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(ROČNÍK XXVI. 
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PRE KOHO ... ? 
V ml u ulom <Vsie "" tomto mieste pokusil 

som sa ualllas III'IIŽOI•at' o Ist )'CII črtacll llll
sttíl'ftjlicej kollcerluej sezt; ll)'. 11ajmii s 
ollf'adom IUI d ôlež ite r•yročia a utla/os/1. 
Každy autor .m poteiif. ked' .w1 jello myš
liellk)l II IIIIZOIJ' S/ re/11/Í S fJOZI/11111)'111 0/1/tl· 
som. Zr·ejme jJodo/Jue rozmy.~ft1111e r•itu·ert. 
i>oc/WfJi lefue. Žl' S t:)IS/ot•('IIJÍIII 1/IIZOrOIII 
IIIOŽIIO tt} II<'SIÍ/1/asit: 

Pr·og raii10/11Í ko11cepcia ktmcertuej .•e
ZÚIIy}e r •.~ak ilutjed11a strauka SfJoloť'uelw 
z tíuterll, a /or ž e kouceriJ' ;tli kontu sl tu/rt#· 
so11aue. tu·č(•ué. oiJsahotto t'ieleué, bez 
oli/iu/u "" to. či ide o ju/Jileum ale/Jo u ie. 
Teda pre kolw su koucerty url'e11é, tulre.wJ-

'''""! ... 
Preduerltír•uom sa mi jetlell z rutlll.)' pri-

luJIIoril l'<' l ou: " Tak čo. ir/u/Je-luí-eskJ •. z ase 
/Jude.~ ma{ Š/c/1/11 ! " lf {Jrt'OIII lll()lllellle SOlil 

siÍitlasll, t•etl' j e to pt·o,[esioualua zaleži
tost: Obl'a/om ma />Šak IWJuulla otazka: 
" No a bJ ty. Nec/Ice.~ ist' u a ko11cert ?". Z 1111-
sletlujucej debaty I'J'St•itlo, že muolw llulí 
si mys/1. ž e koucerty siÍ le11 p re II(ÍS Jn-ojesl
tlluílol ', pre 11kusi .,k ulttíruu či umeleckiÍ 
.~lltcltlu " 11 pre u/ekol'k.)Íclt Sllo/Jtm 111)! pro
Jesimuíli si zase myslime, že ko11certy SIÍ 
pre tý clt drultJíclr. Zt·ejme fJI'e/o 11ás tak 
málo ti/tli/o rw kOIICertocll . Zo .~pii111ého 
llistorlckélw p oltliulu /Jy sa s taký mto llá
zorom tt} t/11/o člas/Oč11e siÍitlasit; t•etl' do
ko llca uie sme rl'aleko od jJI'tll•dy aj dues, 
ked ' sa ko11a}IÍ koucerty, pt·eltllrulky, .fes/1-
''aly , večmJ' a fJotl. i/Ja uaozttj pre u lzky 
kru/l z ríttjemcot'. tím 11šak momeullíl11e 
itle o leu tlrt1lt koucer tuélto ž lt,ota, klmý 
chápeme ako siÍČast' kultiÍruelw vedomia, 
kulltíruello štý lu ž l11o/a. 

Nedá mw mi kolegylía z /Jrrmže, 1111 kou
certe s/or •e11skej SIÍČaS11e} ltud/Jy p ošepla, 
že "občas cíti potl·elm ísl' ·ua tdký to kou
ceri ". Stífrlasue s 1/ou kouštalujem, že tá rlr-
11/ llá viičšiua tých čo 11emôž e IJe% kollcer /o/1 
/Jy t; cllod lua ue z ,,Ias/Il e} muí to r11ej fJOire
/Jy. A tak sl človek OfJiil' klnrlie o táz ky , pre
čo je uás. t.fclt. k t o d v se/Je p estujeme /tÍto 
potrebu tak málo. fJrečo } 11 1/ejJocit'tt}IÍ nj 
iní p1·ojes/oll(í/i - sklndatelin, iute11Jreli, 
muz iko16govia, et c. 0 /Hiitmjem však ue
projesimuí lov, ktor/ i uapl'iek sľnžujiÍcej 
sa ekonomickej situácii, pri m sltícicll ž i 
votuýcft uákltulocft un i11é ľudské činnosti 
a poll·e/Jy , na ko11Ce1·ty clwrlia. 

Samoz mjme, tý mito my.~lleuknmi ueagi-
111}em, a/Jy sme eliot/ili na každý koncer t. 
/de ml o to, že siÍ clwfle, kedy sa ž iada IJyt' 
fJritom. ketly zaiskri ití z ná ma vu1ílo 1'11á 
]Jo/.re/Ja - z1Íčast11it' sa 1/t/ onom obcovrm( 
tluclta, Intelektu a mysle. Preto sn stále 
spy tujem sám se/Ja, k to j e Ilias/ne poslu
cfltičom ftudby , k to j e lltÍr•števuíkom kou
cm·tov, komu Iru nosné i menej fumosué jJo
dltjntltl za uákltulué p1·ostrietlky patria. 
Kto j e l eu tt·e/JtÍJ•s Jestir!ítlnllý poslucftáč, 
tlzdeltmec či ller/Zt lelauec, intelektuá l čl 

sno/J? Kto j e t á /'až ko it/ellt(fikovateľllá 
masa, k tm·á prrw itlelue utwštevuje ko~tcel·

ty? P1·ečo mís fJI'tifesiollá lo t• až lak bada
teľne prestali zaujímal' koncerty IUIŠicft 
kolegm'? IJOm.11ievam sa, že fJoslucftáčom 
je kažtlý kto cftce fmtlbu počtívat; kto sa 
chce obohacor,at'" lltuťt~lej k ultivotlflt; kto 
cftce fJrijfma( "posolstvá" tt} SI'O}icft kole
gov sklt~dateľov, interpretov, i leu kto fmti
/Ju počtÍIItl s prostý m srdcom pre rt~ dos l' a 
p oteše11ie, pretože tloslt1ť ne/Jol jJroll tejt o 
mt/os/l a to muto fJO/eŠellill zašlejJellý ví 
I'IISOIII iiiŠiiiiiCÍOIIÚfllyc/t fJI'OguoslikOV O 

11ýzuame f11ui/Jy v spoločnosti. Zt~liat; žit~t; 

pozorujem. že skladateľov už 11ezmtjíma 
lt•oi·IJa l cft kolegrJII, I'OIIIWko tiež illlerjJI'e
tov - fJI·a vtlaže 11ždy česi' vý uimkám! A .{tu
tleuti? M11oftí siÍ IIŽ /Jolwromwjší ako l clt 
profesori. A fJolitlc i ... o/t!ámjtí 11 z atvámjtí 
dir•tullá, Jeslit!ílly , t·ecefJcie ... Nuž ak viete 
fJre ko/10 SIÍ kOIICet·ty , 1/ílfJÍŠ/e. Ak sme /la 
koucertocft osamoumí, azda sa lepšie poč
,;,," _ Ale/Jo j e to všetko i11akši e ... ? 

MARIÁN J UR/K 

• 
Plných 7 rokov trvala rekonštruk

cia historickej budovy Štátneho di
vadla v Košiciach, symbolickým 
kľúčom odomkol jej hlavný vchod 
prhident Slovenskej republiky Mi
chal Kováč. Bol 23. september 1994. 
Sviatok, aký si Košičania nepamä
tajú, najmä nic na poli kultúry a 
umenia. Dominantou mesta je táto 
budova od roku 1899, jej projektant 
architekt Adolf lang (nar. 1848 
Praha) ju umiestnil na miesto pred
c hádzajúcej budovy z roku 1787. 
Prvé slávnostné predstavenie v nej 
bolo 28. septembra 1899 teda tak· 
mer presne pred 95 rokmi. Posta· 
vená bola v modernom barokovom 
slohu s viacerými eklektickými prv
kami, sochárska výzdoba je dielom 
budapeštianskeho sochára E. Mayc
ra. Po prvý raz v nej účinkovali 
umelci z Národného divadla v Buda
peš ti s Erkelovou operou Bánk Bán. 
V rokoch, ktoré prešli v rôznych zá
p asoch o zdokonal'ovanie vybave
nia, o vlastný ume lecký súbor , o di· 
váka je od postavenia tejto budovy 
až do dnešných dJú symbolický ob
lúk, ktorý kontinuitne spája dndok 
s minulými storočiami. 

Riaditeľka divadla, Dr. Nina Rašlová 
vo svojom sl:ívnostnom príhovore povedala: 
"Sú clwlte ' 'živote ôo11eka, ktoré sa st•ojou 
jedinečnosťou nat,ždy zapfštt do na.~íclt 

sMe. A stí laké clu•íle aj u ltístórii národa, re
pJónu čí mesta, k toré Zllamenajú 11011é 
stránky'' ich dejinách. Dnes j e taká cltt'íf'a. 
llo110r í sa, že 11äčšína udalostí a 11ecf pri po
ltl'ade z díal'ky pôsobí síce pekne, ale ' ' pod
state t'šedne. Až iclt SIÍIIislosť ' ' kontexte ča
Sit a histórie ukáže zbl fzka /cit jedinečnosť 
a krásu. Tak je to aj s našfm dlllacllom. Až 
ked' sí zblízka p rez ríete je/to precízne p re
pracOI'lttliÍ barokomí výzdobu, k lorcí j e cít
li/lo doplnená ·renesančnJÍIII Í a klasíck_)Ínli 
pmkami, celú archileklúm, pochopíte, aké 
jedíneóté kultúrne boltatsl tiO predcluídzaj
úcic/1 generácií sa mím podarilo opäť IIZkri
esil' k ž í11olu. Le/Jo ak p lat i, že člo11ek, klorý 
si ueváž i sám seba. uemôže si vážiť ÍIIJÍC/7, o 
IOIIÍ(IC pfa/Í, že národ, k /OIJÍ SÍ 11et1áži S/lOjU 
kultúru, ue11áži sí s11r~ju dušu." Vhodne cito
vala aj básnika A. Miczkiewicza: .. 0 čo z t,ele
!Jíte a polepšíte Sl 'Oje duše, o to zue/ebíte St'r>
ju t'lasl' a s11oj e prrít'a." echýbali múdre 
slová, prejavy, vyjadrovali sa štátnici, osob
nosti nášho umenia, archi tekti, predstavite
lia nášho spoločenského života. Ľubo Ro
man, ktorý sa z postu ministra kultúry SR 
najviac zaslúžil o dobudovanie rekonštruk
cie povedal: ., Ked' prídu rttt.5e delí do toll/o 
priestoru, zasta 11 ú ' ' uemom úžase, prelože 
j e lu krásne. je to aj pre ní cit zríuäzok, aby 
/tí krásu zaclwvalí pre svoje delí." Po prvom 
zhliadnutí in teriérov rekonštruovanej histo
rickej budovy vyjadril svoje pocity prezi
d e nt Michal Kováč: "Som t'e/'1111 .~ľa siný, že 
som chtes mohol odomknúť dvere do k rás
uelw kuttúmeho stánku Štá tneho diuadla o 
Košicíacll. je l o prekrásny slcí1tok, St 'edčf o 
tom, že aj uaši remeselníci stí scl10p11í IJŠet
ko to, čo bolo cenné, ll tnelecky hodnotné ob
JtOuíľ do pôuodnej krásy. MČí111 rados/' z to
lto, že teu/o slrínok dosl rí11ajtí predot•šelk.JÍIII 
olJčauía Ko§íc, občania v)Ícllodoslovellské-
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Vynovená budova košickej opery očakáva svojich hostí... Snímka TASR S. Písecký 

lto regtOJIII a je zárot1eií }Jýcllott celé/to 
Slot•enska. Verím, že 11aší kuiiiÍrllí pracot'-
11 fei, tuorco/lia, urne/ci, i ntet/Jrel i naplnia 
l elllo slá11ok llodnolami, k toré budtí tešiť 
11aších J'urlí, k toré ich /Ju dú jJ(JIIZfmdzollať a 
o!JolwcoNtt: Želcí11t l /lorcom 111noho úspe
ätoo a občanom, ncíllšlevníkorn, c/iuákom 
príje11m é hodnotné zcíž itky." 

cbolo jednoduché dramaturgicky a in
terpretačne vybrať na slávnost nť predstave
nic dielo, ktoré by naj lepšie vyjadrovalo po
solstvá ľudskosti , kontinuilll ~Íičasnosti s 
vekmi d:ívnymi. To dokáže len Verdi a jeho 
Nabucco, kto rý chce "aby v tejto krajine za
vládol zákon ľudských práv ... " (Pozn. re 
dakcie: Toto tvrdenie o nenahraditeľnost i 
maestra Verdiho je číry sofizmus.) aviac 
dielo naštudovali Košiča n ia v predcháclzajÍI
cej sezóne pre Paríž a v repertoári súboru je 
už od roku 1988. Pôvodne v s lovenčine ho 
naštudovala r ežisérka Drahomíra Bargá
rová, pre Paríž potom dielo opii ť študovali v 
talian čine . V takejto podobe z:tznelo aj na 
slávnostnej premié re. ová bola však výpra
va, scén a a kostýmy od j á na Ha n áka a 
Danice Haná kovej. Dirigenta 13orisa Ve
lata te ntoraz V)'Striedal zbormajste r a diri
gent ján Drietomský, aj v obsade ní niek
torých postáv sa objavili nové tváre. Pred
stavenie abucca som mala možnosť vidieť 

predtým, rovnako videozáznam z parížske
ho predstavenia a byť prítomná aj na sláv
nostnom predstavení, môžem teda hodnoti ť 
a porovn ;íva ť. Nic vo všetkom sa darilo lep
šic, nie so v e tkým možno súh lasiť. V kaž
dom prípade sme divad lo otvárali s vlastným 
umeleckým sÍi borom, kto rý ukázal svoj stl
časný umelecký potenciál, vlastnú tvár, kto
rá by sa mala v nových podmienkach začať 
profilovať do kvali tat ívne ešte vyššej podo
by. PretOže je to súbor "staronový", nie všet
ky zložky sÍl rovnako na vysokej profesion{tl
ncj úrovni. Dirigent Boris Vdat, uznávaná 
osobnosť verdiovského repertoáru dielo na
študoval, vniesol clo hudobného pohľadu 

žhavosť talianskej melod iky, orchester pod
riadi l spievanému slovu. Mladý j á n Drie
to mský prevzal toto naštudovanie a dotvo
ril ho hlavne o prácu so zborom, o spoluprá
cu s novými spevákmi a o rchestrálnymi 
hdčm i. l loci počtom nic dosť hutný orches
ter znel prijateľnc, ba v mnohých partoch až 
prchapujúco dobre. ajmii pn:dohra si vy
žadovala viac dynamického rozpiitia, agogi
ky. Obsadenie hlavných postáv bolo takisto 
charakterist ické - abucco v stvárnení 
Františkom Balúnom bol z h ľadiska muzi
kali ty , ci tového prejavu pôsobivý, menej po 
stránke hlasovej techniky. Zachariáša pred
stavoval hosť - Richard Novák z Brna. 
Stál)'mi členmi súboru sl! mladí Uk ra jinci 
Oleg Korotkov (Zachariáš), na premiére 
stvárnila Abigai l Neonila Kozjatinská. 
Tmavo sfarben)' hlas Viery Hro n ske j pred-
tavi tei'J,.)' Fenen)' sa nedokázal naplno rozvi
núť. 

Vlastné pocity z pre miér)' môžem pome
novať jednoducho ako zreteľné videnie kva
lít tohto umeleckého súboru, ale aj potrebu 
súbor dobudovať, vylepšiť , s tavať na dobrých 
tradíciách, pozývať mladých, dať príležitosť 

hosťujúcim umelcom, skrátka predkladať vý
kony add :vátne ku kráse a hodno tám prost
redia, k potrebám dnešného modernťho a 
náročného diváka. estra tiť dôveru ľudí, 

ktorí teraz s takým neobyčajným nadšením 
vyhľadávaj ú príležitosť k návšteve tohto kle
notu našej ku ltúry. A úloha to bude možno 
ťažšia , ako samotná rekonštrukcia. 

LÝDlA URBANČÍKOVÁ 

e Pozn. re dakcie: S poľutovaním konšta
tujeme, že na túro významnú uda losť nebola 
naša redakcia ako jediný hudohn)' časopis 

pozvaná, ba ani ďalší významní predstavi tc· 
lia slovenského hudobného života. Vedenie 
divadla to zrejme nepovažovalo za "dôstoj
ne, hoci sme sa o to usilovali. 
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llle111, že každého autora sa dotkne. ak 
11/ekto spochylmí jeho 11ázor. Mrzf llltl, že 
som t;)'IIOialtak,Ýio pocit . Priznát1a111, ž e od
fJOIIerf' p. Podmck éllo bola excelelllllfi, s plejá
dou llttÍdiJ'clt citdtot •, t:JíuodoL• a analógií ( i 
keď obL'as p r íliš odt'až iiJÍclt). Predsa I'Šak zo
pakujem: dat' s/rn1u eufónia celko/It iii.JÍ ob
salt 11emd §a nw 11a úspech. (Ak sa ukáže 
opak, rád sa ospmt•edlll fm.) .fe o§ak zrejmé, 
že termí11 eufónie tu 11ebol pn;orar~ý, môj {/á
ll Ok /I()IJOril o tmgédii umeleckej ltltdiJy 11 lla
§om storo{/ - to sú tie " dishamtôllie '· - o 11/em, 
ž e to z11epokojnje 11/IIOhich 1'11dí. P. Porh·ack)Í 
ut•rldza síce mnohé t•šeobewé, llik,J'III IIespo
cltybllooallé stíoislosli (pri čítaní som sa ef/il 
oko lll(t~)Í žiačik), 110 p rakticky 1/eodjJOtlet/á 
na otázky adresot•tllté 1111/Zikológom: ako ol
tli a d 'al§ie perspektf11y spoločenského uplat
nenia IIOI'ot•znikajtícej hudby. Už dl/té de
sat'ročia sa ubezpeótjeme, že problém ll()llej 
ltudby t ;)•rieši čas- sme na sklo11ku stom('ia a 
teli l o cíel'je l ' 11edohl'ttd11e. P. Podmck,)í pf.~e, 
že IIU!ia futurologlckd otázka "oô /Jec nie je 
.fittumlogíck á, aleje to takmer is/fJ/a". Prá11e 
tu so111 L'ttkal, že dopo11ie, ako a pret'o si to 
11/)IS/f. ' 

· tažko mi je akceptomt'postoj ., t •onkoncom 
111t1 nez(lftjíma. že ... sa kontakty medzi ot lOU 
ltndlmn a poslncltá<'mi pretrhli''. To je, ž ia/', 
stíčasl' tej tmgédíe. Nriz11e IIJÍmky môžem äto
Ntt' ttj ja . .folioeta sa ker~)•sl za jeho pmžskélto 
pobytu op.J'tali, čo sí myslí o 1ot•ej hudbe. 

Odpot•ed:· t•iete, netreba to c/I(ÍjJat' ako hudbu, 
ale ako hru so Ztlllkmí. Táto jedi11á t•eta ml 
pomohla celkom /11áč tlllfmať hudobné e:\jJe
rillteiiZJI· lst_ý 11áš modem e orieiiiOtltllt)Í skla
da/ef' (111e11o nen11ádzom) roz žar101111e po
znamenal: Stocklwnsenot•a ško/o je "po
lltslon emcooza preltratú tlojnn"(!). á:OIJ' 
SIÍ /edo Sk ll/OČ/le t •ef'mi l'liZIIOrodé. 

Neprlpísnjte mlnepocltofJellie pre stít'rtsné 
t11orit•é s11aženia. M1/a sa skttiOČIIe /Jo/es/Ile 
dot)íka osud dnešného lwdobnélw 111/tenia, 
a l;lt 'O ozt'altn k /IZdelanJÍIII - alebo dokonca 
nrtjt•zdelallejším - f'nrf'oni našej doby. llri1111Ít' 
lúč S tle/la do nrtjblíž§ej budúcností -tojepr()
blém, /la kt01:ý by SOlil rtíd poéllfllfÍZOI:)' za
SIIiileii)Íc/t. 

7.rloemm: Člcí1tok Mi11iatúra - l ·'ttlttáz ia 
so111, ž íat; 11ečítal. l11ok: kfl(t/iZJ' autom fJO
ZIIri lll a jednoznat'ne IIZIIriNIIII, le11 - neo/1-
clládzat' podstatn problému, ktotJ' som opa
kofl{tlle IUtZfl(t/ /mgédíon. Vedel som, že 1/a
stolellíe to/tto pmiJiéntn je ntož11o lleltorrlz
non fJmflokácion, 110 ktorú so111 ntoltol do
stat' odfio/led' napr .: t;J! sa do toho jednodu
cho nerozumiete. Ale/Jo raciolltítllejiiín: éo 
bude ~· ltndbontl 2 / . storočí, to d11es 11/kto a ní 
netuší. 

Klodenle otázok fl.~ak uždy spret•rldzalo 
(ba sli/1/u/oualo) t')íl l(!i l'tltlskej kn/Ltít:)'. flrle
.~ellie 11/kdy lleprillíeslí slot111é súbr~ie, ale le ll 
ltlboké Ztlažootlllie stít•islostf- ten skúlltf/I IO 
hl'odrtjúcfltí{ st,etla. /~O IS J.A IIDO.~fl 

SFZ V JAPONSKU 
Z dvojtýždňovC.:ho 7:íjazdu do .Japon,ka '" 

vr:íti l Slovenský fílharmonick)• zbor. Spolu 'o 
Štát nou operou z Viedne a pod t:lktovkou sve
tozn:ímeho dirigenta Claudia Abhada účinko

val v Tokiu v troch predstaveniach opcry 
Modt:sta Pt:t rov ib M usorgskC.:ho Boris 
Godu nov. Publikum prijalo predstavcnit: · a 
menovite aj účinkovani e;: Slovcnskt:ho fil har
mol~i~ktl~? ~boru - cs,.,f>brp~ským nad;t:ní,~1 , 
ktoré vyjadnlo zakazdym polf1odinovym po-

., (l . '" . 

tlt:skom na otvorcnt:j sct:ne. C. Ahhado roko
val M> z:btupc:lmi Slovt:n,kt:j fi lharmónie o 
d':~ l~ích konkrétnych projcktoeh. Slovt:n, ký 
filharmonický zhor dva dni po navra te z 
Japonska odt:t:stoval 4. ok tóbra na 6 dní do 
Lyonu, kde účin kov:ll pri prnlvedt:nl vcl'kého 
vok:í l noorche~trálneho diela Johannet.a 
Brahm~a emecké rckvit:m. Tri koncerty di ri-
goval Emanuel Krivin, spoluí1či nkoval 
Orcht:,ll:r National de L)'On. ' ' ,, 

HUDOBNÉ 
INFORMAČNÉ STREDISKO 

HUDOBNÉHO FONDU 

V SPOLUPRÁCI S 

Ministerstvom zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva 
Generálnym konzulátom Dánskeho kráľovstva 
Dánskym hudobným informačným strediskom 

PRIPRAVILO 

MESIAC 
DÁNSKEJ SÚČASNEJ HUDBY 

pri príležitosti Dánskej kráľovskej návštevy 
Slovenskej republiky 

Pre záujemcov sú v priebehu októbra priprave
né nahrávky, partitúry a propagačný materiál o 
súčasných dánskych skladateľoch. 

Na Vašu návštevu sa tešíme denne od 12.00 do 
17.00 hodiny v Hudobnom informačnom stre
disku HF, Medená 29, 811 02 Bratislava, tel.: 
07/33 13 80, telfax: 07/33 35 69. 

V di'ioch 29. l 1.- 1. 12. 1994 sa v pric!>toroch 
Ped:1gogickcj fakulty v 1 it re uskutočni celoš
tátna vcdccko-pt:d~gogick:í konferencia 
Nitra 4- Hudobná výchova vo vývoji sú
časnej hudobnej kultúry. Toto ví•znamnC.: 
kultúrno-spoločenské podujatie nadv:izujt'1ce 
na tradíciu nitrianskych konferencií o hu dob· 
nej v)•chove sa bude: konať pod 7:íšti tou 
MiniMer,tva škobtva a vedy SR. a jeho orga
niz:kii sa budú podid'ať: 

Pedagogická fakulta VŠPg v Nitre, mesto 
itra-Mcstský úrad v Nitre, Slovensk:í hudob

n:í spoločnost', Asoci:ícia učitcl'ov hudby 
Slovcn~ka , Slovenska hudobna unia a 
Sloven~ka muzikologicka a'oci:ícia. 

Cicl'om podujatia bude analí•za a intcrpret:í
c ia 'ÚÔIM1ých reálií ako i prognózy ich tl'alšic
ho vývoja v širšom spoločenskom kont ext ~:. 
Rokovanie bude: d'alej zamerane: na ot:ízky 
hudby a hudobnej výchovy s tendenciami Sll

časného životného ~t)11L I , ako aj na súčasne ~a 
tvoriace programové ~ výchovno-vzdt:l:ívacic 
modely :1 pnstupy v hudobnej výchove na jed
notlivych stupňoch škôl. Súčasťou rokovania 

konferencie bude aj problematika škobkej 
pnpravy národnostných menšín (matl'ar,kej, 
rómskej, pol'skej , ukrajin!>kej), ako aj alterna
tívnych škôl, ci rkevných " kôl, ZUŠ a pod. roko
vanie konferencie by malo prbpicť k výmene 
skúseno~tí odborníkov z obbsti hudobno-vý
chovnC.:ho a umelcckC.:ho vzdelávania, k hl'ada· 
niu alternatív pre optim:ílne 'uplatnenie hu· 
dobnej (ako i eMctickt:j) výchovy na rôznych 
s t upňoch a typoch ~kôl. 

Na konferencii vystt'1pia významné o'oh
nosti st'1časného, domáceho i zahraničného 
hudobno-pedagogického, vedt:ckého a kult tir
no-spoločenského života. 

Výsledky konfcrencie itra 4 by mali pri
spieť k skvali tneniu programov)·ch ciel'ov na
šej spoločnost i v oblasti vychovy a vzdel:ívania. 

V prípade z:íujmu o t'1 časť na vedecko-peda
gogickej konferencii prih l:ístc sa obrarom na 
adresu: 

Katedra hudobnej výchovy PFVŠPg 
Konferencia Nitra 4 
Trieda A. Hlinku 1 
949 74 Nitra 

GRANTY EURÓPSKEJ KOMISIE 
PRE KULTúRNU ČINNOSŤ POSKYTOVANÉ 

PROGRAMOM KALEIDOSCOPE V ROKU 1995 
V nadv:iznosti na toht oročn)' llspe~ny pro

gram spolupráce v oblasti kultúry, na z:íklade 
ktorej zí~kal projekt rekonštrukcie St:í tneho 
divadla v Košiciach grant v sume 70 tiSIC ECU 
(2,66 mil. Sk), Dclcg:ícia Európ,kcj kombie 
pre Čt:~kú republiku a Sloven,kíl republiku 
pr ijíma prih lá;k) pre program Kalcido~cope 
na rok 1995. Cid'om tohto programu je inte
groval' slovenské ku ll t1rne aktivity v r:ímci ~ir
šicho európskeho kontextu prostredníctvom 
umožnenia v:ičšieho verejného prbtupu a 
oboznamovaním~ kultúrou a históriou európ
skych narodov a podpora spolupr:íce medzi 
zt'1č:"tnenymi vo ~vete kultúr)'. Program, kto· 
ry je otvoreny pre projekt)' a podujatia t.a
h ŕ iíajtiCC účastn íkov zq Slovenskej republiky 
spolu s partnermi z najmenej troch čle nských 
ŠliÍIOV El\ obsahuje: 

l. Kultúrne podujatia európskej di
menzie, čo znamcn:í, že akcia musí byt' 'polu
organizova n:í kultúrnymi org:1nizaciami po
ch:ídt.ajúcimi z nic menej než troch členskych 
št{ltov Eli a rov1iako podujatie musí zahdíat 
úôtstníkov z troch členských krajín El} 

2. Podporu umeleckej a kultúrnej tvor
by povzbudzovaním mobility a ďalšieho vzde-

l:ívanla tvorivých a úči nkují1cich umclcov a 
iných o~obnostf či nn ých v oblasti kult tli')'. 

3- Transnárodné siete pre kultí1rnu 
spoluprácu medzi sloven,kymi kultt'1rnymi 
organizaciami a minim:ílne tromi í1častníkm i 

z člcn~kych krajín Ell. 
Podpora bude pred,tavovať maximálnu Ml

mu )0 tiSIC ECU (pribl ižne l , 14 milióna Sk) a 
nesmie pres i ahnu ť 2S "" z celkových nákladov 
podujatia. 

Ziado,ti pre podujatia, konanC.: v roku 1995 
musia byť podanť do l. decembra 1994. 
Prihla~l)y možno získaL na adrese: 

European Commbsion 
DG X/ C-1 
KA LEI DOSCOPE 4/ 42 
120, ruc de Trevcs 
Ll- l O 19 13russeb 
Belgicko 
alebo: 
Koordinačná kancelária Phare 
Sládkovičova 3 
8 1 l 06 Bratislava 

Pri príležitosti 45. výročia založenia Vysokej školy muzických umení 
v Bratislave Vás srdečne pozývam tl.a 

. PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE ABSOLVENTOV VŠMU, 
ktorť bude v Bratislave, v piatok 4. novembr a o 22.00 h v kaviarni CASI NO SLOVAKIA 
( Reduta). 

