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UDOB z 
ROČNÍK XXX. 
1D 'k . , otý a sa to aJ nas .. . 

V tomto čfs/e uverejifujeme nekompromisný po
hľad anglického violončelistu J. L Webbera na 
stav l'áŽJJej hudby v západnom s1•ete. Vo Sl'ete, do 
Atorélw sa chceme dostat: ktory' dosiaľ l'nfmame 
ako ideálny pre nás. a l'O viacerých oblastiach 
rozJ•oja a exploatácie umeleckej hudby al ako ne
doSIIIfJII.Ý. 

Uoyd pravdepodobne viac-menej intuitfvne po
cit'ujt blf[iace sa nebezpdenstvo ohrozenia ani 
nie tak samomej existencie váf11e} hudby ako ta
kej, ale jej dosahu a vply''" na spoločnost'. Mys
lím, le stal' ' ' na!ich médiách je v tomto bode iden
tick)'. Kto si v! íma lwdobmí produkciu na! ich 
elektronick)'ch médií, mus( si lll'edomit' aktuálnosť 
Uoydo v;i'ch myJiienok aj pre nás. Ba čo viac. K)'m 
,. Anglicku ide o vlaSIIIIÍ anglo-americkú produk
ciu pop scény, u nás SIÍ 10 1110, pre lllÍS nepô1•odnou 
produkciou. priamo zaplavené verejnoprávne, ako 
aj -a !Jiavne - s1íkromné médiá. 

S1ídny poslucháč. samozrejme, nemôle mať ná
mietky voči [iadne} zahraničnej produkcii, kec{ j e 
koncepčne a dramalllrgicky vhodne w kompono
mná do !truktiÍľ)' vysielania. V médiách 1•!ak pa
ml}e chaos, subjektivita, netolerancia voči !írke 
poslucluičskych luulobn)'ch záujmo1•. Spektmm 
/mdobn)'ch žán ro'' je dikto1•ané viac či menej 1111-
dobne vzdelanými alebo absollillle nev;;delan.ľmi 
jedincami. a čo j e hor!ie, ich subjektívne počína

nie akceptuj1í aj esteticky "/abilnf" ved1íci funkcio
nári médi f. 

Nedávno som počríval (z !Jfadiska textu) 1•eľmi 
zml}fmav1í reláciu, ako si bý1•a/í poslucháči VSMU 
spomínali IUI svojho b)'' ·alého profesora Viliama 
liiborského, ako ich učil krásnemu a správnemu 
slol'ťllskému jazyku a úcte k nemu. Bolo to od nich 
naozaj 1•eľmi milé. Nul ale potom pri!la. ako tak· 
mer v každom /Zl'. blokovom vysielaní, oná známa 
l'eta "a teraz si pustfme pesničku "- BÁC! Samo
zrejme, anglick1í. To nie je omyl, ani chyba, to j e 
trapná neku/11ímost', vysky111}1íca sa ul ako pra
vidlo, čo by si J•edlici predstavitelia médií, ak sa u[ 
taA bijli do pŕs, akí s1í vlastenci a odborníci. mali 
J•Iímat'! 

Tento jav sa neminie účinku. Ako vírusová ná
kaza sa postupne implamuje do spoločenského l'e
domia a pod1•edomia a mô!e sa stat' (a podľa mlia 
sa aj s/a ne), le si č/oJ•ek IUI to zvykne, a na!e mé
diá budrí po celý de1i ho1•orit' o Slo1•ensku, o jeho 
zJ•iditefiToJ•aní vo svete a spie1•aľ si o 1íom budeme 
po anglicky ... Pardón, nie som puritcÍII. Nechcem, 
aby : médií wv1ievali iba zbojnfcke piesne či tráv
nice alebo hra twfujaru. Ale hudby je predsa také 
obro1•ské množstvo · len sa v nej treba trochu vy
:nat' a mať vkus. 

A tak nečudo, te pomaly nebud1í nikomu ch)'bať 
noty, pO[mlariwčné knilky napríklad o Beethoveno-
1'1, Brahmsovi či Cajkovskom, nehovoriac o domá
cej lmdbe, le kupovanie CD nahrá1•ok sa nám bu
df zdat' drah!ie nel cesta na Kanárske ostrovy ... 

