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(ROČNÍK XXIX. 

Komu to vyhovuje? 
Jamtár,február, marec, c<asto tie:! apríl 

a máj boli ' ' pos/ednýc/1 rokoch plné oso
biinej atmosjéty l' priestoroc/l Slovenskej 
l111dobnej únie. Mno:!s/JIO pripravomnýc/1 
alcií skladate!oJ', tilrerpretol', mtciko/á
lfOJ', ako ajfolkloristoJ', čakalo c<oraz ner
•·ó::nejfie na deti, kedy mala príslsprái'(J o 
pric/e/mí jlnanlných prostriedko'' z Mi
nisterSIJ'a ku!ttíty alebo :: Pro SloFakie: 
áno, mô:!ete to spustil. Žia!. 1yše J·edem 
roko" po páde komunizmu ešte stále stí
l:romný sektor, spom!onitg a ''šel(jaké lia
dácie nie stí natoľko silné, aby mo/llipod
stamejšie ::asia/mu/ do flnaiiCOJ'Ottia 1111-
tlobnej kulttÍiy. Čakal Ftake;io situáoi 110 
lepfie losy, keď u:! Jl.{etko bude ako má 
byt: by bolo predoF!etk;'m nail'llé, ole tie:! 
nebeqJe(né. Neltimosi by ro::lo:!i/a l'!etky 
(afko J•ybudol'ané pn•ky hudob11ej ku!ttíty 
J' tomto storoč!. ešte Plac by skomplikoJ•a/a 
aj lak ne!al1ktí situóctit l'áfnej hudby v na
šej spololt10sli. Aby bolo jasné: 11ejde mi 
fera:: o politické stly ::ápasiace o moc v 
štáte, o prm•im alebo faJIIcu, o taktí ô" 
onakiÍ poltikktí s11vnu. Skutob1osl, :!e hu
do/iné umenie ako jeden ::pt/ie rol' ku!ttííy 
sa ''Yiráca zo zomé/1o pofa spolob1ostt; 
prináfa dnes svoje trpké Ol'ocie '' podobe 
: l'y.fu;iícej sa I'Šeobecnej Jl((/gámo.rti. Ako 
li10k jej mô:!eme le/ti' 11e:! l'J'Il 'árallím 
priestoru pre hudbu, pre koncermtí 611-
nost: pre slÍ(asmí l111dbu a pre 1ÍJ•al1y o 
nej? Nevidím ti11í mo:!nost; alo polra(o
J'al ' ' OJ;rtanizol'aní týc/1 podujat!. ltoré 
SIOJ'e!lská hudobná tínia pripravovala do
teraz, l10ci to pt'li1áša realcie tol1o typu, 
aké spomínala pani Kol'álol'á " druhom 
tollloroblom lísle náf/10 c'<asopisu. Ka:!dý 
má ptÚI'O vyslol'ti' sFoj ná::or, akokoľvek 
tl'rdý, dm há vec pfak je, ak by sme nechali 
doterajfie akri1•tiy plál'at; c<o bude namies
to nick SJ:uto(nosl, :!e dotera:: talmer ka:!
dé podujatie - koncerty, feslil'a/y, loJife
rencie - sa napokon uskutoô11lo, niektorí z 
ncís po1•a:!u;ií za zá::ral, liiÍ sa utešujtí, fe 
takto je to d11es l'.fode ti treba si len na ten
to hektický spôsob ptdc·e z 1y kmíl. To tba 
v c'<asocŕt lon11mistickej tota!tiy sa kona
li :!atl')' s!oJ•enskej hudobnej tForby bez 
probltfmo11. Nie, be:: problémO!' neboli; lo 
si ::as pamätám až prílif dobre. 
Čo so stíčas11ou !utdbou? Aj dnes sa 

skladateľ- moŽI1o trochunaiJIIte - domnie
J'O, fe niekto by sa mol ujal jel1o ptdJ•e do
koncrellejpm1illíty, :!e má ptdvo na to, aby 
je/10 dielo od::11e/o. Ale 011 10 práFo má. 
Vypf;'Fa jednod11cho z demoli"O!tdej zása-
dy J'ere;i1e l')'slovti' SJ!Oj 11á::or. V h11dbe to, 
samo::re;ine, ::11amená máie o niec•o ::lo:!i
tejftit prípt"OJ!ll; lo ::namená fimgu;iíci a 
fimkôi.Ý systém: ti11erpret, stÍbor 6 dokOJt
co orcllester schopný pcffti' .ra do IIOJ'ej 
pa111itíty; liiŠtlitícia, kto1d ko11cer1 zot-ga
ni::uje. prípad11e usporiada festival, 11a ten 
toti:! najslôr prídu ::altmmcn! odbomíci 
so záttjinom o nové mená, no a, samo::re;~ 

me, spofali/iPé jinonco••anie. 
Dnes je v priestoroc/i Slo '·""skej !111dob

nej rínie ti1á atmosféra alo po minulé ro!.y. 
Zomknuté dl'ere, ,, ::ostáva;iíckl! dFoc/1 
miestnostioc/1 ob11ykle nikol!o niet. Ni/do 
llec!Joíl!a telejány, maje tol so IÍII'entori::ttj"e 
s IÍmyslom odpredal/to. Na valnom ::hro
ma:!dei!Í v decembri sme sa do::Fede/1 o 
úmysle založti' Nátvdné hudob11é cen/mm, 
ktoré fimgtl)e už d l'O mesiace. Čas letí, o 
11eistota cl!orokteristidá pre Ioto ročné 
obdobte sa pomaly, ale isto mení na /etor
ltlit. 
Komu/o 'Yitol'tl)e? 

VLADIMiR BOKES 

Vl 

Zl VO 
SSk 5.3.1997 

Koncom minulého roka znela slovenská hudba aj v hlavnom meste Brazílie. Na snímke djrigentka koncertu Lígia Amadio po doznení Suchoňových 
Metamorfóz. O koncerte píšeme na str. lO. Snímka: Archív 

Kategória svojbytnosti v súčasnej európskej kultúre 
INGEBORG SISKOVÁ l 
Nateraz možno v hovorovom styku sl edovať 

stúpajúcu frekvenciu používania pojmov kultú
ra, svojbytná kultúra, európska kultúra, kultúrna 
politika, kultúra v politike, multikultúra a pod. 
Zdá . a, že v modernej spoločnosti , výrazne po
znamenanej informalikou, dochádza k diskre
pancii medzi ideovým obsahom jej duchovného 
života a výsledkami špičkových technológií. 
Rozpätie myšlienkovej ll nie v súvislosti s kultú
rou siaha od výzvy za zachovanie jej svoj 
bytnosti , zastúpenej identifikačným znakom, 
cez akési nevyhnutné volanie po multikultúre, 
až po nadväznosť na mimoeurópske kultúry. 

Stanovenie tohto cieľa možno interpretovať 
jednak ako ekonomicky podmienený výsledok 
vzájomného porozumenia národov a jednak ako 
existenčnú nevyhnutnosť "prežitia" svojbytnej 
ku ltúry v Európe. 

Prienik pojmových kategórií do vedomia 
spoločnosti j e podporovaný médiami, nosi teľmi 

a reprezentantmi politickej zodpovednosti, a 
zdá sa, že pritom nie je dôležité. či médium ja
zyka vypovedá pravdivo alebo nepravdivo o 
skutočnom stave kultúry v spoločnosti . 

Pojmy neustále divergujú a konvergujú me
dzi ich obsahom a zmyslom pri súčasne prebie
hajúcom ústupe korelácie. Rovnako sa tiež poj
my pohybujú v problémovom priestore národ
ného, politického, národohospodárskeho, eko
logického a ideologického okruhu, čo značí ma
nife tačné vyjadrenie vývoja rôznych tendencií 
spoločenských vrstiev, skupín a tried. 

Odvolávaním sa na zachovanie svojbytnosti 
kultúry sa všeobecne evokuje ľud , národ, resp. 
štát s priznanou funkciou organizačnej štruktúry 
a s poskytovanou možnosťou akčného priestoru 
pre pôsobenie každého kultúrneho produktu 
(tvorivosti). 

Protirečivosť produktu kultúry, resp. duchov
nej kultúry, spočíva v jej diferencovanej a zá
roveň normatívnej tendencii vo vzťahu k ideoló
giám, ktoré sa ustanovili a formovali v spolo
čenských systémoch s rozličnými štátnymi 
formami, ako napr. fašizmus, komunizmus. li
berálne demokracie atď. 

Napriek tomu sa v pluralitnom spoločenskom 
systéme konštituuje vývojová dynamika v súla
de s kultúrou a tvorbou kultúry, pričom rozma
nitosť formových prejavov sa pohybuje v me
dziach funkčnosti až afunkčnosti. 

Kultúra, tzn. aj duchovná, sa rozvinula ako 
produkt ľudského ducha a nie podľa teritoriálnej 
pdslušnosti produkujúceho a č i recipujúceho. 
Smerodajné boli a sú jedine podmienky celko
vého prostredia a formujúci sa etos duchovného 
vedomia. To je príznačné pre európsky duchov
ný postoj, ale j e to aj základ rozvoja európskej 
kultúrnej svojbytnosti - reprodukcie výsledkov 
kultúry vo forme produktov kultúry, jej aper
cepcie až po konkrétny "zážitok z umenia" vo 
vedomí recipienta. Je to mnohovrstvový socio
kultúrny proces toku informácií od produkujú
echo k recipientovi. 

Duchovná tvorivosť od predstavy ideí až po 
ich realizáciu v duchovno-kultúrnom prostredí 
predstavuje špecifický semiotický systém so
ciálnych stykov a duchovného dorozumievania 
sa ľudí. 

Práve špeci fickosť realizácie a reprodukcie 
týchto duchovných hodnôt vytvárajú fi liáciou 
špeciálnu pôdu duchovnej kultúry, a z existen
cie a pô obenia kultúry - umenia v spoločnosti 
ľudí, svoj ký socio-kultúrny problém. Z toho 
možno vyvodiť základnú tézu, podľa ktorej kaž
dý produkt kultúry, real izovaný v prostredí 
Európy, má svojbytné črty. 

Antitézou je fakt, podľa ktorého je pre pro
dukt kultúry otázka pôvodu jeho svojbytnosti, 
ako aj konkretizácia "národného kódu" faktom 
označujúcim produkt kultúry. Je irelevamný 
vzhľadom na ďalšie pôsobenie výsledku pro
duktov kultúry v spoločnosti. Tvrdenie možno 
doložiť analýzou a porovnávaním dosiahnutého 
vývojového stavu z oblasti súčasného výtvar
ného umenia, napríklad v dielach L. Terena, 
S. Bubana, l. Csudaia a tiež v l iteratúre tvorbou 
A. Marenčina, J. Spitzera atď. 

Dôležité j e akceptovanie, s akým skupiny, 
vrstvy alebo celé spo ločenské triedy reagujú sú
vzťažne na produkty kultúry a produktu určujú 
funkčné zaradenie a význam, čo sa v zásade 
môže rea l izovať mimo konkrétneho národného 
rámca. Presiahnutie národného prostredia j e 

charakteristickou črtou kultúrnych produktov 
Európy. Národný rámec a charakter produktu sa 
prostredníctvom tejto spoločenskej praxe relati
vizuje - stáva sa charakterovou črtou konti-
nentu. 

To bolo smerodajné rovnako pre taliansku re
nesančnú architektúru ako aj pre anglické vý
tvarné umenie konca 18. storočia a ostáva aktu
álnym aj pre hudbu J. S. Bacha, B. Bartóka. Po
necháva si svoju platnosť v lyrike M. Gutten
brunnera a bolo rozhod~úcim pre reflexiu his
tórie a ti lozofie v románe "Hato" E. Bondyho. 

Zorným uhlom pohľadu, na základe ktorého 
integrujeme kultúrny produkt do referenčného 
rámca, sa stáva pojem tolerancie, keďže posky
tuje možnosť nielen sa voľne pohybovať v ideo
vej rovine, ale zároveň ohraničuje teoretické 
pole našej reflexie. 

Netreba osobitne zdôrazniť, že konštituované 
pojmy "kultúrny priestor" a "štátne územie" sto
ja v protiklade vzhľadom na spoločenskú prax. 

Jednak je protirečenie obsiahnuté v geopoli
ticky stanovenej skutočno ti, kedy vo vzťahu k 
frekvencii duchovných hodnôt dochádza k ich 
výmene v prolismere ku geografickému priesto
ru ich vzniku. 

Jednak spočíva protirečenie v neustálom po
hybe produktov kultúry v protismere ku kultúr
nemu priestoru. 

Je zásadou, že štátne hranice sú výsledkom 
politickej konfigurácie európskeho kontinentu, 
tak ako aj kultúrny priestor, rozdelený na ne
mecký, frankofónny, slovanský a anglosaský, 
nie je identický s reálnym stavom, ak zohľadní
me migráciu kultúrnych produktov, resp. ich 
tvorcov. Dokazuje nám to skutočnosť kul túrne
ho obrazu Európy, ktorý bol a je určovaný po
hybom jej obyvateľov. 

Styri generácie nizozemských skladateľov 
usmerňovali od 15. do 16. storočia viachlasnú 
hudbu - boli cudzincami v krajinách, kde ich 
prijali. Celá kultúrno-umelecká produkcia Ta
lianov v 18. storočí je kultúrou emigrantov. 

Objav vysoko vytiahnutého horizontu a zo
brazenie životného prostredia, ale aj spôsobu ži
vota jednoduchého človeka v maľbe Pietera 
Brueghela st. v druhej polovici 16. storočia, sa 

(Dokončenie 11a str. 3) 



2 INFORMÁCIE 

l Predstavujeme Národné hudobné centrum l 

Hovorí jeho ústredný riaditeľ Pavol Bagin 

Slovenská hudobná kultúra predstavuje j e
den zo základných pilierov nášho duchovného 
bohatstva. V snahe o zachovanie všetkých ak
ti vít v oblasti hudobnej kultúry a v úsilí o za
bezpečenie ďalši eho rozvoj a hudobného ume
nia, dňom l . januára l. r. zriadilo Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky NÁRODNÉ 
HUDOBNÉ CENTRUM. 

Táto inštitúcia, ktorá vznikla transformáciou 
umeleckej agentúry SLOVKONCERT, bude 
pôsobiť ako národné metodické centrum. Jeho 
perspektívne smerovanie a obsahová náplň 

činnosti j e vymedzená Zriaďovacou listinou. 
Už základné organizačné zložky predestinujú 
poslanie inštitúcie: 
a) Sekcia metodiky a výskumu hudobnej 

kultúry a dokumentačnej činnosti 
b Sekcia vydavateľskej činnosti 
c) Sekc.ia umelecko-obchodnej činnosti 

(umelecká agentúra Slovkoncert). 
Tieto tri základné zložky inšli!úcie vytvá

rajú predpoklady na to, aby Národné hudobné 
centrum usmerňovalo hudobné kabinety Re
gionálnych kultúrnych centier a ostatné štátne 
hudobné inštitúcie v zri aďovacej právomoci 
krajských a okresných úradov. Národné hu
dobné centrum bude zabezpečovať expertízy o 
stave hudobnej kultúry v celej žánrovej oblasti 
a v rámci špeciálnej výskumnej činnos ti zame-

!KONKURZY! 
Ústredný riaditef Národného hudobného 

centra a Rada Slovenskej hudobnej únie vypi-
• su jú konkurz na obsadenie miesta vedúceho re

daktora časopisu Slovenská hudba. 
Podmienky konkurzného konania: 

l. vysokoškolské vzdelanie v hudobnej oblasti ; 
2. minimálne I O-ročná prax v hudobnej oblasti ; 
3. profesionálna zna losť slovenského spisovné

ho j azyka; 
4. aktívna znalosť najmenej dvoch cudzích j azy

kov; 
5. aktívna znalosť počítačových redakčných a 

typografických technológií. 
V prihláške na konkurzné konanie písomne 

predložte: 
l . Životopis; 
2. Návrh koncepcie časopisu Slovenská hudba 

pre rok 1997 a s výhľadom na budúce obdo
bie. 
Prihlá~ky na konkurz posielaj te do 31. marca 

1997 na adresu: 
Národné hudobné centrum 
Michalská ul. č. lO 
815 36 Bratislava. 

Termín konkurzu bude uchádzačom oznáme-
ný písomne. 

••• 
Riad ite ľ Státnej filharmónie Košice vyhlasu

je výberové konanie na miesto 
manager orchestra (inte~nt). 

Požiadavky: aktívna znal osť anglického jazy
ka (ďalší jazyk, najlepšie nemec
ký, vítaný), vzťah k vážnej hud
be. 

Náplň práce: zodpovednosť za aktivity symfo
nického orchestra v tuzemsku i v 
zahraničí, dohodovanie a prípra
va zmlúv, koordinácia prevádzky 
orchestra. 

Ponúkame: právomoci námestníka ri ad iteľa, 

významné spoločenské postave
nie, zodpovedajúce platové ohod
notenie. 

Žiadosti so stručným životopisom zasielajte na 
adresu: Státna fi lharmónia Košice, Moyzesova 
66, 04 1 23 Košice. 

Informácie: tel. č. 622 45 09 

ranej na jednotlivé oblasti slovenského hudob
ného života, pričom bude vypracovávať odpo
rúčania na j ej ďalší rozvoj . Národné hudobné 
centrum bude vykonávať vydavateľskú činnosť 

periodických a neperiodických publikácií a 
hudobnín. Bude zhromažďovať archívne mate
riály a v spolupráci s ďa l šími organizáciami 
pôsobiacimi v tej to sfére bude vytvárať infor
mačnú databázu. 

V sekcii umelecko-obchodnej činnosti plá
nuje organizovať vybrané hudobné festivaly, 
koncertné a muzikologické podujatia v spolu
práci s medzinárodnými organizáciami podob
ného zamerania a propagovať slovenské hu
dobné umenie a j eho výsledky na území 
Slovenskej republiky a v zahraničí. 

Na čele j ednotlivých sekcií sú vymenovaní 
riaditelia, odborníci príslušných špecifík. Do 
funkcie riaditeľa Sekcie metodiky a výskumu 
hudobnej kultúry a dokumentačnej činnosti 
som vymenoval doc. PhDr. Ladislava Mokrého, 
CSc., do funkcie riaditeľa Sekcie vydavateľskej 

činnosti Mgr. Vladimíra Godára, CSc., a do 
funkcie riaditeľa Sekcie umelecko-obchodnej 
činnosti doc. Mariána Lapšanského. Som hlbo
ko presvedčený, že všetci traja kolegovia, špi č
koví odborníci vo svojich profesiách, budC1 ria
diť zverené úseky Národného hudobného centra 
na prospech slovenskej hudobnej kultúry. 

Medzi dôležité úlohy Národného hudobné
ho centra patrí starostlivosť o .lakladanie a roz
voj hudobných kabinetov pri Regionálnych 
kultúrnych centrách, ktoré by sa postupne mali 
tať kľúčovou zložkou podpory profesionálne

ho hudobného umenia v j ednotlivých regió
noch Slovenska, pri zohľadňovaní hudobných, 
spoločenských a kultúrnych špecifík regiónu. 
Ich cieľom bude vytvárať a zlepšO\ al podmien
ky na uplatnenie umeleckých aktivít a hudob
no-kultúrnych podujatí s prezentáciou diel slo
venskej hudobnej kultúry v celej žánrovej a 
druhovej pestrosti . 
Vydavateľská činnosť Národného hudobné

ho centra sa v roku l 997 zameria na dve zá
k ladné oblasti : 
a) oblasť pedagogickej literatúry ab entujúcej 

na domácom trhu prakticky od roku 1991 ; 
b) edíciu zákl adnej historickej literatúry, nad

väzujúc na predchádzajúce edície vydava
teľstva OPUS, Fontes musicae in Slovacia 
a Stará hudba na Slovensku. 

Národné hudobné centrum vynaloží max i
málne úsilie už v roku 1997 na prípravu a vy
danie niektorých titulov z pera autorov akými 
sú J. Kresánek, M . Filip, O. Elschek, J. Lengo
vá, A . Albrecht a z prekladovej literatúry dielo 
Nezodpovedaná otázka Leonarda Bernsteina. 

Medzi závažné Cilohy v Sekcii vydavateľskej 

činnosti patrí zabezpečenie vydávania dvoch 
j ediných periodík v oblasti hudobnej kultúry 
na Slovensku, časopis Hudobný život a štvrť
ročného periodika Slovenská hudba. 

Sekcia umelecko-obchodnej činnosti bude 
dozaista nadväzovať na všetky úspešné akti vi
ty bývalého Slovkoncertu, s rozšírením pô
sobnosti o zabezpečenie vybraných medziná
rodných festivalov na Slovensku. Pôjde v pr
vom rade o Bratislavské hudobné slávnosti, 
ale aj o VII. ročník medzinárodného festi
valu MELOS-ÉTOS, VII. medzinárodný 
Stredoeurópsky festival koncertného ume
nia v Ziline a Vl. medzinárodný festival 
SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY, 
ktorý sa má v tomto roku uskutočniť v podtat
ranskej oblasti a na Spiši. Pochopiteľne, Ná
rodné hudobné centrum si hľadá svojbytné 
partnerstvo aj s takými medzinárodnými hu
dobnými podujatiami akými sú Bratislavská 
lýra a Bratislavské jazzové dni. K práci na 
týchlo dominantných hudobných podujatiach 
na Slovensku budú zaiste svojimi skúsenosťa
mi prispievať odborníci v príslušných žánro
vých oblastiach, pričom, samozrejme, počíta

me so spoluprácou Slovenskej hudobnej 
únie, ktorá vo svojich spolkoch a člen kej zá
kladni predstavuje "mozgový" tra. L v oblasti 
hudobnej kultúry . Nielen Slovenská hudobná 
únia, ale aj ďal š ie inštitúcie, pôsobiace na 
Slovensku v oblasti hudobnej kultúry, budú 
mať plnú možnosť samostatne realizovať svoj e 
doteraj šie aktivi ty, ale navyše od nich očaká
vame účinnú a aktívnu spoluprácu. Pôjde tu 
totiž v prvom rade o prospešný rozvoj sloven
skej hudobnej kultúry. O tom, že spolupráca 
j ednotlivých inštitúcií j e možná, sme sa mali 
možnosť presvedčiť pri vlaňaj šom Roku slo
venskej hudby, ktorý napriek kuvičím hla
som sa stal dobrou štartovacou čiarou pre ďal
ší rozvoj našej hudobnej kultúry. 

-r-

Cestné občianstvo Bratislavy 
Lucii Poppovej 

Za obohatenie ľudského poznania vynika
júcimi tvorivými výkonmi a za reprezentáciu 
Bratislavy v zahraničí udelilo mestské zastu
piteľstvo minulý týždeň speváčke Luci i 
Poppovej čestné občianstvo hlavného mesta 
SR in memoriam. L . Poppová bola nevšed
ným talentom na svetových operných scé
nach. Poslednýkrát vystúpila na koncertnom 
pódiu vo Viedni v septembri 1993. Od roku 

1995 sa na j ej počesť z inic iatívy komorného 
orchestra Capella I stropolitana konajú v Bra
tislave koncerty s názvom Hommage !l Lucia 
Popp. V tomto roku sa uskutočnia 16. a 23. 
marca v koncertnej sieni Slovenskej filhar
mónie. Pri tejto príležitosti by mal ocenenie 
svoj ej dcéry in memoriam prevziať Ing. Ru
dolf Popp. 

