeckej pracovníčky CSA V (teraz 
CA V) PhDr. Jarmily Doubravovej, CSc., zna
mená začiatok prehfbenej etapy rozšíreného 
pohľadu na hudobnoteoretické problémy vyučo
vacieho procesu. ,,Dielňa" VŠMU, kde sa kujú 
a cizelujú noví mladí hudobní skladatelia, 
výkonní umelci a hudobní teoretici, si berie na 
seba nevšedné úlohy, ked popri tradičných 
hudobnoteoretických analýzach siaha k výsled
kom semiotiky, aby sa jej prostredníctvom 
pokúsila o komplexnejší, ale zároveň špecific
kejší analytický pohľad na tajomstvá organizmu 
umeleckého diela. Tým sa vytvárajú na Vysokej 
škole múzických umení ďalšie možnosti pre 
tvorivú pracovnú klímu a navzájom odlišné pra
covné postupy. Na jednej strane žije škola 
výchovnými úlohami tvorivého umeleckého 
procesu zahaleného tajomstvami 
nepreniknuteľnosti do vnútorného mechanizmu 
jeho utvárania, rozvíjania a fungovania niekde v 
"čiernej skrinke" tvorivého umeleckého indi
vídua, na druhej strane sa tu stavajú mosty k 
preniknuteľnosti do obrazu vmítornej stavby 
časom a spoločensky overených, konštantnými 
umeleckými kvalitami sa vyznačujúcich, 

hotových umeleckých diel prostredníctvom 
vedeckých metód hudobnej analýzy. Základné 
poznatky zo všeobecnej, špeciálnej, umenoved
nej a hudobnej semiotiky, ktoré spracovala J. 
Doubravová, sledujú prípravné štádium pre 
vytvorenie a aplikovanie nových analytických 
postupov. K využívaniu metód analýzy, ktoré 
umožňuje semiotika, je nevyhnutné zvládnuť 
dejiny vývoja tejto vednej disciplíny a výsled
ky, o ktoré ju jednotlivé osobnosti obohatili. K 
tomuto dôležitému kroku ponúka pomocnú 
ruku PhDr. J. Doubravová svojím textom. Už 
teraz treba povedať, že ďalšiu etapu na ceste 
vytvárania nových analytických me\ód a ich 
tvorivej aplikácie by mal tvoriť ďalší diel tera- ' Sochy piešťanského parku -Jozef Jankovič: Pokus o stretnutie (1'?91) 

jšieho učebného textu, ktorý bude stava( na 
osvojených vedomostiach, aby mohol fs( do 
konkrétnych detailov práce pedag6ga na semi
nároch estetiky a hudobnej analýzy. Posledné 
desaťročia vznikajú u nás podnetné knihy a 
štódie aplikujúce poznatky všeobecnej semi
otiky do umenovednej oblasti. O tom všetkom a 
všeličom inom v rôznych súvislostiach píše 
Jarmila Doubravová v učebnom texte Semiotika 
obecná, umt\novednf a hudební, ktorý vydala 
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave. 
Základom učebného textu bol cyklus prednášok 
autorky prednesený v Bratislave koncom roku 
1990. Stručný učebný text prináša dejiny vedy o 
znaku vo všeobecnej, špeciálnej, umenovednej 
a hudobnej oblasti. Okrem historického pre
hľadu predniesla Doubravová päť tém s 
využitím hudobnej semiotiky v muzikologickej 
analýze. Boli to Maska a tvár s využitím 
Gregorianského chorálu, Symbol stromu v 
umení 20. storočia, Analýza a fantázia, 
demonštrácia jednej analytickej metódy semi
otiky na diele B. Bartóka, H1adanie strateného 
ja so zameraním na tvorbu B. Martin6 a Pán 
Brouček a Don Quijote s podtitulom Humor v 
tvorbe L. Janáčka. Niektoré z týchto tém už 
publikovala v · umenovedných časopisoch a 
zborníkoch. 

Semiotika ako veda o fungovaní znakov v 
procese komunikácie je jednou z novších ved
ných disciplín, hoci znak slúži človeku na 
dorozumievanie už od praveku. Podla Tibora 
Žilku sa nám semiotika ,.takmer pred očami 
mení na samostatnú vednú disciplínu". K jej 
zakladatelom v oblasti jazykovedy patrí 
Ferdinand de Saussure. Zameral sa na skúmanie 
obsahu a formy jazykového znakÚ. Americký 
filozof Charles Sanders Peirce skúmal úlohu 
znaku v omnoho širších súvislostiach, lebo 
jazykovedu pokladal iba za jednu z množstva 
disciplín využívajúcich znakový charakter 
dorozumievacieho materiálu určitého systému. 
V spoločenskom ponímaní významu znaku 
vznikla jeho trojčlenná materiálna relácia 
umožňujúca sledova( jeho funkčné väzby na 
mnohých úrovniach. 

V dejinách vývoja semiotickej vedy rozozná
va J. Doubravová zhodne so svojím učiterom 
Jaroslavom Volkom tri štádiá vývoja teórie 
znakov: predteoretické štádium, nešpecifické 
teoretické a špecifické teoretické štádium, kedy 
do teórie znakov prenikli otázky abstraktných 

pojmov, modelu, jazy )ca a meta jazyka a podob
ne. Jej dej~ý prie~z· je motivov,aný účelne a 
priznáva, že sa podobá ,,kukátkovému" ~orné
mu poru so skreslujúc\mi tendenciami. 