Samozrejme. kladiem si otázku. v čom tkvie pri
fina tohto stavu. Dozaista je ich viac. Nazdál'am 
sa najmä, le !J/avne v nás samomých. Veď sami 
sme prispeli a prispie1•ame k tomu, !e aj to mdlo, 
čo sme mali alebo e!te máme dobré, treba rozbiť a 
;likvidoi'Oť. VličJinou z osobnej neuspokojenosti. 
Da/šou príbnou je skutočnosť, že na!e !pičkové 
mediálne in!tillície, z hľadiska šírenia wíž11ej illld
by, nie s1í umelecky koncepčne riadené, le tam 
rh.l'baj1í ľudia, ktorí odbome a so zápalom bud1í 
presadwi'Oť umenie proti kultlimym neJ•zc/e/an
com. A čo po1•a[ujem za najdôle!itej!ie: st1ípa po
čet ľudí IUI dôle[it)'ch postoch bez patričného 
umeleckého vkusu. bez osobnej potreby umelecky 
•a ''.l'žiť, obohatiť. A roto sa nám dnes premieta aj 
do hudobného !kolstl'a. Tam, kde sa ma}IÍ vycho
l'Ól'ať pedagógovia. tam sa pestuje akademickcí 
pedagogická veda, chýbaj1í učiteľské osobnosti, a 
!iaci princí!aj1í zo základnej !koly vys1 •edčenie so 
":námkou", le hudobnJi a výtvormi '')'chovu absol
l'OWII. Kde, ako. u ko/10, {o sa llllllčil to ul zrejme 
nikoho nezaujíma. Stav profesionálneho hudobno
pedagogického smero1•ania .m dostal prinajmen
iom do slepej uličky. Stav výcho1•y sa vzdialil od 
potrieb dnešnej doby. A spoločnosť md dnes iné 
problémy, než urgovať estetické vzclelál•a!Jie. Nuž. 
nečudujme sa, le aj 11 nás nemá kto kupo1•ať CD 
nahrth•ky l'áŽJJej hudby. noty, knihy o hudbe, hu
dobné časopisy, lebo ich k tomu vlastne nikto ne
J·rdie. 

Dlifajme, te Lloydove slowí nájdu u nás - aj pri 
iltom nepochopení - aj pochopenie, alebo aspml 
1)1'0/ajli uvedomenie si 1•ávwsti problému. 

MARIÁ J URIK 
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... Priam bytostne cíti ť, s a kou radosťou a samozrejmosťou plynie z hrdiel hudba renesancie, ba roka, klasiciz
mu, romantizmu i neskorších období. Samozrejmosťou j e očariť aj súčasnou tvorbou. V tom j e ukrytý obrov· 
ský kus maj strovstva tak zboru, a ko i jeho dirigenta. Mí•dri pokračujú v dobrých tradíciách, ncmúdri ich kr
vopotne zakladajú. V Lúčn ici tradíciu dokonalého zborového spevu rozvíjajú bez prerušenia ... 

(S. Bachleda) 

Historický prejav 

J-ul:ia.-.a LI .. yda. "'ebbera 
3. februára 1998 na Svetovom ekonomickom fóre v Davose 

Vymierajúce publikum, škr ty vládnych d o tácií, k a tastrofá lny p o

kles odbytu C D n ahráv ok , sp o n zori odťahujúci sa o d umení, čoraz 

m e nej de tí učiacich sa hre n a nejakom hudobno m nástroji a totá lna 

a bsencia záujmu z o s trany m é dií, pokiaľ nejde o polonahých úc hyl

ných hus lis tov a le bo o čosi na spôsob c irkus u D a vida H elfgotta- tak 

dnes vyzerá realita vážnej hudby na Z áp ad e . 

(Pokračovanie na 3. str.) 



Peter Dvorský a jeho hostia 

Snímka archív 

Svetoznámy slovenský tenorista Peter Dvor
ský vystúpil 19. júna v Bratislave v zaplnenej 
Kongresovej hale Incheby na ojedinelom oper
nom koncerte P. Dvorský a jeho hostia. a účin

kovanie pred početným publikom si pozval zná
mych operných sóli; tov - manželov Evu a Da
libora Jenisovcov. V ; prievode orchestra Štátnej 
filharmónie Košice pod taktovkou Olivera 
Dohnányiho zazneli v ich podaní dve desiatky 
obľúbených árií z klasických operných titulov od 
G. Verdiho. P. l. Čajkovského, G. Bizeta, R. 
Wagnera. G. Pucciniho. W. A. Mozarta, B. Sme
tanu, A. Dvoľáka. Ch. Gounoda. Spoluúčinkoval 
Spevácky tbor Hlavného mesta Bratislavy a 
Košický spevácky 7bor uči teľov. 

P. Dvorský predviedol árie Dona Jo ého l 

Bizetovej Carmen. Cania z Komediantov (R. 
Leoncavallo), árie Cavaradossiho z opery Tosca. 
Spolu s E. Jenisovou sa predstavili v duete 
De;demony a Otelia 1 Verdiho opery. E. Jeni
;ová sa zaskvela aj v áriách Rusalky. Desdemony 

Koncert na počesť A. Dubčeka 
Koncertný večer na počest' Alexandra Dub

čeka, najvýznamnejšej osobnosti Pražskej jari sa 
uskutočni l 19. 6. v bratislavskom koncertnom 
štúdiu Slovenského rol hlasu. Prítomní boli sy
novia Alexandra Dubčeka, bývalý prezident SR 
Michal Kováč. č lenov ia Spoločnosti Alexandra 
Dubčeka. sp i \ovateľ Ladislav Ťažký a ďalš í. 
Koncen .wrgani1.0vali adácia Slovak Gold v 
spolupráci so Slovenským rozhlasom. 