-r-

Premiéra v Košiciach 
Slovenskú premiéru kantáty pre detský 

hlas, recitáciu, detský zbor a orchester Posled
ný sen starého duba, slovenského s kladateľa 
Juraja Filasa, žijúceho v Prahe, uviedla 20. 
februára Státna filharmónia Košice. Okrem 
tejto skladby, ktorá mala premiéru v Cechách 
r. 1984, zaznela pod taktovkou Stanislava M a
euru ešte symfonická báseň Vodník od A nto
nína Dvoráka a Koncert pre k lavír a orchester 
č . 2 Johannesa Brahmsa v interpretácii Danie-

ly Varínskej . Na uvedení Filasovej skladby sa 
podieľa l Košický detský zbor. Jeho zbormaj
stri - umeleckí vedúci Ofga a Ľubomír Varín
ski -spolu s ďa lšími ocenenými, prevzali z rúk 
primátora Rudolfa Schustera výročnú Cenu 
mesta Košíc za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
detského zborového spevu na východnom 
Slovensku a za vyše štvrťstoročné pôsobenie v 
oblasti hudobného umenia . 

Spomienka na koncert 
B. Bartóka 

Koncertom Hommage a Bartók pripome
nuli si 2 1. februára vo veľkej sále Podunaj 
ského múzea v K omárne koncert svetozná
meho maďarského skladateľa Bélu Bartóka 
v r. 1924. Poslucháčom a predstavili ko
mán1anskí alebo z K omárna pochádzajúci 
interpreti. 

V programe podujatia, nad ktorým pre
bral patronát viceprimátor Ladislav Stuben
dek, vystúpil komorný orchester Comorra 
pod vedením člena M oyzesovho kvarteta 

Františka T oroka, zmiešaný spevácky zbor 
Concordia pod vedením Stefana Stubende
ka, klaviristky A gatha Csehiová a Gabr iela 
Gytikérová a huslistka Szilvia Szigetiová. 

Z diel B . Bartóka zazneli sloven ké, ru
munské a maďarské ľudové piesne, Si
kulské tance, Sonatína a ďalš ie. Koncert, 
ktorý sa uskutočnil na rovnakom mieste, 
kde vystúpil aj B . Battók pred 73. rokmi, 
doplnili diela Franza Liszta a Zoltána Ko
dálya. 
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Rozhlas . , . 
v Januari 
Kto sústavne počúva rozhlas, postrehol, 

že v januári boli hudobno-slovné relácie 
venované prevažne súčasnej hudbe či hud
be 20. storočia. 

Melánia Puškdšová (15. /.) pripravila 
koncert pod ndzvom Počúvajme hudbu 
20. storočia. Odzneli diela S. Prokofieva, Z. 
Kodálya, N. Rajčeva, E. Such01Ta a J. Pod
prockého. Škoda, že z tvorby Podprockého 
vybrala úpravu starej hudby, čo narušilo 
jednotnú dramaturgiu zaujímavého progra
mu. 

Tá istá redaktorka uviedla program 
Skladatelia v Paríži (26. 1.). Išlo o Tribú
nu UNESCO, o ktorej veľmi zaujímavo 
hovorili dvaja mladí slovenskí skladatelia: 
Robert Rudolf, žijúci v Paríži, ktorý sa po
dieľal aj na výbere skladieb, a v posled
nom čase veľmi aktívny a úspešný Mirko 
Krajči. 

Tribúna UNESCO je akousi kombiná
ciou súr'aže a prehliadky. Prvý výber 
prebieha na domácej pôde krajiny, od
kiaľ sa pošle niekoľko nahrávok d iel v 
trvaní naj viac 35 minút. Z tých sa v Pa
ríži vyberie JO skladieb. Nevyberá poro
ta, ale zástupcovia rozhlasových staníc, 
prípadne producenti. Medzi nimi j e aj 
náš Robert Rudolf Výber sa deje bodo
vaním a kto získa naj viac bodov, zara
ďuje sa do poradia. No nielen pn1ých 
desať profituje, ale aj ďalJie skladby si 
rozhlasové stanice vyberú do vysielania. 
Tak aj skladba Mirka Krajčiho Sym
fonia da rekviem bude zniet' z niekol'
kých európskych rozhlasových stcmíc, 
hoci nebola medzi prvými desiatimi. Na 
prvom mieste sa umiestnil švédsky skla
dateľ Peer Lindgren. 

V rdmci pravidelného koncertu Skla
datelia-diela-interpreti som si ( 16. l .) s 
veľf...jm pôžitkom vypočula oratórium A. 
Honeggera Kráľ Dávid v mamenitej inter
pretdcii Ceskej filharmónie a Ceskéhn fil 
harmonického zboru pod taktovkou sve
tovlámeho dirigema Sergea Baudoa. 
Vďaka za tento zážitok patrí redaktorke 
Etele Cárskej. 

Uvítala som novú zaujímavú reldciu 
Igora Javorského Co nového vo svete hud
by, ktorä sa bude vysielať raz mesaôte. 
Autor a moderátor v jednej osobe predsta
vuj e nové CD nahrávky. Jeho výber je 
zaujímavý. 15. januára poslucháčov obo
známil s nahrávkou starej gréckej, rímskej 
hudby a s gregoridnskym chorálom rané
ho kresťanstva. Podobne zduclwvnelé sú 
Hebrejské melódie Mauricea Ravela, kto
rý úspešne prenikol i do t((jov hudby staro
veku. Vynikajúca je interpretdcia Evy 
Garajovej a Daniela Buranovského. 

Igor Javorský krásnymi slovami uviedol 
15. symfóni u Dmitrija Šostakoviča v inter
pretácii Moskovskej filharmónie s dirigen
tom Kirilom K01;dr?Jšinom. O poslednej 
časti povedal, že je to meditdcia o posled
ných veciach človeka a o nekonečne. 

Ako Lider zapôsobila na mňa posledná 
uvddzand skladba amerického skladateľa 

(podľa slov Javorského výtržníka) St. 
Reicha. Vraj svojou minimal-music šoku
je. 'liadny šok, ale nuda. Škoda, do takej 
skvelej dramaturgie relácie to nepatrilo. 

Rada počúvam pravidelnú reláciu ABC 
o hudbe, v ktorej autor Marián Jurík a re
daktor Hanuš Domanský obovwmujú 
posluchdčov s významnými osobnosr'ami 
hudby. V janudri to boli dvaja svetoznámi 
klaviristi, ktorých sme už pvcYufi aj v Bra
tislave- Alfred Brende/ ( 16. l .) a Chrisov 
Eschenbach (23. / .). 

Brende/, žiak Edwina Fischera, najrad
šej hrd Beethovena, ale aj Liszta, Schuber
ta a Schumanna. Nehrá Bacha a Chopina. 

Eschenbach, sirota z koncentračného 

tdbora, vychovávand adoptfvnymi rodič
mi, študoval v Hamburgu klavír, husle a 
dirigovanie. Už ako 25-ročný, s pomocou 
H. v. Karajana, stal sa svetovou hviezdou. 
Spomíname na jeho vynikajúcu interpretá
ciu 5. klavírne/zo koncertu L. van Beetho
vena so SF a dirigentom L Slovákom na 
BHS. 

Zaujala ma i re/cicia Pavla Ungera 
Dotyky s operou (4. 1.) ako aj Dialógy s 
hudbou autorky Zdenky Berndtovej a re
daktorky Melánie Puškášovej o Fronzovi 
Schubertovi (20. l .). 

ANNA KOV ÁROV Á 
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Di •i gent na export 
Peter Feranec (32) študoval na Konzervatóriu v Bratislave organ a dirigo

'flllle. Po platom ročníku využil možnosť štúdia na Konzervatóriu v Lenin
pe u medzinárodne uznávaného dirigenta prof. M. Jansonsa. Po návrate 
ltudoval vo VIedni u prof. Ostereichera. 3 sezóny pracoval v bratislavskej 
Opere SND. zvíťazU v dirigentskej súťaži Fórum mladých umelcov vo Vied
Dl, dirigoval Komornú operu a Komorný orchester vo Viedni. Momentálne 
Je Wdlrigent v BoRom Teatre v Moskve - prvý cudzinec na tomto poste v 
20. storolí. Je zarážajúce, že na Slovensku sa iba vefmi málo vie o jeho akti
'fitKb a medzinárodných úspechoch. Využila som preto jeho dočasnú prí
tomnosť v Bratislave a požiadala ho o rozhovor. 

Ako sa začala vaša spolupráca s Boľšim 
Teatrom? 
Keď som sa stal vft'azom dirigentskej sút'ale 

Fórum mladých umelcov vo Viedni, dostal som 
možnost' pracova( s viedenským komorným or
chestrom a vo viedenskej komornej opere. Diri
goval som Dona Giovanniho a Figa rovu svadbu 
na /emých festivaloch "Mozart v Schänbnme", 
kde som oddirigoval 121 predstavení. V tom ča
se vo Viedni pósobil a ešte pósobí Fond rozvoja 
Bofšovo Teatra - Veľkého divadla v Moskve, 
klorý pomáha hľadat'jinaltént. zdroje a umelcov, 
spevákov, etc. Oslovila ma jeho prezidentka -
pani Jachimovicz. aby som naštudoval Figa rovu 
svadbu v Bofšom Tea tre. Premiéra bola vo feb
ruári /995 a bo/na ňu veľký ohlas, kritiky sa vy
jadrovali v superlatívoch. Moja zmluva však 
skončila a ja som odišiel. Začiatkom mája mi za
volal novovymenovaný riaditeľ B. T. - tanečník a 
choreograf V. Vasiliev, či by som neprijal miesto 
šéfdirigema. S tým som, samozrejme, nepočítal, 

veď B. T. bol vldy baštou Rusov- vitrínou ruské
ho operného umenia. V máji som ale prišiel, od
dirigoval som dve predstavenia "Figarky", pod
pfsal som zmluvu a šiel som s nimi na prvé turné 
do Japonska. Tak sa začala moja spolupráca. 

Za akých okolností ste odchádzali z Bra
tislavy? 

V Bratislave bola vtedy veľmi zvláštna situá
cia. V opere som mal zmluvu ako korepetítor, 
hoci som nikdy nekorepetova/, ale dirigoval. Di
rigoval som opery ldomeneo, Čarovná flauta, 
Figarova svatba, Netopier, balety Luskáčik a 
Márna opatmost'. 28. decembra /993 mi opera 
nepredlt ila zmluvu s odóvodnením, l e som "ne
zapadol" do kolektívu. Dozvedel som sa ro v 
podstate 28. decembra, bez [iadnej lehoty, pre
rote právne nikto nemal povinnost' upozomit' ma 
vopred. Vtedy som to považoval za veľký podraz 
ul len z toho dóvodu, le som mal rodinu - naro
dila sa nám dcéra a ja som sa ocitol na chodní
ku. To bol darček od pána Hruballfa k Novému 
roku. Rok som bol vo vzduchoprázdne. Bolo to 
ťatké obdobie hľadania dirigentských mož.JZostí, 
aby sme sa vóbec u[ivili. Ale 1ta toto obdobie 
veľmi nerád spomínam. 
Vráťme sa k vašej momentálnej situácii. 

Mohli by ste nám bližšie opísať, čo je nápl
ňou vašej práce ako šéfdirigenta v Boľšom 
Teatre? 

Mólem poveda(, le je to mimoriadne zodpo
vedná funkcia hlavne pre mladého človeka zo 
zahraničia, ktorý dovtedy šéfdirigentom nikdy 
nebol. Séfdirigem fotil neznamená len, le je 
prvý dirigent, má voľnost' v repertoári a má ur
čité privilégiá. Je to predovšetkým veľká zodpo
vednost'. Nachádzam sa neustále pod drobno
hľadom či už zvnútra divadla, alebo zvonka. 
Mám molnost' rozhodova( o ľudských osudoch, 
no musím rozmýšľať predovšetkým sociálne. 
Dnes už mólem bilancovat'- le za dva roky sme 
urobili to, čo nemá ani jedno ruski divadlo. Má
me zmluvný systém, množstvo sponzorov, patrí
me priamo pod ruskú vládu, nie pod Minister
stvo kultúry, máme vlastný rozpočet. 

Vydobyli sme si, te sólisti a dirigemi nwjú ho
noráre za predstavenia, zvýšili sa platy. Snažíme 
sa vybavovat' byty sólistom a členom orchestra, 

nakoľko situácia s bytmi je v Rusku katastrofdl
na. No, aby som sa vrátil k otázke, v prvom rade 
je nápbl práce viac organizačná, administratív
na. Organizujem konkurzy a ZLÍČasulujem sa ich, 
pripravujem se:ónu. B. T. má program hotový 
ce/tí sezónu v predstihu, čo je tiež veľký úspech, 
uvedomujúc si, te sa všetko neustále mení. Je 
tam inflácia, devalvácia, zákony sa menia tak
mer každý týlde1!. Rozvrhmíť premiéry je tiež 
veľmi náročné, najmä z finančného hľadiska. 
Častokrát je po čase z póvodného rozpočtu ro:
počet dvojnásobný, lebo ceny vzrástli a rubeľ 
klesol. Napriek tomu sa nám ešte nestalo, ahy 
sme museli predstavenia m šit', alebo meni(. 

Čiže toto je ďalšia stránka veci- organizova( re
pertoár, n01•é premiél)', robiť celkovú reper
todrovú politiku divadla. Medzit_ým musím štu
dovať ďa We diela. pretole väčšina : nich je pre 
1111la nových. Keď som prišiel do B. T. , mal som 
veľmi malý repertoár - asi IO opier, dnes ich 
mám vyše 35. Je to funkcia, ktorá ma celého po
hltí a pokiaľ som v Moskl•e, som od rána do ve
čera v di1•ad/e. 

Ako ste spokojný so svojou prácou po ume
leckej stránke? 

Prevád:ka je obrovská. V divadle, okrem 
111/la, pracuje ešte osem dirigentov. Hráme katdý 

Snímka archív 

de1l okrem pondelka, v sobotu a nedeľu sú na 
programe dve predstavenia. Orchester je na to 
prispósoben.Ý- md 238 členov. Hrdme tiež "sym
fonické koncerty na pódiu", cyklus, ktorý som 
zaviedol. Je to výborné najmä :psychologického 
a profesionálneho hľadiska, pretože je rozdiel 
hrat' na pódiu a v orchestrálnej jame. Symfo
nický repertoár je obrovský - minuhí sezónu sme 
zahrali 52 koncertov, čo je počet, myslím si, po
rovnareľný so SIOI•enskoujilharmóniou. 
Čo sa týka práce s orchestrom, hráči stí profe

sionáli, na 1•eľmi vysokej remeselnej úrovni. V 
prvom rade stí všetci absolventi Moskovského 
kon:ervatória - ro je podmienka. Nakoľko vymo-

Kategória svojbytnosti v súčasnej európskej kultúre 
(Dokonlenie zo str. l ) 
stali príkladom účinkujúcim z centra na výtvar
né umenie vtedajšieho civilizovaného konti
nentu. 

Na produkt kultúry, ktorý bol vytvorený so 
spoluúčasťou národov európskeho kontinentu 
v mnohorakých premenách a mnohovrstvových 
vplyvoch, možno pojem svojbytnej kultúry 
aplikovať len ako všeobecne platný - práve ako 
"európsky". 

Interpretácia svojbytnosti sa dá vysvetl iť 

prostredníctvom umeleckého myslenia len ako 
relácia. Túto tézu podporuje fakt psychologic
kého vývoja národov i a priori dané psycholo
gické kvality ľudského subjektu vzhľadom na 
jeho antropologický vývoj. 

Keby bola psychologická svojbytnosť typická 
pre proces tvorivého aktu, nebolo by možné 

včleniť národné znaky vo funkcii elementov do 
nových, iných umeleckých kontextov - bola by 
paralyzovaná metóda štylizácie, nevznikli by 
inovatívne vrstvy v umeleckej tvorbe a vObec 
by bola otázna umelecká interpretácia umelec
kých diel a pod. 

Pre väčšinu civilizovaných štátov kontinentu 
sa ekonomická integrita stala realitou - je poní
maná ako "záruka" ich prežitia. S tým súvi í aj 
možnosť kultúrnej integrácie viazanej na pred
stavu splneného želania. Ak sledujeme načrtnu 

tú vývojovú líniu kriticky, javí sa protirečivo, 

mnohorako, ba po jej konzekventnom sledovaní 
sa premieňa na nositeľa nebezpečenstva niveli
zácie kultúry, kedy by Európa ukončila to, čo sa 
už niekoľko desaťročí realizuje vlnou "amerika
nizácie". 

Pre európsku produkciu kultúry by to znan1e-

nalo konečnú stratu jej dynamiky a jedinečnej 
expresívnosti - nasledovalo by vzdanie sa sub
stancionálneho životného princípu. 

KonOiktný a komplikovaný stav vyvoláva 
následnú nutnosť spočívajúcu v rešpektovaní 
svojbytnoMi kultúr národov kontinentu a oslo
bodenia sa od iracionálnej predstavy, podľa kto
rej svojbytná kultúra znamená uzavretosť a zao
stalosť. Téza o svojbytnosti ako synonymum pre 
vlastný, nedotknuteľný, stály, bezpodmienečne 
platný, originálny - vypovedá o možnej obeti 
ideologickej lži, ktorej sa moderná spoločnosť 
musí vzdať. 

Nová racionalita si síce vyžaduje záväznosť 
voči našej vlastnej kultúre, aby na druhej strane 
mohla ochraňovať kultúrnu mnohorakosť, mo
hla ju vyhodnocovať a tvorivo prehodnotiť ako 
inšpiračný zdroj. 

3 
ž.enosti B. T. sú skllfočne lepšie ako v ostatných 
orchestroch a divadlách v Rusku, máme mož
nost' si vybrat' kvalitatívne dobrých hráčov. 

Môlem spomenú( koncermého majstra, ktorý je 
laureátom Čajkovského stít'ate, učí v Ríme a na 
Moskovskom konzervatóriu. Pri naštudovanf re
pertoáru som zaviedol trošku iný systém práce 
ako bol dovtedy. Na prvých dvoch skúškach pre
čftame celý materiál, poviem hráčom svoju zá
kladnú predstavu o frázach, témach a celkovom 
výraze. Hudobníci dostanú materiál domov a 
katdý si musí1 za gva týldne naštudovat' part 
sám. Koncertní ma]!rri si potom zoberú jednotli
vé skupiny a všetko spolu nacvičia. Keď sa po 
týldni alebo dvoch stretneme, mólem sa ul zao
berať iba farbami a nuansami. Máme čas na 
profesionálnu a detailnú prácu. S orchestrom 
máme velmi dobrý kontakt a je to cít it'. Vedia, le 
majú pred sebou človeko, ktorý sa o nich zaují
ma nielen z hľadiska profesionálneho. 

Najviac ma však prekvapila nesmieme vysoká 
profesionálna česť hudobníkov. Ak sa napríklad 
niekto pomýli - čo sa stane naozaj každému, tak 
ho to skwočne mrzí a príde sa ospravedlni( Na 
katdom turné sa napríklad cvičí - dopoludnia, 
keď je voľno, celý hotel Vleje. A ak máme turné 
ako teraz v USA - 23 koncertov v 23. mestách 
za mesiac, je to naozaj veľmi náročné. Sú to 
nesmieme oddaní muzikanti - telom i dušou - za 
čo ich zboliíujem. Viem, te keď raz odfdem 
z B. T., tento vzťah mi bude veľmi chýbal' a asi 
ho ul nenájdem nikde. 

Neutrpel váš rodinný život tým, že ste sa s 
manželkou a dcérou museli presťahovať do 
Moskvy? 

Myslím si, te rodina tým netrpí. Dokázali sme 
sa prispósobit', prerote je to skutočne ponuka, 
ktorá sa t'atko odmieta. Keby som ale videl, že 
moja rodina trpí, všetko by som zariadil inak. 
Pre mňa je rodina na prvom mieste. Náš osobný 
[ivot je v poriadku - máme veľký byt na českom 
veľvyslanectve, čo nám umožnilo zobrat' si "ba
bysitter" z Bratislavy. Vidím, le moja štvorročná 
dcéra je spokojná a 1zič jej nechýba. Učí sa po 
nemecky, po rusky a má veľa kamarátok. Man
telka (Bolena Berkyová- pozn. red.) tiel aktívne 
pracuje - spieva v B. T., berie korepetície, hodi
ny spevu a koncertuje na slovenskom a českom 
veľvyslanectve. Som naozaj veľmi rád, te tieto 
veľvyslanectvá veľmi úzko spolupracujtí a ne
VVlikajtí [iadne slovensko-české malicherné 
problémy. Máme kúsok domova, ktorý sme si zo
brali do kvetináčov. Je to všetko fajn. 

Aké sú vaše najbližšie plány? 
Od 19. januára sme na tu mé v USA. Máme 23 

koncertov a končíme /9. februára v Carnegie 
Hall v New Yorku. V marci preberám PikovLÍ dá
mu v Moskve a začínam pracova( na A ide, ktorá 
bude mat' premiéru 27. mája. 

V jtíli ideme s celou operou na turné do jedné
ho mesta - Grazu. Uvedieme osem predsravení 
Borisa Godunova, šest' predstavení Pikovej dá
my a štyri predstavenia Zlatého kohútika - od 
Rimského-Korsakova. 

V auguste letíme iba s orchestrom do Atén na 
festival, kde uvedieme tri symfonické programy 
a 19. augusta nám začína sezóna. Trochu skór, 
pretože Moskva má jubileum - 850 rokov od za
lotenia mesta a koná sa obrovský medzinárodný 
festival, na ktorom sa zúčastníme aj my. 

V septembri začfnam pracovat' nad novo11 
premiérou Láska k trom pomarančom a som 
veľmi, veľmi rád, že sa nám podarilo dostat' do 
divadla veľkého režiséra Petra Ustinova, ktorý 
má túto operu režírovať. 

V decembri letím do Logdýna, kde mám debu
tový koncert s Londýnskou filharmóniou a s vý
borným sólistom V. Repinom. Z Londýna letím 
do Číny na mesačné tu mé s operou. 

Máte v pláne predstaviť sa po dlhom čase 
aj domácemu publiku? 

Z Bratislavy som dostal pozvanie od Slo
venskej filharmónie na jeden koncert, bohužiaľ, 

nemóžem túto ponuku akceptoval', pretote mám 
povinnosti vB. T. Dúfam ale, le sa ponuka zopa
kuje a nám sa poda rf nájst' vhodný termín v se
zóne 1997-98, aby som sa predstavil po dl/1om 
čase aj slovenskému publiku. 

Pripravila ZUZANA ()URCEKOV Á 

V modernej spoločnosti sa pre kultúru črtajú 
nové inovačné trendy s tendenciou syntetiwvať 

ľudské schopnosti, trendy kultúrnej tvorivej 
schopnosti a informačnej difúzie medzi vedou a 
umením, jeho žánrami a druhmi, trendy univer
zalizácie étosu moderného človeka ako výrazu 
všeobecných ľudských práv v konflikte s ideo
lógiami, so slepotou partikulárnej morálky a po
litiky. 

Nemožno zaručiť, že spoločenské vedy budú 
schopné riešiť aktuálnu situáciu. Riešenia sa 
však spoločnosti ponúkajú zvládnutím komple
mentárnych úloh, na ktorých by sa mala zúčast
niť celá európska spoločnosť. Na význam zaru
čenia a zachovávania slobody národov a jednot
livcov, na nutnosť rovnováhy medzi štátom a 
trhom, na sociálnu spravodlivosť ako nutnosť 
základu emancipácie ľudí poukázal C. F. von 
Weizsäker už roku 1978. To by pomohlo zabez
pečiť hodnoty, akými sú: mier, moc, kultúra a 
ekológia - dnes aktuálne a jedine zaručujúce 
stabilitu pri uchovávaní svojbytnosti európskej 
kultúry. 



4 KONCERTY 

J Z januárovej Reduty J 

16. a 17. januára. Richard Wagner: 
Tannhäuser, predohra. František Ba
bušek: Klavírny koncert. Felix Men
delssohn-Bartholdy: S. symfónia. Slo
venská filharmónia. Dirigent Andrew 
Mogrelia. Sólistka Dana Varínska. 