Podmienkou uskutočnenia n ášho stretnutia j e, že pošlete n a n áš účet č. ll 521-
012/ 0720 á rodná banka Slovenska 400,-Sk na pohostenie. 

Pokia l' sa o to to stre tnut ie, vážené kolegyne a k olegovia zaujímate, poukážte nám túto 

sumu do 20. 10. 1994 a súčasne n ám na tel. č. 33 21 72 účasť potvr cl'te. 

Ústrižok poštovej poukážky je vstupenkou na stretnutie. Tešíme sa, že sa spo lu opät' 
uvidíme a budeme si mať navzájom čo poved at'. 

doc. Martin Huba, 
predseda AS VŠMU 

prof. Ivan Parik, 
r ekto r VŠMU 

Riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na 
obsadenie voľných miest v orchestri Opery a Baletu SND: 

-vedúceho skupiny viol 
- tutti hráča v skupine vi oJ 
- hráča do skupiny lesných rohov - l. sólo hornista -zástupca 
ved. skupiny 

Konkurz sa bude konať dňa 21. ll. 1994 o 9.00 h v skúšobni orchestra v budo
ve Opery SND na IV. poschodí Bratislava, Gorkého č. 2. Písomné prihlášky po
sielajte na adresu: Orchestrálna kancelária Opery SND, Gorkého č. 2, 815 86 
Bratislava. 
Konkré tne požiadavky na prcdhrávanie budú písomne zaslané na adresu 
konku rzanta. 

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvo j týždenník. Vychádza vo Vydavatel'stve OBZOR, š. p., Špitálska 35, 815 85 Bratislava, šéfredaktor PaedDr. Marián jurík. Redakcia: Lýdia Dohnalová, Martina 
tlanzelová, technický redaktor: Stanislav Zemánek. Adresa redakcie: Špitálska 35, 815 85 Bratislava, teL 36 83 06, 36 12 51-5, fax: 36 83 06. Tlačia: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra. 
Rozši ruje Poštová novinová služba. ú stredná expedícia dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijíma redakcia časopisu a odbytové oddelenie 
Vydavatel'stva OBZOR. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPJ> BA - Pošta BA 12, dňa 23. 9. 1993, j. č. 102/ 93. lndexné číslo: 49215. 



KONCERTY 

P. Bagin pri príhovore nad hrobom E. Suchoňa. Snímka I. Mach 

· Priležitosť ... 
My, národ slovenský máme pamiit' ako

si zvláštne ustroje nli. Ňou r iadime a evi
dujeme vlastnú históriu . · o u regulujeme 
memoáre vlas tnej c ivilizácie. Kultivuje
mc kultúru. Mame svoje kritéria i hrdosť. 
Aj p )rchu v krpčiarskcj nedotknutcl'nos t i. 
l Jl'adímc v túžbach za cudz ie o bzory, po
milllk vlastné monume nty. M:íme pamii ť 
ustrojcnli na vnímanie abstraktných dia
l'av. 

Málo nápadn:í (skôr nen:ípadn:í) po
zvanka nás zvala na koncert Sloven skej 
filharmónie z tvorby Eu gena Su cho
i'ía v Dome kult t'1ry (zabudl i uvics t' kde a 
do ktorého) na 2;\. septembra o 1 9 .~0 h. 
Progam: Fantázia pre hus le a orches
ter op. 7 a Metamorfózy. Llčinkujúci -
spo menutý orchester SF so svojím šéf
dirigentom Ondrejom Len árdom a 
sólista Peter Michalica. V l'avom rohu 
skromne, rukou prip1sané - l H.OO piétny 
akt pri hrobe E. Suehoi'la. 

ickedy, ba dosť často, my Slovania, 
my Slovaci mame s~lon patetizoval'. Ba až 
prcpatizovať. O kamih, situ:íciu , udalosť. 
Niekedy, ba dosť často m;íme sklon elimi
novať. Preklasifikovať okamih, silll:íciu , 
udalosť na príleži t osť. 

Kto z nás ., p ešiakov" vedel, že na pezin
skom cintoríne, na hrobe náš ho pána 
pro fesora, majst ra Suchoiía bude práve v 
čase jeho nedožitých 86. rokov odhalený 
pomník, kom pozi čn )r č iernom ra morový, 
krásne vypracovaný majestát (autorov 
A. Ilečku , J . Terešenyih o a I. Ooležál
ka)? V ovzduší víri li prlldy oberačiek a ví
kendových pohovov. ebolo nás vel'a ... 
Azda o to viac d ôverne , o to adresnejšie 
zarezonovali tó ny vokálneho súboru. 
Akože inak (aj - či najmä) Aká si mi krás
na, ale aj slová príhovorov, pezinského 
p á na primátora I. Tessela a tajomní
ka SHÚ p ána Pavla Bagina (cit.): 
" ... Zostal s 1/CIIIIi 110 suojich dielach, vo 
S/lOje} ttl01'be, ktorá bola, je a zostát1a zá
kladiiJÍIIl kameiÍOIII I')II'OVJiáLIC/JiiCI SC/ 
11á rodnej l111dolmej k lllllÍIJ' s kllll lÍroll 
oslaln)Ích t ~)'sjJe~)íclt närod011 ... Odi.5iel 
strieiJrovla~JÍ kmel ; kto1:JÍ sa 1/e/1'/IISel 
uchcídzat' o p r-ie11ik do Ew·6py, 011 11 nej 
bol a zos/CÍt ia cez priz mu 11árodného a 
I'J'SOko profesioncíllleho, cez prizmu Stloj-
1/o 1/e/lšeduéllo 1ale111u ... Ak sa d11es sklá
iía me nad ll robom !le!'kéllo lll(!jsl ra llus
l'ollého kl'úča, môžeme mu sncíd' /)ove
dei/; že j eho odkaz ln·do nesieme d'alej; 
odkaz profesiollality, umeleckého maj
si /'Otls/ua, 11rírod11ej llrdosli a lásky k SilO
jel i ... 

Po tešilo ma, že som bola zlým proro
kom. Predpokladala som , že na ko ncerte 
bude málo publika. Vel'ká sála pezinské
ho Domu kultúry bo la prekvapujúco na
plne ná. Pezinčania si vedia uctiť pamiat
ku svojh o vel'kého rodáka. Dokážu oceniť 
umenie, senzitívne vnímať hudbu . Ani 
nie vcl'mi vyd arená akus tika sá ly ne pre
kážala pri prežívaní dejov hudby, ktorú 
s me počuli to l'kokrút no napriek tomu, 
stá le nás oslovuje - dôverne i v nových sú
vis lostiach, s láskavosťou, dramatid:ým 
nervom, veľkorysými, pevnými líniami. 

Vtec~y mi prišlo na um, že talent je 
vlas/ne kolekiÍLIIIC/ pmnäť. A siÍs/redená 

do j edl/olli flea, dá tla šancu o stupienok 
sa prekona( - M. Rt"Jf'us. 

Fantázia pre husle a orchester op. 7. 
Ako zvl:íštne, ako mysteriózne zn ie jej 
v~wpná té ma, ako je prežiare nú pastelo
vým odleskom farieb, rapsodickým vy
p iitím giest... Ako umne rozpriadajú dia
lóg sólujúce husle. Proste- fantázia, ktorá 
však v žiadnom z o kamihov ne prebujnie 
do hýrivých dimenzií. Je v nej silne prí
tomn}• logos, náboj duc ha, noblesa. O pus 
7 znel znovu, po takmer polstoročí od je
ho zrodu. Oslovoval a uchvacoval nás ne
smie rnou aktuálnosťou svojej dikcie. 

Akoby 11 11rílllom liehu, kloré lias/alo 
po cltflíl'kot'om premšenf e.Yislellčného 
lomozu, poulió~ej doj)rctL')' by/ia, odm
Z if sme za{lfli lichtíc"ko a jemne fika l' 
St l(~ju /'udskú du.~u. Tú dušu, 1Ut ktorú 
/ol'kokrát nebolo času, že sme namz tak
mer prek vapenf i zaskočení jej nežným, 
ale nástoj6f!J'm klofJaním.- M. Rllfus. 

O o boch interpretačných protagonis
toch večera - Petrovi Micha licovi i Ond
rejovi Lenárdovi viem, aká bytosrne bl íz
ka je im Suchoiíova hudba, i aký naplnený 
bázi'íou bol ic h l'uclský ko ntakt s osobnos
ťou p:ína pro fesora. Ich výkony LO abso
lútne reflektova li. Mic hal ica s krystáľo
vou e móciou a prienikom inte lektuála 
modelova l a ko mentoval svoj part, Lenárd 
s neu tíchajúcou, priam mladíckou ener
giou, ale aj rozvahou držal pevne bdelý 
svorník nad o blúkmi oboch skladieb. 

Metamorfózy. Pre mi1a sú skvostom. 
Počuli a čítali sme mnoho ic h verbálnych 
výkladov. Akokoľvek, nadovšetkým i je 
hudba. Pos vätená talentom. Su bjektívna 
výpoved' o človeku s jeho človečenskými 
rozmermi. Premietnurými n a plochu 
ume nia. Vždy mi v nich imponovala dôv
tipná zomknutosť arch itektúry, koncent
rovaná si la myšlienok. Napríklad- ako im
presívne sa vznáša a rozprestiera idylic ké 
Larghetto, aby vzápätí v kontraste "naru
šilo " líniu dramatické Apassionato... a 
množstvo ďalších a (falších zákutí, poču
tých a predsa ZÍlOVll objavovaných detai
lov a syntaxií v d ôverne známom teré ne 
hudby. Viac než symbolic ky vyznela prí
tomnosť prvé ho kreátora skladby · na pó
diu i na zvukový záznam, dirige nta dr. 
Ľudovíta Rajtera, mimochodom, tiež pe
zinské ho rodáka. 

Pôvabným doplnkom podujatia bola 
rozsahom skrom ná expozícia maliar
skych prác detí zo základnej školy, kto
rých motívo m a ústrednou té mou bola 
inš pirácia hudbou majstra Suchoiía. Mu
seli sme obd ivovať imaginatívny svet det
ských malieb - Varila myšička kašičku , Ej, 
pred hostincom, Ked' sa vlci zišli, Bodaj 
by vás ... 
Večer sa pominu l, osta lo t icho s doznie

vajlleim echom velebných tó nov, pek
ných, povznášajlicich zážitkov. A predsa 
mi nedá nezopakovať, že sme národom s 
ozaj zvláštne ustrojenou pamäťou , čudes
ným zmyslo m p re hodnotový systém. 
Listovala som totiž v programoch cyklov 
nastupujúcej koncertnej sezóny. Ko fko 
sklad ieb majstra Suchoňa som narátala ... ? 
Alebo možno zas niekedy, ked' zas bude 
príležitosť... L ÝOIA OOHNALOV Á 

OCJEJIDY 
I(DE 

12. október 
MS SF Bratislava BI IS Moyzesovo kvarteto; 
M. Moyzcs,J. Ha trík ( 17.00) 
SF Bratis lava 13HS SKO, P. Toperczer; Mozart, 
13arher, Stravinskij ( 19.30) 
SND Bratislava Verdi: Otello ( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho 
z(lzračný plášť ( 19.00) 
DJZ Prešov Russel: Pokrvn í bratia 

13. október 
SF Bratis lava 1311S Orphei Dragar; O. 
Pc.:rsson, A. Alin , F. A li n - Šved. ( 17.00) 
KS SR Bratislava llHS Symf. orch. moskov
skej filharmónie.:, dir. V. Sinajskij, Prokofiev, 
šostakovič, Čajkovskij ( 19.30) 
SF Bratislava BI IS Jazzový konce rl (22.00) 
SND Bra tis lava Donizc.:ui: ápoj hísky 
( 19.00) 

14.október 
SF Bratislava BI IS SF, dir. O. Lenárd, K. 
Kashkashian, vla, ). Lotric; 13c.:ethovcn, 
lli ndc.:m ith, Berlioz (20.00) 
SND Bratislava Dánsk)' kráľovský balt:t 
( 19.00) 
NS Bratislava Tolcsvay-Mliller: Evanjc.:lium o 
M(lrii ( 19.00) 

15. október 
SND Bratislava Puccini: Bohéma ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica Verdi: Traviata ( t8.:\0) 
NS Bratislava Tolcsvay-Mi.iller: Evanjelium o 
M:írii ( 19.00) 

16. október 
Mirbachov palác Bratislava, Komorný kon
ceri, ll . Štolfov{I-Bandová, O. llridková 
( 1().50) 
KS Bratislavského hradu "Hudba n a hra
de~ J. Zsapka, D. Zsapková, V. Rusó; Quantz, 
Viva ldi, Giuliani , P. Maninček (17.00) 
NS Bratislava Tolcsvay-MíHier: Evanjelium o 
M(lrii ( t9.00) ' 

17. október 

SND Bratislava). Offenbach: Hoffman nove 
poviedky ( 19.00) 

18. október 
ŠO Banská Bystrica G. Donizeni: Nápoj 1:\s
ky ( 18.:\0) 
NS Bratislava Lloyd Wchbcr - Ri ct:: jozef a je
ho zázrační• plášť 

19. október 
SND Bratislava Gounod: Faust a Margarcta 
( 19.00) 
ŠKO Žilina dir. M. Buckland-Hofstettcr, V. 
l.lrit., 13. Kuchars l·:y, SR ; 13t:cthoven, Mozart, 
ll aycln ( 19.00) 
NS Bratislava Lloyd Webber - Ri ce: jozef a je· 
ho zázračný plášť 
DJZ Prešov Russel: Pokrvní bratia 

21. október 
SF Bratislava Slávnostný koncert k 45. výro
čiu SF, dir. O. Lenárd, A. Temma Qap.); Bella, 
Mendelsohn-13artholdy, Dvofák ( 19.30) 
SND Bratislava G. 13izet: Carmen ( 19.00) 

22. október 
SND Bratislava Čajkovskij: Labutit: jazero 
( 19.00) 
NS Bra tislava Ru~sdl : Pokrvní bratia ( 19.00) 

23. október 
Zrkadlová siei1 Primaciálneho paláca 
Bratislava Cappella Istropolitana, j. 
Podhoranský, vel.; Richter, 1-laycln, Hindcmit, 
Bartôk ( 16.00) 
KS Bratislavského hradu "Hudba n a hra
de" K. Roško,.J. V. Michalko, llratisl. chlapče n- . 
ský zbor, dir. M. Hovi'láková; Purcell, , :Jnlr()(:h, 
Martini , Burns, Albinoni , Coupt:rin , Franck, 
Schíit z, Mozart ( 17.00) 
NS Bratislava Russc.:ll: Pokrvní bratia ( 19.00) 
DJZ Prešov F. Leh:ír: Veselá vdova 

24. október 
SND Bratislava Verdi: Nabucco ( 19.00) 
NS Bratislava Lloyd Webher-Rice: jozef a je
ho zázračný plášť ( 19.00) 

25. októ ber 
SND Bratislava Wagner: Tannhäuser ( t9.00) 
Zrkadlová sieil Primaciálneho pa láca 
Bratislava Komorný koncert, 13. Kucharský, 
SRN; Mozart, 13rahms, Suchoľí , janáček 

( l 0.30) 
ŠO Bans ká Bystrica G. Puccini: Madamc 
Bulterlly ( 18.30) 
ŠF Koš ice jazzový ko ncert ; Š. Markovič, J. 
Bartoš, S. Mácha,.) . Griglák, C. Zelt:nák ( 19.00) 
NS Bratislava Lloyd Webber-Rice: jozef a je
ho zázračný plášť ( 19.00) 

26.október 
NS Bratislava Davis-Wright-Forrest-Ycston: 
Grand ho ICl ( 19.00) 

20. Bratislavské jazzové dni 
21.-23. 10. 1994 

PKO - Bratislava 
Predbežný program: 

21. 10. Les McCann (USA) 
Christian Power Trio (Czech - USA) 

22. 10. Klaus Konig Orchestra (O) 
Mike Mainieri and Steps Ahead (USA) 

23. 10. E.S.P. {H) 
Ray Brown feat.James Morrison ( USA) 
Maceo Parker and Roots Revisited (USA) 

ďalej vystúpia: 
Bohusläan Big Band, feat. Larsjansson Trio (Švédsko) 
The Berklee Student All-Star Guitar Ensemble (USA) 

Prehliadka slovenského jazzu 
J . O. ŠOšoka,J. Bartoš, P. Lipa a T+R Band, A. Bartošová, Madre, Bossa Noha, 
A. Šeban, B. Trnečka, O. Húščava, G. jonáš, K. Ondreička a ďalší. 

SLOVENSKÝ ROZHLAS V BRATISLAVE 
ŠTÁTNY FOND KULTÚRY PRO SLOVAKIA 

UVÁDZA 

ORGANOVÉ KONCERTY POD PYRAMÍDOU 
16. októbra '94< -Imrich SZABÓ 

Q. S. Bac h, F. Liszt, L. Vierne) 

30. o któ bra '94 -Ferdinand KLINOA 
(P. du Mage, C. Franck, M. Du p ré) 

13. novembra '94 - Anna ZÚRIKOV Á-PREOMERSKÁ 

(D. Buxtehude,J . S. Bach,J . Grešák, F. Liszt, l. llrušovský) 

27. novembra '94 -Ivan SOKOL 

(C. Franck, ll. Mu let, O . Messiacn, M. Du pré) 

ll. decembra '94 -J á n Vladimír MICHALKO 
(M. Reger, . Kari-Elert, II. Kaminski, P. Bre iner, ll. F. 

Micheelsen, l. Zeljenka,) . V. Michalko) 

Vždy v nedeľu o l 0.30 h . 

Koncertné štúdio č . l , Mýtna ul. l. VSTUP VOĽNÝ 



FESTIVAL- SEMINÁR 

Začiatko.m leta sa v malom francúzskom mestečku Divonne, ktoré leží na fran
cúzsko-švajčiarskej hranici pri Ženevskom jazere, uskutočnil40. ročník festivalu 
komornej hudby · Festival de Divonne. Niesol sa v znamení francúzskej, nemeckej 
a najmä ruskej komornej hudby (z diel P. I. čajkovskébo, D. šostakoviča, S. 
Prokofieva) a popredných ruských interpretov: huslistu Maxima Vengorova, kla
viristov ltmara Golana, .Lisy Leonskej, Kellerovho quartetta a ďalších vý.znam
ných inštrumentalistov. Osobitému záujmu sa tešilo predvedenie komornej ope
ry Igora Stravinského Príbeh vojaka, ktoré bolo zároveň aj vyvrcholením fcstiva· 
lu nazvan.ého Souvcnirs de Russie. 

znižovaním vý;ky klenby, viacerými systémami 
vypracovania hrlibok dosiek a tď. Z tohoto pr· 
vého obdobia bol tu vystavený aj nástroj z roku 
169 1, známy pod menom . ll ilton", ktorý sa ale 
už diametrálne líši od vy;šic uvedeného a nesie 
jasné znaky charaktcrbtické pre: Strad ivariho: 
modcl je pretiahnutejší, klenba nízka avšak pl
ná, ktorá pomerne plytko prechádza do okra
jov. 

Druhé obdobie · zlaté · sa datuje asi od roku 
1700-1725. Toto obdobie bolo zast(lpené ná
strojmi .Hcmbcrt · Milanollu" z roku 1703 a 

Festival husi el Antonia Stradivariho 
V rámci 40. výroči a festivalu sa uskutočnila 

pod záštitou švajčiarskeho majstra husliara 
Clauda Lchct;J z La Chaux-de-Fonds, v spolu prá· 
ci s výrobcami Ricardom Ucrgonzim a Araelom 
Landom, výstava majstrovských huslí kori féja 
crcmonského nástrojárskeho umenia · Antonia 
Strad ivariho ( 1644-1737). Uolu mimoriadn)'m 
zážitkom vypočuť si koncert uveden)' takým SÓ· 

listom akým bol M. Vengorov na špičkových 
stradivárkach, ktoré má zapožičané zo , tátm:j 

majitcl'a · husliara z Lyonu. Etiketa nástroja ne
síc poznámku .ah1mnu~ icolai Amati ", čo zna
mená, že samotný Stradivari ~a označuje v tom· 
to nástroji ako žiak Amatiho . .Je tO jediný písom
ný doklad, ktorým sa jednoznačne sám vyd:íva 
za žiaka a pokračovatcl'a Amatiovcov . .Je to nád· 
herný a vel' mi zachovalý nástroj, ktorý nesie jas· 
né štylistické znaky tejto školy, t. j. vysokú klen· 
bu, okrúhk:jšie línie obrysov a s tým sí1visiace 
línie sl imáka a !~otvorov. Materiál, ktorý je tu 

Majstri husliari R. Bergonzi, G. Miicke, P. O'Loughlin 

ruskej zbierky hudobných n:btrojov z Moskvy a 
porornať ich s d'alšími z expozície. 

a vy~tavc holo mo7.nc vidiel' patoro stradi· 
v;~~~~~z.r{\~nyd\.Ohdul>í jeho pôsobcoiiJ. Každý 
z nástrojov m:í určité charakteristické prvky a 
danosti. Ako je všcob~cnc zn{tmc, Stradiv:íriho 
pôsobenie je rozdelené do troch období: 

Prvé počí tame asi od roku 1666, v ktorom 
pravdepodobne začal pracovať nezávisle od 
svojho majstra icolu Amatiho. Z tohoto roku 
bol na expozícii 7~tstÍipený jeden nástroj známy 
pod mcnom .Silvestre" • podl'a niekdajšieho 

použi t)r · h lavne spodná doska, sa objavuje čas
to u St radivariho na~trojov v prvých rokoch je· 
ho práce · je to pol'n) javor zo ~<:' crnťho 
Talianska, tangenciálne rezaný bez hlbokého ŽÍ· 

han ia. Horná do~ka je z h ustora~teného .licsko· 
vého" smreku (nem. 1-lasclfichte, tal. abet<: ma
schiato). Takisto lak svojou svetlou, zlatožltou, 
do oranžova prech:ídzajÍicou farbou, pripomí
na A mati ho n:ístrojc. V tOmto období postupne 
prechádza Stradivar i vývojovým štádiom, ktore 
je charakterizované rôznymi modelmi, ako na
prík lad známe nástroje "alonghé" · prcdÍženc, 

.,Spiaca krásavica" z roku 1704. Tieto nástroj<: z 
vrcholného obdobia pôsobenia Stradiv:íriho 
majÍI už všetky charaktcrisLické črty majstra 
hu~liara. Výber dreva je jedinečný: horský ja· 
vor, nádherne žíhaný, vdmi jcmnými leto· 
kruhmi, pravdepodobne z Bosnianskych lesov. 
1:uby skoro vždy z rovnakého materiálu. 
ll lavica niekedy z javora menej žíhaného (st rc· 
tá va me sa s tým aj u iných majstrov), pravdepo
dobne kvôli tomu, aby výraznejšie vynikli línie 
a modelovan ie tvarov hlavice. Obrys nástroja, f. 
ot vo ry ako i hlavica S ti vyvážené vo všetkých 
jednotlivostiach, s rohu~tncj;ími okrajmi, hla vi· 
cou mierne ov:ílnou a plyt;ie rczanou. Cel(' vy
pracovanie je rob<:nc vel'mi precízne:. uskutoč· 
nené pod l' a už j asnej douetej predstavy. To bté 
~a dá povedať i o laku, s ktorým Stradivari expe
rimentoval po celý ~voj 7.ivot: hlavne vo fareb· 
ných odticií och, v množstve a v spôsobe nan:Í· 
šania jednotlivých vrstiev lak Ú. 

Tretie obdobie, ktoré sa označuje ako "obd o· 
h ic poklesu", sa datu je od roku 1725 až do smr· 
ti Anton ia Stradivariho vu veku 93 rokov. V 
tomto období sÍl badatdné viaceré nepre~nosti 

MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ SEMINÁR V KOŠICIACH 
Odborné semináre v ohlasti hudobnej interpretacie sa stali už samozrejmost'ou a jednou z 

hlavných aktivít mnohých hudobných odborov na Slovensku. Reflektuje sa v nich · umelecká 
úroveň, obsahovo~ť, smerovanie, pedagottickc! a metodické postupy, výmeny informácií, pre
zentácia osobností a možnosť tvorivej práce s nimi atď. Medzinárodný charakter týchto podu· 
ja tí prispieva k aktívnejšiemu etablovaniu sa našej hudobnej kult(try v rámci európskeho, ale i 
svetového kontextu. Vývoj akordeóna u nás prakticky po celý čas svojej kryštalizácie :t trans
formácie na koncertný nástroj so špecifickými zvukovými možnosťami postupuje nanajvýš 
progresívnym tem pom. Možnosť získania vysokoškolského vzdelania v hre na akordeóne (od 
r . 197 1) radí našu krajinu medzi popredné vo svete. 

Vladimír Čuehran Snímka arch ív HŽ 

Začiatkom tohto leta sa (28. júna až 3. júla) 
usk utočnil už tretí ročník mcdzinárodného 
akordeónového seminára v Košiciach. a jcho 
organizáci i sa podicl'ali · Slovenská umelecká 
agentúra Cassovia, Konzervatórium v Koši· 
ciach a Asociácia akordeon ist ov Slovenska. 
Realiz:'ttorom a dušou celého podujatia je ume· 
l cc ká osobnosť a pedagóg košického konzerva-

tória · Vladimír čuch ran . Po obsahovej stránke 
sa tento seminár venuje problematike všct· 
kých stupiíov umeleckého školstva · od z:íklad
ných umeleckých škôl cez kon zervatór iá až po 
vysokú školu. i'ažiskom s(J pozvaní lektori, 
predstavujúci významné umelecké, pedagogic
ké i skladatcl'ské osobnost i z domova i zo za
hraniči a , ktorí ~a prezentujú formou odbor
n)rch prednášok, o tvorených vyučovacích ho
dín ako i koncertov. V sume 750 Sk mali účast· 

níci po dobu 6 dní zabezpečené ubytovanie, 
cd odennú stravu, (Jča~ť na prednáškach, lckci· 
ách, koncertoch a už tradičn ý a príjemný jed· 
nodcnný výlet v atraktívnom prostredí · tento
raz na Vinianskom jazere. Aktívni frekvcntanli
akordeonisti mali možnosť konzultovať svoje 
pripravené sk ladby s lektormi, z ktorých prijali 
pozvanie: A. Mclichar z Rakúska, V. 13onakov a 
). Dranga z Ruska, J. Zámečník z ČR, Slovensko 
zastupovali V. čuchran a R. Kákoni. Sklada
tcl'ské semin;íre viedli naši dvaja poprední 
tvorcovia akordcónových skladieb • ). Pod· 
prod:ý, ktOrý za asistencie V. čuch rana autor
sky priblížil cyklus 5 miniatúr Rébusy a J. 
llatrík, ktorý v spolupráci s R. Kákon im pred· 
stavil svoju najnovšiu skladbu Nonctto di stud i 
facili. Na koncerte v Michalovciach sa prcdsta· 
vilo akordeónové duo E. Gabnys · G. Savkov z 
Litvy. a slávnostnom otvorení privítal všet· 
kých Ílčastníkov ( holo ich okolo stovky) riadi· 
tel' košického konzervatória Mgr. š. Ču ri lla, 
ktorý poskytol učebné i koncertné priestory 
školy, ideálne splňajllcc požiadavky charakte· 

ru podujatia. koda, že nebolo možné tak ako 
po minulé roky využi ť ubytovaciu časť budovy, 
ktorá predtým škole slližila ako in ternát, a o 
ktorú v rámci rcštirtki í prišla. Koncentrovaný 
priebeh seminára zabezpečovali prednášky, na 
ktoré nadviizovali lekcie. Tie pokračoval i aj v 
popoludiíajších hodinách a predvečer hol vy
hradený študentským koncertom. Mimoriadne 
v)rrazný dojem zanechali P. Katina z VŠMU aj. 
Mcisl z ČR, ktorý je teraz študentom Akadémie 
Gnesinych v .Mo~kvc. Vel'mi dobré výkony 
predniesli aj žiaci žilinského konzervatória a 
poslucháč VŠMU A. Kovačevic z bývalej juhu· 
sl:ívic. Večerné koncerty patrili vysl tlpcniam 
lektorov. Predovšetkým zaujímavý bol A. 
Melichar, ktorý svojím repertoárom ale i profe
sionalitou podania potvrd i l správnosť smeru, 
ktorým sa má akordeón cl'alcj uberať. V pri rod
zenej a pravdivc j interpretácii s(Jčasncj hudby 
presne šitej na mieru akordeóna zaujala okrem 
iných skladba rakllskcho skladatel'a D. Kauf· 
manna Grand je u pre akordeón a hudbu z mag
netofónového p:ísu, vyžaduj(Jca od interpreta 
aj herecké prejavy mimiky, smiechu a výkri
kov. Vo svojej prednáške sa podrobne venoval 
najnovšej produkci i pre akordeón ako komor· 
n)' nástroj doplnenej zaujímavými zvukovými 
ukážkami. Z tohto pohl'adu pôsobili úplne od· 
lišne vyst(lpcnia ruských sólbtov J. Drangu a V. 
Bonakova. Ich hra je technicky dokonalá a je 
obdivuhodné, s akou virtuozitou ovládajú svo
je nástroje. To, že j . Dranga hrá na klávesovom 
akordcóne, je pre oblasť Ruska, kde je roz;írc· 

,ný hlavne gombíkový typ LOhto nástroja (ba· 
jan), skôr zriedkavou v)rn imkou, avšak jeho 
bravÍira dosahuje rozmery technických mož· 
ností, ktoré sú cltarakterist ic ké predovšetkým 
pre bajanistov. ·rrcba však vyzdvihnliť sku toč· 

nosť, že V. Bonakov je dnes známy nielen po 
celom nusku, ale i vo svete svojou vyhranenou 
; kolou a jeho pedagogické a metodické sk(Jse
nosti, rady a názory !>111Crom ku dokonalému a 
slobodnému ovládaniu nástroja boli pre scmi· 
nár obrovským prínosom. Uohužial', možnosť 

Husle A. Stradivariho Silvest re 1666 

vo vypracovaní f·otvorov, niekedy zlomcn)rch a 
v šp ičke ncdotiahnutých ozdobných pásikov, v 
čistot e dokončenia klenby, na ktorej sa niekedy 
objavujú pozostatky po hladičkc, pri okrajoch 
MOP)' po pr:íci s nožom a pod. Takisto je vel'mi 
pravdepodobné, že v tomto období prevažnÍI 
časť n:íst roj O\' vypracova val i synovia St racli
variho · France!>CO a Omobono, ktorí v pocbtatc 
cel)' život pracovali v tien i ~vojho otca a ktorým 
su prisudzované (otázka či právom?) nástroje, 
ktoré majú u rčit (' výrobno-technické nedostal· 
ky. Nástroj, kl<>r)r bol v expozíci i, j <: z roku 172H 
a bol v minulosti majetkom vinuúzov .J. ll. 
Viott iho, Paganin iho a Dragonettiho, ktorý ho v 
testamente odk;ízal mimoriadne talentovanej 
husl istke, piit'ročncj Te rez ii Milanollo, po ktorej 
do~ta l n:ístroj aj pomenovanie • .Milanollo". 
Mater i:íl spodnej dosky, l'uhov a hlavice je z vd 
mi husto žíhaného javora, pravdepodobne tal i· 
anskej alebo francítzskcj proveniencie. llorná 
doska, je ako vo viičšine pn padov, z rezona nč· 
ného "licskového" smreku z talianskych Alp. 
Vystavené n:.Strojc sa stali vd'ačným študijným 
objektom početných n:ívštcvníkov. 