Používanie znákov Človekom sa prejavilo na 
úsvite ' jeho dejín v štyroch · oblastiach. 
Najstllriia je oblasť jazyka a jctho zápisu. Znaky 
zvukovej a optickej povahy sa vytvárali na zák
lade prenášania podobnosti významu 
metaforickým spôsobom, čomu predchádzali 
príznaky a symptómy v nedeliteľnej jednote ich 
obsahu a formy. Teoretická aplikácia semiotiky 
začína v medicíne už v 2. storočí Galénosom 
využívanou náukou o príznakoch. Treťou 

oblasťou je využívanie semiotických znakov v 
politickej a duchovnej oblasti (vytváranie sym
bolov štátu, moci, ideológie) a štvrtou oblasťou 
sú kultúrne a umelecké ludské vztahy. Pri . 
vysvetrovaní vznikania semiotických znakov a 
ich významu v spoločnosti sa J: Doubravová 
obracia na Platónov dialóg o pôvode reči -
Kratylos, Aristotelove výroky v diele Peri her
méneiás (0 vyjadrovaní) a na Demokrita. 
Uznávajú, že ,.slová vznikli dohodou medzi 
luďmi a ich význam je daný konvenciou a nie 
prirodzene. Žiadne meno nepochádza od 
prírody, ale podla dohody a rovnako ani žiadna 
veta nemá význam ako prirodzený nástroj, ale 
len podla dohody uskutočnenej medzi luďmi". 
Najucelenejšie informácie o všeobecných prob
lémoch semiotiky zhrnul Ladislav Tondl v 
knihe Problémy sémantiky (Praha 1966). O švaj
čiarskom lingvistovi Ferdinandovi de 
Saussureovi hovorí Doubravová v istom zmysle 
ako o legende. ,,Nje je jasné z ,čoho a ako, pod 
akým vplyvom sa vyvinuli jeho názory, ktoré 
hlboko ovplyvnili sémantické uvažovanie prvej 
polovice nášho stQročia" (s. 10). Jeho koncepcia 
sa zakladá na párových kategóriách (označujúci 
- označovaný, denotácia - konotácia, jazyk -
reč, syntagma - systém). Zakladatel'ská osob
nosť semiotiky Charles Sanders Peirce, ako filo
zof napísal viacero prác z oblasti matematiky, 
logiky, gnozeológie, dejín, filozofie a teórie 
vied. Je tvorcom triadickej koncepcie semi
otiky. Semióza sa zakladá podla neho na troch 
faktoch: znaku, jeho predmetu a interpretanta. 
Pojem semióza chápe ako nejaké pôsobenie, 
činnosť spájajúca tri faktory. Peircov kompliko
vaný systém znakov sa v posledných rokoch 
redukoval na najznámejšiu triádu: index-ikon
symbol. Nové chápanie sémantiky signalizujú 

logik Charles Ogqen a literárny estetik l A. 
Richards v lqllhe The Meaing of M:earung 
(Význam významu) z ~.ku 1930 zdôrazňo

vaním vplyvu kultúry a Jéategórií komUnikácie 
na ludský jazyk. Američan Charles Morris sa 
zaslúžil o odlíšenie troch semiotických rovín. v 
pragrnaticif.ej rovine sklima semiotika vznik, 
fungovanie a ú~inok znakov. Sémantike pridelil 
úlohu skúmania významov znaku a ich syntak
tike výskum tvorenia zložených znakov a ich 
možnosti Špájania v rámci určitých systémov. 
Cez semiotiku sa snažil vidief predmet skúma
nia filozofie, jazykovedy aj psychológie. 
Naznačil možnosti výskumu aplikovaných 
druhov semiotiky, čím vyčienl.J pre všeobecnú 
semiotiku miesto supervedy. Podnetnými pup
likáciami v oblasti všeobecnej semiotiky sli 
Úvod do sémantiky od pols.kého autora Adama 
Schaffa z roku 1960 (v preklade z r . 1963) a 
Úvod do semiotiky od maďarského folkloristu 
Vilmosa Voigta z r. 1977 (v slovenskom 
preklade M. Žilkovej, Tatran Bratislava 1981). 

V kapitole o špeciálnej semiotike venuje 
autorka pozornosť vedeckému a antropologické
mu zameraniu semiotiky. Štrukturalizmus, 
hypotéza tzv. jazykového relativizmu, fenome
nológia, teoretická sémantika, novopozitivi
stická filozofia, sémantická ostenzia, to sú prib
ližné charakteristiky zamerania špeciálnych 
semiotikov. 

Ceská semiotická škola s centrom v 
Pražskom lingvistickom krúžku sústredila výz
namné osobnosti z oblasti estetiky, lingvistiky, 
literárnej vedy, divadla, filmu, architektúry, 
hudby a folkloristiky. Po jeho rozpade počas Il. 
svetovej vojny vznikol v r. 1972 pri Ústave pre 
teóriu a dejiny umenia CSA V ,,Mezioborový 
tím pro vyjadrovací a sdt\lovac{ systémy 
umt\ní," kde sa sformovala aj pracovná skupina 
pre hudobnú semiotiku pod vedením J. Jiránka 
a I. Poledňáka. Clenkou tohto tímu je aj J. 
Doubravová, dnes už známa odborníčka aj v 
zahraničí. Podobný pracovný tím sa vytvoril 
koncom šesťdesiatych rokov v Nitre, .kde v 
Kabinete literárnej komunikácie experimentál
nej metodiky Vysokej školy pedagogickej 
pracujú pod vedením F. Miku (predtým A. 
Popoviča) semiotici. Vo viacerých koncepciách 
všeobecnej, umenovednej, špeciálnej aj hudob
nej semiotiky nie je dodnes ujasnený názor, či 
považovať za strešný termín pojem znak alebo 

• symbol. Symbolu sa venuje špeciálna 

l 

pozornosť. V minulom roku vydal Filozofický 
ústav CSA V zborník z monotematickej konfer
encie, kde odznelo 32 referátov o symbole. 
Najväčším problémom mnohých vedeckých 
prác z oblasti semiotiky je nejednotná termi
nológia. Každý výskumník sa snaží zmocniť sa 
celkovej problematiky svojím vlastným termi
nologickým aparátom, čo vedie k pojmovému 
chaosu. Podobne to pociťujú aj V. Voigt, J. 
Fukač a J. Doubravová, ako na to poukazujú v 
príslušnej literatúre. Špecifickejšia ~sta vedie .k 
hudobnej semiÓtike nie prostredníctvom apliká
cie všeobecných konceptov iných vedných dis

, ciplín, ale priamo prostredníctvom hudby. 
,,Hudobná semiotika je" podla J. Doubravovej 
,.tým semiotickejšia, čím viac je špecificky 
hudobná: len tak totiž môže prispieva( .k 
všeobecnej teórii znakov". Touto vetou končí 
Doubravovej stručný prehľad dejín semiotiky. 