Mám v živej pamäti, keď som impozant
nú, na spôsob budhistických učencov a 
mníchov vyholenú hlavu Andrew Mog
reliu vídaval sedávať v Redute na galérii 
počas koncertov Slovenskej filharmónie. 
Vtedy úspešne spolupracoval s naším roz
hlasovým orchestrom. Napriek tomu si 
považoval za povinnosť prísť si vypočuť 
orchester, s ktorým ho už vtedy zrejme 
viazala zmluva. Povedal by som, že takýto 
prístup dirigenta voči orchestru a aj voči 
inštitúcii , ktorú tento orchester reprezentu
je, je príkladný, dôsledný a profesionálny. 
Dôvodov tešiť a na vystúpenie mladého 
anglického dirigenta bolo preto viac. Tro
chu ma však zarazila a moje očakávanie 
"schladila" dramaturgia koncertu. Okrem 
Wagnerovho Tannhäusera nebolo vlastne 
na ponukovom liste niČ veľmi atraktívne a 
nič také, s čím by mohol Mogrelia fascino
vať natoľko, ako fascinoval počas uplynu
lých rokov napríklad s Mahlerom, Sibe
liom alebo Sukom pod "Pyramídou". Na
pokon, amotný priebeh koncertu mi dal 
sčasti za pravdu. Wagnerova uboleno-ex
tatická vízia Tannhäusera a jeho príbehov 
bola jednoznačne zlatým klincom progra
mu. Od prvých okamihov som na pódiu 
zacítil porozumenie, súhru a túžbu za
bodovať naplno. Ladilo aj to, čo inokedy 
neladí optimálne, z orchestra sa ozývali 
zdravé tóny, dynamická škála bola zrazu 
obohatená aj o stredné registre a k vrcho
lom gradácií sprevádzal Andrew Mogrelia 
poslucháčov veľmi obozretne a cieľavedo
me. Wagner znel akosi ľudskejšie a príve
tivo. Dirigent a hráči odbúrali prebytočný 
pátos a posunuli mystiku príbehu bliMie k 
mysleniu dnešného človeka (hoci nepo
chybujem o hfbke Mogreliovho duchov-

ného zázemia). Celkom mi vyrazilo dych, 
keď v klimaxe predohry Mogrelia a naši 
hornisti dokázali preraziť objemnú zvuko
vú bariéru tutti orchestra a ozdobili tento 
vrchol prenikavým hornovým signálom 
nesúcim sa ponad všetko ostatné. Bravo! 
Len beda, prebeda, po Wagnerovej extáze 
nasledovala tortúra - aspoň pre mňa. Ne
viem, kedy a koho napadlo zaradiť Kla
vírny koncert Františka Babuška do dra
maturgického plánu SF. To už naozaj ne
disponuje slovenská literatúra niečím 

vznešenejším a aktuálnejším?! Prečo nám 
tí, ktorí poverili Danu Varínsku touto syzi
fovskou robotou (lebo to bola ozaj robota, 
nie práca a tobôž nie interpretácia), prečo 
nám teda nedopriali vychutnať majstrov
stvo veľkej dámy slovenského interpretač
ného umenia v niečom krajšom? A už 
vôbec nechápem, ako sa na to všetko díval 
Andrew Mogrelia. Ruky mal síce vynika
júce, ale v zmätku, ktorý popísal pán Ba
bušek do partitúry, by sa vyznal vari iba 
archanjel. Takže hudobné výjavy prvomá
jového sprievodu v prvej, neskutočne dl
hej časti , alebo vízie bagdadského bazáru 
vo finále lemovali útrpnú cestu poslucháča 
a všetkých zúčastnených hudobníkov ve
dúcu k vytúženej pauze. 

Po Babuškovom koncerte už sotva čo 
mohlo pozdvihnúť moje poslucháčske am
bície z prachu. Reformačná, ale vôbec nie 
reformná symfónia Mendelssohna-Bar
tholdyho je na to príliš slabá a subtílna. 
Potrebovalo by to vari čosi razantnejšie. 
Navyše, na Mendelssohna-Bartholdyho 
asi neostalo veľa času, čo som pocítil v ná
vratoch k typickým filharmonickým kolí
ziám v ladení a v cifrovaní náhrdelniko
vých sláčikových pasáží. Babušek bol prí
liš požadovačným partnerom v programe 
koncertu, nuž, biedermeier Reformačnej 
symfónie, kombinovaný s pátosom citova
ných melódií, nestačil dohnať to, čo všetci 
stratili pri realizácii klavírneho koncertu. 
Nič to, treba sa tešiť na vystúpenie 

Dirigent Andrew Mogrelia Snímka archív 

Andrew Mogreliu v Slovenskom rozhlase 
plánované zatiaľ na máj. Len aby to vyšlo 
(na programe je našťastie Mozart a R. 
Strauss ... ). 

23. a 24. januára. Johannes Brahms: 
Husľový koncert. Karol Szymanowski: 
3. symfónia. Slovenská filharmónia. 
Spevácky zbor mesta Bratislavy. Diri
gent Bystrík Režucha. Zbormajster 
Ladislav Holásek. Sólisti Václav Hu
deček, Ryszard Minkiewicz (tenor). 
Človeku a asi nikdy príl iš neoplatí la

mentovať nad vlastným údelom. Sledujúc 
počínanie Václava Hudečka v Brahmso
vom veľdiele ma takmer rozplakalo. Je ne
uveriteľné, ako niektorí interpreti tlačia 

nás, "verbalistov" k múru. Príde veľké me
no, slávny človek ovenčený množstvom 
vavrínov a na pódiu Reduty dokazuje, ako 
vôbec nerozumie (alebo skôr, nechce ro
zumieť) tomu, s kým duchovne komuniku
je. Johannes Brahms dostal od Václava 
Hudečka naozaj dobré "školenie", ako to 
mal všetko urobi ť. Načo vera hfbavosti, 
načo filozofovať a nestavať seba do popre
dia? Veď chudák Brabms už má všetko za 
sebou a teraz sme tu my, veľkí majstri 
konca 20. storočia! Pokiaľ som sa na otvá-

SOSR: Beethoven "made in Portugal" 
Symfonický orchester Slovenského 

rozhlasu nabehol tiež na svoj pravidel
ný mesačný cyklus koncertov. V janu
ári doň dokonca vstúpil spôsobom nie 
yždy vídaným a s lýchaným. Pôvodcom 
ponovoročného prekvapenia bol hos
ťujúci portugalský dirigent Mig uel 
Graca Moura. Pôvodne som v bulletine 
ku koncertu a aj v priamom vstupe hlá
sateľky (išlo o živé vysielanie na Deví
ne) rozširoval tézu, že konce1t SOS R-u 
má dve fázy: exotickejšiu (portugalský 
skladateľ Joli Braga Santos a Manuel 
de Falla) a klasickú (Beethoven). Po 
koncerte som čiastočne zm enil názor a 
usúdil som, že celý koncert bol exotic
kejší. Úvodné Staccato briliante sa mi 
páčilo a splnilo to, čo som očakával: 
temperamentný vstup do diania. Noci v 

španielskych záhradách začínajú byť na 
našom trhu akési frekventované. Na 
BHS ich maľovali členovia madridské
ho Národného orchestra so sólistom 
Guillermom Gonzalezom, tentoraz 
prebrali iniciatívu "rozhlasáci"a klavi
rista Stanislav Zamborský. Manuel de 
Falla vpísal do svojej najrozsiahlejšej 
koncertantnej kompozície hojnosť vô
ní, farieb , poryvov duše, myšlienok. 
Tri nočné obrazy sú pomerne ťažkým 
percepčným orieškom, pretože elimi
nujú podiel kontrastnosti na minimum. 
Povedal by som aj, že pozícia sólistu 
tiež nie je naj vďačnejšia. Sledoval som 
plné nasadenie Stanislava Zamborské
ho, laufy, efektné gli ssandá po bielych 
aj čiernych, husté súzvuky - len keby 
de Falla troška ubral na sýtosti orchest-

rá lnych partov. Klavirista sa nadrie a 
vonkajškový efekt občas vyzerá tak, 
akoby bol členom orchestra. Tam, kde 
ide sólo dopredu, držal Stanislav Zam
borský veci pod kontrolou. 

A po prestávke to prišlo! 
Miguel Graca Moura na adil v Bee

thovenovej 7. symfónii neuveriteľný 

tempový a dynamický režim. Doslova 
som sa preľakol, keď drevári začali v 
prvej časti vyťukávať úvodnú "morze
ovku" allegrovej fázy. Prestal som dý
chať, čo si však nemohli dovoliť spomí
naní dychári, pretože Graca Moura 
hnal proces vpred radikálne a nekom
promisne. Rýchlejšie sa už toto známe 
Vivace zahrať asi nedá. Klobúk dolu, 
ak všetko ostalo pohromade a robustný 
tanec neskončil so "zlomeninami" . 

Koncerty v Primaciálnom paláci 
Pod týmto názvom pripravilo Mest

ské kultúrne stredisko v'43ratislave cy
klus komorného orchestra tAPPEL
LA ISTROPOLITANA (Cl). Na dru
hom koncerte sezóny 1996/97 (prvý 
bol v novembri m. r.) vystúpil orches
ter C I pod taktovkou Haralda Nerata 
- dirigenta zo Salzburgu a so sólistami 
- študentmi Konzervatória v Brati-
s lave: flautistkou Silviou Staškovou 
zo 6. ročníka a hobojistom Ivanom 
Dankom zo 4. ročníka. Je chvályhod
né, že CI si vzala pod patronát nielen 
konzervatoristov, ale aj poslucháčov 

VŠMU. Najnadanejším ponúka pravi
delne možnosť spoluúčinkovania na 

svojich koncertoch ... 
26. januára teda zazneli v Primaciál

nom paláci barokové a klasicistické 
diela: na úvod Symfónia č. 2 B dur, 
W q 182/2 od C. Ph. E. Bacha - vo 
vycibrenom zvuku a štýle, ďalej Kon
cert G dur pre flautu a orchester od 
J. J. Quant~a, v ktorom sme obdi'vo
vali , popri súhre orchestra a jeho 
zmysle pre c itlivý sprievod , najmä zre
lý výkon flautistky (z triedy prof. D. 
Zsapkovej). Silvia Stašková má dobre 
premyslené frázovanie a na základe to
ho i dýcha(lie, je spoľahlivou partner
kou ostatným hráčom, vie krásne mo
delovať tón a celkove je mimoriadne 

muzikálna. Patrí k sviežim a perspek
tívnym sólistickým talentom nášho in
štrumentálneho umenia. Vo Vivaldiho 
Koncerte a mol pre hoboj a or
chester F. VII č. 5 hra l sólo hobojista 
Ivan Danko z triedy prof. K. Ober
ländera. I tu vybralo vedenie školy (po 
dohovore s CI) pozoruhodného hudob
nika. I. Danko má krásny, mäkký, 
ohybný, ako zamat znejúci tón, ktorý -
po zvládnuti všetkých detailov hry, 
ozdôb - bude vo svojom odbore nepo
chybne jednotkou. Na záver koncertu, 
pred preplnenou Zrkadlovou sálou Pri
maciálneho paláca, zaznela Mozarto
va Symfónia č. 28 C dur, KV 200 (za 
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racom koncerte minulej koncertnej sezóny 
v Redute kochal šibalstvami Václava Hu
dečka, ktorými obdaril part Čajkovského 
koncertu, v Brahmsovi mohol ubrať plyn. 
Čajkovskij znesie viac irečitosti a voľno
myšlienkárstva ako asketický Brahms. 
Navyše, Brahms, opus 77! A keď už "sko
tačiť" , ako by bolo možné v rodnom jazy
ku sólistu hodnotiť to, čo predvádzal, tak 
aspoň intonačne čisto. Ani to nám nebolo 
dopriate do dôsledku. Bystrík Režucha te
da nemal ľahkú pozíciu. Po prvé zaskako
val za Ondreja Lenárda (a veľmi pohoto
vo!!), po druhé musel držať ochrannú ruku 
nad rozoviatosťou Hudečkovho prístupu k 
hre. Husľová symfónia odznela do konca, 
ale Václav Hudeček z nej chcel silou-mo
cou urobiť sólistickú exhibíciu. Tam, žiaľ, 

trafil vedľa. 
Treťou ťažko ťou pohotového Bystríka 

Režuchu potencionálne mohla byť parti
túra Szymanowského Piesne o noci. 
Mohla, ale zdalo sa mi, že nebola. 
Prehustená, atypická faktúra nevšednej 
skladby ožívala bez zreteľnej ších lapsu
sov alebo nedorozumení. Ak sa aj čosi 
udialo, Bystrík Režucha a hráči za pulta
mi reagovali brilantne. "Holáskovci" sa 
do svojich partov tiež "opreli" na úrovni , 
takže symfónia kulminovala k extatické
mu vrcholu, ktorý doslova fyzicky tlačil 
akustickou vlnou na hrude prítomných 
poslucháčov. V Szymanowskom takáto 
extáza nezaškodí - ak nie je predávkova
ná a ak je občas nahradená znejúcim mez
zoforte. V prípade koncepcie Bystríka 
Režuchu bolo všetko O. K. a filharmónia 
sa zasa raz predstavila v lepšom svetle. 
Išlo o vec, ruky pracovali precízne, zby
točne neafektovali, držali hráčov v pozor
nosti a v pohotovosti. Tak to asi má vyze
rať v Slovenskej filharmónii. 

A nielen to. V poslednom čase som za
registroval aj inú pozitívnu zmenu, a to 
kvalitu textov vo filharmonických bulleti
noch. Táto téma bola žeravým uhlíkom 
páliacim ruky mnohých ľudi počas minu
loročného koncertného cyklu. Myslím, že 
mladý autor Pavol Tkáč je pre dramatur
giu SF citeľnou posilou. Len tak ďalej! 

IGOR JAVORSKÝ 

Divy divúce urobil Graca Moura aj s 
Allegrettom. Úmyselne pripomínam 
tempové označenie druhej časti, preto
že tam zasa portugalský hosť požado
val od hráčov pomalé Andante (ak nie 
ešte nižší "rýchlostný stupeň"). A nie
Jen to. Začaroval si aj vo frázovaní, keď 
jednotlivé verše tohto smutného spevu 
oddeľoval nepríjemnými cezúrami -
nepríjemnými rozhodne pre hráčov. 

Neviem, neviem, či sa mu to so SOSR
om oplatilo, pretože takmer vždy mu 
ktosi spoza pultov "vletel" do ticha. 
Nápad to však bol pozoruhodný. V tre
tej a štvrtej časti i.a~ nasadili presto e 
possibile (najmä v tretej časti som 
tfpol). Konečný dojem bol zvláštnou 
zm esou prekvapenia, úľaku, ale aj po
chopenia. Zistil som, že "Sedmička" je 
nespútaný živel, že je samorast a znesie 
všakovaké komentáre. Páčilo sa mi aj 
to, ako statočne hrali hráči SOSR-u v 
týchto špecifických podmienkach. 

IGOR JAVORSKÝ 

prispenia externých hráčov na dychové 
nástroje). Dirigent Harald Nerat vnie
sol do mladej Mozartovej symfónie 
sviežosť, jas a štýl, ktoré korešpondo
vali nielen s duchom diela, ale i s tem
pom dneška. Najmä záverečné Presto 
vzbudilo nadšený ohlas u o becenstva -
a tak ho orchester a dirigent zopakova
li . Celkove sa hra CI vyznačovala na 
tomto koncerte nielen zohratosťou a 
tónovou kultúrou, ale aj ·obrovským 
vnútorným entuziazmom, ktoré v sebe 
toto teleso má od svojich začiatkov . 

Stretnúť sa s Cappellou Istropolita
nou na koncerte (aj po dlhšom odstu
pe) je vžd y oddychom pre dušu, osvie
žením mysle a nádejou, že sú ešte na 
svete muzikanti, ktorí nerez ignovali na 
vybrúsenosť, ale niekedy i chlad profe
sionalizmu. 

TERÉZIA URSiNY OV Á 
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l MOYZESOVCI V MOYZESKE l 
Ďalším z radu komorných koncertov cyk

lu K v Moyzesovej sieni bol koncert domáce
ho Moyzesovlio kvarteta, ktorý sa konal 4. 
februára. Tento ostrieľaný súbor, ktorý spolu
pracuje už od roku 1975, uviedol Sláčikové 
kvarteto C dur, Hob. 111:77 Josepha Haydna 
a o dvadsať rokov "mladšie" Sláčikové kvar
teto E dur D 353 Franza Schuberta, kto
rým vzdali hold 200. výročiu narodenia tohto 
autora. Na záver pobavili publikum Hudob
ným žartom F dur KV 522 Wolfganga 
Amadea Mozarta. 

Ako už v Bratislave býva zvykom, nálady 
koncertov domácich telies sa podobajú ako 

Quatuor Mosa'iques 

vajce vajcu - majú takmer vždy domácku a 
priateľskú atmosféru, kde publikum spontán
ne a radostne prijíma všetko, čo im daný sú
bor ponúka. Inak to nebolo ani v tomto prípa
de, čo vôbec nebolo na škodu veci, pretože 
poslucháči sa cítili po celý ča veľmi príjem
ne a na záver koncertu určite nemali pocit, že 
sú okradnutí o čas a peniaze. 

Ak sa však odosobníme od všetkých pria
teľských nálad a racionálne a sústredíme na 
vý ostne hudobnú zložku koncertu, je po
trebné priznať, že vyjsť na pódium so spoml
naným repertoárom nie je vôbec veselé a ani 
ľahké. Poslucháči ice podobný program 

Snímka archív 

losi.AVA uunBYI 
28. januára sa v Moyzesovej sieni konal kon

cert sl áčikového kvarteta QUATUOR MOSAI
QUES, ktorý organizoval Francúzsky inštitút a 
Kultúrne oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva 
na Slovensku. 

O verbálny úvod koncertu sa postarala veľvy
slankyňa Rakúskej republiky Dr. Gabriele 
Matzner-Holzer, ktorá v krátkom príhovore vy
zdvihla integračnú silu hudby ako jazyka, ktorý 
nieje potrebné tlmočiť. Taktiež pripomenula, že 
koncert je venovaný l v orbe neprávom zaznáva
ného Louisa Emmanuela Jadina a 200. výročiu 
narodenia Franza Schuberta. 

QUARTUOR MOSA"iQUES, ktorého histó
ria už presahuje jedno desaťročie, je súbor zao
berajúci sa hrou na autentické inštrumenty. Na 
konte má 14 CD nahrávok a množstvo medziná
rodných oceneni. Jeho členmi sú prominentnl 
hráči , patriaci k absolútnej špičke vo svojom 
odbore: E rich Hobart - 1. husle, Andrea 
Bischof - 2. husle, Anita Mittere - viola a 
Christophe Coin - violončelo. 

Úvod koncertu patril francúzskemu skladate
fovi Louisovi Emmanuelovi Jadinovi (1768-
1853), neznámej postave z dejín hudby a jeho 
Kvartetu č. 2 f mol. Skladateľ sa v tejto kom
pozlcii jednoznačne zameral na pan prvých 
huslí, ktoré povýšil na sólový nástroj na úkor 
ostatných - čisto sprievodných hla ov, čím 
kompozične viac pripomínal husľový koncert, 
než sláčikové kvarteto. Príno om tejto skladby 
bolo predovšetkým poznanie autora, s ktorým 
a poslucháč nemal doposiaľ možnosť zoznámiť. 

V druhej časti koncertu zaznel skvost jubilujú
ceho Franza Schuberta - Kvarteto d mol, 

"Smrť a dievča" . 

Napriek tomu, že kvalita oboch kompozícii 
bola značne rozdielna, po interpretačnej stránke 
nebolo pochybností, že ide o mimoriadnu uda
losť. Charakteristickou črtou tohto súboru bola 
neobyčajná súhra hráčov, ktorí velmi citlivo a 
inteligentne dešifrovali vnútornú logiku kom
pozícií a nevtieravo ju predviedli poslucháčovi. 
Kapitolou samou o sebe bola nevšedná kultúra 
tónu, ktorou tento súbor disponoval. Ci už to 
bol zvuk sólových nástrojov alebo celého sláč i

kového kvarteta, vždy to bol vysoko estetický 
zážitok. Podobne by som mohla hovoriť o muzi
kalite, ktorá prehnanou expresivi tou nikdy ne
presiahla hranice vkusu a nevymykala sa z rúk 
prilišným uvoľnením emócií - čo býva dosť 
častým javom na koncertných pódiách. 

QUATUOR MOSAIQUES sa dostalo za hra
nicu, kde sa už nediskutuje o technickej stránke 
výkonu - intonácia, vyhratie rýchlych pasáži 
atď. Poslucháča necháva zabudnúť, že existuje 
aj tento druh nedostatkov a ponúka čistý záži tok 
z hudby. 

Excelentné vystúpenie úboru QUATUOR 
MOSAIQUES bolo vzácnym zážitkom, aký sa v 
Brati !avc vyskytuje len velmi sporadicky. V zá
plave priemerných a provinčných vystúpení to 
bola ukážka nefalšovaného umenia, ktorá vytrhla 
nejedného ospalého diváka z abonentnej letargie. 

Je velká škoda, že taká malá sála, akou je 
Moyzesova sieň, nebola ani na tento hudobný 
sviatok vypredaná. Dúfajme, že pravou prlčinou 
tohto nemilého javu bola slabá propagácia a nie 
hlboký nezáujem a ignorantstvo verejnosti. 

ZUZANA f>URCEKOV Á 

AKADEMICKÁ H U DOBNÁ JESEŇ 
TADEÁŠA SALVU V N I TRE 

Festival s týmto názvom sa už štvrtýkrát uskutočnil v Nitre v jeseni m. r. Na prvom koncerte (30. 
10.) vystúpili absolventi a študenti hudobnej výchovy z Vysokej školy pedagogickej T. Boroš (klavír), 
M. Krajčovič (klavír, bicie nástroje), J. Maľová (spev), D. D1icky (klarinet) aM. Jarábková (flauta). 

a koncerte za spoluúčinkovania pedagógov (l. Gončarov01•á, K. Cermáková) odzneli i skladby M. 
Schneidera-Trnavského, A. Dvofáka, M. Krajčoviča, F. Poulenca, F. Liszta aT. Salvu. 

Druhý koncen festivalu ( 13. ll.) bol vokálnym recitálom po lucháčov katedry spevu VSMU v 
Bratislave J. Juričkovej, M. 'liamej a /. Zvaríka. Na programe boli piesňové cykly J, Ki'ičku a R. 
Schumanna a árie z opier W. A. Mozarta, C. M. von Webera, B. Smetanu a A. Dvofáka. 

Festival má ambfciu osloviť študentov a pedagógov vy okých hudobných škOl aj mimo Slovenska. 
Naznačilo to pozvanie Miroslava Chrobáka, učiteľa klavírnej hry na Vysokej škole pedagogickej v 
Hradci Krá love:\. M. Chrobák vystúpil so skladbami J, V. Voi'rška, 8 . Martinu a L. Janáčka (27. l l .). 
Prejavil sa ako intelektuálny a racionálny typ interpreta, predovšetkým v Polkách a Etudách 8. 
Martinu. 

Predvianočný, záverečný koncert ( ll. 12.) bol venovaný zborovej tvorbe. Účinkovali na ňom 
Akademický dievčenský spel'ácky zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (dirigent L Holásek), 
Maďarský spe1•ácky zbor (dirigentka M. Józ_sová) a Muf.ský spevácky komorný zbor (dirigent E. 
Malatinec) z tej istej univerzity, spevácky zbor Cantatína (dirigent E. Malatinec) a spevácky zbor 
Comenius z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (di rige/ll S. Mironov). 

