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(ROČNÍK XXVII. 

Kultú rR Európy, 
iikultúrn11 

Európ11P 
Koncepcia Európskej únie na jednej 

strcme nadobúda čoraz reálnejšiu podo
bu, na strane druhej vystupujú do popre
dia aj jej problémy. V poslednom čísle ča

sopisu Európsky dialóg-zauja/ mc! článok 
"Mala by rnať J.!urópa spoločnú kultúrnu 
politiku?" Zložitosť tejto témy je načrtnu
tá hneď v úvode článku, kde sa konštatu
je, že "zalial' čo komunika{né technológie 
a nadnárodné spoločnosti si raz ia cestu 
do všetkých kútov planéty, čím pojem ,.glo
bálna dedina" premie1íctjú na realitu, eu
rópska kultúra je 11 defenz íve. Dôkazy sú 
všadeprítomné, od klesajúceho počtu za
čmudených parížskych kaviarní, ai po 
americkú clomináciu na filmových plát
nach"- kmrštatrtje l-lila1y Smith z Bmselu. 

Ked'že v nemalej miere súčasťou kultú
ry je aj hudobné umenie, nebude od veci 
položiť si "zalial"' teorelíckú otázku- kým 
je ešte čas- či hudobné umenie, alebo po
oec/z rne skromne hudba 11ôbec- alebo len 
niektorá? - môže byť, alebo bude európ
ska, tak ako jestvuje. hudba americká? V 
spomínanom článku sa síce o hudbe ne
hovorí, konštatuje sa iba, že E(; podporuje 
dve kategórie kultúry; po prué, tradičné 
umelecké fonny ct ko je divadlo a literatú
ra apo druhé, nové umelecké formy -film 
a televíziu. A tak nahlas uvažujem, že keď 
sa niektorý náš skladate/' bude cftlť 

Európcmmu, či napríklad v enqklopédii 
alebo 11 koncertnom bulletine sa bude 
uvádzal' ako slovenský či európsky auto1; 
či každý, kto vie hmť na klavíri, husliach 
alebo spievať, bude hned' európskym in
terpretom a či prítJ/astok slovenský nebu
de hanou ... 

Autori Maastrichtskej zmluvy boli údaj
ne ostraž itf, ked' tejto otáz ke venovali celú 
kapitolu a o kultúrach hovoria v množ
uom čísle: .,Spoločenstuo bude prispier,ať k 
p1;ekvttaniu kultúr členských štátov za 
rešpektovania ich námdnej a 1·egionálnej 
roz/iroostí a. súčasne bude vyzdvihovať 
spoločné kultúme dedičstvo ". Na papieri 
to nevyzerá zle, ale skutočnosť bude z rej
me iná. Národná kultúra, či umenie, by 
nemalo byť niečo s čím sa pohrávame ako 
sa nám. kedy (a komu) zachce. j e to príliš 
dmho zaplatený a ešte drahšie udrž lcwct
rrý historický fakt, o ktorého vlastnfctve či 
vzájomnom prepája ní a potrebe komuni
kácie nerozhodttjú jedinci, afe národné 
spoločenstvo. A to rozhoduje o sebe pod l' a 
stu.piía vzdelanosti, pretože od tia/' sa ·roz
víja klbko súvislostí (jazyková ku.ltú1·a, es
tetická úrove1l, spoločenská kultúra, 
schopnosť oddelil' brak od kva fí ty a pod.). 

Bach, Mozart, Beethoven a celé stovky 
skladate/'ov, literátov, dramatikov, vý
tvarníkov, bolí európskymi a svetovými 
už dávno. A pribudnú k nim cl'a/šf. Ale nie 
preto, že sa mechanicky st{IIIÚ 
Európanmi, alebo obyvate/'mi Európ
skeho spoločenstua. A tak, by sa vari o 
tomto probléme malo hovoriť azda v 
opačnom poradí, aká bude kultúra v 
Európe, ked' dôjde de facto i de j tu·e k 
Európskemu spoločenstvu, aby nedošlo k 
namšeniu a pokriveniu proklamovanej 
námdnej a regionálnej rozličnosti a špeci
fickosti. Pod/'a môjho presuedčenia,jedine 
u mnohosti kultúr môže naďalej prekui
tat' aj kultúra Európy. A to si musf byť ve
domý každý šttil. 

MARIÁN J URÍK 
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Slávnostné festivalové fanfá
ry 29. septembra otvorlli a 13. 
októbra zakľúčili oblúk dvoj
týždňového sviatku hudby. 
Bratislavské hudobné slávnos
ti už tradične znamenajú, na 
prahu novej sezóny, najväčšiu 
udalosť v koncertnom živote 
nielen hlavného mesta, ale do
slova, celej republiky. 
čo priniesol31. ročník festi· 

valu? 
V kaleidoskope vystúpení 

domácich a zahraničných in
terpretov, sólistov, súborov, 
orchestrov boli dozaista pre
kvapenia, radosti z poznané
ho, sklamania. jedno je však 
neodškriepiteľné, v pestrej a 
bohatej nadielke si každý mo
hol prísť na svoje a z množstva 
výkonov iste nie jeden ostane 
ako svedý, žiariaci bod v pa
mäti festivalovej histórie ... 

V dnešnom čísle prinášame 
prvú časť reflexie kritikov a re
cenzentov: IGORA JAVORSKÉ
HO, IGORA BERGERA, MILO
SlAVA BIAHYNKU a LÝDIE 
DOHNALOVJU. 

8.11.1995 20-21 ) 

Z plagátov BIIS pozerali na n:ís v uplynulych desaťročiach rozl ičné slávne reprodukcie majstrov 
štetca. j l . ročník priniesol nie menej slávnu reprodukciu výtvarného stvárnenia Ludwiga van 
Uecthovena, skladatcl'a viažuceho sa jubilejne k tomuto kalendárnemu roku. Autorom tejto výtvar
nej vízie je Andy Warhol. 

!Bratislavské hudobné slávnosti! 
l 29. 9.-13. 10. 1995 l 

i BRATISLAVSKÝ HODOKVAS SYMFONICKÝ l 
V &:tse, kedy doz rieva 11inič, jeho listy nád

hem e ž ltnú a klče vydár;ctjú suoje zázračné 
plody, má ct} feslioalová séria symfonických 
koncertov čosi spoločné s liodokvasom. 
Bratislaoské hudobné slávnosti už tradične 
ponúkajú za plnú náruč stretnutí a záž llkov 
a človek má občas čo robiť, abytol'kÔ hudob
ných šppcialít spracotJ{t/ a strávil. je to už raz 
tak, že /rody p rinášajú slasti aj strasti -zálež í 
/Ul tom, čo je na ponukovom liste. Men'u 3 1. 
I'Ot"níka bratislavské/io hodokvasu symfonic
kého bolo dostatočne pestré a rôznorodé. 
Pritom ošak zoli /'adr/ovafo konzumentoo ná- · 
rok na liannónltt ponúkaných špecialít. 
Záležalo len 17Ct t·ealtzačnJíclt líru och, do akej 
mimy okorenia jednotliué chody. Záž itok na
sledoval po zážitku a celkom spontánne SOlil 

ich zarad'oval do malej bodooacej súťaže 
prebiehajúcej v ôsmich kolách. 

l . kolo, 29. septembra: Slovenská filha r
m ó nia I ., dirigent Libor Pešek, sólista 
julian Lloyd Webber pon(tkli tri výrazne di
ferencované špeciality. Ouvertura giocosa 
Ilju Zeljenku sp lnila úplne perfektne funk
ciu l'ahkého, delikátneho aperi tívu. Libor 
Pešek v spolupráci s discipl inovanými hráčmi 
SF optimálne odhadol povahu hudobného 
materiálu a vo svojom geste elimi noval aký
kql\ rek pátos a pozé rstvo. Bol decentný, kulti
vovaný a inšpirujúci. Už pri tomto vzdušnom 
digcstíve som si tíško zaspomínal na nádher
ný rok pôsobnosti Libora Pcška vo funkc ii šéf
dirigenta Slovenskej filharmónie ... Zeljenkova 
vtipná predohra zapôsobila na môj zážitkový 
trakt povzbudzujúco. 'I'akáto prcdpríprava 
bola vhodným riešením sledu cťalš ích chodov, 

slovenskí filharmonici poslucháčOJll'v druhej 
polovici koncertu v podobe sugestívneho 
uveden ia Fantastickej symfónie Hectora 
Berlioza. V tejto súvislost i som si povzdychol 
aj ja. Fantastické epizódy z Oerliozovcj ncl'ah
kej mladosti mám síce vo vel'kcj o bl'ubc, vždy 
sa na stretnu tie s nimi teším. Dirigentský inte· 
lckt Libor:t Peška si však vie m predstaviť v i
ných interpretačných konšteláciách. Šarm a 
rebelstvo Fantast ickej symfónie je vždy v po
predí a troška mcfistofclovsky odvádza pozor
nosť od vkladu dirigenta. AJc, napokon, v 
Brittenovej Symfónii mal Libo r Pešek dosta
tok zásluh na "vôbccvzniku" realizovane j po-

. doby. V Oerliozovi by bolo tiež všetko v po
riadku, len som vôbec nechápal dezorie ntáciu 
h ráča na zvon)' v búrlivom finále. Teatrálne 
zlovestné signály zvonov pre nikli do matérie 
symfónie ako cudzorodá prísada a troška de
formoval i a oslabili výsledný dojem. 

2. kolo, 2. októbra: Symfonický orch es
ter Slovenského rozhlasu, dirigent 
Róbert Stankovský, sólis ta Imrich Szabó 
ponúkli program, kwrý mal čosi spoločné s 
p rogramovým menu o tváracieho koncertu 
Slovenskl:j filha rmónie. Po prvt.:j polovici ve
novanej skladbám 20. storočia nasledovala 
druhá polovica zasvätená produklll storočia 
predchádzajúceho. Len sled nálad bol odlišný. 
Ró bert Stankovský a jeho zverenci ma úspeš
ne navnadili inou metódou - digcstívnosť, !'ali
kosť a hravosť Zeljcnkovcj ouvertúry nahradili 
šarl:íwm smú tku a bôl'u vyžarujúccho zo sym
fonickej meditácie Bohuslava Ma rtinú 
Pamá tník Lidicím. Presvedčil som sa, že aj 

(PokračoNmle na str. 3) 
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BHS · rovnocenný partner najvýznamnejších európskych festivalov 
l y l ly 

PRIHOVORSTATNEJTAJO~CKY 

MINISTERSTVA KUL TURY SR OEGY SALA GO VEJ 
Bratislavs ké hudobné slávnosti vstu

pujú do štvrtej dekády svojho jestvovania. 
Za 30 rokov exis tencie sa náš festival etab
loval v rodine najvýznamnejších podujatí 
svojho druhu v Euró pe ako ich rovnocen
ný partner. Ba dokázal obhájiť aj svoju vý.". 
nimočnosť tým, že snáď ako jediný festi
val na európskom kontinente vytvoril je
dinečnú symbiózu tradičnej festivalovej 
prehliadky v spojení s Medzinárodnou tri
búnou mladých interpretov. Je osobitne 
potešitel'né, že začínajúca európska inter
pretačná špička štartuje práve u nás. Aj to 
hovorí v prost>ech nielen kvality nášho 
hudobného života, ale aj v prospech kon
solidácie vn útorných pomerov Slovenskej 
republiky a uznania týchto faktov v celoe
urópskom kontexte. 

Je len prirodzené, že Bratislavské hu
dobné slávnosti už dávno prekročili rá
mec Bratislavy, a nielen symbolicky, ale 
de facto sa stali najvýznamnejšou hudob
nou - a v š iršom zmysle i kultúrnou udalos
ťou celej Slovenskej republiky. V duchu 
tejto reprezentatívnosti sa jej tvorcovia 
vždy znova a 'znova podujímajú predstaviť 
na fest ivale - a treba povedať, že úspešne -
to najlepš ie, čím národná hudobná kultú
ra dis ponuje v oblasti tvorby, interpretá
cie, ale aj teoretickej reflexie. A nie je toho 
málo. Preto ani nic je možné pri tejto prí
ležitosti spomenúť všetkých domácich zá
stupcov, ktorí spoluvytvárajú obraz 31. 
ročníka festivalu. Rovnako aj výpočet za
hraničných sólistov, súborov či umelec
kých projektov by presahoval rámec tohto 
prís pevku. Pre to treba vysloviť úprimné 
poďakovanie všetkým tým, ktorí prišli 
náš festival umelecky podporiť. Sú u nás 

úprimne vítaní a veríme, že sa stanú jeho 
ozdobou. 

Prirodze ne, že n áš festival je živý a aktu
álny. Pre to neprekvapuje, že i dramatur
gicky r eaguje nie len na výročia hudob
n ých velikánov -z ktorých spomeniem as
poň 225 rokov od narodenia L. van 
Beethovena - ale pripomína s i aj 50. výro
čie ukončenia 2. svetovej vojny či 50 rokov 
OSN. 

Tento vonkajš í rámec festivalu - a to je 
najdôležitejšie - je naplnený posolstvom, 
prekračujúclm úzky rámec hudby. 
Prostredníctvom vysokého umeleckého 
majstrovstva vydáva svedectvo o nás, o na
šej dobe, spôsobom ničím nenahradite
l'ným a neopakovateľným. 

Som rada, že rezort kultúry, ktorý zastu
pujem, má aktívnu účasť na kreovaní i 
podpore podujatia, kto ré sa stalo pýchou 
cele j slovenskej kultúrnej pospolitosti. 

Nemôžem tiež nespomenúť podiel všet
kých tých, ktorí sa na jeho príprave podie
fail a akýmkoľvek spôsobom prispeli k je
h o zdarnému priebehu. Patrí im moja 
vďaka. 

Všetkým účinkujúcim chcem z tohto mi
esta zaželať mnoho umeleckých úspechov 
a publiku - trvalý estetický zážitok zo stret
nutia s hodnotným umením. 

Prajem tiež mnoho zdaru všetkým spri
evodn ým t>odujatiam festivalu. 

Bolo mi cťou prehovoriť na prahu hu
dobného sviatku Slovenskej republiky, 
ktorý, ver ím, že sa natrvalo zapíše do jej 
hudobnej histó rie. 

Tý mto povazuJem 31. ročník 
Bratislavských hudobných slávností za 
otvorený. 

NOVÁSPEVÁCKASÚŤAŽ 
27. l O. 199S sa uskutočnila tlačová beseda k 

novej medzinárodnej speváckej sú ťaž i 
• Hommage a Lucia Popp", za účasti prezidenta 
súťaže Petra Dvorského a predstaviteľov inšti
túcií, kw rí sú jej usporiadatcl'mi. S myšlienkou 
vytvoriť súťaž, ktorá by niesla meno Lucie 
Poppovej, prišlo viacero predstavitel'ov sloven
ského hudobného života. Súťaž sa koná za pod
pory MK SR, ktoré poskytlo slovenskej .umelec
kej agent(trc Slovkoncert grant, s podporou 
Min iste rstva školstva SR a Magistrátu hlavného 
mesta Bratislavy. j ej usporiadatel'mi sú 
Slovkoncert, Opera S O, Vysoká škola muzic
kých umení, lovcnská filharmónia a Mestské 
kul túrne stredisko v Bratislave. Súťaž sa bude 
konať v dňoch 17.-23. 3. L996. Ako i oformo
vala doc. E. Blahová, pri koncipovaní podmie-. 
nok súťaže vychád7A11a z repertoáru Lucie 
Poppovej a zo snahy vyšpecifikovať profil súťa
že Lak, aby od prvého ročníka zaujala umelcov 
svojou náročnosťou a nevšednosťou. Okrem 
prezidenta súťaže Petra Dvorského je v porote 
J. Hrubant, Eva Blahová, A. Kiirthy, Roman 
Berger, Brigilte Fassbaender. Sekretariát súťa· 
že, ktorý bol vytvorený v Slovkoncerte, rozpo
slal prihlášky do súťaže a propagačné materiály 

približne na SOO adries operných domov,.ume
leckých škôl, agcnt(tr nielen v Európe, ale aj do 
USA, Kanady,japonska, Kórey, Izraelu , a i. Síu'až 
uvcd(t dva koncerty komorného orchestra 
Cappella Istropoli tana so zborom 
Stidcleutsches Vokalensemble, dirigentom 
Rolfom Bcckom a sólistami: Sylviou Green berg, 
Katalin Halmai, Štefanom Margitom, Petrom 
Mikulášom s dielami W. A. Mozarta (Daviddc 
pcnitente, Requiem). Cappella Istropolitana 
bude sprevádzať tiež záverečný koncert laureá
tov. Medzinárodná spevácka súťaž sa hlási nie
len názvom, ale aj repertoárom k pamiatke vd 
kej umelkyne Lucii Poppovej, ktorá prvá zo slo
venských vokálnych umelcov vstúpila na sveto
v(t scénu a po ktorej nasledoval rad nezvyčajne 
Lalenrovan}rch a medzinárodne úspešných spe
vákov - odchovancov slovenských umeleckých 
škôl. želaním usporiadatel'ov, medzi ktorými 
nezvyčajne zarezonovala myšlienka súťaže je, 
aby sa táto aktivita nestala len spomienkou, ale 
aj východiskotll umeleckej ka riéry budúcich 
speváckych generácií. 

TATIANA O KAPCOV Á 

Blahoželáme 
ALICA ELSCHEKOV Á - ctnomuzikologička , fo lkloristka, 6S r. (2 1. ll .) 
IV AN VALENTA- hudobný skladatel', teoretik, organizátor hudobného života, SS r. (28. l 1.) 

KONKURZY 
Riadi teľ Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmó-

nia na tieto miesta: 
-člen husrovej skupiny 
· vedúci kontrabasovcj skupiny 
· člen konrrabasovej skupiny. 
Prihlášky so životopisom prijíma a informácie poskytuje Kancelária riaditeľa SF, rcf. personál. 

čin ., Medená 3 , 8 1 6 01 Bratislava. 
Podmienky a termín konkurzu oznámime prihláseným uchádzačom písomne. 

* * * 
Konzervatórium v Žiline vypisuje konkurz na miesto korcpctítora. 

Podmienky: vysokoškolské vzdelanie v odbore. 
Prihlášky posielajte na adresu: Konzervatóriut,n Žilina, UI.J. M. Hurbana l2, 01'1 80 Žilina. 

Bratislavské hudobné slávnost i v Zrkadlovej !>ieni Primaciálneho paláca slávnostne o tvorila 
!;tátna tajomníčka Mi nisterstva kultúry SR Ol'ga Šalagová. 

~ . 
OPYT ALI' SME SA~ .. 

Týžde ií slovens kej kultúry vo 
švajčiarsku sa neuskutočnil v takom r oz
sahu, ako bol pôvodne plánovaný. Spýtali 
sme sa preto slovens kého spoluorganizá
tora tohto podujatia - slovenskej umelec
kej agentúry Slovkoncert, čo bolo príči
nou. 

Vzhl'adom na to, že v čase uzávierky IIŽ nic 
je možné reagovať podrobnejšie na priebeh 
Týždňa slovenskej kultúry, posielam prv(t in
formáciu. Podrobnejšie informácie poskytne· 
r iadite l" agent(tr)' prof. Ferdinand KJincla po 15. 
ll. 1995. 

V dňoch 18.·27. IO. 1995 sa uskutočnil 
Týždeň slovenskej kultúry vo Švajčiarsku . 
lllavný organiziítor, agentúra p. Alexandra 
j an kova PHO MUSICA (. vajčiarsko), s kwrou 
predtým dvakrát úspešne ~polupracovala 
Státna ope ra Ban~ká Bystrica ( roku 1994 uvied
la Favorit ku vo Vcvey, roku 1995 Favori tku v 
meste Zug) nezískala na koncerty vhodných 
usporiadatel'ov, vo viacerých prípadoch bol 
podcenený predpredaj vstupeniek. V dvoch 

prípadoch účin kovania Slovenského komorné
ho orchestra a Slovenskej filharmónie dokonca 
tak, že sa koncerty nemohli uskutočn iť . 
Ú~in kovani c Štátnej opery Banská Bystrica s 
operou Luisa Miller vo Vcvey bolo opäť dobre 
zabezpečené a stretlo Sil s primeraným zá
ujmom a ohlasom publlka. V (tsilí pomôcť pri 
realizáci i uvedenej akcie ·sa Slovkoncert ujal v 
poslednom štádiu prípravy výroby plagátu a 
programového bulleti nu. Materiály boli zabez
pečené na požadovanej obsahovej, výtvarnej a 
technickej ítrovni. edôslcdnosť agentúry PRO 
MUSICA sa prejavila aj v tom, že napr. na otvá
racom koncerte návštevníci vôbec nemali k 
dispozícii tento bulletin a ani plagáty neboli 
rozmiestnené. Podl'a našich informácií úplne 
chýbala v masmédiách propagácia tohto podu
jatia. Túto úlohu nemohol lovkoncert na dia
l'ku zabezpečit'. Možno len s pol'utovaním kon
štatovať, že tcnló zaujímavý projekt sa nestretol 
s do~t atočným ohlasom verejnosti vzhl'adom 
na uvedené dôvody. 

TATIANA dKAPCOVÁ 

Za Bohušont Slezákom 
Začiatkom jesene sme sa rozlúčili s dl horoč

ným dirigentom Novej scény, Dr. Bohušom 
Slezákom. S jeho menom je spätý rozvoj spevo
herného divad la na Slovensku za ostatných päť
desiat rokov, predovšetkým brat islavskcj ovej 
scén)', kde pôsobil nepretržite takmer štyri de
siatky rokov. Napriek tomu, že vy~tudoval prá
va, bol aj ab~olvcntom hry na trúbke na brati
~ lavskom konzervatóriu (pričom študoval aj 
hru na klavíri a hudobnú vedu na FFUK), jeho 
hlavnou doménou sa stalo dirigovanie. ajprv 
pôsobil kr:ítko ako spevoherný dirigent v nitri
an~kom t:udovom divadle, pow m postupne v 
Košiciach, českých Budčjoviéiach , Tepliciach a 
v Prešove. Napokon sa na dlhé roky stal kmeiío
vým dirigentom spevoherného súboru ovej 
scény. Umelecký vývoj tohoto súboru je až do 
konca osemdesiat ych rokov spojený s jeho me
nom. Stál na začiatku činnosti spevohry NS a 
postupne tu naštudoval a di rigoval vyše SO ope
retných, muzikálových a hudohno-komedi:íl- . 

nych titulov. Boli to predovšetkým vzorové in
scenácie klasických ope riet J. Straussa, Lehára, 
Kálmana, edbala, ale aj početné diela autorov 
slovenskej operety. V roku 19S6 premiérova! 
napr. Dusíkovu operetu li rnčiarsky bál. Patril 
do povestného novoscénického inscenačného 

tímu (Kramosil, kzák, Macháček , Slovák, 
Vychodil), ktorý sa zaslúžil o muzikáJov{t kon
junktúru v 60. rokoch na scéne S. V priebehu 
niekol'kých rokov uviedli vynikajúce aj medzi
národne uznáva né inscenácie najznámejších 
~vetových muzikálov: M)' Fair. Lady, Hello, 
Dolly!, Fidlikant, Zorba, West Side Story, Keď je 
v Rm1e nedcl'a, Lod' komediantov ... 

Bohuš Slezák dlhé roky spolupracoval so 
Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom 
a vydavateľstvom OPUS. Sporadid.")' kompono
val - je autorom nickol'kých titulov v spevoher
nom žánri. 

M.H. 
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l BRA~LAVSKÝHODOKVASSYMFONICKÝ l 
a členovi a SF Košice vkroči l i do d iania po
chm úrnymi tó nmi Sibellus ove j Finlandie. 
Už z te jto skladby sršala vn útOrná zovretosť 

o rchestra. Stan islav Macura viedol orchester 
zrozumiteľným gestOm a dostalo sa m u p ozi
tívnej odozvy spoza p ultov. Finlandia ako 
predjedlo ponúkla na jednej strane troška 
ťažké vône a chute a na dru hej strane aktivi
zovala percepčný aparát p ikantnou prieboj
nost'ou a dravosťou. V košickom me nu mi pri-

(Pokračovanie zo str. l) 
jedna aj druhá metóda je rovnako efektívna -
ak je realizovaná spôsobom, akým ich real izo
vali Li bor Pešek a Róber t Stankovský. 
Památník Lidicím n aplnil nevľúdnu atmosfé
ru Koncertného štúdia Slovenského rozhlasu 
sýtosťou a g randióznou krivkou zvyšujúceho 
sa napätia . Bol to im pozantný vstup a okre m 
iného u pozornil aj na s lmtočnosť, že smútok 
môže byť pekný, oslobodzujúci a povzbudzu
júci. Druhým chodo m rozh lasovéh o večera 
bola Symfonická fa ntázia B-A-C-li Euge n a 
Suchoňa. Tá si môže z hľadiska komun ikabi
licy podať ru ky s Brittenovou Symfóniou. 
Zvuk sólového organu v Sucho i\ovej Fantázii 
mo tivuje možno troška silnejšie, ako sólové vi
olončelo, celok je však rovnako zložitý, kom
plikovan ý a percepčne mimoriadne náročný. 
Dirigent, hráči SOSR-u a sólista Imrich Szabó 
však našli dostato k e ne rgie a tvorivého poten
c iá lu k tomu, aby m a vtiahli do osídiel polyli-

Skvelý dirigent Georges Pr~tre dirigova l 
Stungartský symfo nický rozhlasový orchester. 

Snímka archív 

near ity, osobitého sonorizmu a vnútOrného 
ki netizmu Sucho t1ovcj hudby. Fantázia B-A-C
H je jedným z exportných diel slovenskej 
hudby a 2. októbra neostali (tči nkujúci jej po
solstvu nič dlžní, nenechali vari nikoho na po
chybách, že uvedenie tejto skladby bolo veľ
kou udalosťou . 
Veľkou udalosťou pre mi\a bol pohľad do 

programovéh o menu druhej polovice kulti
vovanej a výdatnej hudobn íckej host iny. Tam 
sa nach ádzala 2. symfó nia j ean a Sibeliuslj. 
Ak tvrdím, že d ie lo fínskeho skladateľa je v 
n ašich končinách veľkou neznámo u, potom 
2. symfó nia je výnimkou. j e pomerne fre
kventova ným titulom uvádzaným v rámci na
šich koncenných p rojektov. Predsa však je 
poteš ujúce, ak za p artitúrou bizarnej symfó
nie siahne slovenský d irigent a ešte k tomu na 
festivalovom hod o kvase. Radosť z očakávania 
sa po koncerte zmenila na radosť z poznania. 
Róbert Stankovský rozpútal svojím zreteľným 
gestom na p loche štyroch častí skladby nao
zaj p ravú sibe liusovskú b úrku p rírod ných , ar
chetypálnyc h živlov. Doloval z partit(try aj 
naju tajenejšie vône a farby, basy dos lova hu
čali sťaby akási hudobná p rahmota, nad kto
rou bol zvrásňovaný ušl'ach tilý hudob ný ma
te riál. Vydarili sa aj najťažšie úseky a dokonca 
aj mo žno neh ratcl'ný návrat Scherza po intím
n om T riu v tre tej časti (nepríjemne aplikova
ná kvartola isto nepotešila hráčov OSR-u a 
ne teší ž iadneho orch estrálneh o hráča) , aj to
to drsné preb ude nie vyzne lo vydare ne a účin
ne. Šéfdirige.Tt SOS R-u zohral zo Sibe liusovou 
nádhernou sym fó n iou poctivú partiu a celý 
rozhlasový večer sa môjho pohl'adu vyrovnal 
záž itku z otváracieho filharmon ickéh o kon
certu. 