Záverečná časf učebného textu J. 
Doubravovej sa venuje domácim autorom, ktorí 
prispeli k prehlbeniu poznatkov o hudobnej 
semiotike. Jednou z významných koncepcií je 
muzikologické dielo Otakara Zicha (1879-
1934). Jeho Estetika dramatického umenia z r. 
1931 sa zaoberá aj klasifikáciou vyjadrovacích 
prostriedkov hudby. V jeho práci pokračoval 
syn Jaroslav Zich. Jeho Kapitoly a studie z 
hudební estetiky (Praha 1975) sa venujú teórii 
hudobnej interpretácie a semiotike (Sdt\lovací 
schopnost hudby - najprv v časopise Hudební 
v!da 2, 1965, č. l a 4, potom ako súčasť knihy). 
Štúdie Jaroslava VoJka (1923-1989) vytvorili 
systematiku nového odboru - hudobnej semi
otiky. Jeho štúdia Hudební strukturajako znak a 
hudba jako znakový systém (Opus musicum 13, 
1981, č. 5, 6, 18) má zakladatel'ský význam pre 
ďalší rozvoj hudobnej semiotiky u nás. Jaroslav 
Jiránek prehlbil túto systematiku o novú klasi
fikáciu hudobných vyjadrovacích prostriedkov. 
Jeho aktivita sa sústredila na otázky hudobnej 
analýzy, vztahu hudby a slova v operách B. 
Smetanu a iné (Tajemstv{ hudebnfho významu, 
Praha 1979, Sémantické možnosti a meze 
hudby, Estetika 12, 1975, č. 2, Sémantická 
analýza hudby, Hudební v!da IS; 1981, č. 4). 
Autorská dvojica Jifí Fukač a Ivan Poledňák sa 
zaoberajú typologickôu polarizáciou hudby, jej 
funkciou, pojmoslovným systémom, 

makovosfou, hudobným myslením, hudobnou 
psychológiou, muzikoterapiou a podobne. Vera 
poznatkov o hudobnej semiotike nájdeme v 
,.traktáte" Jifího Fukača: Mýtus a skutečnost 

hudby (Praha 1989). Autor s rútos(ou konštatuje 
skutočnosť, že doteraz nemôže odporuči( z tejto 
oblasti žiadnu syntetickli prácu. Všetky poz
natky sú roztrúsené v časopisoch, zborníkoch a 
pod. Na s. 216 v zátvorke sa dozvedáme, že 
,.takovou knihu o hudebn{ semiotice nyní pos
tupn!\ zpracováva autorský .kolektív ... Hudebne 
semiotických škol existuje více, jen málokteré 
však Jze pfiznat tyto ctnosti." Súčasný stav 
spracovania semiotickej vedy vidia podobne aj 
Vilmos Voigt a Jarmila Doubravová, preto 
upustila od prípadného pokusu o jednotnú 
definíciu najdôležitejších základných pojmov. 
,,Protože všechny sémantické pojmy jsou závis
Jé na koncepcích, z nichž vznikly, byl o by 
možné je definovat práv!\ jen v jej{ch rám
cfch ... " - píše J. Doubravová v záverečnej 
poznámke, aby vyhovela požiadavke oponenta 
a čitatera. Vypracovať podrobný semiotický sys
tém pojmov by znamenalo pre V. Voigta 
,.prípravu komplexhej teórie semiotiky. A 
pravdepodobne preto aj dnes existuje velk:ý 
počet semiotických škôl, lebo ani jeden smer 
nedokáže vyčerpávajúco riešiť všetky problémy 
vedy o znaku. Toto všetko nezapríčiňuje 
neschopnosť semiotiky, ale jej mnohovrs
tevnosf." (V. Voigt: Úvod do semiotiky, s. 38). 

Špecifické možnosti semiotickej ~ýzy 
hudobného diela skúma J. Doubravová z ÍÍlter
personálneho hľadiska (Husrový koncert A. 
Berga, niektoré diela L. Janáčka, l 
Stravinského, B. Bartóka, J. Suka, B . Martin6 a 
iné). Vladimír Karbusický spája semiotické 
poznatky so sociologickými a etnologickými. V 
hudobnodramatickej oblasti rozpracoval semi
otické poznatky Ivo Osolsobe. Okrem iného 
rozvíja teóriu ostenzie v knihe Divadlo, které 
mluví, zpíva a tančf. (Praha, Supraphon 1974). 
Jeho teória o divadelnej komunikácii má vera 
spoločného s americkou teóriou sociálnych hier. 

Zo slovenských muzikológov a semiotikov si 
autorka všíma práce M. Adamčiaka, P. Faltfna, 
ale aj J. Szelepcsényho (Slovenská hudba, č. 2 a 
3, z r. 1992, Slovenské pohľady, 1991, č. 9) a I. 
Stadruckera. K najnovším prácam nami sle
dovanej oblasti patria objemné kapitoly štúdií o 
mimézis od VladiÍrúra Godára. 

ALEXANDER MÓŽI 



ZO ZAHRANIČIA 
, 

NOC VEĽKYCH PR/MADON 
Pod týmto názvom začal i propagovať už v 

apríli tohto roku velký koncert "Opern - Gala 3" 
v Dortmunde. 