VLADIM1R FULKA 

obľubujú , ale málokto z nehudobníkov si 
uvedomuje, že priezračnosť týchto kompozi
cií kladie nemalé nároky na interpretov. 
Práve kvôli spomínanej priezračnosti sú totiž 
aj tie najmenšie chybičky počuteľné, a to do
konca laickým uchom. Moyzesovci sa však 
nezľakli a do lova sa pred publikom hudobne 
odhalili. V ich interpretačnom umení nepriš
lo k výraznejším kolíziám - nenastali vážnej
šie technické problémy. V sólových úsekoch, 
kde sa jeden po druhom predstavovali ako 
sólistickí hráči, dokázali, že nemajú problém 
so zvládaním svojich inštrumentov (čo by v 
sláčikovom kvartete, pochopiteľne, malo byť 
samozrejmosťou). Celkovo predviedli veľmi 
slušný výkon, aj keď v prvých dvoch sklad
bách (Haydn, Mozart) ich prejavu chýbal po
koj a istota, v ktorej by sa s hudobným mate
riálom už iba "hrali" bez obáv, či sa nestane 

technická chyba. Naproti tomu veľmi odľah
čujúco vyznel Hudobný žart W . A. Mozarta, 
na ktorý si medzi seba prizvali dvoch hráčov 
na lesné rohy - Miloša Stevove a Branislava 
Hóza. Na tomto "nešikovne" skomponova
nom kuse sa všetci dokonale uvoľnili , zahrali 
ho "smrteľne vážne", dobre a dokonale poba
vili všetkých prítomných. Tento hudobný 
skeč mal dokonca taký úspech, že časť z neho 
zopakovali ako prídavok. 

Co dodať ~a 2!\\'er? Moyzesovci ako vždy 
nesklamali, aj keď tentoraz nezodvihli publi
kum zo stoličiek. Nevdojak sa mi natíska 
otázka, prečo u nás nefunguje viac profesio
nálnych sláčikových kvartet. Možno by to 
chcelo akúsi mladú "šťuku", ktorá by rozčeri
la stojaté vody a vytvorila prirodzenú, stimu
lujúcu konkurenciu. 

ZUZANA f>URCEKOV Á 

Rok slovenskej hudby v Prešove 
"Rok slovenskej hudby" zaznamenal v 

Prešove vrchol v závere roka v rámci XXXl. 
Prešovskej hudobnej jesene dvoma koncertami, 
pripomínajúcimi jubileá. V prvom (20. ll .) v 
koncertnej ále Ciemeho orla domáci súbor sta
rej hudby Musica hislorica, Marta Polohová -
spev, Klára Ganzerová - spinet, Karol Med
ňanský - viola da gamba, zostavil svoju drama
turgiu z tvorby i vedeckej práce jubilantov- mu
zikológa, pedagóga, publicistu a najnovšie i vy
davateľa, šesťdesiatnika doc. PhDr. Františka 
Matúša, CSc., a skladateľa Juraja Hatrfka, rodá
ka z neďalekých Orkucian. 

František Matúš sa popri svojej, dnes už 38-
ročnej vysokoškolskej pedagogickej práci na 
Pedagogickej fakulte v Prešove - od l. l. 1997 
na Fakulte humanitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity- intenzfvne venuje vedec
ko-výskumnej práci v oblasti hudobnej histórie 
východných regiónov Spiša a Sariša. Z jeho bo
hatých výsledkov výskumného snaženia zazneli 
Menuety v úprave pre violu da gamba a Basso 
continuo (úprava Karol Medňanský) anonym
ných tvorcov, uchovaných v spišských archí
voch. 

Medzi najvýznamnejšie umelecké počiny ce
lého jesenného koncertného cyklu v Prešove 
patrilo premiérové uvedenie diela Juraja 
Hatr íka: Svetlo - Sonata - cantata a tre per al
lo, viola da gamba e cembalo: l. Svetlo, ll. 
Tieň, 111. Plameň na text čínskej poetky Su 
Tching, "Keď pôjdeš okolo môjho okna" v pre
klade Ingrid Mózerovej. Táto zaujímavá kompo
zícia má mnohé znaky skladateľského rukopisu 
autora, s príznačnou vyrovnanosťou pomeru citu 
a rácia a vznikla na podnet členov súboru. Zena, 
jej rôzne psychologické a filozofické premeny 
sú ťažiskovým inšpiračným zdrojom Juraja 
Hatríka. Príznačné sú však aj určité vnútorné, či 
vonkajšie spätosti s poetikou barokového obdo
bia, prejavujúce sa nielen použitím jeho typické
ho zvukového voká.lnoinštrumentálneho zosku
penia, ale aj niektorých dobových skladateľ

ských postupov. V zodpovednom naštudovaní 
členmi súboru zaznamenala Hatríkova najnovšia 
komorná skladba vrelé prijatie u publika. V pr
vej časti koncertu odzneli aj diela starých maj
strov G. Cacciniho, D. Ortiza, A. Stradellu, J. E. 
Ch. Hesseho, G. F. Händla a D. Sinapia 
Horčičku. 

Záverečný koncert Prešovskej hudobnej jese-

ne (4. 12.) pod názvom "Mladí prešovskí umelci 
k Roku slovenskej hudby" bol venovaný hlavne 
spomienke na hudobného skladateľa, pedagóga, 
zbormajstra, organistu a organizátora zborového 
hnutia Antona Cígera (1911-1976), ktorého 85. 
výročie narodenia a 20. výročie úmrtia sme si 
pripomenuli v r. 1996. Celú šírku pedagogické
ho a umeleckého pôsobenia Antona Cígera zhr
nul a zhodnotil vo svojom úvodnom vystúpeni 
doc. PhDr. František Matúš, CSc., ktorý je aj au
torom monografie o Antonovi Cígerovi Hudba • 
v srdci Tatier (v tlači). Na koncerte sa zúčastni

la aj neter Antona Cígera Mária Macufová z 
Brezna, ktorá sa s prítomným publikom podelila 
o spomienky na svojho strýka. 

V programe vystúpil predovšetkým najmladší 
umelecký dorast, žiaci prešovských ZUS - ZUS 
M. Moyzesa a ZUS Prostt!jovská, ako sólisti a v 
spoločnom orchestri, ďalej Komorný orchester 
Camerata academica FHPV Prešovskej univer
zity. 

Ťažisko dramaturgie tvorili inštruktfvne die
la A. Cígera: Suita pre sláčikový orchester, 
Uspávanka pre husle, piesne Túžba a Keby som 
bol motýľ, Tarantella pre klavír, Koncert pre 
kontrabas a orchester. Spevácky zbor mesta 
Prešova Moyzes pod vedením Júlie Ráczovej 
uviedol Cigerove zborové diela Znej pieseň 
rodná a Slovenskú pieseň. K tomuto spom ien
kovému koncertu prispel aj dlhoročný Clgerov 
priateľ, hudobný skladateľ Milan Novák, nielen 
svojou prítomnosťou na koncerte, ale aj sklad
bou Retrospektívy pre flautu, klavír štvor
ručne a sláčiky. Venoval j u prešovskému vy
sokoškolskému komornému orchestru Came
rata academica s jeho umeleckým vedúcim 
Karolom Medňanským, ktorý dielo aj dirigo
val. Hoci menovaný orchester je bez dirigenta, 
náročnosť Novákovej partitúry si tentoraz vyža
dovala dirigentské gesto. Aj keď premiéra 
skladby bola na festivale Divertimento musica
le, jej prvé prešovské uvedenie (dve časti : Nos
talgia a Zartik) zaznamenalo nielen ohlas u 
publika, ale aj záujem učiteľov ZUS dielo ďalej 
naštudovať. 

Prešov sir. 1997 pripomenie 750. výročie pr
vej zmienky o meste. To je tiež prfležitosť, aby 
zaznela hudba skladatefov žijúcich v Prešove v 
minulosti i dnes, aby sme na koncertnom pódiu 
privítali významných iDterpretov pochádzajú
cich z Prešova. IRENA MEDŇANSKÁ 

Vokálne matiné Ukrajincov 
Prakticky jedinou inštitúciou systematicky 

otvárajúcou priestor komorným vokálnym pro
dukciám v Bratislave je Slovkoncert - dnes za
strešený Národným hudobným centrom- a jeho 
tradičné matiné v Mirbachovom paláci. Sála je 
sice miniatúrna, no zdá sa, jej kapacita zodpo
vedá (ne)záujmu Bratislavčanov o tento delikát
ny, vo svete vysoko hodnotený hudobný žáner. 

Potešilo ma, že prvú februárovú nedeľu do
stala príležitosť dvojica z Ukrajiny pochádzajú
cich protagonistov opery Východoslovenského 
divadla v Košiciach, sopranistka Neonila 
Kozjatinská a tenorista Vladimír Proko
penko. Oboch poznám z viacerých operných 
roli (Kozjatinskú ako Aidu a Abigaille, Pro
kopenka ako Radamesa, l smaela a Ruggera z 
Lastovičky), nuž bol som zvedavý, do akej mie
ry je im vlastná koncertná parketa. Ziaf, prvým 
sklamaním bola dramaturgia ich polrecitálu. 
Prekážkou sa nestalo monotematické ladenie 
(hoci pri prvej bratislavskej prezentácii by som 
uvítal kontrastnejší repertoár) na strune rus
kých, resp. ukrajinských piesní a romanci, ale 
neochota uviesť kompaktný cyklus či blok. 
Striedanie sa sólistov po každej skladbičke, 

ukážky vytrhnuté z kontextu, fragmenty nedá
vajúce žiadnu súvislosť, posunuli matiné z hra
diska dramaturgie na provinčnú úroveň. Bolo 
vážnou chybou usporiadateľa, že nekorigoval 

takto ponúknutú programovú skladbu. 
Po umeleckej stránke zaujal najmä krásne 

sfarbený, technicky prepracovaný a v polohách 
vyrovnaný spinto tenor Vladimira Prokopenka. 
Je to vyslovene operný typ, orientovaný na 
taliansku estetiku, ktorú s istými náznakmi ma
nierizmu preniesol do ruských opusov. Jeho ro
mance a piesne (Cajkovskij, Saporin, Rach
maninov, starodávna ruská romanca a ukrajin
ská Tuctová pieseň) dostali formu plnozvučnej 
opernej árie, nebazirova.li na detailoch, ale na 
legatovej fráze, farebnosti tónu a dramatickosti 
jeho náboja. Sopranistka Neonila Kozjatinská 
má svoje prednosti v prfťažlivo tmavej a zama
tovej farbe nižšlch stredov a hlbok. Pokiaľ sa 
part pohybuje v tejto zóne, dokáže pracovať s 
výrazom a dynamikou. Vo vyššich polohách 
však citiť podstatne menej tvorivej voľnosti, tón 
nadobúda velké vibrato a neustálym forte stráca 
farebnú tvárnosť a výrazovú pestrosť. Jej reper
toár, zostavený z Cajkovského, Rachmaninova, 
Baluchova a ľudových piesn! (schubertovský 
prídavok v ruštine radšej opomeniem), pôsobil 
tiež príliš operne, s pátosom a vzdialil sa pred
stave komorného muzicirovania. S ňou napo
kon nemal nič spoločné ani klavírny sprievod 
Violy Samborskej, demonštrujúcej iba hornú 
dynamickú hladinu nástroja. PAVEL UNGER 



6 JUBILANTI Hudobný život '97 

l K sedemdesiatke Ivana Hrušovského j 

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho 
životného jubilea významný skladateľ, 

pedagóg i muzikológ Ivan Hrušovský. 
Svojou bohatou tvorbou najmä v oblasti 
zborových a voká lnych, ale aj komor
ných a orchestrálnych skladieb sa zara
dil k profilujúcim autorom slovenskej 
hudby. Napriek tomu, že ho dejinný 
osud postavil medzi dve si lné generačné 
vlny - medzi staršiu, tzv. tvorcov sloven
skej hudobnej moderny medzivojnové
ho a povojnového obdobia a mladšiu ge
neráciu, tzv. reprezentantov hudobnej 
avantgardy 60-tych rokov - dokázal si 
obhájiť vlastnú umeleckú pozíciu. Stojac 
bokom od týchto dvoch hlavných prú
dov, dopracoval sa v tvorbe selekciou i 
prehodnocovaním známych štýlových 
znakov k novej syntéze. Ivan Hrušovský 
patrí k takým tvorcom - syntetikom, kto
rí sa usilujú predovšetkým o autentickú 
výpoveď a tej podria~ujú výber umelec
kých prostriedkov, reflektujúc pritom 
tradíciu i súčasnosť. 

Na formovanie osobnosti Ivana Hru
šovského malo nemalý vplyv rodinné 
prostredie - otec bol známy spisovateľ a 
novelista Ján Hrušovský a jeho bratra
nec popredný filozof, akademik Igor 
Hrušovský - ktoré popri hudbe predurči
lo jeho celoživotný intenzívny záujem 
súčasne o fi lozofiu, literatúru, výtvarné 
umenie i film. Nie náhodou absolvoval 
štúdiá na dvoch vysokých školách - na 
Filozofickej faku lte Univerzity Komen
ského odbory hudobná veda, filozofia a 
e tetika, zároveň popri štúdiu na konzer
vatóriu (1947-52) a na Vysokej škole 
múzických umení odbor kompozície 
pod vedením Alexandra Moyzesa 
( 1952-57). Všestrannosť Hrušovského 
zamerania sa odrážala v jeho paralelne 
sa rozvíjajúcich troch aktivitách - v 

Kráčať ulicou s Júliusom Kowal
skim, znamená byť svedkom mnohých 
pozdravov a zastavení, aby sa dozve-

..del, že dotyčný bol jeho žiakom (žiač
kou) v hudobnej škole na štefánikovej 
ulici, že pod vedením pána riaditeľa 
účinkoval v žiackom orchestri , alebo 
bol členom učiteľ kého komorného or
chestra Collegium musicum Poso
niense, či dokonca členom učiteľského 
zboru. A keďže žiakov bolo mnoho, 
niet sa čo diviť, že o známosti Kowal
ski nemá núdzu. Nejde však iba o Bra
tislavu, lebo keby zašiel do Skalice, 
stretol by iných žiakov a rovnako v 
Pezinku, či ďal ších slovenských i čes
kých mestách. 

V pamäti mnohých Kowalski zakot
vi l ako vynikajúci organizátor, výbor
ný pedagóg, človek nekonfliktnej po
vahy. Všade nechával stopy svojej čin

nosti. 
Kowalski však nielen hrou na hus

liach, hudobnou teóriou a všeobecnou 
výukou zabezpečoval umelecký rast 
mládeže, ale pohotovo,eagoval aj na 
nedostatok študijnej inštruktivno-pred
ne ovej literatúry pre rôzne stupne 
technickej vyspelosti. Z jeho tvorivej 
dielne vychádzali skladby pre klavír, 
husle, violu, violonče l o, flautu , hoboj , 
klarinet, fagot, akordeón, cimbal atď. 
K nim prirátajme scénické hudby k di
vadelným inscenáciám rozprávok (do
vedna 16). Vrcholným dielom tohto 
zamerania je rozprávková opera Det
vančok a Hopsasa, známejšia pod ná
zvom Rozprávka pri praslici. 

Kowalského životný záber je pod
statne širší. Už v rodnej Ostrave (nar. 

SnímkaM. David 

kompozícii , pedagogike a muzikológii, 
ktorým sa priebežne venoval od čias štú
dií až podnes. Už koncom 50-tych rokov 
kritizuje na stránkach časop isov zastara
lé formy výuky hudobnej teórie a kom
pozície. V šesťdesiatych rokoch vo svo
jej tvorbe prakticky prekonáva mono
štý lovosť slovenskej hudby, reprezento
vanú staršou generáciou skladateľov, nie 
však jej negáciou, ako to urobili od neho 
mladší skladatelia, ale prepojením tra
dičných i avantgardných prvkov. Jeho 
prejav tak nadobúda črty akej i zámer
nej polyštýlovosti , ktorá sa stala charak
teristickým znakom aj jeho neskoršej 
tvorby. Prvý väčší ú pech zaznamenal 

Snímka archív 

24. 2. 19 12) sa jeho záujmy uberali 
viacerými smermi . Mal rád husle, ale 
obdivoval aj umenie farieb. Rozhodol 
sa pre štúdium huslí, po začiatkoch v 
Ostrave pokračoval na Konzervatóriu 
v Prahe. Prijali ho na kompozíciu, pa
ralelne však študoval husle. Neza
ostáva] ani v štúdiu dirigovania, ktoré 
patrilo k povinným predmetom. Pokra
čoval na Majstrovskej škole u Josefa 
Suka, ktorý akceptoval odporúčanie 

prof. Rudolfa Karla, ktorý svojho žia
ka v rokoch konzervatoriálnych pova
žoval za výrazný skladateľský talent. 
Úspešné ab olvovanie l. symfóniou a 
Ruskou rap ódiou mu otvori lo ce tu k 
pôsobeniu v Juhoslávii. V Sriemskej 

trilógiou kan tát Proti smrti ( 1961-65), z 
ktorých najmä Hirošima zaujala apela
tívnosťou . Hrušovský tu dokázal spojiť 
na jednej strane svet tonálnej a modálnej 
hudby a na strane druhej bohaté sonoris
tické (zvukové) možnosti nástrojového i 
hlasového prejavu, ktorých impulzy 
spro tredkovala predovšetkým poľská 
hudobná avantgarda. Polyštýlovo ť od
rážajú aj Tri skladby pre klavír ( 1968), 
kde o. i. prepoji! dodekafonickú organi
záciu tónov s modalitou a tiež Tri mad
rigalové impresie ( 1966), v ktorých 
uplatnil netradičnú zborovú techniku. 
Temer celé sedemdesiate roky sa nesú v 
znamení zborovej tvorby pre profesio
nálne i amatérske telesá - Amor luven
tae, Cesta ku svetlu, Tri etudy, Údy, 
Dithyramb, Canti, Jarná hudba a i. -
v rámci ktorej do peJ k originálnym i 
poslucháčsky pútavým riešeniam a zá
roveň a zaslúžil o výrazné pozdvihnutie 
jej kvalitatívnej úrovne. Zameranie a 
prevažne na jeden žáner neznamenalo 
ochudobnenie jeho kompozičného my -
lenia, ale naopak, získanie nových skú
seností, ktoré využil v inštrumentálnych 
dielach. V tomto de aťročí si Hrušovský 
odskúšal aj nové možnosti tvarovania 
zvuku v oblasti elektroakustickej hudby 
- Invokácia ( 1973) a ldeé fixe ( 1976) -
ku ktorej sa už neskôr nevrátil. 

Vývoj hudby v širšom nadnárodnom 
kontexte v posledných desaťročiach toh
to storočia bol naklonený štýlom, opie
rajúcim sa o vlastné umelecké dedič-

tva. V obla ti výrazu nastupuje nový 
subjektivizmus i "romanticizmus" a 
zdôrazňovanie meditatívnosti. V tomto 
smere našla Hrušovského polyštýlovosť, 
spätosť s tradíciou i prehlbujúca sa vnú
torná citová zainteresovanosť svoje 
opodstatnenie. Vznikajú diela plné 

Mitrovici bol pedagógom na gymná
ziu, viedol spevokoly, dirigoval v bele
hradskom rozhlase a keď bolo treba, na 
koncertnom pódiu vystúpil o sólový
mi skladbami pre husle, alebo ako kla
virista. 

Po návrate do Prahy dobiehal, čo sa 
dalo. Popri štúdiu u Aloi a Hábu diri
goval viaceré pražské zbory (S lavoj, 
Tovačevský, Kľižkovský) , koncerty so 
Sokolskou fi lharmóniou, Pražským 
symfonickým orchestrom (z neho ne
skôr vznikol FOK), často účinkoval v 
programoch pražského, ostravského a 
bratislavského rozhlasu, kde dirigoval 
koncerty v živom vysielaní, čo bola 
forma umeleckej sebarealizácie, suro
vo prerušená druhou svetovou vojnou. 
Keď v bezvýchodiskovej vojnovej 

s ituácii mal možnosť prijať miesto ko
repetltora v salzburskom divadle, ve
denom Clemensom Krausom, nezavá
hal. Bolo to obdobie veľkej životnej 
školy. K tomu mu pribudol Belehrad. 
Účinkovanie v Národnom divadle pre
biehalo paralelne s pôsobením v 
Salzburgu, zveľaďovalo jeho umenie s 
taktovkou v ruke, ku ktorej mal vždy 
veľmi blízky vzťah. 

Po vojne mu riaditeľ Divadla 5. kvet
na v Prahe, prof. Alois Hába, ponúkol 
miesto korepetítora s perspektívou di
rigentského miesta. Kowalski však po
treboval väčší priestor pre svoju akti
vitu . Prijal miesto zbormajstra v opere 
Národného divadla v Bratislave. 
Vráťme sa k jeho skladateľskej tvor

be náročnejších žánrov. Predstavujú 
sedem symfónií, jednu symfoniettu, 
sedem sláčikových kvartet, mnoho 

o obnej angažovanosti - Sláčikové 
kvarteto ( 1983), venované pamiatke sy
na Romana, ktorý zomiera na zákernú 
chorobu, a ktoré patrí k najapelatívnej
ším výpovediam autora, oratórium Can
ticum pro pace ( 1986), l. symfónia pre 
veľký sláčikový orchester ( 1988), 2. slá
čikové kvarteto ( 1990), Musica pa
schalis pre organ ( 1991-92), 3. sláčiko
vé kvarteto ( 1995), 2. symfónia pre ko
morný orchester a klavír ( 1996), Zalmy 
( 1991-1996), Can ta te Domino ( 1991 ), 
Missa pro iuventute (1994) pre mieša
ný zbor a cappella a i. 

Hrušovský vytvoril aj celý rad hudob
novedeckých štúdií a prác, venovaných 
slovenskej hudobnej tvorbe a kompozič
no-teoretickým problémom, z ktorých k 
najzávažnejším patrí knižná publikácia 
Slovenská hudba v profiloch a rozbo
roch (Bratislava 1964) a Princíp riade
nej aleatoriky z kompozičného a teo
retického hľadiska (rkp. 1982), Ref
lexie o duchovnej hudbe 20. storočia 
(In: Slovenská hudba 1995/ l). 

V neposlednom rade treba pomenúť 
Hrušovského pedagogickú činnosť, kto
rej sa venuje už vyše 40 rokov v oblasti 
výuky teoretických predmetov a kom
pozície na VSMU v Bratislave a od r. 
1990 aj na Univerzite Mateja Bela v 
Banskej Bystrici. Bohaté skúsenosti, 
mnohostranná erudícia i ľudský prístup 
sú lákavou studnicou poznania pre mla
dých adeptov hudobného umenia a ve
dy. 

I van Hrušovský si napriek veku udržal 
vysoký stupeň pracovnej aktivity, názo
rovej flexibility i mladíckeho entuziaz
mu a je naším želaním, aby čas pracoval 
pre ich rast a nám dlho doprial rado ť z 
blízkosti tohto vzácneho č loveka. 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

ďalších komorných, piesňových a or
chestrálnych diel. V zozname jeho 
skladieb je na dôstojnom mieste opera 
Lampiónová s lávnosť" premiérovo 
uvedená na viacerých zahraničných 

scénach. 
Človek sa nevdojak spytuje, kedy 

vlastne Július Kowalski stačil napísať 
toľko kladieb (a i WO), pritom dirigo
vať, učiť, viesť školu, udržiavať mnohé 
družobné kontakty so školami doma i v 
zahraničí, zasadať v rôznych komisiách 
a mať čas namaľovať ešte asi 180 obra
zov, inšpirovaných zákutiami starej 
Bratislavy a iných slovenskýeh, čes
kých, európ kych, ázijských a americ
kých miest. Mnohé z malieb vystavo
val doma i v zahraničí. Jeho hudba zne
la v cudzine. Nebol egoista, priestor 
otváral aj tvorbe iných slovenských au
torov; žiaci jeho školy rozosievali ve
domie o existencii slovenskej hudobnej 
kultúry. Takáto misijná činnosť vyvr
cholila roku 1973 zájazdom žiackeho 
orchestra na medzinárodnú súťaž v bel
gickom Neerpelte. Medzi 60-imi or
chestrami z celej Európy, medzinárod
ná porota udelila prvú cenu Mlá
dežníckemu orchestru z Bratislavy. 
Veľký by bol výpočet činností i úspe

chov hudobného skladateľa Júliusa 
Kowalského, ktorý sa v týchto dňoch 
dožíva 85 rokov. My všetci, ktorí ho 
poznáme roky, prajeme mu i do ďalšie
ho života mnoho dobrého zdravia a ne
hynúci optimizmus, ktorý mu bol aj v 
rôznych príkoriach najúčinnejšou 

zbraňou zachovania vlastnej ľudskej i 
umeleckej identity. 