3. kolo, 3- októ bra: Symfo nický o rches
ter RlV Záhre b , d irigent Niks a Bar eza, 
sólis tka j adra nka Gašparovič. 

Deň po ú spechu SOSR-u som kráča l do 
Reduty doslova namaškrte ný a aj rozmazn:mý 
prvým i dvoma symfo n ickými koncertami. 
Hostia z Chorvátska spôsobil i n ajprv vrásky 
na čelách organ izátorov festivalu ( ich mate ri
ály meškali až do posledných okamih ov) a po
tom spôsobi li vrásky na čelách poslucháčov. 

ebol som sám, kto po ko ncerte odchádzal z 
Redu ty neuspokojený a rozladený. iečo 
spôsobil a d ramaturgia ko ncertu vyprofílova
ná na základe akéhosi A · B - A' - 13', kde prvka
mi A boli mystické skladby Oliv ie ra 
Messiaen a {Et expe cto resurrcctio n em 
mor tu o rum) a jeh o dočasného žiaka Milka 
Ke le mena ( Mage is) a prvkami B zasa sklad
by prýštiace zo žried iel unaveného konca 19. 
storočia rep rezentovaného tento raz 
Camille Saint - Saensom ( 1. violončelový 
k o n cert) a Rich a rdo m Stra ussom (Smrt' 

a vykúpe nie). Sled udalostí vyzeral nap o
hľad atraktívne, vzruš ujúco, ale výsled ok bol 
skô r u navujúci a dezorientujúci. Z vystí1penia 
Záhrebčanov ma toho veľa nenadchlo - vari 
len zvuková opojnosť Messieanovej skladby 
ma dokázala udržať v nap ätí. SólistkaJadran ka 
Gašparovič h rala síce výborne, ale koncert 
Sai nt-Saensa zasa výborný nic je , takže jej úsi
lie sa v mojich záž itkových procesoch minulo 
účinkom. Koncert orchestra RlV Záhreb ne
s pln il základ né kritériá p re postup do cľalších 
kôl tejLO malej ligy festivalových zážitkov a 
ostal . pod čiarou" . 

4. k olo, 5. o któ b ra : Ruský symfonický 
orcheste r , dirige nt Ma rk Gor en stein, só
lis ti Kons tanty Kulka a Gu stav Rivinius. 

Mladosť niekedy neprináša pochabosť. O 
tom ma presvedčila mladistvá zostava mladé
ho o rchestra (existuje necelých 5 rokov). Jeh 
koncer t bol odsúdený na tapacírovanú tuposť 
Koncer tného štúd ia Sloven ského rozhl asu, 
kde by eodľa mô jho náZOfll patril skôr Joze f 
. Dodo" Sošoka so svojimi d žezme nsl..-ými hbs
ťami , ktorí chceli ohli r iť poslucháčov v 
Redute prílivom decibelov pr ibližne v tom 
istom čase, ako ruský o rchester bojoval proti 
neprajnej akustike a nadchýiíal poslucháčov 
svojou udatnosťou . T rad ícia .džez v Redu te" 
asi n ie je tou najlepšou tradício\1 na BHS ... N ič 
to, členovia Ruského symfo nického orchestra 
sa nezl'akli a nepoddal i sa neprajno sti os udu. 
To isté sa dá povedať o ich sólistoch - skúse
nom, možno troška akadem ickom, profesor
sky prísno m poľskom huslistovi Konstan ty 
Ku lkovi a jeho ne meckom kon certno m parr
nerovi v Bra hmsovom Dvojko ncerte a 
m o l o p . 102 , rozvážno m Gustavovi 
Rivi niusovi. Vynikaj(JC:I zmes lahôd ok v slede 
fes tivalových koncertov bola pripravená pre
dovšt:t l..-ým Markom Gorensteinom, d irigen
tom, ktorý stál p ri zrode Ruského symfo nické
ho o rchestra a ktorý tomuto o rchestru odovz
dáva zrejme obrovské penzum l vo ri vej ener
gie. Výsledok ich účinkovania na bratislav
skom ~ymfonickom hodokvase bol strhujúci 
či už sa prejavil v bujarosti , šťavnatosti 

Glinko vcj predo hry k Rusla novi a 
J:udmile , alebo vo vážnosti a zvláštne j vzru-

Róbert Stankovský na č<.: k .. wojho" SOS Ru. 
Sn ímka M.Jurík 

šujúcosti 13rahmsovho Dvojko ncertu, alebo v 
melanchólii v Čajkovského 5- symfó nii ale
bo v pôvabe prídavkov z Čajkovského 
Sneguročky. Každý z krokov vedúcich ku 
vzniku intenzívneho zážitku bol interpretmi 
reali zovaný tlplne samozrejme, bol vedený s 
istotou a v prípade o rchestrálnych hráčov s 
m ladistvým presvedčením o význame a zmys
le takejto aktivity. Vyn ikajúce boli sláčiky ( a 
n ie le n pre to, že v Glinkovej p redoh re sed e lo 
za pultami prímov desať p ôvabných clám ... ) , 
vyn ikajúce bolo hornové sólo v dru hej časti , 

vynikajúc i bol klarinewvý povzdych v závere 
tej istej časti. Plechy ma udivili kult ivovanos
ťou tó nu, kto rá sa vzd ialila od ostrého ideálu 
známeho z pôsobnosti rust..-ých orch estrov. 
Ak teda bola reč o neprajnosti akustického 
p riestoru Koncert ného štúdia Slovenské~o 

rozhlasu, to najlepšie , čo v prvej polovic i festi
valu odznelo, odzne lo práve v K l . Ruský 
symfQnický orchester, Mark Gorcnstein a só
listi sa suverén ne ujali vedenia a ocitli sa v ma
lom bodo~aní tesne pred SOSR-om a 
Slo\lenskou filha rmó n iou l. 

5. kolo, 6. o któ b ra: Rozhlasový symfo
nický o rchester Stuttgart, dirigent 
Geor ges Pri:tre. 

Lahôdka nasled ovala za lahôdkou. Po prí
jemnom zážitkovom šoku z vystúpenia 
Ruského symfonického orchestra a jeho hostí 
nastúpi li do kolbišťa hráči RSO Stuugart a 
úctyhodná osobnosť Georgesa Pr&tra - prvot
ried na ozdoba tohtoročných hudobných sláv
ností. Zaobišli sa bez afektu ~o~btického vstu-

pu a venovali pozornosť trom výrazným špe
c ialitám pochádzajúcim z kuchyne nemecké
h o a rakúskeho symfo nizmu 19. storočia . 

We b e rno va idyla Im Sommerwind a 
Straussov Do n Juan sú dôsledkami e ru pcií 
spôsobených Beethovenovou 3- symfó ni-

padal problematický d r uhý chod 
Paganiniho Husľový k o n cert h m o l. 
Sólista Massimo Q uar ta síce zdolal "h ámolo-

O tvárací koncen patril orchestru SF pod veden ím Li bo ra l'cška. 

o u . V tamto poradí od dôsledku k príčine od
zneli jednotlivé komponenty dramaturg ickó· 
ho menu vyn ikajúceho koncertu. Ak ruský or
chester zaujal predovše tkým írečito~ťou, na
dšen ím a mladistvou nervnosťou, h ostia zo 
Stuqgartu a majster Georges Pr&tre pon úkli 
odli; ný návod na úspech. Stredoeurópska 
prísnosť, tech nická disponovanosť, d i~ciplína, 
triezvosť odhadu, e lim inácia extrémov s'a v 
ich hré snúbila s dirigentovým zmyslo m pre 
farbist osť a pre výstavbu dramatic l..-ých die l. 
Sono rizmus, zvu kov{t ,rznešenosť a delikátnosť 
okamihu boli v popredí u Web erna, vývojo
vosť a efektnosť gest il..)' zasa v Straussovi, resp. 
Donovi Juano vi a v Beethovenovej Eroice. V 
o rchestri fungovalo všetko vo vzá<.:nej rovno
vábi::, sekc ie si navzájo m nemali čo vyčítať, za
darilo sa aj hornistom, ktorí mali sviatok aj v 
Donovi J uanovi aj v Eroice. Ostali dokonca si
ly a koncen trácia pre impozantný a nel'ah ký 
prídavok, Beethovenovh o Egm o nta. 
Prosto - darilo sa. Znova som o bdivoval ko
rektnosť s láčikovej sekc ie , kore nistú vôľíu dri
ev a zd ravý základ vyžaruj(tc i z p lechov. 
Verím, že to bol štandardný výkon vyn ikajúce
ho telesa. Pre našinca bol však ch víl'ou naozaj 
festivalovou, sviatočnou . S ledovanosť 

Georgesa Pr~tra nic je u nás všednou udalos
ťou , a tých niekol'ko desiatok min út p lynu lo v 
úplne iných časových d imenziách ako býva 
zvykom. Koncert rozhlasového o rchest ra zo 
Stuttgartu a dirigenta Georgesa Pr~etra sa v 
okamihu o c itol vo fik tívne j súťaži na vrchole 
zážitkov z dovtedajších symfonických udalos
t í. 

6. kolo, 8. o któ bra: š tá tna fiJharm ó n ia 
K ošice, Košic ký s p eváck y zb o r učite
ľov ( K. Petróczi), d i rigent Stanis lav 
Macura, sólis ti Massimo Qu a rta , Ele n a 
Holičková, Emília Dzemja nová, Pavel 
Novotný. 

Snímka V. ll :ík 

vého draka" so cťou. l ntonačných prešl'ap ov u 
sólistu aj orchestra bolo síce hojne, uvedo mo
val som si však, že toto akosi patrí k 
Paganinimu. Je vari nemožné použiť 
Paganiniho parti túru s cieľom docieliť abso
lútnu , čistotu a dokonalosť. Paganin iho 
Koncert v podaní e legantného, zato však clo
statočne temperamentné ho Taliana Massi ma 
Quanu bol príkladom toho, ako zo zlého, ne
kvalitného produktu skladateľa môže inte r
pret vyčari ť atraktívny poslucháčsky zážitok. 
Tro m fom Košiča nov však bola Bo dná rova 
Symfó nia pre sopr án ové sólo , organ , kla
vír, zb o r a o rch este r ven ovan á lásk e. 
Norbert Bodnár ponúka v partit(tre svojho 
o ficiálneho symfo n ického opusu ko renist(J 
všehochuť. Základnou ingredie nc iou je však 
humor, radosť z roben ia radosti (veď čo iné je 
láska ... ?), nevíazaná koketé ria s dejinam i hud
by a s poslucháčom ( láska je alebo mala by byť 
aj troška koketou). Pripravil tak produkt, kto
rý nemusí byť po chuti každému. Tento p ro
dukt je pestrý a hunc(ttsky okorene ný na to, 
aby sa stal všeobecne p latno u normou. Každý 
zo zúčastnených interpretov sa zapojil do p ro
cesu vyrába nia blaha pre ucho a oko poslu
cháča a do mn ievam sa, že po vtipne riešenom 
závere Symfónie každý z n ich mohol povedať, 
že prilož il ruku k zdarnému die lu. Večer ko
šických špecialít teda do padol d o bre a roz
h od ne nevypadol z h ry, hoc i n a najvyššie mé
ty ned osiahol. 

7. kolo, 9 - o któ bra: Slovinsk á filha rmó 
nia J:ubľana, dir ige nt Mark o Le to nja·, só
lis tka Ange lina Réaux. 

Priznám sa, nečaka l som vopred, že večer 
slovinsko-amerických š pecialít zaujme m iesto 
na vrchole festivalovej zážitkovej m iniligy. 
Slovinskú filharmó ni u aj sólistku z USA síce 
obch:ídza zvučné re nomé, p rax je však prax a 
konkrétny zážitok je bernou m incou. Mladý 

Záver s Beethovenovou . Deviatkou". SF, SFZ, sólisti so šéfdirigentom Ondrejom Lenárdom. 

Za~iahnuť do poradia z prvej polovice ~ym

fonic l..-ých BIIS, v ktorom sa držali na šp ici 
hostia zo Stuttgartu , Moskvy a SOSR s prvou 
zostavou SF ved enou l.iborom Peškom bolo 
pre Košičanov ncl'ahkou úlo ho u. Navyše , ak 
statočne vsadi li na uvedenie l . symfónie int:
ho Košičana - orberta 13odnára v druhej po
lovic i sean~y. Napodiv, Ko ncertné št(td io 
Slovenského rozhlasu do tre tice zažilo jedCn z 
tých lepš ích koncertov, ktoré u miía zabodo
vali a ktoré ma napln ili atmos férou pohody a 
pravej m uzikantskej radosti. Stanislav M:tcu r:t 

Snímka T. Borský 

d irigent Ma rko letonja vo svojom umelec
kom curriculum vitae nem:í až tol'ko superl a
tívov a impozantných s lov, ale opiiť - prax je 
prax. Bratislavské vyst(tpe nie vše tkých meno
vaných individ ualít aj ne menovaných členov 
orchestra bolo uchvacuj(tc im dezertom, 
ozdobeným najpôsobivejš ími polevami a 
ozdobami. Do id eáln ej jed nory sa dosta li pre
dov;e tkým dve črty osobnoMi Leon arda 
Bernsteina. Jeho osobnosti patril priamo aj 
ne priamo celý s trhujúc i večer, v rámci ktoré-
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l KOMORNÉ FESTIVALOVÉ PÓDIÁ l 
Festivalové p ublikum akosi zákonite viac priťahujú symfonické produkcie, a 

zatial' diania na k om orných p ódiách ostávajú v druho plánovej pozornosti. j e to 
tak asi všade. Aj ked' nám ceztridsat'mčná história BHS dá za pmvdu, že nie m z 
sa toho v k omontej oblasti udialo toľko p ozitívneho, že osta l né .festivalové zlož
ky chtiac-nechtiac 11111seli OjJustiť ťažiskové p ozície. 

K vartetá: 
Zápolsk ého kvarteto 
Tati chovo kvarteto 
Brodskéh o kvarteto 
The American horn Quartet 

Azda ani jeden ročník neobišiel prezen
tácie klasickej fo rmácie- s láči kového kva r
teta. erátajúc účastn íkov na T IJI , v prie
behu whwročného fe ·tivalu vystúpili so 
svojou ponukou tri slflčikové kvartct:í. S 
rozličnou programovou štruktúrou, rôz
nou orientáciou, prí ·lušnosťou , ale aj este
tický m zázemím. 

13rodského kvarteto 

Zápolského kvarteto (5. októbra) by 
sme, vzhl'adom ku slovansky znejúcemu 
nflzvu, sotva prisúdili do krajiny pôvodu, 
ktorou je Dánsko. Podl'a údajov, to to po
merne mladé zoskupenie (od r . 1993) 
tvoria členovia rozhlasového orchestra 
(Alexandre Zapolski:facop Svelberg
Flemming Lave-Vcmj a Louro). TentO fakt 
je čitatel'ný z inLerpretačného pro fil u aj 
štýlu. Štyria hudobníci sl! p ro fesionfl lmi v 
dobrom slova zmysle. Sú disciplinovaní, 
presní, zohl'ach1ujúci postuláty tlmočené
ho tcxn• part itúry. Evidentnou určujúcou 
silou ansámblu je pri máriu (A. Zapolski) , 
ktorý svojou osobnosťou inšpiruje a "mo
derJJje" dianie v o rganizme skladieb. 
O proti p ôvodne ohlásenému programu, v 
mierne skrátenej verzii sme mali možnosť 
spoznať vzorku z hudobnej histórie kraji-

ny pôvodu telesa, v podobe skl adby 
Carla Ni else na - Mal á suita pre sláčiky 
a moL Pre kvar tctovú zostavu ju upravil 
(dl'a mojej mienky - zdatne) A. Zapolski. 
St retnutie (a treba podotknú ť, že viac než 
zriedkavé) so sk ladbami LOho to sk ladate
ľa prináša okrem hudobníckej polahody 
aj nové prekvapenia, nové odhalen ia, pre 
nás tak málo p1,n naných zemepisných ší
rok dejín hudby. aprick tomu, že v poda
ní kvarteta sme počúvali raný, opus číslo 

·1 tohoto au tora ( rok vzniku 1888), pod
manil si nás svojou zvláštno u, tajo mno u 
atmosférou, akousi vzdialenou, ale neura
jcnou ozvenou severu, mystériom jedi-

Snímka T. Uorský 

nečných motivických konštelácií, ale aj 
decentnou mierou pre p roporcie, kreh
kým pôvabo m. Vypoču ť si túto, aj keď nie 
rozsiahlu kompozíciu bolo pre našinca 
zaiste vítanou a interesantnou exkurziou 
do málo prebádaného sveta hudby. V drtl
hej čast i s J,."Varterom spolu(lčinkoval a ja
ponská klaviristka Yoko Urata Fog. 
Vedno nfls zaviedli ešte hlbšie k autentic
J..-ým romantickým žriedlam; Klavírne 
kvinteto Es dur Robera Schumanna 
poskytlo všetkým aktérom úctyhodný 
priestor na vzájomné dialógy, úvahy, bri
lantné exhibície. K laviristka prezentovala 
svoju interpretačnú tvár, p režiarenú gra
cióznosťou, so zmyslom pre detailnú 
drobnokresbu, ale aj schopnosťou tvaro
vať umné a pevné línie v klenu tých dyna
mických gradáciách. Jej umelecká ko rcš-

pondencia s kvartetom, ktorého výrazový 
ambitus je viac zdržani iv)', vecný, neťorsí

rujúc i efekt')' a afekt')' - bo la zmysluplná, 
kot>ektná, vypointovaná do delikátnej 
symbiózy. 

Zapolského kvarteto 

ľalichovo kvarteto píše svoju umelec
kú h istóriu tri desiatky· rokov. Je to naozaj 
úctyhodn{t veková b ilancia, ktod sama 
osebe už čo-to napovedá. V predstav{tch 
máme zakódovaný šťavnatý, harmonicky 
vyvážený, pl.11okrvný zvukový masív, ktorý 
je príznačný pre tradíciou vybudovaný 
český t)'P sláčikového kvarteta. Talichovo 
kvarteto (Petr Messiereu r - Vladimfr 
Bukač- jan Ta/ich - Evž en Rattay) 6. ok
tóbra po tvrdilo tento ideál... Jeho festiva
lové vystúpenie pripravi lo však aj rozča ro
vanie. Okrem prvoplánovej zvukovej a v.ý
razovej komplexnosti, evidovali sme v in
terpretačnej reflexii nickol'ko štrbín. 

ajskôr spomeniem zostavu programu, 
kto rá okrem strnulosti bola časove precx

. ponovaná. Haydnovo kvarteto D dur -
op. 64 Hob III. "pretieklo" éterom v rela
tívnej pohode, režijne nerušene- nezane
chalo však v pamäti vý raznejšiu stopu. 
Väčším rozčarovaním bol Dvorákov 
opus 106 č. 13, kvarteto G dur. 
'spomínam si na nejednu hrejivú plnokrv
nú kreáciu z proveniencie práve ť:cských 
kvaniet. (Napoko n: kto dokflže zasvätenej
šie a zodpovednejšie prcrozprávať tie neo
pa kova tel' né Dvoi'ákove hudobné epizó
dy ... ?) I nterpretačný vklad " talichovcov" 
ostal , žiaľ, ·na hladine priemeru . . echcem 
rátať rutinné technické hriešky (zvané 
šmíra) , viac bolestivá bola absencia dvofá
kovskej duše; kVarteLOvý cyklus nepre-

l BRATISLAVSKÝ HOD9KV AS SYMFONICKÝ l 
(Dokoučenie z 3 str.) 
ho dospel i clo stavu vyváženosti "vážne" aj "ne
vážne" aktivity vel'kého mága hudby 20. storo
čia . Slovinskí hostia urobili najskôr zadosť na
v.odcniu atmosféry. Skladba Pavle Mihelčiča 

snívajúca o návrate do ticha mala svoj zmysel a 
zanechala za sebou zdravý dojem. Už pri "re
gulácii" sonorizmu nápaditej skladby som 
spozornel sledujC1c počínanie Marka Letonju. 
Jeho prejav musel fascinovať každého, kro as
poň čo-to vie o práci dirigenta. Už dávno som 
nevidel na dirigentskom stu pienku w l'ko ele
gancie, presnost i, disciplíny a zdravého úsud
ku zároveň. Všetko nasvedčovalo tomu, že asi 
pôjde "do tuhého". Nastúpila Angelina Réaux 
a moje dohady v okamihu nabrali reálny smer. 
Vážna Symfónia jeremiah od Leonarda 
Bernsteina poskytla dostatOk priestoru hrá
čom orchestra, dirigentovi a v poslednej časti 

aj atraktívnej a originálnej sólistke. Ani jeden z 
nich očividne nezaváhal a priestormi Reduty 
sa šírila neopakovatcl'n:í atmosféra proroctva, 
profánnosti a lamentácii. Angelina Réaux 
vstúpila do symfónie sýt)'m, pre niekoho mož
no troška rozvibrovaní m vok;ílom zabezpeče
ným širokou tes!>iturou. J>ô~ohila na miía ako 
integrálna súča~ť príbehu ~ymfónie, ako pos
tava z deja. Zacítila rezonanciu s publikom a 
neváhala - pridala dve lyrické piesne lásky 

Leonarda Bernsteina. Po prestávke mala nasle
dovať orchestrálna New York Suite od 
Kurta Weilla. A tu hl'a - Marko Letonja ozná· 
mil, že vzhl'adom k sympatiám, ktoré sólistka 
pocíti la k publiku, bude táto suita "vokal izova
ná". Angel ina Réaux nastúpila, už v civilnom 
šate, a so šarmom a temperamentom sa zapája· 
la naďalej do koncenného kvasu. Po suite na
sledovala ďalš ia milá udalosť - vyn ikajúci 
Marko Leton ja sadol za klavír a spolu so sopra
nistkou uviedli Seren ádu, ktor(• podl'a jeho 
slov Leonard Bernstein venoval k narodeni
nám Karlovi Bôhmovi. .. Bolo LO všetko milé a 
fascinujtlce zán,wcň. Uola LO síce show, ale ve
l' mi vkusná, opi'erajúca sa o tvrdý profesiona
lizmus .• Asi tak vyzerá hudobnícke nadšenie, 
nefalšovanosť, spománnosľ ... Zlatou korunou 
vystúpenia slovi~ských hostí bola West Side 
Story Suite a prídavky z am erickej symfó
nie Kurta Weilla. čo dodať? Perfect! 
Number One! Slovinská filharmónia sa v mo
jej bodovacej súťaži vyšvihla vysoko a spolu so 
tuLLg:trtským orchestrom ju zdobil veniec ví

ťaza, kwrý dosiahla odl išnou, zato však účin

nou stratégiou. 

8. kolo, 13. október: Sloven ská filhar
mónia II., Slovenský filharmonický zbor 
(Blanka juhaiíáková), dirigent Ondrej 
Lenárd, sólisti Eva Urbanová, Jda 

Kirilová, Sergej Larin, Peter Mikuláš. 
Prvý vypredaný (zjavne protokolárny) kon

cert pýšiaci sa 9. symfóniou Ludwiga van 
Beethovena mal byť vyvrcholením festivalo
vého hudobníckeho hodokvasu. Mal byť, ale, 
žia!', nebol. apríklad: sprevádzali ho výjavy 
mladíkov s vysielačkami a rôznymi inými prí· 
strojmi, na úvod sme si vypočuli pol i tický pre
jav minist ra zahra ničných vecí - nič z toho vari 
k záverečnému koncertu pekného festivalu až 
tak vcl'mi nepatrí. Ale nech. Z rýdzo profesio
nálneho hľadiska som však vôbec nepochopil 
zmysel uvedenia predohry Leonora III. pred 
9. symfón iou. Okrem toho, že predohra v po
daní SF znela ako nedovarený polotovar, že ju 
posiali hrubé chyby v synchróne aj v inw nácii 
- horny, s láčiky v pomalej introdukcii alebo 
krach pred trúbkovým sólom spoza scény ma 
nemohli naozaj ničím nadchnÍiť, Leonora 111. 
nesmerovala odnikial' ni kam. čo je ešte hor
šic, celkom zahlušila efektný, rozochvený int
rodukčný vstup do 9. symfónie. Tá sa začína 
naozaj divadelne, akoby pri zavretej opone a 
až pri prvom ráznom runi začne odvíjať svoj 
sonátový dej . Ten LO divadelný efekt bol elimi
novaný nevydarenou, chaotickou Leonorou a 
celá 9. symfónia spočiatku stratila dych. 
Filharmonici však majú .Deviatku" v rukách a 
v ušiach aj vd'aka )i rímu 13člohlávkovi (záve· 

~~'95) 
svedčil - nezaplakal, ale ani nc roztancoval. 
Mal skôr príchuť akademického pergame· 
nu. jasnú rchabilitflc iu v kontexte progra· 
mu však znamenalo Klarinetové kvinte
to h mol op. 115 Johannesa Brah msa. 
Protagonisto m bol u nás nie neznámy· ba 
čo viac - osvedčený, skvelý francúzsky 
klarinetista Michel Lethiec. Sláčiková 

zostava bola v Brahmsovej skladbe azda 
silnejšie motivovanfl, rezultát bol teda 
očarujúci. Kvarteto jedným dychom s kla· 

Snímka archív 

ri netistom formovalo nesmierne obsažné 
hudobné plochy, s absolútnym ponorom 
a synchrónom vykreslilo členitý reliéf vý· 
povecle vel'kého romantika. Lethiecov kla
r i net znie krásne, číro, zmysluplne. 
Dokáže hierarchizovať každú z fráz - v jej 
súvislostiach a dôsledkoch, dokflže pre· 
svedčiť, fasci novať aj i nšpi rovať. 

Napokon- last but not !east (13. októb
ra) prišlo Br o d skéh o kvarteto. A znova, 
mierne "zavádzajúci", slovansky znejúci 
n:ízov bri~ského zoskupenia. Neviem, na 
aké krédo sa viaže jeho titu l, jedno je však 
jasné: k slovansJ..-ým, či konkrétne ruským 
teri tóriám má ansámbel viac než blízko. 
tyria sláčikari (Michael Thomas - Jan 

Be/ton - Paul Cassidy - j acqueline 
77w m as) ponúk l i d ramaturgiu atraktívnu, 
pre "fajnšmekrov" doslova neodolateľnú: 
Stravinskij Tri kusy pre sláčikové 
kvarteto, aj Concertin o pre sláčikové 
kvarteto, Dmitrii Smirnov Sláčikové 
kvarteto číslo tri op. 75 a Dmitrij 
Šostakovič 3. sláčikové kvarteto F dur 
op. 73. Bol to koncert. Bol to KO CERT
CELOK. Skoncipovaný a postavený tak 
umne a vkusne, ako sa stáva zriedkavo. 
Stále počujem ten naliehavý dozvt1k, 
množstvo vyslovených aj ncvypoveda
ných o tflzok. Prosbu . Modlitbu, výkrik v 
tttžbe p o zmieri. Nad tou hudbou, ktorá 
plynu la, ktorá vzišla z ducha a rácia troch 

(Pokračovcmie.na str. 5) 

rečný koncert Pražskej jari 95), hrali ju v !CLe, 
v rámci Piešťanského festivalu. V ich práci or
ganizovanej Ondrejom Lenárdom bolo preto 
cítiť väčšiu istotu a prchl'ad ako v Leonore. 
Chýbal však výraznejší akcent, nápad, štipka 
vonnej esencie, ktorá by poskytla oživtJjút i 
impulz pre percipienta. Ani sólistické kvarte
to neprispela vo finále k eskalá~ii pozitívneho 
zážitku zo záverečného koncern1. Obdivoval 
som ske sopranistku Evu Urbanovú z Prahy, 
že zaskočila za Ľubicu Rybársku ( tá mala deň 
pred 13eethovenom premiéru Verd iho 
Trubadúra). Ponúkla vel'a pekných okamihov, 
ale záver jej partu bol rozporuplný, preforsí· 
rovaný.Je možpé, že sól istka sa dostala do fyzi· 
ologickej krízy a nemala iné východisk<>, len 
tón dynamicky nadsadiť a celkom sa vyčleniť z 
kvarteta, v ktorom (akože inak) dominoval 
Peter Mikuláš. Najkompaktnejšie na mi'la za· 
pôsobil lovenský filharmonický zbor. Raz 
som počul z úst odborníka, že spievať 

"Deviatku" a Missu solemnis je čosi ako súťaž 
o zlaté hlasivJ,.')'. apriek tomu členovia SFZ 
stále udržiaval i intonačnú "hygienu", dodržia· 
val i receptúru zo zápisu a ich prejav bol tvori· 
vým pozitívom záveru BHS. Z honosnosti po· 
nuky teda nebolo zreal izované všetko tak, ako 
mohlo byť a záverečný koncert BHS 95 sa stal 
spolu s nemastným - neslaným vystúpením or· 
chestra zo Záhrebu ďalším zážitkom, ktorý sa 
nevy vihol nad čia ru a tým aj do fi nále mojej 
dvoj týžch'íovej "tribúny symfonických or
chestrov". 