Príťažlivosť hudohnyclľ podujatí v Divonnc 
je ~vojím spôsobom u rčena nielen zaujímavou 
programovou ;;trukturou a vynikajllcimi inter· 
pretmi. ak i mimoriadne hodnotnými n:btroj· 
mi, ktoré má možnosť n:ív;tcvník nielen vidieť, 
ale aj počuť. Súst redcnic tol'k)rch vynikaj(Jcich 
"strad iva riek" v jednej lokali te bolo možné nic· 
len vd'aka porozumeniu ich maj itcl'ov, ale aj 
micstnych sponzorov Lc Grand Hotel, La 
Casino de Divonnc a majstrovi husliarovi 
Clauda Lcbeta, najmii ak si uvedomíme na aké 
závratné sumy boli jednotlivc n:ístroje poiste· 
né. ADRIAN ELSCHEK 

poču ť jeho dvoch vynikajúcich žiakov A. 
Dm itrijenka a D. Chodanoviča zostala iba v ro
vi ne pri an ia, pretože obidvaja z technických 
príčin nemohli priccst ovať . Predovšetkým uči· 

tdom ZUS bola vcnovan{t prednáška Š. 
Epcrješiho z Vranova nad Topl'ou podporená 
vysokou úrovi'iou ukážok jeho žiakov. Litovské 
akordeónové duo tvorilo zohranú a technicky 
istú dvojicu, no v nadl'ahčcncj stavbe progra
mu dominovali džezovo ladené a populárne 
skladby. Ich obidva nástroje zn. Weltmeister 
pôsobil i vo farebnej stránke zvuku dosť fádne 
a stereotypne. Výsledkom komaktov V. čuch
rana s talianskou ťirmou Ccmcx-Excelsior vy
rábajúcou akordeóny, bola aj výstava sér iových 
modelov štandardných n:ístrojov za prítom· 
nosti jej predstavitcl'a Benjamina Lucianiho. 
Ten so sebou z Castclfidarda priviedol aj svoj· 
ho rek lamného h ráča na akordeóne lknza 
Ruggieriho, ktorý zavŕšil seminár výborným 
džezovým koncertom za sprievodu košickej 
rytmickcj skupiny v zábavnom klube agentúry 
Cassovia. Pri príležitosti jedného roku trvan ia 
Asoci:ície akordeonistov Slovenska, ktorá bola 
založená počas minu loročného seminára, vy· 
hlásilo toto združenie spolu s vedením ZUŠ 
Michalovce akordcónoví1 sliťaž pre deti a mlá· 
ciež do 18 rokov, ktorá sa hu de konať každé dva 
roky koncom marca. Organiz:íwrom je Z 
kolská správa v Michalovciach, kde bude aj Stl· 

ťaž prebiehať. Vr:íťme sa ešte ku zloženiu účast· 
níkov seminára. l ked' z~ klad tvori l pochopitcl'· 
ne východoslovenský región, nechýbalo zasttl· 
peníc mnohých hudobno-umeleckých a peda
gogických inštillhov všetkých stupiíov z celé
ho Slovenska okrem bratislavského konzerva
tór ia. Vcl'mi potcšitdn)r je každoročný záujem 
z CR a to z Kromčfíža, Brna a O~travy. 

Záverom treba ešte dodať, že LtZke kontakt)' 
V. čuchrana s Ukrajinou a lluskom zabezpe
čujú síce pravidelnú liča!>ť lektorov z týchto 
oblastí sveta, čo má mo~.no i ekonomické poza
die, no v n ijakom prípade neznamcnajÍI glurifi· 
káciu .. východného'· štýlu hry na bajanc. 
Ustrednou témou bud(Jccho ročníka bude ko· 
morná tvorba pre akordeón a dúfajme, že ~c
minár si tak ako teraz zachová svoje: dobré mc· 
no a s ním aj mnoho novych nadšených priaz
n ivcov a ohdivovatcl'ov. 

RAJMUND KÁKONI 



HUDOBNÉ DIVADLO 

ROSSINI OPERA FESTIVAL 1994 

Pesaro veselo i vážne 
Ak známy kritik Gabor llalász p1Šl: v Opcrn· 

wdtc, že v Taliansku ~a s v}•nimkou Vbcontiho, 
Strchlera a Ronconiho reži a zväčša uspokojí iba 
s .opulentným optickym dmcom pn: hudbu" a 
ncočak{lva sa od m:j "s<.:l'nická im<.:rpretá<.:ia, či 
vým<.: na názorov ~ didom·', potom i toto praví· 
dio m:í svoj <.: výnimky. ) <.:dnu z ni<.:h prinieslo 
ostatnl' ro~s i n iov~kl' Pc~aro . 

Rossi ni Opera FeMival vo ~vojom l 5. ročn íku 
do~tal injekciu v podobe provokatívneho javis· 
kovl'ho projektu Talianky v AJ žíri , v ré:lii non· 
konformnej osobnost i talianskeho umeleckého 
sveta Daria Fo. Vnlomý si rizika zvolenej cesty, 
hodil rukavi<.:u konvencir.m, vzbúril sa proti nad· 
miere in~cenačnej serióznosti a statickosti v ko
mi<.:kí•<.:h dielach. So zámerom vratiť sa k pra· 
pôvodu opery buffy, rozhýbal dianie v najvyš· 
Š<.:j možnej miere, na javisko postavil :1krobatov, 
klaunov a v kašírovanom vydaní vari polovicu 
zoologickej záhrady. Mnohl' z jeho nápadov, i 
tie na hranid bizarnoM i, sa dali akccptovat', ba 
pihobili novátor~ky, vtipne a odvážne. Pravda, 
pokiaľ i<.:h n<.:bolo príli; veľa a nedo~t ávali ~a do 
roLporu ~ hudbou. Už z princípu je neprijatel'· 
nl' manipulovanie ~o M)lbtami poča~ virtuóz· 
nych :írií (raz darmo: prima la musi<.:a ... ) , č i roz· 
ptyľovanie div{lka pri nosných hudobných čís· 

Cecilia Gasdia (Semiramide) a Martine 
Oupuy (Arsace). Snímky ar chív autora 

Iach. Niektorl' výstrednosti rl'žic pripomínal i 
druhÍ! puhcrtu starl'ho pána Fo ( n:ístup druž· 

' st va <.:yklistov a futbalistov na záver) a nemali s 
dejom ni č spoločnl'ho. 

Mal ~om po<.:it, že ani aktéri na ja vb ku ~a v tej· 
to .crazy· komúlii nccuili celkom bezpečne. 

ajnlil, ked' v nav~11vcnom predstave nl jnlna z 
chodia<.:ich vežič iek n<.:pl :ínovam: spadla do or· 
<.:hestriska, rovno nH:dzi nič netušia<.: i <.:h hrá· 
čov. Našťastie, po 20·minínovom prerušení l. 
dcj~tva sa mohlo pokračovať ďalej ... 

Dobre, že javiskovému šanteniu Daria Fo ne· 
podľahlo hudobne na; w dovanic. David Ro
bertson zobral partití1ru í1plne vážne. ic v tom 
zmysl<;, že by orche~tcr Teatro comunalc z 
Bologne hral bez vti pu, lesku a espritu · všctké· 
ho bola hojnosť · ale dirigentovo ge~to strážilo 
prísne sí1hru, rytmu~. ští'l. Sólist icka zostava ne· 
hola tak vyv:ížena, ako býva v Pc~are zvykom. 

ajlep;ie si počínala mladá americké meuo~O· 
pranistka j ennifer Larmore ako farebne ;ýta, v 
koloralí1ra<.:h precízna a zjavom pôvabná lsa· 
hella. aproti tomu ncnálcžit)• ncmc<.:ký ští•l si 
priniesol v kostýme Lindora Markus Schiifer, za 

I sabella -Jenifer l.armorc a Tadco - Bruno J>ratico 

čo ho v jednej z repríz publikum nc~pokojne 
prerušovalo. Donato di Stcfano (MuMafa) a 
Bruno Prati<.:o (Taddeo) majú typické talianske 
buffo ba~y . ktoré via<.: než kr:ísou matcria lu im· 
ponují1 ich pružnosťou a výrazovou tv:írnosťou . 

T:ikpovediac z inl'ho <.:esta bola tvarovan(t in· 
s<.:en:í<.:ia Rossiniho tragickej melodr:imy Semi· 
ramidc, poslednej opery ~kladatcľovcj talian· 
sk ej l' ry. f>alšie už mal i premiéry v Pan ži. j e to 
jedna z vrcholný<.:h ukažok Rossiniho op<.:ry se· 
rie, ha neváham označil j u za prd omovC:· dielo v 
tal ianskej opere vôbe<.:, ktoré v krit i<.:kcj edícii 
Fondazion<.: Rossini si zachováva pôvodní1 dÍž· 
ku takmer piatich hod111. Aj napriek vysokým 
vokalno-technickym n:irokom ncpatn Semira· 
mb k rcpertoarovyll) raritám. Škoda, Zl' na 
Slovcn~ku sme sa dosiaľ nepokúsili rehahilito· 
vať ani vzorku Rossiniho tragickl'ho opernl'ho 
odkazu. 

ln~ccnácia lluga de Anu sa vrátila na pcsar· 
~ké javbko po ročnej pre~t:ívke. Dôvodom jej 
opiiwvného uvedeni:1 je :1kbte optim(llna rcžij· 
n:í a výtvarná podoba produkcie. Monumcn· 
t:ílna výprava a čbté s<.:énické prostriedky tvo· 
ria dmec, do ktorl'ho llugo de Ana zasadil prí· 
beh z llabylónic, po<.:h:ídzajúci z literárneho 
prcdohrazu Voltaira. Celé aranžmán a vedenie 
po~tav má svoju prbnu logiku a aj napriek roz· 
~ iah lym u7.;1vretým čblam, nálcžitu dramat ic· 
koM'. Po rossin iov~kom špccialbtovi Albertovi 
Zcddovi ( tohto roku sa aktívne zúčastnil iba na 
seminári Accad<.:mia rossiniana) sa nového na· 
študovania s Rozhlasovým symfoni<.:kým or· 
chestrom zo Stuuganu a Pražským komorným 
zborom ujal Angličan Roger orrington. 
l)o~iaľ zn(lmy skôr ako prO\•okatívny interpret 
kla~iky, prípadne baroka, prekvapil tempera· 
mentným a slohovo rigoróznym poib tím rossi· 
niovskej partit(lry. Na výbornej í1rovni bol i aj 
sólisti. Cecilia Gasdia (Scmiramide) mr. okrem 
kr:ísnej farby hlasu a bel camovej techniky dar 
emocionálneho vyž:1rovania, oboha<.:ujúccho 
jej krdcie o nové rozmery. Rovnako i Martine 
Dupuy (Arsace), Hockwell Blake ( ldreno) a 
Michele Pertusi (Assur) predstavujú ~ko l u ros· 
siniovskcj intcrprctáde, kde nemožno žiaden 
tón, žiadnu fiori tu ru od;vi ndľovať. 

Popri operných večeroch, ku ktorým treba 
pridal' ešte inscenáciu autorovho raného diela 
L' inganno felicc, boli na programe Rossini 
Opera Festivalu aj koncerty . ajrcprezcnta· 
11vncjším z nich bolo uvedenie Stabat mater, 
kompozície, ktorá plne uspokojí vyznávačov 
rossiniovskcj melodiky, vrúcnej kantilény a 
efektnej vokálnej krivky. Pesarské našwdova· 

nic pripravil dirigent Gianluigi Gelmett i, skÍI~e· 
ný a veľm i citlivý tlmočník skladateľový<.:h diel. 
V plnej miere obstal stuttgartský Rozhlasový 
symfonický orchest<.:r, no najväčšie ov:ícic prá· 
vom zožalo zhorovl' t ~.: leso , zložené z členov 
Pražského komornl'ho a Varšavského ťi lharmo
ni<.:kého zboru. Anna Caterina Antona<.:ci, 
Gloria Scalchi, 1\rlarcello Giordani a Roberto 
Scandiuzzi tvorili V)'~uko kvalitné sólbtické 
kvarteto. 

Pensa alla jJatria (Mysli na vlasť) · to nic st'1 
len slová z {Iri<.: l sabelly v Talian ke v Alžíri, ale 
t iež n:ízov polos<.:l'ni<.:kého pásma, zasviitcného 
vzťahu Gioachina Rossiniho k svojej vlasti. c"':o 
znamenala pre skl:•datcľa vlasť, č i bol rcak<.: io· 
nar, alebo patriot, , .. ktorých ~k ladb:kh sa preja· 
vil jeho pomer k Taliansku · o tom ,.;crkom ho· 
vori la hodinová kompozícia slova a hudby, mo· 
derovan:í muzikol6gom Phil ipom Gossettom, 

• riaditeľom kritických edícií Rossiniho opier. 
Okrem fragmentov z deviatich opi<.:r s témou 
kordpondoval i drobn<.: skladbičky, hymnus, či 
nc~mierne vt ipný kanon Animali parlant i dcl 
giorno, imitujúci hla~y zvierat. Celé pasmo vd· 
mi kult ivovane režírova l Ugo Gr<.:gorct ti a spo· 
medzi vokálnych sólistov zaujali napr. Debora 
Berone~i . Gcrtllenning j ensen, Mauro Utzeri. 

apokon sa zmienim o koncerte úča~tníkov 
interpretačného semin:íra Accademia rossinia· 
na. Po dva rýždne sa mladí sól isti z <.:eleho sveta 
intenz1vnc venovali rossiniovskému pred ncso· 
vému štý lu a ro po stnínkc prakri<.:kej ( lektormi 
boli Lcyla Gen<.:er a Alberto Zedda) i teorctic· 
kej. Výsledky ich prá<.:e predstavil i publiku v 
uk(l1.kach z Tan<.:reda, Viliama Tella, Biank)' a 
Falliera, no predov;et kí•m Barbiera zo Sevilly. 
Men{! julie Unwin, Gemma Berragnoli, Alessan· 
dra Polomba, Laura Cabi ria Chebeleu, Hobert 
Hcimann, jacek l.aszczkowski či j ason Alcxan· 
der síce ešte nic sí1 medzinárodne etablované, 
zviičša však majÍI v krátkom čase šanec zaradiť 
sa medzi vyhľadávaných rossiniov~ký<.:h inter· 
pret?"· PAVEl. UNGER 

) 

PRÁZDNINOVÁ 
HUDOBNÁ POHĽADNICA 

Z PRAHY 
V letných mesiacoch je Praha p lná cudzin· 

cov, z ktorých mnohí okrem obdivovania pa
mätihodností tejto jedinečnej metropoly radi 
navštívia aj nejaký koncert alebo hudobné 
predstavenie. A tak sme svedkami toho, že aj v 
"uhorkovej sezóne" ponÍika Praha veľa hod· 
notný<.:h hudobných podujatí, · či už ide o kon· 
certy v pražských záhradách, Laternu magiku, 
bábkové divadlo, alebo operné predstavenia. 
Bez nároku na úplnosť spomeniem aspoň nic
ktoré. Tak napr. árodní divadlo si predfžilo 
sezónu o niekoľko predstavení Predanej ne· 
vesty v netradičnej réžii P. šmoka, čím vyšlo v 
ítstrety účastníkom XII. všesokolského zletu, 
Státní divadlo sa v auguste predstavilo malým 
verdiovsk)rm cyklom · a Stavovské divadlo 
Mozar tovou operou·buffou Cosi fan tlllte. 

ajmii návšteva tohoto predstavenia bola pre 
n{ls zážitkom už len preto, že sme mali mož
nosť obdivovať prekdsne vynovené interiéry 
historickej budovy, v k torej Mozart r. 1878 di
r igoval svetovú premiér u svojho Dona 
Giovanniho. 

Operu Cosi f an tul"te uvádza spoločnosť 
.Opera Mozart", čiže Komorní opera Praha 
(premiéra bola v lete 1993), ktorej in t<.:ndant
mi sú Daniel Dvorák (s<.:éna) a Ji i'í ekvasi l 
(réžia) . Kostýmy navrh la imona Rybáková, 
predstavenie 18. 8 . 1994 dirigoval ll. dirigem 
jan Chalupeclqŕ. Operný súbor, angažovaný 
práve pre túto prílež i tosť, tvoria mladí a zväč· 
ša veľm i schopní umelci. Všetky íilohy ; ú oh· 
sadenl' trojmo. Zaujalo nás najmä to, že práve 
v tomto predstavení účinkovali dvaja mladí 
speváci z Bratislavy. Fer randa spieval čerstvý 
absolvem VŠMU Ján Vaculík, ktorí' sa v tejto 
náročnej úlohe plne osvedči l. j eho pekne 
zn<.:jtki lyrický tenor, miestami zafar bením 
pripomínajú<.:i nášho prvého "exportného" te· 
nor istu Rudolfa Petráka, sa dobre vynímal v 
sólach aj v ensemblo<.:h . Jeho herecký prejav j e 
prirodzený a živý a jeho zjav pôsobí sympatie· 
J..}' a p ríťažlivo, čo je pre operného umelca tiež 
cennou devízou. To v;ctko je prísľubom pre 
btldÍicnosť. Prekvapila n:ls :tj absolventka bra· 
tislavskl'ho konzervatór ia Simona šaturov á, 
sí1časne pôsobiaca aj v súbore Státního diva· 
dia. V Íllohe Despiny ukázala pekne zncjÍici, 
technicky dobre posadený lyrický soprán. K 
celkovému priaznivému dojmu prispel nielen , 
jej pekný zjav, ale aj intel igentný výraz s urči· 

tou noblesou prejavu, aká obyčajne predstavi· 
teľkám tejto frivolnej í1lohy chýba. Niet po· 
<.:hýb, že o tí1t0 mladú umclkyiíu sa čoskoro 
začnít zaujímať aj iné divadlá. Veľmi dobd bo-
la aj Simo n a Procházková (Fiordiligi) , pck· 
ným hlasom zaujala Ter eza Roglová (Do
rabclla), primeraný výkon podal Jii'í Kubík 
(Gugl iclmo) , kým Zdenčk Musil (Don Al fon· 
zo) zaostával za (Jroviíou ostatných neštýlo· 
vým, naturálnym tvorením tónov. 

j e všeobecne známe, že hudobno·vok:ílny 
skvost Cosi fan tutle je po inscenačnej stránke 
tvrdým orieškom. Ak samotná buffa je nato
ľko štyl izovaná, že znesie každÍI nadsádzku aj 
persi fláž. Preto vari ani konzervatívny div:ík 
nemôže n ič namietal' proti fantastickému 
stvárneniu tejto vykonštruovanej salónnej 
frašky. j ednako réži jný näpad premiestni ť pro· 
lóg (dôverný rozhovor . medzi mužmi") z kavi· 
arne do sauny, v<.:elku logicky možný v dneš· 
nej dobe, je neprijateľný pre ca pol 18. storo· 
čia , v ktorom sa dej (aj podľa programového 
bulleti nu!) odohráva. Tr<.:ba sa teda vyrovnať s 
tým, že takéto svojvoľné zäsahy do pôvodnej 
koncepcie vždy niekde narazia! 

Zdá sa, že obe<.:enstvo tvoril i výhradne 7 .• a· 
hran iční návštevníci, ktorí bol i s predstave· 
ním veľmi spokojní. Dávali to najavo nielen 
takmer po každom čís l e, ale najmii na konci 
predstavenia dlhotrvaj(lcim aplauzom. 

I.JUBA MAKOVICKÁ 

Spomienkll n11 L11disllltJII Holoubk11 
Ešte sa nestačila zahoj it' rana po 

odchode profesora Eugena Su
cho11a a už bolo treba kopať nový 
hrob pre ďalšieho velikána slo
venského hudobného života. 
Pred niekoľkými diíami sme sa 
rozlúčili s generačným druhom, 
kamarátom, dlhoročným spolu
pracovn íkom v opere SND, La
com Holoubkom. 

Toto priateľstvo vzniklo ešte na 
pôde Hudobnej a dramatickej 
akadémie v rokoch tr idsiatych a 
trvalo dodnes. Do tohto obdobia 

patrí určite spolupráca v opere. K 
tomuto času sa viaže radostná spo
mienka na štúdium Krútňavy, kto
rú sme všetci milovali, ale aj kama
rátsky, no vysoko odborný postoj k 
ostatným titulom, ktoré sme s ním 
študovali. Musím spomenúť operu 
Čert a Káča, Soročinsky jarmok, 
Knieža Igor, Marta s Arnoldom 
Flôglom, Rudom Petrákom a 
Gizkou Veclovou, no a jedna z naj
drahších spomienok je na operu 
Túžba, ktorú skomponoval na lib
re to môjho manžela Ferdinanda 

Gabaja. Na premiéru tejto opery 
pozval nás do Koš.íc, kde bol v tom 
čase šéfom. Prišiel celý spevácky 
zbor žilinského konzervatória. 
Nezabudnuteľné ostalo nám všet
kým -vyučujúcim i poslucháčom je· 
ho báječné gesto: pozval nás po 
predstavení na posedenie aj s účin
kujúcim umelcami. Bol pre našich 
študentov úžasný zážitok sedieť 
vedľa hrdinov večera a dávať otáz
ky samotnému tvorcovi diela. Pred 
predstavením si ešte našiel čas, aby 
s jednou mojou žiačkou prekorepe-

toval cyklus Dcérenka moja, kto
rý mala spievať o niekoľko dní. 
Nap{ňa ma žiaľ, keď si uvedo

mujem, že už nebudem mať mož
nosť počuť ďalšiu skladbu, kto
rou obohacoval náš hudobný ar
chív, že už aj vo vzťahu k nemu 
platí to hrozné slovo nikdy. 
Nikdy viac sa nestretneme, neza
volá, aby sa opýtal ako sa mám, 
nikdy viac sa nebudeme smiať 
spomienkam na milé minulé 
chvíle. DJTA GA.BAJ<>VÁ 



RECENZIE 

2xlexikon 
International Who's Who in music je 

veľmi rozšírený biografický Iexikon žijúcich 
sk ladateľov, aranžérov, hudobných publici
stov, spevákov inšt rumentálnych sólistov, or
chestrálnych hráčov a manažerov z oblasti 
klasickej a . l ight classical" hudby, ktorý už v 
14. vydaní vydalo .l nternational Biographical 
Centre v Cambridge. Autor i D. Cummings a 
D. Mclntire eloi\ zahrnu.li vyše 8000 mien 
osobností na základe širokozaloženej dotaz
níkovej rešerše, ktorá od samého začiatku 

podujatia sa rozši ruje tak, že každý uvedený 
je vyzvaný, aby menoval a odporúčal cľa lších 

adeptov. Vydavatelia sa snažia zaradiť osoby 
pod ľa úvahy o ich význame a prínose v da
nom odbore, pričom sa opieraj íl o údaje, kto
rt: získal i priamo od oslovených. Má to výho
du au tentickost i údajov ako aj vlastného po
hľadu na ťažisko čin nosti , na druhej strane sa 
kniha nt:môžc vyhnúť aj zamlčovan iu či skre
sľovaniu (napr. d:íta narodenia) určit ých fak
tov. Lexikon uvádza aj rodinné pomery, 
osobné hobby a adrc!>y, pokiaľ si to praje 
uvádzaný. Z takéhoto prístupu však vyplýva 
skutočnosť, že v Iex ikone chýbajú mená vý
znamných osobností hudobného sveta, ktoré 
si uvedenie neželají1. 

Veľmi cenná je časť, kror:í uv:ídza hudobné 
organizácie na celom ~vete aj s presnými ad
n:sami a za hrľíujc orchest re, opery, hudob
né organizácie, najvýznamnejšie súťaže, hu
dobné knižnice a konzervatóriá (najvyššie 
hudobné školstvo) , a to od Afganistanu až po 
Zimbabwe. 

(Jčas t' slovenskí1ch hesiel je početná, ale nic 
kompletná, vyplýva zrejme zo spôsobu získa
vania inform:ícií, alebo z opomi nutia oslove
ných osôb. Aj pri spomananých výhradácb po
važujem Who's Who in Music za nepostráda
H:ľn ía pr íručku pre orientovanie sa v hudob
nom svete, pravda, z:1 dosť značn u cenu. 

Lexikon der Interpreten klassischcr 
Musik im 20. j ahrhundcrt . ktoré pr ipravil 
Alain Parb , vy~iel najprv ,. dvoch francuz
skych vydaniach, teraz po doplnení a prekla
de po prvýkrát aj po nemecky v ()']V 

( llii renreiter, Kassel). Na rozdiel od predošlé
ho lexikonu, tento zahľl'í ujc len interprewv a 
hudobné ensembly ( aj s opernými divadla-

mi) , spolu vyše 2300 osobností a 600 st'tbo
rov. Už z názvu vyplýva, že sa neobmedzuj<:: 
len na žijttce osoby, ale prináša prehľad celé
ho nášho storočia , čo má nepochybne veľkí1 
cenu v sprístupnení životopisných dát star
ších umelcov a pri každom historickom po
hľade má veľkú informatívnu hodnotu. 
Ďalšou výhodou je, že obsah hesiel sa objekt i
vi z uje (či subjektivizuje?) spracovaním vyda
vateľa a v biografiách sa neraz objavujú aj mc
nej l ichotivé fakty. Uvádzajú sa dosť jednotne 
historické vzťahy, školenie a učitelia , dôleži té 
umelecké vrcholy či zlomy, dáta neraz aj mat
rične zisťované. 1apadný je viičší rozsah fran
cúzskych hesiel, st rohcjšia koncíznosť hesiel 
doplnených pre nemecké V)•danic (It 
Kimmig). 

Výber osobností robi l autor sám, a to na z:í
klade kritérií renomovanosti umelca a kohe
rencie jeho činnost i . Priznáva, že to nemôže 
byť merítko kvali ty, ani úplnosti, ktorú chce 
dosiahnu ť v nasledujúcich edíciách. 

Uzávierka redakcie bola v lete 1992, takže 
neprekvapuje, že nachádzame označenia 
.. československý umelec". Prekvapuje však 
(či , skôr neprekvapuje), žc popri bohatom za
stíapení českých umelcov je uvedených iba 7 
slovenských, z toho 5 spevákov ... Mnoho 
mcdzin:írodne významných slovenských in
terpretov chýba, aj súbory, napr. chýba 
Opcra S D, šr Košice, at(ľ. Podozr ivé je aj to, 
že koncovky uvcdených slovenských súbo
rov sú čcské. Preto ťažko uveriť údaju, že jed
nym z in formantov, ktorí'm au tor d'akujc, je 
Dr. V. Pol akovičová ... 