MICHAL PALOVCtK 
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l Figušova cesta k ľudovej piesni l 
V uplynulom Roku sloven kej hudby 

me sa častej~ie pristavili pri význam
ných výročiach našej hudobnej kultúry. 
Medzi ne patrí i 90. výročie vydania 
zbierky Viliama Figuša-Bystrého "Slo
venské ľudové piesne. Vo Veľkej Slatine 
(Zvolen ká st.) sosbieral a klavírnym 
sprievodom opatril Viliam Figus" v Cyri
lo-Metodejskej tlačiarni v Prahe v roku 
1906. Tu treba pripomenúť, že v kontexte 
Figušovho života a tvorby je slatinská 
zbierka prológom k rozsiahlemu projek
tu, ktorý vyústil v zbierke l 000 sloven-
kých ľudových pie ní (B. Bystrica, B . 

Klimo 1925- 1931 ). Prečítajme si v jeho 
denníkových záznamoch, akými cestami 
prešiel Figuš pri koncipovaní svojej pr
vej zbierky úprav ľudových piesní. 

Vefkoslatinský evanjelický a. v. cir
kevný zbor si zvolil Viliama Figuša za 
svojho učiteľa 5. augu ta 1895. Učiteľ ké 
povolanie bolo v tom čase znásobované 
vymedzenými povinnosťami (kantorova
nie ... ) v organizáci i z i\7ota cirkevného 
zboru. Na Ostrú Lúku, kde pôsobil, priš
lo 25. eptembra pre Figuša a jeho maje
tok de ať Slatinských sedliackych vozov. 
I keď si v Slatine oproti Ostrej Lúke fi
nančne polepšil, nebol celkom spokojný. 
Zárobok sa mu zdal len priemerný, po
liam, z ktorých bral úžitok, príliš nerozu
mel, no najviac mu chýbali intelektuálne 
aktivity väčšieho centra. Navyše ani so 
svojím farárom Jánom A. Fábrym si ne
padli príliš do oka. A tak už 2 1. novem
bra 1895 píše do denníka, že sa bude 
uchádzať o iné - lepšie - učiteľské miesto. 
Toto však nie sú pre nás dôležité fakty 
pri sledovaní Figušovho záujmu o slo
venskú ľudovú pieseň. 
Podľa denníkových záznamov možno 

počiatok toh~o zá4.imu datovať 9. januá
rom 1897. V ten deň jeho matka robila 
(uňho doma) páračky , pri ktorých si po 
prvý raz zapísal niekoľko ľudových pies
ní. Ďalších desať si zapí al l O. marca. 
Prvý záznam o upravovateľskej práci na 
ľudovej piesni pochádza z 18. novembra, 
kedy zharmonizoval prvých desať piesní. 
O týždeň sa ich počet zvýšil na 15. 
Zápisy z 1.- 4. , 9., 13.- 17. decembra za
znamenávajú ďalšie Figušove zberateľ

ské aktivity. Z editorského hľadiska jeho 
úprav ľudových piesní je dôležitým dátu
mom 2 1. december 1897. Okrem toho, že 
v tento deň zharmonizoval ďalších 5 
piesní, zveruje svojmu denníku túto myš
lienku: "Bolo by naozaj vhodné tieto ori
ginálne piesne vydať". Rok 1897 j e takto 
z folkloristického hľadiska prelomovým 
rokom j eho života. Od uvedomelého zá
pisu ľudovej piesne, cez jej harmonizo
vanie, až po editor kú prax a tým i uve
domenie i jej hodnôt. K štyrom januáro
vým dňom roku 1898 sa viažu ďalšie zá
pisy o zbere ľudových piesní. V j ednom z 
nich pomína slúžku svojej domácnosti. 
Zápis z 28. j anuára hovorí o harmonizo
vaní piesní. 8. marca konečne prezrádza, 
že počet piesní do iahol počet 83. V mar
ci zaznamenáva zber nových l OO piesní. 
V apríli čítame v denníku záznam o tom, 
že ohľadom zbierky piesní píše Karolovi 
Ruppeldtovi do Liptovského (Sv.) Miku
láša. Na začiatku októbra začína piesne 

'· 
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prepisovať, čo chce skončiť lo konca me
siaca, aby ich mohol poslať Ľudovítovi 
Izákovi do Pešti na posúdenie. V polovi
ci mesiaca, keď mal prepísaných 48 pies
ní, mu I zák odpovedal, že rád posúdi je
ho zbierku. Druhý novembrový deň bol 
na svadbe v poprednej roľníckej slatin-
kej rodine, kde ho natoľko upútali va

dobné zvyky, že i uvedorrul potrebu ich 
záznamu. 9. novembra dokončil prepis 
ľudových piesní, večer ich prehrával fa
rárovi Fábrymu a z nich šestná ť poslal 
do Pešti Izákovi . Zápis zo 16. januára 
1899 informuje, že začal znova zbierať 
ľudové piesne a 9. februára v tejto čin
nosti pokračuje. Treba pripomenúť, že 
Figuš v Slatine založil spevokol, ktorý sa 
na prvej skúške zišiel 24. februára 1899. 
Toto pripomenutie je dôležité preto, že 
spevokol na koncerte 30. apríla 1899 
(okrem zborového repertoáru v maďarči
ne) uviedol i zmes úprav ľudových piesní 
(zrejme maďarských). Úspech to bol vraj 
vefký. To j e počiatok ďalšej kategórie 
Figušovej činnosti , ktorá počíva v na
študovaní zborových úprav ľudových 
piesní a ich prezentácii. 23. júla vyhľadal 
Figuš v Pešti Izáka a po kaviarenských 
posiedkach prikročili na druhý deň k prá
ci na jeho zbierke. Ich dôkladná práca 
spočívala v určení charakteru sprievodu, 
"prelúskavaní" jednotlivých akordov a 
notových postupov. V roku 1900 neza-

SI.QVENSKt 
.QDOVÉ J71I:SNI:. 

Vo Velkej Slatine (Zvolenská st.) eosbieral 

a klavírovým sprievodom opatril 

Viliam figuss. 
Op. 28. mO. 

TÓT Nf.YDALOK. 
Nagyszalatnán (Zólyom m.) gyUjtiitte 

és zongora-klsérettel ellátta 

ft&uss Vi lmos. 
Nakladattl V. KOTRBA v Prazt. 

znamenal Figuš v denníku informácie o 
práci na zbierke ani o výskumoch ľudo
vej piesne. V roku 190 l nájdeme len zá
pis, v ktorom Figuš píše, že v M artine 
hľada l Andreja Halaša vo veci zbierky 
Slatinských pie ní, no nenašiel ho. Vo ve
ci zbierky sa obrátil (nevieme na koho) 7. 
marca 1902 do Prahy. V tomto roku sa 
29. júla konečne stretol s Halašom a po
rozprával sa s ním o zbierke piesní. V no
vembrovom zápise konštatuje, že piesne 
pripravuje do tlače. V literatúre (Muntág, 
E.: Viliam Figuš Bystrý, Martin MS 
1973, s. 72, pozn. č. ll ) sa stretávame s 
menom Zuzany Bahýľovej, od ktorej zís
kal vyše 200 nápevov. O tom, že tento 
vzťah bol vzájomne kultivovaný, svedčí 
zápi v denníku, ktorý hovorí, že na jej 
svadbe bol 17. l l. 1902. Rok 1903 zna
menal pre Figuša zmenu učiteľ kej tani
ce. Cestu do Padinej začína na slatinskej 
železni čnej stanici 17. januára 1903 (tre
ba pripomenúť, že počas pobytu v Slatine 
sa oženil a jeho prvá dcéra nemala v čase 
sťahovania ani rok). l tu sa venuje práci 
na zbierke ľudových piesní. Podľa denní
ka ju dokončil a 19. apríla ju po iela 
Danielovi Lichardovi, ktorého potom v 
Martine navštívil 24. júla v rámci cyklis
tickej túry po hornom Uhor ku s epizó
dou vojenského cv ičenia v Lučenci. Ten 
mu zbierku vrátil 15. augusta (nevydá j u) 
a 17. decembra v tom i tom roku mu z 

!Košická filharmónia- pokusný králik?j 
Z januárovej ponuky koncertov košickej 

Státnej ji/ha11nónie si milovník hudby mo
hol vytipovať jediný (16. l .) - ostatné boli 
operetné a výchovné- aj ten ho však hlboko 
sklamal. Dirigentom bol Jeannot Weimer
skirch z Luxemburska a sólistkou uzbecká 
pianistka Gulnora Sultanova, žijúca t. č. 

tiež v tejto malej krajine. Na programe bola 
Beethovenova predohra Leonora 111., Cho
pinov l . klavírny koncert e mol a Boro
dinova 2. symfónia h mol (namiesto pôvod
ne ohlásenej 2. symfónie J. Sibelia). 

Už predohra naznačila, že máme pred se
bou dirigenta nielen bez fanrázie, ale aj bez 
väčšej technickej vybavenosti a bez skúse
ností. Beethovenovmu predvedeniu chýbali 
základné atribúty dobrej interpretácie - dy
namická prepracovanosť, gradácie, drama
tickosť. Dirigentove nepresné a rozPaČité 
nástupy ho usvedčovali z nedokonalej zna
Losti diela. Ani záverečná Borodinova sym
fónia neobstd/a oveľa lepšie, hoci tu už 
<Javne zasiahol orchester a zachrai'íoval 

svoju profesionálnu česť, ako len najlepšie 
vedel. 

O pozvanie Gulno1y Su/tonovej sa zaslú
žil tiež pán Weimerskirch - a tá ho dokonale 
strápni/a. Vystúpenie sólistky prekona/o 
všetky medze tolerantnosti a pochopenia 
pre ľudskú omybwsť, trému či neskúsenosť. 

Sultanova nielenže nevedela o inte1pretácii 
Clwpina celkom nič, nedala si ani tú náma
hu, aby dielo aspoň naštudovala! Úseky vy
plnené nudným a nevýrazným odohrávaním 
nôt striedali početné výpady pamäti, a keď-

7 
Prahy o zarruetnutim vrátil zbierku i 
Urbánek. 

Z Denníka sa o ďalších editorských 
snaženiach dozvedáme poskromne. Až 
zápis z 13. júla 1904 hovorí, že mu z 
Prahy došiel list s tým, že pesničiek má 
byť v zbierke 50. Z tohto roku pochádza i 
~ápi o tretnuti s pražským podnikate
ľom Svagrovským, ktorý by podporil vy
danie jeho zbierky. V roku 1904 sa v 
marcových ~ápifi!ch zmieňuje o práci na 
úpravách piesni. Dokončil ju 15. apríla 
na 65 stranách. V máji zí kal zbierku 
piesní M . Schneidera-Trnavského a tá na 
neho tak zapôsobila, že dve piesne zo 
zbierky určenej pre pražského nakladate
ľa hneď "prekomponoval vo vyššom štý
le" a rozhodol sa oznámiť mu, že zbierku 
prepracuje. 28. júla 1905 dostal list od 
Vymetala (Jozef?) z Prahy, v ktorom 
oznamuje, že po drobných úpravách od
porúča zbierku vydať. Úpravy Figuš do
končil 14. augusta. V liste z Prahy 13. 
februára 1906 mu oznamuj ú, že jeho die
lo je znamenité, no asi ho nevydajú, iba 
ak vlastným nákladom (musel by zohnať 
l OO predplatiteľov). 

Po temer desiatich rokoch práce prvý 
zošit Slatinských ľudových piesní (op. 
28) predsa len vyšiel v Prahe u naklada
teľa V. Kotrbu. 

Kultúrna verejnosť Slovenska si pripo
menula 90. výročie vydania zbierky sla
tinských ľudových pie ní predovšetkým 
vďaka Literárnemu a hudobnému múzeu 
v Banskej Bystrici a Folklórnym sláv
nostiam pod Poľanou v Detve. Tieto in
štitúcie pripravili v rámci FSP Detva scé
nický program venovaný tejto význam
nej udalosti . Uvedený bol 13. júla v 
Dome kultúry A. Sládkoviča. Program 
postavený na 13. Figušových úpravách 
ľudových piesní zo Zvolenskej Slatiny a 
ich súčasnej autochtónnej podobe v ak
tívnom folklórnom repertoári tejto loka
lity. Figušove úpravy úspešne interpreto
vali študenti banskobystrického Konzer
vatória J. L. Bellu Sylvia Kolková a 
Katarína Suleková s klavírnym sprievo
dom Kataríny Harichovej. Slatinské pies
ne spievali Anna Výbohová, Veronika 
Lalíková, Anna Brachnová a Martin 
Pavlík, ktorých na husliach sprevádzal 
Ján Hronček ml., tiež študent banskoby
strického konzervatória, no v tejto situá
cii predovšetkým potomok primáša vyni
kajúcej ľudovej hudby Hrončekovcov 

z Hriňovej. Konfrontácia Figušových 
úprav s autochtónnymi folklórnymi pre
javmi dokázala na vybratej vzorke temer 
l OO-ročnú kontinuitu týchto prejavov v 
lokalite v ich relatívnej štrukturálnej sta
bilite. Náročnejšiemu divákovi poskytla 
produkcia programu bibliofíliu s titulom 
Piesne zo Zvolenskej Slatiny z produkcie 
LHM v Banskej Byst.Pici. Bibliofília svo
jím obsahom vlastne mediálne fixovala 
obsah programu tak, že priniesla Figu
šove úpravy slatinských ľudových piesní 
(avšak zo zbierky l 000 slovenských ľu
dových piesní) a ich súčasnú podobu zís
kanú v lokalite v rámci prípravy progra
mu. Program bol vhodnou - i zaujímavou 
-o lavou významného Figušovho počinu 
na poli úprav ľudových piesní. 

MILOSS1PKA 
Za láskavé zapožičanie prekladu (z 

maďarčiny) denníkových záznamov V. 
Figuša-Bystrého z rokov 1895-1906 ďa

kujem JUDr. Jaromlrovi Bázlikovi. 

že dianie v Chopinovom orchestri nie je 
bohvieako bohaté, aj trdpne odmlky. Celé 
to more/ovanie orchestra i obecenstva bolo 
zrelé na odklepanie už v prvej časti, my sme 
si ho však museli odtrpieť až do posledného 
taktu. Tak škandalózne sólistické vystúpe
nie si nepamätdm, hoci som zažil v koncert
ných sierlach už kadečo. Ktorýkoľvek lepší 
posluchdč konzervatória by koncert musel 
zv/ddnuť lepšie! Finančné výhody, či vidiny 
zahraničných zdjazdov takéto produkcie ne
môžu v žiadnom prípade ospravedlnil'. 
Publikum by po takomto koncerte malo plné 
prdvo požadovať vstupné naspäť! Verme, že 
sa už nestane, aby takýto orchester degra
dovali do úlohy pokusného králika. 

ROMAN SKŔEPEK 
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Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku 
Monografie 

venované urči

tému hudob
nému nástroju 
alebo nástrojo
vej skupine tvo
ria v etnomut.i
kológii nevy
hnutný doplnok 
k rozsiahlym 
syntetický m 
prácam - v dia
lógu veľkých 

koncepcií a 
špecia lizova-

výskumov sa poznanie vyvíja 
proporčne i možnosťou korekcií a modifiká
cií. Spracovanie jednotli vých nástrojov v rám
ci veľkých syntetických projektov a systema
tík je podriadené koncepci i celku a podáva in
formáciu síce prehfadným, ale zároveň redu
J..ovaným spôsobom. Monograficky zamerané 
práce poskytujú vUčšiu voľnosť vo výbere ur
čitých problémov a aspektov, v riešení špeci
fických otáwk pri hlbšom prieniku do proble-
matiky. " 

Po prvej zhrňujt1 cej práci Ladislava Lenga 
Slol'enské fudm·é hudobné nástroje ( 1967) má 
slovenská etnomu;iJ..ológia k dispozícii syste
matický pohľad na tradičný inštrumentár v 
publikácii Oskára Elscheka Die slowakische 
Vol/..smusikinsrrwnente ( 1983), ktorá tvorí sú
časť rozsiahleho európskeho projektu Hand
!Juclz der europäischen Vo/ksmusikinstru
mente. Prvou monografickou prácou o tradič
nej nástrojovej hudbe u nás sú Slol'enské fu
dm·é pí.rt'aly a ďaWe aerofôny od Oskára 
Elscheka ( 1991 ). Na tento typ vedeckej mono
grafie nadväzuje najnovšia práca Gajdy a 
gajdošská tradícia na Slovensku (Brati
slava 1995) Bernarda Garaja. Archaický 
hudobný nástroj predstavuje príťažlivý pred
met etnomuzikologického a organologického 
výskumu. Gajdy patria k tradičným hudob
ným nástrojom s dlhou kontinuitou vývinu 
siahajúcou do antiky, s veľkým územným rol
šírením a v určitých obdobiach aj s prienikom 
do viacerých soc iálnych vrstiev spoločnosti. 
Na jednej strane tvoria súčasť európskeho in
štrumentára ako nástroj typologicky mnoho
tvárny, ktorý sa navyše v 17. a 18. storočí v 
západoeurópskej oblasti dostal do sféry ume
leckých záujmov a vytvori l vyspelú kultúru, 
čo dokladá naprít..lad tradícia francúzskych 
muse/le, škótskych high/and bagpipe č i talian
skych ::.ampog/Ut a surdulina. Na druhej strane 
gajdy podstatným spôsobom ovplyvni li štýlo
vý profil slovenskej ľudovej hudby ako hu
dobný nástroj roľníckej a pastierskej kultúry. 

Monografia pribi i/uje gajdy na Slovensku v 
pohľade, ktorý t.odpovedá komplexnému a 
systematickému spracovaniu hudobného ná-

Reprezentatívna 
publikácia 

Bohaté t.nalosti a skúsenosti s hudobno-his
torickými prameňmi t obdobia klasicizmu, kto
ré pre1entovala Darina Múdra, autorka úspeš
ného titulu "Dej iny hudobnej kultúry na Slo
vensku ll.- Klasicit.mus" ( 1993). zužitkovala v 
ďal~ej reprezentatívnej publikácii "Hudobný 
klasicirmus na Slovensku v dobových doku
mentoch- Musikalische Klasik in der Slowakei 
in Zeitdokumenten". Prostredníctvom 2 15 fa
rebných a čierno-bielych vyobrazení sprístup
ňuje čitatefom často ťa,J..o dostupné dobové do
kumenty- napr. titulné fólie rukopisných a tla
čených hudobnín. inventárne zoznamy hudob
nín a hudobných nástrojov, portréty hudobní
kov a mecénov hudby, hudobné nástroje a ich 
výrobcov, korešpondenciu' archívne biogra
fické údaje domácich i zahraničlfých hudobní
kov. ako aj priestory, v ktorých hudba v období 
klasicilmu znela atď. 

Autorka vo svojich doterajších vedeckých 
výstupoch - predstavujúcich úctyhodný počet 
odborných štúdií. pramenné edície notové i na 
;vukových nosičoch, monografie či spomenutý 
synteticky koncipovaný ll. zväzok Dejín hu
dobnej kultúry na Slovensku - kládla akcent na 
čo najkompletnejšie podchytenie zachovaných 
hudobnín t obdobia klasicizmu a na ich štýlo
vo-kritické zhodnotenie. V prípade recen7ova
ného titulu podčiarkuje D. Múdra dôležitosť 
hudobno-kultúrnych kontextov, ktoré špecific
kým spôsobom osvetľuj Cl pozadie a príčiny im
pozantného vzostupu C1rovne hudobného života 

stroja - zahŕňa terminologické otálky, konšt
rukčné a technologické aspekty. otázku tech
niky hry, repertoár a funkčné uplatnenie, dotý
ka sa dejín vývinu nástroja a jeho geografické
ho rozšírenia. V šetkým aspektom autor neve
nuje rovnako intenzívnu pozornosť. Tak ako 
t.dôrazňuje v úvode, monografia sa koncentru
je na menej preferované oblasti etnoorganolo
gického výskumu. Neorientuje sa len na opis, 
konštrukčné a technické otázky, ktoré dosiaľ v 
organológi i preva7ujú ako dôsledok katalogi
začných a systematizačných prác pre potreby 
múzejníctva a spracovania nástrojových fon
dov. Chápe ich len ako súčasť či skôr výcho
disko k ďalším aspektom - predovšetkým k 
otázkam techniky hry, hudobného štýlu a hu
dobného repertoáru. 

Náčrt historického vývinu gájd približuje 
hypotézu o pôvode nástroja a jeho vývin v eu
rópskom a domácom kontexte s výberovým 
doložením ikonografických prameňov. Za
ujímavý je údaj o najčastejšom výskyte gájd v 
ikonografických pamiatkach z 15. a 16. storo
čia, ktorý preberá autor od F. Schneidra. Vy-
oká frekvencia v zobrazovaní gájd síce môže 
úvisieť s veľkou obľúbenosťou tohto nástroja 

v dobovej spoločnosti, na druhej strane však 
hovorí o význame, ktorý gajdy zohrali ako sú
časť rozvinutej symboliky výtvarného umenia 
napríklad v 16. storočí v tvorbe nizo7emských 
majstrov - do tobrazovania gájd vo výtvar
nom umení sa premietala dobová charakteris
tika nástroja. Je príznačné, že naj staršie známe 
zobrazenie gájd z nášho územia sa nachádza v 
jednej zo vzácnych hudobných pamiatok pre 
dejiny hudby na Slovensku, v Hmw,•om kiide
xe z roku 1487. Typologická rolmanitosť gájd 
v Európe, ktorá je okrem iného aj dôsledkom 
vývinovej diferenciácie, sa týka rovnako úze
mia Slovenska. Typológiu gájd na Slovensku 
autor približuje detailnejšie v rozčlenení na 
dvojhlasné až päťhlasné, pričom vo voľbe 
hlavného kritéria nadvialal na návrh typológie 
Ivana Mačáka. Ak výrobe nástroja venuje au
tor len nevyhnutnú pozornosť, podrobnejšie sa 
zameriava na aspekty, ktoré súvi ia bet.prost
redne s hudobnou problematikou - aku tické 
vlastnosti a tónový materiál, spôsob hry a pre
dovšetkým hudobný štýl. Z hudobného hľad i -
ka sú osobitne zaujímavé poznatky, ktoré sa 
týkajú tónového systému - konštatovanie o 
hierarchii stupňov tónového radu ako vzťahu 
medzi intonačne pevnými tónmi a labilnými 
tónovými výškami. Analyzuje otázku intonač
ných odchýliek, tendenciu k lydickosti , ne
čisté intonácie a ich príčiny, ktoré dáva do Stl
vislosti jednak s výrobou gajdice, jednak s la
dením. Stýlová charakteristika gajdoš. kej 
hudby sa v práci dostala do centra pot.ornosti. 
Pojem štýlu nevyužíva každá etnomuzikolo
gická škola v rovnakom význame a inten7ite. 
V slovenskej etnomuzikológi i zaviedli tento 
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pojem ako dôležitú kategóriu hudobnej analý
zy manželia Elschekovci. Na pozadí nástroj o
vého štý lu B. Garaj určil všeobecné vlastnosti 
gajdošskej hry, ktoré abstrahoval v rámci j ed
notlivých parametrov hudobnej štruktúry (to
nalita, resp. tónový systém, melodika, forma, 
ry! micko-metrická zložka atď.). Gajdošský in
terpretačný štý l pribl ižuje napokon prostred
níctvom regionálnych a individuálnych preja
vov. Vymedzil ich v rozpätí medzi možnosťa

mi hudobného nástroj a, všeobecne prijatou 
predstavou ako estetickou normou a individu
álnymi schopnosťami hráča- do kategórie štý
lu sa tým premietajú viaceré dôležité aspekty 
etnomuzikologického výskumu. Súčasťou re
gionálnych znakov sú zmienky o nástrojových 
združeniach (gajdy- husle). 