IGORJAVORSKÝ 
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KLA VIR INSPIRUJUCI · KLA VIR INSPIROV ANY 
Daniela Rusó, Ida Čemecká, Garrick Ohlson 

Mať svoj názor, alebo presnejšie, mať iný 
názor ako Len druhý je vec normálna " pri
rodzená. ielcn v živote, ale i v hudbe. 
Tolerpncia je asi tol'ko ako zniesť a ch (tpať 

názor toho druhého i keď sa s ním nestotož
i~ujcm . Keby sa však-hudobný kritik chcel 
dôsledne pridržiava ť takýchto postojov, mu
sel by vo svoj ich reGenziách len s pochope
ním odsúhlasiť názor interpreta. l Lak sa dá 
písať, lenže výsledný efekt je taký, že sa nikto 
nič nedozvie. Bol som teda na klavírnom re
citáli Idy Černeckej a v úvodnej časti pro
gramu som si vypočul Schumannove 
Detské scény op. 15. Kto sa dnes rozhodne 
inte rpretovať toto dielo má iste prečítané a 
prehodnotené vel'ké interpretačné vklady. 

imi už bolo toto dielo obdarované. 
Výsledný názor je zloži tým a dlhým proce
som dozrievania a kvasenia. Tak v živote ako 
i v intcpretácii je najkrajšia prirodzenosť. V 
hudbe to znamená neraz to, že dôverujem 
tomu čo hrám. Konkrétne v Schumannovom 
prípade dôverujem v plnej miere jeho klavír
nej poetike. O čo väčšm i ju budem poci ťovať 

a chápať, o to menej ju budem musieť navo
nok dotvárať. Prirovnal by som to napríklad 
k Mahlerovskej tragike, v jeho piesňovom 
cykle Piesne o mŕtvych deťoch. I LU akýkor
vek pokus ešte trochu in terpretačne prccx
ponova ť napät(J strunu ruší zámer skladate
ra. Všetko je povedané v hudbe. Len ju treba 
s pokorou a bázňou vyspievať. Ako picseií, 
prosto a jednoducho. A tak je to i so 
Schumannom. ickcdy je štipka zdržanlivos
ti viac než emocionálny výkrik. Ani v tempe 
ani v agogike sa nesmie celok rozpadať. 

esmic byľ uplakaný. To je môj názor. Popri 
ňom však budem akceptOvať i názor odlišný. 
Každý z ná~ má svoj vlastný vnútorný svet A 
to je práve to krásne. K väčšiemu stotožne-

niu sa s názormi na výzor Schumannovej 
hudby došlo v Klavírnej sonáte g mol op. 
22. Dokonca by som mohol povedať, že žen
ská ncha je tu nenapoclobi tefná. A tak bola i 
pre mňa interpretácia poučn á a svojím 
spôsobom i objavná. Môj prvý pocit bol ten, 
že by som v pcclalizácii spravil výraznejšie 
revízie. Černecká však využíva pcdalizáciu 
na podfarbenie zvukomal'by a farebnosti. 
Hl'adá v Schumannovi malé impresionistic
ké zákutia. A to je nový prvok - to je 
Černeckej malý inlerpretačný vklad, ktorý 
stojí za povšimnutie. 

K druhej časti programu v podsta te niet 
čo povedať. Bartókove Štyri smútočné 
spevy op. ·.s podobne ako Webernove 
Variácie pre klavír op. 27 považujem za 
bonbónik pre už í okruh poslucháčov. 
šostakovičove Prelúdium a fúga d mol 
op. 87 bolo dobrou bodkou za tý mto klavír
nym recitálom, v ktorom dominovala klavír
na tvorba R. Schumanna a hudba 20. storo
čia . Počúvajúc práve túto druhú časť kl avír
neho recitMu som si uvedomil, že budúce 
generácie budú imerpretačne pociťovať tú
to hudbu ešte diferencovanejšie. Je čas i tu 
vykroči ť po nevyšliapanej ceste. Možno, že 
prvé kroky sa nám budú zdať ako odklon od 
tradície. Táto hudba sa totiž už o päť-šesť ro
kov bude hodnotiť a poci ťovať ako umenie 
minulého storočia. Možno je v tom trochu 
nostalgie. No koniec každého storočia je po
značený takýmito pocitmi. Ako sa tO všetko 
premietne v budúcnosti do interpretácie, na 
to dajú odpoveď konkrétne tvorivé počiny. 

* * * 

Klavírny recitál Daniely Rusó v rámci 
tohtoročných BI IS bol v mnohom podnetný 

a poučný. Veď ide o in terpretku, ktorá je 
znamenite pripravená popa ovať sa so svoji
mi umeleckými úlohami. jej festivalový pro
gram bol mimor iadne náročný. 

Beethovenove Son áty G dur op. 14 č. 2 d 
mol op. 31 č. 2 a 8 dur op. 106 
Hammerklavier, neviem či vôbec existuje 
väčšia a náročnejšia úloha. D. Rusó hl'adá v 
Beethovenovej hudbe istú výrazovú priamo
čiarosť. Celý jej in terpretačný prejav bol po
dopretý dôverou v Beethovenovho génia. V 
jej hre niet falošných balastov, niet vyumel
kovanosti. Azda len sústredenosť a tvorivá 
bázeň. ie je to Beethoven s mohutnou dy· 
namickou klenbou ani s osudovými výkrik
mi. j e to Beethoven hraný s veľkou výrazo
vou vyváženosťou. a príklad v , onátach G 
dur a d mol bolo cíti ť jasn(t klasickú prie
hľadnosť - zatiaľ čo Hammerklavier už vybo
čuje z akejkoľvek štýl ovej zaškatulkovanosti. 
Beethoven si tu podáva ruku s Bachom a is
totne i s gencráciam,i, ktoré prišl i po ňom. 

"Hammerklavier" je hudba nadčasová a pre
to večná. j e nemožné ju uchopiť a pretlmo· 
čiť clo slov a pojmov. Každý takýto pokus by 
musel už v zárodku stroskotať. Bolo by to 
skoro to isté ako zobrazi ť Neviditerno a 
Nekonečno. A tak len približne môžeme tu
šiť, kam Beethoven smeruje. Z tohto h ľadis
ka je Hammcrklavier vskutku krúčovým die
lom, ktoré prostriedkami hudobnej reči 

smeruje k prapoclstate bytia. D. Rusó si to v 
plnej miere i uvedomovala a so všetkou sú
stredenosťou obnažovala hodnotu 
Beethovenovej výpovede. Po malej pamäťo

vej kolízii v Sonáte d mol sa rozhodla posta
vi ť si notový zápis Hammcrklavicru pred se
ba, aby sa mohla pokojne sústrediť na to, čo 
je v hudbe najpodstatnejšie. Mám pocit, že 
sa jej to podarilo. Zámerne som v mojej re-

l VOKÁLNY RECITÁL ANATOLUA KOČERGU l 
Vystúpenie ukrajinského basistu 

Anatolija Kočergu sa očakávalo s na
pätím. Umelcova svetová kariéra sa srub
ne rozbehla po naštudovaní 
Musorgského Chov;u1št iny s Claudiom 
Abbaclom vo Viedni. A navyše -vokálnych 
koncertov bolo na tohoročných BHS me
nej. Pritom ide o obľúbený a navštevova-

ný typ koncertného podujatia. 
Kočcrga sa predstavil s rep er toárom, 

ktorý mu je p rirodzene najbližší. SpievaJ 
piesn e P. l. Čajkovského, S. Rachma
ninova a M . P. M u sorgsk ého. V 
Čajkovskom rozkryl premenlivý a lyrikou 
presvietený svet nál ad, dojmov. Pohy
boval sa medzi miernym sentimentom 

(Noč op. 60/ 9), a na druhej strane dáv
kou živelného temperamentu (Ser ená
da Dona Juana op. 38/ 1). V 
Rachmaninovi dokázal krásne a presved
čivo vyklenúť melodickú líniu a dať p ics
n iam jednotnú poetickú náladu. V 
Piesniach a tancoch smerti M. P. 
Musorgského preukázal svoj zm ysel pre 

l KOT\:fORNÉ FESTIVALOVÉ PÓDIÁ l 
(Dokončenie zo str. 4) 
odlišných a predsa tak nesmierne podob
ných tvorivých bytostí, sa vznášal chagal
leovský opar. j eden, zjednocujúci osudo
vý vzorec ... 

O hudobníkoch, ktorí pôsobia spolu 
ako Brodského J...-va rtc to som dosial' neve
dela. V dnešnej realite to nepovažujem 
tak ani za hanbu . epovažujem však za 
podstatný ani reklamný prvok v ich rodo
pise, ktorý hovorí, že ich imidž dotvára 
odev z dizajnerského ateliéru l ssey 
Miyake (čo iné ako trhová márnivosť?!). 
kutočnú tvár a výraz pre mňa určuje ich 

umen ie. Intel igencia, s ktorou prenikajú 
do hÍbok spoznaného, výšok tušeného. 
Zaviedli nás clo raja bizarných vízií. 
Plného vyzývavých, u l ičníck}'ch giest 

Igora Stravinského, ale aj stíšeného bázli
vého cpotu pravoslávnej relígie. A. 
šostakovi č. j eho bezmocná "manéžová" 
irónia, vzl yk, pološero violončelového za
matu, bezosné meditácie. AJc aj objav. 
Krásny objav - Dmitrij Smirnov (t. č. imi
growaný v anglickom kráľovstve), doslova 
sa topiaci v invencii. liýriaci hudbou, jej 
pcrmutäciami- aby sa potom, bez slova- v 
krehkých Jlažolctoch vytratil clo nezabud
nuteľna ... 

LÝDIADOHNALOVÁ 

Komorný koncert, vrámci ktorého vy
stúpil The American Horn Quartet 
(USA) odznela pôvodná tvorba ako i 
trankripcic. Už úvodné Štyri madrigaly zo 
17. storočia (PurceU, Bennet, Ward, 

Bateson) dokumentovali profesionálnu 
zdatnosť tohto komorného telesa. Pravda, 
poslucháč sa nemusel zmieri ť s iným vý
sledným zvukovým záži tkom. V prípade 
Štyroch madrigalov zo 17. storočia sa 
poslucháč adaptoval rýchlejšie než naprí
kJad v Bachovej Fuge č. 16 z 
Temperovaného klavíra, alebo v 
Brahmsových Troch zborových die
l ach . Takéto transkripcie (najmä v prípa
de J. S. Bacha) sú často na hranici hratel'
nosti. No i za predpokladu, že všetko dob
re dopadne, poslucháč sa pristihne, že sle
duje čosi iné, len nic vnútorný zmysel 
hudby. ajväčším rozčarovaním bola tran
skripcia Bernsteinovej West Side 
Story, najmä preto, že upravovatd 
Walter Perkins nie najšťastnejšie zretušo-

s) 
cenzii spomenul naprosto zaneclbatel'ný pa
mäťový lapsus. je to vec, ktorá sa každému 
môže sta ť. Takáto epizóda nijako neznižuje 
hodnotu interpretačného výkonu. Práve na
opak, D. Rusó patrí k takým klaviristom, kto
rí dokážu predstúpiť pred verejnosť s vrchol
nými dielami klavírnej l i teratúry. eclávno 
som pozeral televízny film, v ktorom seba sa
mého predstavoval]. Bulva. Bola to evident
ná reklama za účelom získania si popularity . 
Pri pozeraní tohto filmu som mal pocit, že 
na "umenie" sa čoskoro bude rob i ť reklama 
podobne ako na toaletné mydlo. Pred poslu
cháčom zostáva utajená hlavná pohn(Jtka ta
kýchto projektov. Opakovaním sa mu však 
vsugeruje názor, že tu ide o vel'ké hodnoty . 
Spomínam to všetko preto, lebo pr i počúva

ní hry D. Rusó som si uvedomil, že skutočné 
hodnoty žijú neraz nepovšim nuté, bez rekla
my, častO v ústraní. 
Nečudujem sa preto, ak sú l'udia dezorien

tovaní. V takejto spleti názorov možno jeden 
hlas zanikne. o je dobré, že v dnešnom sve
te brutality a intolerancie znie 
Beethovenova hudba ... 

* * * 
Už dávno, vel'mi dávno nebol v Bratislave 

klavirista takého formátu ako Garrick 
Ohlsson (USA). Jeho festivalový recitál bol 
venovaný Ch opinovi. Aj letmý pohfad na 
tento náročný prográm vzbudzoval rešpekt 
a úctu. Už v Troch valčíkoch (As dur, a 
mol, F dur) ukáz;11 Ohlsson mnoho z toho 
čím disponuje. evšeclnú úderov(• výrazov\r 
škálu - slovom všetko, čo má klavirista vskut
ku svetového formátu vedieť. V Troch ma· 
zu rkách op. 59 (a mol, As dur, fis mol) 
sme obdivovali zmysel pre drobnokresbu a 
cit pre štylizovane formulovaný tanec. 
Allegro de concert A dur op. 46 bolo zau
jímavé predovšetkým v tom, že Ohlsson vy
tváral fantasmagóriu ako keby hral sólový a 
orchestdlny part súčasne. A práve v tej to 
dvojpólovosti bol zašifrovaný zmysel tohto 
diela. Vyvrcholením prvej časti programu 
bolo Prelúdium cis mol op. 45 č. 25 a 
Polon éza fis mol op. 44 č. s. l n1 doku
mentoval Ohlsson, že všetko s čím prichádza 
na pódium je clo detailov premyslené a pre
pracované, nič nie je ponechané náhode a 
predsa je tu vytvorený široký priestor pre 
muzicírovanie. To je fascinujúce. šesť etud 
op. 25 č. 7-12 hral s takou l'ahkosťou a pri
rodzenosťou , ako keby to boli Clementiho 
Sonatíny. V Troch mazurkách op. 56 (H 
dur, C dur, c mol) prežíval Ohlsson spolu s 
Chopinom vízie budúcnosti- klavírnu poeti
ku neskorého romantizmu. už a dokonalou 
bodkou za týmto koncertom bolo Scherzo 
b mol op. 31 č. 2. Ohlssonova hra pôsobí 
nesmierne prirodzene a muzikálne, dokáže 
povedať presne to, čo povedať chce. j e maj
strom drobnokresby, detailov, ale i celostné
ho chápania diela. jeho v)rraz je priamočiary 

- ide po podstate. Klavír mu zvonivo spieva. 
ZanechaJ vo mne hlboký zážitok - nevšed ný, 
sviatočný. 

IGOR BERGER 

dramatickosť a pre spájanie rôznorodých 
výrazových polôh . 
Kočerga je silnou umeleckou osobnos

ťou. Pri Klavíri mu bola vzornou partner
kou Tatiana rraňová. Volumen spevákov
ho hlasu je obdivuhodný, schopnosť vži ť 
sa do vnútorného sveta tej-k torej p iesne 
je príkladn á. Obsahové posolstvo vokál
nych opusov Kočerga tlmočí zasvätene a 
štýlovo silne a presvedčivo. 

Obecenstvo reagovalo na jeho pred
nes veľmi oživene. Kočergov recitál bol 
jedným z vrcholov BHS. 

MILOS LA V BLAHYNKA 

val príťažlivú krásu tejto hudby. Čarovné 
harmonické väzby pokazil vlastnými - slo
vom dotkol sa hlboko samotnej podstaty 
hudby·. Žiar, neraz až na nepoznanie. 
Takéto (tpravy, kto ré nerešpek tujú určitú 
vernosť pôvodného zámeru skladatcra sú 
skô r parafrázou než transkripciou. Ak sa 
chce upravovatel' Walter Perk ins. realizo
vať ako autor, n ech napíše svoju vlastnú 
West Side Story! 

Druhá časť tohto komorného koncer tu 
už patri la len pôvodnej tvorbe. 
Kompozične najzaujímavejší bol nespor
ne Humphrey Searle, ktorého 
Prelúdium, Nokturno a Ch ase op. 72 
bolo napísané v duchu kompozičných 
princípov 2. viedenskej ško ly. Skladby 
Keny Turner a {Fanfare for Barcs a 
Kvarteto č. 2) boli skôr poslucháčsky 

vďačné. V interpretácii tOhto tef sa bolo 
· možné obclivovať zručnosť, ale i ;elynamic

ké bohatstvo hry interpretov. 
I GOR BERGER 
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IDOŠERA PONORENÝTRUBADúRI 
Po optimizme, plynúcom z vla

llajšieho ročníka BHS, kedy zástoj 
opery sa aspoň v niekoľkých prí
padoch stal hodným festivalu, po
čas ostatnej jesene sa všetko vrá ti
lo do starých koľají. Divadlo vy
Hablo bežné a bez hosťov nezaují
mavé r eprízy (Traviata, Barbier 
zo Sevilly), po cudzom súbore, či 
nebodaj koncertnom uvedení 
zaujímavého titulu ani chýru. 
jednoducho, opera SND sa vo fes
tivalovom dianí ocitla v nedôstoj
nej úlohe štatistu. Veľmi sa čudu
jem, že inak ambiciózne vedenie 
sa s týmto postavením uspokojilo 
a nedalo BHS-kám .,výpoveď". Ak 
už zlyhalo gala predstavenie 
Pucciniho Bohémy, neverím - aj 
napriek alibistickým vysvetle
niam, že sa vyčerpali všetky mož
nosti · že pri dobrej vôli nebolo 
možné zin1provizovať náhradný, 
príťažlivý večer. Napokon, nemu
sela to byť práve Bohéma. Mám 
však ďalšie podozrenie, že Opera 
SND to s festivalom (alebo nao
pak) nemyslí celkom vážne. 
Podopieram ho úvahou n ad dra
maturgiou. J>o vlaľíaj šku, kedy 
som si kládol otázku, či Bohéma 
je titul pt·e slávnostnú príležitosť 
dostatočne nosný, ma tentokrát 
ani Trubadúr nevyviedol z po
chýb o zmysluplnosti jeho zara
denia na dominantné(?) miesto 
sezóny. Samozrejme, nie preto, 
že jednej z najpopulárnejších ver
dioviek upieram kredit, ale pokú
šam sa vidieť jeho príchod do re
p ertoáru v širšom dramaturgic
kom kontexte: Ak totiž na prvom 
slovenskom javisku inscenovali 
Falstaffa jediný raz začiatkom 30. 
rokov a - dajme tomu - Ernani, 
Attila či Sicílske nešpory na ňom 
dodnes chý bajú, niet sa vlastne o 
čom baviť. Koniec koncov, nielen 
V erd im je opera ž ivá. 

Režisér Václav Včžník je dnes už zarytým 
. tradicionalistom" a týmto rukopisom sa mu 
darí zásobovať české i slovenské operné diva
dlá. Raz presvedčí vi ičšmi - mesiac pred 
Trubadúrom pražskou Turandot - inokedy me• 
nej. Neradno sa však stretávať s jeho prácami 
príliš č:1sto, rýchlo sa totiž zunujú. Trubad(mi 
predstavil ako ponurú drámu, zasadenú do 
tmavého pricsroru s anonymným horizontom. 
Ladislav Vychodil mu pripravil kovovú kon
štrukciu na točni , ktorá sa z rôznych uhlov po-

Sergej T olstov- Luna a Ľubica Hybárska - Lconóra. 

kúša vyvolať ilúziu zmeneného prostredia. 
Odhliadnuc od jedinej výhody, a to plynulosti 
toku diela, pô~obí scéna monotónne a nevytvá
ra ani napriek náznaku svetelnej réžie dosta roč
nú atmosféru. Väčši na dramatických stretnu tí 
sa odohráva na stále prítomných schodoch a 
ani občasné spievan ie . na publ ikum" neumoc
i\uje ~ílu výpovt:dí. Za ilustratívnu bublinu po
važujt:m aranžmán scény 1VIbt:rt:rt: ll<\ spôsob 
cirkevného pohrebu. Škoda, že na tmavom po
zadí nevynikl i pôsobivé kostýmy josefa 
jelínka. Včžníkov vklad do T rubadúra sa teda 
obmedzil na rutinnú aranžér$ku prácu, a ro je 

pre opodstatnenosť hosťovania príliš málo. 
ll udobné naštudovanie Ivana A.nguélova 

uspokojilo koncepčnou vyváženosťou, kde tem
pá a agogika zodpovedal i tradícii. Anguélovove 
ambície zrt:jme ani nesiahali d'a)ej, takže je o 
dôvod menej hľadať v jeho realizácii isté osobit
né dirigentské znaky. Ak odhl iadneme od ner
vóznejšieho úvodu l . premiéry, možno po hu
dobnej stránke (platí to i na ahernujúccho 
Pavla Seleckého) prijať Trubadt'1 ra ako slušnú 
prevádzkovú verdiovku. Pochvalu si zaslúži 

Snímka K. Marenčinová 

zborové teleso (zbormajster Naďa Raková) , 
ktoré zaujalo s)•tosťou farieb i výrazovým vy
pracovaním par tov. 

T rubadúr je v prvom rade operou spevákov. 
V postave Leonory sa po dlhšom čase na premi
érovej pozícii ukázala Ľubica Rybárska. Bol 
to zaujímavý, minuciózne vypracovaný výkon, 
ktorý mal na viacerých mic~tach punc štýlovej 
a estetickej autentickosti. Po zdrianl ivo pred
nesenej vMupnej kavatínc sa hlas sólistky do
~ tal do rezonancie a kulminoval v dramatic
kom Miserere. Istý otáznik v~ak stojí nad poňa
tím :'trie v 4. dejstve, kde výšky síce budili do-

jem mezza voce, podľa mojej mienky išlo však 
skôr o markírovanie. Alternujúea Lilla 
Larlnová pôsobila nevyrovnane. Strednej po
lohe prekvapujúco chýbala farebná sýtosť a le
gátová pružnosť, výšky zasa zneli ostro. 
Prednosťou Rumun i..')' Andy-Luisy Bogzy je 
krásny, mäkký timbre i dobrý vokálny vkus. K 
dosiahnut iu plného úspechu jej chýba technic
ké doriešenie vysokej polohy. Ida Kirilová 
prezt:ntovala v Azucene tt:chnickú suveren itu, 
vcľaka ktorej nem~ s partom problémy. 
Potešilo tiež obohatenie jej výrazového registra , 
o expresívnejšie akcenty. Speciál ne v tejro par
tii však trocha chýba tmavšia a razamnejšia niž
šia poloha, po hereckej stránke zas viac odušev
nenosti. Dcbutujúca Marta Beňačková má v)·
hodu v dramatickejších stredoch, pričom bez 
badateľnejšej ujmy vyspievala i horné okrajové 
tóny. Z hľad iska štýlového spievala korektne, 
vo vokálnom výraze sa žiada vygradovať polo
hu vzdoru v scéne z 3. dejstva. 

V titu lnej postave chcel Janez Lotrič pre
dovšetkým dokázať, že .céčka" SLI jeho najsil
nejšou devízou. S takou strettou, akú demonšt
roval na premiére, môže ísť pokojne aj do La 
Scaly. Mnohé i né pasáže, kde treba dať vynik
nítť mäkkej, elegantnej fráze (za v etky spome
niem áriu Ah si, ben mio ... ) však vyzneli pr iam 
provinčne. Gurgen Ovsepian je opačn}• prípad: 
graciózne pôsobí jeho stredný register, má 
krásnu kantilénu a vie dať i potrebný dramaric
ký akcent. "Syndróm" výšok a z toho plynúca 
nutnosť transpozície stretty nižšie, však upiera 
jeho kreácii rozmer nadlokálnosti. Luna praž
ského Ivana Kusnjera sa cítil najlepšie vo výš
kach, kde má jeho barytón k rásny kovový lesk a 
nevšcdn(l razantnosť. V kantiléne však upred
nostňujem poňat ie Pavla Mauréryho, ktoré je 
výrazovo pestrejšie, aj keď možno natoľko ne
dominuje nad orchestrom. ovoangažovaný 
Sergej Tolstov priniesol do roly Lunu peknú ly
riekLI farbu, cit pre taliansku frázu, no i napriek 
wm u považujem jeho obsadenie za neobozret
né. Dramatický rozmer roly mu zatiaľ a najmä 
na javisku, s ktorým nemá skt'tsenosti, nie je prí
stupný. Súčasná inscenácia nemá šťastie na ob
sadenie roly Ferranda. Každému z jej predstavi
teľov chýba čosi iné: Vladimírovi Kubovčíkovi 
zmysel pre verdiovský štýl, Martinovi 
Malachovskému estetika tónu a Mikulášovi 
Dobošovi jeho farb:t a lesk. 

A t:štt: poznámočka pod čiarou . Všimnime si, 
že v premiérových obsadeniach kvarteta lllav
ných liloh je pomer slovenských a zahranič
ných sólistov 4:6. Aj ked' jednoznačne vítam 
otvorenosť speváckeho ansámbl u smerom von, 
dovolím si len tíško upozorniť, že prílišné 
uspokojenie nad súčasným stavom vokálneho 
umenia u nás by mala nah radiť triezva sebare
nexia. Skutočne, ncpodľahnime sebaklamu, že 
sme svetoví! 

PAVEL UNGER 

l Aktuálná reč Skameneného ll Turandot- zážitok pre zrak i sluch l 
Každý deň, ked' sa na plagátoch slovenských operných divadiel objaví premiérové 

u vedenie domácej tvorby, patrí med7.l sviatočné. Tieto dni totiž prichádzajú vskutku 
v:tácoe • jednak preto, lebo pôvod ných diel pre hudobné divadlo sotva pribúda, ale 
tlež z celkom pochopiteľných obáv súborov o návštevnosť takýchto inscenácií. 

Ši mon Svi tok (Janko) v opere .J . Uencša 
Skamenený. Snímka R. Miko 

S plnym vedomun rizika kratkeho javiskové
ho zivota (kiežb)' ~om ~a myl il!) ~a Štatna opera v 
llan~kcj Bystrici ujala opery - balady juraja 
Beneša Skamenený. Autor môže byť ozaj hrdý: 
jeho komorné dielo ~a do~ta lo na slovenské ja
visko už po tretí raz ( plus uveth:nie v Londýne 
roku 1992), čo sa okrem Suchoiía a najlepších 
Cikkerových opusov jeho žijúcim kolegom ne
podarilo. Nazdávam ~a . že to nie je náhoda. 
Dramaturgia banskobystrickej opery siahla po 
Bend ovom Skamenenom aj preto, lebo mala ~ il 
ne tušenie, že obsah - programov)· i hudobný -
tohto neuniformneho t"nv:m1 môže dnes \•cľa 

, povedať. Môže osloviť ako slovacikum, libretis
t ickou inšpiráciou v poézi i Janka Kráľa i orchest
ráciou, ah.: aj ako nadča~ové podobenstvo lásky a 
pravdy. 