Hodnotu tohto lex ikonu vidím teda hlavne 
smerom k nám, v dobrom, obsiahlom a prcs
nom zmapovaní mcdzin:írodne vrznamn)•ch 
interpretov cclt:ho s10ročia . Smerom von 
ost:íva - a to sa týka oboch recenzovanych lc
xi ko nov - veľký dlh práce našich hudobných 
organizacií, hlavne nášho l ludohno-infor
mačného centra pri SI IF, ešte stale nesplne
ní'· Každa tak:íto nevyužitá, podcenená, či za
nedban:~ príldito~ť je vl:Nn)'m gólom Práv~ 
v ohdohí, ked' n:ís svel po prvýkr:ít vníma - či 

mal hy vn ímať - ako št:ít so samobytnou kult ú
ro u, sa treba na oblasť dokonalej informatiky 
sah t red i ť predovšetkým. 

FERDINAND KLINOA 

OTVORILI 
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ 

SLÁVNOSTI 
V podvečer l . o któbra v Medzinárodný deň hudby, úvodným podujat ím bol otvo

rený 30. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Za účasti popredných pred
staviteľov našej politickej scény i hostí zo zahraničia , vystúpil i v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho p aláca traja špičkoví slovensk í umelci, klaviristka Helena Gáfforová, 
flautista Miloš jurkovič a violista Milan Telecký s prognimom zostaveným zo skladieb 
J. N . Hummela, B. Bartóka a P. Himdemitha. V o tváracom prejave sa prihovoril minis
ter kultúry SR Ľubomír Roman, predseda festivalového výboru Ladislav Du rias a pri
mátor m esta Bratislavy Peter Kresánek . Súčasťou otváracieho aktu bolo i odovzdáva
nie cien Hudobného fondu za rok 1993, k toré p rijali ocenení z rúk predsedu rady 
H udobného fondu Ivana Paríka a riaditeľa Hudobného fo ndu Miloša Kociána. 

Cena j ána Levoslava Bellu 
Iris Szeghyovej 
za K oncert pre violončelo a orchester 

Cena Fr ica Kafendu 

Zdeňkovi Bílkovi 
za vynikajúce interpretačné výkony 

Cena j ozefa Kresánka 

IgoroviPodrackérnu 
za vynikajúce výkony vo sfére muzikológie, esej istiky, teórie hudby 

Cena Pavla Tonkoviča 

Františkovi Matúšovi 
za dlhoročnú publicistickú, pedagogickú a vydavateľskú činnosť 

Cena Ladislava Martoníka 

Andrejovi šebanovi 
za jazzovú tvorbu 
Adriene Bartošovej 
za jazzovú tvorbu 
Cena za celoživotné dielo v oblasti jazzu 
Bohurnllovi Trnečkovi 

Cena Karol a Pádivého 

Viliamovi Tarjányimu 
za dlhoročnú dirigentskú činnosť 
Dychovému orchestru Požiarneho zboru Košice 
pr i príležitosti 120. výročia vzniku 

Georges Bizet: CARMEN 

Opera v štyroch dejstvách. 

Účinkujú: Giorgio Lamberti (Don José), Alan Titus (Es

camllio), Danilo Rigosa (Zuniga), Graciela Alperyn (Car

men), Doina Palade (Micaela), Ann Liebeck (Frasquita), 

Dalia Schaechter (Mercedes). Slovenský filharmonický 

zbor, Bratislavský detský zbor a Symfonický orchester 

slovenského rozhlasu diriguje Alexander Rahbari. 

NAXOS DDD 8.660005-7 

ahrávky llizctovej opery 
Carmen nie sít na gramofóna- !ftif OPERA CLASSICS 
vom trhu zriedkavosťou, skôr -=Jtm.=:::::- - ------ ----- - - - - - - 
patria k tým naj frekventova- IIIZt:T 

ncjším ti tulom. Pod ieľa sa na CARMEN 
tom nielen samotná populari
ta Bizctovej hudby, čast á frek
vencia diela na opernírch ja
viskách, ale - azda najmä -
vďačnosť hudby prc spevácke 
kre:ície. Preto aj diskografi a 
tohto titulu je pomerne boha
tá, a ponúka n:ím dostatočntl 
paletu na konfrontáciu . Prav
da, ak odhliadneme od éry 
gramofónových zázna mov 
spred t ridsiatich rokov, v po
slednom dcsa(roč a sa veľa 
zmenilo. Dnes ~ Íl fn.:kven tova
né najmii nahr:ívky exkluzív
neho charakteru, ktorých 
hodnolll určuj ú predovšet
kým zvučné či rovnako exklu
zívne men:í na ct.ikcte. Ak by 
sme sa však pri každej novej 

Alperyn • Lamberti 
Titus • Palade 
Slovu Philharmonie Chorus 
C•.echo-Siovu Radio Symphony Orchestra 
Alexander Ra hbari 

nahr:ívkc pustil i cestou striktnej konfron t:í
cie s .hviezdnymi" ti tulmi, reprezentované 
menami Karajana, 13ernsteina, Rcincra či de 
Bur~osa alebo Agnesou Ualtsa, Grace Bu mh-
ry či Marylin llorn , zrejme (ľa leko hy sme sa 
nedostali. Vtľaka Bizetovej hudbe však majú 
právo na život aj inc koncepcie, novt: gcncra
c ic imcrpretov. Preto aj recenzovaná nahr:ív-
ka opery Carmen, ako n:ím ju prezentuje fir
ma Ii i ll lnternarional v edícii AXOS
Opera classic~ . určcná pre najširšie poslu
cháčske vrstvy k lasickej hudby, nic je azda 
.,trhovo" zrovn ateľná trebárs s llcrnstcino
vou či Karajanovou nahrávkou, avšak z hľa
diska umeleckého vnáša do síačasn ého sveta 
bussincsu zvukových konzerv ist ý čcrstv)' zá-
van. 

Iránsky di rigent Alexander Rahbari, zn:í
my :tj našej vcrejno!>ti, rozhodne stál pred 
zloži tou (tlohou, ako k tak notor icky zn:tme
mu - ale aj obohranému - dielu prist ú piť. 
Rahbari predovšetkým nemal k dispozícii 
žiadnu svetovtJ spevácku superhviczdu, ani 
slávny svetový orchester. Mal však k dispozí
cii predovšetkým mladých, no svetom už 
ostr ieľaných interpretov, ochotných podr ia
diť sa jcdnotiacemu dirigentovmu náh ľadu a 
technicky schopný, zvukovo elastický a výra
zovo plastický Symfonickí' orchester sloven
ského rozhlasu. A navyše -v čom je tento titul 
aj ko nkurenc ie schopný so spomínanými ti
tulmi - aj vysoko kvali tný Slovenský fi lharmo
nický zbor a Bratislavský chlapčensk)• zhor. 
Pravda, v nie poslednom rade aj dobré št(adio 
i kvali tní' nahrávací team. A to nic je málo. 

Rahbar i si bol zrejme dobre vedomý všet
kých okolností a súvislostí, ktoré pri real izá
ci i rohto tintlu mohli vytvárať aj u rči té in ter
prctačné či koncepčné úskalia. Hahbari sa 
neopiera o žiadne priame vzory (samozrej
me, nechal sa však jestvujúcou diskogra ťiou 

dobre poučiť) . Zvol i l si str ied mu - nic zlatú 
strednú - cestu, v ktorej vychádzal strikt ne z 
partitúry a koncipoval Carmen skôr koncen
ne, než ako fiktívnu nápoclobu exaltovaného 
dramatického diela. Predovšetkým chcem 

· oceni ť dirigentovo í1spešné úsilie o očiste n ie 
Bizctovej partitítry od nánosov exaltované
ho ver izmu a prccxponovaných dramatizu
júcich prvkov. Vcľa ka tej to koncepcii, poda
ri lo sa zladi ť aj pomerne rôznorodý hlasový 
materiál sólistov a vytvoriť homogénny tvar 
brilan tnej, živcj a píatavcj vokálno-orchestrál· 
nej kompozície. Pochop iteľne, u tohto titulu 
bude vždy centrom pozornosti ti tu lná posta
va - Carmen. Argentínska mezzosopranistka 
Gr aciela Alperyn po úspešnom debute v 
rodnom 13uenos Aires na doskách Teatra 
Colón, sa usídl i la najmii v Nemecku, kde jej 
tamojšie operné domy poskytl i možnost i po
merne širokého štýlového uplatnenia: od 
Bachovej tvorby, cez Mozarta (Dorabclla v 
Cosi fan tutle, Sextus v Titovi) až k ll. 
Straussovi (Octavian v Gavalierovi s ružou) 
na jednej strane a na druhej, LO boli roman
tické úlohy v Masscnethovej oper<:: Werther, 
Saint-Saänsova Dalila či Bizetova Carmen. jej 
Carmen je zrelá in tcrpret ačn:í kreácia. 
Alpcrynová disponuje veľkou muzikálnos-

ťou, technickou istotou a hlavne veľkou dáv
kou kultúry Lún u modeluje svoj part prísnc v 
dirigentov)•ch intcnci:ích, pričom nestr:íca 
zo zreteľa všetky bohaté d imenzie Bizetovej 
hudby. Ru munka Doina Palade, v roku 
1984 sa stala jednou z laure:írok Pavarottiho 
kon kurzu vo Fi ladel fii , kreuje svoju Micaelu 
ušľachtilí'm . lyrickým a veľmi príjemným 
helcantovym sopránom. Mužské hlasy vhod
ne kontrapunktujú jemnejšic fa rebné odtic
ne 7.enskýeh hlasov. AJan Titus, ab~olve nt 
ju illiard School of Music, po debute 1972 v 
úlohe Silvia v Komediantoch na scéne ew 
York City Opera, sa taktiež udomácnil v 
Európe, najmä v 1 emecku, kde v Mníchove 
"zasv iet il" v Kubelíkovom naštudovaní Don 
Giova nniho a v Sawallischovcj Figarovej 
svadhe . .J cho Escamil io nic je t radične tvrdý a 
robustný torcádor, ale skôr zvodný elegant
ný sve ták. Tak aspoií vnímam jeho muzikál
nosť vo vokálnom prejave. 

Z pomerne noblesného sólistického kvar
tcta sa t rochu vymyká Don .José Giorgi a 
Lambertiho, ktor ý je spomedzi nich naj
starší. Debutoval 1963 a 1970 získal mcdzi
n:írodný úspech pr:ive ako Don José vo ve
rónskcj Aréne . .J e vyh ľadávaným, skúseným 
operným interpretom, avšak v tejto nahráv
ke realizovanej v roku 1990, už cíti ť istú opo
trebovanosť hlasového materiálu. o i na
priek w m u je jeho Don j osé dôstojným hrdi
nom. 

l~ahbariho porhtie Uizetovej opery je po
zoruhod né najmii v spomínanom sklbenom 
tvare a v transparentnejšom poh ľade na skla
dateľovu parti túru . Pravclcpodobne tým, že 
sa vydavatelia priklonili k or iginálnej verzii 
diela, t. j . s hovorenými dialógmi, ktoré sú 
veľmi stručné, dostala hudba náležirý rytmic
ký spád, dynam ičnosť, bohatú paletu kon
m Jstných n:ílad. Symfonický orchester slo
venského rozhlasu upl atň uje aj svoje rezervy 
a ponúka nám bohatstvo orchestrálnych fa
rieb. Zborové pasáže, najm:i vcľaka Sloven
skému fi lharmonickému zboru, majú preg
nantnía zvukov\a dynamičnosť a najmii tech
nickú vyspelosť, v čom je táto nahrávka zrov
nateľná s mnohými inými. 

Záverom možno konšta tovať, že nahrávka 
tejto známej a populárnej hudby, je prezen
tovaná veľmi sympatick)' a v celku na vysokej 
umeleckej í1 rovni. Pozi tívne hodnotím naj
mii splnený dirigentov zámer - vymodelovať 
skladateľovu partitítru ako jednoliaty celok s 
precízne diferencovanými a kontrapunkto
vanými rytmicko-agogickými či náladovými 
plochami, ncstr:ícajíac zo zreteľa pri márnosť 
vokálneho prejavu. Ak niekto hy chcel hľa
dať v tej to nahrávke tradičné spevácke efek
ty, parlandá, Len úta, veristické vzlyky a pod., 
bude touto koncepciou zrcjme sklamaný. No 
z h ľadiska modernej súčasnej hudobnej in
terpretácie je LO nahrávka, ktorá si zaslúži na
šu pozornosť. MARIÁNJURiK 

Pozn _ S hudobný mi ukážkam i tejto 
opery sa m ôžete zoznámiť 17. októbra o 
20.30 h a 18- októbra o 14.30 hna r ozhla
sovej stanici Sloven sk o 2. 
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Trojica tenoristov stále .v popredí 

Internationale '\rtusikfeshvochen 17.8.- IOJ). J994 
l.Jnzern 

Festival v Luze rne je bt<: jedtn z najho
no~ntj~tth. Poda va ~i tam ruk) ~vet<" a ~pička 
umdcov, iní ani nemaju š:mcu prnbtavil sa 
publiku, ktor( je nt mt nej honosné a mtdzina
rodne. Dan sa to, lebo fe~tiva l utjme nem:í fi
nančne problem)': jednak v~tupn( od 10 do 
.160 ~vajčiarskych frankov (x2ScSk!) bohato 
pokryje n:íklady a vit splni ť každé honorárové 
želanie, jed nak m<.:dzi sponzormi mo7no n:íj~ľ 
desiatky najprominentntj~ tch ~vajčiar~kych fi
riem a h:lnk. Riadit<.:l' fc~tivalu , Mallhias 
Bammer\, dirig<.:lll , s ktorým ned:tvno hral 
ná~ SOSR vo Viedni , m:í teda najviič.'.i u staro~( 
iba ~ tým, aby zo~u l adil tcrmtnove kalendáre 
konccrtnych hviezd na n<.:~ko re le10, ktor<: je v 
čarovnom prostrnlt luz<.:rn~k(ho jazera dte 
pnd:n kom ku '~et kým hudohn) 111 kraoam. 
Celkom mimoriadne, ak( ~om nikde nezažil, je 
propagačné vrhavcnie ftMivalu: nidtn napa
ditosiou a opul<.:ntnou nakladovo~ťou, al<.: vša
depntomnou ,, lll <.:~ tc a na okolí: od Maničnej 

haly, po po~ltdnu r<.:klamnu plochu ~a zd:í. že 
v Luz<.: rne v tom čase n ič nic je dôlezitej~ ie ncz 
festival. l.uzt rnsk)• Večcrntk pri náša o~obitnt't 
fe.tivaiOVll prílohu, z ohchodnych \')'k ladov sa 
u~mievaju tva re učinkujucich, gramofonove 
spoločnost i sa pretekajú v ponúkan1 ~vojich 
protagonistov - ~'<:stival im poskytuje iste ne
malý zdroj ziskm•- d'alší zdroj pretbta\'Ujc fes
tival pre ~amotn( mesto, pre hotelierov a ob
chodníkov. A tak všttko pekne hra na spoloč
n(t nôtu, všetci su spokojnt - am)' môžeme len 
závidieť a dúfať, že raz sa aj u ná• budú točiť 
peniaze aj cez u mt nic - na o~oh všetkým kon
trahentom (po~l uch:íčom, umelcom, usporia
datel'om, mestu, št:ítu). Umclcckft konkuren
cia je však tvrd:í: koncert, ktorý nc~fuhujc pl
n(t sieň sa jednoducho ncu~poriada, aj keb)' ~a 
mal urazil miestn)' či svetový jubilant. Priwm 
sa každoročne celkom samozrejme objavuj(t aj 
mladé a najmlad; it tváre, pravda špičky, o kto
rých renomé sa pohotovo postarali •vetovC.: 
gramofónové firmy: Vadim Repin, Julian 
Rachlin, Christian Tctzlaff atď . , v~<.:tc i sotva 
dvadsat'roční. Okrem Luze rn~kého fbtivalo
vého orchc;rra holi v tomto roku za;rupene 
svetozn;íme tcles:í z Clevelandu, Pitt~hughu, 
Amsterdamu, Berl ína, Viedne, Dr:ížcfan, z di ri
gentov Maazel, Ahhado, Chailly, RoždeMvcn
skij, Mt nuhin, Davi~ . Barenhoim, Muti, Gardi
ner, Ch. Dohnán)•i, zo sôlb tov ešt<.: Anne Sop
hie Mutter, Maurizio Poll ini , ll. Schiff, 
Francesch, Gavrilov atd'. echýbali komorne.:, 
zborO\'C, organový a iné koncerty v zaujíma
vých priestoroch, ako je vcl'ký ,.Open-air Spec
tacel", scénické a balet nC.: show v Tribsehen-

• V tomto ro.ku si hudobný svet pri
pomenul 100. výročie narodenia veľ
kého dirige nta Carla Dô hma. Pri tejto 
príležitosti vyd ala firma Deutsche 
Grammophon reedíciu o pier Richarda 
Straussa (S<d o me, Daphné, žena bez 
tieňa, EJektra, Ariadna na Naxe, Mlčan
livá žena, Gavalier s ružou, Arabella a 
Capriccio) v nenapodobiteľnom a tak
mer autentickom n aštudovaní Carla 
Boh ma. 

• Zná my klavirista Alfred Brendel 
dokončil nedávno komple tnú nahráv
ku Ueethovenových klavírnych sonát. 
Podľa zahraničnej tlače je Brendel po 
Guldovi ďalší klavirista , ktorý sa k 
bonnskému klasikovi priblížU maj
strovským spôsobom. 

• Telesné pozostatky významnej čes
kej speváčky j a rmily Novotnej, ktorá 

skom parku, okolo vily, v ktor<.:j b}•val Ri chard 
Wagner a dne~ ~!(Ili Wagncrovo múzeum, na 
témy z Musorgského Obrázkov z výstavy. 

Ani ~(tčasná hudba neprišla nakr:ít ko, 
okrem incho prczcntaciou ~kladatera . in r<.:!>i
dcncc· Kla usa llubera, od ktorC.:ho odznelo 
viacero skladieb a ktorý viedol kompozičný 

workshop. Zaujímavým ťažiskom bola téma 
..intcrprctacia a upravy", prcll na j(tca ~a cez tri 
produkcie a týkajuca sa slavncho Schuber
tovho cyklu "?.imn~l cesta". V iednom Soirée čí
tal Gcrd Wcstphal prózu a hasne a llomero 
France~ch hral l.iszto\'e upravy Schuher
tm·ych picsn1. a d'a l~om koncerte Peter 
Schrcicr ~picva l Schubertov cyklus a napokon 
odznt:la premiéra opery .. Wintcrrcisc· od ra
kuskcho skladatda lngomara Grúnaucra. To
to dielo ma motivickC.: vzťahy so Schuherto
vým cyklom a nadviizuje na jeho rozpoloženie: 
hol v ča~e komponovania vraj v krízovom du
;evnom Mavc. Dtjovc je op<.:ra samo~rcjmc 
ina, ncz text Schubertových pic~ní, ale vdmi 
aktualna: ide o utetTncck(t tému. V strede deja 
stojí spisovatcl' Walter B<.:njamin na španiel
skej hranici, na t'ncku pred nacistami, opuste
n)í a bczn:ídejny, pred samovraždou, prežíva 
sled fan tazmagorických udalostí, rc:íln)'Ch a 
fikt ívnych hrozieb, spomienok, z:ížitkov z pre
nasledovania a odmietania. V komornom oh
!>:tden• hudobmkov a speva kov vynikol skvdý 
americky tenor ci l Wilson, ktorý sa nebál, že 
súčasnou hudbou si poškodí hlasivky a zožal 
neohyčajn}· úspech. 

Osobitným podujatím celkom inC.:ho druhu 
bol tzv. Strassenmusikfestival: na viacerých 
miestach v Luzernskej pešej zóne vyslllpovali 
jednotlivci a sku piny (spolu 57) z oblasti fol
ku, jazzu, pop-music, rockovej, c igánskej, fu
dovej hudby, podfa presnC.:ho časovC.:ho har
monogramu. Na hlasovacích lbwčkoch mohli 
bodoval prítomn1 posluch:íč i a rozhodnut' tak 
o (tčastnt koch z:ívcrcčn ého happen ingu, kto
rý sa uskutočnil pri bezplatnom pohostení v 
stan ičnej hal<.:. 

O wm, že fe•tivalom žije celé mesto svedčí 

tiež ítspcch mestskcho referenda, ktoré roz
hod lo postav i ť nový festivalov)' Dom umenia 
na brehu jazera z prostriedkov mesta, fest ivalu 
a sponzorov. Hotový bude roku 1998, vie sa už 
aj termtn a program otváracieho koncertu. a 
festiva le s(tčasne predstavil i aj program Vcl'
konočnC.:ho festiva lu 199S a na~ledujlici ročn ík 
199S, lbtky budlr čoskoro v predpredaji. 

Treba ~ i želai niečo viac? 
f ERDI NAND KUNDA 

zomrela 9. februára L r . v New YOrku, bo
li 8. jť•la uložené do rodinnej hrobky 
Oaubku v Utni u Beroun a. 

e Medzinárodné dirigentské kurzy, 
ktoré sa uskutočnili v júli v spolupráci s 
Filharmóniou B. Martlm\ v Zlíne, navští
vilo 70 účastníkov: dve tretiny boU Ame
ričania, potom Kanaďania, Angličania, 

Holanďania, Švajčiari atď. Cena kurzu, 
ktorý poriada kanadská agentúra Symp
honic Workshop, sa pohybovala okolo 
1600 USD. Ako uvádza časopis Hudební 
rozhledy, domáci umelci, ktorí ešte vlani 
na kurze predná~ali, tentoraz zorganizo-

Trojka svetových tenoristov l.ucia
no Pavarotti, josé Carréras a Placido 
Domingo sú stále v popredí záujmu 
svetovej tlače. Svetovú hudobnú verej
nosť nedávno zaujala správa, že P. Do
mingo definitívne potvrdil svoj sú
hlas, že prevezme umelecké vedenie 
Washingtonskej opery. Domingo no
vinárom vyhlásil, že toto ro zhodnutie 
bolo motivova né tým, že počas jeho 
vystúpenia v r o ku 1986 vo svetovej 
premié re diela Gia n Carla Menottiho 
Goya, kde stvárnil titulnú pos tavu, 
washingstonská opera zanechala v 
ňom veľmi dobrý dojem a že nachádza 
tu možnost' realizovať svoje ďalšie 
umelecké plány. Domingovo rozhod
nutie s radosťou prijal aj americký 
prezident Bill Clinton, ktorý Do min
govi v liste o . i. napísal, "že táto udalosť 
bude inšpiráciou pre mladých Ameri
čanov, ktorí túžia po kariére v umení". 
"The Great Carreras" sa nazýva naj
novší titul CD, ktorý obsahuje výbe r z 

MODERN 
WIEN'94 

V dr'loch 23. októbra - 28. novembra t. r. 
uskutoční sa vo Viedni už po siedmykrát vý
znamný medzinárodný festival súčasnej hud
by WI E MODERN '94. Festival sa uskutoční v 
reprezentatívnych vicdensk}•ch koncertných 
sálach ako sú Wiener Konzerthaus, Wiener 
Musikverein, Odeon a pod., kde sa uskutoční 
okolo 40 koncertov. Dramaturgický akcent 
spočíva na dielach Mortona Feldmana, 
Georga Crumba a ďalších amerických auto
rov, ďalej na dielach nemeckého skladateľa 
1\e\mula l.achenmanna, Rakúšana Karla 
Schiskcho a Giintera Kahoweza a v Rakúsku 
žijúceho Američana Georga Lopeza. 

Popri I>Opredných rakúskych súboroch, ve
nujúcich sa súčasnej hudbe, na fest ivale budú 
účinkoval' Viedenskí symfonikovia pod tak
tovkou Davida Shallona, Symfonický orches
ter ORF a súbor KJangforum Wien. ,Ďalej budú 
účinkoval' host'ujúce telesá, ako napr. Sym
fonický orchester SWF, Ensemble Modern 
pod vedením Petra Eôtvôsa, Kronos Quartet!, 
Arditti Quartett, Ensemble lnterCorporain so 
sólistami J>hyllis llryn-Julson, Robyn Schol
kowským, Frederikom Rzewskim a Ursulou 
Oppens. Claudio Abbado, ktorý je umeleckým 
šéfom fes tivalu, bude 6. novembra dirigovai 
MahJerov mládežnícky symfonický orchester 
a Zbor A. Schônberga. a koncerte odznejú 
diela Mortona Feldmana (Coptie J.ight), svelo
vá premiéra skladby G. Kurtága Orchcstcr
skizzen, Weberna (Oas Augenlicht) a Varcso
vaArcana. 

Festival prinesie početné svetové premié
ry, z ktorých okrem už spomínanej Kur
tágovej skladby vo Viedni po prvýkrát za
znejú: George Crumb - Quest, Giinter Kaho
wez - Dua le, Helmut Lachenmann -Ausklang a 
i. Premiérou bude tiež nedávno ocenená det
ská opera "Oas Narrenparadies", v Haife na
rodeného a v USA žijúceho skladateľa Efer
llcn-Amotsa (skladba dostala v súfaži Casinos 
Austria l. cenu). S napätím je očakávané t>rvé 
uvedenie posledného orchestrálneho diela 
Oli viera Messiaena s Yvonne Loriod pri klaví
ri a Neiuzom HoUigeromza dirigentským pul
tom. Zaujímavý je tiež scénický projekt vo 
Viedenskej vysokej hudobnej škole, kde Zol
tán Peško uvedie komornú operu Argentín
skeho autora jorge Pepina "l a caccia al !eso-
ro". · 

Program festivalu dotvárajú početné semi
náre, filmové predstavenia, výstavy, sklada
tcl'ské workshopy (najmä workshop Institúm 
pre elektronickú hudbu), sympózium na 
Vysokej hudobnej škole na tému "Neue 
KJängc und Neue Welten in der Musik des 20. 
j ahrhunderts". Festivalový projekt doplt'lajú 
aj tri jazzové produkcie vo Viedenskej hudob
nej galérii za účasti popredných amerických a 
európskych avantgardných jazzistov. 

vali vlastné ,.dirigentské tábory". 
• V nastávajúcej sezóne 1994-95 Iz

raelská filharmónia uvedie vo svojej 
krajine po prvýkrát hudbu Richarda 
Straussa. Bude to symfonická báseň Ži
vot hrdinu. Doposiaľ bolo vylúčené, aby 
sa hudba tohto skladateľa, ktorý stál blíz
ko nacis tickým vládnuCim kruhom, obja
vila na akomkoľvek izraelskom koncert
nom repertoári. 

e Theo Adam, ktorý 18. septembra 
oslávil v Semperovej opere v Dráž
ďanoch svoje 4S-ročné divadelné jubile
um, nad' alej chce umelecky aktívne pôso-

najzaujímavejších nahrávok s lávneho 
španielskeho tenoristu. Vydala ho fir
ma Philips Classics, ktorá plánuje t iež 
výber tragických operných árií s titu
lom "Ope ra to die for". 

Pod názvo m 3 x 3 Tcnors účinkuje 
tro jica s lávnych te noristov na cédečku 
t1rmy Classics Philips , na ktoro m sú za
chytené hlasy l.ucia na Pavaro ttUto,josé 
Carrérasa, Placida Oominga, ale aj <fal
š ích svetových speváckych talentov. 

Nemecká firma DECCA v tomto tvr
dom konkurenčnom boji pripravlla 
nový album zostavený zo sta rších 
snímkov Dominga, Carrérasa a Pa
varottiho, ktorého sa donedávn a pre
dalo už viac ako desať milió nov kusov. 
K tomuto titulu te raz vychádza verzia 
Gold Edition, v luxusnom balení, s tex
tom a uniká tnymi fotografiami a je vy
lisovaná na zlatom disku. Nápady n a 
komerčné využitie s lávn ych hlasov 
zrejme ešte stále nie sú pri ko nci. 

BAYREUTH 
vroku~995 

Sol l'tt doznel lolitoroót.J' u•agnerot•sk.J' ji!s/1-
fltl/t l Bayreuthe (podrolmej.5ie o IÍ0/1/. lmde!lte 
písa( 11 budtÍCOIII čísle), progrctllto(f(Í koncep
cla pre ruk 1995 je už pod s/reci/ou. Wagnerot' 
l 'llllk Wolfgang Wagner, klmJí sa /oli/o roku 
doží11a 75. narodetlfll, pre budtícl rok cl/ce po
kraČII/J(I( so st•r>}olt inscel/{íciou Tmllllulause
ra z roku 1985 (dirigent Donald C. Runnfcfes). 
Okrem lo/io IW repertoári zosltÍI'tl}tí 1i·islmt a 
Iso/da (Bareuboim-Miiller) a 11arsifal (SinofHJ· 
li-Wagner). 'f(Jitloročná noud insceii(Ícia Riu
gn bude na repertodri rf'alšícll pút' rokot'. 11re 
rok 1996 plánuje IVol.f..~ang Wagner pre 
llayreut/1 st1oj e tr!! lle stret111tlie s operou 
Majslri sfJef!rici no riiiJIJerskí. IJirfJ!.e ltlom bude 
Daniel Barenl.Joim. Ottrorenou otdzkou zos/tí
/la fi} et•enltuílny IUÍt•rat Placida Dominga do 
Wagnerovej Mekky. Placido Domingo totiž 11 
roku 1994, k11ôli f utl>alouý m llul}s/rr)/1.~/Ním 
Sl'ela llťSIÍIIfasif SO SI'IVOII fJrÍIOIIIIIOSf'OII pnt'as 
L'ŠOikýciJ sktíšqk. lV,Ql.f..~wLg IV,aJmf'.r f.: /111'11'19 
clllílostiuéiiJII proiJiétlllt poz11amenal: "Nemú
žem kt1ô/i jer!ltému 11/elllt zredukouať čas prí
JII'ft l', pretože duciJIH~) II'eutskéllo ansámblul~)' 
/ ~) •Šiel llf/111/ii'IIČ". 