V ročných intervaloch divadlo spolu s 
klubom priateľov opery a koncertov strieda v 
Dortmunde galakoncert a operný bá l, a tak sa 
tieto akc ie stávajú pravidelne vrcholom sezóny 
operných fanúšikov. Usporiadateľom sa na tretí 
Opern - Gala podarilo získať osem operných 
speváčok, ktoré vystúpili v troch ucelených čas
tiach. Idea dramaturgie tohto koncertu patrí 
predsedovi klubu priateľov opery a koncertov v 
Dortmunde pánovi U. A. Vogtovi. On sa ujal aj 
scénického a režijného stvárnenia celého večera 
- ktorý trval piiť hodín. V prvej časti sa pred
stavili dve primadony, ktoré netreba osobitne 
predstavovať. Ich mená boli t1 ešte stále sú 
ozdobou operných scén ~ Monserrat Caballé a 
Marilyn Horne. Ťažisko ich speváckych výs
tupov patrilo Gioacchinovi Rossinimu. Boli to 
árie z opier Semiramide, Tancredi, L' Assedio di 
Corinto. v nich prezentoval i svoje kvality, krás
nu farbu hlasových materiálov ešte i dnes kva
litných dokonalé legato, mezza voce, frázo
vanie, kadencie i štýlovú č istotu . 

Hoci obidve slávne speváčky sú už na vr
chole svojej speváckej kariéry, ich výkon niesol 
.wámky vysokej kvality. Umelkyne sprevádzal 
filharmonický orchester mesta Dortmund (ktorý 
hral celý večer) a dirigentom tejto časti bol ta
lian Giulianno Carella. 

Druhá časť, ktorú otvori dirigent !·lans Wallat 
tancom so siedmimi závojmi z opery Salome od 
Richarda Straussa - bola venovaná výlučne 
tomuto autorovi. Z troch speváčok, ktoré sme 
mohli vidieť a počuť, najviac zaujala mezzoso
pranistka Jeanne Pi land, ~torá v roku 1972 de
butovala v New York City Opern. Od roku 
1977 hosťova la takmer na všetkých význam
ných nemeckých scénach, hlavne operách W. 
A. Mozarta · a R. St raussa. Jej Komponista i 
Oktavian ju urči te privedú i na najvýznamnejšie 
hudobné európske festi valy. 

Namiesto chorej Luci i Poppovej - ktorú sme 
v tejto časti veľmi postrádali , zaskoči la amer
ická sopranistka Ashley Putnam (Arabella, 
Maršalka) a treťou bola koloratúrna sopranistka 
tiež z USA Barbora Kilduff. Spievala·Zdenku z 
Arabelly, Sophiu z Rosenkavaliera a áriu 
Zcrbinetty.;. Ariadll,)l na ,Naxe. Zvcliť s· však "' 
Zerbinettu v programe, v ktorom (hoci i v 
malých operných uk'<'ižkach) vystúpi určite 
najlepšia Zerbinetta tohto storočia • bola urči te 
odvaha, Kilduffová je ovenčená víťazstvami na 
významných medzi národných speváckych 
sút'ažiach v Mníchove i Moskve. 

Nesporne vrchol večera sa dostavi l v tretej 

Edita Gruberová s autorkou článku 

Ďalšie 
• ocenen1a pre 

Tadeáša Salvu 
Vedenie The American Biographical 

Institute · (North Carolina) vymenovalo 
slovenského skladateľa Tadeáša Salvu za 

zástupcu guvernéra Asociačnej rady. 
Toto prestížne ocenenie udeľuje inštitúc ia 

nášmu sk ladateľovi za zásluhy o prínos v 
kultúrnej a občianskej oblasti. 

:J: * * 
Ďalšou poctou pre Tadeáša Salvu je ocene-

nie 
Za záSluhy v hudbe, 

ktoré mu vedenie The International 
Biographical Centre Cambridge udelilo ako 
jednej z vybraných osobností vo svete. 

časti , kde sa vystriedali tri primadony zvučných 
mien. Najmladšia z nich mezzosopranistka 
Vessel ina Kasarova · len začína písať históriu 
svojich medzinárodných úspechov - ale jej 
hviezda žiari už vysoko na opernom nebi. 
Opodstatnenosť svojich vystúpení na 
salzburskom festiva le potvrdi la výborným 
zvládnutím dvoch odlišných štýlových árií. Z 
opery Francesca Cilcu Adriana LeCouvreur 
sme počuli áriu Kňažnej z Bouillonu a v árii 
lsabelly z opery Talianka v Alžíri sa zaskvela 
Kaserová ukážkou bravúrnej techniky spevu. 

Dlhoročná č lenka opery M. E. T. - americká 
sopranistka Leona Mitchellová - je žiadanou 
interpretkou titulných hrdiniek opier G. 
Pucciniho a G. Verdiho. Jej operné kreácie 
videli operní fanúšikovia takmer na všetkých 
svetových kontinentoch. Leona Mitchellová 
zaspievala áriu Leonóry z opery Sila osudu od 
G. Verdiho a ári u a scénu princeznej Turandot z 
rovnomennej opery G. Pucciniho. Hlavne druhá 
ária, pri ktorej spol uúčinkoval aj zbor dort
mundskej opery, si získala prítomné publikum. 
No to, čo sme zažili po záverečnej scéne Anny 
Bolleny (opäť so zborom) z opery Gaetana 
Donizeuiho Anna Bollena, v podaní 
koloratúrnej sopranistky Edity Gruberovej, toto 
divadlo iste tak skoro nezažije. Bol to triumf, 
ktorý si umelkyňa absolútne zaslúžila. Edita 
Gruberová je dokonalá po všetkých stránkach. 
Vynikajúca technika, sugestívny prednes, zrelá 
muzikalita, nenútené a citlivé herecké uchope
nie daných výstupov vygradovala umelkyňa i v 
poslednej árii večera. Bola ňou ária Beatrice z 
opery V. Belliniho Beatrice Di Tenda - opäť za 
spolupráce domáceho zmiešaného zboru. Lepší 
záver koncertu si nemohli usporiadatelia želať. 
Gruberovej výkon ukázal, kam až môžu ísť 
možnosti ovládania ľudského hlasu a interpre
tačné nuansy operných úloh. 
Večer velkých primadon sa skončil. Nie 

všetky oslovené operné speváčky dnešnej doby 
prijali pozvanie na tento večer. Ale týchto 
osem, ktoré sa postavi li na dortmundské 
jav isko, nevyhlo sa porovnávaniu a konfrontácii 
svojich výkonov. 