Benešov originálny, zvukomalebný a rytmic
ky pregnantný hudobný jnyk je v tom lO, v ponl
dí druhom diele pre div:1dlo (premiéra 
Skameneného ~a u~kuw<:' ni la roku 1978 v 
Divadelnom ~tlidiu VŠMU v Bratislave), pris
pôbobcný komornej ploche v in; trumcntácii i 
vokalnom vybaveni. OrcheMer tvorí sedem ná
strojov, zaujímavá je minorita b lačikov a prítom
nosť cimbalu, spevácke party su rozdelené med-

z i protagonistov Janka a l lanku, epizódny zástoj 
matky a šesťč lenný chór. J 

,,Išlo mi o myšlienkOIIJÍ Stlel Král'ouej poézie, 
n ie o d ivadelnú realizáciu balady, p reto sedem 
scén opety nebazíruje nn časových a drama/íL' 

• kých p ropot·ciách "- povedal svojho času Juraj 
Beneš. Režisér banskob)'Strickej . produkcie 
Martin Bendik išiel azda e te ďalej . Neviazal sa 
kŕčovito na text, ale inšpirova~ sa jeho zmyslom. 
Každý z obrazov dostal svoju programovú ná
pli\, rcalizovanll na javisku prostredníctvom 
vkusnej štylizácie a apelatívnej symboliky. 
llcndikov výklad SkamencnC::ho vonkoncom nic 
je prvoplánový, núti div:íka zamyslieť sa, hľadať 
~Livis losti medzi slovom, hudbou a dianím na 
~céne. Je to prosto l )'p divadla, ktoré nestačí vi
d ieť iha raz. 

Produkcia pritom nic je nákladná. Scéna po
dľa výtvarného návrhu pos l uch:íčov VŠMU 
Mar eka Hollého a Erll(y Gadušovej je jcdno
duch:í, moderná a lesne nadviizuje na režijn í1 
koncepciu. Sugestívne je jej svetelné a farebné 
dotvorenie. Ani kostýmy bezhlavo nekopíruj í1 
folklór, ale sú platným výrazovým prostried
kom. 

Partitúra Skameneného je svojou komornos
ťou a transparentnosťou neľahká. Benešova prá
C.::I so slovom, jeho rytmickým členen ím a farbe
ním, je komplikovaná a vyžaduje muzikálnych 
interpretov. Mladý di rigent Igor Bulla po 
Verdiho Luise Miller znova prejavil svoj talent, 
nul. bude zaujímavé s ledovať jeho umeleckú bu
dlknusť. Titulnú postavu stv:í tni l dvadsaťtriroč
ný barytonista Šimo n Svltok , ktorý typovo i ne; 
pat ct ic kým herectvom výborne zapadol do kon
cepcie predstavenia. Svoj part zvládol ~pol'ahli
vo i po vokálnej stránke. 1 a navštívenej 2. pre
miére zaujala tiež debutujlica j ana Pastorková 
( l lanka), ktorej lyrický hlas získal na farebnosti i 
obsažnosti a, prekvapil muzikalitou. Nemožno 
obísť ani chór, tvorený prevažne sólistami opery 
(M. Tomanová, E. Lucká, O. Kunková, P. 
Schneider , } . Zemko, l . Zvarík ) a rolu matky 
v podaní Aleny Stopkovej . 

Banskobystrické naštudovanie Skameneného 
by nemalo ostať bez povšimnutia i mimo regió
nu, zaujímať by sa oií mohla i Bratislava. 
lnbcenácia, nehovoriac o clielc ~amotnom, si to 
~a~ l úži. 

PAVELUNGER 

Ne!Jý 1'a sjJm l!ídla dobrý m Z11ame11ím 11állla 
zme11a 11a t'edúcom poste umeleckej i11šliltície po
čas roz/Jellllltlej p ráce . . ~tátna opem u Pm/te, k torej 
existenčné a ll/IÚlrostí!JorotJé problémy u mi11ulej 
sezóne knlmittouali, má od jari noti/Í r iaditet'ku. 
Sueloznáma česká mezzosopm11istka é'ua 
Rrmclot'tí, po nerealizourm.ýclt ztímeroch s !Jmen
skou operou, 11ajJokon pre11zala kormidlo jed11ej z 
d/IOclt pmžsk)Ícll opemiclt scén. Vedomtí si llm o
lticlt pro!Jiémou, pret1ažue jillrmčného rázu, ujala 
sajmtkcie s odltodla11fm dal' dit'atlllltl/astmí tvár. 
/loci - ako to z jej rozlui/IOI'It 11 jú11ovom 
Opem welle vyplýva - projiiOI'anie sú bom je pro
ces, vyžadujúci dlhší čas. 

Po obilO/lení /Jonizettilto Nápoja lásky, koncom 
la11skej sezó11y , bola pn1011 skiiiOČIIOII p remiérou 
Ra11dovej étJ' Puccitlil/0 'l i trtlttdot. l ,a/Jutiu p iesetl 
o/JI'tíbellélto predstauite/'a talianske/IO verizmu 
Zt'erila do rúk iuscetlačllélto teamu, k torý !Jy mal 
byť stabl/11ou oporou dftl(ld/a. Tvorí lto rež isér 
Vác/a/l ViJžník, scénograf l.adislau Vychodil a 
koslý motj ljtt:am íkjosefjelíuek. Táto zostava už 
I'O{ired dá/lala tušiť, že j aoiskouý tvar 7itra lldot 
!Jude skôr k lasický a ŠIJÍIOtJO či stf 

Optický dojem, tvorený ua základe 
Vycltodilo/Jej výjJ rauy (uzd ia lene pripomínajúcej 
/Jratislaoskú podo/Ju diela z roku 196,2) t i 

.felfllkot~);clt kostý moo zauj me lt11ed' 11a p r ljí po-
11/'ad. Na IIIUJII0/11 pozad{ sa oy11fmaj1í vežičky s at
mosjérovými p rvkami, konkretizuj tícimi dejisko 
príbehu. V háda11kovej scé11e sa predozadným ťa -
110m dostáva do ce111m pódia mo11umenltílne 
schodisko, k toré spolu s bočii_)Ími p lochami tvorí 
prlestrm mé a jare!J11e efektné p rostredie pre rozo
hratie masou_)Íclt uýjat,ou. Tie v potíatí Vác/m1a 
ViJž11íka, nevšedného majstm arr11tžouania, dostá
l!aj ú r(p11amický ná/Joj s patričiiO II dávkou dmma
tickélw 11apätia, pra1uauiacelto z hudby. 
Véž11íkom réž ia je u dobrom slot'a zmysle fl·ad/č, 
11á, zaujme nielen l!iwsuý m makroskopickým 
tíči11kom, ale tiež presf!erk'l t'JÍm Jom iOt' fiii ÍIII situ
tícií a projilouaním postá1•. Z nic/IIIL'Imdičlle plas
t icky IIJ'ZIIieva ltlallllá hrdinka opery. Vi?žufk po
tia/ Tum11dotnie ako swtkktí ,.princeznú z /'adtľ; 
ale akp rozpol/entí !Jytost; /lll títorue" !Joju)tícu 
medz i bezcitnosťou a utlmoumt,Ýml e1nócia1ni, 
medz i uedostujmosťou a zuodnost'ou, medz i ltr
dosľou a ženskou zmniteliwsľou. 

Pr i obsadzovaní tejto ro()' mal šl'astle, le/Jo 
ukrrtjl11ská sopranistka Ta mam Kuce11koje niele/l 
Sk/11!/0U spellfÍČkOII, afe 1'011/l{t/,>o fJl iiOkrtl/1011 herec
kou osobnosťou. Ako typ It/asu síce nie je .lwcltrl
rmuatísche", m1šakjej kot•ot•o leskli, štfhlo tledeii.Í' 
a 1~)11/amicky /tlfirtly IÓII S{( fJI!Z lláma/t)' III!Sfe po
l/(/{/ orchester a k ulmltllt}e 11 extrém/le nároČIIJÍclt 
t')'SOkJÍclt pololtáclt._Ôalšou t:ýbom ou kreáciou je 
U lit' podaní Lí11/e Ag/tt)llej. Počul sOlil b)ífl(t/tí !Jm-

Tamara Kuccnko (Turandot) , Lívia Ághová 
( Liu) a .J. Šokalo (T imur) v PLicciniho 
Tur andot na scéne pražskej Štátnej opery . 

Snímka O. Pernica 

lísla11sktí sólislk tt po 11iekol 'kých rokoch, počas kto
lýclt jej . slrie!Jomý ", íttšlrttmelllá/ne vedený lyrlc
kJÍ sop rá 11 získal na objeme l celkovej výrazovej 
prezeucii. Micltael Pa/Js/ (Ka/aj) j e vo Viedenskej 
štrit11ej opere a ďalších t j zllmnii_JÍC/t scéllaclt za· 
mes/1((1 110 u ý prevažne u t~meckom odbore, 110 i 
llapr lek I0/1111 ·ma/ j e/to p ucCilllOIISký hrdina po
tre/mú legtítotJtí kul/tím a lesk oysok)Ícil tónotJ. Po 
jJI'I~)Íkrát som počul ukmjiuskélto !Jas/stu j euheua 
oka/a (Timttr) a jeho uš/'aclttilý , zamatový hlas 

priam šokom/. Aby som bol komplelll)í, uýbomý 
bol Roma11 }a11ál 11a čele tria m inistrov a jttrlj 
Gorbu11ou ako Mandarín. Skrátka, premiérové ob
sarlell ie Tura11dot - a to nebýva u Pm /te pravidlom 
mo/t lo smelo stíperiť s k lotý mkol'uek európskym 
operný m domom. 

.Šťasttuí ruku m ala riadile(ka Štátnej op ety tiež 
110 lloi'!Je dirigeuta. Ešte pomerne mladý Talian 
Hnrlco Dooico uý!Jom e cíti drámu a arcililekltím 
p ucciufr)(Jských gradácíf tt kontrastov. Orcltester i 
zbor l'l l!dol s prelt/'adom a istotou, ako i s euirlelll
uou Sl/a/tou 1:pľažiť ~ II}Cil šimktí škálu rly llamic
kiclt a l');mzOLjclt odlíetÍ0/1, 

.~tart Štát11ej opeiJ' do 110uej sezóny vyšiel twd 
oéakfÍ(I{IItle. Dalšími auiZ0/1(/IIý ml p remiérami stí 
Čaro111ul flauta, Káťa Kaba11ouá a Hor is Gorltmov. 

PA VEL UNGER 
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Uroda speváckych talentov 
piesňové, event. aj muzikálového repertoáru . 
Poróta pod vedením Seny jur inac udelila ce
ny nasledovne: l. cena nemecký bas-barytón 
H. Muller-Brachmam1 (v Gutersloh bol dru
hý), 2. cena barytón j o chen Kupfer a 
Natalie Karl (v Budapešti bola najlepšou 
Adine a v orimberku zaujala Margaretou z 
Gounodovho Fausta), 3. cenu porot~ prisúdi
la Norimberčanke Ulrike Klakow a čestné 
uznanie si odniesol Ha ns Griepentro p. 

Máloktorý umelecký odbor má tol'ko medzi
národných s(t ťaží ako speváci. jarné a letné sú
ťaže priniesli nové mená, no aký bude ich ďal
ší osud často nezávisí od výsledku súťaže. 
Súťaž však dáva nádej i perspektívu. 

j ednou z prestížnych medzinárodných spe
váckych s(tťaží je súťaž No vé hlasy, ktorú po
riada Bertelsmann-Stiftung v Gute rsloh. a če
le poroty už niekol'ko rokov stojí významný 
operný režisér a sk(tscný ope rný intendant 
Augus t Everding. V porote tohto roku sa ob
javil loan Holender riaditel' viedenskej tátnej 
opery, zo speváčok Eda Moser a Birgit Nilsson 
a i. Z 57 účastníkov súťaže 18 národností víťaz
ne vyšli: l . tenorista Gwyn Hughes j o nes 
( l 5 000 DM) z Wallesu, 2. nemecký basbary
tón Hans Muller-Brachmann ( l O 000 DM), 
3. fínsky basista Sami Luttinen (5 000 DM). 
Osobitnú cenu za opcretn(t intepretáciu zís-

kala česká sopranistka Martina janková. 
Odmeny po 3 000 DM získali rusk-ý tenorista 
Alexander Kravec, rakúsky basista Reinhard 
Mayr a japonský tenorista Shigchi ro Sano. O 
tom, že táto súťaž je aj fina nčne prestížne do
tovaná svedčí skutočr1osť, že nadácia všetkým 
fi nalistom fi nancuje ešte majstrovské kurzy. 
Záverečný koncert . nových hlasov" sa konal 
za bohatej účasti odborného publika, počet
ných imenclan tov nemeckých operných diva
diel, zástupcov európ kych operných domov, 
kritikov, agentúr, ale aj kult(trnych a politic
kých osobností. 

V Budapešti už po druhý raz sa usku točni la 
ďalšia zaujímavá medzinárodná spevácka sú
ťaž. Súťažilo sa v rámci jedného diela a to v in
terpretácii opery Čarovný nápoj od G. 
Donizettiho. Sú ťaž organizuje budapeštianska 
nadácia .Opcrart" v spolupráci s Macl'arskou 

štátnou operou a Teatrom Filarmonico 
Verona. Súťaže sa zúčastn i lo 46 sú ťaž iac ich zo 
14 krajín. Na čele poroty bola slávna mczoso
pranistka Joan Sutherlandová, v porote ďalej 
boli jej matlžel dirigent Richard Bonyng, zá
stupca Budapeštianskej a vc ronskej opernej 
scény, nadácie Opera rt a . zahral1 iční operní 
kritici. Porota rozdelil a ceny nasledovne: ví: 
ťaznou Adinou sa stala nemecká ~op·ran istka 
Natalie Karl, cmorinom ruský tenorista 
Nikolaj Ooroškin, najlepším Bclcorom boli 
taliansky barytOnista Marco di Felice a ma
cl'arský basbarytón Zo ltán Kele men. Porota 
udelila ceny aj ďalším úspešným účastníkom. 
Víťazi si zaspievali operu okrem Budapešti aj 
trikrát vo Verone. 

V orimbcrku sa po piaty raz konal maj
strovská spevácka sltťaž. Táto sMaž vyžaduje 
zvläcl nutie širokého operného, orat.oriálneho, 

a 14. medzinárodnej speváckej súťaži 

lle lvcde re-H an s Gabor vo Viedni, ktorá sa 
konala v 'l'heater an der Wien, spomedzi po
čelllých účast níkov porota udelila ceny takto: 
l . cenu sopranistke Marine Meščerjakovej 
z Ruska (okrem l. ceny získala aj celý rad ďal
ších osobitných cien), 2. cenu získala portu
ga lská sopranistka Elisabe te Matos, 3. cenu 
mezzosopranistka Clau dia Mah nke z 

cmccka. Ďalšie ceny získal i Irina Popova z 
Bulharska, Gerhard Siegel z Nemecka a 
Arutju n Kotch inian z Arménska. Pre úplnosť 

dodávame, že medzi fi nalistami bola aj Agncša 
Tóthová z Bratislavskej VŠMU. 

._____INF_O_RMA_" C_iE _ ___.·II Naši v Bad Nenndorfe l 
• Lipská ope ra v spo lupráci s tetnou 

ak adémiou Mozartea v Salzburgu založ ili 
"Europäische Opernwerks ta tt". Ouvertú
rou k to muto prvému podujatiu v roku 
1977 bude premié ra opery gruzínskeho 
skladateľa Gi ju Kančeliho. · 

e Po dUtých prieťahoch vo vede ní fran
cúzskej Národnej opery v Bastille, minis
ters ká rada odporučila do funkcie riadite
ľa te jto inštitúcie 55-ročného , Hugu esa 
Galla s' tým, že mu bude p odlieh al' umelec
ké i ekono mické vede nie o pery. 

e Na jeseň 1996 n astúpi do funkcie šéf
dirigenta Wien er Volksoper izraelský diri
gent As her Fisch . 

e Novým intenda nto m českej filha rmó
nie sa stal Miroslav Kla t, ktorý bude zod
povedať predovšetkým za hospod árske 
záležitosti. 

e Mauricio Kagel získal od 
Juhonemeckéh o rozhlasu v Baden Badene 
ce nu Kari-Sczuka-Pries vo výške 15 000 
Mariek za rozhlasové dielo Nah und Fe rn. 

e Medzinárodné hudobn é centrum 
o znamuje , že od 19. do 25. novembra 1995 
uskutočn í sa v Sydney 12. Svetový ko ngres 
na tému Umenie a médiá v 21. storočí. 

e Vo veku 90 rokov v New Orleans zo m
rel t!lillbkár Precy Humphrey. Bol najstar
ším aktívnym jazzovým hudobníkom a dl
hé roky viedol Eureka Brass Band. Vo ve
ku 77 rokov v Los Angeles zomre l ďalší z 
význ amných svetových jazzových hudo b
níkov brazílsky gitarista Laurindo 
.t\Jmeida , ktorý sa preslávil skladbami v 
rytme bosa-n ova. Za svoju hudbu k filmu o 
Hemingwayovi získal Oscar a. Jazzovú scé
nu o pustil a j jazzový spevák Earl 
Colem an , ktorý zomrel vo veku 69 rokov v 
Manhattane. Preslávil s a najmä zo spoluú
činkovania s Ch arlie Parkerom a Sonny 
Rollinsom. 

e 17, júla t. r. zomrel v Drážďanoch vo 
veku 58 r o kov skladateľ Rainer Kunad. 
Narodil sa v roku 1936 v Chemnitz a pôso
bil ako pedagóg s kladby n a Vysokej hu
dobnej ško le v Drážďanoch. Vedl'a 
Siegfried a Matdmsa a Ud a Zimmermanna 
p atr il .k hlavným reprezen tanto m a skla
dateľskej špičke povojnovej gen erácie bý
vale j NDR. Najvýznamnejšie tvorivé úspe
ch y získal ako operný skladateľ dielami 
Ma itra Pa the lin, Vincent, a Majste r a 
Margarita. okrem to ho ko mpon o val bale
ty, orchestrá lne , komorné a vo kálne diela 
a v posledno m období sa venoval sakrá l
n ej hudbe. 

e Vo veku 84 rokov zom rel fran cú zsky 
d irigent ntmunskéh o pôvodu Charles 
Bruck. Ako d irigen t bol ž iak om a neskôr 
asiste ntom slávneho Pier re Mo nteuxa. V 
rokoch 1955-65 viedol rozhlasový symfo
nický o rcheste r v St rassbo urgu , 1965-70 
symfo nický orch ester ORTF v Pa r íži. 
Bruck bol zaniete ný m a u znávaným inter
preto m-špecialis tom na modernú hudbu. 
O. i. bol pr emié rovým dirigentom 
Prokofievovej opery Ohnivý anje l. 

e Vo veku 88 ro kov zo mre l v Lo ndýn e 
ďalší svetozn ámy dirigent Ana to le 
Fistoulari. Ten to kyjevský rodák ak o "záz
račné dieťa" vo veku 7 ro kov dirigoval 
Čajkovského Pate tickú symfó niu. Po roku 
1940 žil v Londýne - prech odne aj v Paríži 
a dlhé roky spolupr acoval s t ondýnskou 
filhar mó niou, ktorá sa jeh o zásluhou vy
pracovala m edzi špičkové svetové or
chestrálne telesá. Bol vyhl'adávan ým h os
ťujúcim dirigentom v cele j Eu rópe , USA i 
Aus trálii, a mimoriadne úspechy zís kal 
ako interpre t symfón ií Gu stava Mahle ra . 

e Nem ecké opery sa pripravujú na zá
jazdy do Izraela. Lipská o per a bude v m áji 
budúceh o roku hosťovať v Tel Avive s in
scenáciou Schônbergovej o pery Mo jžiš a 
Áro n v réžii židovského dramatika a reži
sé r a George Taboriho . Berlínska Nemecká 
oper a sa p r ipr avuje n a svoje druhé izrael-

ské hosťovanie. V Tel Avive uvedie 
Mozartovu Čarovnú flautu a Verdilto 
Maškarný bál. Začiatkom ro ku 1998 sa 
Nemeck á o pe ra pripavuje n a svoj siedmy 
zájazd do J apo n ska s dielami Wagnera a 
Straussa. 

e Festival Wie n modern , ktorý sa koná 
každoročne n a jeseľ1 v hlavnom m este 
Rakúska od r oku 1988 a je zameraný 
okrem r etrospektívy n a m edzivojnovú 
avantgardu a) na najnovšie kompozičné 
trendy, bude v tomto roku mať d ram atur
gickú dominan tu v hudbe z Talians ka. Z 
jedno tlivých osobností budú dominovať 
Mauricio Kagel a rakúski autori Francis 
Burt a Herbert Gr assl. Fest ival bude pozo
stávať z 25 koncertov s medziná ro dnou 
účasťou orchestrov, ko morných ansámb
lov a sólistov, zo seminá rov, výstav, be
sied s autormi, na Vysokej hudo bnej škole 
bude sympózium na tému "Folgen de r 
Wie ne r Schule" a uvedú tiež niekoľko fil
mov a rozhlasových kompozícií Maurice 
Ka geta. 

e Vo vydavateľstve Piper v Mníchove vy
šla zaujímavá kniha biografických repor
táží "Celibidache -der andere Maestro" od 
Klausa Umbacha. Ha ns-Pe te rRiesch el je 
autoro m pútavého rozprávania o s klada
teľoch a ich manželkách (M. Gluck, M. A. 
Haydn, C. Mozart, C. Schumann, C. 
Me ndelssohn, P. Strauss, C. Wagner, C. 
Weber, G. Mahler). Knižka pod názvom 
Kompo niste n un ilue Frauen vyšla vo vy
davateľstve Oroste v Dusseldo rfe . Do tre ti
ce: Heinrich Lindlar vydával vo vydavateľ
stve Musik & Theater v Zurichu zauj ímavú 
mon ografickú prácu : Igor Str avinsky. 
Leben swege/ Buhnewerke. Auto r prináša 
nový fundovaný pohľad n a Stravinského 
dramatickú tvorbu a všíma s i predovše t
kým jeho . vzťah k významn ým súčasní
kom, skladateľom, di rigento m , lite rátom , 
výtvarníko m, tanečníkom a pod. 

• V dľtoch 23.'25. n ovembra t. r. usku
točtú sa v Prah e v PaJáci kultúry l . ročnik 
hudobnej, filmovej, knižn ej, výtvarnej a 
ďalšej umeleckej tvorby (dramatická tvor
ba , tanečná a po hybová tvorba , zábavná 
tvor ba, ručná umelecká tvorba , umelecké 
školy, poriadateľské a umelecké agentúry 
a i.). Celý p rojekt s a ko ná pod n ázvom Mú 
ZA '95 a po riada ho s práva veľtrhov TE
RINVEST, s.r .o . 

e Luciano Pavarotti,. kto rý v októbri 
oslávil svoje šesťdesiatiny vydal .d ruhú 
čast' n ahrávky Pavarotti a jeh o p ria telia. 
Slávn y tenorista si tu k "spo lupr áci" p riz
val nové hviezdičky z pop hudby i r ocko
vého s pevák a Bryana Adams!'· Nahrávka, 
žiaľ, n evzbudila p r íliš lich otivé uzn anie, 
skôr ko nšta tovanie, že Pavarotti sa čím 
viac vzďal'uje ume lecký m h odno tám a stá
le viac a viac sa pr-ibližuje k šoubiznis u po
pulá rnej hudby. že chce byť stále hviez
do u , dosvedčuje to údajne aj fakt, že po ro
koch· opustil svoju manželku, schudol a 
nepopie ra ani svoj intímnejší vzťah s 
vlastnou sekre tá rkou . 

• Pla tinovú piato u za 400 000 preda
ných zvukových nosičov odovzd ali 8. ok
tóbra n a ko ncerte v Prahe sopranistke 
Gabrie le Bci1ačkovej, ktorým pripo me nu
li 25. výročie jej umeleckej činnosti. j e j 
spevácky recitál otvoril súčasne činnosť 
nadácie Musica noster amo r , kto re j pos la
n ím je pro pagácia zásadných pro jektov 
českej hudobn ej kultúry a všestra nná po
moc mladým tale nto m. Publikum pripra
vilo speváčke a klaviris tov! Ronaldovi 
Schneide r ovi n adšen é ovácie. V programe 
kon certu zazn eli piesn e Anto n ína 
Dvoráka, Richarda Strau ssa a Mikuláša 
Schneidr a-Trnavského , ako aj árie starých 
majstrov a W. A. Mozarta. Platinovú platľtu 
odovzdal umelkyni huslista Václav 
Hudeček. Z ko ncertu nahral Su prapho n 
živý záznam , ktorý vyjde n a CD. 

Pod l' a zahr. tlače -mj-

a rozdiel od ncukončeného ' I 'ý'/.dňa sloven
skej kultúry v Berne akosi v tichosti, bez infor
mácií v médi:ích (na ~kodu veci) pripravil 
Slovkoncert v spolupráci s Evanjelickou ci rke
vnou obcou v nemeckom kírpcl'nom meste Bad 
Nenndorf, jubilejné. dvadsiate Letné hudobné 
slávnosti (26. augusta - IO. septembra t. r.). 
Tento festival propgramovo obsiahl i takmer vý
lučne slovenskí umelci. 

Na otváracom koncerte sa predstavili manže
lia Hôlblingov<.:i, jozef Podhoranský a Imrich 
Szabó, ktorí predniesli diela ). . Bacha, W. A. 
Mozarta a). G. Albrechtsbergera. Vokálno-inšt
rume ntálny sírbor Musa Ludens uviedol repre
zentatívny výber staroslovanských liturgických 
spevov z 12 .-17. storoči a. a záverečnom kon
certe Pe ter Mikuláš najprv predn iesol výber z 
Biblických piesní Amonína Dvoráka a potom v 
b:vartete s Magdaléno u Hajóssyovou , 
Marto u Beiíačkovou a t:udovíto m Ludho m 
boli sólistami Dvorákovho oratória Stabat 
Mater. Spoluúčinkoval zbor St. Gotthard
Kamorei z Bad Nenndorfu a Rozhlasový ko
morný orchester z 1-lannoveru. Dirigoval Klaus 

Pe te r Rhode. 
Súčasťou festivalu boli aj literárne večery. Na 

jednom, pod názvom "Slovo a m lčan i e", prezen
tovali prof. Manfrucl jährichen z Berlína a reci
tátorka Christine Razum, básnické dielo Milana 
Rúfusa. V d'alšom večere vystúpil dr. Anton 
Srholcc a napokon 6. septembra l. r. na večere 
nazvanom .Ako zneje slovenská hudba" mal 
predn:íšku prof. Dr. Ladislav 13urlas. K festivalu 
bol vydaný vcl'mi slušný programový bulc.:tt in, 
ktorý redigovali Angelika Bcwer a Klaus Peter 
Rode, ktorý podal stručne, ale obsahovo hutné 
a výsti žné informácie o slovenských .l•častn í
koch podujatia. Malý, lokälny festival. Ukazuje 
sa, že aj takéto podujatia bez zbytočných , tla
čenkových" prívcskov, je užitočný a ~vojou 
koncentráciou na veci podstatné, urobí možno 
viac, ako festivaly prepchaté bežnými sezónny
mi produkciami. Ešte ked' sa naučíme vlastné 
dobré aktivity propagovať (bez piva a párkov) 
múdrou publicistickou formou, budít možno v 
zah raničí o nás vedieť viac pozitívneho, ako do
teraz. 