V /JIIc/tícom roku sa ui nebude !trať insceii(Í
cla Dietera Domsa /ll/Íd iaci 1/oland'an, pre/rr 
i e, ako poz11ame1wl riarlilel' fes/itlalu, o IIÍ/o 
i llscellácittlleprejal'ila zdujem ž iad11a telel'iz-
1/a spoločnost: 
Čoraz ltwd.,' ie opatre11ia sa prlpraoujtí fi} pre 

IZI' . člemycll ol.Jcltodníkou zo t •stupellkmni. 
jede11 člen bayreutskej \VagtterOtlej spoločiiOS
Ii, kto1ý predal dve vstupenky 11a Ring za 2000 
mariek, bol z lohlo spol k tt vyltíc'e11ý . 

Opäť za "misu šošovice?" 
V roku 1990 sme uverejnili materiál dotýka

j(tci sa neadekvátneho honorovania na; ich s(t
borov v zahraničí. česk( Hud<.:hn í rozh lcdy vo 
svojom tohtoročnom 9. čísk uviedli informá
ciu, k!Or(t citujem<.:: "Podmienky hosiujú
cich umelcov z východnej Euró py ostro 
kritizoval francúzsky syndikát SNAM-CGT. 
Kritika sa týkala Medzinárodného festiva
lu v Strassbourgu ( L 6.- 2. 7.), kde o. i. vy
stúpili Sôfijská o pera, Sinfo nia Varsovia, 
Slovenský filharmon ický zbor z Bratisla
vy a Orchester Ferenca Liszta z Budapešti. 
Syndikát ko nštatoval, že títo umelci hrali 
za ~úbohý honorár a v žalostných pracov
ných podmienkach "' 

Kecl'že 1010 stanovisko bolo zverejnené v za
hran ičí, v záujme objektívnej informovanosti, 
obraciame sa na vedenie Slovenskej fi lharmó
nie a umeleckej agcnt (try Slovkoncen o jasnej
šic stanovisko. 

biť. V budúcej sezóne plánuje pod n á
zvom ,.Wotans Abschied" gala-koncert 
v Budapešti, potom stvárni Scarpiu v 
Toske v Berlíne, Starostu v Henzeho 
opere Mladý Lord v Mníchove, v Ríme 
uvedie Schônbergove Gurre-Liedern a 
v Toulous bude účinkovať v Briueno
vom Vojnovom requiem. Počas budú
coročných salzburských slávností bu
de po prvýkrát spievať v ne rgovej ope
re Lulu. 

• Klub slove nskej kultúry v Prahe 
usporiadal v le tných mesiacoch v ko
s tole sv. Voršily koncert organi!ttu 
Ferdinanda Kindu a sop ranistky Evy 
Blahovej. Na programe odzneli diela j. 
S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, P. 
Roškovské ho, C. Francka, F. Schuberta 
a i. Pod l' a ~a hr. tlače -mj-
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AZZOVÁSPOLOČNOSŤ 
· lludohn) fond pri)mll uje CD Slm·ak )au 

Maitl>tretm. Jdw rcalizadu ma na >taro,ti Yvctta 
l.:íiJ,ka·Kajanova. a navrh Rady SJS ,a na albume 
prcd,t:lvia K. O ndrcitka Trio (J . Brhuda. J. Dom l:}, 
Trio D. llui;čavu (1. llri,uda, .J . Dúmc). Duo.J. llajnal 
a Ľ. l'richradntk (v jnlncj 'kladhc hudc 'pi<:v:u' tiel 
Ria Kcndro"ka). CD ~ lovak J:ttt. t\1ain>trcam 'a hu· 
tk nahravat' v oktohri '9'1 a tio konct tohto roku by 
malo h) t' vydanc .. ~lm•cn,ka jaaova >poloi:no,t' na· 
1 rh la rot."rit' tento projdt o d"a);:.il· th c: CD · Ma rM 
jazz, traditional. hluc' a fu> ion jazz. llvidímc, ak:í hu· 
de huducno,t'... 

· a navrh llad) S.JS uddil 1 tomto roku Ili· Cenu 
ta cdoiivotm· di<:lo Bohumilovi Trncčkovi , Cenu 
l.adbl.11 a Martontka Andrejovi Šebanovi (ta kom po· 
m :iu) a Adrit'nc llarto'm ej (~a intcrpret:ídu). 

· )au Work,hop Brat blava hol toh to roku pod· 
Matne mt·nc:j 1) utit) :1 mal , Jah;;iu odo1.1 11 ako vlani. 
l'rihla,ílo 'a ntt' nl·j ,;llldentm a potc,cnic nl'\')'Vola· 
lo ani tru;:.l·nil' pot.vania lektora na klavtr · JatH>'a 
(;ondn (,\latl'ar,ko). l.uhm. Z:ulo. organit:ttor podn· 
jatia informcl\'al, ze prcdny t.n11.cneho 1.aujmu neMI· 
vi,ia kn' finantnymi prohlem:nni, ak aj' pomcrm: 
,)ahou propagaciou. 

· l'ctl'/abk) Dom kulttll') planujt· mova "'poria· 
dat' jal/O\')' Vl'l'l:ľ pod naz1 Olli J>c.:t.J:II/. V \lll'h)C"I i ' 
l) 11110 poduja11111 poti:1dal ~.l~ o podporu. 

· ZaMupca firmy Maya p. ~u,ka nadvia1.al kontakt 
'o SJ~ a planujt· prcda1 at' na j.tttm) ch ft:,t i\ .ti uch u 
na' vitkobt<:t)' 'ja11mou tematikou. 

·.Juraj Bano;; :-o ,vojnu 'kupinou.Jan l·a<:l' reprl'· 
tcntm.tl SJ~ 11.1 kotKľrt<: pri pnletito,ti \\'ork,hopu 
v Tatahanri. Pod l' a 'Im .Juraja llarto'a publikum ho· 
lo mika :umo,fcra ti<:t dohra. lhtdohnK'i 1šak m:
holi 'pokojn l' technick) m 1) ha1 <:111111. ktord10 tH:· 
do,tatk)' holi pod l' a jdto l')'jadrcnia l'itdnc. !'ia t.ave· 
n:čnom koncl'ľte. u'kutotncnom 50. i . l l)') 1 
okrem i:c,ko,)m ct1\kcj ho,t'ujuccj 'ku pin) Ja// 
Face (J. llarto' · truhka, ~. Markovi <.: · 'a~ofon, S. 
t\ 1adl:l · klal'l:Mli'C n:"II'Ojl', .J Griglak · kontr.tha,, C. 
Zelena k · bicie na,trujc), ')'tupili aj kktori. k ton 1 )· 
učova li na Worbhopc a Trio lmt·c Kc:-t.cghyho. 

l JAZZMANI V ZAHRANIČÍ l 
· 2 1.·2H. augu:-ta 'a 1 mc:,tc Saabeldcn (ltaku;ko) 

U>kutol'ni1 ""''i val modcrncho jazzu. na ktorom >a 

zučaM nila aj >ku pi na Oktc:t 0>1 pod vedentmtrom· 
hónistu a >klad:ucl'a Christ it:n Muth,piela v pcst· 
rom oh,adc.:m:.Juraj Barw;; ·trubka, Toma" Stat'íko 
· trubka, l'etr:" Vy;;niav,kas-,axofón, Vyta' Lahitb · 
>:txofún , Anatolij Vapirov · saxofon, Ark:tdij 
Shilkloppcr .)c,ny roh. ~li kula' Škut:l · klavtr. Cd) 
fl'Miva l 'a nic.:M>I v znamcnt rcnovacie modcrncho 
j:tll.ll a 'kladby komponovanc Ch. Muth>pielom ho· 
li p~>anc v duchu frc.:c.: jauu. 

· 1.·1 'i. ok rob ra sa Ok tel o,, 'pol u s na;;imi hu· 
dobmkmi U. Bano;, ,\1. Skut:l) tuča,tn t na tl':thích 
podujatiach, rc,tivaloch. koncertoch \' ltaku;ku. 
,\1ilovn tci moderného janu 'a maju na čo teSil' · aS· 
p01\ 11 1 Rakú,ku. 

· V d t'íoch 1.·} jula 'a v Saint·Haphad 
(Francu~'ko) konala >ttt'až amatcr>kych orchl·,trov 
oriemm·an) ch an ne11 orlcan'k) j:111. 1 a pn om 
mieste 'a um iestnili hot Screnatler,. Kvalit) tejto 
'ku pin)' ocenila nielen porota, ak aj domat'l: pu hli· 
k um. 

IJAZZMANI DOMAI 
· Koncert) han,J..oh)'trickej formacic .J:tt/. 

Studio llan,ka ll) >lric:t pokratm ali 1 h) 'tri<:kl·j 
Bašte.:,, pravidelnych mc,ai:·n) ch cykloch '"Pc~n y· 
mi 1 )'' tupeniami Dt\a.! l . - . útinkm .tli 1 oh,adent: 
V. Vizar trombon, P. Bod nar· kl:11 tr1 S. Ct'!' man · 
' axofon, It. lbgan · kont rah:t>. l. lldkr · ' )Kl' a ako 
lu»t' M.J:tJ..:thtic · g itara Ot) tddl nnkór' potme· 
ncnc.:j t.o,tavc: V. Vit.ar · trombon, l'. Bod nar kl:l\'lr 
a ako ho, tia dom ad .J. llarto\ · trubk:t, C. Zelcnak · 
hi de na,tr<* . .J. (;riglaJ.. · kontraha' a hm.t' 1 l ~A 
Peter Oardarl'ili. 

. V kvidom .. s· K luhe ,a dna 1. augu,ta ,;,Ji l'k· 
nm ia 'ku pin) International Jaz/. Quintet · .\1 . 
J\l:trinl'ak · kontr:th:t,, S. Cvand!(t:r · hi cit: n:t,ll'ojc, 
1'. Ad:unkovit kl:tl' tr a thaja 'lllth:nti t. l'ol\k:t · 
Tom:"1. (;tTgtu·,ki · tcnor>:t>.ofon a Jure k Ska bk i · 
truhk:t. 'J'akc.:to podujatia >ll kn t.namkouu,pl'l'hll, 
ktorou 'a 'l hral ' dcn:mhri l).! oti'Ot't:n) In i ck) 
j:ti.ZOI') ~luh. 

· Pre milol' tllkov _,tar,ieho· janu (hot j:t/1, hot 
d:tncc llHt>ic, '"cet da nn· mu,ic). ch) ''a ,J..upin:t 
llo t Sc.:rc.:n:u.lcr' príjemne pr\'kvapcnk. llude n tm 
pripr:t\0\:tm: CD, ohoh:tten\' o , Jmen,ku produk· 
eiu tO·tych roko1 . Spolu pracu pri,) u hi l a j den •ku· 
piny .J an F:~<.:e.Jm:tj 1\ano~. 

· 2:1.·2';. ,ep temhra 'a kon.tl ' Prcrove fc,tiv:tl, 
na ktorom 1 )''lit pila :tj 'kupinajazz Face. Cien ~ku· 

pin) .J. 1\arto~ 'H* 'ku,cno;ti dophul a t.UtitJ..m·al 
aj v spolupraci ' orchestrom Gustava llrom:t, ' 
l'ra"k) 111 llig Bandom a " Konopa,J..ol') 111 'u ho· 
rom taktie t.J. Prahy. 

PÔJDEME DNES, DIEVČA, 
KDE HRAJÚ JAZZ ... 

Organi~atori 12-tcho ročntk:t Mtt':t:í.c.: orchc,t rov 
t:trnt-ran)ch na ncworlcan;ky ja11. (itl'))t:tition de 
1 ew-Orlt::tn,Jau), pripra1 ili 1 dtíoch 1.·5. jula '9 1 
vo francu~'kom mcstccku Saint-Raphael okrem sl· 
nn' neho poč:l\i:t aj IO podi t pod holym m:hom, 
row>tal'l:n)'ch nnl'alcko od mora. , a jc.:dnom 1 

nich \') >!Upovala aj ,)ovcnsk:í 'kupina llot 
~cn:nadcr' (na Mtt'at.i nai.u krajinu okrem nej rc· 
prezentovali aj hudobn~<.:i z llan,kc,:j ll) '"'ilT a 
h.omarnan'k) dixieland· Novu, j a// Band). ktora 
'a domm 1ratil:1 aj' mil)m pr<:kl:tpt·ntm 11t':t1· 
,:,tvom. 

Od !:lena form:ícic llo t Scrcnadcr' h.arola 
B:trt<»:t (t rombon) 'om 'a dot.1nkla, It: cel km o 'a 
na tejto 'ut'a1.i tu(·a,tnilo 'i5 orchc,trov. o ktorydľ 
'a 1) jad ri l. It: to holi ,.,Ju;;nc :unatcr,ke orchc,trc 
na dohn:j urovni". O podrohnoMiach a priebehu 
tohto ft·,tilalu K. llarto,, d'alcj povedal nickol'ko 
t:tiiJIIll:tiO'II Poku,im 'a ich voi'ne paralrat.ovat'. 

Porota l') hrala do 'amotncho fina lc 'i orcht:,t· 
ro' ncmt'ťk) . t.tli.tn'kl, dva domacc ( l rancu"kt:) 
a ,)m cn'k). (htremu traku t:unoj;Kh kritiJ..m a 
novinaro1 ~rejnu: neu,)i V)'raznc kva li t)' na,ho or· 
dtl·,tra. prL'totc 111 po uJ..oncc.:nt 'emil inak hon> 
"o jich t'lankoch 1\Trc.:jt\ovali ako tajnelw fa1 orita. 
Karolllarto' hm on, ze hlavnu t.a,Juhuna ich 1 tt':tz· 
'" ,. malo pn>nl' dodr t.i:t~·anit: 'tylu a originalit.t rc.:· 
pertoaru. Vyjadrili podmienky 20·t)Ch a .~O·t) ch 
rokm nil·it:n po 'tran kl' hudobnej, ak pri,pô,ohi· 
li :IJ >~oJ image i.t)lll .. pravrch" nl'lntrlt:an'k)Ch 
hudohn tkov. l cc,)', ake dne; pozn:um: len 1. Ioto· 
grafit, tam _,·l:tdJi · n:11il o, 'Pt:\ ak hol ohleč<:n) 10 
Iraku, ;pcvad) \' ko>l) moch. ll in)dl on:hntro1 
vraj n c.:1 iddi taJ.. uto 'na hu o autcnti<:itu. Co 'a tyka 
hudh) 'anwtnL·j. je ohdil'lthodnc, il· na'·' form;Ki:t 
ako jcdina hrala het. :tk)t'hkol'vd technick) ch l')· 

mot.cno,tt ('amotrejmc, až na fina ln) koncert, 
ktor) 'a konal 11.1 amfitc::atri). Za d'aJ,ic 1 d ke plw, 
m<)zcmc.: pov:tt.ovat' aj to, že opitť ako jcdin t hrali 
1 ylu(·ne na hbtorick)ch na,trojoch 'n:t>lcdovnou 
in,tntmt:nta<:iou: 5 'axofon) . truhJ..a. ; un fon, 

IJ'lF,Jisaxofónista, ale aj pedagóg Dušan Húščava 
V roku 1983 založil na Konzervatóriu v Bratislave dirigent Bohumil Trncč.ka 

Big Band bratislavského Konzervatória. Jazzové štúdium skJ ad by a aranžmánov 
sa časom rozšírilo o výuku jazzovej harmónie a Improvizácie (Matúš Jakabčic). 
Prvým pedagógom na sa." o fón na strednom stupni na Slovensku vôbec je Dušan 
Húščava. · 

• Co bolo podnetom pre lo. aby si zač;d 
učiť saxofón na Konzerv:lló riu v llra tislave? 

· ln ici:ttorom bol pan 13olwmil Trncčka . Zbtil, že 
ostatné plechové n:t't roje.: v jeho llig !lande maj u 
pat ričnú úrovct'í , na rozdiel od saxofono1', prctoze 
ž iaci hrali na tie na,troje, ktore.: aj >tudovali. v ,,ku 
pine 'axofúnov v o rchestri boli hr:íči, kton študo· 
val i nic.:čo inc, najč:t>tej~ic klarinet. Technické 1ált:· 
ž itosti 'axofonu a, 'amot.rejmc, fr:izovanie a vyra1. 
s a do nich snažil , na tiet'" on sám. llolo to v~ak vc.:l'mi 
pracne a zdriovalo to jeho pr:ícu. Knf vznikla po· 
tre ha uči ť saxofón ako hlavl)y n:btroj, oslovil ma ve· 
tlítci d)•chového od horu, Pe ter Drlička , aby som za· 
čalučit'. Dv:t roky som vyučova l saxofon ako' edi':tj· 
; í nástroj a po čase, ked' nickwrí ~tudenti J>rešli n:t 
'axofon ako hlavn)• na,troj, už 10 nehol len oblig:ít. 
To bol pnpad aj jedneho z nich, Pafa Ručda, k tory 
začal študovat' klarinet ako hlavn ý n:iM roj, a potom 
•a v :\. ročníku preorietliOV<tlvýlučnc.: na 'axofón. 

• Kol'ko :žiakov s i mal za posledné o bdo· 
bie? 

· llóm na konzcrvatoriu 'i rokov. Celkovo ;om 
ich mal asi sedem aj' tymi, ktorí ~tudovali pric.:hl'l· 
ne. Napríklad Karol Lago zača l ; tudovat' na utu dial'· 
kovo :t keď >a mu n:t,k)' tla mo/ no't' prej't' na 'axo· 
fon, t:lk ju využil a 'končil ako ab,olvc.:nt 'axofónu. 
V tomto roku ukončil 6. ročník l':ti'o !tuček. V Ml· 
čaon<»ti už hr:t v Big Bande hr:ui,l:tv>keho Kon· 
~.c.:rvatoria , Big Bande Rádio Bratislava, llos,ej 
Nohe, vo VUSc. PotOm je llt Vlado V:tlentovič, til:ž 
>a do;t' zaobera jazzom. Po prekona nt prvyd1 pro· 
hlémov s intonkiou, technikou, ,a celkovo zlepši l. 
.Jemu povolili šwdovat' dva naotrojc ·klarinet a stt· 
xofón. V klarine te je u i. v 5. ročn tku a v saxofonc v 
2. ročníku. j a ho povazujc.:m za talent. V budúcom 
; kolskom roku budem mat' troch novych prv:íkov, 
troch tretiakov spo lu s Valc.:ntovitom a jc.:dn)' m 
dievčaťom · atl'ou Ďurecovou(!). Potom je.: tam <:Š· 
te Erik ltoten;tcin. Títo 'a 1.atial' 6te jaaovo ne pre· 
javili. Moment:tlnc 'a uvažuje o zložení jazzoveho 
oddelenia na Konzervatóriu v llratis l:tve, takZc 
•n:ítf v Mtči nno,ti > tymto oddelen tm ;a budu môct' 
trochu viac dostať k jazzu, pretože je po trebne učit' 
aj určite jeho špecifika, napr. harmóniu, alebo im· 
provizaciu po teoretickej ''ranke, ako učil Matu\ 
Jakabč ic (toho času na 13c.:rklc<: School of Mus ic v 
Uootone). J>o ta lože nt jazzovd10 oddelenia hy urči· 
te z bk ali omnoho viac . .Ja môžem žiaka iha ,.lektoro· 
vat'". Snažím 'a o to, ahy kla,kkym spôsobom zvl:i· 
do l ntt"roj, pnpadnc ho môžem vic;t' k tomu, ahy 
vedel jazzovo frazovat', art ikulovat', aby zvl:ídol nej:t· 
kč šrýly · napr. ako sa hr:'t v hig bande a pod. l l čit' im· 

provizáciu sa neda v rot.>ahu pianu a o'nov, ktore 
mam ja. emôžtm íst' viac do hlhky. V >axofonc nic.: 
je ani 7iadna naviizno,t', pretot.c.: na J'udovych ~ko· 
Iach ,a uČI tak v~elijako. Swdenti obyčajne pricha· 
dzajúna .. prijímačky" nedostatočne pripravení. Bol 
MH11 na ;ku~ kach. na ktore prblo 9 n:ulli,tm•, t toho 
'i dievčat, atak vyhornc hrali. Mal i u7 patričnu tc.:ch· 
nicku a aj muzikantsku tu·ovct). 

• Výuka saxofónu na Slovensku na Kon· 
zcrvató riu v llr:Hislavc k vlas lne p rvou Jasl<>· 
vičkou. Nemal si problé my s m e lOdikou, lite· 
ratllro u ? 

· Samozrejme, že holi určite problémy a dtc.: aj 
Ml, hoci 'a za po,lednc tri rok)' či:l\to(·ne podarilo 
nic.:ktore odstranit'. Mu,un >i hlavne zaoh>taravat' li· 
tc ratúru, ktora je na saxofón do;t' chab:í. Cele to za· 
č:tlo tak, t.e >me' Pe trom Drlitkom donie,li, to kto 
m:tl, zozbieral i sme v;;etk)' noty a z toho sme začali 
rohit' <»novy. V priebehu času sme.: zltai\:tli d'alšic. 
Zt>kali >me ncjakc m:llcrialy 1 panz>kcho kont.c.:r· 
va tória, pretože.: tu mal kon takt)' klarinctbta Jozef 
l.uptačik Maršt. Je členom :tMll' i:ícic klarinct i,tov. 
Zt>kal pre n:b nc.:jake not)' a aj pn:dnc,ovc 'kladhy 
z parížskeho konzc.:rvat<iria. 

J>ôvodn:í koncc:pda 'koly hola tak:t. aby !>:t na· 
"roj 1) učoval kla>ickym 'PÔM>hom. Ja ;om "'ak tla· 
či l na to, aby z hl'adiska využitia n:íst roja, došlo i k 
oric.:ntaci i na jan, prctoze a1»olventi nemôtu hral' 
cti)' život ltavclo~c Uolcro. Vo v:ižncj hudbe nie jt' 
vda pôvodnej literatúry, aj ked' jej je relatívne d<»t', 
pretoze exisllljc.: mnoho tran,kripcit. V Amerike"' 
vc.: J'mi ohi'ítbené 'axofonové kv:trtcta a tie hraju aj 
vát.nu hudbu. Tieto >klad hy vd' mi pracne nakupuje· 
me, pomu'í:tmt: na ne.: kopu petíazt. Vzdy ich potom 
dáme k d ispoztc ii školskej knižnici. apnklad 
!tuček bol ncd:!l'no v Londyne a donic:sol odtial' 
transkripcie (landcla. c.:vcdel Mim ,; pre<btavit', 
ako to bude zn id. Sám som,; to mu'd doma zahral. 
Spolu' ltučt:kom >mc na hodine prichadtali na to, 
ako to budeme inte rpretova!'. C:t!>to IOtiž mu"mc 
vytvorit' aj ,púsob interpretácie. Aj s Ru~ckovym al:>
'olvent,kym koncc.:rtom to bolo tak, LC >me mhnali 
ne.: ja ké noty · Koncert pre tenor >:txofon, k tOľ)' zlo· 
žil Rus - ltauchvcrgcr. i kto to nikdy nehr:tl, nt·moh· 
li Mne oi to vypočut' na platni. cmali 'mc teda žia· 
den vzor. ako by 'me to mali interpretova!'. Sam ><>m 
mu'd tuiO >kl:tdhu p<»tavit', dat' jej nejaku koncep· 
eiu, tdr. Pôvodny napad hol moj. ale, >:tmotrcjme, 
:tkccptoval 'om aj llutekovc napady. l'o cvičení a 
drilovant ztskal koncert dcfinittl•nu podobu :tj vd':t· 
ka vynikajuccmu klavtrnc.:mu 'pri\:1 odu p. 
Vcrbovskej, ktod s nami trpezlivo korl'pctoval:t. 

Dušan Húščava Sn ímky P. Španko 

e Aký m spôsobom precvičujcš technické 
veci? Píšeš štude nlom nejaké etudy? 

· J>ožiadavkou 'koly bolo, :th)' 'om pri S:t>.ofúnc 
p<»lllpov:tl ohdohnym 'Pó•ohom ako napr. pri kla· 
rinetc, alebo O:tutc. Takí.<:: takéto etudy 'mc: m:tli v 
;kole. Od i.tudcn101• 1) tadujem, a hy hrali 'lllpnicc, 
etud), predne,)', t:tk ako pri kla,ickej I')'Učhe. 
V)•,;šic.: roi:·níky, :ticho aj tych i;wdentov, ktorí na 10 

m:tju, ohotnamujcm ><> 'lllpnicami dôlťt.it) mi pre 
j:tu a navadzajul'imi k improvizacii. ~t upnic.:e prec· 
vil'ltjemc nie tcorctiCk)', ale na hodine ich hra mc v 
celom rot>ahu na>troj:t, :t povedtmc. ie v\ctk)' 
mozne kombin:tcic.: . .Ja tieto 'tu pn ice na~yvam nic.:· 
kedy aj kombinované · napr. mixolydil'kol)dil'ka ... 
ltobtme to :"i tak, ako 'a' yučujt: na lkrklcc. 

• Vedieš ich k tomu. ab y na s tupnice a j im· 
nroviz.ovali? 

·Ano, l) ch, k ton Ml t:tlc.:nlov:tnt. Trochu im 10 :tj 
spc,trujem jazzovrmi tcmami · od harmonicJ.. )' jed· 
noduch>~ch až k 'lložitcj'.un. Po10m ich prakt icky 
aplikujeme a pokia!' moje k1avirbtickc 'chopnosti 
>t :tčia , t:tk hr:ím n:t klavíri nejaky harmonickí• spric· 
1od v l :tk) ch jt·dnodudt)Ch 1 eciach. ako napr. l 
Can Givt: You An) thing, But Love, :ticho lllue 
llo"a. Su tu určite postup)', pri ktorych ':t učia 'p:í· 
jat' 1., 2., 'i. >tu pen. Vy;,•cti'ujem im, t.l' :"i :tk) mate· 
ria l sa dá pri improvizacii pou7iť · ' t u pn ice, rm lože· 

ll ot Serenaders 

1 rom hon, ~ lavtr, hicic n:"t roje. ' )Kl aJ.. a 
~ercnadt:r' !>i,tcr' (tri 'PĽI:t (·J..) ). K ohoh:ttcniu 
ich rcpert<>.lru (:tmcricJ..) j:tll 1 ro1.p:t11 rokm 
l l) .lú-55 · hot ja u . hot dan cc mu,ic, "'cet dance 
nw,it·) ,nati' n.1j1) r:ttnl'j'ic prhpel:t ,Jm t'n'k:l 
tvorba tO·t) ch roJ..m . \'o 1 d'kcj miere :-a o to /,t,lu· 
lila aj ,kl:tdha Franti,ka Krbtofa Vt:".·leho 
(Pôjdem<: dnt:,, kde hraju j:tll tt:~t · J. l'elik;m, 
hudba: E. l il'ncrl'idt). Tuto .. pt:rlicku" odohrali aj 
na ll naim om kontLTit', k tOl') ,,l konal po,Jnln) 
dct1 fntiYalu. Publikum ju prijalo 1cl'mi priatnl\o, 
priam n:tlbcnc. ' a tomto koncerte.: .. ~vecnenom· 
aj fr;mcut,kou tcil'1 11iou (m) kn dufamc, zt· kom· 
petcntnt pracm ntl'i >imen,kcj tcln t~ il· l') nalo1.ia 
1 'et ko u' i lit: na /!\kanie tuna mu 1 tohto konccr· 
tu ), 'a mihli aj profc,ionalnl' >kupin). napr. 
Orpltl':tn Cek>t:l a 1 ll:tl.i minukho ročn t ka >Ul :t t.<: . 
J>rt· tohtoroén) Ch 1 tt'Mm (druht 'končili domaci, 
treli Taliani) 0\1.1\.1 1 ru kach po11·anic na buduci 
rok l') Ju(·nt· ako IH»Útj uc:t J..apda (ako Mtt':11iaci 
ncmaju pn,tttp na toto podujatie najhlit\lch H ro· 
~m·) a takt i et. n:t d'a"ic i nt· fc Mil al). 