Suverénne víťazstvo si však odniesla iba 
jedna - Primadonna absoluta • Fenomén 
koloratúry- Diva Bel canta- Edita Gruberová. 

Rada ny so,m ešte spoolenl,lla, 7e najúspešn!!J
šiu časť večera dirigoval mladý talentovaný 
majster ta~vky - Philippe Auguin. V tejto 
sezóne stál za pultom drážďanskej Staatskapelle 
i Českej fi lharmónie. Spol uúčinkovanie s tak 
prominentnými sólistami mu iste otvoria btány 
významných domov operného umenia. 

EVA BLAHOVÁ 

Snímka archív autorky 

~~_" __________ ,__., 

HEINRICH SCHIFF 
... 

DIRIGENTOM 
Svetoznámy violončelista Heinrich Sch i ff (na 

obr.) sa v poslednom čase čoraz viac prezentuje 
s digentskou paličkou .. Pravda, nie je IO žiadna 
výnimka, čo vynikajúci inštrumemalisti "pre
sedlali" do di rigentského fachu a dosiahli 
mimoriadne výs-ledky. V prípade Schiffa však 
ide takmer o rovnomerné rozdelenie sólistickej 
a dirigentskej činnost i. "Nie je pravda, že by ma 
hra na violončelo nudila" - uisťuje verejnosť 
umelec, ale práca s orchestrom ma fasc inuje." 
Dirigovanie orchestra a štúdium partitúr mu 
vraj dáva možnosť zaoberať sa hudbou kom
plexnejšie ako iba pri vypracovávaní sólového 
partu. 

Heinrich Schiff okrem hosťujúcich diri
gentských vystúpení s rôznymi telesami však už 
vyše 5 rokov veľmi úzko spolupracuje s orches
trom Northern Sinfonia z New Castle. 
Jemnocitný Schiff realizoval s týmto kolek
tívom už rozsiahle produkcie klasickej, 
romantickej i modernej hudby, ktoré sa stali 
uz11áva11Ý i pielen v anglických, ale aj 

" zalítan~ných o-dbórných ~ruhoch. K pOSledným 
patril i veľmi zaujímavé a podnetné viedenské 
vystúpenia. 

V samotnom New Castle má Sch i ff so svojím 
orchestrom veľa problémov organizačných, no 
najmä čo sa týka návštevnosti konzervatívneho 
publika. To ho však láka. Schiff sa usi luje robiť 
také programy, aby boli pre publikum 
príťaž livé, ale aj poučné. Akceptuje teda aj po
pulárne romamické koncerty, ale dbá aj na 
uvádzanie diel moderných autorov, čím chce 
zvládnuť "mysteriózny vkus publika". 

Problém organi1.ačný spočíva v tom, že člen-

ovia orchestra Northern Sinfonia sa grupuJu 
prevažne z londýnskych orchestrov. Sú to 
"ľudia, ktorí už majú dosť stresov povestného 
londýnskeho hudobného života, pretože ako 
všetci vieme - hovorí Schiff- orchestrálny hráč 
tam zarába podstatne menej ako v iných kra
j inách. Preto tiež majú takmer všetci vedľajš ie 
zamestnanie. Niektorí sú však radšej fixne 
zamestnan í aj za menšiu gážu v New Castle, 
ktoré je, čo sa týka životných nák ladov, predsa 
len lacnejšie". Zladenie skúšobného i koncert
ného procesu s takto zostaveným orchestrom 
naráža na mnohé organizačné problémy. No pre 
Schiffa rozhodujúce je to, že má možnosť 

samozrejme aj v spolupráci s ďalšími hosťujúci
mi dirigentmi -kľudne a konzekventne pracovať 
nielen na repertoári, ale aj na umeleckom raste 
ansámblu, čo sa prejavuje aj na počte ich 
zahran ičných vystúpení, alebo na nových 
gramofónových nahrávkach. 
Keď sa Scpiffa SPÝ.tali, či je spqkojný so svo

jou "druhou kariérou'', s ktorou~t.~al pred desi
atimi rokmi, odpovedal pozitívne, hoci, ako 
dodáva "vie pochopiť všetkých, ktorí sú 
skeptickí voči dirigujúcim inštrumentalistom". 
Hoci sa nemôže považoval' za "Swarowského 
žiaka", ale predsa veľa odpozoroval od tohto 
velkého uči teľa dirigentov". Schi ťf okrem vio
lončelovej hry je teda dnes aj uznávanou diri
gentskou osobnosťou, ba dokonca má aj svojich 
nadšencov. Jedny nemecké noviny ho po 
beethovenovskom koncerte nazvali "charizma
tickým dirigentom". Do akej miery je to pravda, 
ukáže čas a jeho ďalš ie dirigentské projekty. 