Nové podoby Mozartovho domu 
13. októbra bolo v tzv. 

Mozartovom dome na ÔSTERREl CHISCH E BOTSCHAFT 
Ventúrskej ulici v 
Bratislave slávnostné 
otvorenie činnosti -Rakúskeho veľvyslanec
tva, ktoré si túto budovu 
v roku 1993 prenajalo a 
z r e k o n š t r u ova l o . 
Pôvodne Pálffyho p alác, 
v rokoch 1945-89 Dom 
po litickej výchovy KSS a 
do roku l 1992 s ídlo 
Ve rejnosti p ro ti násiliu, 
sa konečne "pretransfor
movai" do podoby, keď 
b ude s l úžiť užitočnému 
d ip lo matic ké mu hnu tiu 
a kultúrne mu ž ivotu náš
ho . hlavné ho mesta. O 
tých to p lánoch informo
val na následnej tlačovej 
kon ferenc ii veľvyslanec 
Rakúskej rep ubliky Dr. 
Maximiliá n P a mme r 
(mimochodom po s lo
vensky), Mg r . Stella 

Pri príležitosti otvorenia svojho nového sídla vydalo Rak(rskc 
vcl'vyslanectvo CD nahrávku venovanú raným d ielam W. A. 
Mozart:tv interpretácii našej j. Palovičovej a G. Walischa z 
Rakúska. 

Avallo n e , ku ltú rna atašé, s ponzori 
stupkyne výtvarného umen ia. 

a zá-

V Mozartovom do me prip ravil i naš i ra
kúski partne ri na začiatok svojej či n nosti 

v novom síd le symbolickú akc iu - TÝŽ
DEŇ SAlZBURSKEJ KULT ÚRY, ktoro u 
c hcú prinavrát i ť toto historicky význ amné 
miesto hudbe s lávne ho salzbu rs ké ho ro
d áka W. A. Mozarta. 6. novem b ra t. r. sa na 
otváracom koncerte v Mozartovej sále 
predstavila naša Jorda n a Palovičová s 
mladým rakúskym klaviristo m Gottlie 
b om Walisch om a p redniesli diela mla
dé ho Mozarta. asled ujúci deň patri l p re
zentácii · p ro jektu Mozar tove j o bce n a 
Sloven sku, ktorého tn tc•atoro m je 
Dr. Pavol Polák. Na tomto projekte sa 
p odielajú prof . Milo š Jurkovič, p redse
da Slovenske j hudobnej spoločnosti , Dr. 
Rudolf Ange rmiille r , ge!_1J::rálny sekre
tár med zinárodnej nad ácie Mozarteum, 
ako aj senátny radca D r . Henrich K.lie r 

zo Salzbu rského zd ružen ia pre kultú ru. 
V cľalších dňoch odznela p rednáška o 

opere l lelmuta Ede ra "Mozart v New 
Yorku:', ktorá bola napísaná pre 
Salzburs ké hudobné slávnost i. Ďalej je tu 
prezentovaná výstava dvoch m ladých 
Salzbu rčaniek Lisy K u nit a Moiry Zoitl, 
Tanečné d iv ad lo Ed ity Brau nove j a zá
ver bude v Slovenskej filharmónii s d iri
gentom Ch r istian om Gan schom. K to
muto Týždňu salzburskej kultúry vyda la 
fi rma Musica CD nahrávku J. Palovičovej a 
G. Wall ischa s ranými d ielami salzburské
ho rodáka. Okrem toho na Zele nej uli ci č. 
7, kde s a nachád za Ku ltú rne centrum 
Rakús ke ho veľvyslanectva, je k d ispozícii 
či táreií a knižnica. Rakús k<; vel'vyslanec
tvo opäť ukázalo ako sa propaguje a zvid i
teľňuje národ ná kultú ra v zah ran ičí. 

Ko ncertný život Bra tislavy bude tak opäť 
každú druh (l stredu o 17.00 h obo h atený 
o dramaturgicky zaujímavé alebo aspoň 
poučné programy. 



SPEKTRUM 

KLA VIRNA SKOLA MICHALA GODRU ,,ANLEITUNG ZUM KLA VIERSCHLAGEN" 
l l v l l 

·V SUVISLOSTI S DOBOVYM TANECNYM REPERTOAROM · 
Klaví rna škola Michala Godru "Anleitung zum 

Klavicrschl:tgen" je jednou z mála zachovaných 
pamiatok z Ílzemia Slovenska, ktorá svojím re
pertoárovým zameraním dokumentuje výskyt 
tanečných foriem :t i<;h kult úrno-spoločenskt't 
potrebu v prvej polovici 19. swročia. Rukopisná 
zbierka sa toho Č:IMI nachádza v Hudobnom ar
chíve Matice slovenskej v Martine. Podrobnej; ie 
sa ilou zaoberala vo s1•ojej štt'tdii Eva Michalová v 
Hudobnom archíve 6 z roku 1982. Autorka tu 
však analyzuje viac l. čast' zbierky · teort:t ickú, 
ktorá je skráteným odpisom klavírnej škol)• 
Franz:1 Paula Riglera ( 1736-1797), pričom 2. časť 
zbierky, obsahujítcu dobový tanečný repertoár 
prenecháva len všeobecnejším úvahám. apriek 
tomu, žt: viičšin:l autorov slovenskej hudobnej 
historiografie označuje :tko vlastníka celej školy 
slovenského literáta Michala Godru ( 180 J. 
1874), ostáva táiO otázka i nacfalej otvoren:\ 
vzhfadom na nedostačujúcu prim:ínw-pramen· 
ní1 z:\kladi\u, osvetl'ujúcu tíno problematiku a 
nt:ukončený komplexný hudobnovedný vý· 
skum pamia tky. (O samotnej osobe Michala 
Godru sa máme možnosť dozvedici len z útržko· 
vitých hesiel v Enr.:yklopédii Slovenska, v 
Dejin:\r.:h slovenskej li teratúry a podobne · mo· 
nografické spracovanie tejto významnej osob· 
nosti slovenskej histórie, žiar, doteraz absentu· 
je.) 

Úvodn:\ teoretická čast' Godrovej zbierky po· 
zostáva :w siedmich kapitol a podobne ako 
Riglcrova predloha podáva st ručný návod k ví•u
ke klavírnej hq•. Keďže l!iglerova škola vyšla po
slednýkrát tlačou x roku 1798, môžeme na zákla· 
de Godrovho odpisu dokumenrovať jej obl'úbe· 
nosť a popularitu aj v nasledujúcich desaťroč i
ach 19. storočia. 2. čast' Ciodrovcj klavírnej školy 
je jej praktickou časťou, nic je už odpisom z 
Riglcrovej školy a obsahuje 59 tancov a 6 piesní. 
Písané SÍl šty rmi rozličným i ru kopismi, z kto· 
rých je zatial' identifikovan)• iba rukopis Michala 
Godru. Pri dvor.:h tatKoch v Godrovcj škole sa 
nachádza rok 18 14. Môže určovať jej približný 
dátum vzniku, i keď pamiatka mohla vzniknltť aj 
o niečo neskôr ak by išlo len o odpis z u rčitej 
pôvodnej predlohy, ktorá však doteraz nit: je 
známa. Na základe obsahu zbierky, v ktorej n:íj· 
demc rôzne pochody. napríklad Francúzsky po· 
chod alebo Triumfálny pochod na víťaznú bitku 
pri Uclehrade, môžeme poukáza i na jej spätost' s 
napoleonskou dobou, kedy holi pochod)• vel'mi 
obl'úbené a teda jednoznačne zaradiť Godrovu 
klavírnu školu do obdobia začiatku 19. storočia. 
Tanečný repertoár Godrovej klavírnej školy je 

v porovnaní s t anečným repertoárom pamiatok 
zachovaných z nášho územia (napríklad zo 17. 
storočia pochádzajítcou Victorisovou tabulattt· 
rou, Pestrým zborníkom, z 18. storočia pochád
za júcim Zborníkom Anny Szirmay-Keczerovej, 
Uhrovskou zbierkou, Linov.ou zbierkou, zbier
kou z Lubeníka) omnoho heterogénnejší. 
Nachádzajú sa tu spoločensk(! dn ce rozšírené v 
tom čase po cr.:lej Európe, napríklad ländle1; de· 
utsch, ecossaises, contra-danse, menuet, 
marse/i, ale vid ieť tu i vplyvy domácej l'uclovcj 
kultítry v tancoch l!eriJllllg, IJCI!achisch, koza
kisch, ttllgarlscil, lwngaricus a v slovcnskr.:j ru
elovej piesni Vy letela holn/Jička. 

aj početnejšiu skupinu v zbierke tvoria mód
ne európske spoločensk(! tance z prelomu 18. a 
19. storočia . Najviac z nich sít zastúpené liindle· 
1y ( 16). Sl! zapísané v skupinkách, podobne ako 
ostatné tance zbierky. Charakter istické sú pre 
ne tri typy mr.:lódir.:: l . st:kundový postup, 2. roz
ložené akordy, 3. figuratívny pohyb. Melodika 
vychádza z rytmu, kwrý tí•m, že prenáša ťažisko 
z prvej dob)• na inít dobu v takte, vytvára dojt:m 
pravidt:lného pohybu. Po formovej stránke tu 
nachádzame rôzne jeho typy. Až 14 z nich je pí
saných v dvojdielnej forme, teda môže ís t' prav
depodobne o tance časovo staršie, príp. vzhl'a
dom na charakter zbierky môže t:\to forma pou· 
kazovať na ich ítžit kovÍI fun kdu. V jednom liind
lcri jt: využitá aj forma trojdielnost i, založená na 
z:\sadt: da capo a jeden z nich nesie i vykryštali
zovaní• podobu liindlt:ra, s využitím Tria. 
Podobné typy staršír.:h i novšír.:h foriem môžeme 
vidieť v zbierke aj u menueiU a nemcr.:kého tan
ca deutsch. 

Óalší tanec deutsch (5), je spolu s lätidlerom 
často litcratít rou označovaný ako predchodca 
va lčíka . V Godrovt:j škole preukazu je bli?.šie 
charakterové príbuznost i s va lčíkom tanec de· 
utsch; využit ím bodkovanC.:ho r)•tmu narúša pra· 
vidclnú metrickú t rojdohovosť viditel'nú nao
pak v liindlcri, a tým vlast nt: zdôrazňuje a predl
žuje prvú dobu v takte. Tant:c deutsch sa tu cel· 
kovo aj využitím spevnejšej mt:lodiky stáva živ
ším a rýchlejším, podobnt: ako valčík. 

Druhým najviac zastítpeným tanečným dru
hom v zbierke je ecossaises ( 13 ). Pod l' a charaktt:· 
ristiky F. M. lliihma ide o rýchly kruhový tanec v 
2/ 4 takte, tancovaný na šl'ar.:htickýr.:h b:ílor.:h od 
polovice 18. swročia približne do roku 18:$0. 
Er.:ossaises i Godrovej školy sÍl formovo včlenc· 
né do malej jednodielnej a dvojdielnt:j formy. Po 
kompozičnej stránke sí• nenáročné, ich melo
dická invencia je založená na rytmickom strieda
ní alebo opakovaní určitého motivického modr.:· 
lu, pozostávajúceho z tónov rozloženého kvin· 
dakordu, či stupnir.:ového behu. Charakter 
skladby určujú 16-tiny, vo vrchnom hlase, ktoré 
tvoria jej rytmickú kostru. V Ecossaiscs s dvoj· 

ALEXANDRASCHN.ITDTOVÁ 
dielnou.formou sa prid:\vajíl aj triolové pohyby, 
rôzne melodické ozdoby a prírazy. Na vyváže· 
nosť rytmického prvku často stojí v base harmo
nický sprievod v akordoch. 

l'endan!Om ccossaises bol hlavne od revoluč

ných rokov konca 18. storočia colllm-danse, pri 
ktorom sa počas tanca st ried alo viacero taneč
ných párov. j eho vyvinutejšia forma prevládala 
počas· 19. storočia pod názvom štvorylka. V 
Godrovej klavm1ej škole s(J contra-danse dva, za
písané odlišnými rukopismi. Majú dvojdielnu 
formu a ich typická neviazanosi a živosť je tu zvý
raznená v jednom prípade technikou tzv. murky
basov v lomených oktávach a kvintách, alebo v 
druhom prípadr.: opakovaním 16-nových triol 
počas cr.: lého trvan ia skladby. 

.,Král' tancov" a pýcha šl'achtických tanečných 
bálov 17. a 18. storočia lllťlwet, je v Godrovej 
zbierke zastúpený štyrmi tancami. l keď zmenou 
spoločenských pomerov sa jeho typická .. ušl'a· 
r.:h tilosť·' stáva už menej atraktívnou, nr.:zan iká 
naraz :1 úplne. Ako to vyplýva i z Godrovcj školy, 
zostáva i nad'alej s{•čast'outanečného repertoáru, 
č i už pri domácom muzid rovaní, mr.:štianskych 
tanečnýr.:h večierkoch, alebo i v na~l'a l ej prctrvá
vajtkich šfachtick)•r.:h báloch. V Godrovej zbier· 
ke nájdeme až pri dvoch menut:toch označenie 
Rcdout. Tzv. reduty holi v tej dobe vel' mi ohl'ítbe· 
né maškarné b:ílj•. Tvorili jeden z najžiadancjších 
typov tanečných večierkov, na ktor)•ch sa zabá
vala ta najšir;ia generačn:\ pospol i tosť. V zbierke 
su ako rcdutové tanec označené okrem menue
tov ešte dva tanr.:e ecossaises a tr i tanec deutsch. 

V Godrovej škole sa d'alej nachádza 5 pocl1o
dov, označených nemecky marsc/1. Ich príbuz
nost' s tancom je podmienená ich rytmickou 
štrukt úrou, ktorá navodzuje dojem chodcného 
tanca. Vzhl'adom na to, že ex istuje niekol'ko dru
hov pochodov n ic je zv láštnosťou , že aj v 
Godrovcj škole objavíme jeho rozličn e.: typy, ako 
napr. populárn)• francÍizsky pochod k bitke pri 
Uclehrade v 4/4 taktr.: s fanfárovitým úvodom a 
záverom, ale i dvojdielne pochody v 2/ 4 takte. 

Majú 111 dvoj-trojdielnu formu, ešte bez tria. 
Výskyt týchlO pochodov v zbierke, zvláš!' fran· 
r.:úzskeho pôvodu, potvrdzuje jej približný čas 
vzniku, teda obdobie napolr.:onovských vojt:n . 

Najzaujímavejšiu čas t' Godrovej klavírnej ško
ly tvoria tanr.:e, ktoré sa viažu k nášmu územiu: 
l'er/Jtlllg, /lalacfliscfl, kozakiscfl, tmgarisch, 
lwngarlcus a popri nir.:h i jedna slovenská ľudo
v:\ picsci\ Vy /ele/a l1olubk'ka. Aj ked' kvantitatív
ne net voria t'ažiško zbierky (je ir.:h r.:elkovo len 
12), SLI vyjadrením hudobného výrazu domáct:· 
ho prostredia a významných dokumentom pre· 
nikania vplyvov l'udovt:j kultúry do tanečného 
repertoáru. 

Najviac je v zbierke zastúpený 11erbung (5). 
Korene tohoto tanca nájdeme ešte v roku 17 l 5, 
od ked)• sa v Uhorsku daruje existencia stálej ar
mád)'· Ku genéze vr.:rbungovcj hudby sa vyslovi· 
lo už niekol'ko autorov;) . Kresánek spája jej tra· 
díciu s l'udovou hudbou našej valašskej kultúq•, 
B. Bartón naopak hl'adá genézu verhungovej l'u· 
dovej hudby v picsiíach macfarských past ierov 
svíil. lludba vcrbungu nadobúda okolo r. 1800 
už svoje typické znaky: bodkovaný rytmus v 2/ 4 
takte, oblukovitít melódiu, dur-molové cítenie. 
Všetky tir.:to čny môžeme nájst' aj vo vcrhungo· 
vých tancor.:h v Godrovcj ško Ir.:. Tance sú založe
né na opakovaní dvoch kontrastných didov, 
čím vytvá rajú malít dvojdielnu fo rmu. 7. celej 
zbierky patria k najspcvncjším tanr.:om. 
OpicrajÍI sa o melodiku slovenských l'udových 
p iesní s jej príznačnou nápaditosťou harmonic
kýr.:h modulácií, využívajúc pritom sekundárne 
r.:i tlivé tóny subdominantnt:j a dominantnej tó
niny (ij•dick:\ kvarta, ~v. 2 · hiatus). Bohaté sÍl 
t iež aj na variačnít pr{tcu s množstvom melodic
kýr.:h ozdôb · 1 rio l, prírazov, ktoré sa už v tom ča
se objavujít v in terprctační•ch maniérach cigán· 
skyr.:h l'udových kapiel, najplodnejších rozširo-

vatcl'ov vt:rbungového štýlu. Spôsob interpret.'Í· 
cic r)•chto kapiel však často dokázal zatrieť pra· 
víl podstatu verhungovcj melod iky. Jeho cha· 
rakter poviičšine závisel od určitých regionál
nyr.:h osobiwstí tej-kwrcj kapdy, kwrá melódiu 
rôzne cifrovala a menila. Preto lr.:n s opatrnos
ťou môžeme sí1hlasit' s tak jednoznačným tvrde· 
ním mad'arskr.:j muzikológie (napr. Gt:jz:l Papp v 
publikácii llungarian Dancr.:s), že pôvod vtr· 
bungového štýlu nachádzame len v maďarskej 

hudbe. 
Najtypickejšir.: črty slovenského l'udového 

folklóru nesir.: ďalší tanec zbierky m ltlchiscll, 
ktorého mr.:lodickít kostru tvorí variant l'udovcj 
piesne Po valašskj• od zeme. Táto melódia bola v 
tej dobe vdmi obl'úbcn:\ a s jt:j variantami sa 
môžeme strr.:tn íu' v rôznych etnických kultú
rach. Taner.: je rozdelený do piatich osemtakto· 
vých opakovaných d ielov. Odzemkový rytmus 
je tu zdôraznený harmonickým sprievóclom v 
štvrťovýr.:h hodnotár.:h, striedajúci toniku a do
minantu C dur. V skladbe je využitý melodický 
prvok lyclir.:kcj kvart)' na tóne fis, ktorý je jt:d· 
n)•m zo základných pilierov melodiky sloven
ských l'udov)•ch piesní. 

Svojím typickým odzemkov)•m rytmom je va
lachischu príbuzný i d'alší obl'úbcný tanec ukra
jinského pôvodu kozaklscll. j eho výskyt v pa
miatkach našej proveniencie nie je ojedinelý; 
nájdeme ho už v Speerovom Tureckom hudob
nom Eulcnspieglovi z roku 1688, alebo v prvej 
zbierke z Ostr ihomu z konca 18. storočia . 
Obidva kozak ische v Godrovcj škole sú v 2/ 4 
l:lkte a ich základná q•tmická štruktúra sa opie
ra o 16-nové stupnicové beh)' a rozložené akor
dy. 

Ďalšiu skupinu tancov tvoria dva tanec s la
tinským názvom hnngarlws a jeden s nemec
kým názvom llngariscll. Po kompozičnej strán
ke nr.:prr.:dstavujít jednoliaty celok. Už samotné 
hungaricusy sít charakterovo podstatne odliš· 
né: v jednom z nich prevláda hustota rytmickej 
faktítry, nar.:h:\dzame tu skupiny nôt v L6-vých a 
62-vých hodnotách, množstvo triol a prírazov. 
Mclodir.:k:\ zložka vyrastá z čis tt:j cigánskej pen· 
tatonickej stupnir.:c. NaprOti tomu druhý hunga
ri r.:us m:\ jednoduchú spevnú melódiu, bez vyu· 
žitia hustého rytmického pohybu a melodic
kých ozdôb. je teda pravdepodobné, že táto me
lódia tvorila len kostru, ktorú potom cigánski 
muzikanti svojimi manierami rôzne obohacova
li, ako to bolo známe neskôr zo štýlu novou hor· 

skej piesne. 
Z tejto trojice tancov preukazuje najvýraznej· 

šic vplyv1 slovenskt:j melodiky ungarfsch, 
uhorský tanec. Po rytmickej stránke nesie všet· 
ky znaky vc;rbungového štýlu, teda bodkovaný 
q•tmus, šestnástinové hodnoty, ale po melodic
kej stránke je písaný v stupnici, pre slovenskú' 
l'udovít pi ese il azda najcharakteristickejšej, v ly· 
d ickcj C dur. Kcd'žr.: súčasťou 'mnohonárod· 
nostncj l!akúsko-Uhorskcj monarchie začiat· 
kom 19. storočia holi aj Slováci, pojem ,uhor
ský" sa vzťahova l prirodzene aj na nich. Ako to 
vyplýva z dobovýr.:h označení vtedajších tan
cov, boli v rôznych jazykoch, napr. ungarische, 
hongroises, magyar, zingarest:, a teda na ich for· 
movaní a charaktere mohli participovať rôzne 
etniká. lludba týchto tancov mohla mať svoje 
ko rr.: ne tak v maďarskej ako aj slovenskej kultú· 
rc. j ej výslednú podobu potom dotvárali cigáni, 
najtypickt:jší nosi tr.:! ia verbungového štýlu v bý
valom Uhorsku, ktorí hrali spamäti. Určitú me
lódiu, ktorá v skutočnost i žila v mno7.stve vari
ánt, vkomponovávaním l)'pických reáli i ich prí· 
slušného rt:giónu si svojsky pretvárali a menili. 
Túto in formáciu nám zachytáva už dobová 
sp.ráva bratislavského hudobníka Henricha 
Kleina z roku 1800, citovaná G. Pappom. 
Spomínané skutočnosti sa v plnej miere väa· 
hujú aj na uhorský tanec v Godrovej klavírnej 
škole. 

7. cdej zbit:rky nemôže ostať bt:z povšimnu
tia aj slovt:nsk:\ l'udová piescil Vyletela holu/Jič
ka, pod písan:\ slovenským textom. j ej výskyt v 
Godrovej škole, spolu s cťalšími piatimi piesňa
mi na nemecký text, je podmienený pravdepo
dobne ich spoločenskou potrebou, kedy popri 
tanci spoločnosť rozvcscl'oval i i spevné vložky. 
Formová štruktúra piesne je rozdelená na dve 
pt:riody 5+5 taktov. Sprievod v í1vodných tak
toch je založený na princípe murky-basov, ty· 
pických prt: obdobie klasicizmu, ktorý spolu S 
pohybom melódie vytvárajú zámerné sledy pa
ralelných kvínt a môžu navodzovať dojem akej
si tonálnej neurčitost i , či harmonickt:j necitli· 
vosti. Sprievod 'však hneď prechádza do tonál
ncho harmonického sprievodu a príkladne tým 
poukazujr.: na stretu dvoch hudobných štýlov· 
dozrievajúr.:eho klasicizmu a rodiaceho sa ro
mantizmu. 

Godrovu klavírnu školu môžeme teda zaradiť 
medzi takú pamiatku pochádzajítcu z nášho 
územia, ktor:\ svojím výlučne tanečným a sčasti 
piesi\ovým repertoárom tvorí reprezentatívnu 
ukážku pestovania {tžitkovt:j hudby v svojej 
funkčnej rôznorodosti · ako inštruktívna litera· 
tí1ra, hudba na počúvanie, zábavu · a pomáha 
nám dotvárať dobový obraz o spoločnosti a jej 
formách zábavy v prvr.:j tretine 19. s toročia. 

Záverom snád' ešte kratučké zamyslenie. 
~nlt:itung zum Klavierschlagen" Michala 
Godru svojím repertoárom predstavuje nielen 
dôležitý h istorický prameil k dejinám hudob
nej kultúry na Slovensku, ale odráža i stav zá
kladného hudobného školstva svojej doby. 
Výuka sa opierala o aktuálny kultúrno-spolo
čenský život plt:sov a zábav, ako aj o l'úbivll slo
venskú mdodiku l'udových piesní. V porovnaní 
s repertoárovou í1rovľ\ou vyučov:mia na dneš
ných ZUŠ, ktorá prCŠI'apuje už niekol'ko desať
ročí predovšetkým po štandardnej literatúre 
, saraueroviek, czcrnyoviek, knižočiek" a pod. 
(nebolo by možno zlé uskutočniť prieskum ich 
obl'íthr.:nosti aj u samotných žiakov), sú sklad· 
bičky Godrovej školy prt: nás prinajmenšom 
podnetom na zamyslenie. Nemuseli by sme 
preto s daným stavom mlčky súhlasiť, príp. ča
kať na nejaké západné (a drahé) vydavatcl'stvá, 
alt: skúsiť si vážiť naše vlastné duchovné hodno
ty, o ktOrých možno ani nevieme, že ich máme. 
A naši najmenší to určite ocenia ... 

Financovanie fo ndom Pro Slovakia 
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SPEKTRUM 

·!TADEÁŠ SALVA in memoriam l 
ROMAN BERGER 

"Podľa plodov bude strom po
z naný." 

Ako sa priblížiť k rýmto zvlášt
nym plodom, ktoré nám zanechal 
Tadeáš Salva? Ako sa priblížiť k ich 
skrytej podstate a významu? 
Existuje nezávislé, autonómne by
tie hudby. Ale paralelne s ním exis
tuje to, čo by sme mohli nazvať 
.hudba pre nás" a táto . hudba pre 
nás" je na pre nás potiaľ, pokia!" sa 
nás dotkne, pokiaľ do mňa .~tdrie 
alebo ma pohladí alebo mnou otra
s"ic, vytrhne ma zo všednosri a jej 
ilúzií. A je tu pre nás potia!', pokiaľ 
sa jej otvoríme. Zdá sa mi, že nie je 
te raz vhodná chvíl' a na úvahy o tom 
prvom - ak chcete, objektívnom 
spektre hudby Tadeáša Salvu. Hoci 
sa mu aj tak nemôžeme vyhnúť. 

Prvým krokom k tajomstvu 
Salvovej hudby je totiž podl'a mňa 

uvedomenie si, že je to hudba, kto
rá nás núti vysloviť základné otázky. 
Sformulovať základné problémy 
hudby a umenia v nej. Bez hypote
tických odpovedí sa nepriblížime k 
podstate veci. Samozrejme: hypoté
zy sú nutne subjektívne, sú plodom 

· innaitívneho dotyku, sú preto nevy
hnutne krehké, spojené s neisto
tou, s rizikom. Je za nimi vedomie 
skutočnosti, ktorú lapidárne vyjad
ril Karl Popper: .Wir wissen nicht, 
wir raten nur". 

Ďalším krokom na ceste hádania 
a hl'adania - toho nutne osobného, 
teda aj subjek.tívneho, bude p rvok 
výsostne osobný a subjektívny: aso
ciácie. Aspoň dve z asociácií, ktoré 
hudba Tadeáša Salvu vo mne vyvo
lávala a vyvoláva. 