Skod:t. ll' kH)Ii povinnoMiam doma 'a llot 
~en:nader' mu,eli 1 ratit prnlča,ne a 1 tdat' ;a l) m 
.. dotvukovcj" ofidalncj (·a>ti · ,)avno,tncj rcccp· 
cic. A\\:tk, Ao 'a 1 l j:tdril Karol 1\arto,, hol to pre 
nich pnjcmn) t:tj:ttd (:t j ked' Mr;l\·a nebola ta n:t':t 
prava 'Im cn,k:í ... ) 

Priprav ila: Z ZA A VACH OVÁ 

V;;<:! k)' pmpt:Vk)' O akt ivit:tch hudohn tkov a Oľ· 

ganitawrm "' 1 ll:tnt:! 

ne akord) a pod. l 'étm ich, :th) "; 111 edomoya)i to
na) ne jadra , modulacic, :th) vedeli poča' modu lacie 
l')'tihnut' )lOlbt:ttu 'kladhy, aby nehrali len tak ho· 
rc.:·dolc.:, ah) otili, ~"sa 111 niečo dcjt:, ie na~tal'a ne· 
jaky zlom v modul:tcii. 

e Kto r é inš1rumen1y z rodiny saxofónov 
učí . ? 
- --lllavnt: altsaxofôn, pretože ~ klasickc.:ho pon t· 
m:tni:t je n:tjl iac literatur) pra1•c.: pre tento na~troj. 
T:tkze aj prijtmačk)' sa robia L alt;axofó nu. 

e Ale Pal'o Ruček je lenors;~xofonista ... 
· Tak l) 111. čo ut. hrali na tcnor,axofon, alc.:ho 

v)a,tnili kv:tlitn)• n:"troj, 'mc ho nechali. 
e A barytónsaxofón? 
· Ten ,; 111 môt.c potom ab~oh ent prihrat', t.OIIl:t· 

mit' ,a s 11 1111 nt:>kôr. Ci dom 1 l učb)' jt:, a hy ':t ~tu · 
den ti obomamili >o ~šc.:tkymi druhmi 'axoflínu. Aj 
,. !.kole.: mame ncjake in;;trumcnt) . c!>kôr bude tre· 
ba skoordinoval' moju VÍ'Uku ' big bandom a urobi ť 
l')ht·r 1 t)dllo 'tudenwv na oh,adcnie '; saxofo
nm . 

e Odch :íd za jít Šluclcnti aj na vyšší stupeť1 
ŠIÍidi;~? a VŠMU? 

· Tam 'a to nt·utt. V pnpadc 'axofonu i;tudium 
zatial' nema n:t vii~ tH»t'. Mô/.u íst' na ncj:tkc kul'/)' do 
zahranicia. 

e Aké možn o>li upla lnc nia m á Šlude n t po 
absolutóriu? 

·Ako ,o)i,ta 1 ohlaMi j:tt.zu. to je otatnc, pretote 
to t.avisi do znacnej mier)' od ncho ' amot neho. 
Rozhodne hy V>ak po :tiN!Iutoriu mal ovl:ídat' na· 
>troj,. klasickom ,)Ol a Zm) ,lc, mal h)' tvladn uť jat.· 
ZOVl' praktiky · fr:m>Vanic určitych ~tylov, ahy sa 
mohol treiMr' uplat nit' 1 hig bande.:, alel>o v pop 
,kupinc. ktor:i >i klad ie l ')'i.ic nHtzikant;ke na rok). 

e Môžu sa realizova i a j v oblas ti n ovej hud· 
hy 20. storočia , pre tože sklad:lleli;~ h ovoric· 
vahí. že m ôžu písai len p re lých inlcrprctov, 
klorí existujú? 

Ak ,; 'l tl'oria určite t:llc.:mic. mŕitu roh it' ko
mornu hudbu .J:t <»ohne ui:tm aj komornu hru, ahr 
,; hudohntťi t.vykali na 'l'h:t ako spolu hrači. Som 
prc"cdčcn) . ic . nakri:nncme· nicktor)Ch 'klada· 
tc.:l'ov, aby pt>ali pre.: 'axofon, alebo aj pre kvarteto. 
Pre l'afa ltučcka t.:tčal J..omponovat' :th><>h·cn t,k)· 
koncert Marc.: k llrom·'k). kl:ll irht:t 1 Art M Tria, 
ktor)• študova1tiô. kompol.tciu. i'.ača l pt>:tt' koncert 
prc ,) :ičikovl' kvarteto a 'axofon >olo. l robil pn 11 
č:l\t', ale U/ vted) mal ncjake problem) 'drogami, 
l:tkzc to l' ia>rne ani ncMihol a koncert ncdop~>al. 
honm ;a, 1 raj drogova tavhlo,t' ... ja MH11 v;;ak už 
vted) .,;;tpil cc.: rtovinu" a mal 'om pripravenc.: nicéo 
v nlohc, takte l'al'o Rul'd ah;olvoval so 'kladbo11 
Koncert pre tenor ;axofón od ltallcll\'crgcr:t. 

• Ako je IO s le b ou vyriešen é. ke<ľ ideš kon· 
cerlovať d o 7.ahran ičia? Aký m:íš ítviizok? 

• ~om intc.:rn) 111 t.:tme,tnancom. mam l)O'\, 
uvill.ok. Vyuk:t 'a d:i č:t:-ovo ,kombinoval s mojou 
koncertnou čintH»t'ou . Mam dokonca povolen)' 11r· 
čit) počct hodtn, kw ré,; mô.lcm prcsunut' aj na in)• 
det'1. 

e A finančne? 
· o , tak na mlicčko ... 
e Práca učilcl'a nie le n v sítčasncj s iluácii v 

š ko lstve. a le aj v relatívne dobrých finanč· 
n ých podmienkach n e b ude nikdy z;~plalcná. 
Takže li pra je m veľa úspech ov a r;~dosl i z vý· 
s le d kov š1mlen1ov. 

YVE'ITA I.AIJSKA·KI\JA OVA 



SPEKTRUM 

--IG-~R P~I>RACK."Y 
dilo, že sít kdesi príl iš "nad'' a o jeho hudbe 
zas, že nemá ten náboj, čo jeho pris ilné - pre 
slabé d uš ičky - slová. Chcem sa ho tu zastať, 

pretože obdivujem l'uclí, pre ktorých je život 
výstup ( . Kazantzak is: llláscnic El Grccovi). 
Berger tvoril dlho hudbu sucho-fádnu, ale 
nebral ju ako konečný ciel', dokCtzal postí1p iť 
d'alej. Ak bol pôvodne ovplyvnený racionalis
tickými systémami, čoskoro zistil ich slabi ny 
a rozvíjal čosi v sebe komplexné. Preniknúť k 
substanci i neznamená vzdať sa rozumu, zna
mená to dopln iť ho do fl1zic s iracionálnym. 
Lebo, je hudba racionálna či iracionálna? 
Oboje, obojak(l. R. Berger azda jed iný v slo
venskej hudobnej kultúre pochopil túto ko
nečníl pravdu. Pochopil, že esenciál ne veci 
sí1 vlastne vel' mi jednoduché, iba intelektuál i 
sú náchylní považovať ich za "primitívne" a 
vcl'mi ich znejasňovať, márnym rozumkáre
ním. Bc.:rgcrove vrcholné skladby sú výpove
d'ou celistvého človeka. K rodostromu slo
venskosti síce vera nepridal, no vrchovato 
pridal k rodoMromu človečenstva. 

S
pomínať vraj zna mená starnliť. Ale 
čím by sme boli bez toho všetkého, 
bez tiSICich udalo~tl rdlnych a pn hod 

vnútornych, čo sa nám udiali? OdMupme 
však trochu od privátneho, čo je n:ím najbliž
šie a predstavme si: ja, ale ti ež milióny inych 
. ja'·, všetky naše dcdinkr a mestá, cela na;a 
vlasť! Kol'ko o~udov, kol'ko ~pom it:noJ.. , kol'ko 
citov a myšlit:nok, kol'ko zamcrov a činov. Vy
berajme si z nich, akoby sme otvá rali la~turu 
nikdy sa prcdom nevie, či je prázdna, alebo či 

v M:bc skr)·va bido-ružoskvtku perlu. 
Majme pri tom na my~l i poznatok, ze kto 

nema minulosť, nebude mať ani buducno~ť. 

Ak v:ís čitatd'ov o to prosím, robím tak z jedi
ného dôvodu, ktorý možno pred mnohymi 
an i ncob~toj1. Veď čo je to popri zdrvujuccj 
ekonomi ke kultura, umenie, hudba? Puhc 
nič . čo~i cfcrncrne, treba sa tym vôbec zapo
d i cval? Viem. že život ma mesačne stoji tol'ko 
a tol'ko; ak mam, dobre, ak nic, či mi vari pc k
na kn ižka alebo koncert tej najk raj~cj hudby 
pomô/.c' Ani ja nc:.micm u,·at.ovať inak. lebo 
by som tym protireč í! praJ..tickému rot.umu. 
Napriek tomu sa chn:m pok tb iť otvarať la~

lLir)' modernej dnešnej ,~ lovcnskcj hudb)'. 
Pn: koho jt: ona iba ~b)'točn )•m luxu~om. 
nech tl'alt:j nl'Čit a. Prt: toho, čo obdivuje per
ly, nech 10 po~lllži ako doklad, že nas narod 
m:í popri mi liardk h ko rí111 aj obdivuhodnú 
lVOrivu potenciu, V)'javujUCU ~a V J'udOV}.'Ch 
picstíach, grafik:ích A. Brunov~kcho a D. 
K:íllaya, v mal'bach 1. A. Bazovskcho, M. Ben
ku a V. Žilinčanovcj . vo filmoch D . .Jakubbka 
a D. l lanáka, v poézii .J . Stachu aM. l( !Husa, v 
p rút.<.: .J. .Johan idc~a a D. Mit an u, v hudbe E. 
Suchmía a l. Zel jenku. v mcditáciach ). Ch. 
kardinala Korca a P. Strau~~a . v keramike a 
skl:irsrve, \'O vvi.ivk:ích a de~igne, vo ' ~etkom 
tom. čo iba zd;111livo tvorí nepotrebnú súčasť 
našho sveta. Chcem si však zaspomínať iba 
na jednu obl a~ť z týchto duchovn)•ch vecí a 
vecič iek, na ~ lovcnskú umelú hudbu. 

Každý strom m:í rovna ke kon:íre, list ic, 
kvety i ovocie. Ale nic je strom ako strom a 
preto je, pozcrajúc skúmavo, odlišné všetko. 
Odmyslimt: ~i však variabilitu a poku~mc sa 
povedať, čím ktorá vet vička vo svojej byto~t
nost i je. Bez abcccd né ho poriadku, bez sna
hy stvoriť sústavu, iba s cicl'om povedať 
úprimne svoj názor, ktorý však vôbt:c nea~ pi
ruje na ab~ol ú t n u spr:ívno~ť: ktorý má iba 
(tprimnost' v sebe ako vyššiu danosť. 

l Cikker vraj, keď prchr:íval svojim žia
kom operu Juro Jánošík, plakal. Tak sa sám 
dojímal nad tým, čo stvoril. Muky tO azda ne
boli, ale srdce plné až k za lknuriu. Zdalo sa 
n;'tm všetkým, že sa potom po Vzkriesení v 
posledných opcrk h akosi pokazil, žt: nedo
držal raz dosiahnutú úroveň a nepostúpi l cl'a
lcj. Lenže kam až sa dá vôbec vystúpil'? Ci nic 
sú dejiny umeleckých géniov zároveň aj deji
nami ich l'udských a umeleckých limi tov? 
Cikker zhudobni l s l ovenskosť výstižne, svoj
sky. A navyše vždy aj bubnoval na misku ~ve

domia, ako pekne povedal P. Faltin. Ak aj v 
poslednej fáze tvorby ochabol - kro ncochah
nc? Nás musia zaujímať tie jeho perly: slzavá 
O mam ičke, rýdza Slovenská suita, vdkolcpé 
Vzkriesenie, naivno-č isté čo mi deti rozprá
val i, hrdinsko-rozporný Coriolanus. 

O E. Suclwiío11i som sa už vyslovil, netre
ba 10 opakovať. Iba: národ má sen a báscií a 
má tiež monument. Suchoň stvoril apoteózu 
druhého. Ale A. Movzes, napriek všetkému, 
aj knihe, čo o iíom vyšla, jt: stále akoby nedo
cenený. Opus pcrfecrum. Či to vystihuje jeho 
zásluhy a vcl'kost'? ema! azda ten zázračný 
dar invencie, to áno, ale jeho posledné sym
fón ie sú nájdením zmyslu; sú nieže len pekné 
( ro slovo ma podl'a Th. Manna hlúpučkú 
tv:í r), ale sú výhrou: výhrou duševnej mlados
ti nad telesnou starobou. Moyzes v nich ne
hovorí ako fantasta, ktorý strmil súdnosť a už 
necháva svoje tóny rozvíjať sa len tak, rozpus
tilo, celkom uvol'nene. On v nich Mále drží 
akúsi kontrolu nad sebou, stále hl'adí na sú
držnosť, stále vie, že posl ucháč by čosi slo
bodne rozpútané možno neprijal. .Je v nich 
však popri vktkých kompozičných obmed
zeniach aj odkaz: od kaz vyrovnania, homco
st(lzy, harmónie. 

Písal som čast o a rád aj o D. Kar(Jošo-v i. 
obdivlljúc naj mU jeho "s l ovenskosť·· , i tú buja
ru. no ešte viac tú pozdnú tiahlo-bôl'nu. 

A. Oče11áš je národovcom-rechtOrom, pre 
ktorého starod:ívne povesti a báje boli stálym 
žried lom inšpirácie. C~o však iste, vzhl'adom 
na ncžičlivosť l'udí zavá:i.i, hol fak t, že.: bol prí
liš náchylný kráčať~ dobou, že ochotne zhu-

dobiíoval aj vtedy žiadané politické námety. 
On nic je filozof: on je praktik. Prt:to mu~cl 
pbať aj veci ~lab; ie. Ale aké to bolo nečakané 
prekvapenie, ked' zaznelo jeho Trio, jeho ob
razky duše, jeho posolstvo nielen akéhosi 
oh)'Čajného kantora, čo iba opakuje známe 
formu lky, ale takého kantora, pre ktorého je 
jeho povolanie ~pôsobom byt ia! Očcnašova 
~iia je prt:dov\ctkým cpick:í, jemu sa veci roz
lievaj íl do šírky, on spája :íno a nie, LO i ono, 
on vid1 rodoM rom \' celej jeho bohatosti. Ak 
h} ~mc tltžili. aby ~a hudobne vyjadri l vzncše
ncj~ic, chceli b) ~mc čo~ i . čo ~a proste ned a. 

l . ZeUe11k a chcel byť pôvodne chemikom. 
Cize odhal iť ~truktll ru javov, ich jadd, bun
k) , vii1.by, Ml\ b lo~t i . reťazce. Spravil to však 
nakoniec tonmi. l'rehl'ad celcho jeho vyvoja 
a 1 vo rh) by nb ra l vera mie~ta, no najdôld i
tcj,ic je to, t.e Zeljenka, suc arbitrom medzi 
.. starym" a .. novym" našiel most, ktorý spojil 
'núcnia zakladatcl'skcj , Jovcnskcj gc.:ner:ícic 
~ ncJ..orwcnčn~ mi prúdmi. On mohol experi
mentovať, ohurovať ncslychanym, on mohol 
hocčo- na to ho predurčoval jeho talent. Ale 
vnlomc zv:í:li l problém. spí•tal sa na t'archu 
vah (..Boh to zvazil a učinil J'ahkym") a rozho
dol ~a pre alternati\'U ~chaohmcdmvania . 
Odolal Z\'Odom fantazijnej imaginácie, aby sa 
ukaznil. kvôli n:ím, aby stvori l veci trvale: 
Mu~icu slovacu, ) . symfóniu. Ch. Morgcn
~ tcrn ( ncda mi nc~pomcnt'u' jeho Smutný ry
hl !>pcv, bez ~lov. iba s grafickymi znakmi pn
zvučn)•ch a ncprizvuč n ) ch dôb) bol pre.: ne
ho iha epizódou. Pamiit' národa nic je vo vý
strelkoch, ona je v kontinuite. Kontinuita dr
Zl dane a pnpadnc digresie ju iba o~vic:l uju . 
Zeljenka, hoci inak než Bella a Suchoií a na 
'voj 'pôsob, je dú~tojn ym pokračovatcl'om 
najlcp, ,ch tradtci l , Jovc.:nskcj Jllldby. 

R. Berger je umelcom, ktorého sa mi až 
t'ažko dotí•kať ~lovam i. .Jeho texty sú až nato
l'ko.dohré, že ~u prt: väčšinu nepochopiterné 
- v: ičš ic uznanie výsostnosti nic je. Prečo? Mal 
taký dar, že čokol'vck tvrdil , znelo 10 defini
tívne pravdivo. To sa môže vypomstiť. j emu 
sa to vypomstilo rak, že jeho osobnosť bola 
plne akccptova n;í, ale o jeho ; tlldiách sa tvr-

• 

M. Bázl ik: t'ažký oriešok. Predstavme si 
skladatcl'a, ktorého ambíciou je zlúč i ť Bacha, 
Schônbcrga, Giidelovu vetu, matemat ické 
apórie, náboženstvo ( jeho výk lad troch po
slcdn)•ch Becrhovenov)•ch son;h: Otec, Syn a 
Duch svärý), emóciu i expresiu, zjavné i zá
hadné, hudobné i umelecké. Ked' navyše pri
počítame jeho tužhu zakaždým prÍsť s niečím 
svojským, svojho druhu t vorivll pýchu, je to 
úloha priťažká pre človeka, ktorého ciel'om 
by predsa malo byť veci zjcdnodušujuco 
opravdiví(, lebo vcd' ony sí1 v podstate jasné, 
len géniom sa 10 máli a chceli by ich rozpit
val, prcmôct'. vyvznicsť vyššie. 1ic je to vlast
ne uloha už nic hudobno-skladatcl'sk:í, ale.: fi. 
lozofick:í' Možno. Obdivom k M. B:ízlikovi 
ma napÍiía, :/.<.: sa mu tieto zdanlivo odťažité 
danosti podarilo pren iesť do hudby, v mno
hych ~kladbách . Canticum (.A pristÍipim k 
olt:íru božiemu, k Bohu, ktor)' ma potduj<.: 
od mladosti") hovorí za všetko. 

/ . Mal ovec: jeden z najč istejších a najpo
volanejších. On skoro ako prvý naruši l uzá
konený tvar hudobnej skladby. Povedal a za
nôtil : je tu svet, ~mc tu my, sí1tu tóny. Ako ich 
zoradíme, to nic je tak dôležité, iba aby znel i. 
č:o vieme o tichu, čo vieme o mccli táci:ích, čo 
vieme o pauzách, čo vieme o zvláštnom? ič . 

Vedeli to maj~tri zenu. Tak teda budem pbať 
hudbu v tepe ~vojho srdca, chorého srdca, 
pretože pomalý pohyb nic je o nič menej, 
n~i pohyb r ýchly. Budem tvoriť c.:nigmatieké 
nic preto, aby sme si všetci pred hádankou 
zu fal i , ale aby sme sa k nej priblížili. Dfr 
veru jem interpretom - nevyznačím im každý 
pokyn, ako pre úplne nevedom)•ch a odkáza
ných, ale verím, že aj z mála pochopia vcl'a. 
Kiež by všetko! Moja hudba je hudbou toho, 
kto sa v Íldt:suplncj a zárovci'í zmysluplnej 
chvíli vcítil do nadprirodzeného. em:ím na 
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to, aby som tajomstvá vyriešil , lebo vyzn;í
vam, že sú nimi preto, aby nimi ostali. Keby 
sa nahé zjavili , zmiznú. Píšem svoje skladby 
ako skromný príspevok k poznaniu neroziÍI· 
štitcl'ného. Sí1 tiché, pokojne, a pre tých, čo 
milujú rýchlosť a zmenu, azda aj fádne. ech 
take:! bud ll. 

(. Be11e.'i. Priznávam, pred ním sa cítim 
akosi slabý. Pretože on sa vzpiera slovám, 
pretože on má "dar boží", čo je to najvyššie 
vyznamenanie. Mnohé jeho kompozície ma 
iritoval i. Ale boli bohatO vyvážené inými, kro
ré ma up(ttali až k obdivu. Mám na mysli prt:
dovšetkým Zlomky Janka Král'a, lebo takto 
ho ešte nikto v slovenskej kultúre neobnaži l, 
ale aj operu Skamenelý, kde hrá a spieva náš 
národ v umeleckom panoptiku fi kcie. Beneš 
vie celkovo vymysl ieť viac, než iní výmyselní
ci, ale nielen v hlave, no tiež vo svojej tónodu
ši. Jeho Druhé sláč ikové kvarteto je plné nad
priemerných hudobných nápadov a skladba 
pre sólové violončelo už iba potvrdzuje, čo 
som povt:clal vyššie: nadch nutá, predchnutá, 
prccluchovnelá. MÍizické jadro našej povahy 
si ru nachádza skvt:lý výraz. 

l Sixta. čosi logaritmické. Ak vezmeme 
do ítvahy povahu systémov, potom ony sú, a 
musia byť jasné. A Sixta priam s neuverit t:· 
l' nou istOtou píše noty, čo sÍl absolútne čisté. 
O Stravinského Sviircní jari, pre mnohých iba 
divošsko-barbarskcj hudbe sa ktosi vyslovil, 
že je to pri všetkej svojej bru tal ite .mozartov
sky priezračn:í huclha". Sixtova A~ynchrú ni a , 

Skladba pre štyri flauty, čokol'vck z toho m:í
la, čo zhudobnil , je tak:'t istá. l.ogos, poriadok, 
málo nôt na vda hudby . .It: taktiež skvelým 
príkladom scbaobmedzenia kvôli vyššiemu 
cid u. 

1: Salva. On k rodostromu slovenskej n:í
rodncj hudby pr idal n iečo, čo azda ešte dnes 
ani nic sme schopní ocenil'. lla lad ič nosť vy
zdvihol ako jednu zo základ ných vlaMno:;tí 
nah tva. Mnohí ho navádzali na mylné cestič
ky úd:tjncj svetovosti, ale ten Choč, pod kto
rým sa narodi l, mu d iktoval : takto. Prt:to SÍl tu 
jeho slovenské veci, pretO sa ani na chvíl'u 
nestal "suchou ratolesťou'·, preto mu v poní
maní vývoja n:í rodncj hudby patrí čelné 
miestO. (Prisúdi l by som ho aj S. Stračinovi , 

ak to hy bolo na dlhšiu úvahu). Salvovt: expe
r imenty s modernou (Sláčikové kvarteto č. 3) 
zaniknú, lebo takých je v celom šírom svete 
vda, ale jeho slovenské vt:ci, balady, slovcn
ské concert:'t grossá a tl'alšic pretrvajú: sú a 
bud(J. 

T.llatrfk. Intelektuál, ktorý sa neuspokojil 
s tým, že ním je. Usilovne a napriek vnútorne
mu diktátu svojho "ja" hl'adal cmotikum hud
by, chce l prekonať pravdivo-povrchnú pozi
ciu racionálneho hlbinne-dôslednou pozí
ciou emocionálneho. Mne celkom stačia jeho 
piesne na malajské pantumy: . Len konáre po
obtínaj, nevytínaj celý kmeti: len lepšiu si mi
lý nájdi, za horšiu ma nezamcti". llatrík ne
menil. V jeho Pr incovi podl'a Wildea ale rov
nako aj v symfónii Sanssouci znie leitmotív 
múziekosti. Povedzme vera, čo aká presná a 
dôkladn{t, a povedzme melód ia, nikdy nic 
pravdivá, ale omnoho podstatnejšia. llatrík 
za ňou išiel a našiel ju. 

Podl'a môjho názoru, hoci s ním každý ne
musí súhlasiť, je zjavom par cxcdcnce našej 
hudby V. Godár. j e LO duch široký a mnoho
stranný. Vie vyklt:n llť oblúk priam blúznivo 
nádhernej melódie, a vie spoči n úť v tichu . .Je 
ako mág: ibaže jeho hudba nit: je na to, aby 
pobláznila počúvatcl'ov, ale na to, aby sa im 
prihovori la. Raz rozospievanc, a raz takmer 
ml kvo. Godár je navyše aj synkretický vzdela
nec, ktorému, ako bolo povedané, . n ič l'ud
ského nic je cudzie". 1 emá vo svojej hudbe 
takmer hluché miesta a to je vyhradené iba 
tým najlepším. 

Rodostrom. Aký jt: zázračný! Ja uprednost
ňujem to špecifické, čím sa lí ime od iných 
národov. Ale zárovcií som v stave vnímat' po
Iari tt~ sveta, som si istý, že všerko má svoje 
právo a svoju pravdu. Som s nimi všetkými 
( lebo musel by som ešte spomenú ť diela l. 
llrušovského, čo sl! aj citovo (tč i nné aj vystl· 
struhované rukou vedca, perfektné vo svojej 
zborovo-chorálncj podstate;:; l. Paríka, čo v 
osamelých notách kreslí našu nostal giu a v 
chiaroscure sa podobá P. Mondrianovi: od 
bcloby k šedi a d'alcj k šed ivosti, ibaže maliar 
jt: kubistický, priamkový, kým Parík oblý, me
lodický; ll. Domanského, čo každ(t notu váži 
na mil igramy ako farmaceut; pokUS)' M. 
Burlasa s hudbou určenou predovšetkým 
r)•m, čo sa jej v svojho druhu tranze oddávaj(t; 
musel by som spomenúť to zvučné i nemo
zvučné, čo sa v slovenskej hudbe nachádza, 
musel by som spomenúť aj Vcni a všetko tO 
najnovšie, čo vzhl'adom na vzdialenosť Ko íc 
od Bratislavy nemám možnosť počuť ani po
znať) v blízkosti. V blízkosti človeka, ktOrý 
hudbu zbožňuje. Pre ktorého je ona čímsi 

viac, než iba zvukovou udalosťou . Ale napri
ek tomu, vždy budem upred nostňovať také 
diela, kde v idei, zámere, zhudobnení, cite a 
fan tázi i sa bude vyjavovať to, čo považujem 
za základné: rodostrom našej národnej ku ltÍI· 
ry, slovenskosť. 
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SPEKTRUM 

Výskum cirkevnej piesne na Slovensku 
ĽUI>:M:ILA :M:IC:EIALK.OV Á 

l
c nesporné, že oblasť cirkevnej hudby so všetkými jej kompo
nelllami patrila z hl'adiska záujmu širších bádmel'ských tímov 
k periférnym a nebola súčasťou výskumu projektov veckc· 

k inštitúci í. Aj ked' po novembri 19t!9 došlo ku konjunkt (m: tej· 
to oblasti , domnievam sa, že nemala za následok potrebné podstat· 
né premeny v prístupe k nej, kwré by viedli k pochopeniu potreby 
jej okamžitej preferencie. a absenciu a Míčasne ak(unu nevyhnut
nosť koncipovať koordinovaný inštitucionálny základný výskum za
meraný na problematiku cirkevnej piesne, jej historického vývoja i 
sličasnýd1 foriem existencie som poukazovala už v čase vzniku tej· 
to štúdie (október 1990). Je totiž zrejmé, že tak}•lO výskum je pod· 
mienkou konštituovania hymnoló);ie ako modernej vednej disciplí
ny. 

Ak sa oprávnene žalujeme na dlhodobý nezáujem o ob· 
lasť cirkevnej hudby, neznamená to, že by ona bola v minu· 
losti pre našich jednotlivých bádateľov celkom tabu. 
DU1odobé výskumy a pozitívne výsledky Terrayovej, 
Rybariča, Wurma; Valent u, Kačica, Hulkovej , Czagányiovej, 
v dávnejšej minulosti Izáka, Orla , Hudeca, Mokrého, 
Bu riasa, Bokesovej a v súčasnosti i tex manna, Žilkovej a au
torky tejto š túdie sí• nezanedbateľným prínosom. Zostáva 
však v platnosti konštatovanie, že predovšetkým problé m 
l -hlasnej cirkevnej piesne, liturgickej hudby, otázky teore
tického a metodologického uchopenia problematiky z hľa
diska našej muzikológie sú otvorené. Výskumu cirkevnej 
piesne sa v uplynulých desaťročiach systematickejšie veno
vali prevažne literárni historici, či už myslíme na práce 
Minárika, Gáfrikovej a ďalších, ktorí napokon mali na čo 
nadväzovať, a tak aspoií na poli tejto disciplíny možno ho
voriť o akejsi kontinuite. 