Regionálne štýly reprezentujú štyri hlavné 
centrá gajdoš kej hudby ( everná Orava, Po
hronský Inovec, Podpofanie s prifahlými ob
l asťami a okolie Nitry). Tieto ohraničné areály 
v niektorých prípadoch predstavujú pravdepo
dobne zvyšky pôvodne rozfahlejších kultúr
nych areálov, ktoré mohli prekračovať etnické 
hranice (Podpoľanie - južné Slovensko - Se
verné Maďarsko). Kapitola o repertoári gaj
došskej hry prib l ižuje funkcie nástroja v živo
te tradičnej dedinskej spoločnosti , v ktorej vy
stupovali ako univerlálny nástroj s uplatne
ním v rámci zvykoslovia práce a t.ábavy. V 
polyfunkčnom zameraní však dominuje najmä 
funkcia sprievodného nástroja k tancu, ktorá 
sa stala pre tento nástroj typická a určujúca. 
"Mikrožánre" gajdošskej hudby obsahujú re
pertoár od signál nych útvarov, formových 
útvarov dôležitých z kompozičného hľadiska 
(medzihry, dohry. "cifry" a pod.) po gajdošské 
piesne. Pohľad na repertoár gajdošských pie -
ní s j eho vnútorným rozčlenením j e cenným 
príspevkom k poznaniu relatívne uzavretej 
skupiny sloven kých Tuctových piesní. Smeru
je na jednej strane k vymedzeniu špecifických 
gajdošských piesní, na druhej strane k veľmi 
cennému pochopeniu adaptability piesňového 
útvaru a inštrumentálneho prejavu, ktoré ana
lywje osobitne z hľadiska vzťahu vokálnej a 
gajdošskej interpretácie. 

Prvú časť práce uzatvára problematika, kto
rá tvorí zároveň prechod k materiálovej prílo
he monografie - transkripcie. Problémy spoje
né s transkripc iou a notáciou patria v etno
muzikológii ku kľúčovým otázkam; sú pred
pokladom prieniku do zvukovej štruktúry. V 
súlade s novší mi prístupmi B. Garaj transkrip
ciu nechápe ako hfadanie jediného objektív
neho záznamu ani do polaritu tzv. popisujúce
ho a predpisujúceho zápisu, ale ako otvore
ný problém úzko závislý na predmete výsku
mu a konkrétnom analytickom zámere. V mo
nografii pri prepise gajdošskej hry lVOiiltran
skripciu, vedenú logikou zvukovej štruktúry 
(problém intonačných odchý liek, rytmické 

na našom území v druhej polovici 18. a na za
čiatku 19. storoč ia. Prehlbuje v tejto súvislosti 
poznatky, ktoré zverejnila v druhej kapitole 
svojej knihy z roku 1993- "Hudobný život na 
Slovensku". Nadväznosť oboch publikácií pod
čiarkuje aj ich vonkajší vzhfad (zhodný dobový 
ponrét mladej ženy na prebale). Totožná je aj 
koncepcia členenia hudobno-kultúrnych okru
hov (západoslovenský, stredoslovenský, spiš
ský a východoslovenský), pričom Bratislave sa 
venuje osobitná pozornosť vzhfadom na jej pri
oritné spoločensko-politické postavenie v niek
dajšom historickom Uhorsku. Precízne sledo
vanie osobitostí hudobného života v Brali !ave 
a v jednotl ivých regiónoch Slovenska, doku
mentované chronologicky radenými dobovými 
vyobrazeniami, tvorí jadro knihy. Rámcuje ho 
prvá kapitola (Znaky hudobného klasicizmu na 
Slovensku) a záverečná, analyzujúca európske 
kontexty dejinného vývoja hudobnej kultúry na 
našom Clzemí v sledovanom období. 

Prezentáciu dobových dokumentov, viažu
cich sa na jednotlivé kapitoly, predchádza vý
stižný, koncentrovaný text. Príslušné vyobraze
nia sprevádza obšírny komentár, svedčiaci o 
vysokej erudovanosti autorky a j ej znalosti šir
ších historických i hudobno-kultúrnych súvis
lostí. Z prehľadu dokumentačných jednotiek (s. 
249-259) je zrejmé, že vznik publikácie umož
nila dlhoročná heurist ická hudobno-historická 
aktivita na pôde domácich a t.ahraničných ar
chívov, historických knižníc a farností, múzeí a 
galérií, k čomu sa druží brilantná znalo, ť staršej 
i novšej literatúry tak muzikologickej ako aj z 
okruhu príbuzných, najmä umenovedných dis
ciplín. 

Nový titul D. Múdrej je pútavým pohfadom 
na jednotlivé spoločenské vrstvy hudobného ži
vota na území Sloven ka v rokoch 1760 až 
1830. Bolo to obdobie, ktoré svedč i najmä o 
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akcenty, ozdoby) a konštrukčných osobitostí 
nástroja. Okrem tradičných grafických zna
kov, ktoré etnomulikológia používa pri adap
tácii európ. kej notácie, uvádza vlastné ná
vrhy zápisu niektorých špecifických j avov 
gajdošskej hry, rieši rozpi5 hlasov do partitúry 
a pod. 

Autor práce patrí k univerzálnemu typu et
nomuzikológa - ako pokračovater rodu gajdo
šov jedného z centier gajdošskej hry na Slo
vensku pristupuje k hudobnému nástroju na
vyše z pozície dlhoročného interpreta, aktív
neho hráča. Osobná muzikant ká skúseno. ť 
mu umožnila jednak klá ť podstatné otázky, 
jednak riešiť detailnejšie mnohé problémy, 
ktoré by azda pred akademickým typom báda
teľa ostali ukryté, alebo v lepšom prípade v 
podobe alternatív nerozriešené. Aktívny inter
pret stojí za mnohými poznatkami a teoretic
kými riešeniami - to je jeden z najcennejšfch 
prínosov práce. Ďalším veľmi dôležitým prí
nosom je syntetický pohľad, ktorý je pritomný 
aj v pozadí riešenia jednotlivých aspektov a 
detailov. 

Monografia sumarizuje súčasný stav pozna
nia. Niektoré otázky ponecháva otvorené, nie
ktoré zatiaľ len naznačuje. Patrí k nim naprí
klad sociologický vý kum gajdošov, ich mies
to v tradičnom spoločenstve, otázka mágie a 
poverových pred táv spojených s týmto ná
strojom či rene ancia aktívneho záujmu o gaj
dy v súčasnosti. ktorá bude pre rozvíjanie gaj
došskej tradície prínosná v takej miere, v akej 
bude rešpektovať regionálne štýly a využívať 
možnosť kontaktov s najstaršou generáciou 
muzikantov. Nové možnosti. ktoré poskytuje 
dnes etnomuzikológii t.vuková analýza pomo
cou počítačovej techniky, by sa mali stať sú
časťou budúcich výskumov podobne ako in
teretnické porovnanie a umiestnenie sloven
ských gájd do európskeho kontextu. 

Práca j e rozvrhnutá na dve časti - teoretickú 
a materiálovú časť. Toto rozčlenenie sa ukáza
lo ako veľmi vhodné jednak z hfadiska sústre
deného výkladu v prvej časti , jednak pre mož
nosť publikovať väčšie množstvo materiálu 
(prepis gajdošskej hry a výber z repertoáru 
gajdošských piesní). Pravdepodobne v snahe 
nezaťažovať text častými odbočeniami a vsuv
kami autor zvolil možnosť odsunúť časť dôle
žitých informácií pod čiaru - do poznámkové
ho aparátu. Text sa tým dôsledne pridržiava 
lákladnej myšlienkovej línie. Pri práci s inšt
ruktivnym zameran fm by boli časté odbočenia 

na úkor prehfadnosti a aozumiteľnosti výkla
du. V tomto type monografie však podrobnej
šie rozpracovanie niektorých problémov pria
mo v texte neprekáža, skOr naopak. Aj pri tej
to skromnejšej vonkajšej forme práca podstat
ným spôsobom posúva dopredu naše poznatky 
o tradičnom nástroji slovenskej hudobnej kul
túry a vytvára dobré východisko pre ďalší špe
cializovaný výskum. Monografiu dopfňa nie
koľko skorších materiálových vydaní autora -
t.bierka gajdošských piesní a audiokazeta s 
výberom gajdošskej hry 1. terénnych nahrá
vok. 

HAN'A URBANCOV Á 

pozoruhodnom rozkvete Bratislavy, koruno
vačného mesta historického Uhorska a ako jed
notlivé dokumenty .ukazujú, aj ostatné regióny 
nášho územia zaznamenali významný progre
sívny vuast. 

Prehfadná mapka historických stolíc od 13. 
storoč ia do roku 1849 na našom území, menný 
a miestny regi ter a obšírna tematická biblio
grafia radia titul D. Múdrej do vedeckej litera
túry, ktorý mOže poslllžiť tak bežnému záujem
covi o hudobný klasicizmus na Slovensku ako 
aj hi. torikovi špecialistovi. 

Kn ižné tituly D. Múdrej t rokov 1933 a 1996 
tvoria jedinečné východisko pre pokračujllci 

výskum v danej téme a vďaka autorkinmu 
zanietenému dlhodobému bádateľskému úsiliu 
prezentujú tézu potvrdzujC1cu, že obdobie hu
dobného klasicizmu na Slovensku tvorilo vý
znamnú súčasť stredoeurópskych dejín. Úro
veň. na ktorej túto tézu autorka posilňuje aj iko
nograficky, dôstojne reprezentuje slovenské 
hudobno-hi torické bádanie i v medzinárod
nom meradle. Treba oceniť, že publikácia rov
nocenne oslovuje domáceho i zahraničného zá
ujemcu o danú vývinovú problematiku, pretože 
jej text j e sprístupnený v slovensko-nemeckej 
verzii a navyše tu nachádzame rozpis doku
mentov a resumé aj v anglickom jazyku. 
Jazykovú čistotu nemčiny okrem prekladateľky 
U. Kurdelovej garantovala aj Múdrej spoluprá
ca s Dr. T. Antonickom, profesorom muzikoló
gie na Viedenskej univert.ite. 

Príkladný vonkajší vzhľad publikácie bolo 
možné dosiahnuť vďaka početným sponzorom -
KULTUR KONTAKT, Wien; OPEN SOCIE
TY FUND, Bratislava; PRO HELVET IA 
Ost/West, Bratislava; Západoslovenské energe
tické závody, š. p., Bratislava; Státny fond kul
túry PRO SLOVAKIA, Bratislava. 

MARTA HULKOVÁ 
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i CD z VydavateiStva RADIO BRATISLAVA l 
Po počiatočnom nie veľmi šťastnom štarte Vydavateľstva RADIO BRATISLAVA, hľadajúcom svoje miesto v pochybných hladinách podpriemer

ného vkusu, došlo vďaka personálnym zmenám v jeho vedení k obratu, ktorý naznačuje, že produkcia rozhlasového vydavateľstva berie na vedo
mie širší, kultúrnejší záber umeleckého smerovania. Nik nie je proti titulom tzv. "širokej konzumnej spotreby", no domnievame sa, že vydavateľ
ský subjekt rozhlasového gigantu, ktorý má k dispozícii taký obrovský umelecký potenciál, by hádam mohol v blízkej budúcnosti zohrať význam
nejšiu úlohu v našej chátrajúcej slovenskej vydavateľskej koncepcii. Koncom minulého a začiatkom tohto roka dramaturgia 'tydavateľstva prišla 
s titulmi, ktoré naznačujú obrat k umeleckej orientácii - všetkých žánrov a druhov hudby - vo vydávaní zvukových CD nosičov, event. MG kaziet. 

tUDOVlT RAJTER 
Beethoven - Brahms - Dvofák -
Strauss 
Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu 
RB 0105-2031 

Titul, motivovaný 90. výročím naro
denia prof. Dr. Ľudovíta Rajtera a 
70. výročím rozhlasového vy ielania 
na Slovensku, šťa tným spôsobom 
zhodnocuje prínos nestora lovenského 
dirigovania do umeleckého smerovania 
tohto najstarš ieho lovenského symfo
nického tele a. Vydavateľstvo Radio 
Bratislava rešpektovalo, zrejme, pri 
výbere nahrávok aj názor dirigenta, 
pretože ako sa ám v sprievodnom tex
te vyznáva, "skladby zaznamenané na 
tomto kompaktnom disku ma sprevá
dzali poča týchto dlhých rokov a vždy 
som ich rád uvádzal". 

V tejto súvislosti azda netreba pripo
mínať zástoj Dr. L. Rajtera aj za pul
tom Symfonického orchestra SR. Vý
ber titulov, ktoré CD nahrávka ponú
ka, je síce zlomkom jeho úrodných ro
kov, ale, domnievam sa, dostatočne 
profilujú jeho umeleckú interpretačnú 
o obno ť. Beethovenova predohra Co
riolan, Brahmsove Variácie na Hayd
novu tému, Dvorákova predohra V prí
rode a napokon Straussova symfonic
ká báseň Don Juan (posledné dve sú li
ve nahrávky), výstižne charakterizujú 
jeho základný interpretačný rukopis, 
ktorý je daný racionálnou istotou tav
by formy, napfňanú melodicko-harmo
nicko-rytmicky prepracovaným proce-
om, vyúsťujúcim do dôkladne pre

mysleného celostného tvaru diela. Raj
ter je racionálny romantik, nemá rád 
hlučné a nič nehovoriace dynamické 
efekty. Je hudobníkom par excellence, 
hudobná interpretácia je preňho proce
som hľadania technickej a filozofic
kej substancie skladby. Tak je to u 
Beethovena, Brahmsa, Dvoráka či R. 
Straussa. 

CD platňa Vydavateľstva Radio Bra
tislava je predovšetkým cenným ume
leckým dokumentom dirigenta, ale aj 
rozhlasového "symfoňáku", obrazom 
dôležitej etapy Rajtrovho pôsobenia 
na čele tohto orchestra. Pre pamätní
kov jeho koncertov je príjemným oži
vením spomienok, pre mladších, naj
mä tých, ktorí nemajú v sebe zakódo
vaný odpor voči dávnej či nedávnej 
minulosti, bude iste aj cenným pouče
ním. Aj opätovné poznávanie vecí 
zdanlivo známych môže priniesť nový, 
oživujúci pohľad, a to najmä v tom, že 
Rajtrovo dirigentské umenie je hodné 
nasledovania a pozornosti našej prí
tomnosti. 

Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu 
F. Mendelssohn-Bartholdy - F. 
Schubert - P. I. Cajkovskij 
Dirigent Róbert Stankovský 
RB 0106-2031 

Tento titul je už, zrejme, novšieho 
dáta (škoda, že sa diskofil z textu, aj 
predošlého titulu nedozvie, kedy boli 
nahrávky realizované - pre diskofila je 
to vecnosť veľmi dôležitá) a reprezen
tuje Symfonický orchester SR so sú
časným šéfdirigentom Róbertom Stan
kov kým. Vybrať z veľkého množ tva 
rozhlasových nahrávok orchestra a je
ho šéfdirigenta na jednu CD platňu i te 
nie je vďačná úloha. Výber, ktorý na
hrávka prezentuje, vyvoláva však v re
cenzentovi, ktorý má právo na svoj 
vku , názor, ale aj omyl, otázku, či ne
mohol byť z hľadiska prezentácie or
chestra i dirigenta urobený profilovej
šie a ponúkaná plocha či minutáž na 
CD platni využitá efektnejšie aj z ko
merčného hľadi ska. Mám tým na mysli 
predovšetkým F. Mendelssohna-Bar
tholdyho a jeho predohru Kľudné more 
a šťastná plavba. Mendelssohnova hud
ba má iste svoje nezastupiteľné mie to 
v dejinách hudby, no nie všetky jeho 
opusy sú z rodu jeho symfónií, jem
ných kultivovaných piesní a elegant
ných klavírnych skladieb. Citovaná 
predohra je v Mendelssohnovom odka
ze odjakživa okrajovou záležitosťou a v 
žiadnom prípade sa svojou slabokrv
nosťou a nevýraznou invenciou nevy
rovná predohrám k Snu noci svätoján
kej a k Hebridám. Vanie z nej inven
čná prázdnota, kompozičná rutinova
nosť a nuda. Skoda, že z obrovského 
množstva nahrávok nebola uvedená iná 
klad ba. 
Našťastie, poslucháčovi disku prine

sú adekvátnejší zážitok ďalšie dve 
skladby. V Schubertovej Symfónii č. 5 
B dur zaznievajú príjemnejšie tóny, ne
ustále živá invencia sa snúbi s hudob
nou eleganciou "majstra piesňovej me
lodiky". Róbert Stankov ký so vojím 
orche trom predkladajú Schuberta v 
hravej polohe s plnokrvnou muzikali
tou. Orche ter a dirigent voje možno -
ti však naplno odkrývajú v C:ajkov-
kého náročnej symfonickej fantázii 

Francesca da Rimini. To je už paleta 
búrlivých a iskrivých pasáží, dynamic
kých vzletov, dramatických konfliktov. 
Orchester pod Stankovského taktovkou 
uspokojuje krásnym, vrúcnym a šťav
natým zvukom sláčikov, zvukovo vy
vážené a technicky brilantné sú dychy 
a osobitne treba oceniť ich prvých hrá
čov. Najviac azda zaujme fakt, že Stan
kovský nepodľahol iba efektno ti tejto 

kladby, ale dbal o prísnu disciplínu v 
prehustených pa ážach, ktoré na kon
certoch často vyznievajú ako "neidenti
fikovateľná zvuková machuľa" . Detail 
je tu súča ťou veľkoryso koncipované
ho celku, ktorému dominuje bohatá in
štrumentačná farebnosť, temperament 
a vzletný esprit. Dúfajme, že vďaka to
muto titulu nájde si cédečka cestu k 
poslucháčovi. Skoda, že obal nahrávky 
nie je komerčne príťažlivejší a zodpo
vedajúcejší obsahu a charakteru hudby. 

MARIÁN JURíK 

Ivan Hrušovský: 
CANTATE DOMINO 
Collegium technicum 

DDD RB 0116-2231 
1996 Radio Bratislava 

"ll'all J{rušOI'SKý 
[ANTATE lf)OMINO 

fi! 

Keby som sa riadila známym 
obchodníckym sloganom "obal 
predáva", tak by som sa tomuto 
CD titulu, vzhľadom na jeho di
zajnové riešenie, ľahkým oblú
kom vyhla. (To by som však ne
smela vedieť, aký obsah skrýva.) 
Nastúpení červeno-siví mravče
kovia anonymných rozmerov a la 
Alexandrovovci, pod skosenou 
gotickou klenbou, s priezorom fa
rebných vitráží pôsobia dosť ko
misne, ošúchane a majú ambíciu 
skôr odlákať. (Odpusťme však a 
odpustené nám bude ... ) Keď sa 
disk rozoznie, tak sa nám vynorí 
aspoň tisíc výtvarných ekvivalen
tov, ktoré oveľa atraktívnejšie ab
strahujú a súznejú s počúvanou 
ponukou. A nielen to ... CANTA
TEDOMINO. 

Dramaturgia tohto titulu je na po led
nej strane "zhmotnenou" poctou skla
dateľa interpretačnému telesu, spevác
kemu zboru Technickej univerzity v 
Košiciach Collegium technicum, na 
druhej strane reprezentatívnou vzorkou 
vokálnej zborovej tvorby - práve jubi
lujúceho Ivana Hrušov kého- a taktiež 
poctou interpretačnou. Ide totiž o ob
lasť, do ktorej skladateľ zasiahol zásad
ným pô obom - vnie ol do nej nový 
prvok, originálne kvality, povýšiac ju, 
dovolím si tvrdiť, v európskych kontex
toch do osobitej e tetickej kategórie. 
(Spomeňme si na neutíchajúce aplauzy 
vyvolané najmä v sedemdesiatych ro
koch objavnými Hrušovského zborový
mi opusmi. S prekvapujúcimi, nevšed
nými postupmi, farbami, nevídaným a 
neokukaným u trojením vokálnej osno
vy ... ) 

Hrušovského tvorivá komunikácia s 
viacerými amatérskymi aj profesionál
nymi zbormi je intenzívna a systema
tická už celé desaťročia. Toto obdobie 

(i orientácia) je kreatívne zúročené v 
množstve rozsiahlejších i menších 
útvarov, kompozične sprostredkujúc 
jednak ľudové žriedla - folklór, svet kú 
inšpiráciu, ale aj vyššiu duchovnú re
flexiu - Sacrum. A tu je Hrušovského 
tvorba nezvyčajne presvedčivá ( ... do
slova, vykvitli orchidee na poli málo 
oranom ... ). Skladateľ sa nesíli do štyli
zácií. Z takto inšpirovaných opusov cí
tiť bázeň. Oddanú zaangažovanosť a 
spontánnosť, duchovnú podstatu, ktorá 
je blízka, či skôr vlastná jeho filozofic
kej orientácii. 

CD otvára Missa pro iuventute (diri
govaná Lubomírom Mátlom) a cappella 
celok, vybudovaný na báze klasického 
še ťčasťového omšového ordinária. Vo 
výraze je asketická, priehľadná, kryš
táľovo rýdza. V striedmo klenutých Jí- ~ 

niách kolorovaná impresívnymi harmó
niami. 

V žalmovom triptychu S radosťou 
slúžte Pánovi, na texty z Knihy žalmov 
a Kralickej biblie, "prizýva" autor 
chlapčenský zbor (Bratislavský chlap
čenský zbor s jeho dirigentkou Magdou 
Rovňákovou) a organ (Emília Dzemja
nová), "ústredným" dirigentom je Ma
rián Vach. Triptych má viac jubilózne 
sfarbenie, je vrúcnym velebením, osla
vou Ducha. Vo vokálnom vrstvení, fa
rebných kombináciách a väzbách dosa
huje autor nesmierne pôsobivé rezultá
ty, svedčiace o priam nevyčerpatefnom 
žriedle impulzov a jeho osobitne zain
teresovanom vokálnom cítení. 

Malá duchovná kantáta Cantate Do
mino (diriguje Eva Zacharová) upozor
ňuje v striedavo poly- a homofónnych 
úsekoch o. i. na Hrušovského integrál
nu skladobnú črtu . Zvláštnu klasifiká
ciu rytmu; rytmického členitého pul
zovania, ktorá v dominujúcej pozícii 
ovplyvní syntakticky priebeh skladby 
(časti). Kantáta presvedčí sviežou dik
ciou, espritom, hymnickou klenbou. 
Ďalšie dve nahrávky sú z iného pofa 

Hrušovského vokálnych inšpirácií. Po
chádzajú z podstaty slovenského fol
klóru. Dve nocturná z východného Slo
ven ka (diriguje Eva Zacharová) expo-

. nujú typické rytmické a melodické mo
dely pochádzajúce z tohto regiónu, 
skladateľom delikátne a kultivovane 
transformované. 

Disk zakľučuje výber štyroch ľudo
vých piesní (diriguje Marián Vach), s 
typickou ukážkou "odľahčených" kom
pozícii, zameraných na "univerzálne" 
potreby amatérskych zborov. Napriek 
tomu, ako napokon vo všetkých kompo
zíciách, Hrušovský nepofavuje z vnú
torných profesionálnych postulátov. 