Prvý obraz je z Oravy, z horskej 
celodennej túry, kedysi v 50-tom 
roku. Išiel som sám, dlhé hodiny 
som nestre tol .živú dušu". Zrazu z 
diaľky, akoby s voňavým závanom 
vetra, prišiel spev. Neskôr som uvi
del odkial": na protiľahlom svahu, 
na l(tke hrabala akási žena seno a 
spievala. Komu spievala tá žena na 
Orave? S kým komunikovala? Kto 
bol jej .adresátom"? Adresátom 
kantilény zvlnenej ako tie hory nao-· 
kolo - tej nostalgickej kantilény či -
ak chcete - tej nostalgie zašifrova
nej nielen do línií, ale do samotné
ho hlasu, do zvu ku ... 

Druhý obraz je tak povediac .ma
levičovský": bola noc ako na jeho 
.čiernom štvorci" noc v 
Slovenskom raji. Z lesa sa zrazu vy
rútil voz s konským záprahom, na 
ňom štyria chlapi. V tej tme som ich 
nevidel. Iba som počul štvorhlas: 
zázračný, divoký, tvrdý. Aké to boli 
akordy? Aká harmónia? Určite nie 
podľa Šína. Bola to asi harmónia tej 
noci v roklinách a hviezd nad hla
vou. Bola to harmónia nielen rých 
čudných d revorubačských interva
lov, ale aj intervalov medzi dnom 
káňonu a skalnatými útesmi: medzi 
rozheganým rebrii'tákom a Veľkým 
vozom na oblohe, medzi tou kame
nistou cestou dolu brehom, ozlom
krky a životnou Cestou ľudí aj ko
ní ... Možno by sa tu namiesto poj
mu "harmónia" - ppvedal by som: 
pojmu s histo,rickým balastom, kp
šic hodil pojem, ktorý v poslednej 
dobe pripomenul Igor Podracký -
pojem· eufónie? 

2. 
Z kontextu tých to a podobných 

obrazov - zážitkov akejsi nepocho
piteľnej a neuchopiteľnej celistvos
ti, celistvosti úplnej a živej .a tajom
nej sa mi vynára hudba Tadeáša 
Salvu. Ale aj opak je pravdou: z nej, 
zo Salvovej hudby sa vynárajú tie 
obrazy, maľované nielen viditeľ
nou farbou a líniou, ale rovnako sú
časne a paralelne aj tónmi a zvuk
mi. Je Ul akási magická jednota po
čutého a videného, počutel'ného a 
viditcl'ného. Akoby sugerovala, že 
je za ňou ešte ďalší plán. Ďalš í hori
zont - horizont Neviditeľného a 
Ncpočutel'ného. Salvova hudba sa 
vynára z tajomného ticha tak, ako
by bola za ním iba skrytá, akoby ča
kala na vhodný okamžik, na vhodný 
priestor. A potom sa za to ticho zra
zu schováva - náhle alebo posnapne 
- tak ako treba. Nezjavuje sa v podo-

be foriem vymyslených, vydestilo
vaných zo živej tkane hudobných 
organizmov, zjavuje sa v podobe 
tvarov - životných, životaschop
ných, vývojaschopných - zdá sa, žé 
nekonečného-vývoj a-schopných, 
nabitých záhadnou energiou a túto 
energiu vyžarujúcich ... Vynárajú sa 
nie témy, nic motívy v bežnom 
zmysle. Vynárajú sa stavy, procesy, 
udalosti - lngardcnove "ontologic
ké formy" - formy Bytia, univerzál
ne fo rmy premietnuté do zvukovej 
substancie. Podobne ako v uvede
ných spomienkach - aj u Salvu pri
chádza .cantabile" odkiaľsi tak, že 
nerozlíšite melos lúky vo svahu od 
melosu človeka. Aj u Salvu počujete 
ten nočno - lesný štvorhlas a viete, 
že pýtať sa na zásady polyfónie či 

kontrapunktu by bolo smiešne a 
slabomysel'né: veď sa tu hlási poly
fónia existencie, kontrapunktom 
hlasu túžby je hlas sklamania, inver
ziou hlasu rádosti je hlas smútku a 
retrogradný pohyb nás prenáša nie-

J1en k začiatku hudobného tvaru či 

procesu, ale akoby k začiatkom 
Všetkého. 

3. 
To je azda jeden z podstatných 

orientačných bodov: hudba, o kto
rej hovorím, nás nielen vracia v ča

se späť, ale prenáša nás z času hi~to
rického do času mýtického, do času 
.arché". Do mýtického univerza. A 
ako ukázal Mircea Eliadc- mýtus ru
ší - anuluje historičnosť. Návrat k 
mýtu je podl'a všetkého základom 
umenia v prísnom zmysle. slova. 

Tadeáš Salva teda nemi.tsel oživo
vať historické formy, formové sché
my - musel krotiť, regulovať živel 
zvuku vyvierajúc! z .arché", z 
. Hlbiny" Bytia, ktorá nie je iba kde
si "tam", vo sférach klasickej meta
fyziky, ale aj . tu a te raz" viac: v kaž
dom z nás, s rým, že vo väčšine prí
padov zavalená blastom histórie. 
Mohli by sme povedať, že Salva neu
veril, že skladatcl' stojí pred akýmsi 
mŕtvym; neutrálnym "tónovým" či 
hudobným alebo akustickým . ma
teriálom". A že jeho úloha nespočí
va vo viac alebo menej originálnom 
usporiadaní tohto "materiálu". 
Sotva si myslel, že je tu ten .mate
riál" a tie .formy"- schémy- jedno aj 
druhé abstraktá vyprodukované ra
cionalistickým prístupom k hudbe 
pardon: ani nie k hudbe, ale k .hud
be in vitro", a že im treba prepoži
čať akýsi .obsah". Som presvedče
ný, že Salvu táto pseudodialektika 
nctrápila. Salvova hudba.mi hovorí, 
že Jeho svet, Jeho skutočnosť- sku
točnosť, ako ju vnímal a prežíval, 
nebola rozsekaná na kusy - neboli 
to "disiecta membrf. Osud ušetril 
Salvu od kliatby racionalistickej
mccha!liStickej "fragmentlicie 
Skutočnosti" - aby som použil ter
mín vel'kého Davida Bohma. · 

Salva nebol racionalista, Salva ne
bol vďaka tomu ani postihnutý cho
robou racionalizmu -vidinou doko
nalosti. Smeroval, alebo presnejšie
bol nasmerovaný ku Pravde. Nie k 
tej pravde logického kalkulu, ale k 
Pravde Bytia, ktorá sa manifestuje 
dialketikou Kozmosu a Chaosu, 
ktorej tušenie n(tti umelca prekra
čovať hranice finitného, zmapova
ného sveta - sveta - .miesta" jeho 
l 000-krát prešľapovaných chod
níčkov - prekračovať do infinitné
ho, nezmapovaného . priestoru" (Yi 
Fu Tuan). Stručne hovoriac: histo
rizmus nebol Salvov problém. 
Prečo? Bol totiž príslušníkom 
zvláštneho druhu, zvláštnej . rasy", 
alebo povedané s Martinom 
Rázusom: .zvláštnej fajty", bol re
prezentantom - v slovenskej hudbe 
azda najvyhranencjším - typu, ktorý · 
Eliade označuje termínom .archaic
ký človek'' . Archaický človek žije v 
každej historickej dobe - aj v tej na
šej. Je - ako som to už naznači l - v 
každom z nás. Iba spravidla umlča

ný. Podľa Eliadeho "archaický člo
vek" je ten, pre ktorého .... ani pred
mety vonkajšieho sveta, ani ·ľudské 
činnosti samy o sebe nemajú žiad
nu vnútornú hodnotu. Predmety a 
činnosti nadobúdajú hodnotu a 

tým sa stávajú aj reálnymi(!), keď sa 
nejakým spôsobom podieľajú na 
realite, ktorá ich presahuje." 

"U rčitä skala sa stane posvätnou, 
pre tože už jej samotná existencia je 
hierofániou, skala je nestlačitel'ná, 
nezranitel'ná, je niečím čím nie je 
človek. Odoláva času, jej realita sa 
umod1uje trvaním." Pokiaľ ide o 
!'udskú činnosť- "ich hodnota nevy
plýva z bezprostredného fyzického 
prejavu, ale z toho, čo reprezennajú 
prvotný úkon, opákujú mýtický prí
klad." Stntčne hovoriac "archaický 
človek" je zakotvený v realite MýUI. 
Archaický človek už akoby svojou 
existenciou prevádza fenomenolo
gickú operáciu .epoché" vo vzťahu 
nic je len k prcdmctnému svetu či 
ku svetu l'udských činností: ori 
uvádza do zátvorky - .zatvorkujc" 
de facto celé dejiny, relativizuje -
ruší ich zdanlivo samozrejmú plat
nosť a nároky. 

Nazdávam sa,.že kategória .epo
ché" je - bude pri reflexii Salvovho 
diela nepostrádatel'ná. Má napokon 
v našich reláciách ešte jednu funk
ciu: odhal'uje kontexty v rámci sa
motnej slovenskej hudby, ved it: na 
ich stopu. 

4. 
Domnievam sa, že kategória "ar

'chaického človeka" nás približuje 
nielen k fenoménu diela Tadeáša 
Salvu, približuje nás k problemati
ke umenia vôbec, k proQlematike, 
ktorá bola pôsobením scientizmu a 
historicizmu v rovine pozitivistic
ko-redukcionistickej . totality" pod
robená chronickej čistke. Z hori
zonna reflexie umenia zmizli, alebo 
sa doň nedostali podstatné kategó
rie: Bytie a Existencia, Absolútno, 
Mystérium, zázračno, princíp 

· Života, princíp Tvorby, zmizli také 
pojmy ako Sacrum a Profanum, 
Nekonečno a Konečno, Symbol 
e tc. Zmizli, alebo sa nezmestili. Keď 
sa zmestili - boli podrobené dezin
tcrpretácii v rámci všeobecného 
brain-washingu, v kontexte všeo
becného .new-speaku". 

Odišiel umelec, pre ktorého tieto 
kategórie boli určujúce. Určovali 

smer. Jeho Cesty. Odišiel umelec, , 
ktorý vedel, že tieto kategórie sú 
všeobecne určujúce - záväzné pre 
každého. že svojvôľa v umení je 
možná, pretože existu jú absolútne 
hodnoty a univer..::álne princípy a 
že umenie je umením potia!', pokiaľ 
je cestou k Ním. Môže zaznieť ná
mietka: Sa!Ýa - .archaický človek"? -
veď bol reprezentantom Novej 
lrudby či avantgardy, veď medzi 
jeho vzormi bol po celý život na po
prednom mieste Lutoslawski - a tak 

,ďalej . Odpoved' by som videl nasle
dovne: pred desiatimi rokmi na se
minári . Hudba a matematika" v 
Lubochni predostrel som hypoté-.. 
zu, že v Novej hudbe nachádzame 
elementárne hudobné tvary a ich 
transformácie (rovnako elementár
ne). Uviedol soin k tomu rad príkla
dov. Dnes by som si dovolil vysloviť 
túto hypotézu radikálnejšie: Nová 
hudba bola v dejinách vždy invázi
ou arché- vpádom mýtického vedo
mia do stojatých vôd umenia do
mestifikovaného, zotročeného his
tóriou - nota bene zdcsinterprcto
vanou históriou - zredukovanou na 
minulosť. Za fasádou reči a termi
nológie dob,ového profesionaliz
mu, za jazykom odvodeným z aktu
álnej paradigmy filozofie a vedy sa 
v Novej hudbe skrývali a skrývajú 
archetypy a štruktúry mýtu. 
Myslím, že keby to tak bolo, potom 
by sa rým riešila spomenutá dilema. 
Na tomto mieste by som chcel zaci
tovať výpoveď, ktorou som pred 
dvoma rokmi ukončil esej napísanú 
k 80-tinám Lutoslawského. 
Potrebujeme ten citát aj pri Salvovi: 

.mýtus ( ... ) sa rýka celku skutoč-
nosti ( ... ), preto oslovttje celok člo-
veka ( ... ), mýtus je absolútne záväz-
ný pre celé bytic ·človeka. Logos a 
ratio sú záväzné iba pre účelové 
správanie sa ( ... ). Pravdou vo vyš
šom zmysle je poznanie, ktoré sa 
vymyká operáciám logického a ex
perimentálneho myslenia ( ... ) . 

.. 

Nezabudnutel'ný a neopakovateľný výtvarný výraz Tadeáša Salvu. 

Protikladom pravdy nie je omyl, ale 
to, čo je ne pôvodné, neživé a netvo
rivé ( ... ) . Mýtus je moc, tvorí tvar 
( ... ). Tvar je tvorčí element sveta 
( ... ).Vo tvare sa zjavuje Bytie." 

Existujií tri roviny zjavenia: prí
tomnosť nesmierneho sa prejavuje 
ako tvar cez !'udské telo, prostred
níctvom činnosti (napr. stavba chrá
mu), napokon prostredníctvom 
.slova": .Reč nie je .n~stroj, ako nie
čo urobiť zrozumiteľné . jazyk ako 
taký je p ravdou mýtu. Jazyk nie je 
nič iné ako tvar ( ... ) je sám mýtom 
( ... ). Každému mysliacemu človeku 

musí byť zrejmé, že chápať pôvod 
reči v účelnosti by bolo nezmyslom. 
Jazyk je zázrak ako mýnts sám, pre- · 
tože zázrakom je každé zjavenie 
pravdy v tvare." .Pravda sa môže zja
viť len sama ( ... ). Tým, čo ukazuje 
pravdu, je večná pravda: bohyi'ta 
Múza ( ... ). Jej zrodenie znamená zá
zrak zrodu umenia ( ... ). Múze vďačí

me za to, že existuje hudba, v ktorej 
zvukoch môže prehovoriť Bytie( ... ). 
y pravde Bytia zjavuje najhlbšia bo
lesť slávu božského." (Walter ·F. 
Otto: Mýtus a slovo, in: Mýtus, Epos 
a Logos, PomFil Praha 199 1) 

5. 
Tu sa dostávame k poslednému 

aspektu Salvovej Cesty .k pravde 
Bytia". Priblížim sa k nemu zdanli
vou okľukou. Teraz- včera a dnes, v 
týchto chvíľach sa zišli ľudia z celé
ho sveta v Osvientimi. Aby sa poklo
nili obetiam Holocoastu. Aby sa za
mysleli nad podobnými ;:ločinmi 

páchanými aj dnes. Ako vieme, krát
ko po Apokalypse uverejnil Karl 
Jaspers .Otázku viny", v ktorej po
pri vine kriminálnej, politickej, mo
rálnej vymedzil aj vinu transcenden
tálnu: "Existuje solidarita medzi 
l'uďmi ako ľuďmi, v dôsledku ktorej 
je každý spoluzodpovedný za všet
ko bezprávie a nespravodlivosť vo 
svete .. .". Potom Adorno vyslovil svoj 
povestný postulát mlčania: po 
Osvientime a Hirošime ostalo už iba 
mlčanie ... 

K otázke .mlčania hudby" sa po 
50-tidl rokoch vrátil Ján Pavol ll., 
vyjadril sa v tom zmysle, že aj človek 
našej strašnej epochy má napokon 
právo spievať, hrať, komponovať, ak 
jeho hudba bude l!imentom nad 
ľudským nešťast ím, alebo p.rotes
tom proti zlu a bezpráviu, alebo vý
razom nádeje ... 

Inakšie povedané: človek sa ne
dopustí Jaspersovej "transcenden
tálnej viny" nezodpovednosti .za 

Snímka archív 

všetko zlo a bezprávie", ak jeho hud
ba pramení z "hibky duše", to zna
mená ak je v S\Ílade s imperatívom 
Kázne na hore- najmä s rým .plačte 

s plačúcimi". Tvorca Biblickej onto
lógie - Paul Ti!Uch sa k tejto otázke 
vyslovil jednoznačne: .Umelecký 
š rý l je poctivý len vtedy, ak vyjadru
je skutočnú situáciu človeka a jeho 
doby". Tu musíme konštatovať, že sa 
Tadeáš Salva na svojej "Ceste k prav
de Bytia" dostal spomedzi nás azda 
najďalej. Jeho . umelecký šrýl je poe
ti \rý", pretože .vyjadruje skutočnú 
situáciu človeka a jeho doby". 
Nevyjadruje ju vďaka tomu, že Jeho 
hudba sa dá zaradiť do takej čí inej 
kategórie, ale vďaka tomu, že vyjad
ruje ľudský lament, protest a nádej. 
Jeho spev bol oprávnený, pŕctože 
bol výrazom nielen archaického živ
lu v akomsi abstraktnom ontologic
kom či kozmologickom zmysle: ten 
Salvovský živel zvuku bol neoddeU
tel'ný od živelného ľudského zvuku, 
od ľudského hlasu, ktorý nadobúda 
najväčšiu silu, najvyššiu prenikavosť 

vtedy, keď už nestačí pojem ani slo
vo ani veta -keď sa ozve už iba plač. 

V plači sa koncentruje pravda ľud

ského bytia, v plači sa zahusťuje do 
nerozdeliteľncj jednoty to všetko, 
čo určuje .skutočnú situáciu člove
ka". Myslím tu, samozrejme, na 
zvláštnu, unikátnu Tadeášovu sklad
bu pomenovanú .Plač" . Ale myslím 
tu aj na celý rad ďalších Jeho skla
dieb, ktoré hoci pomenované inak
šie - prinášajú podobné posolstvo. 
Podobne ako v tej skale, o ktorej ho
vorí Eliade, teda ako v tej posvätnej 
skale, alebo v posvätnej hore, v po
svätnom strome - v ich symbolic
kom odolávaní času nachádzame 
hic,rofaniu, nachádzame symboly 
toho čo trvá, toho, čo sa stále opaku
je -symboly Sacrum - nachádzame aj 
v ľudskom plači tú istú .odolnosť" , 

nezrušitcl'nosť. Chcelo by sa pove
dať, že plač je živlom ľudskej exi
stencie. Žiadalo by sa tu povedať eš
te veľa. Nie je to žiaľbohu možné. 
Zacitujem iba presnú vetu Igora 
Podrackého: . Nepomenujem, ne
dám pojem - prázdne slovo, na in
tímnu vec." 

A ešte raz p ripomeniem tajomný 
paradox Waltera Otto: "V pravde 
Bytia zjavuje najhlbšia bolesť slávu 
božského." 

HIS, 27. l . 1995 
Financované fondom Pro Slovakia 



(to SPEKTRUM ~~'95) 

l O VZŤAHU LITERÁRNEJ A HUDOBNEJ AVANTGARDY 
MILOSLAV BLAHYNKA 

O vzťahoch medzi lite~ rárnou a hudobnou 
avantgardou 20. storočia nie je možné hovoriť 
na tomto mieste komplexne. Chcel by som sa 
preto vo svojom príspevku zamerať na niektoré 
aspekty vzťahov medzi týmito dvoma umelec
kými fenoménami a poukázať na niektoré para
lely, hlavne v estetickej rovi ne. 

Pojem avantgarda sa v literatúre prvýkrát v 
súvislosti s umením vysh.")' toluž v roku 1825. V 
rozhovore umelca, vedca a p riemyselníka, kto
rého lite rárnym otcom bol sain t-simonista 
Ol inde Rodrigues, hovorí umelec k svojim part· 
neront "My umelci budeme vaším predvojom, 
vašou avan tgardou, moc umenia je v skutoč· 
nosti najbezprostreclnejšia a najrýchlejšia. 
Máme zbrane všetkého druhu: keď chceme 
medzi ľtlt'tm i šíriť nové myšlienky, píšeme ich 
na mramor alebo na plátno, populariŽujeme 
ich poéziou a spevom, používame striedavo lý
ru alebo flautu, ódu alebo pieseň, históriu ale
bo román, máme otvorené dramatické javisko a 
predovšetkým na iíom vyvolávame elektrizujú
ci a víťázný vplyv. Obrac iame sa na predstavi
vosť a city ľudí, pretože bude vždy našou povin
nosťou rozvíjať najživšiu a rozhodujúcu akciu, a 
ak sa dnes javí naša rola ničotná, alebo aspoň 

· vel' mi druhoradá, je to preto, že umeniu chýba 
to, čo je podstatné pre jeho energiu a úspech: 
spoločný·podnet a všeobecná myšlienka." 

Rodrigues v mnoha ohl'adoch diagnostikoval 
aj anticipoval tvorivé a estetické intencie avant
gardy. Aj ked' sa označenie avantgarcln}• v hud
be a literatúre vžilo až okolo roku 19 10, myš
lienky z roku 1825 na nás pôsobia akoby po· 
chá{lzali o oných osemdesiat päť rokov neskôr. 
Reprezentanti sainr-simonovskej filozofie si 
uvedomovali, že umenie aj so svojím univer
zom nemôže stáť mimo štrukt(lr spoločenské
ho života. Z interakcií medzi hudbou, literatú
rou, prípadne aj divadelným umením vyplýva
lo, že jedno umenie môže byť ovplyvňované , 
poclmieiíované, prípadne aj inšpirované iným 
umením. 

V dejinách literatt1ry sa často ako predzvesť 
avantgardného myslenia označuje Rimbauclov 
list Paulovi Demenymu z roku 187 1. Slávny 
francúzsky básnik sa Ul vyslovil proti veršovej 
kánonickosti, proti statickej opisnosti, proti de
koratívnosti a rétorickosti súdobého básnické
ho umenia. Použije pri tom aj hudobnú symbo
liku naznačuj(ICu , že jeho kritika súčasného 

umenia z individuálnych avantgardných pozí
cií má 'aj širšiu než čisto literárnu platnosť. 
"Nikdy sa správne nehodnotil romantizmus. A 
kto by ho bol hodnotil? Kritici?! Romantici, kto
rí dokazujú, že piest;ň je iba zriedkakedy die
lom, to jest myšlienkou tlmočenou a pochope
nou spevákom? Lebo Ja je niekto iný. Ak sa z 
medi stáva poľnica, nie je to celkom jej vina. To 
je pre mňa zrejmé: pomáham svojej myšlienke 
pri pôrode, pozerám sa na iíu, počúvam ju: na
sadím slák; symfónia sa rozbúri v hlbinách, ale
bo vyrazí jedným skokom na scénu." 

Z tejto, ale aj z iných formulácií 
Ri mbauclovho listu možno odvodi ť podstatné 
črty avantgarclizmu, ktorý, aj ked' ho poetika 
konca 19. a prelomu storočí zat lačila clo poza
dia, opiiť vystupuje v hudbe, literatúre, maliar
stve a ďalších umeleckých druhoch okolo roku 
1910. 

Avantgarda mala ambíciu pôsobi ť smerom k 
umeleckej a · spoločenskej obnove. 
Paralelnosťou a takmer sústavnou prítomnos
ťou oboch týchto cieľov sa avantgarda odlišuje 
od univerzálneho modernizmu, ktorého inová
cie sa sústreďuj(! predovšetkým, alebo takmer 
výlučne na .estetické ciele. V lite ratúre tento 
trend reprezentuje napríklad Joyce, v hudbe 
napríklad Ralph Vaughan Williams, alebo 
Ravel. Týmito dvoma ciel mi sa avantgarda odli
šuje aj od revolučného umenia, ktoré v časoch 
násmpu avantgardy bolo aktuálnym umelec
kým fenoménom a ktoré nepovažuje umelecké 
inovácie za prvoradú zá ležitosť. 

Avantgarda· a to tak hudobná ako aj li terárna 
- súvisí so vznikom "masovej spoločnosti" . Jej 
kultúrny paradox súvisí s tým, že na jednej stra
ne sa vytvárajú podmienky na to, aby "masa" 
populácie mala určitý voľný čas, ktorý by mo
hla venovať aj kultúre, na druhej strane mecha
nizmy "masovej spoločnosti" fungujú tak, že 
ako kultú rna potreba univerzálnejšie než ume
nic vystupuje zábava v svojej širokej variete ja
vov, vrátane zábavného priemyslu založeného 
na zásaclach "konzumu". · 

Umelci, reprezentanti avantgardy tento 
trend bud' podvedome, alebo uvedomelo ref
lektovali a vyvodili z neho tvorivé konzekven
cie. Často reagovali na agresivitu spoločenské
ho pr0stredia podobne agresívne. Napríklad 
Marinetti reflektuje situáciu okolo roku 19 10, 
kedy vzn ikajú prvé futuristické manlf'esty tak-

to: V roku 1909 zatiaľčo vlastenci sa uspokojili 
s tým, že polc;mi:tovali s oponentmi sna o veľ
kom Talia)1sku dneška, sme my, futuristi, vnu
covali miliónmi manifestov s tisíckami zhro
maždení v divadlách a na námestiach svoju 
smelú bojovnú vieru, upevňovali sme svoje hr
dé a novátorské talianstvo legendárnymi päsťa
mi a obuškami." 

·S inou dávkou netolerancie sa stretneme v 
podobnom čase aj u huclobn}•ch futuristov. 
Luigi Russolo píše v roku 191 3: "Beethoven a 
Wagner dlhé roky dojímali naše srdcia. Ale te
raz ich už máme dosť. Pre nás sú väčším pôžit· 
kom kombinácie lomozu ulíc, spaľovacích mo
torov, áut a pracujúcich más, než opakované 
počúvanie povedzme Eroicy, alebo 
Pastorálnej." 

Iniciatívu hudobných futuristov podrobil 
kritike Ferruccio Busoni, ktorý v článku 
Futurizmus hudobného umenia z roku 1912 
položil fururistom dve otázky: či poznajú nao
zaj všetko staré skôr než začnú tvoriť nové· a či 
majú aj talent. 

V podobnom intervale ako Busoni k 
Russolovi stojí v Taliansku literárny vedec a fi
lozof Benecletto Croce voči predstaviteľom fu
turizmu ústiaceho clo fašizmu. Croce v literatú
re, podobne ako Busoni v hudbe, stál na čisto 
antropocentrickom stanovi~ku . Preto zdôraz
ňoval pozitívnu úlohu intuície pri tvorbe aj pri 
vnímaní umeleckého diela. "To, čo obdiVlljeme 
na ozajstných umeleckých dielach, a my to na
zývame životom, jednotou, kompaktnosťou , pl
nosťou umeleckého diela," písal Croce. 
Taliansky estetik odsudzoval nezjednotený pro
tiklad niekol'kých rôznych stavov duše, ktorý sa 
prejaVl1je u nedokonalých alebo falošných vý-

- tvoroch umelcov a ktorý vedie autorov k tomu, 
že konštituujú falošnú jednotu založenú bud' 
na abstraktnej idei, ktorá nemá s umením nič 
spoločného alebo na mimoestetickom vzrušení 
citov. Toto Croceho stanovisko je reakciou na 
jednostrannosti avantgardy aspoň v tom zmys
le, ktorý tu naznačil profesor Výsloužil · že nie 
všetko, čo sa avantgardou nazývalo, aj v skutoč
nosti avantgardou bolo a s odstupom času 
môžeme ako avantga rdné hodnoti ť. \ 

Croceho súčasník a prívrženec František 
Xaver Šalda chápe avantgardné umenie ako fe
nomén, ktorý by mal smerovať k životnej plnos
ti a bohatosti foriem. Od avantgardného ume-

ANTONWEB.ERN ·autOr mlčBdia? 
MARIÁN JURÍK 

Päťdesiate výroc1e smrti Antona 
Weberna (15. 9. 1995) p rešlo v tichosti 
rovnako, ako sa tento "autor mlčania" obja
vil na hudobnej scéne Euró py. Desať rokov 
p o Webernovej smrti napísal Igor 
Stravinskij slová, ktoré obrátili pozornosť 
hudobného sveta k jeho jedinečnému tvo
rivému odkazu: 

"15. septe mber 1945, úmrtný deň 
Antona. We berna, by mal byť dňom 
smútku pre každého, kto je schopný 
vnímať jeho hudbu. Weberna si musí
me ctiť niele n ako veľkého skladateľa, 
ale aj ako ozajstnéh o hrdinu. 
Odsúdený k naprostému neúspechu v 
hluchom, nevedomom a ľahostajnom 
svete, nezlomený brúsil naďalej svoje 
diamanty, tie žiarivé diamanty, kto
rých p ôvab tak dokonale poznal." 