INFORMÁCIE 
e Od januára 1994 budú časopisy Hudební 

rozhledy a Gramorevue vychádzať spolu ako jeden 
časopis. Gramorevue stane sa integrálnou častou 
Hudebných rozhledov. 

e 16. septembra t.r. vo veku 80 rokov zomrel v 
Brne významný český dirigent František Jflek. 
Svoj bohatý umelecký život zasvätil Brnu a 
moravskému hudobnému životu. V rokoch 1952 až 
1978 bol šéfdirigentom Štátnej filharmónie v Brne. 
Alco pedagóg na Janáčkovej akadémii vychoval 
viacero talentovaných adeptov dirigentského ume
nia. V roku 1986 objavným spôsobom ndtudoval 
v opere Slovenského národného divadla Janáčkovu 
operu Jej pastorkyňa. 

e Na marec 1995 plánuje intendant lipskej 
opery Udo Zimmennann festival súčasnej opery. 
Dramaturgickú kostru festivalu budú tvoriť diela 
dovtedy ndtudované (Busonibo Doktor Faust, 
Ligetiho Le Grand Macabre, Madernov Satyrikon, 
Kfenkov Johny hrá a i.) a novouvedené diela -
Schtlnbergov Mojžiš a Áron, Weillova opera 
Vzostup a pád mesta Mahagony, Nebezpečné 
vztahy Friedricha Schenkera a i. Rámec festivalu 
budú tvoriť nové inscenácie Straussových opier 
Salome a Elektra v ndtudovanf šéfa opery Jiffho 
Kou ta. 

e Vo viedenskej speváckej súťaži Belveder 
zvíťazila 22-ročná talianska sopranistka Anna Rita 
Taliento. Druhú cenu získala mezzosopranistka 
Luisa Islam-Ali-Zade z Tdkentu, tretiu basista 
Maxim Michajlov z Velkého divadla v Moskve. 

e 12. septembra t. r. zomrel v ZUrichu sve
toznámy dirigent Erich Leinsdorf. Narodil sa v 
roku 1912 vo Viedni a di.rigentské renomé získal 
ako asistent Artura Toscaniniho a Bruna Waltera v 
Salzburgu. V roku 1938 emigroval do USA a s 
Wagnerovou Valkýrou úspešne debutoval v 
Metropolitnej opere. To mu otvorilo cestu k 
špičkovým americkým orchestrom, najmä v 
Clevelande a Bostone. Po druhej svetovej vojne sa 
čoraz častejšie vracal do Európy, hosťoval v 
najvýznamnejších orchestroch. Vynikol ako inter
pret romantickej i modernej hudby. Okrem 

množstva vynikajúcich gramofónových nahrávok 
zanechal tiež brilantné eseje a úvahy. 

e Pinchas Steinberg zostáva na základe 
pred{ženej zmluvy šéfdirigentom Symfonického 
orchestra ORF do roku 1996. 

e Placido Domingo bude účinkovať na velkom 
vianočnom koncerte vo Viedni vo festivalovej sále 
v Hofburgu. Spolu s Domingom budú 
spoluúčinkovať Dionne Warwick a Ruggero 
Raimondi. Hrat bude Viedenská filharmónia. 

e K nedožitým 75. narodeninám Leonarda 
Bernsteina vydalo nemecké vydavaterstvo 
Henschel Verlag v spolupráci s gramofónovou fir
mou Sony skJadatefovu knihu Život za hudbu. 

e New York City Opera, ktorá tohto . roku 
oslávila svoje 50. výročie existencie, uviedla dosial 
226 nových inscenácií, z ktorých 76 sú diela amer
ických skladatefov 20. storočia. 

e Univerzita v Yale (UP New Haven and 
London) vydala zaujímavú publikáciu Paula 
Wilsona The Music of Béla Bartók, ktorá priná§a 
mnohé nové pohfady na tvorbu maďarského majs
tra. 

e Parížske vydavatefstvo Hennann vydalo 
Debussyho Korešpondenciu z rokov 1884-1918. 
Nové originálne súborné vydanie 255 listov 
francúzskeho majstra, ktoré odhaiujú nové aspekty 
jeho tvorby a života, edične dôkladne pripravil 
Francois Lesure. 

e Taliansky skJadater Luca Lombardi pík 
operu podla Goetheho Fausta. Premiéra má byt 
budúci rok vo viedenskom divadle Odeon a potom 
v Nemeckom národnom divadle vo Weimare. 

e Tradičný viedenský Opemball bude IO. 
februára 1994 v Štátnej opere. Po prvý raz bude sa 
ples konať pod mottom Straussovej operety 
Netopier. Vstupné je 2500,- šilingov, lóža na 
prvom a druhom poschodí stojf 160 000,- šilingov, 
stôl pre šesť osôb IO 000,- šilingov (okrem vstup
ného). Pre divákov na balkóne a galérii sa vstupné 
pohybuje od 200,- do 700,- šilingov. 

. mj-



SERVIS HŽ ~~~-'93] 

KDE 

l . december 
SND Bratislava - G. Verd i: Otello 

( 19.00) 
DJZ Prešov - P. J. Oravec: Ergo, kladi 

vko! ( 19.00) 

2. december 
SND Bratislava - C. Monteverdi : 

Korunovácia Poppey ( 19.00) 
SF Bratislava - C. M. Weber, M. Bruch, 

D. Sostakov ič ( 19.30) 
SF, J. Rachlin, husle (Rak.) dir. V. 

Fedosejev (Rusko) 
ŠF Košice - J. N. Hummel, G. Rossini, 

J. Fiala, W. A. Mozart ( 19.00) 
SF, A. Franceschell i, hoboj (Tal.), J. 

Klein, klarinet, dir. T. Hauon (USA) 
ŠO Banská Bystrica - Večer po

pulárnych ~;t1e l ódií ( 18.30) 
Sólisti , zbor a orchester ŠO BB 
ŠKO Žilina - Violončelový reci tál - J. S. 