CD je doložené, ako býva dobrým 
zvykom, textovou prílohou (autorom je 
Michal Kostelný), ktorá je však v tomto 
obsahovo-zvukovom "prípade" málo vý
datná. Okrem autentického autorského 
textu Ivana Hrušovského- v ktorom po
pi uje hi tóriu spolupráce s telesom, vy
znáva sa zo svojho obdivu tomuto zboru 
- prináša len veľmi neosobné, strohé po
pisy interpretačných účastníkov, použí
vajúc vecný, encyklopedický tón. 

Napriek (úvodným a záverečným) 

výhradám musím konštatovať, že to, čo 
v ume leckých, zvukových a estetických 
hodnotách poslucháč počas necelej ho
diny trvania skvostnej hudby získa, 
musí vysoko oceniť. A odporúčať ďalej . 

Do pozornosti všetkých milovníkov a 
obdivovateľov krásnej vokálnej hudby. 

LÝDIA DOHNALOVÁ 
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l SLOVENSKÁ HUDBA V ZÁMORÍ l 
Nebýva častým zvykom, že sa v pomerne krátkom časovom rozpätí rozozvučí slovenská 

hudba v autentickom podaní na juhoamerickom kontinente tak, ako tomu bolo v závere mi
nulého roka. Hlavné mestá BrazOie a Argentíny zásluhou n~ich zastupiteľstiev uskutočnili 

v rámci Roku slovenskej hudby niekolko podujatí, ktoré iste bez nadsádzky prispeli k zvidi
tefňovaniu na~j hudobnej kultúry v prostredi pre nás síce atraktívnom, ale prakticky 
predsa len ťažko dostupnom. 

Z ohlasov, ktoré sme dostali, možno deduko
vať, že prostriedky i umelecká potencia vložené 
do týchto podujatí boli efektívne využité. Hovo
ria o tom nielen zúčastnení umelci, ale aj ofi
ciálne správy našich zastupiteľstiev, o ktoré sa 
opierame aj v našom retro-poh ľade. 

l BUENOS AIRES l 
V rámci Roku slovenskej hudby usporiadal 

22. novembra m. r. Zastupiteľský úrad SR v 
Bueno Aires v spolupráci o Slovkoncertom a 
Radio Nacional v koncertnej sále Colegia naci
onal v Buenos Aires koncert z diel slovenských 
a svetových kladateľov. V podaní oprani tky 
Ivety MATYASOVEJ, basbarytonistu Gu táva 
BELACKA a klaviristu Ľudovíta MARCINGE
RA zazneli ukážky z tvorby F. Kafendu, M. 

lvciA Mat)'dsova. \Qprano 
Gu.1tav Bti(J(tlt, Nrltont) 
L~tdovu Mardr~gtr, ptaM 

A-~M(~Hec..,...,MI.,...,~Ann ......... 
J-nn ll.,~ ...... , "..,.,.. 

Schneidera-Trnavského, J. Cikkera, E. Sucho
ňa, M. l. Glinku, F. Schuberta, A. Boita, G. Ver
diho, W. A. Mozarta, G. Bizeta, G. Pucciniho a 
A. Dvofáka. Niekoľkominútovým potleskom 
vyjadrili zástupcovia autonómnej vlády hlavné
ho mesta, diplomatického zboru a priaznivci 
operného spevu uznanie a poďakovanie sloven
ským umelcom. Prostredníctvom nich sa Slo
vensko v Argentíne prezentovalo ako krajina s 
vysokou úrovňou hudobnej kultúry - konštatuje 
sa v správe nášho zastupiteľstva. 

Na margo tohto podujatia Ľ. Marcinger po
znamenáva: "Okrem koncertu 22. novembra 
hodno spomenú( prijarie na veľvyslanectve SR v 
Argemíne u Mariana Masarika, naše rozhovory 
v argemínskom rozhlase s akcemom na sloven-

ské inTerpretačné umenie a našu rvorbu, srret
nwie s wmojšími Slo1•ákmi, a pre úplnos( Treba 
spomenú( aj besedu o slovenskom 1•okálnom in
terprerabwm umení, krorú som mal v argemín
skom rozhlase. Veľkú zásluhu na úspechu na
Jich koncerTov, ako aj na ich propagácii a per
fekmej organi~ácii nd!fho pobyru mal l . Tajom
ník zasrupireľského ríradrt Dr. Mie/ra/ Bigmrič, 

kt01ý popri svojej ~odpovednej f unkcii l'e/101'(1/ 
nesmieme veľa času aj spríjemneniu lllílho po
byru, začo sme mu vJerci veľmi väaôrí." 

Počas tzv. Master Class pre profesorov a po
slucháčov hudobných škôl diskutovali naši 
umelci o systéme umeleckého školstva na Slo
vensku, prlprave poslucháčov VSM U a o hu
dobných podujatiach organizovaných v Sloven
skej republike. 

Naši umelci sa zúčastnili aj na slávnostnej 
omši pri prílel itosti osláv 70. výročia aloženia 
Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires, 
na slávnostnom akte vysvätenia slovenského ol
tára Sedembolestnej Panny Márie v Lujane -
jednom z najvUčšleh pútnických miest v Južnej 
Amerike. Podľa správy Zastupiteľského úradu, 
počas interpretácie Ave Marie v podaní Y. 
Matyášovej a G. Beláčka, mnohým krajanom 
od dojatia stekali slzy po tvári. 

BRASÍLIA 
Podujatie v hlavnom meste Brazílie na počesť 

Roka slovenskej hudby spočívalo tentoraz vý
lučne na klavi ristke Silvii CAPOVEJ-VJZV A
RYOVEJ. Jej tamojší pobyt bol doslova nabitý 
náročným programom: 22. novembra v Národ
nom divadle v Brasílii spoluúčinkovala na kon
certe Symfonického orchestra Národného diva
dla, ktorý dirigovala Lígia AMADIO. Na pro
grame bola výlučne slovenská hudba - Sláv
nostná predohra Jána Levoslava Bellu, Concer
tino pre klavír a orchester Jána Cikkera a Me
tamorfózy Eugena Suchoňa. Na Hudobnej fa
kulte Univer7ity v Brasílii sa konal (25. ll .) 
workshop na tému Sríčasní slovenskí hudobní 
skladaTelia. Za účasti profesorov a študentov fa
kulty S. Cápová-Vizváryová komentovala a 
predviedla ukážky z diel skladateľov z pred
chádzajúceho koncertu. V ten istý deň sa usku
točnil v auditóriu rezidencie veľvyslanectva SR 
jej klavírny recitál , na ktorom hrala skladby L. 
van Beethovena, F. Chopina, C. Debussyho a J. 
Cikkera. Recitál mal aj spoločenský rámec, zú
častnili sa ho nielen členovia diplomatického 
protokolu, ale aj hudobní vedci a umelci. 

V správe nášho brazílskeho Veľvyslanectva 
sa konštatuje: "podarilo sa predsraviľ slovenskrí 
pôvodnú n•orbu v naštudovaní miesmelro sym-

Dirigentka Ligia Amadio so Silviou Cápo
vou-Vizváryovou. Snímka archív 

fonického orchesTra, pre slovenské interpretač
né umenie nad1•ia~aľ dôle5ré kontakry na neko
merčnej aj komerčnej bá~e. O slovenskú rvorbu 
ako aj o vysrúperria slo1•enskýclr lrudobn_í'ch 
umelcov a súborov je ILI veľký ;;dujem. Sancu. 
kr01·á sa Slovensku v tomto smere ponúka, je po
trebné využit"'. 

Brazília, ktorá spomedzi juhoamerických 
krajín patrí hudobne k najvyspelejším nielen 
svojou ľudovou, ale aj profesionálnou kultúrou, 
najmä dielom H. Willa Lobosa i súčasnou huô
bou. by sa pre slovenskú hudbu mohla iste stať 
odrazovým mostíkom na preniknutie do latin
sko-amerického prostredia. 

Aké dojmy si z Brazílie odniesla Silvia Cá
pová-Vizváryová? Samozrejme, tie najkrajšie 
- hovori umelkyňa. Keď som sa dozvedela, te 
môtem ísľ hraľ do ra kej vzdialenej a arrakrívnej 
krajiny akou je Brazília, bola som nesmieme 
rada, ale pociľol'(l/a som ro aj ako veľkú zodpo
l•ednosľ. Do Bra::.ílie som cesrova/a s veľkým 
napätím a očakávaním, ako ráro vyše risíc kilo
mer rov 1•zdialená zámorsktí krajina prijme našu 
hudbu. Bola som však veľmi milo prekvapend 
prístupom orchesTra i dirigenrky Lígie AMA
DIO /.. našej hudbe. Bra<.ílčania i napriek Sl'oj
mtt temperamenTu srí kulrivol'aní a po troch 
skríškaclr, na krotýclr sa iclr i moje poiínrie :blí
:,i/i, podali naozaj veľmi krásny výkon. Mô:.em 
zodpovedne povedať, že celý koncerT bol Tamoj
ším publikom veľmi srdeôre a sponTánne prija
tý, nechýbali emi slová cirvály a u~nania. ba ani 
r~v. Sf(//tding ovarion. Na moju otázku, čo asi 
Brazílčania vedia o našej hudbe, pani Silvia 
Cápová-Vizváryová odpovedá: "Žiaľ, veľmi 
mdlo a bude zdletať len na nás, aby nás lepšie 
poznali. Bra~í/čania srí veľmi orvorení ľudia a 

radi spoznávajú ku/rúru iných krajín. Tak na
prfklad na works/rope, ktotý sa konal na pôde 
Hudobnej Jaku/ry UniverziTy v Brasílii som ho
vorila na tému Slovenskí hudobní skladarelia a 
predviedla aj niekoľko ukážok. Prib/í[ila som 
im nielen súčasnú hudbu, ale aj našu hisTóriu, 
našu krajinu ako miesto, ktoré vždy malo úzke 
kom a kry so svetov_ým hudobným dianím, naprí
klad pobyrmi rakýclr osobnosTí ako boli L v. 
Beerhove11, W. A. MozarT, F. Liszr a i. Bolo ro 
pre nich veľké nóvum." 

Z Brazílie i Argentíny odchádzali naši umelci 
nielen spokojní s vykonanou prácou, ale aj s bo
hatými zážitkami. Oficiál ne správy konštatujú 
veľký prínos týchto podujati, ktoré by sa mali 
naďalej rozvijať na komerčnej i nekomerčnej 
báze. 

Na vystúpeniach našich umelcov v Argentíne 
i Brazílii sa zúčastnil aj prof. Ferdinand Klinda, 
bývalý riaditeľ Slovkoncertu. Ako hodnotí vý
znam podujatí, ktoré sa konali v zahraničí? 

Pri príležiTosti Roku slovenskej hudby oslovi
li naše MinistersTvo zahraničných vecí a Minis
Terstvo kultúry, okrem toho osobime Slovkon
cerT, naše zasTupiTeľské úrady v zahraničí a 
oboznámili sme ich s mo5zosťou usporiadania 
koncermých podujaTí, ktoré môžeme pre nich 
zabezpečiľ. Jednotlivé na.re veľvyslanecTvá sa k 
Tejto iniciaTíve vyslovili kladne a konšrrukrívne. 
Nadviazali sme s nimi komakr a uskwočnili 
mno/ro akcií- koncerry, prednášky, semindre a 
pod. IJ/o o USA. Kanadu. Rakúsko, Rumunsko, 
Spanie/sko, PorTugalsko, Kubu, Maďarsko, 
Bra~íliu, Argemínu, Nemecko, Turecko. Iné za
swpireľské úrady z rozličných dôvodov nemali 
záujem, resp. sa vôbec neozvali. Na jednej sr ra
ne síce bolo mnolro práce s realizomn fm rýchro 
37 podujaTí, na druhej je však škoda, že príleži
rosľ doTovaného vysielania našich umelcov ne
využili 1•iaceré zasTupiTeľské rírady. S celkom 
mimoriadnou angažovanosľou sa do Roku slo
venskej hudby zapojili naše vefvysla11ecrl•d v 
Porlltga/sku, ArgenTíne a Bra~ílii. Tomu zodpo
vedal aj spo/očens/...ý ohlas podujatí v rej-krorej 
krajine, mediálne vyu[irie a, samozrejme, re
pre~emačno-propagat'ný efekt pre Slovensko. 
Všade sa tiež podarilo nadviazaľ kontakty s 
miesTnymi usporiadaTeľmi. resp. koncerrnými 
agemúrami, rakf.e je ru dobrá perspektíva po
kračovania aj do budrícnosri, ul na komerčnom 
<.tíklade. Ukazuje sa, te veľa :áletí na osobnej 
aktivite našich diplomaTov, IW ich osobných po
srojoclr a zaujatí pre hudobnú kultúru. Mali sme 
všade vynikajúce skúsenosTi s iclr úsilím o dobrý 
výsledok našej repre<.emácie, s médiami. diplo
matickými kolegami a výsledok bol vždy úmerný 
ich námahe a vynalie<.m•osti. Parrí im srdečná 
1•ď aka nielen účinkujúcich, ale celej našej kra
j iny. 

Bolo by však dobré, keby takto cieľavedome 
organizovaný prienik našej hudobnej kultúry do 
medzinárodného priestoru nezostal iba doku
mentom uplynulého Roku slovenskej hudby, 
ale systémom pre ďalšie rol<y. 

Pripravil MARIÁN JURtK 

!Stankovský s Janáčkom vo Franaízskul 
užitoční vrátiť späť do spoločnosti. 
Samozrejme, 7J1radili medzi nich aj 
niekoľko nenapr;viteľných vrahov a 
zločincov, aby spoločne získavali 
'pronárodnú farbu'). Tu, v prostredí 
vysokých pecí a medzi starým žele
zom, sa teda mal zrodiť súčasník, bez
pochyby zuhoľnatelý, zažltnutý sve
dok nešťastia." -r-

23. a 24. januára l. r. konali sa vo 
francúzskom Divadle umenia v Rouene 
premiéry Janáčkovej opery Z mftveho 
domu. Toto náročné a vo Francúzsku 
vysoko oceňované dielo (hralo sa tam 
už viackrát) naštudoval šéfdirigent 
Symfonického orchestra SR Róbert 
STANKOVSKÝ. Zaujímavosťou tejto 
inscenácie j e skutočnosť, že ju tvorili 
spojené umelecké sily dvoch divadiel : 
Opéra de Normandie a Théfttre de Caen. 

Na in cenácii sa podieľali poprední 
francúzski speváci, pôsobiaci aj na eu
rópskych i zámorských scénach, z kto
rých niektorí sa s Janáčkom stretli už 
viackrát: Bernard Delellté, <;hrister Bla
din, Fran~ois Harismendy, Valentin Jar 
(v repertoári má aj Broučka, Vec Mak
ropulos), Michel Fockenoy, Jacques 
Schwarz, Thierry Oran, Paul Guigue, 
Jacques Lemaire, Jacques Calatayud, 
Bernard van der M eersch. Jedinú žen
skú úlohu stvárnila Anne Constantin. 
Režisérom a scénografom v jednej oso
be je Wladyslaw Znorko, ktorý sa ako 
výrazná osobnosť prezentoval viacerý
mi významnými projektami na festiva
loch v Avignone, Paríži, Berlíne, v 
Spanielsku, Južnej i Severnej Amerike 
a pod. Svoj inscenačný a myšlienkový 

zámer vyjadril v programovom buletti
ne: "Je všeobecne známe, že jeden ty
ran poľuje na druhého, pričom ich 
väzením nemusia byť vždy len sibír
ske pláne. V roku 1948 v Cesko-Sio-

Dirigent Róbert Stankovský 

vensku, neďaleko Prahy, vohnali do 
ohrady umelcov, intelektuálov a všet
kých politicky nespoľahlivých. Vo 
veľkom priemyselnom komplexe sa 
mali prevychovať, aby sa mohli ako 

Návrh scény inscenácie, jej autorom je W. Znorko. Snímky archív 
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, ' ' Uspechy Slovenskeho filharmonickeho zboru 
Z trojtýždňového úspešného hosťovania v 

opere Lille vo Francúzsku sa vrátil Slovenský 
filharmonický zbor (SFZ) vedený zbormaj
sterkou Blankou Juhaňákovou. S Orchestre 
National de Lille, vedeným dirigentom Jea
nom Claudeom Casadesusom, spoluúčinko
val v novom naštudovaní OITenbachových 
Hofl'manových poviedok, ktoré režíroval Hu
go de Ana. Styri predstavenia sa stretli u pub
lika s búrlivým ohlasom a odborná verejnosť 
ocenila aj excelentný výkon SFZ. 

Okrem toho sa 5. februára pred zástupca
mi európskych integračných inš titúcií a dip
lomatickými pracovníkmi v priesteroch rezi-

dencie slovenského veľvyslanca pri Európ
skej únii v Bruseli Jána Lišucha uskutočnil 
koncert významných sólistov SFZ. Prezen
tovať výkony sólistov Henriety Lednárovej, 
Stanislava Beňačku, Mariána Vojtku a Evy 
Salayovej pred medzinárodným publikom v 
Bruseli považuje zbor za vynikajúcu príleži
tosť, pretože Slovenskej filharmónii sa v sku
točnosti vera možností na prezentáciu sloven
skej hudobnej kultúry v Belgicku nenaskytá. 
Koncert zorganizovala slovenská misia pri 
EÚ a uskutočnil sa v rámci trojtý7.diíového 
účinkovania SFZ v Lille (v dňoch 18. januára 
až 7. februára). 

Bratislavský chlapčenský zbor vo Viedni 
Bratislav ký chlapčenský zbo r (BCHZ) sa 

13. februára predstavil vo Viedenskej štátnej 
opere. Dvadsaťštyri členov zboru - sopránov a 
altov - účinkovalo na veľkej premiére opery 
Arrigo Boita Mefi stofeles s dirigentom Ric
cardom Mutim. Na tlačovej besede pri príleži
tosti 15. výročia vzniku BCHZ o tom informo
vala umelecká vedúca a dirigentka telesa 
Magdaléna Rovňáková. 

Účinkovanie na jednej z troch najvýznamnej
ších operných scén sveta j e pre súbor veľkým 
vyznamenaním. Predstavenie Mefisto fela je pre
vzaté z milánskej Scaly a členovia BCHZ v ňom 
účinkovali s poprednými osobnosťami svetové
ho operného neba, povedala M. Rovňáková. 
Ako dodala, účinkujúci chlapci sa mu eli pri
spôsobiť inej koncepcii a pohľadu na túto operu, 
než na akú sú zvyknutí v opere Slovenského ná-

rodného divadla i zdokonaliť si tali ančinu. Ab
solvovali vo Viedni sedem skúšok a očakáva ich 
o ern predstavení v tej to opernej sezóne. Diri
gent R. Muti označil na skúškach výkon malých 
spevákov z Bratislavy za výborný. 

V súčasnosti má BCHZ 84 spevákov vo veku 
od 6 do 24 rokov. Jeho repertoár obsahuje ná
rodné piesne či tvorbu súčasných skladateľov, 

ako aj sakrálnu hudbu, napríklad gregoriánske 
chorály a omše. Popri vlastných koncertoch sú
bor spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, s 
bratislavskými orchestrami Capella Istropolita
na, Musica aeterna, Lúčnica a inými. Pravidelne 
účinkuje v Slovenskom národnom divadle a po
dieľa sa na muzikálových projektoch Novej scé
ny. Casto hosfuje aj v zahraničí. Na svetovej 
zborovej súťaži v USA pred dvoma rokmi získal 
l. cenu. 

l P. Breiner dirigoval ŠFK l 
Svetovtí premiéru inštrumentálnej úpravy 24 Prelúdií Claudea Debussyho, ktorú pre rozšírený 

symfonický orchester pripravil Peter Breiner, uviedla Státna filharmónia Košice ( 13. 2.). 
Klavirista, skladateľ, aranžér hudobných diel P. Breiner, pochádzajúci z Humenného a v súčas
nosti žijúci v kanadskom Toronte, sa na koncerte v tamojšom Dome umenia tentoraz predstavil ako 
dirigent. 

V inštrumenálnej úprave diela zakladateľa hudobného impresionivnu C. Debussyho využil P. 
Breiner možnost' rozšíri( symfonický orchester o ďalších hráčov, takže sa ich na pódiu vystriedalo 
takmer 90. Obsadenie orchestra SFK napríklad v drevených a plechových nástrojoch bolo až 
štvornásobné, ďalších devät' hudobníkov hralo na bicie nástroje, v orchestri boli tiež dve harfy, če
lista a, samozrejme, klavír. 

Partitúry Debussyho Prelúdií začali v inštrumentálnej podobe P. Breinera vvlikat' tesne pred je
ho odchodom do Kanady pred piatimi rokmi. "Predchádzajúca práca s aranžmá niektorých 
Debussyho skladieb sa mi natoľko zapáčila, že som sa rozhodol zinštrumentova( celý cyklus 
Prelúdií. Je to svojím spôsobom výzva pre skladateľa, pretože niektoré z nich sú tak jednoznačne 
určené pre klavír, že sa spočiatku orchestrálnemu spracovaniu dos( vzpierajú a sú dosť náročné na 
interpretáciu," povedal P. Breiner, ktorého jednou z obľúbených umeleckých aktivft je súčasné 
hranie a dirigovanie. Počnúc Haydnovými a Mozartovými klavfm ymi koncerwmi, cez Gershwina 
af. po vlastné aranžmá vy.fe tisíc najznámejších evergreenov a hitov súčasnej populárnej hudby pre 
sólo klavír a malý symfonický orchester. Takmer všetky úpravy a diela P. Breinera nahrali rôzne 
rozhlasové a televízne stanice, ako aj nahrávacie štúdiá v Európe i zámorf. Napríklad nahrávku 
Granadosa ohodnotila Audiophile Audition ako najlepšiu nahrávku roku 1995 spolu s nahrávkami 
Boston Symphony Orchestre či Berlínskej filharmónie. P. Breiner, ktorý má na svojom konte okrem 
nespočetných úprav všetkých druhov hudby - renesancia, barok, klasicizmus, sakrálna hudba, 
oriemálny folklór - tiež hudbu k trom muzikálom a mnohým filmom, spolu so Symfonickým or
chestrom Slovenského rozhlasu nahral v uplynulom roku CD platiíu obsahujúcu inštrumentálnu 
típra1•u všetkých svetových hymien. 

Naši umelci vo Viedni l 

Orchester a zbor SND sa 12. 2. predstavili 

vo viedenskom Konzerthause operou G. 

Verdiho Simone Boccanegra. Pod taktov

kou šéfa Opery SND Ondreja Lenárda vy

stúpili sólisti R . Bruson, P. BurčuJadze, M. 

Dvorský a D. Longiová. Pred vypredanou 

koncertnou sálou s l 700 miestami zožali 
účinkujúci zaslúžený potlesk. Rakúska od
borná kritika nešetrila slovami chvály na 

ich adresu. -r-

Výstava J. Kowalského v NOC 
Výstavu obrazov hudobného skladateľa Júliusa Ko

walského otvorili v Národnom osvetovom centre na 
Námestí SNP v Bratislave. Umelec sa prezentuje pri
blilne 150 akvarelmi, kresbami, olejmi a temperami, 
ktor)'ch námety získaval predovšetkým zo starej Bra
tislavy. 

Na obrazoch J. Kowalského možno vidiet" historické 

objekty, z ktorých mnohé už neexistujú. Preto väčšina z 
nich patr( k spomienkam na Bratislavu minulosti. 

V rámci osláv jeho 85. narodenín okrem výstavy 
pripravili organizátori - NOC a ZVS 110 Stefánikovej 
ulici v Bratislave kance rty. Prvý sa uskutočni/19. feb
ruára v Moyzesovej sieni SF, druhý bude 18. marca 
v Zichyho pa/dei. 

Kafé koncert)i 
Druhé najstaršie hudobné teleso na Slo

vensku - Státna filharmónia Košice - už tretiu 
sezónu organizuje stretnutie s rôznymi žánra
mi hudobného ume nia pod názvom Kafé kon
cert. V rámci nich SFK v spolupráci s firmou 
Justina pripravila mnohé komorné koncerty so 

sprievodným slovom, jazzové večery, folkové 
posedenia a ďalšie netradičné prezentácie sú
časnej i staršej hudby. Súdiac podľa perma
nentného záujmu o takúto hudobnú produkciu, 
tešia sa Kafé koncerty medzi Košičanmi stále 
väčšej obľube. 