Tieto slová napísal Stravinskij v ro ku 
1955 a azda boli aj urči tou pohnútkou pre 
mladé povojnové skladatel'ské generácie, 
že pod egidou Novej hudby, obrátili pozor
nosť k hlavným predstavitel'o m druhej vie
denskej školy, u ktorých hľadali obrodzu
júcu inšpiráciu p re nové tvorivé myslenie. 
Toto Stravinského prehlásenie možno po
važovať aj za akúsi neofic iálnu rehabilitá
ciu, Treťou ríšou zatracovanú hudobnú 
avan tgardu, ktorá revolučným spôsobom 
zmenila názor na systé m dovtedajších 
kompozičných metód. V podobnej situácii 
boli aj skladatelia tzv. východnej Európy, 
pre ktorých Webernova, Bergova a 
Schónbergova hudba bola zakázaným ovo
cím, ktoré mohlo ohroziť a pokaziť do jíma
vo zrozumiteľnú a optimistickú hudbu so
cializmu. V chaose a poryvoch povojnovej 
do by bo lo o bjavovanie vše tkého "čo už bo
lo" a súviselo s modernou, nežiaducim ja
vom. K tejto "te rra inkognita" patril aj 
Webern, ktorého hudbu sme u nás až na 
krátku retronvantgardnú vlnu v šesťdesia
tych rokoch poznávali aspo ií sporadicky, 
no najmä z nahrávok a partitú r. Vzácnou 
výnimko u po dlho, dlhočiznom čase sa sta
lo uvede nie jeho die l na Bratislavských hu-

dobných slávnostiach '95 (kto ré si azda je
diné spomenuli na jeho úmrtné výročie), 
keď zaznela jeho raná skladba Im 
Sommerwind ·v podaní stu ttgarrského roz
hlasového orchestra a jeho zrelé rep rezen
tatívne dielo Klavírne variácie o p. 27 v in
terpretácii Idy černeckej . 

Te nto nenápadný, skro mný, tichý muž, 
narodený 3. decembra 1863 vo Viedni, v 
rodine banského in žinie ra Karola von 
Weberna, vyrastal v prostredí p lno m soci
álnych a politických antagonizmov a azda 
aj preto jeho citlivá duša ho nasmerovala 
hľadať útechu a poslanie v umení. Preto 
najprv študoval hudobnú vedu , ktorú 
ukončil doktorátom u G. Adle ra a po osvo
jení si historických súvislostí hudobného 
umenia, stal sa v rokoch 1904-8 žiakom 
Arnolda Schónberg;t 

Webernova cesta k vlastnej hudbe však 
bola zložitá. Najprv tu bo li existenčné sta
rosti, ktoré riešil dirige ntskou činnosťou 
na rôznych operných scénach , o. i. i v 
Prahe. Historické do kume nty jednoznačne 
dokazujú, že Webern mal vynikajúce diri
gentské dispozície. Ako hosť vystupoval vo 
viacerých európskych mestách ako diri
gent klasickej i súčasnej symfo nickej litera
túry. Vyznamenal a predovšetkým ako in
terpret symfónií Gustáva Mahle ra; osobit· 
ne blízky vzťah mal k meditatívnej hÍbke je
h o hudby. We bernova in terpretácia 
Mahle rovej 8 . symfóQie bola údajne ko nge
niálna a jedine jeho ľudské vlastnosti, 
skromnosť, nevtieravosť mu stáli v ceste 
stať sa d irigentskou hviezdou. K tomu mal 
však Webernov duševn ý a umelecký svet 
príliš ďaleko. Bližšia mu bola práca pri diri
govaní robotníckych symfo nických kon
certov a práca zbormajstra viedenského 
Robotn íckeho mužského speváckeho spol
ku, s ktorým dokázal naštudovať mimoriad
ne zaujímavé a náročné programy. Jeho so
ciálno-demo kratické zmýšl'anie ho viedlo k 
potrebe estetickej výchovy širokých vrsti· 
ev. Napokon ho jeho vlastné sociálne po
stavenie hudobníka v Tretej ríši (keď po-

daktorí skladatelia žili v blahobyte) odsu
nulo na perifériu hudobnej scény a musel 
sa živiť súkromnými hodinami. Prvý kon
cert venovaný jeho tvorbe sa uskutočnil v 
roku 1931 a potom dlho nič. Na sklonku ži
vota 1941 sa stal tento už zre lý, vyhranený 
auto r lektorom a korektorom Universal 
Eclition. V tomto sme re sa dejiny opakovali 
viackrát... 

Anton Webern "bol považovaný za 
ezoterika celkom obráteného flo seba, 
ktorý Schônbergove objavy jedno
stranne vyhrotil. Pozerať sa n a neho 
ako na osobnosť, ktorého dielo tkvie 
vo vlastných poznatkoch, ktoré za 
svoj účinok vďačia len sebe - to nena
padlo nikoho. Až naraz, pred niekoľ
ko málo rokmi sa Webernov odkaz za
čal meniť a jeho vplyv na mladú gene
r áciu bol tak spontánny, ako prírodný 
úkaz" CW. Zillig). · 

Prvé neopusované Webernove skladby 
vyrastaJU z romantickej · tn!dície. Po 
Mahle rovi, to bol Wayn er, Brahmsa Reger, 
s ktorých tvorbou sa Weber intenzívne za
oberal, študoval ju, ale aj kriticky hodnotil. 
Zlom nastal až v Schó nbergovej škole. 
"Celý tento prevrat začínal vtedy, keď 
som začal komponovať. Celkom aktu
álnou záležitosťou sa stal v dobe, keď 
som bol Schônbe r govým žiakom"· · 
konštatuje Webern v ·roku 1932. V závere 

· štúdií píše Webern orchestrálnu 
Passacagliu b mol op. l. (1908), ktorá na
značuje je ho budúcu auto rskú o rientáciu v 
tom zmysle, že tematická práca "neprebie
ha motivicko-psychologicky, ale stavia mo
tivické prvky clo zrkadlových vzťahov" (H. 
Eimert) . Keď v tom istom roku vyšli 
Schónbergove Klavírne skladby op. ll , pr
vé "atonálne" kompozície, začína sa meniť 
aj kompozičné smerovanie niele n 
We berna, ale aj A. Berga. Pod 
Scho'nbergovým vplyvom me ní sa celý 
We bernov tvorivý profil, do popredia vy
stupuje max imálna koncentrovanosť hu
dobných myšlienok, stručnosť, subtílna ly-

ni a očakáva sústredený a prísny zmysel pre tek
tonickú a formovú čistotu. Nová látka pocll'a ne
ho sama o sebe nestačí na obrodenie umeleckej 
produkcie, paralelne s ňou alebo pred ňou mu· 
sí ísť vynachádzavosť novej metódy. O jazyku 
básnických avantgardných diel hovorí, že sa ve· 
dome vzdal svojej meloclizačnej a harmonizač· 

nej funkcie, chce a musí byť len akýmsi kŕčom, 

záchvatom, ktorý reaguje na rozpad a rozklad 
modernej spoločnosti. 

Šalela a Croce upozornili na pri márnosť ume
leckej a estetickej stránky avantgardy. Vedl'a 
tendencií k jednostrannostiam alebo ku kom
plexnej výpovedi jestvoval aj odstredivý pohyb. 
Z nejedného prekliateho básnika alebo avant
gardného hudobníka sa stal poeta alebo musi· 
cus laureatus. Nejeden avantgardný výtvarník 
začal portrétovat štátnikov · ako napríklad 
Kokoschka Masaryka. 

Energia avantgardy začala v takých prípa· 
doch hľadať nové priestory pre svoju aktivizá· 
eiu, v ktorých by mohla prejaviť svoje obrodzu· 
júce, oslobodzujúce tendencie. Niektorí teore
tici, napťíklad Aclorno, ale aj samotní umelci, 
zastávali názor, že najpodstatnejším účelom 
moderného umenia je znepokojovať a pôsobiť 
proti všeobecnému vkusu, rušiť každú harmó
niu · a to aj za cenu, že v p rítomnej dobe stratí 
toto umenie publikum. Vo Filozofii novej hud· 
by vykreslil Aclorno predstavu hudby ako listu 
v zapečatenej fľaši. V súčasnosti ju síce nikto 
nepočúva, pre budúcnosť zachová posolstvo 
ozajstnej humanity a nefalšovaného poznania. 

Dnes, po takmer storočných skúsenostiach s 
avantgardou a viacročných skúsenostiach s 
postmodernou, ktorá znova prichádza na scé· 
m1 so zmyslom pre pestrú realiw, pre figuratív· 
nosť a predmetnosť, v literat(lre pre dej a posta· 
vy, v hudbe pre melod ickosť, sa nám zdá, že 
Aclornove predstavy môžeme korigovať či clo
plniť výmkom avantgardne, nie však militantne 
uvažujúceho a zároveň neavantgardne konpo
nujúceho skladateľa Ferruccia Busoniho, ktorý 
vo svojom Náčrte novej estetiky hudobného 
ume11ia povedál: . Hudba sa zrodila slobodná a 
jej určením je slobodnou zostať." 

(Z konferencie Hudobné avantgardy 20. 
storočia a národné kultúry.) 

ri ka, ale aj veľká sila zážitku. Jeho Šesť baga
tel pre sláčikové kvarteto (1913) vysoko 
hodnotí práve A. Schónbe rg: 

"Pomyslite si, koľko zdržanlivosti je 
treba, aby sa človek vyjadroval tak 
stručne. Každý pohl'ad sa dá rozšíriť 
na báseň, každý vzdych na román . Ale 
vyjadriť celý román jediným gestom, 
vyjadriť šťastie jediným vzdychom · 
takú koncentráciu nájdeme len tam, 
kde rovnakou miefou absentuje pre
citlivenosť. Týmto skladbám rozumie 
iba ten, kto vyznáva vie ru, že tóny 
môžu vyjadrovať len to, ~o inakšie ako 
tónmi vyjadriť nemožno." 

V Piesňach na ľudové texty op. 17 
We bern po prvýkrát vo svojej tvorbe uplat
ňuje princípy dvanásťtónovej sústavy. A 
počnúc rokom 1927 sa nenecháva "ob
medzovať" iba clvanásťtónovým systémom, 
na rozdiel od Schônberga ide dopredu. 
Namiesto tematických vzťahov nastupujú 
clo popredia vzťahy od tónu k tónu, nový 
význam nadobúda interval i pauza, ale aj 
agogické prvky, k tónovému radu priraďu
je rad rytmický, dynamické a výrazové 
možnosti tó nu sú vyjadrené v seriálnych 
vzťahoch. Z jeho 31 dokončených opusov 
vrch ol jeho tvorby tvoria Variácie op. 27 a 
30, Koncert op . 24, Symfónia op. 21 a tri 
kantáty. Koncert opus 32, ktorý mal mať 
klasický formový pôdorys, komponovaný 
seriálne, zostal nedokončený. Písal ho v 
Mittersill, kde slúžil ako vojak. Tu 15. sep
tembra 1945 sa stal náhodnou obeťou šar
vátky amerických vojakov, ked1 ho smrteľ
ne zasiahla guľka. Bolo to v čase, ked' už 
Európa štyri mesiace oslavovala vytúžený 
mie r. 
Keď v šesťdesiatych rokoch prežívala 

Webernova hudba "dočasnú renesanciu", 
zasiala svoje plody aj clo vtedajšej sloven
skej skladateľskej generácie. čo hovorí 
Webernov odkaz dnešným generáciám ne
viem posú9iť. Viem však isto, že hovoriť o 
avantgarde bez Weberna a celej druhej vie
de nskej školy, je ako hovoriť o baroku bez 
Bacha, kto réh o si Webern obrovsky ctil, 
ktorý mu bol spolu s celo u nizozemskou 
školou vý'chocliskom. Azda práve preto bol 
priekopn íkom avantgardy, lebo vedel čo 
bolo pred ním, a čo by malo prísť po ňom. 

Financované fondom Pro Slovakia 
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ľ.UBOMÍR CHALUPKA 
O avantgardne motivovanom úsilí v ume· 

leckej tvorbe možno hovoriť vtedy, ak pretrvá· 
vajúce podmienky, vedúce k uzavretosti, nor· 
matívnosti, statike a mentálne j uspôsobenosti 
kultúrneho prostredia vyvolajú rozhodnú re
akciu zameranú na hľadanie nových, neovere· 
ných a dynamizují•cich zdrojov, prostriedkov 
a inšpiračných okruhov v záujme ich presad· 
zovania do vývojového kontextu . V rámci no
vodobej profesionálne orientovanej sloven
skej hudby prichádzali tieto úsilia vždy vtedy, 
keď sa objavili iniciatívne osobnosti a gene· 
račné zoskupenia, ktoré zmysel svojej činnos
ti videli v odstraňovaní izolatívnych bariér, 
porušovaní ustrnutej etnickej subareflexie 
prostredníctvom kontaktu s podnetmi z inšpi· 
ratívneho prostredia európskej hudby. Prvé 
úsilia tohto druhu · ak zanedbáme osamotené 
vystúpenie ]. L. Bellu v 70. rokoch minulého 
storočia, resp. introvertný štýlový postoj A. 
Albrechta v polovici 20. rokov· sa v slovenskej 
hudbe sústavnejšie prejavili v medzivojno
vom období v nástupe generácie tzv. sloven· 
skej hudobnej moderny. Avantgardným sa stal 
ich programovo realizovaný model špecific· 
kej syntézy domác ich folklórnych prv~<>v so 
selektívne osvojovanými podnetmi z postro· 
mantickej fázy vývoja európskej hudby ako ur· 
čujúci reprezentatívnu úroveň a l·:valitu mo· 
derného prejavu slovenske j hudby, vo viace· 
rých rovinách prekračují1ci jej tradície a sktl· 
senosti. Takéto úsilie sprevádzalo v r. 1945-48 
kompozične i teoreticky argumemovaný zá· 
pas osamoteného mladého skladateľa Ota 
Ferenczyhcro rozšírenie inovačného dynamiz· 
mu a apercepčného prahu slovenskej hudby. 
Po r. 1948 sa však začalo obdobie . premysle· 
nej" umeleckej izolácie už profesionálne etab
lovane j slovenskej hudobnej tvorby, jej vyvia· 
zanosti z európskych súvislostí a ideologicky 
primitívnej reglementácie tvorivých zámerov 
i kompozičných prostriedkov. 

Bolo vývojovo prirodzené, že práve v rámci 
tejto striktnej systémovej uzavretOsti sa zrodi· 
lo v histÓJii slovenske j hudby pozoruhodné, 
kvantitatívne i kvalitou bohato profilované ge· 
neračné vystúpenie mladých skladateľov, ma· 
nifestujúcich koncom 50. a v priebehu 60. ro
kov nekompromisný polemický postoj k vte· 
dajšej nedôstojnej silllácii slovenske j hudby. 
Tento postoj sa utvrdzoval znovu osobitou ge· 
neračnou potrebou zaujať vlastné stanovisko 
k možnostiam a zdrojom novej štýlovej o rien· 
tácie slovenskej hudobnej tvorby najmä po
znávaním a prijímaním nevyužitých prostried· 
kov a podnetOv z hudby 20. stOročia. 
Prehodnocovanie domácej hudobnej tradície 
jednak prostredníctvom jej rozširovania, ale 
najmä rôzneho stupiía je j negácie sa stalo zá· 
kladným jadrom dynamizácie polyštýlového 
pohybu v domácej hudobnej tvorbe a živote. 
Bolo viazané na dôslednú inováciu technicko
materiálových elementov, výrazových okru
hov, druhovo-žánrových typov, námetových 
zdrojov i tvorivých prístupov a estetických ná· 
zorov. Tieto špecifické umelecké zámery sa 
realizovali v uvedenom období priebežne, ná· 
stupom jednotlivých generačných vrstiev 
i postupným uvoľi'lovaním spoločenského 

priestoru pre ich roalizáciu. Na tomtO mieste 
chceme v krátkosti pripomenúť jednotlivé 
fakty, mená i kl'účové zámery a ciele aktivity 
tejto generácie. 

Prvú etapu formovania teJto aktivity možno 
nazvať latentnou, prebiehajúcou v d ruhej po· 
lovici 50. rokov. Mladí absolventi kompozície 
na VŠMU, ktorí neskôr spoluvytvárajú avant· 
gardný p rofi l vývoja slovenskej hudby, vstu· 
pujú v tom čase do života pomerne nepre· 
svedči vo. j ednak sa ešte prispôsobujú tradici· 
onalistickej orientácii bratislavskej školy i po 
je j skončení · v r. 1955 absolvoval]. Pospíšil, v 
r. 1956 Pavol Šimai a Ilja Zeljenka (u ]. 
Cikke ra), vr. 1957 Ladislav Burlas a v r. 1957 
Ivan Hrušovský (u A. Moyzesa) - a s výnimkou 
Zeljenku sa primárne nesústred ili na kompo
z ičnú činnosť (Šimai odišiel na ďalšie štúdiá k 
P. Dessauovi do Berlina, Pospíšil začal pedago
gicky pôsobiť na konzervatóriu, Burlas a 
Hrušovslq1 ešte pred ukončením kompozičné· 
ho vzdelania absolvovali muzikologické štúdi· 
um na bratislavskej filozofickej fakulte a veno
vali sa viac vedecko-publikačnej aktivite). 
Samostatné tvorivé zámery a postoje však boli 
zároveň v tom čase tvrdo eliminované kultúr· 
no-politickou praxou strážcov tradícií a no· 
riem tzv. socialistického realizmu, karhajú· 
cich prirodzenú túžbu po poznaní hodnôt a 
podnetov, dovtedy v slovenskej hudbe nezú· 
žitkovaných. Keď vr. 1957 v 2. čísle novozalo
ženého mesačníka Slovenská hudba uvere jnil 
L. Bu rias štúdiu Myšlienky o vývoji slovenskej 
hudby, v ktorej uvažoval z esteticko-kritických 
pozícií o potrebe zbaviť slovensk(• hudbu štý
love j normatívnosti a uzavretosti voči tvorbe 
20. storočia, najmä voči poznávaniu hodnôt 
hudby popredných predstaviteľov medzivoj· 
nove j európskej avantgardy, stala sa táto po
trebná úvaha zdrojom obvinenia autora z do
bovo .módneho" revizionizmu a zaujatia ne· 

dôverčivého až ostražitého postoja vtedajších 
oficialít k záujmovým okruhom mladej gene· 
rácie. Preto sa na pranieri odmietavého posto
ja ocitol l. Zeljenka, ktorý v r. 1957·59 invenč· 
ným spôsobom vyrovnával tak s Prokofievom 
a Stravinským v l. klavírnej sonáte a orchest
rálnej Karikatúre ako aj s expresionizmom 
Druhej viedenskej školy v 2. klavírnom kvinte
te. K smeru Zeljenkových kompozičných hľa· 
daní možno zaradiť aj aktivitu časti vtedajších 
študentov na VŠMU · Petra Kolmana, Ladislava 
Kupkoviča, Ivana Paríka, Mira Bázlika a 
Romana Be rgera, ktorí sa, počnúc r. l 958 začí
najú sústavne jšie zasadzovať za hlbšie pozná
vanie hudobnej tvorby 20. storočia v kom· 
plexnejšej šírke. Keďže na škole, s výnimkou 
seminára analýzy vedeného O. Ferenczym ne
mali k nej žiadny prístup, zorganizovali v spo
lupráci s poslucpáčom hudobnej vedy na 
FFUK Petrom Faltinom, neskorším teoreti· 
kom a zanieteným propagátorom avantgard· 
nej orie ntácie mladej generácie osem prehrá· 
vok cyklu Seminár hudby 20. storočia , v rámci 
kto rého odzneli diela Stravinského, 
Hindemitha, Bartóka, Schônberga, Berga, 
Weberna, ale aj aktuálne novinky z tvorby 
BouiC".t.a (Kladivo bez pána), Stockhausena 
(Kontrapunkty) i Nona (l l canto sospeso). 
Semináre čoskoro zanikli, pretože samostatná 
a nekonvenčná aktivita mladých bola tŕňom v 
oku vtedajších centrálnych zväzových orgá· 
nov. Qe zaujímavé v te jto sí1vislosti spomenúť, 
že vrstovníci mladých skladateľov z oblasti li· 
teratúry i výtvarného umenia mali v tOm čase 
už vytvorené špecifické možnosti a priestor 
pre prezentáciu svojej tvorby i názorov). 

Ďalšiu etapu formovania generačnej inicia· 
tívy charakte rizuje narastajúca miera kompo
zičného sebavedomia, úmerná vzniku nových 
skladieb, zreteľne dokume ntujúcich vzťah ku 
kľúčovým podnetom z 2. viedenskej školy · 
spomeňme tvorbu Petra Kolmana, Mira 
Bázlika, Ivana Paríka, j ozefa Malovca a 
Romana Bergera z r. 1960-<54. Hoci išlo o pozi
tívny vzťah , u každého z menovaných sklada· 
teľov sa realizoval individuálne. Kolman sa od 
absolventského Koncertu pre husle a orches· 
ter, prepájaj(ICom okrem podnewv z okruhu 
dodekafonickej techniky i reflexiu Bartókovej 

· a Hindemithovej hudby sústredil v ďalších 
dielach na konzekventne sledovanú líniu 
postwebrnovského vývoja seriálnej techniky 
(Dve časti , Partecipazioni) i ako prvý v sloven· 
skej hudbe skúmal možnosti prepojenia prís
ne prekomponovanej štruktú ry so sónickými 
vrstvami odvodenými z fines tzv. malej aleato
riky s osobitou expresiou (Štyri orchestrálne 
kusy, Panegyrikos, Monumento). V určitom 
protiklade ku Kolmanovi reagoval M. Bázlik 
na prostredie 2. viedenskej školy primknutím 
sa k výrazovému zázemiu a tektonickej discip· 
líne tvorby A. Berga, spoje ným s inovačným 
vzťahom k tradícií bachovského kontrapunk· 
tu (Hudba pre husle a orchester, 5 piesní na 
čínsku poéziu, Tri skladby pre 14 nástrojov). l. 
Parík preukázal intenzívny záujem o weber
novské podnety už ako študent (Dve piesne 
na texty starojaponských básnikov z r. 1958) a 
ďalej ho rozvinul v klavírnej tvorbe (Piesne o 
padajúcom lístí) i v rade sonát pre rôzne sólo
vé nástroje spôsobom decentnej miniatúry, 
sí1stredenej na sonickú pôsobivosť detailov. V 
tomto období začal písať]. Malovec, absolvent 
pražského AMU v triede ]. Rídkeho a V. 
Sommera (štúdiá ukončil už v r. 1957), p re 
tvorbu ktorého je charakteristický hravý a 
konštruktívny auto rsl..i prísn1p k normám se
riálnej techniky (Bagately pre sláčikové kvar· 
Leto, Dve časti pre komorný orchester, ~alá 
komorná hudba), nevdojak anticipujúci typ 
.minima! music" (Kryptogram I. pre basklari· 
net a bicie). 

Popri využívaní podnetov z rak(•skeho ex· 
presionizmu možno v slovenskej avantgardne 
orientovanej tvorbe tohto obdobia nachádzať 
aj zreteľné väzby na .tvorivý odkaz iných klasi
kov hudby 20. storočia , napr. Bartóka a 
Hindemitha v zrelých študentských kompozí· 
ciách R. Berge ra (klavírna Sonáta a Suita, Trio 
pre dychové nástroje, Suita v starom slohu pre 
strunové a bicie nástroje), .Prokofievovho neo
klasicizmu (2. symfónia in C l. Zeljenku, 
Simple ouvertúra pre orchester a viaceré kla· 
vírne opusy ďalš ieho mladého absolventa D. 
Martinčeka). 

Začiatkom 60. rokov sa začal v rámci sled o· 
vane j iniciatívy uplatňovať aj záujem o experi· 
mentálne štádium tvorby. Cieľavedomé vyú· 
stenie našiel v podmienkach a možnostiach, 
ktoré poskytovalo prístrojovo skromne vyba
vené Zvukové pracovisko bratislavského tele· 
vízneho štúdia. Tu začali zásluhou Zeljenku, 
Malovca a Bergera vznikať prvé elektrogé nne 
kompozície, určené najmä pre dokumentárny 
film a rozhlasové účely, ale určené aj závažne j· 
ším zámerom (Zeljenka v tomto prostredí vy· 
tvoril hudbu k nerealizovanému baletu 
Kozmos a hudobne sa spolupodieľal na kvali· 
te novej vlny slovenského filmu - hranom de· 
bute režiséra š. Uhra Slnko v sieti). Za súčasť 

experimentálnej tvorby možno považovať aj 
projekty L. Kupkoviča, ktorý azda práve preto, 
že bol skladateľským autodidaktom (na VŠMU 
absolvoval v triede husľovej hry), dovolil s i 
najzreteľnejšie porušovať žánrové okruhy, 
materiálovú základňu i spektrum zvukového a 
výrazového ideálu dovtedajšieho vývoja slo
venskej hudby. jeho nápady boli inšpirovan é 
tvorivým prostredím darmstadtských kompo
zičných kurzov, v tvorbe K. Stockhausena, R. 
Haubenstocka-Ramatiho, E. Browna, M. 
Kagela. Náročnosť interpretačného oživenia 
jeho, ale i viacerých partitúr nastupují1cej ge· 
nerácie skladateľov vyvolala otázku ich začle· 
nenia do dramaturgie koncertného života. 
Preto začal Kupkovič sústreďovať okolo seba 
nadšencov pre avantgardnú orientáciu v záuj· 
me ich interpretačnej špecializácie. Aktívna 
činnosť súboru Hudba dneška, ktorá začala v 
januári r. 1964, znamenala závažnú dynami· 
zujúcuudalosť i stimul pre skladateľskú aktivi
tu. Súbor mal variabilné obsadenie s počet· 
ným zastúpením bicích nástrojov. j eho kon· 
cer ty prenikavo zvýšili tradične laxný záujem 
publika o avantgardne orientovanú tvorbu. 
Dramaturgicky o rientoval Kupkovič súbor na 
ten tvorivý okruh, ktorý rešpektoval darm· 
stadtské krité riá Novej hudby · seriálne urče· 
ná štruktúra vzťahov medzi tónmi i ďalšími 
kompozičnými parametrami, aleatorická 
otvorenosť formy, mobilizácia nekonvenčné
ho zvukového ideálu. 

Presvedčivý, argumentačne silný, rozhľade· 
nosťou po súdobých tendenciách európskej 
kompozičnej tvorby i ich koreňoch imponujú· 
ci tJak generácie mladých skladateľov viedol k 
tomu, že sa z oficiálnych miest prestalo s re
zervovaným a podozrievavým postojom k ich 
tvorbe. V wm čase veľa pre upevnenie spolo
čenskej pozície mladej generácie vykonala 
publicistická činnosť muzikológa P. Fallina a 
nekompromisne orientovaného sk ladateľa P. 
Kolmana. Kým Kolman sa snažil o propagáciu 
posrwebernovskej orientácie svetOvej, hudob
nej avantgardy 50. rokov ako jedinečného 
žriedla progresívneho vývoja slovenskej hud· 
by, Faltin presadzoval na pozadí širšej trans· 
formácie podnetov autonómne kva ll ry sloven· 
skej hudby. 