Bach, J. Brahms, B. Britten; J. 
Podhoranský, v i olonče lo, l. Gajan, klavír 

3. december 
SND Bratislava - G. Verdi : Sila osudu 

(1 9.00) 
SF Bratislava - program ako 2. decem

bra 

4. december 
SND Bratislava - P. l. Čajkovsk ij : 

Luskáčik ( 11 .00) 
ŠO Banská Bystrica - G. Bizet: Carmen 

( 18.30) 

S. december 
Bratislavský hrad - HUDBA NA 

HRADE (1 7.00) 
SKU pri SHÚ - J. Zach, J. Haydn, W. A. 

Mozart, G. Ph. Telemann; Združenie kom. 
sólistov ŠKO Žilina 

6. december 
DJZ Prešov - PKO - Koncert z diel M. 

Moyzesa ( 19.00) 

7 . december 
ŠO Banská Bystrica - F. Lehár: Veselá 

vdova ( 18.30) 

8. december 
SND Bratislava - Ch. Adam: Giselle 

( 19.00) 
Moyzesova sieň, Bratislava - Komorný 

koncert SKU pri SHÚ ( 19.30) 
M. Blahušiaková, J. Salay, J. 

Podhoran ký, l. Gajan; M. Musorgskij , E. 
Suchoň, B. Britten, V. Godár 

9. december 
SND Bratislava - G. Verdi: Maškarný 

bál ( 19.00) 
SF Bratislava - F. Schubert, A. Bruckner 

(19.30) 
dir. A. Ceccato 
ŠF Košice - CH. W. Gluck, I. Parík, L. 

v. Beethoven (19.00) 
M. Jurkovič, flauta, M. Telecký, viola, 

dir. B. Režucha 
ŠO Banská Bystrica - F. Schubert: 

Cigánsky barón ( 18.30) 
ŠKO Žilina - Spevácky zbor PKO, k 

výroč iu úmrtia P. Cóna 
DJZ Prešov - P. J. Oravec: Ergo, kladi

vko! ( 19.00) 

10. december 
SND Bratislava - G. Bizet: Cannen 

(19.00) 
SF Bratislava - program ako 9. 12. 
DJZ Prešov - J. Strauss: Noc v 

Benátkach ( 19.00) 

ll. december 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : 

Luskáči k ( l 1.00) 
G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 

12. december 
Bratislavský hrad, SKU pri SHÚ -

Hudba na hrade; (17 .00) 
H. Purcell , S. Scheidt, F. Schubert, M. 

Ravel; Z. Paulechová, Brass quintet 
Bratislava 

Mirbachov palác, SSS pri SHÚ - T. 
Andrašovan, T. Frešo, J. Meier, M. 
Koi'ínek, L. Burlas; M. Kožená, O. 
Oravcová, P. Hanzel, J. Nagy-Juhász, E. 
Mazanovská, V. Ke llyová, Moyzesovo 
kvarteto ( l 0.30) 

DJZ Prešov - J. Strauss: ~Noc v 
Benátkach ( 19 .00) 

13. december 
ŠKO Žilina - Vianočný koncert - J. S. 

Bach, G. F. Händel, M. Schneider
Trnavský; A. Pach, Rak. , dir. O. Trhlík 

14. december 
SND Bratislava - G. Verd i: Nabucco 

( 19.00) 
ŠF Košice - Organový koncert - J. S. 

Bach, J. Kuchar, l. Parík, M. Reger, T. 
Dubois, A. Guilmant; l . Sokol, K. Schnorr, 
or~ an 

SKO žifuia -Program ako 13. 12. 

15. december 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : 

Eugen Onegin ( 19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň 

Moyzesovo kvarteto ( 19.30) 
M. Burlas , D. Šostakovič, L. v. 

Beethoven 
DJZ Prešov - Časom zaviate ( 18.30) 

16. december 
SND Bratislava - P. l. Čajkovsk ij: 

Labutie jazero ( 19.00) 

e ZltkladM umeleck6 lkoly Bratislavy a Slove.nská filharmónia pozývajd zma
jemcov a Jllilovníkov umenia oa VUUlOČ.Ilý konc:ert, ktorý sa uskutočn{ 12. 12. 1993 
o 10.30 hodine v Koocc,rtnej sieni Slovenskej filbarm6nie (Reduta). Koncert je 
venovaný postihnutým delom a finančný výtažok bude poslaný na SOS Sarajevo. 
Svojou účasťou sa obohatíte nielen o umeleck6 zážitky, ale sóčasné pomMete 
zmierniť utrpenie obyvatelbv Sarajeva. Koncert sa koná pod záltitou primátora 
mesta Bratislavy Petra Kreúnka. - dj -

KONKURZY 
Riaditeľ Slovenského národného 

divadla v Bratislave vypisuje konkurz na 
obsadenie voľného miesta v orchestri 
Opery a Baletu SND: 

- vedúc i skupiny a l . sólo hráč na 
fagote 

Podmienkou prijatia je absolutórium 
YSMU, JAMU, AMU alebo konzer
vatória. 

Konkurz sa uskutoční dňa 4. l . 1994 o 
9.00 h v budove Opery SND, Gorkého 2, 
Bratislava. Písomné prihlášky s krátkym 
životopisom a popisom praxe posielajte 
najneskôr do 29. 12. 1993, na 
Orchestrálnu kanceláriu Opery SND, 

Gorkého 2, 8 15 86 B ratislava. 
Konkré tne požiadavky na predhrávanie 
záujemcom o konkurz zašleme písomne. 

xxx 
Slovenská hudobná únia vypisuje 
KONK URZ 
na miesto tajomníka Slovenskej 

muzikologickej asociácie . 
Podmienky: vzdelanie VŠ, hudobná 

veda alebo iný príbuzný odbor, zna l osť 

cudzích jazykov vítaná, dobré organi
začné schopnosti . 

Prih lášky so životopisom zasie lajte na 
adresu: SHÚ, M ichalská IO, 8 15 36 . 
Bratislava do 3 1. 12. 1993. 