Jacobs Suchard Figaro naďalej sponzorom 
Opery SND 

Zmluvu o spon-zorskej spolupráci na rok 
1997 podpísali 14. februára v Bratislave vice
pre-zident spoločnosti Kraft jacobs Suchard 
Walter Anderau, generálny riadiateľ akciovej 
spoločnosti Jacobs Suchard Figaro Alfred Pa_il 
a generálny riaditeľ Slovenského národného 
divadla Miroslav Fischer. Prítomný bol aj ria
diteľ Opery SND Ondrej Lenárd. 

"Som rád, že partnerstvo a spolupráca, ktoré 
sa med-zi nami začali v se-zóne 1992/1993, po
kračuje ďalej," uviedol na tlačovej besede A. 
Pail. Podľa neho je prirod-zené, že dve najvý
-znamnejšie slovenské inštitúcie - hoci každá v 

inom odbore, dokázali nadviozať takúto dlho
ročnú, obojstranne prospešnú, spoluprácu. 

Ako povedal M. Fischer, Jacobs Suchard 
Figaro spon-zorským príspevkom dotuje cenu 
vstupeniek pre domácich návštevm'kov opery, 
aby prvá slovenská scéna nestratila svojich 
pria-znivcov. "Je to skutočne 'sladká' spoluprá
ca, " dodal M. Fischer. 

Po úspechu projektu spolupráce s Operou 
SND pristúpila spoločnosť Kraft jacobs Su
clwrd k podobným spoluprácam s opernými 
scénami v Sofii a Bukurešti, pričom poč{ta s jej ~ 

ro-zširovaním aj do ďalších krajín. 

l Schubertovo krídlo l 
Svetová verejnosť si tohto roku pripomenula dvojsté výročie narodenia známeho rakúskeho hudob

ného skladateľa Franza Schuberta. Narodil sa vo Viedni 31. januára 1797 a tam 19. novembra 1828 aj 
zomrel. Pri tejto priležitosti prezentuje rakúska firma Bôsendorfer, zaoberajúca sa výrobou klavírov, 
na výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte zvláštnu raritu - Schubertova krídlo, informovali 13. 
februára rakúske noviny Die Presse. 

Odborníci vybrali na zhotovenie tohto hudobného nástroja, ktoré bude stáť presne 700 000 šilingov, 
čerešňové drevo. Dve Schubertove krídla sú už hotové a budú sa skvieť na výstavách vo Frankfurte, 
v Kalifornii, v Paríži a v Pekingu. 

. ' 

Luciano Pavarotti predsedom v S.an Reme 
. . 

Slávny taliansky tenor Luciano Pavarotti bude predsedom Festivalu talianskej populárnej 
piesne, ktorý sa uskutočni v San Reme v dňoch 16.-20. februára. Na päť dni trvania festivalu 
opustí svoju materskú scénu v Metropolitnej opere v New Yorku. Informovala o tom talianska 
tlač. 

V závere festivalu odovzdajú ceny 7.& najlepši text populárnej piesne, najlepšiu hudbu a naj
lepšie aranžmá. 

Cien mi poroty budú v tomto roku filmárka Gabriele Salvatoresová, skladateľ filmovej hudby 
Nicola Piovani, ktorý pracoval najmä pre Felliniho a bratov Tavianiovcov, textár Gino Paoli a 
americký hudobný skladateľ Bill Conti, autor hudby k seriálom Dynastia a Falcon Crest. 

l Hudobný program na podporu Duna TV l 
Klasické árie svetovej opernej literatúry v in

terpretácii popredných maďarských sólistov, die
la Bélu Bartóka, Ferenca Liszta, Zoltána Ko
dálya, ale aj Ludwiga van Beethovena, Johanne
sa Brahmsa, Wolfganga Amadea Mozarta či 
Franza Schuberta v podaní špic"kových maďar

ských koncertných umelcov, Bartókovho kvarteta 
a Komorného orchestra F. Liszta, ako aj pre
hliadka klenotov maďarskej ľudovej hudby v in
terpretácii nielen domácich, ale aj zahraničných 
súborov bude súčasťou mamutieho hudobného 
programu, ktorý satelit/lá televízna spoločnost' 

Duna TV pripravuje na posledný marcový deň. 

Väzeň-skladateľom 
Za znásilnenie a vraždu na doživotie odsúdeného 

Brita Davida Priceho na dva večery oslobodia, aby 
sa mohol zúčastniť na premiére opery, ktoru skom
ponoval vo väzení. 

Tento 34-ročný muž začal písať operu Odyseus 
v edinburskej väznici po tom, ako ho roku 1984 od
súdili za vraždu svojej priateľky Michele Slaterovej 
na Deň sv. Valentína. 

Podľa vedenia väznice budú odsúdeného na pre
miére sprevádzať strážcovia, nebude spútaný a bude 
sa môcť slobodne pohybovať medzi účinkujúcimi a 
obecenstvom. Okrem toho sa zúčastni aj na posled
nom predstavení. 

Mnohí z 50-členného súboru účinkujúcich sú 
študenti hudby a orchester je z univerzity v Edin
burghu. Hlavným sponzorom podujatia je bývalý 
väzeň Jimmy Boyle, ktorý prispel čiastkou tisíc li 
bier. Po odpykaní trestu za vraždu sa stal úspešným 
sochárom. Jeho drevené sochy obdivovali na minu
loročnej medzinárodnej výstave v Edinburghu. 

Súčast'ou 12-hodinové/w koncertu-maratónu, 
ktorého jednotlivé časti zaznamenajú od 20. feb
ruára, budú aj ukážky populárnych žánrov, via
ceré archívne snímky a fragmenty baletného 
umenia. Jeho vyvrcholením bude večerný gala
koncert za účasti hviezd operného neba, naprí
klad Évy Mártonovej či Gyärgya Melisa, ktorý 
odvysiela Duna TV v priamom prenose. 
Cieľom akcie, počas ktorej vystúpi vyše 700 

hudobnfkov, spevákov a tanečníkov, je získal' fi
nančné prostriedky pre Nadáciu Duna TV, ktoré 
diváci budú môcť venova{ prostredníctvom desia
tich, na ten účel zriadených, telefónnych liniek. 

" 

Titul Posol Slovenska · 
Jedenástim významným osobnostiam a 

piatim kolektívom, ktoré sa v minulom ro
ku najviac zaslúžili o šírenie dobrého mena 
Slovenskej republiky v zahraničí, odovzda
li 13. februára ocenenie Posol Slovenska. 
Na návrh svojich čitateľov ho od roku 1993 
udeľuje denník Slovenská republika, v 
tomto roku aj v spolupráci so Slovenskou 
informačnou agentúrou (SlA). 

Medzi ocenenými nechýbali ani zástup
covia hudobnej sféry - nádejná operná só
listka Andrea Danková, Státny komorný 
orchester Zilina, Ľudová hudba bratov 
Muchovcov a detský súbor Melódia z Po
važskej Bystrice. 
(Neoznačené materiály sú zo servisu 

TASR.) 
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HUDOBNÉ SALÓNY V BANSKEJ BYSTRICI 
Prvý medzinárodný festival (15.-22. 3. 1997) 

PROGRAM 
IS. 3. 
11.00 h Evanjelický a. v. kostol 

Slávnostné otvorenie festivalu 
11.30 h J. S. Bach, ) . Gallus, 

Dievčenský zbor Konzervatória Já· 
na Levoslava Bellu, 
) . Reubke, ) . Guillou 
Martin Kovai'ík · organ (Cesko) 

16.00 h Literá rne a hudobné múzeum 
Ingeborg Bachmann (1926-1973) 
- život, básne a hudba 
A. Webem, D. Sostakovil, ) . lršai 
I. PfeiiTer, moderovanie, recitácia (Ra
kúsko) 
A. Bárthová - soprán (Cesko) 
Moyzesovo kvarteto (Slovensko) 

18.30 h Thurzov dom 

16. 3. 

E. Bloeh (1880-1959) - Z tvorby ... 
A. Jablokov - husle (Slovensko) 
J . Slávik - violončelo (Slovensko) 
D. Rusó-Varínska - klavír (Sloven
sko) 
Moyzesovo kvarteto (Slovensko) 

11.30 h Bohéma klub 
Ruské romance • 
P. l . Cajkovskij, S. V. Rachmaninov 
G. Ovsepian - tenor (Arménsko), 
S. Tolstov- barytón (Rusko) 

16.00 h Rozhlas- Stúdio l 
A. Skrjabin, K. Szymanowski 
Z klav{rnej tvorby 
J . lršai - klavír (Rusko), sprievodné 
slovo W. Malinowski (Poľsko) 

18.30 h Múzeum SNP 

17. 3. 

W. A. Mozart, M. Kates (1923, Ka
nada) 
A. Jab/okov- husle (Slovensko), H. Da
vid Meyers - hoboj (USA), ) . Gottdie
ner - klarinet (USA ), A. lrchai -fagot 
(USA), komomý sláčikový orchester 
"Virtu6zi Bratislavy"- umelecký vedú
ci A. Jab/okov (Slovensko), Ulysses 
S. james - dirigent (USA) 

9.00 h Bohéma klub 
Európa v škole - konkurz stredoslo
venskej mládeže 

12.00 h Hudobný salón Jána Petrusa 
Hostia: Nao Higano, soprán (Japon
sko), Morris Kates, hudobný skladateľ 

Odznejú i diela študentov kompozí
cie Konzervatória J . L. Bellu 

18.30 h Robotnícky dom 

18. 3. 

Klavírny recitál Z. Paulechovej -
Stiasnej (Slovensko) 
) . S. Bach, J. Haydn, F. Chopin, E. Su
choň, ). Brahms 

16.00 h Thurzov dom 
Salón z Petersburgu 
G. Belov, A. Knaifel 
J. Mirtova- soprán (Rusko), S. Roldu
gin- violončelo (Rusko) 

18.30 h Literárne a hudobné múzeum 
"Stretnúť človeka" 

19. 3. 

Dva portréty významných osobnosti 
- L. Burlas (1927), l. Hrušovský 
(1927) 
M. Tomanová - soprán, D. Turňo
vá - klavír (Slovensko) 
Besedu vedie Ľ. Cervená 

16.00 h Thurzov dom 
Muzikoterapia - prednáška význam
ného českého mozofa, spisovateľa, hu
dobníka - Vlastimila Mareka 

18.30 h Thurzov dom 
New Age hudba (Cesko) 

20. 3. 
16.00 h Literárne a hudobné múzeum 

Spomienkové popoludnie 

21. 3. 

S. Jurovský (1912-1963), T. Salva 
(1937-1996) 
A. Trgová - soprán, l. Dudová - flauta, 
D. Turňová - klavír (Slovensko), mo
deruje - r.. Cervená 

11.00 h Univerzita Mateja Bela 
Hudobné salóny a hudba "dneška" -
round table 

16.00 h Thurzov dom 
Mladí poľskí skladatelia a interpreti 
z Krakova 
M. Jablonski, W. Widlak, M. Chyrzyn
ski, M. Mengjiqi, M. Koneniowska 
K. Waradzyn - soprán, W. Komsta
klarinet, M. Wozníak - viola, B. Lypik 
- Sobanic - violončelo, l. Obonska -
klavír , J . Pawelec - bicie, J ablonski -
recitácia 

18.30 h S tátna opera Banská Bystrica 
G. Verdi - Rigoletto 
l . premiéra 

22. 3. 
18.30 h Státna opera Banská Bystrica 

G. Verdi - Rigoletto 
ll. premiéra 

Národné hudobné centrum· SLOVKONCERT 
MAREC 1997 

2. 3. 
10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 

Tomáš J ánošík, flauta 
Svätopluk Sokol, klavír 

4. 3. 

Program: A. Dvorák, G. Fauré, G. 
Enescu, M. Ravel, F. Poulenc 

19.30 h SLK Trenčianske Teplice, 
Kúpeľná dvorana 

ll. 3. 

Marcel Stefko, klavír 
Program: D. Scarlatti, L van Beetho
ven, F. Schubert, F. Liszt, A. Skriobin, 
M. P. Musorgskij 

19.30 h SLK Trenčianske Teplice, 
Kúpeľná d vorana 

13. 3. 

Elena Holičková, soprán 
Mária Turňová, soprán 
Jozef Ábel, tenor 
Milan Dubovský, klavír 
J án Binder, sprievodné slovo 
Program: Večer s operou a operetou 

16.00 h SLK Sliač, 
Ziar nad Hronom - sála MsKS 

19.00 h Peter Michalica, husle 
Dana Sašinová, klavír 

17. 3. 

Program: Stretnutie s Petrom Micha
ficom 

19.00 h SLK Bojnice, LD Mier 

19. 3. 

Dagmar Sebestová-Zsapková, flauta 
Jozef Zsapka, gitara 
Program : R. Gnattali, D. Babcock, 
) . Duarte, A. Piozolla, F. Bom e 

19.00 h Bardejov - Koncertná sála ZUS 
Hudobná j a r 

19. 3. 

Silvia Cápová-Vizváry, klavír 
Program : F. Chopin, M. P. Musorg
skij 

18.30 h Hlohovec- Dom kultúry 
Stá tny komorný orchester Zilina 
Dirigent - Karol Kevický 
Sólis ti - J án Figura, flauta 
Vladimir Sýkora , flauta 
Program: F: Schubert, D. Cimarosa, 
F. Mendelssohn-Bariho/dy 

e Predám Bosendorfer, model II. pancierový, krížový, s anglickou mechanikou v čierno leštenej 
skrini. Ad resa v redakcii HZ. 

MEDZI~ODNÝ ÚSPECH 
Vďaka sponzorskému príspevku Mi~isterstva školstva SR sa mohla 16-ročná poslucháčka Konzerva

tória v :li line EVA KA VUUAKOVÁ spolu so svojím profesorom JÁNOM LABANTOM v dňoch 21 . l . 
- l. 2. 1997 zúčastniť Medzinárodnej gitarovej súťaže v Krakove - Krynici. V kategórii 16-26 rokov pred
niesla postupne v troch kolách skladby L. Legnaniho, F. Sora, J. Turinu, A. Piazzolu, H. V. Lobosa, A. 
Barriosa, M. de Fail u a ďalších autorov na pozoruhodnej technickej i muzikálnej úrovni, čo jej vynieslo 
postup do finále, kde získala 3. miesto za Huguensom Kolpom (Belgicko) a Annou Pietrzak (Pol sko). 26 
súťažiacich v tejto kategórii hodnotila 8-členná medzinárodná porota pod vedením p. Balauska (Pol sko). 

Pekný úspech mladej študentky Evy Kavuljakovej je ďalším dokladom kvalitnej pedagogickej práce 
pri vyučovani hry na gitare na Konzervatóriu v 2 iline: prof. Ján Labant tu pedagogicky pôsobi IO rokov, 
gitara ako hlavný predmet sa tu vyučuje vyše 26 rokov. DUSAN LEHOTSKÝ 

Slovenská filharmónia 
MAREC 1997 

Reduta 
6. 3.- 19.00 h - Cyklus A 
7. 3. - 19.00 h - Cyklus B 
Slovenská filharmónia 
dirigent: Róben Stankovský 
sólista: Miloš Stevove, lesný roh 
P. Dukas: Učeň čarodej 
C. Saint-Saens: Koncenný kus pre lesný roh a or
chester op. 94 
D. SosUikovič: Symfónia č. 7 C-dur 
"'Leningradská"' op. 60 

12. 3. - 19.00 h - Cyklus C 
Slovenská filharmónia 
umelecký vedúci: Ewald DaneJ 
sólisti : Jozef Luptáčik st., Jozef Luptáčik ml., klarinet 
W. A. Mozart: Smyfónia č. 29 A-dur KV 20 l 
V. Kramár: Koncen Es-dur pre dva klarinety a or
chester op. 91 
W. A. Mozart: Symfónia č. 40 g-mol KV 550 

13. 3.- 19.00 h - Cyklus A 
14. 3. - 19.00 h- Cyklus B 
Slovenský komorný orchester 
umelecký vedúci: Bohdan Warchal 
sólistka: Joan na Madroszkiewicz, husle 
G. Ph. Telemann: Suita G-dur TWV 55:G 2 "'La 
Bizarre'" 
A. Corelli: Conceno Grossa F-dur op. 6 č. 6 
J. Haydn: Koncen G-dur pre husle a sláči kový or
che ter Hob. VIl a:4 
J. F. Fasch: Sinfónia A-dur 
J. Mysliveček: Kvinteto ll Es-dur 
A. Vivaldi: Conceno G-dur op. 51 č. 4 "'Alla rus
tica'" 

1S. 3. - 16.00 h - Cyklus R 
Slovenská filharmónia 
umelecký vedúci: Ewald DaneJ 

sólisti: Jozef Luptáčik st., Jozef Luptáčik ml., klarinet 
F. Kramár: Koncen Es-dur pre dva klarinety a or
chester op. 91 
W. A. Mozart: Symfónia č. 40 g-mol KV 550 

16. 3. - 17.00 h 
Kammerchor Collegium vocale Innsbruck 
Cappella Istropolitana 
dirigent: Bernhard Sieberer 
W. A. Mozart: Rekviem d mol KV 626 

20. 3. - 19.00 h - Cyklus A 
21. 3.- 19.00 h - Cyklus B 
Slovenská filharmónia 
dirigent: Jack van Steen 
sólista: Ján Slávik, viol ončelo 
G. Verdi: Sila osudu - predohra 
P. l. Cajkovskij: Variácie na rokokovú tému pre vio
lonče lo a orchester op. 33 
j . Brahms: Symfónia č. 3 F-dur op. 90 

23. 3. - t7.00 h 
Spevácky zbor mesta Bratislavy 
Cappella Istropolitana 
dirigent: Ralf Wei ken 
W. A. Mozart: Don Giovanni - koncenné predvede
nie 

27. 3.- 19.00 h - Cyklus A 
Slovenská filharmónia 
dirigent: Aldo Ceccato 
Slovenský filharmonický zbor 
zbonnajsterka: Blanka Juhaňáková 
sólisti: Henrietta, Lednárová, soprán 

Ida Kirilová, alt 
Ľudovít Ludha. tenor 
Dalibor Jenis, bas 

G. Rossini: Petite Messe Solenelle 

Moyzesova sieň 
l. 3. - 19.00 h - Cyklus M 
Trio Wanderer 
B. Smetana: Trio g-mol op. 15 
M. Ra vel: Trio a-mol 
E. Chausson: Trio g-mol op. 3 
(V spolupráci s Francúzskym inštitútom) 

18. 3.- 19.00 h - Cyklus K 
Musica aeterna 
umelecký vedúci: Peter Zajfček 
sólisti : Peter Zajfček, husle 

Kamila Zajíčková, soprán 
Manina Lesná. flauta traverso 

A. Scarlatti: Conceno a 7 č. 3 F-dur pre s láčiky 
a b. c. 

A. Scarlatti: Lamentazioni per la Settimana Santa 
Lettione l del Mercordi Sancto 

A. Scarlatti: Sonata a-mol pre fl auto traverso, slá
čiky a b. c. 

A. Scarlatti: Larnentazioni per la Settimana Santa 
Lettione 3 del Mercordi Sancto 

A. Scarlatti: Conceno ~ 7 č. l f-mol a b. c. 

S. 4. - 19.00 h - Cyklus K 
Moyzesovo kvarteto 
spoluúčinkuje: Gyt!rgy Konrád. viola 
J . Haydn: Sláčikové kvaneto O-dur 
F. Schubert: Kvanetová veta c-mol op. posth. 
W. A. Mozart: Sl áčikové kvinteto 

g-mol KV 516 

IS. 4. - 19.00 h - Cyklus K 
Musica aeterna 
umelecký vedúci: Peter Zajlček 
sólistka: Kamila Zajlčková, soprán 
"Podoby nemeckého baroka" 
Ph. H. Erlebach: Ouvenure~ 5 
G. Ph. Telemann: Koncen A dur pre flauto traver-

so, violu, sláčiky a b. c. 
J. S. Endler: Sinfonia d mol 
J. Ch. Graupner: Ouvenure G dur 
J. S. Stuck: Cephale et Aurore 

kantáta pre soprán. orchester a b. c. 
G. F. Händel: Conceno grosso C dur "'Aiexander·s 

Feasf" 

Stredoslovenské štátne divadlo 
Státna opera Banská Bystrica 

MAREC 1997 
l. 3. - 18.30 h Emmerich Kálmán 

GRÓFKA MAR ICA 
(Opereta v troch dejstvách) 

4. 3. - 18.30 h Franz Lehár 
ZEM ÚSMEVOV 
(Opereta v troch dej st v ách) 

6. 3. - 18.30 h Otto Nicolai 
VESELÉ PANICKY WINDSORSKÉ 
(Opera v troch dejstvách) 

8. 3.- 18.30 h Giuseppe Verdi 
NABUCCO 
(Opera v štyroch dejstvách) 

l l. 3. - 18.30 h Ilja Zeljenka 
BÁTORYCKA 
(Operná smutnohra v dvoch dejstvách) 
Na projekt finančne prispel Státny 
fond kultúry PRO SLOVAKIA) 

21. 3. - 18.30 h l. PREMII!RA 
Giuseppe Verdi 

RIGOLE'ITO 
(Opera v štyroch dejstách) 

22. 3. - 18.30 h ll. PREMlt RA 
Giuseppe Verdi 
RIGOLE'ITO 

24. 3. - 18.30 h SSD - Divadlo JGT Zvolen 
John Steinpeck 
O MYS lACH" ĽUĎOCH 
BOHtMA KLUB 

5. 3.- 18.00 h KOMORNÝ RECITÁL 
L1ury NANOVEJ - fiauta, študentky 
banskobystrického Konzervatória 
Klavírny sprievod: Katarína Cesári
ková 

12. 3.- 18.00 h PIESNOVÝ KONCERT 
Jána VACULIKA, sólistu Státnej ope
ry B. Bystrica a jeho hosťa 
Klavírny sprievod: Manina KOV ACI
KOVÁ 

Státny komorný orchester Žilina 
MAREC 1997 

6. 3.- 19.00 h KOMORNI VIRTUÓZI Bratislava 
Alexander JABLOKOV, husle 
Hanmut PREMENDRA MAYER, violončelo (Nemecko) 
Umelecký vedúci: A. Jablokov 
A. Vi valdi: Koncen pre husle a sláč iky a mol op. 3 č. 6 
A. Vivaldi: Koncen pre v iolončelo a sláčiky a mol RV 418 
A. Vivaldi: Sinfonia č. l C dur 

Sinfonia č. 2 G dur 
Sinfonia č. 3 G dur 

A. Vivaldi: Stvoro ročných obdobf pre husle a orchester 

26. 3.- 19.00 h VEĽKON0CNÝ KONCERT SKO 2.1LINA 
27. 3. - 19.00 h Nao HIGANO. soprán (Japonsko) 
Hana STOLFOV Á-BANDOV Á. all 
Simon SOMORJAI. tenor 
Peter MIKULÁS. bas 
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY 
Zbormajster: Ladislav HOLÁSEK 
Dirigent: Christopher ZIMMERMANN, USA 
Schubcn: Symfónia č. 4 c mol 
Haydn: Sedem posledných slov Krista na krfži 

Zmena PSČ 
Prosúne nafieb cteoýdt prlsplevatel'ov, spolupracomíkov a vWtky hudobH lnidtúcle, aby sl v aclftá. 

rodi opravl11 oale smerovacie čfslo, ktoré je 
811 08 Bratíslava. 

V pripllde naprime uvedeného PSC dostávame poitu zname oneskoreue. I'Jakujeme. REDAKCIA 
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