Predpokladanú ští1diu som vedome koncipovala ako pro
logoménu, všeobecný vstup do problematiky, v ktorom - čo 
je v takomto prípade celkom logické · absentoval priamy 
dotyk s pramenným materiálom. Vlastný neskorší terénny 
výskum ma utvrdil v presvedčení, že počiatočné zmocne
nie sa problematiky sa prirodzene uskutočilllje na báze nic 
priameho, ale sprostredkovaného kontaktu, že vedie cez 
pojmovú reflexiu, ktorá upozorní a možno i naznačí rieše
nie vážnych terminologických zamotaností, že vedie cez 
charakteristiku stavu bádania, o rientáciu v bibliografii a v 
neposlednom rade cez hľadanie metodologických inšpirá
cií. Cieľom tejto štúdie teda bolo podať základné informä
cic o stave rozpracovanosti, v akom sa problematika výsku· 
mu cirkevnej piesne na Slovensku nachádza a súčasne 
načrtnM istú koncepciu ďalšieho bádania. Charakteristike 
literatúry predchádza niekoľko poznámok na margo te rm i· 
nologických otá:wk, ktoré súvisia s vymedzením predmetu 
štúdie. ui• • •l It. l ,,, 

Jedným zo špecifik našej vednel disciplíny je iste pro
blém-•nedostatočncJ<'CJIIalnnostt • v fnarábaní s pojmovým· 
aparátom. Negatívne dôsledky terminologických nejasnos
tí sú zjavné aj v literatúre o skúmanej problematike, čl už 
myslím na základné lexikálne diela, na zahraničnú a po
chopiteľne našu hymnologickú spisbu. V tejto sa väčšinou 
bez pokusov o definíciu, či aspoň náznaku difcrencläcie 
používajú vedľa seba rôzne označenia · napr. clrkevnä, du
chovná, nábožná, posvätná, kostolná, bohoslužobná pie
seií, chorál -zrejme na pomenovanie toho istého javu· teda 
ako synonymá. V literatúre, pochädzajúcej z nemecky ho
voriacich oblastí, kde sú najfrekventova nejš ie pojmy: 
KirchenJied, GeistJiches Ued, Kirchcngcsang, Gcmcinde
gcsang, Religiôses Lied atď. · je situäcia trochu iná v tom 
zmysle, že je tu prítomné aspoň vedomie o odlišnosti obsa
hov predovšetkým dvoch centrälnych pojmov · clrkcvnä a 
duchovnä hudba všeobecne, cirkevná a duchovná picset'í 
konkrétne. V tomto zmysle spomeniem aspoií úvodnú štú· 
diu rozsiahlej práce F. Blumeho "Dejiny evanjelickej cir· 
kcvncj hudby", kde autor tento problém reflektuje, analy· 
zuje rozdiely medzi oboma spomínanými pojmami na po-

• zadí ich polaritného vzťahu ku kategórii svetskej hudby. 
Napokon však dochádza k záveru, že i keď je prepotrebné 
viesť deliacu čiaru medzi pojmami duchovná a cirkevná 
hudba, celkom presne to nie je vždy možllé, keďže sa ich 
obsahy vo viacerých rovinách prekrývajú. 1) 

Je príznačné, že v encyklopédiách MGG, RGG, Riemann 
texikon, Das grosse tcxikon cr Musik sa heslo duchovná 
pleseií nenachádza, pojednáva sa o nej v rámci hesla 
Kirchenlied v MGG, RGG a Ricmannovi, v MGG aj pqd 
Gemeindegesang a Ucd.2) Grovcho lc.xikon tu vedome ne
spomínam, lebo v angličtine je situácia ešte oveľa zložitej
iHa· angličtina totiž nepozná adekvátny pojem ku nemecké
mu Kircchenlicd; s triedajú sa tu označenia Hynms, Choral 
na duchovnú pieseň, ďalej congreJL~tlonal songs, spiritual 
songs ... bez prcsnejšieho určcnia.'3J Vo Veľkom lc.xiko'l~ 
hudby je stručne pojcdnané heslo""Duchovná hudba". } 
Okrem iného sa tu píše, že označenie'duchovnä pieseň po 
prvýkrát použil Luther pri preklade biblie do nemčiny na 
pretlmočenie gréckeho výrazu "odal pneumatika!" (list 
apoštola Pavla Efczským, 5, 19). Od 16.-17. storočia sa prí· 
vlastok duchovný už bežne používal v spojení s hudbou · 
hlavne sa to aplikovalo v názvoch rôznych zbierok vokálnej 
hudby, komponovancj na náboženské · hlavne liturgické čl 
biblické te.xty · čím sa táto hudba mala jednoznačne odlíšil' 
od svetskej. V závere hesla je upozornenie, týkajúce sa ne
vyjasnenosti vzťahov duchovnej oproti náboženskej a clr- · 
kcvnej hudbe. 

Aký je teda rozdiel v obsahoch pojmov cirkevná a du
chovná pieseň a v akom sú vzťahu? 

Cirkevnä pieseň sa v RGG definuje ako pieseií, ktorú spie· 
va zh romaždenie veriacich počas služieb Božích · je to zá
kladná forma aktívnej účasti veriacich na liturgii a v tom 
zmysle nahrádz;t funkciu, akú mal zbor kňazov v rímskej 
omši. Podľa RGG sa pojem cirkevná plescií vykryštalizoval 
až v období reformácie; podobný údaj je aj v MGG, kde sa 
spomína rok 1576 v sí1vislosti s titulom Liineburgského 
spevníka; podľa Rlemanna sa však toto označenie presadi· 
lo až v 17. storočí. Duchovná picseií sa v RGG bližšie nešpe
cifikuje, je tu slabý náznak porovnania oboch v tomto du
chu: pojem cirkevná pieseií nezahŕiía všetko, čo sa vytvori· 
lo v oblasti duchovnej poézie. Z veľkého bohatstva tzv. du· 
chovných plesní· duchovnej lyriky možno cirkevnú pieseií 
vyčleniť vďaka týmto charakteristickým znakom: je to spie
vaná picseií, je pre t'íu typická jednota slova a hudby a na po· 
kon text· tu sa myslí tak spôsob vyjadrovania, ako aj obsah · 
sú poznačené Ú7..kou väzbou na cirkev. Pojem cirkevná pic
seií je z hľadiska hi.storického dynamický · jeho obsah sa 

mení. Od roku 1650 sa deliaca čiara medzi cirkevnou a du· 
chovnou piesňou stáva plynulo u. kazu je sa teda, že v RGG 
sa ako streš ný pojem chápe duchovná piescií · poézia, cir· 
kevná predstavuje iba jednu jej časť. Naopak, je to poňaté v 
MGG. 
Spoločné znaky cirkevnej a duchovnej piesne sú podľa 

MGG tieto: obc majú strofickú s tavbu , tc.xt je v reči národ
nej, melódia je ľahko s picvatcJ'ná. Ilia vn ý rozdiel: cirkevná 
picscií je pevnou a podstatnou súčasťou liturgie, zatiaľ čo 
duchovnä sa neviaže na bohoslužby, je určenä aj pre mimo
kostolné pobožnosti. Pojem cirkevná picscií je tu poníma· 
ný ako s trešný, lebo subsumuje rôzne druhy jednohlasého 
spevu, ktoré sa diferencujú podľa historických, obsaho· 
vých i formálnych hľadísk. V dôsledku viacvrstcvnosti cir
kevného spevu sú však h ranice medzi cirkevnou a duchov· 
nou piesiíou plynulé. Ako vidno, z rozličných východísk a 
rozličnými spôsobmi uvažovania možno dospieť k rovna
kým výsledkom. 

Uvediem ešte dva rozdielne príklady z novšej slovenskej 
literatúry. 

Terminologickú konzekventnosť a čistotu možno obdi-
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vovať v kapitole "Duchovná pieseil", ktorä je súčasťou ši r
šie koncipovanej práce Hudba na Slovensku v 17. storočí 
autorského kolektívu Burlas · tlo re jš · Fišer. S) Obdivovať v 
to m zmysle, že jej autor, L Bu rias sa zaobíde výlučne užíva
n ím pojmu duchovná pieselt, avšak bez toho, že by ho bliž· 
šic definoval, alebo ohraničil jeho význam vo vzťahu k 
iným označeniam. Pravdepodobne to nepovažoval za po· 
trebné, keďže id1 v texte ne užíva, a aj preto, lebo predmet 
jeho štúdie je dosť úzko vymedzený. 

Celkom iným spôsobom je terminologický pojem zdolá
vaný v š túdii Ivana ValeQtu: Teoretické zäklady tvorby a 
úpravy duchovnej plesne.<>) Zdôrazi'iujcm, že na tomto mies
te nemienim hodnotiť prácu ako celok· jej pozitíva či nega
t íva, dotknem sa Jen o tázok, sí1visiacich s terminológiou. 
Treba povedať, že celä tcorcticko·h istorickä čast' tejto práce 
trpí na absenciu akejsi východiskovej bázy, kde by sa použí· 
vané pojmy trochu "upratali", vytriedili a potom konze
kventne používali. Tento stav zaráža hlavne preto, že autor 
začína š tí1diu výberovým prehľadom (neviem síce podl'a 
akých kritérií tento výber robil) niektorých definícií poj
mu duchovná picset'í. a napokon formuluje aj vlastnú. 
Musím konštatovať, že nie dosť dobre d1äpem pokus urobiť 
definíciu duchovnej a politickej piesne per analogiam. Tu 
je výsledok: .Pod politickou (rozumej l duchovnou) ples
ňou rozumieme žánrovo a štýlovo členité stvärnenie poli
tického (i duchovného) obsahu vo vonkajšej forme piesne 
(ak vôbec duchovné postoje sa dajú zrovnävat' s politickými 
názormi)•.7) Myslím, že sa nedajú! V snahe začlenil' du
chovnú pieseň do systému hudobnýd1 druhov a foriem sa 
Valenta rozhoduje považovať ju za "samostatný poddruh 
tzv. cirkevnej hudby". I>ýtam sa, prečo tzv. cirkevnej ... ? Za 
nedôslednú považujem aj odvolävku na Ricmannovu defi
níciu duchovnej piesne, ktorá je vzatä zo začiatku hesla 
Kirchenlicd · cirkevná picscií. Adckvätnym pojmom pre 
duchovnú picseií. je v nemčine Geistliches Ucd. Vlastní• de
finíciu duchovnej piesne formuluje napokon Valenta takto: 
. Chápeme ju ako slovesno-hudobný útvar, s lí1žiaci ako je
den z prostriedkov vyjadrenia duchovného postoja človeka 
k Bohu.•8) Napriek všetkej zhovievavosti, o ktorú autor či
tateľa žiada, myslím, že veci neprospeje, ak sa v texte kumu
lujú takéto nedorozumenia: "Duchovný spev po stáročiach 
menil svoju podobu a vyvíjal sa po rôznych líniách. Preto i 
dnes je jeho uplatnenie rôznorodé. Popri vel'kých formách 
koncertného charakteru, ktoré často opúšťajú bohoslužob· 
ný rámec, sa v niektorých cirkevných spoločenstvách napi· 
no uplatiíuje litu rgický spev ... Najš iršie uplatnenie má však 

neliturgický spev duchovných piesní. Preto sa budeme zao
berať týmto zúže ným výsekom cirkevnej hudby · duchov
nou piest'íou. ·9) V druhej kapitole hovorí autor o typových 
poddruh och duchovnej pies ne, kto ré potom v odstavci A 
delí na: žalmové spevy, hymny a opiit' duchovné piesne. 
Myslím, že takéto členenie nemožno akceptovať. A napo
ko n v odstavci D, ktorý mä podtitul " Vznik duchovnej t>ies· 
ne" Valenta správne ch arakterizuje duchovnú picseií ako 
pendant latinského chorálu , vyrastajúci n a pôde národnej, 
či už hudobnou rečou, či materským jazykom. Stručne ale 
presne načrtáva hlavné vývojové fázy, ktorými duchovná 
piesclt prešla až do rcformäcie. 

Summa - moje stanovisko k problematike. 
Domnievam sa, že pojem duchovná piescií obsahuje nie

koJ'ko významových rovín, akceptovanie ktorých umožiíu· 
je rozlišovať viacero kategórií tohoto pojmu, ktoré zodpo· 
veda jí• jednotlivým štádiá m jej historického vývoja. 

A) Duchovnä piesct'í a ko pre historická kategória. 
Tu vychádzam z už spomínaných slov, ktoré S<~ nachä

dzajú v lis toch apoštola Pavla Ef. 5, 19, alebo Kol. 3, 16, kde 
rozlišuje tri druhy s pevu, totiž hymny, žalmy a duchovné 
piesne, ktoré sa J>raktizovali v prvých cirkevných zboroch 
v dobe apoštolske j, teda v dobe, kedy cirkev ako inš tití•cia 
ešte nebola konš tituovaná. V tomto zmysle je teda duchov
ná piesct'í akýmsi prazákladom, z ktorého rästla duchovná i 
cirkevná piescií v nasledujúcich obdobiach. 

B) Duchovnä pieseň s tredovckä. 
Oba typy stredovekej duchovnej piesne, latinskä i J'udo

vä, ako piesne s náboženským obsahom, boli paraliturgic· 
kým útvarom, mali vzhľadom na odlišný jazyk, ktorý pou
žívali, iné určenie i osud. V latinskej duchovnej piesni treba 
vidieť súčasť veJ' mi rozsiahlej oblasti stredovekej humanis
tickej duchovnej lyriky · poézie, pre ktorú je príznačné í1si· 
lie o zmierenie antlckýeh · pohanských foriem s kresťan
ským obsahom. t:udovú duchovní• picsdí · v jej jednotli
vých vývojových štádiách od prvých interpolácií ku Kyrie 
eleison, cez le isy, lc ichy, zvola nia až po veršovanú s trofic
kú báseií · možno považoval' za predchodcu reformačnej 
piesne v tom zmysle, že bola v ná rodnom jazyku, že sa v nej 
tak v slove, ako i v näpeve, prejavili či kondenzovali pn•ky 
J'udovcj tvorivosti a že napokon bola t>rvým prejavom ak-l 
tívne j í1časti veriacich na spoločných zhromaždeniach, či 
už mimo chrämu, alebo niekedy i v chráme, ako trpená sú
čast' liturgie. 

C) Duchovnä picscií v reformácii. 
Re formácia určila piesni v národnom jazyku, ktorí• malo 

spievať jednohlasne celé zhromaždenie veriacich presnú li
turgickú funkciu; duchovná pieseň sa stala rovnocenným 
partnerom všetkých latinských liturgických častí omšové
ho ordinária i propria · mohla ich nahradiť, alebo duplovat'. 
Od čias rcfoJ·mäcie, kedy sa určitá čast' duchovných piesní 
stala cirkevnými piesiíami ·sa logicky deliaca čiara medzi 
oboma stala plynulou. Obc označenia s täli často vcdJ'a seba 
napr. v názvoch spevníkov · Kirchliche, Gcistliche Ucdcr 
(to by mohlo svedčiť o uvedomení si ich odlišnosti). V na
šich zemiach sa aj v názvoch spevníkov rozšírilo označenie 
duchovné piesne staré i nové. Zdá sa, že tradícia pojmu du
chovná pieseií, ktorý funguje aj ako syno nymum cirkevnej 
piesne, má u nás hlboké korene. 

Napriek tomu sa domniev<Jm, že ďalšiemu výskumu pro
speje aspoň provizórna tcrminologickä ujednotenosť. vi
dím dve možnosti: 

l . Používať . po starom" duchovnú a cirkevnú piescií ako 
synonymä na označovanie piesiíových útvarov od čias rc
formácie. Domnievam sa však, že tý mto by sa terminologic
ké problémy neodstränili. 

2. Oba pojmy rozlišoval' takto: poje m duchovná t>iescií 
"rezervovať" pre celú oblast' piesiíovej tvorby ták minulej 
ako i súčasnej, ktorá nic je liturgickou sí1časťou bohoslu
žieb. V súvislosti s pojmom cirkevná piescií uvedie m jeho 
definíciu tak, ako ho prijala a používa Spoločnosť pre ve
deckú edíciu nemeckej cirkevnej piesne s tým, že ju, z tých, 
ktoré poznäm, považujem za obsahove najvýstižnejšiu: 
"I'od pojmom clrkevnä picseľí sa rozumie duchovný text v 
ná rodnej reči , ktorý je písaný v metrickej forme, m ä stro
fickú stavbu, je spojený s melódio u, vhodnou pre spev väč
šej skupiny ľudí a hodí sa na opakované používanie." l O) K 
tejto formulácii by som už len pre jed noznačné odlíšenie 
od duchovnej piesne dodala, že cirkevná pieseií je pevnou 
sí•čast'ou liturgie. Osobne sa jednoznačne priklái1am k dru
hej z navrhovaných možností. 

STAV BÁDANIA 
Poznámka ku klasift.kácii literatúry s upozornen ím, že v 

rámci tej to š túdie hodnotím le n práce, pojednávajúce o 
evanjelickej cirkevnej piesni, i keď si uvedomujem, že také
to zúženie predmetu nie je optimálne a že v budúcnosti bu
de potrebné vies t' výskum na bäze nadkonfesionálne ho prí
stupu. Momentál ne sa necítim kompetentná zmapovať 
všetky výsledky dote rajších bádaní. 

Hlavným kritériom klasifikácie lite rati'1ry je prístup k 
problematike. V prípade cirkevnej piesne · ako špeci fické
ho predmetu · sú možné l nevyhnutné minimálne dva prí· 
stupy · zo strany te.xn1 a hudby. Jestvujúcu literatúru možno 
v tomto zmysle rozdeliť do dvoch skupín, v rámci ktorých 
je potrebné ďalej diferencovať. Do prvej skupiny patria 
präce, ktoré jednoznačne zohľadiíujÍI prvok slova · tak z 
hl'adiska jazyka, literárneho tvaru, ako i obsahu · dogmatic
ke j čisto ry. Druhú skupinu, ktorá je kvantitatívne nepomer
ne útlejšia, a le kvalitatívne viac zodpovedá profesionálnym 
kritériá m vedeckej práce, predstavujú tie, kto ré sa zameria· 
va jú na anal)•zu hudobnej zložky. 

Za určité východisko pre komentár o stave bádania v da
nej problematike považujem prvý, mne známy, všeobecne 
orientovaný prchJ'ad o hymnologickom bädaní v česko
slovensku, ktorý bol uverejnený pred ~()-timi rokmi v 
Jahrbuch fiir Uturgik und llymnologie.l ) O sin•ácii prí
značne vypovedá a adekvátne ju zrkadlí už samotné pro
porčné rozvrhnutie tejto štúdie · 9/ 10 je venovaných české· 
mu výskumu a 1/ lO prácam slovenskej proveniencie. Autor 
š túdie, C. Schoenbaum vychädza z tvrdenia, že počiatky 
hymnologického výskumu v š iršom slova zmysle siahajú v 
čechách až do l6. storočia , tu myslí na hľadanie pôvodu 
piesní Jednoty bratrskej, v užšom slova zmysle začínajú 
však až v 19. storočí. Veľmi podrobne a pozitívne hodnotí 
zakladatcJ'ské dielo českej hymnológie · 6-zväzkové Dejiny 
husitského spevu Z. ejcdlého, ktoré dodnes ncmä slovcn-
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ský penda nt. Schocnba um tvrd í, i e mnohé výsledky, ku 
kto rým Nejedlý dospe l, sú dodnes platné a ie toto rozsiahle 
ko mpendium je mimo riadne cenné pre množstvo hudob
n ých prikladov, kto ré o bsahuje. Ďalej vyslovuje názor, ie 
nasleduj(tce gener ácie českých bádatcl"ov už riešili poväčši· 
nu iba dielčie deta ilné o tázky. V to mto súvise spomína hod· 
not né šňtdic Mužíka , Koubu, ako i návrh Helferta a Ška rku 
uviesť do života ed íciu liymnorum Thesaurus Bohe micus. 
Upozorňuje na mnohé ne pre báda né miesta hlavne v oblas
ti duchovne j piesne utrakvistov a českých bra tov. Práve tej· 
to p roble matike ve noval svoj p ríspevo k na poslednej med
zln;í rodneJ p ražske j konfe re ncii l . A. li. Stanislav Tesaf , 
ktorý v úvode urobil hlbšiu sondu do celkového stavu čes
kého hymnologického bádania . Tesai' vidí dnes - 30 rokov 
po Schoenbáumovi s ituáciu takto: ~Bádatdský záujem tu 
dodnes takmer neprekročil hranice popisova nia re pertoá
ru jedno tlivých spevn íkov, n aprosto chýba jú porovnávacie 
š túdie ku získa ným výsledko m, počet mo nograficky spra
covaných š túdií o s pevn íkoch je tiež ncdostačujúci. 
'c us po kojivé s(t aj kontak ty s inými vednými disciplína m i, 

p re trváva le n tradičná SJ>Oiupráca s de jinami lite ratúry, iné 
spoj itost i fažko nájs!, i keď je jasné, že do bre aplikova né 
metodo logické postupy, ktoré vypracovali iné vedné odbo
ry by mohli h ymnologické mu výskumu len pomôcf." 12) 
Tieto s lová možno aplikoval a j pri hodno te ní súčasnej situ
ácie u nás, pokia r by sm e ju nevideli ešte pesimisticke jš ie, 
h lavne, čo sa týka me todologických východísk, ale a j zma
povan ia a spracovania základného pr:une nného mate riálu. 
Ale o to m neskô r. Te raz sa vrát'mc k našim začiatkom. 

aj prv bude m hovoril o prácach prve j skupiny, kto ré z hľa
diska tematického možno ta kto člen it': 

- štúd ie, v ktorých je h istória s lovenske j cirkevne j plesne 
spracova ná a ko celok; 

-š túdie o his tórii kancionálu Citha ra sancto rmn, podrob
né ko mentáre k je j význa mným vyda niam, hlavne do kon
ca 18 . storočia, š tttdie k de jiná m Zpčvn íka cvangcllckého; 

-k rátke sp rávy o pôvode viacerých cirkevných piesní, po
rovnávan ie textových variantov; 

- duchovná poézia - picselt 1111 Slovensku pred 
Tranovským s akcento m na picsiíovú tvorbu slovenského 
pôvodu; 

-duchovná poézia Tr a novské ho (zbierky ód a modlitieb); 
- biografie dom ácich auto rov textov piesn í, špeciálne ži-

vo to p is Tranovs kého. 
Podotýkam , ic prístup auto rov k pro ble matike bo l v prá

cach, pa triacich do tejto sk,.upiny podstatným s pôsobo m de
ter minovaný ich profesionálnym vzdela n ím - boli to pre
važne teo lógovia, literá rni a ci rkevn í histo rikovia. Táto 
skutočnost' vysvc tl'u jc aj ich častokrát a plikovaný dosf vy
h ra nený ko nfesioná lny postoj. 

Vieme, že poč iatky hymnológic, da tované do ~.-4. storo
čia, sa dávajú do súvis u so Z\'}'kom zazna menával' biogra fie 
auto rov textov cirkevných piesní, ktorý vziš iel výlučne z 
apologe tických potrie b vtedajšej cirkvi. Prehis tó ria našej 
hymno logicke j spisby z<~čína tiež n a tomto vývojovom 
stup ni, i keď pochopiteľne ovci' a neskô r -ko ncom .18. s tor o
čia - ako o to m informuje]. Potúček v predhovore k anto ló
gii š túdií s názvom Príspevky k dejiná m s love nske j hymno
logic. 15) V tom isto m d uchu a na tej is tej ú rovni - to tiž osve
tovo-popularizačné.zotrvávajú aj au to ri podo bných biogra
f ií v l'?; storočí. Potúčck spomína Tablica, H111·ba na, 
liaana.l ) l keď možno pripustil', ié Haan vo svojom poJed
na n í . Cilllara San~ťorum, je j i his totie , je j i puvodce a toho tô ' 
spolu pracovn íci l ">) sa po prvýkrát pokús il načrtnltľ histó
riu sloven skej cirkevnej piesne, odpovedať na o tázku, ako a 
z čoho sa s pievalo na Slove nsku pred Tranovským , ba do
ko nca sa pokús il popísal' vyda n ie CS, o k torom m yslel, ic je 
prvé, predsa le n akús i prvotnú se r ióznu bázu ďalšieho vý
s kumu sa podarilo vytvo ril až j . Mockovi. 

Dnešný his torik hudby vidí najväčšiu zásluhu ce le j 
Mockovcj práce nepochybne v jeho nc(m avnc j zbcratel'skc j 
činnosti , ktorej sa systematicky začal venoval v 90-tych ro
koch minulého storočia, ktorú vytrvalo propagoval (o. i. 
početnými výzvam i v cirkevne j dači) a š iroko rozvinul. 
Inicioval založenie Tra novského knižnice, kto rá dodnes 
ako z:iklad ná báza pramc nného výskum u predstavuje a kú
si vstup n (• bránu, cez ktorú musí prejsť každý náde jný 
h ymnológ. Mocko sprostredkoval výsledky svojich vlas t
ných výskumov v početných menších čJánk~ch, v rozsiah
le jš ích šňtdiách i v knižných publikáciách. l ) Dotko l sa az
da vše tkých spo me nutý ch tematických okruhov, ale p r io
r itne ho zauj ím al život a d ielo Tr a novské ho. j e auto ro m pr
vé ho širš ie ko ncipované ho životo pisu Tranovské ho, ku 
kto ré mu neskôr - ko ncom 30-tych rokov zozbieral vera pra
menného materiálu J . Čaplovič, a ta k urobil viaceré korek
tl•ry pôvod ných Mockových zistcn í. l7) K významným 
Mockovým š túdiám patrí aj jeho Histó ria posvätne j p iesne, 
v rá mci ktorej v ko mple ti:wva ne j podobe predložil aj de ji
ny CS - kome ntáre k významným vydania m - a poch opi
terne živo topisy domácich a uto rov picsn í.Mocko zhro maž
dil vcJ'a materiálu, sprostredkoval vera informácií, i keď 
pla tnost' m noh ých čas ne p rcve ril a bo li korigované nasle
dujúcimi gene ráciam i. Za hlavné ho re prezenta nta týchto 
možno považovať] . Ďuroviča, kto rý sa po pr i his tórii kanci
onálu CS s(•strcdil hlavne na skúma n ie picsiíovcj tvorby 
slovens kého pôvodu v 16.-17. storočí - pred CS. Hlavným 
mottom jeho práce bolo dokázal" exis te nciu samostatnej, 
oso bitej s love ns kej pics iíovcj tvorby, z kto re j moho l čerpať 
a j Tra novský pri zostavovan í CS. Podrobne skúmal a popí
sal n ajstarš ie slove nské pamia tky, kde sú cirkevné a du
chovné piesne zap ísan é: Bansko-bystrická agenda, Prú nov 
katechizmus , Pribišov katech izmus, pričom sa dôsledne 
snažil aplikovaf ko m paratívnu metódu. Na rozd iel od 
Mock u, ktorý bo l rovna ko horlivým cti teJ" om a vyznavačom 
CS, a ko a j odporcom nové ho Zpčvn ika, Ďurovič i tu us ilo
val o objektívn y pohľad. j e ho š túd ie, venované proble mati
ke Zpčvníka sa týkajú h istó r ie je ho vzniku, o bsahového 
rozbo ru v zmysle porovnania s CS - čo sa pre vzalo , akým 
spôsobom, do akej m ie ry a z akých dôvodov sa p lesne pre
bera né z CS upravovali, dôvody, pre k toré sa m nohé p iesne 
ncp rcbrali, nová tvo r ba v Zpčvníku atď. Aj Ďurovičova 
t>ublikačná činnost bola vcl'rni rozsiahla. ltlJ Treba pove
dať, i c od Tablica cez Haana, Mocku, Ďuroviča až po 
ČaJ>loviča, Vilikovského ... sa dá v te jto vývinovej línii s ledo
v at' u rčitá progresívna črta. Menovan í autori poznali vý
sledky predchádzajúcich báda ní, nadväzovali na ne v zmys
le k ritického hodno te n ia , v zmysle dôsledných ko rekcií 
o mylov, teda v zm ysle prekonávania pôvodnej osve tovo
popularizačnej bázy s mero m k stá le m u "zvedcčlovaniu. 
tak v prístupe k pred metu, ako a j v sprost redkovaní rezultá
tov. Výrazný krok vpred n a nazttačcnej ceste urobil podľa 
mô jho názoru J . Čaplovlč. l 9 J J eho š túdiu "Vyda nia 
Tranovs kého ka ncionálu" s i osobne vcl'mi vážim, nie ani 
tak pre "rukolapné výsledky., lebo vcd' tie tiež bude treba 
preveriť , ale hlavne preto , i c z toho to textu je zrejmé, a ko 
do bre autor poznal materiál, alebo iným i slovami, že ho 
mal v rukách. Čaplovič sám zdôraznil, že v budúcnos ti bude 
potrebné n apísa l" nové dejiny kancionálu, nic však z litera
tli ry o ňom, ale vychádzať jedine z pramc iíov. Čaplovičova 
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štúdia preds tavuje hodnovernú bázu , z ktorej je možné ďa
le j vychádzať. 

Zo štúdií, ktoré sú o bs iahnuté v Tra novského zborníku, 
spo meniem nakrátko eš te dve - Pišú tovu a Krčméryho. 
Zaujali ma pre to , le bo je v nich naznačený nový aspekt, z 
ktorého bude v budúcnosti po tre bné proble matiku cirkev
ne j a duchovne j piesne skúmať - ide o ich sociologickú 
funkciu. 20) 

Napokon považujem za potr ebné zmie nil sa o š túdiách 
Ludvikovské ho (kto r é pojednávajú o Tr a novského ódach) 
a hlavne Vilikovské ho -o Tranovského duchovnej poézii a o 
kato lícko m spevníku Cantus Cath olici, ktoré považujem za 
vel' m i erudova né a prínosné predovšetkým pre lite rárnych 
histo rikov. 21) 

Práce, kto ré re preze ntujú druhú skupinu našej hymnolo
gicke j lite ratúry sú tiež rôznorodé - líšia sa svojím účelom, 
zame ra ním, širš ie , alebo užšie vymedzeným predme tom , 
profesio nálnou t1roviíou spracovania. Sú tu zastúpe né tak 
rozsiahlejšie hudobnohisto rické štúdie muziko lógov -
Bokcsove j, Burlasa (Mokrého, Rybariča), ako aj početné 
článočky o rganis tov - učitcl"ov v cirkevných časopisoch, 
kto ré sa dotýka jú konkré tnych J>Oiricb cirkvi, napr. p ro
blém zjedno ten ia c irkevného spevu , príprava novej Par
titúry, ale aj kompe ndiá náučného charakte ru s praktický
mi návodmi pre úpravu či tvorbu nových cirkevných pies
n í, alebo prís pevky, r ieš iace vel' mi konkrétny problém - na
príklad melod ické va rianty našich cir kevných piesní. 22) 

Pre európsky hymnologický výskum je signifikantné , že 
pri práci s cirkevnou piesiíou sa vždy ta kme r au tom aticky 
uprcdnostiíovala textová zložka. Vedecké diskusie o meló
diách cirkevných piesn í sa v e urópsko m kontexte začali až 
v 19. storočí. U nás je te nto časový odsn•p ešte väčší. A tak Z. 
Bokesová ešte v roku 1937 m ohla napísať : "Do posia!' ne bo la 
posudzovaná hudo bná zložka v Tranovského diele, ani v sú
vis los ti s cs .• 25) Bo kcsová sa pokúsila tento dlh splatil' a 
hodno tila hudobnú zložku tak zbie rky Odarum sacrorum 
libr i tres, ako aj CS. Text o ódach je členený no tovými ukáž
kami - pre pismi jedno tlivých ód , ku ktorým je J>riJ>ojcná 
podrobná deskripcia hudo bného priebehu (akord za akor
dom). Všeobecná charakte ris tika hudby však chýba. 