Ďalšiu etapu profilovania mlade j generácie 
v druhej polovici 60. rokov sprevádza stabili· 
zácia i prehlbovanie úsilia o integráciu sloven
skej hudby s akruálnymi dobovými podnetmi. 
Aj keď v určitej fáze reflexie týchto podnetov 
možno zaznamenať určitú uniformitu, viaceré 
novovznikajúce diela presvedčují1 o pružnom 
naplňaní avantgardnej o rientácie a o schop
nosti samostatne a invenčne rieši ť kompozič

né problémy. Pozornosť zasluhuje absolvent
ská skladba R. Bergera Transformácie, prekle
nujúca rozpory .medzi modálne a seriál ne o r· 
ganizovanými väzbami, i medzi prísne urče· 
nou a improvizačne urváranou fo rmou, ďalej 
myšlienkovo prenikavo koncipované posol· 
srvo o funkčnosti vzťahu medzi tradičným a 
novším poriadkom v hudbe i súlade medzi 
tvarom a ideou v ope re Peter a Lucia i v orató· 
riu Dvanásť Mira Bázlika. Osobitým spôsobom 
sa začal vyhraňovať tvorivý profil J. Malovca, 
od r. 1965 realizujúceho svoje elektroakustic· 
ké autonómne kompozície v novozaloženom 
Experimemálnom šttldiu bratislavské ho roz· 
hlasu. Qeho skladba O rtogenesis získala vý· 
znamné medzinárodné ocenenie na s(• ťaži v 
USA.) Rad mladých absolventov sa skompleti· 
zoval nástu pom poslednej autorskej vrstvy -
juraja Hatríka, jozefa Sixtu, Tadeáša Salvu (ab· 
solvoval v Poľsku na Vysokej škole v 
Katowiciach) a juraja Be neša. Zaujímavé je, že 
príslušníci te jto najmladšej vrstvy sa nepriklo· 
nili k stabilizovanému typu Novej hudby 50. 
rokov. Riešili vzťah k nemu samostatne i pole· 
micky · Ha trík programovo synkretickým pod· 
hubím svojich vokálno-inštrumentálnych 
opusov (Canto responsoriale, Čakanie), Sixta 
sonicko-te ktonickým prehodnocovaním mož· 
ností vzťahu prísne určenej intervalovej štruk· 
túry a jej asynchrónnym znením (S láčikové 
kvarteto, Asynchrónia, Variácie, Puncrum 
contra punctum), Salva sústrnlením sa na no
vé modely vokálnej exprcsil'lly i alcatoricke j 
kompozície z poľskej skladateľskej produk
cie, Beneš zreteľnou negáciou prostredníc
tvom neoklasicistických podnetov a 
Stravinského poetiky epického divadla (opera 
Cisárove nové šaty). 

Za vyvrcholenie avantgardného úsilia v slo
venskej hudbe sledovaného obdobia možno 
považovať ideu a realizáciu Smolenických se
minárov pre súčasnú hudbu, ktore j duchov
ným otcom a organizačným vedúcim sa stal P. 
Faltin. Išlo o modelový pe ndant darmstadt· 
ských prázdninových kurzov, kde okrem kon
certnej prezentácie skladieb zaujímal dôležité 
miesto blok pr<:dnášok. Semináre SJi rostred· 
kovali inšpiratívnu medzinárodnú platformu 
pre stretnutie na slovenskej pôde s popredný
mi osobnosťami súdobých vývojových ten· 
dencií i pre prezentáciu slovenskej verzie 
avantgardy v konfrontačne zdravej atmosfére 

vzájomnej výmeny skúseností a in fo rmácií. 
Uskutočnil i sa v ro~och 1968-70. Participovali 
na nich špičky európskej teórie (U. Oibelius, 
H. P. Reinecke, C. Dahlhaus, ]. Patkowski) i 
skladateľskej praxe (K. Stockhausen, G. 
Ligeti). Stockhauscnova idea · kolektívna 
skladba západonemeck)rch auto rov Ensemble, 
priamo inšpirovala vznik jej slovenskej verzie, 
projektu Profily, ktorý na základe variabilnej 
prístrojovej .i nástrojovcj stereofónie predsta· 
vil mozaiku skladieb Malovca, Paríka, 
Kol mana a Kupkoviča. ckonvcnčný rcalizač· 
ný zámer sa o rok neskôr rozvinul do podoby 
happc,:ningu - pod názvom Ad libilllm predsta· 
voval vlastne posledný z registra provokatív· 
nych nápadov L. Kupkoviča, realizovaný na 
domácej pôde. K nim možno pri rátať aj na 
Smole niciach 1969 uvedený Preparovaný text 
tohto autora, montážovo-kolážovým spôso
bom ironicky komentujúci finále 
Beeth overiovej 9. symfónie. 

V rámci Smolenických s~minárov sa vytvo
ril funkčný priestor i pre prezentáciu domá
cich ele ktroakustických kompozícií· vr. 1969 
odzneli diela .J. Malovca (Punctum alfa), 
Kolmana (D 68), R. Bergera (Elégia), l. Paríka 
(Vežová hudba) o rok neskôr Malovcovo 
Tabu, Paríkov llommagc a Croft, Kolmanov 
Omaggio a Gesualdo. Zároveií sa na posled
nom ročníku prezentovali nové zborové kom· 
pozície- Litanie lauretanae T. Salvu a Hry I. 
Zeljenku.- prezenn1júcc originálny vzťah auto
rov k podnetom z tzv. ovej hudby. 

Uskutočnenie mole nických seminárov bo· 
lo, žiaľ, labuťou picsi\ou avantgardne motivo· 
vancj kompozičnej i organizačnej iniciatívy 
generácie 60. rokov. Obdobie po roku 1970 
zabrzdilo sľubne sa rozvíjajúcu dynamiku 
vzťahu slovenskej a svetovej hudby. Vedomie, 
že na Slovensku nebude možné uplatiíovat' a 
rozvíjať vlastné predstavy viedlo niektoré ve
dúce osobnosti 60. rokov k nútenej emigrácii 
v r. 1968 odišiel P. Šimai , o rok neskôr sa v 
Nemecku usadil P. Faltin a L. Kupkovič, P. 
Kolman sa vysťahoval do Rakúska. Slovenská 
hudobná tvorba sa znovu nacllhšie vyviazala z 
prirodzenej siete medzinárodných súvislostí a 
viizieb. Česko lovensko prestalo byť členom 
ISCM, neobnovili sa Smolenické semináre, za
nikol súbor Hudba dneška, administratívnym 
zásahom bola zruše ná teoretická revue 
Slovenská hudba, objektívne informujúca o 
trendoch v súdobej domácej i zahran ičnej 
tvorbe. 

Príslušníci generácie 60. rokov si v tomto 
decéniu vytvorili pevnú základňu a štýlové 
predpoklady pre vyhraiíovanie a tríbenie 
vlastnej tvorivej orientácie a dokázali aj po r. 
1
L970 v menej priaznivých podmie nkach bez 
zásadného popretia svojich východiskových 
pozícií sa vyrovnávať s cľalším smerovaním 
slovenskej hudby. jej vývojové etapy zbavovali 
svojím charakterom sledovanú generáciu 
avantgardného postavenia. Tende ncia utlmo
vania a prekonávania pôvodnej dynamicky . 
projektOvanej orie ntácie nebola však iba vý
sledkom tlaku praktík tzv. normalizačného ob
dobia v domácich pomeroch, ale aj všeobecne 
charakteristickým trendom vývoja európskej 
hudby v d ruhej polovici nášho storočia . Po fá
ze avantgardne projektovaného hľadačstva 
nových, nevšedných a zaujímavých materiálo· 
vých kvalít a organizačných princípov hu dob· 
nej štruktúry nastúpilo obdobie tzv. postmo
derny, reagujúcej v mnohom protikladne na 
východiská a istoty Novej hudby 50. a 60. ro
kov. Tento vývoj napokon nanovo podčiarkol 
polyštýlový koncept profilovania hudobno
tvorivej aktivity v našom storočí, v ktorom 
avantgardne motivované Í1sili a tvorili význam
nú, ale nie jedinú .alternatívu. Historickou zá
sluhou slovenskej hudobnej ava ntgardy zostá
va jej základný podiel na dynamizácii vývoja 
slovenske j hudby povojnovej éry rozrušením 
stabiliw júcich, sedimentačných a izolatív
nych tendencii. Vedela sa kriticky postaviť 
proti spochybňovaniu tohtO procesu a mnohé 
prvky, zdroje a techniky, ktoré sa koncom 50. 
a v 60. rokoch mohli v našom prostredí javiť 
ako cudzie a neprijateľné, obhájil a ako histo· 
ricky oprávnené, z hľadiska akcelerácie vývo· 
jovej línie slovenskej hudobnej kultúry vý
znamné a akceptovateľné. Zárove1'í skladatelia 
bojujúci za orientáciu, sústrede nú na novosť a 
nekonvenčnosť. kompozičných techník a ne· 
obvyklosť koncepcie sa v tvorivej praxi 60. ro
kov dokázali pomerne skoro vyrovnať s impo
zantnou šírkou podnetov v dostatočnej vzd ia· 
le nosti od schematických a ekle klických po· 
dôb ich preberania. Návraty ku d ielam, vzni
kajúcim v hektickom a inšpiratívnom prostre· 
dí vzniku a vývoja avantgardne nasme rova· 
ných zámerov v slovenskej hudbe, dielam ge
nerácie formujúcej sa a dozrievajúcej v 60. ro· 
koch zreteľne dokume ntujú, že naša hudobná 
kul túra získavala v tomto období cenné sk ú se· 
nosti, ktoré upeviíovali jej profesionálny a roz
hľadený status, otvorený autentickej kreativi· 
te. 

Financované fondom Pro Slovakia 



SERVIS HŽ 

konta ČSOB 8002-0702101383/7500. Inak prihláška ne
bude akceptovaná. 

5. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť 
a vek. 

6. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 17. 3. 
1996. V prípade neprítomnosti súťažiflceho losuje za ne
ho pracovník sekretariátu súťaže. Poradie skladieb si ur
čuje súťažiaci sám. 

7. Súťaž je trojkolová, v poslednom kole súťažiaci účin
kuje so sprievodom orchestra. 

8. Spievanie v origináli je podmienkou. 
9. Spievanie spamäti je podmienkou okrem koncert

ných árií v 3. kole. 
10. Na požiadanie poroty predloží súťažiaci porote 

vlastný notový materiál. 
11 . Po ukončení každého kola hodnotí porota výkony 

súťažiacich a rozhodne o postupujúcich. 
12. Porota má právo zlúčiť alebo neudeliť ceny, príp. 

udeliť viac cien, okrem l. ceny, ktorá je nedeliteľná v 
mužskej aj ženskej kategórii. 

13. Rozhodnutie poroty je konečné. Zloženie medziná
rodnej poroty bude oznámené pred začiatkom súťaže. 

14. Záverečný koncert s vyhlásením výsledkov súťaže 
bude 22. 3. 1996. Program koncertu určí porota po do
hode s laureátmi. 

l. kolo 
a) Ária z oratória 17. alebo 18. storočia (nie v~ak z tvor

by G. F. Händla) 
b) operná ária G. F. Händla 
c) 2 piesne 20. storočia podľa vlastného výberu od 

týchto autorov: B. Britten, A. Berg, S. Barber, D. Eben, F. 
Poulenc, Z. Kodály, D. šostakovič, l. Stravinskij, A. 
Schônberg, E. Suchoň 

2. kolo 
a~ 2 piesne F. Schube rta na text]. W. Goetheho 
b) 2 piesne z tvorby R. Straussa alebo H. Wolfa 
c) ľubovoľná operná ária]. Haydna, L. v. Beethovena 

alebo W. A. Mozarta, avšak nie z repertoáru predpísané-
ho pre 3. kolo ' 

3.kolo 
koncertná alebo operná ária W. A. Mozarta so sprievo-

dom orchestra 
soprán 
No, no che non sei capace KV 419 
Vorrei spiegarvi oh, Dio KV 418 
Ah, Io previdi KV 272 

Medzinárodná spevácka súťaž 
l S. Laureáti sú povinní účinkovať na záverečnom kon

certe bez nároku na honorár. 
16. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou nahrávkou 

rozhlasu, televízie v priebehu súťaže bez nároku na ho
norár. 

Ach, ich flihl 's, es ist verschvunden, ária Paminy z 2. 
dejstva opery Čarovná flauta KV 620 

Crudele! Ah, no, mio bene! Recitatív a ária Donny 

Bratislava ' 
17.-23. marec 1996 

17. Ak súťažiaci nemá vlastného korepetítora, na pí
somné požiadanie mu Sekretariát zabezpečí klavírny sp
rievod. Sekretariát má právo vyzvať účastníka o dodanie 
klavírneho materiálu v predstihu. 

Anny z~. dejstva opery Don Giovanni KV 527 
mezzosoprán, alt 
Ombra felice KV 255 
Io ti lascio, oh cara, addio KV 621 a (Anh. 245) 

Záštiru prevzal predseda Národnej rady SR Ivan 
Gašparovič 

Predseda súťaže PETER DVORSKÝ 

18. Súťažiaci a korepetítori majú zaistené a hradené 
ubytovanie od 17. marca 1996 počas aktívneho pôsobe
nia v súťaži. Postupujúcim do 2. a 3. kola poskytne 
Sekretariát súťaže diéty. 

Parto, parto, ma tu ben mio, ária Sexta z l . dejstva ope
ry La Clemenza di Tito KV621 

tenor • 

Organizátori súťaže: Slovkoncert, slovenská ume
lecká agentúra, Opera Slovenského národného di
vadla, Vysoká škola múzických umení, Slovenská 
filharmónia, Mestské kultúrne stredisko 
Bratislava 'CENY 

Per pieta, non ricercate KV 420 
Cla ri ce ca ra mia sposa KV 256 
Dalla sua pace, ária Dona Ottavia z 1. dejstva opery 

Don Giovanni KV 527/ 540a/ 
barytón 

s podporou Ministerstva kultúry SR, Ministerstva 
školstva SR, Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy 

Pre medzinárodnú spevácku súťaž sú vypísané tieto 
hlavné ceny, pričom ženy a muži budú hodnote ní osobit
ne: 

Rivolge te a lui Io sguardo KV 584 
Finch 'han dal vino, ária Dona Giovanniho z l . dejstva 

opery Don Giovanni KV 527 

PODMIENKY SútAŽE 

l. cena 60 000 Sk 
2. cena 40 000 Sk 
3- cena 20 000 Sk. 

Etn Mädchen eber Weibche n, ária Papagena z 2. dej-
stva opery Čarovná flauta KV 620 

bas 

l. Súťaž sa koná od 17. do 23. marca 1996.je verejná. 
Držitelia cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. 

Cena opery SND- vystúpenie v opere SND. 
Per questa bella mam o KV 612 
Io ti lascio, oh, ca ra, addio KV 621 a (Anh. 254) 

2. Súťaž sa koná v dvoch kategór,iách a môžu sa na nej 
zúčasmiť speváci a speváčky, ktorí do 17. marca 1996 ne
prekročili vek 32 rokov (ženy) a 35 rokov (muži). 

Cena Slovkoncertu - koncert na Bratislavských hu
dobných slávnostiach. 

Cena Cappely Istropolitany - koncert v rámci ko
morného cyklu v Bratislave. 

In diesen heiľgen Halien, ária Sarastra z 2. dejstva ope
ry Čarovná flauta KV 620 

3. Termín uzávierky zaslania prihlášky do súťaže je l . l . 
L996 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). · · 

4. Účastníci súťaže zaplatia zápisné vo výške 100 DM 
(súťažiaci z krajín s nekonvertibilnou menou 500 Sk). S 
prihláškou clo l. 1. 1996 je nutné poslať zápisné na č. 

Cena SHF za· najlepšiu interpretáciu slovenskej sklad- Kontakt: Slovkoncert, Michalská 10, 815 36 
Bratislava 

S. november 
SND Bra tislava P. l. Cajkovskij: Eugen Onegin 

( 19.00) ' 
Moyzesova sie,..t SF Mclos·Étos · Moskovský súbor 

pre súčasnú hudbu, A. Vinogradov, dir. ( 16.30) 
Ensemble Aecroche note (19.30) 
ŠD Koš ice G. Verdi: Aida (1 9.00) 
Empírové divadlo tllo hovec Marcel Štefko, kla· 

virny recitál; M ozart, /Jeetlloven, Chopin, 
Raclmumiuov ( 18.30) 

Piešťany, Ko ngresová sála Orchester KO, dir. 
M. Vach Operné árie ( 16.00) 

9.november 
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr ( 19.00! 
Moyzesova sieň SF Bratislava Melos-Étos 

Sona ta a tre DAMA DAMA ( 16.30) 
SRo Štúdio 2 Melos-~tos Dvojportrét Globokar · 

Chabot ( 19.30) 
ŠD Košice J. llaydn, W. A. Mozart; ŠFK, dir. Ch. 

Pollack ( 19.00) 
Vranov n ad Topľou DK Klavirny recitál Marián 

LapSanský ( 16.30) 
Sečovce ZUŠ Klavírny recitál Marián LapSanský 

( 10.00) 
Bardejovské kúpele tO Astórla Klavírny recitál 

Marián Lapšanský ( 19.30) • 

10. november 
SND Bratislava P. l. C:ajkovskij: Labutie jazero 

( 19.00) 
SF Bratislava Koncert pri príležitosti založenia 

Mozartovej spoločnost i · SF, M. Kožená, dir. Ch. 
Gansch (19.30) 

Reduta, Div. št. VŠMU Mclos·Étos L'art pour !'art 
( 16.30) 

Moyzesova s ie i\ SF Mclos-Étos · Ardiui String 
quartct; Nancarro/1, See/sl , Xeuakls, Ugeli ( 19.30) 

ŠD Košice P. l. Cajkovskij: Labut ie jazero ( 19.00) 
ŠF Košice 2x Koncerty pre školy, ŠF, d ir. Ch. 

Pollack 
Bardejov MsKS Kl:avirny reci tál M. Lapšanský 

(18.30) 

11. november 
SND Bra tislava J. Offcnbadt. Hoffmannovc po· 

vicdky ( 19.00) 
Zrkadlová s lc1\ Primaciálneho paláca Melos· 

Étos · l. Cernecká, S. 7~1nlborský, O. Buranovský; /, 
Parfk, R. Berger, V. /Jokes ( l 0.30) 

SRo Štúdio S Bra tis lava Mclos·Étos · Koncert 
elektroakustickej hudby ( 16.30) 

SRo Štúdio l Bratislava Melos-Étos . Štátna ft lhar· 
mónia Brno, Brnenský filharmonický zbor, l. 
MatyMová, M. Beňačková, l. Pasck, F. Ďuriač, dir. R. 

by. \. . 
Okrem toho budú udelené osobitné ceny, ktoré budú 

oznámené pred začatím súťaže. 
Ťei.: 33 45 38, 33 45 61 
Fax: 33 2652 

Bernas; Ch. !ves, J. Beneš: 
( 19.30) 

ŠO Banská Bystrica P. l. Cajkovskij: Eugen 
Onegin ( l. premiéra) ( 18.30) 

Piešťany, Kongresová sála Dámsky komorný or· 
cheste r, D. Šašinová, dir·. E. Šarayová·Kováčová; 
A lb/non/, Viva/dl, Stam lc, Br/l ten, Ma lovec (16.00) 

12. november 
Zrkadlová sieň Primacl.Uneho paláca 

Bratislava Melos-Étos · J. Cižmarovič, T. Svitek, V. 
Kellyová, Bratislavské dychové okteto, Slovenské fil. 
harmonické trio, Bakalárske dychové trio; P. Malovec, 
M. Plalek,J Pospfšl4 P. Bagin, V. Bokes ( l 0.30) 

Moyzesova sieň SF Bratislava Melos-Étos · 
Moyzesovo kvarteto, A> Hrubovčák, J. Luptáčlk, J. 
Lupták, V. Godár; H. M. G6reckl(l 6.30) 

Dó m sv. Martina Bratislava Melos-Étos; SF, 
Mládežnícky zbor Echo, Akademický spevácky zbor 
Tempus, Technik, Detský a ml~dežnícky zbor SRo" P. 
Mikulá§, dir. H. Górecki; ff. M. G6reckl: Amen, Beatus 
Vlr ( 19.30) 

ŠKO Žilina Nedeľné matiné pre rodičov s deťmi 
( 10.30) 

Židovská synagóga Trnava Židovské piesne a 
próza ( 18.00) 

13. november 
Moyzesova sieň SF Bratislava Melos-Étos · D. 

Rusó, N. Škutová·Sianičková; K. Vo/ans, 0'· Llgetl, O. 
111esslaell (l 6.30) 

SRo, ~túdio 2 Bratislava Mclos-Étos 
Componenensemble; Z. Serel, Z.] e11ey, L. Vidovszky, 
] . Sáry, C.y. Kurtág, A. Szo/losy ( 19.30) 

SND Bratislava G. Blzet: Carmen ( 19.00) 
Moyzesova sieň SF Bratislava Melos-Étos · V en i 

ensemble, di r. A. Popovič; Cll. Wo/ff, D. Matej , A. 
Camero11, M. Burlas, M. Plalek, P. Graham ( 16.30) 

Kostol ev. cirkvi, Panenská, Bratislava Mclos-
Étos · Hilliard ensemble ( 19.30) 

ŠF Košice Kafé koncert -Swing Band KoS ice 
ŠO Banská Bystrica G. Donizeui: ~ápoj lásky 

( 18.30) 

SND Bratislava G. Donizctti: Lucia di Lamermoor 
( 19.00) 

Moyzesova sieň SF Bratislava Mclos-Étos -
M<Jyzesovo kvarte to; Kanlell, Zagar, l ršal, Stmai, 
Tavener (l 6.30) 

Moyzesova sieň Bratis lava Melos-Étos Ensemble 
wiener Collage (19.30) 

SND Bratislava G. Ve rdi: La Traviata ( 19.00) 
SRo Štúdio 1 Bratislava Melos-Étos · Ch. M. 

Moosmann, organ ( 16.30) 
Moyzesova sieň SF Melos-Étos - ŠKO, J. 

Cižmarovič, J. Galia, dlr. L. Svárovský; T. Takemltsu, j . 
Malo vec, V. Godár, A. Pärt, A. Sclm lttke ( 19.30) 

Trenčianske Teplice, Kúpe.fná dvorana Večer 
s operou a operetou E. Horná, l'. Šubert, O. 
'Stankovský ( 19.30) 

ŠD Košice Weil, Brecht: žobrácka opera (19.00) 

17. november 
SND Bra tislava L. Dclibés: Coppélia, l. premiéra 

(19.00) 
Moyzesova sieň SF Melos-Étos; E. Krák, M. Košut, 

M. Báz/l k,]. Ha trik ( 16.30) 
SF Bratislava Melos-Étos ·SF, K. Nikkanen, dir. P. 

Kcuschnlg; P. Kolma11, ]. Adams, W. Lutoslawskl 
( 19.30) 

ŠD Ko~ice Medzinárodný festival grécko-katolic
kych zborov ( 19.00) 

ŠO Ban ská Bystrica BOD P. l. Cajkovskij: Eugen 
Onegin (18.30) 

19. november 
Bratislavský Hrad Hudba na hrade · M. 

Bci'lačková, P. Mikulá§, Ľ. Marcingcr; Strauss, Rave4 
Schneider· Trnavský, Wolf, Honnegger( l 7.00) 

Mirbachov palác Bratislava Komorný koncert 
SKU pri SHÚ · Košické kvarteto, P. Hanzel;]. Flak1,}. 
Haydn (l 0.30) 

ŠD Ko~ ice Snehulienka ( l 4.30) 
ŠKO Žilina Orchester KO Bratislava dir. M. Vach, 

A. Kohútková, S. šomorjai, Ltíčn ica, BCHZ; M dýart, 
Sclmber~ Lloyd Webber ( 19.00) 

ŠO Banská Bystrica BOD · Koncert spirituálov a 
gospelov · Close Harmony Friends (18.30) 

Mestská radnica B. Bystrica BO D · Jurovského 
kvinteto; Mozart, Bacli, Kršek ( l 0.30) 

Prievidza, kostol Piaristov l. Kirilová, J. 
. Ďurdina, O. Šebesta ( 17.00) . 

18. november 
SND Bratislava L. Delibés: Coppélia, 2. premiéra 

(19.00) 
ŠO Ban ská Bys trica BOD Symfonický orchester 

B. Bystrica, dir. O. Lenárd; koncert z diel J. Cikkera 
( 18.30) 

SND Bratislava L. Delibés: Coppélia (19.00) 
ŠO Banská Bys trica BOD Komorný orchester ŠO 

Banská Bystrica ( l 8 .30) 

ll. november 
SND Bratis lava J. Massent't: Don Quichouc 

( 19.00) 
Moyzesova sieň SF Bratislava Mus ica aete rna, 1' . 

Zajiček, K. Zajíčková, M. Lesná; G. Benda, F. Betu/a,). 
Stam lc (19.30) 

ŠD Košice G. Verdi: Aida ( 19.00) 

22. november 
SND Bratislava G. Verdi: l'n1badúr (19.00) 
SF Bratislava SKO, B. Warchal, P. Farkaš; Vlvaldi, 

Schubert, M ozart ( 19.30) 

II. banskobystrické 
operné dni 1995 

17.-23. november 1995 

PIATOK 17 . ll. 
18.00 Foyer Štátnej opery Ald Votava · vernWt 

výstavy 
18.30 šo P. I . Cajkovsklj: Eugen Onegin, 2. pre

miéra 
SOBOTA 18. ll. 
l 4.30 Bohéma klub Seminár o minulosti, pri

tomnosti a budúcnosti ~tátnej opery llaolll6 
Bystrica 

18.30 šo Koncert z diel Júa Clkken! 
Symfonický orchester šo Banská Bystrica, l. 
Holitková, F. Uvora, Zbor šo, ASZ J. C1kka1, 
dlr. o. Lenárd 

NEDEI:A 19. ll. 
l 0.30 Obradná sieň Mestskej radnice Juronkalo 

kvinteto, spoluúčinkuje š. Svitok; Mozart, &dr, 
Rejclla, Krika 

18.30 ŠO Koncert splritu.Uov a gospdoY; • 
bor Oose Harmony Friends 

PONDELOK 20. ll. 
18.30 So l. Komorný orchester~ llaaiU 

Bystrica, t. Figurovi, čembalO! F. Flpra, 1111*1 
J. Figura, flauta; Bach, Martin rl 

2. P. Hlndemlth: Vrah, n6dej ilen, opern~ 
nom dejstve Sancta Susanna, opera v ~ 
dejstve . 

Predstavenie posluchaičov a absolventoT 'Vl
MU 

UTOROK 21. ll. 
10.30 ŠO J . Bend: Skamenený opera-blladaY 

7 obrazoch · 
18.30 ŠO G. Verdi: La Traviata 
STREDA 22. ll. 
l 8.30 Vder tanca - Tanetné konze1 •ll6rlal 

Bratislava 
ŠTVRTOK 23. ll. 
Ul.30 ŠO G. Verdi: Luisa Mille r 

OPRAVA 
V HŽ č. l 9 v rubrike Blahoželáme sme nespráVJtC 

uviedli údaje pri jubilantovi V. Cuchranovi. Správne 
má znieť · Vladimir Cuchran, akordeonista, konccrtnf 
umelec, pedagóg, vedúci akordeónového oddelenia 
na ko§ickom konzervatóriu. Redakcia sa ospravedlňu
je. 