ZA DR. KORNÉLOM BÁRDOSOM 
(1.11.1921-8. 11.1993) 

Tá správa bola ako blesk z jasného neba: 
Neprišiel dokonč iť svoje výskumy do Košfc, 
lebo v deň odchodu z Budapešti ho - Dr. 
Kornéla Bárdosa, maďarského hudobného 
historika, kňaza, jedného z naj lepších znalcov 
hudobného života slovenských miest v minu
losti, milého a dobrého človeka, ktorý mal 
dobrých priateľov na Slovensku nielen medzi 
hudobnými historikmi , ale aj medzi archivár
mi a všeobecnými historikmi - v deň odchodu 
ho povolal k sebe najláskavejšf Otec. 

Narodil sa vo Felsomindszente a po 
štúdiách v neďalekom Pécsi vstúpil r. 1940 do 
cisterciánskeho rádu (prijal rádové meno 
Albert). Od roku 1940 študoval teológiu v 
Zirci a 8. 5. 1945 bol vysvätený za kňaza. V 
rokoch 1945-49 študoval lat inčinu na 
budapeštianskej univerzite a zároveň hudbu 
na Lisztovej akadémii . Potom pôsobil ako 
kaplán v Budapešti, učiteľ hudby v Miskolci a 
Budapešti. V roku 1979 sa stal pracovníkom 
Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie 
vied, kde viedol oddelenie dejín maďarskej 
hudby a zodpovedal za 2. a 3. zv. Dejín 
hudby v Uhorsku. R. 1982 obhájil prácou o 
štruktúre hudobného života slobodných 
kráľovských miest titul doktora vied. V 
posledných rokoch sa zapojil aktívne do 
obnovy života cisterciánskeho rádu v 
Maďarsku , o. i. vyučoval gregoriánsky spev v 
seminári. 

Bibliografia K. Bárdosa je mimoriadne 
bohatá. Patril k najplodnejším a najeru
dovanejším hudobným historikom, pričom 

jeho špecializáciou bol výskum sekundárnych 
prameňov. S ledovať ho pri práci v archíve- to 
bol jednoducho zážitok: pracovál obrovským 
tempom, prezrel kvantá materiálov, pritom 
jeho práca sa vyznačovala neobyčajnou 
precíznosťou a presnosťou. Rád odovzdával 
svoje bohaté skúsenosti i mladším kolegom 
( latinč ina, č ítanie starých rukopisov). Knižne 
vydal rozsiahle monografie miest: Pécs zené
je a 18. században ( 1976), A tata i 
Esterházyak zenéje 1727- 1846 ( 1978), Gy or 
zenéje a 17.- 18. században ( 1980), Sopron 
zenéje a 16.- 18. században ( 1985), Eger zené
je 1687- 1887 ( 1987), ďalej teoreticko-his
torickú prácu, dotýkajúcu sa aj slovenských 
prameňov, Die Variation in der ungarischen 
Passionen des 16.- 17. Jhs. ( 1963) a početné 
menšie príspevky k hudobnej kultúre sloven
ských miest (Modra, Bratislava, Košice a i.). 
Žiaľ, nedožil sa už ani vydania ďalšej knihy 
Székesfehérvár zenéje, ktorá má vyjsť v 
najbližších t ýždňoch , nestihol dokonč iť ani 
k ľúčové kapitoly do 3. zväzku Dejín hudby v 
Uhorsku , ani monografiu o svojom. učiteľovi a 
staršom rehoľnom spolubratovi B. 
Rajeczkom. O týchto a ďalších plánoch hovo
ril plný opt im izmu v lete tohto roku. Zásadu 
sv. Bernarda z Clairvaux, zakladateľa rehole, 
ktorej bol členom - "vysoko si cením vedu, 
ale len pot iaľ, pokiaľ sa opiera o pravdu", 
však vrchovato naplnil celým svojím živo
tom. 

LADISLAV KAČIC 

OZNAM 
SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným 

dielam sa presťahoval z Kollárovho nám. 20 do novej budovy na Rastislavovej 
ul. č. 3, 82108 Bratislava. Nové telefónne čísla sú: 

Sekretariát: 32 93 62, FAX 32 04 09, Licenčno-právny odbor: 32 93 63; 
Odbor ~okumentácie, repartície a mech. práv: 32 93 58, 641 38; Ekonomický 
oobor: 31 9! !9. 

......RAS 
OPÄŤ NA SLOVENSKU! 
Kde? 

Od l. januára 1994 
na stránkach 
dvojtýždenníka 
HUDOBNÝ ŽIVOT 
Slávny tenorista rozpráva o svojom ži
vote, stretnutiach s najvýznamne~ími 
osoboostami svetovej hudby, ale aj o 
svojej (atkej chorobe a štastnorn ná
vrate na dosky, ktoré mamenajú svet. 
Pútavé čítanie na pokračovanie vám 
ponúka dvojtýždenník 
HUDOBNÝ ŽIVOT. 
HUDOBNÝ ŽIVOT vám ponúb 
infonnácie z hudobného života na 
Slovenslcu i zo zahraničia. 

Objednávka HUDOBNÉHO ŽIVOTA - vhodný dartek 
pod vianoc'!ný stromček pre vtie deti, priatefov a mámyc:b. 

------------ --------------------------------------------------~--
Objednávam si ..... Jes časopisu HUDOBNÝ ŽIVaf na adresu: 

Meno: ............................................... , .. _,,, ......................... ., .. _ .................................................................. .. 
Ulica: ................................................................... M~: ........................................................................ . 

,PSC: 

Oílum: ................................................. . Podpis: ........................................................................ . 

ObjcdnM u pollticc na adltau: HUDOBNÝ ZlV<Yľ, Spitálska 35, 815 85 Bratislava · 
Cclonltnl' prcdptamé 96 Sk. polročné 41 Sk. 