Pr i a nalýze prvého no tovan ého vyda nia CS z roku 1636 
StiStredila Bokcsová svoju pozorn os! na odhalen ie prame
iíov, z kto rých Tranovský prebe ral melódie , na zistenie 
spôsobu, ktorý pri hudo bnej redakci i CS aplikoval, ako aj 
na pozna nie zásad, kto r ými sa pri výbe re melódií riadil. 
Výsledky, ku ktorým a uto rka dospela n a základe pra m cn
né ho po rovnávacieho štúd ia dostupných mater iálov, ako 
sama tvrdí, st• v podo be prcsn ýdt úda jov o pôvode melód ií 
zaznačené v zozna me no tovaných piesn í prvého vydania 
cs. 

llodno tit' Burlasovu š túdiu "Duchovná pieseň. zna me n á 
hovoril o dvoch je~.fovinách - tex tovej a výsledkoch pra
me nného bád a nia. ) j edine rokmi vzniku š túdie možno 
vysvetliť a uto rov prístup k problematike. Burlas vychádza 
pri vysvc trovan í existencie a vývoja duchovne j piesne zo 
zá kladne j tézy marxisticke j m etodo lógie o určujt1cej sile 
spoločensko-politickej základne na nadstavbové javy; odvo
láva sa na mechan icky poňaté fungovanie vzťahov: e kono
mická zá klad 1'ía - triedny boj - nadstavba. Ten to "exkluzív
ny" pohl'ad cez p r izmu tr iedne ho hl'ad iska - tr iedne j p od
s taty - sa a ko červená niť vinie celým his to ricky koncipova
nýmuvodom te xtove j časti Burlasove j š túdie. l keď je jasné, 
že písať v 50.tych ro koch o tak h áklivej té me, akou bola du
chovná pieseň, zn am e nalo prejavil kus odvahy, je o tázne, 
či daií , kto rú muzikológ Bur lasovho formátu zaplatil, ne bo
la privysoká. 
Súčasne však tre ba vcl'mi pozitívne hodno til výsledky, 

ku kto rým Burlas dospel na základe vcl'tni dôsledného 
ko mparatívneho prame nného š túd ia melodického mate r i
álu, o bsiahnutého v CS a CC. Vych ádza z poznatku, že pies
iíový m ate riál v týchto ka ncionáloch nic je h o mogén ny, 
usiluje sa zist it' pôvod piesn í, určil , kto ré sú sloven ske j p ro
veniencie a kto ré cudzej a akým spôsobom sa na Slovensko 
dos tali. Burlas uvádza pres ný zozna m pram e1'íov s loven
ského, českého a matťarského pôvodu, s kto rými picst'íový 
mater iál v CS a CC po rovnával. VeJ' m i cenný je notový m ate
riál p ripojený k štúdií, ktorý o bsahuje predpisy melód ií pr
vého vydan ia CS a CC; pri každej piesni je uvede ný prameň, 
konfrontácia s dovtedy zná mym i údaj mi, ich upresne nie a 
stručná charakteristika melódie. 

Treba povedať, ie celá kniha Hoi'e jša - Burlasa - Fišera 
tludba na Slovensku v 17. storočí podáva popis p ra mel10v 
duchovnej piesne 16. a 17. storočia na Slovensku - m yslím 
na Vic to risov kodex, Levočské tabulatúry a už spo m ínané 
ka ncionály. 

Slove nskú hymnologickú spisbu za posledné roky azda 
najviac obohatili štúdie Karola Wur m a, ktorého činnosť v 
te jto oblasti cha ra kte rizuje úzke prepojenie prakticke j a te
oreticke j o r ientácie. Výsledky, ktoré v oboch sfé rach dosia
ho l, sa podmieňujú - funguje m edzi nimi m echa nizmus 
spätnej väzby. Možno netre ba osobitne pripomínať, ie 
Wurm sa prednostne zao berá problem atikou cirkevného 
spevu a hudby v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Z hl' a
diska hudobnohistorické ho považujem za mimoriadne 
podne tnú a cennú Wurmovu štúdiu o variantoch v chrá mo
vo m speve Slovenskej eva njelickej cirkvi, kde vcl'mi po
d robne rozobe rá jedno tlivé prvky melódií, kto rých sa zm e
ny najčastejšie do týka jti . .2S) Táto proble matika je predme
tom medziná rodnéh o záujmu a súvisí s o tázkou, kto rá od 
začiatku nášho storočia trá pila mnohých de jatcJ'ov v evan
jelicke j cirkvi - totiž čl presadzovať jednotu cirkevného spe
vu , alebo propagovať a rešpektoval rôznorodosť, čiže hoj
nosť varia ntov, ktorá je určitým krité riom životnosti chrá
mového spevu . Spom ínané otázky úzko súvisia s tou oblas
ťou Wur movcj činnosti, ktorá vych ádza z praxe - konkré t
nych potrieb cirkvi a je určená pre prax. V m ateriáli, k torý 
Wurm zhrom aždil v súvislosti s prípravou nového 
Spevníka eva njelicke j cirkvi a kto rý p redstavuje prepisy 
všetkých pôvodných foriem melód ií a ich význ amných va
riantov, pričom pracoval so vše tký mi dostu pnými p ramct'í
mi ( tre ba vidieť veJ' mi spol'ahlivé východisko pre ďalší výs
kum). 

V tejto oblasti Wurm za is te nadviazal n a výsledky práce L 
Izáka, kto rého sám považuje za prvého sloven ského h ym
nológa , kto rý skúma l proble matiku z hJ'adiska Jrudo bné ho. 
Podl'a Wurmových inform ácií p reštudoval Izák všetky je
m u prístupné prame ne - 16 tlačou vyda ných a 17 r ukopis
ných kancion álov, z k torých excerpoval l 500 r~pcvov, z 
toh o 368 za písal v pôvodno m rytmickom tvarc.2 >) Izák ro
bil tieto práce ako člen výboru pre t>ríp ravu novej 
Partitúry, o ktorej sa toJ'ko - i polem icky diskutovalo na 
stránkach Cirkevných lis tov. j e smutné, ale pre naše po me
ry určite príznačné, že výsledky Izákovho intenzívneho úsi
lia zostali napokon iba v rukopise. Izákova Pa rtitúra z roku 
1916-1918 sa ne presadila, a le podl'a Wurmových slov bo la 
dôležitým podkladom pre zostavovatel'ov Vel'kej partitúry. 
V te jto súvis losti sa natíska o tázka: kde je Izákova pozosta
losť, jcho exccr ptá a ruko pis spom ínanej partitúry. 

V časti venovanej termino logickým o tázkam som pouká-

ll l 
zala na niekto ré nedôslednosti v št(ldii L Valc ntu, čím som 
nijako nechcela znevážil' auto rovu prácu ako takú. Nao pak, 
je tre ba sl vážiť Valentovu odvahu ven oval sa proble m atike 
v časoch ne priazn ivých a vcl'mi pozitívne hodnotil' jeho 
snahu prispieť svojim dielom k odstraňovaniu bielych 
miest v n ašich hudobných de jinách . Valentova š túdia -sú lo 
vlastne skriptá, o bsahujúce v stručnej podo be informácie, 
po tre bné pre ú pravu či tvorbu nových duchovných piesní
je určená hlavne hudobným am até rom. Z tohto hl'adiska je 
Valentova práca - ll. a III. časť - akcc ptovateJ'ná. Z aspektu 
ďalšieho výskumu však najväčší vý.wam a dosah m á info r
mácia o príprave akejsi "banky piesn í", kto rú sa Vale nta 
ako sám hovor í - pokúša vytvoriť zatial' na súkromnej báze. 
27) Zn a me ná to podl'a neho zozbier al, usporiadať, p ríp ad
ne kriticky vyhodnocoval" celý dostupný piesňový materi
ál. Pies1'íová banka sa "má stat cen trálnym súto ko m piesní 
všetkých cirkevných spoločenstiev a poskytnú t' základnú 
materiálovú bázu p re vedecký výskum".28) Myslím, že to je 
z hľadiska perspektív ten najdôležitejš í predpo klad! jeho 
exis tencia je povzbudzujúca. 

l PROJEKTY- J 
PERSPEKTÍVY- ÚLOH 

Komentá r k s tavu bádania ukázal, že i nap riek viacerým 
"načatým" i rieše ným dlclčim pro blémom a pripravovane j 
ma te riálove j základne, s tojíme vlastne ešte pred konštituo
van ím hym nológic a ko modern ej vedne j d isciplíny. j ej 
predmet a ú lohy vel'mi výstižne formuloval W. Lipph a rdt 
ta kto: predmetom hymnológie je hymnódia - každá boho
služobná hudba hymnického ch arakte ru , praktizovaná v 
kres t'a ns kom spoločenstve. Dôležité je uvedo mil' si p re
menlivost predme tu, to zname ná, určitú jeho podmiene
nosť vzh l'adom na jedno tlivé cirkvi, spoločenstvá, na regió
ny, dobu atď. Na začiatku každého hymn ologického výsku
mu má stáť r iešenie o tázky teologického určenia hudby -
spevu v krest'a nských bohoslužbách. Znam ená to na novo 
zhodno til" bohoslužobnú hudbu. 
Ďalšie úlohy h eslovite 
- prekonal' úzko vymedze né ko nfesionálne hran ice uve

do mením si spoločnej bázy kresťanského spevu a jeho vý
vo ja ; 

- preko nal' prio ritu v skúman í tex tovej zložky opro ti hu
dobne j; 

- docenil' význam medzinárodne j spolupráce, bez ktorej 
sa n ed á l>rosperujúci výskum koncipovať; 

- vytvoriť s tály team pracovníkov, v kto ro m budú zastú
pení muziko lógovia, lite r árni h is torikovia , jazykovedci a 
teológovia . 29) 

V tomto zmysle považu jem za optimálny, a p reto n asle
dovaniahodný m odel Spoločnosť pre vedeckú ed íciu ne
mecke j cirkevne j piesne, ktorá vznikla v roku 1983 pri 
Akadé mii v ied a lite ratúry v Malnzi. j e j hlavným ciel'om je 
pripravit' pre kritickú ed íciu všetky kreslanské cirkevné 
piesne každého vierovyzna nia od počiatkov až do roku 
1800. Spoločnost" má dve cen tr á: Kassel pre tlačené pamiat
ky a Mar ia Laach p re rukop isy. ·• ~ 

Vytýčiť podobný projc kl. v n ašich -podmie nkach je, do-
1 mninam sa, na&afvýš aktuálne-. Stále otállflou však aostáw• 

možnost" jeho realizá cie. Ako d lho eš te zostane . hudbou bu
dúcnosti"? Myslím si, že k prvým kro ko m by práve m alo 
patriť zabezpečenie koordinovaného výskum u n a inštituci
onálnej báze so s tálym team om pracovtúkov zo spom ína
ných vedných oblastí. 
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Vtejto štúdii sa pojednáva o tem pero
vanom laden í a .Bachovom organo

vom zvukovom ideále v konfro ntácii s do
bovými prúdmi preto, lebo presadenie 
tohto ladenia v hudo bnej praxi a predov
šetký m Bachova zvuková predstava orga
na tak, ako ho navrhol pre kostol Divi 
.Biasii v Miihlhauscne, pa tria k integrite 
Bachovho diela. 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že te mpe
rované ladenie môže s Bachovým zvuko
vým ideálom a neskorším vývojom orga
novej dispozície len veľmi voľne Stlvisieť. 
V to mto krá tkom vý)4ade sa však má pou
kázať na to, že táto sbvislosť je kauzálna. 
Inými slovami: temperované ladenie bolo 
tiež jednou z príčin, ktoré viedlo ku zme
ná m organového zvukového ideálu počas 
nasledujúcich 1SO rokov, takže napoko n 
sa organ so základnými hlasmi ~ äquálny 
organ neskorého ro mantizmu pova:l.oval 
za ideálny nástroj aj pre inte rpre táciu 
Bachovej hudby. To to tvrdenie sa má vy
svetliť na teórii a praxi tem perovaného la
denia a na .Bachovom návrhu pre prestav
bu organa v Miihlhausene. Obc tieto sku
točnosti, to tiž zavedenie te mpc rovaného 
ladenia do hudobnej praxe Bachovou 
zbierkou prelúdií a fúg s názvom "Do bre 
temperovaný klavír" a spomínaný Bachov 
návrh organa sa síce zdajú byť časovo od 
seba vet'mi vzdialené, ale Bach akceptOval 
te mperované ladenie vo vlastnej hre a 
ko mpozícii určite už oveJ'a skô r . Bez zá
kladu temperovaného ladenia si ťažko 
možno predstaviť Arndstadtské cirkevné 
chorále rovnako ako Durezzove harmó
nie v závere Prclúdia O-dur BWV S32 z 
arndstadtského o bdobia a ko aj záverečné 
takty Adagia z Tokkaty C-dur BWV S64, kto
rá vznikla iba o niekol'ko ro kov neskôr. 

Všimnime si najprv niekoľko dôsled
kov, ktoré sa vo zvuku organa prejavujú 
po zaveéleilí (prijatí) tempcróvaného la
de nia. Toto ladenie, ktoré už v roku 1636 
Ma rin Mcrscnnc vypočítal a Andreas 
Wcrckmeister ho vo svojom pojednaní 
"Erweiterte und verbesserte Orgclprobe" 
v ro ku 1692 doporučuje a ktoré Arp 
Schnitger realizuje na organe Jakubského 
kostola v Hamburgu (1692) umožnilo síce 
používať všetky stupnice a prechádzať z 
jednej do J'ubovol'nej inej stupnice ako aj 
používať odvážne harmonické postupy, 
a le predsa ho nemožno bez výhrad pova
žovať za pokrok. Ked' boli v s trednotó no
vom laden í tercie čisto ladené, viedlo to v 
organovej stavbe celkom prirodzene k 
disponovaniu tercie ako samostatného 
hlasu . Táto obl'uba te rcií v organovom 
zvuku baroka vystupuje jasne do popre
dia už u Doma Bédosa a presadzuje sa až 
po Bachov návrh, týkajúci sa prestavby or
gana v Miihlhausene: Bach d jspo nuje ter
ciu dokonca trikrá t a jeden raz dokonca 
ako Tercián, čo však tu nie je dôležité. 

Teraz však poukážeme na nekonze
kventnosť v ta kejto dispozícii tercie v 
rámci temperovane ladeného organa. 
Za tiaľčo v stredno tó novo m ladení boli 
tercie čisté - a zhodovali sa tak s piatym ali
kvotným tónom vrchného hlasu - boli v 
te mperovanom ladení o niečo väčšie a v 
dôsledku toho rozladené oproti čistým 
te rciám, kto ré vystupovali ako piaty a li
kvotný tó n základného hlasu vo zvuko
vom obraze základného regis tra. Samo
s tatné al ikvoty, v našom prípade tercie a 
kvinty, sa aj v te m perovanom ladení vyla
ďujú vo vzťahu k ich základnému tónu čis
to. Tak sa ku tó nu cl 8' - hlasu čisto ladia 
hlasy kvinty 2 z;3 a tercie l VS, t. j. gz a e\ 
Treba však zdôrazniť, že jedno tlivé tóny 
každého takého to registra alikvó tov sú na
vzájom lade né opäť te mpcrovane. a
sledujúci príklad ukazuje čo z to ho vzniká 
vo zvuku. Vytiahneme registre 8', 2 lf3 a l 
vs·, teda miešaný hlas seskvialteru a po
to m udrieme kvintakord c•-e• -g•. Registre 
sú navzájom čisto laden é, avšak tóny 
odretého kvintakordu temperovanc, tak
že spolu zaznejú čisté a temJ>erované tóny 
nasledovne: Toto spoluznenie čistých a 
te mpe rovaných tónov je vtedy mimoriad
ne prenikavé, ke<f sú všetky tri registre úz
ko menzurované, pretože v takom prípa
de znejú alikvóty všetkých troch hlasov 
s ilnejšie. Túto skutočnosť je treba v tem
perovanom ladení zobrať do úvahy. 
Keď sa stavite lia organov ešte dlhý čas 

bránili pro ti zavedeniu temperovaného 
ladenia , nevedeli v čom spočíva vlastná 
príčina - Hermann von Helmholtz prišiel 
so zvukovou a nalýzou až o storočie ne
skôr - ale počuli, že tercie a kvinty sa v tem
perovanom ladení neznáša jú dobte so zá
kladným tónom. Časom však hl'adali a na-

šli spôsob, ako te nto nedostatok odstrá
niť: namiesto úzko menzurovaných kvínt 
a tercií zvolili pre tie to registre širokú 
menzúru s malou šírko u Jábií a malým 
prívodo m vzduchu. Tým sa veľmi inten
zívne potlačili, alebo sko ro úplne odstrá
nili alikvótne tóny jednotlivých píšťal, 
kvinty a tercie J'ahš ie splynuli so základ
ným tónom do novej farby zvuku. A to 
práve chcel Bach, keď "a nstatt der Quinta 
3 Fuss, (so d as gleichfalls heraus genom
men wirdt), ko nte eine Nassa t 3 Fuss ein
geriicket werden". 1 Tento .Bachov návrh 
bo l - i kecr neuvedcmeným -výrazom ten
dencie doby, v ktorej žil, totiž ús ilia do
siahnuť tmavší a mohutnejší organový 
zvuk. š iroko menzurovaná kvinta, tu teda 
Nasat , robí vďaka rvorbe diferenciálnych 
tó nov zvuk organa tma vším, zatia l'čo úzka 

kvinta pripcipálu ho zjasúuje a zosilňuje. 
To isté platí aj o tercii a ešte viac o oboch 
spolu, keď sú disponované ako sesquial
ter alebo tercian. (Všetko toto možno veľ
mi dobre pozorovaf na dobrom elektro
nickom organe, keď sa väčšími hodnota
mi kapacity kondenzátorov pri formova
ní zvuku odstránia alikvóty kvinty a tercie 
a ked' sa n avyše sila zvuku týchto hlasov 
zvyšuje alebo tlmí vlastnými potenclomet
rami.) 

Nemožno sa čudovať, že tercia, ktorá sa 
od celkového zvuku odčleiíovala, bola vy
lúčená z rodiny organových regis trov a 
mohla sa uplatniť v najlepšom prípade 
ako súčasť kornetov alebo v romantickom 
organe niekedy aj v mixn1re. 

Vrát'me sa však ešte raz k diferenčným 
tó no m. Široko menzu rova ná kvinta vytvá
ra s terciou diferenčný tó n , ktorého frek
vencia sa rovná difere ncii kmitania oboch 
tó nov. Predpokladom toho, čl sa to podarí 
lepšie alebo ho ršie, je správne vyvážená 
m enzúra oboch radov píšťal a prirodzene 
vel' mi citlivá práca lntonéra. V p rípade se
skvlaltera vzniká 4'-tón a terciánu dokon
ca 8'-tón, čím sa zvuk o rgana stáva llnav
ším v porovnaní s tým, ako to udávajú s to
pové označenia vytiahnutých registrov 
podl'a tzv. zákona svetelnosti Johannesa 
Biehlcho. V to mto prípade je stmavenie 
o rganového zvuku ako dôsledok tem pero
vaného ladenia kauzálne podmienené. 

Túto tendenciu ku stmavovaniu organo
vého zvuku, t. j. zmenu zvukového ideálu 
o rgana daného o bdobia porvrdzujú aj iné 
Bachove požiadavky, týkajúce sa prestav
by organa v Miihlhauscne. Bach nedispo
nuje do manuálu samostatný ľ hJas, ktorý 
možno ešte v organoch Arpa Schnitgera, 
podo bne ako v organoch Bachovho Stlčas
n íka Gottfrieda Silbermanna, nájsť ako sa
mozrejmosť. A ked' Bach požaduje do 
vrchného stroja organa namiesto trúbky 
8' fagot 16, "welcher zu all~rhandt neuen 
inventionibus dienlich, und in die Music 
sehr delicat klinge t" (2) je to opät' dôkaz 
vývojovej tendencie smerujúcej ku stma
vovaniu organového zvuku , ktorá potom 
vyúsťuje do romantického organa. 
Keď sa však na tomto mieste spomína 

romantický organ, je potrebné pripome
nllt', že ho nemožno bez výnintky považo
val' za úpadkový zjav. Každá generácia ma
la vlastnú predstavu organového zvukové
ho ideálu, tak aj romantici; a v podstate 
bola každ á generácia presvedčená o tom, 
že to "novšie" - platí to aj o organovom 
zvuku - je lepš ie ako to , čo považovali ot co-

via za dobré a pekné. Aj v o bdobí roman
tizmu sa stavali vynikajúce a krásne znejú
ce nástroje, ako to dokazuje napr. pekný 
Ladegastov organ v neďaleko ležiacom 
meste Merseburgu alebo o rgan z dielne 
Cavaillé-Cola a Mcrklina. 

Vrát'me sa však k Bachovmu projektu 
pre Miihlhausen. Disponovanie 32'-hlasu 
do pedálu a rozšírenie ozvučníc pozaunu, 
čím sa dosahuje efekt, že alikvotné tóny 
znejú slabšie ako keď sú ozvučnice úzke, 
»damit solcher eine vlci bessere gravität 
von sich geben kan", (3) prezrádza tú istú 
tendenciu ku stmavovan iu celkového or
ganového zvuku, o čo sa Bach napoko n ve
dome usiluje. Ale zatial'čo Bach o bsadzuje 
pedál ešte bohato s regis trami vo vyšších 
stopových polohách, tak, že na nich mož
no brat' cantus firmus, má pedál u 
Gottfrled a. Silbermanna hlavne basovú 
funkciu len s malým počtom regis trov v 
hlbokých stopových po lohách. V Silber-

mannových dispozíciách a v pedálovom 
zvuku sa intenzívnejšie začína prejavovať 
on edlho n astupujúci zvukový vývoj, než v 
pedáli, v ktorom Bach zachrai'iuje ešte ve
ra z jeho niekdajšej zvukovej nádhery. 

Súhrnne znie konečný výsledok tohoto 
krátkeho výskumu takto: 

l. Temperované lade nie, ktoré sa postu
lovalo už dávno pred Bachom, zaviedol 
Bach zbierko u . Dobre temperovaný kl a
vír" do hudobnej praxe, ale ako základ slú
žilo už jeho invenciám, ba dokonca i nie
ko l'kým jeho sko rš ím organovým dielam. 
Bach ladil podl'a toho ladenia svoje čem
balá a s veľkou pravdepodobnosťou tak la
dil aj organ y, ktoré spravoval ešte v arnd
stadtskom o bdobí. Impulzy k tomu mohol 
čerpať z liibeckých organov Arpa Schnit
gera a lebo ešte s kôr od chnitgerovho žia
ka Balt hasara Hclda v tiineburgu. 

2. V temperovano m laden í znejú úzke 
kvinty a tercie ostro, pretože ich a likvóty 
nie sú identické s allkvótami základného 
hlasu; splývajú do jednotného zvuku. 

3. Za účelom zmiernenia týchto samo
statných alikvótnych hlasov a súčasne v 
snahe zvýšiť schopnosť ich splývania sa 
disponujú v širokých menzúrach , čo poža
doval aj .Bach . Neskô r sa to začalo vzťaho
vať aj na kvinty v mixtúrach, čo už samé o 
sebe znamenalo stmavenie organového 
zvuku: v celkovom zvuku bolo menej ali
kvotných tónov. 

4. Týmto zásahom sa dosiahol nielen 
príjemnejší súzvuk samostatných alikvot
ných tón ov, ale aj lepšia tvorba diferenč
ných tónov; jednotlivé kvinty a tercie už 
neznejú ako také, ale vytvárajú 4'- alebo 
dokonca 8 '-tó n , čo opät' zname ná stmav
nenie, a le aj zaoblenie organového zvuku. 
Tieto Bachove zásah y do rvarovania orga
nového zvuku po ukazujú na smer vývoja, 
vedúci ku organu so základnými hlasmi. 

S. Rovnaký vývoj naznačuje aj dispono
vanie Untersatzu 32' a väčších ozvučníc 
pre pouzan v pedáli a fa'got v hJavnom 
stroji. 

Kde teda z hl'adiska historicko-vývojo
vého stojí Bach zaveden ím temperované
ho ladenia a svojím projektom prestavby 
organa? 

Predovšetkým v dis pozícii pedála sa 
Bach navonok len čiastočne pridŕža zá
sad, ktoré napr. realizoval Arp Schnitger; 
na druhej strane ho však temperované la
denie núti rozširoval' me nzúry alikvot
ných hlasov, čoho následkom je zaoble
nejší a trochu tmavší tó n organa. Bach 
podporuje toto stmavenie a aj väčšiu sý-

tosť o rganového zvuku disponovaním hl
bokých hlasov a v menzúre širších ozvuč
níc pouzanu. To sú teda črty, ktoré antici
pujú neskorší vývoj organového zvukové
ho ideálu. Na druhej s trane, podobne ako 
to bolo zvyko m pred niekol'kými desaťro
čiami, obsadzuje vcl'mi boható pedál; t>O
žaduje aj hlasy vo vyšších tó nových polo
hách , pre tože v hudbe, ktorú ko mpo nuje 
sa cantus firmus často exponuje v pedáli 
a tým sa Bach presadil voči tendencii do
by, ktoru v teórii zastupoval johann 
Adolt>h Scheibe a v praxi organovej stavby 
napr. Gottfried Sllbermann a ktorá poža
duje jednoduchú, nekomplikova nú sadz
bú s hlbokým, zrnitým basovym zákla
dom a odvoláva sa na prirodzenosť ume
nia a hudby. 

Mož no Bachov postup označiť ako syn
tézu? 

Z hl'ad iska našich 70-tich ro kov, keď ne
považujeme ani zvuk Schnitgerových ani 
Silbermannových organov za nepremen
ný zvukový ideál, by sme mohli túto otáz
ku takmer kladne zodpovedať. Ako sa to 
prejavilo v organovej h re a zvuku chceme 
zodpovedať otázkou, či Schnitgerove ale
bo Silbermannove organy môžu as poll do 
určitej miery vyhovieť dielam Maxa n ege
ra, Cézara Francka alebo dokonca Olivera 
Messiaena. Na nllo otázku by sorva nejaký 
organista odpovedal kladne bez závaž
ných výh rad. Každopádne je to lepšie 
možné na takom organe, aký chcel Bach. V 
Bacl1ovom organovom projekte je síce 
málo jazykových registrov, ale zato dosť 
tercií a niekoľko sláčikových hlasov na 
získanie viacerých hlasových kombinácií, 
ktoré sú pre túto hudbu nepostrádatel'né. 
A na druhej strane s(t tu aj silné a široké 
hlasy, ktoré prepožičajú plénu váhu a silu. 

A tak, aj napriek úpadku zvukovosti or
gana, ktorý má svoju príčinu aj v tem pero
vanom laden í a napriek tomu, že Bach 
sám prispel ku s tmaveniu ZVllkového ob
razu organa, možno v jeho projekte nájst' 
aj črty, ktoré sú dôkazom úsilia ako znáso
biť počet zvukových kombinácií a ako rôz
norodejšie srvárniť o rgan z hl'adiska zvu
ku. Napriek okl'ukám, ktorými musel vý
voj organového zvuku prejsť za uplynu
lých 200 rokov - a to aj v dôsledku 
Bachových zásahov - musíme uznať, že v 
jeho požiadavkách je už obsiahnuté, alebo 
aspoií naznačené niečo z toho, čo dnes od 
organa požadujeme: že totiž má byť spôso
bilý pre interpretáciu hudby rôznych 
epoch. A tak stojí Bach so zaveden ím tem
perovaného ladenia a svoj im organovým 
projektom na križovatke medzi minulos
t'ou a budúcnosťou. Pravdepodobne si to 
a ni neuvedomujúc, naznačil syntézu; je 
úlohou našej doby ju real izovať, prinaj
menšom tak, aby ako taká bola pla tná as
poi1 pre najbližšie desaťročia. Viac ani ne
môžeme očakávať, pretože vývoj stále na
preduje, aj keď - ako nás to učia dejiny -
často po nesprávnych cestách a okl'ukách. 

l. Doc. 1.83, 13, 8, 1S3 
2. Tamže 8, 1S2 a nasl. 
3. Tamže 8, 1S2 
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