V rámci programu sa predstavila česká spe
váčka Mana Kubišová ; piesňou At' mír dál zO
stá vá s touto krajinou. Jej piesne sa stali ~ymbo
lom obrodného procesu 60. rokov. Slovenskí 
operní speváci Adriana Kohútková, Miroslav 
Dvorský a Ján Galia, Symfonický orchester 
Slovenského roLhlasu pod taktovkou šéfdirigen
ta Róberta Stankovského prezentovali diela 
skladateľov Wolfganga Amadea Mozarta, Gia
coma Puccin iho, G iu~eppc Verdiho a Ludwiga 
van Beethovena. 

a Margaréty z Gounodovho Fausta a Margaréty, 
D. Jenis okrem iných v árii Barbiera zo Sevi lly a 
spolu s P. Dvorským si zaspievali nielen dueto z 
Bohémy, ale aj legendárnu p ieseň O sole mio. 

Koncert , ktorý sa uskutočnil za sprísnených 
bezpečnostných opatrení, bol súčasťou plánova
ného turné po troch slovenských mestách. Prvé 
vystúpenie v Ko~iciach 13. júna však bolo zru~e
né, pretože niekoľko dní pred ním sa anonymný 
páchateľ telefonicky vyhrážal P. Dvorskému fy
zickou likvidáciou. 

Ako uviedol v rozhovore pre TASR P. Dvor
ský, Košičania nebudú o jeho vystúpenie ukráte
ní, pretože náhradný koncert sa uskutoční v ok
tóbri tohto roku. "Myslím si, že vtedy sa už mút
ne vody utíšia a l našich myslí pominie zlo. Je to 
smutná udalosť, vrchol nehoráznosti a ľud kej ne
Lodpovednosti útočil' na umenie a ľudí vôbec," 
konštatoval na margo vyhrážok. 

P. Dvorský rezolútne odmietol akúkoľvek 

možnost politického pozadia svojich terajších 
koncertov i nedávneho košického vystúpenia 
svetoznámeho tenoristu Luciana Pavarottiho. 
Takéto koncerty sa neplánujú dva týždne vopred. 
Konkrétne Pavarotti a pripravoval dva roky." 
zdôrazni l P. Dvorský s tým. že terajšie svoje vy
stúpenie mal v pláne vyše roka. 

Peter Dvorský netrpí - podľa jeho vyjadrenia -
nedostatkom práce. V krátkom čase ho očakáva 
vystúpenie vo Viedni na t rojdňovom podujatí 
Opera Universum, kde bude spieval' približne 50 
najlepších spevákov z celého sveta. Začiatkom 
septembra stvárni po prvýkrát úlohu Lacu v 
Janáčkovej opere Jejf pastorkyne v pražskom 

árodnom divadle. Pripravuje aj tradičné vianoč
né koncerty v Prahe a Bratislave. 

V súvi losti s politickou angažovano iou v 
Strane občianskeho porozumenia P. Dvorský po
vedal, že ju podporil morálne a občiansky. 
"Uvidím, ako sa vyv inie situácia po voľbách, 
avšak naďalej sa chcem venovat' predovšetkým 
umeniu. Ak mi to moje schopnosti a danosti do
volia, rád by som pomohol. ale nechcem sa hrat' 
na politika, ani robit' politiku." 

2. júla bola v priestoroch múzea 
Bratislav kého hradu otvorená výstava, 
ktorú pod názvom Dvojportré t uspori a
dalo k nedožitým 90. narodeninám prof. 
Eugena Suchoňa Slovenské národné 
múzeum Národným divadelným cent
rom. Expozícia je rozdelená do dvoch 
častí. Prvá prezentuje výtvarné práce E. 
Suchoňa, druhá, na 12 paneloch pred
stavuje scénografickú , ko tymérsku, 
výpravnú zložku opier Krútňava (od pr
vej - 1849 po poslednú - 1988 inscená
ciu) a Svätopluk. Podujatie príhovorom 
otvorila riadi teľka Hudobného múzea 
SNM Dr. Jana Kalinayová a Dr. Mi
loslav Blahynka z árodného divadel
ného cent ra ktorý je spolu s Dr. Danicou 
Šti lichovou autorom scenára. S ukáž
kou zo sk ladateľovej piesňovej tvorby 
(Ad astra) interpretačne prispela ao 
Higano s klavírnym sprievodom S. 
Čápovej-Vizváryovej. R 

Francúzi vyznamenávali 
Mini ter tvo kultúry a komunikácie 

Francúzskej republiky udelilo dlhoročnej 
organizátorke Medzinárodného festivalu 
Di vadelná Nilra Darine Károvej jedno z 
najvyšších vyznamenaní - Rytier rádu 
Umení a literatúry, ktorým oceňuje pre
zentáciu francúzskej kultúry vo vete. 

Vyznamenanie Rytier rádu Umení a li
leratúry udelili aj Izabele Pažítkovej za 
podporu francúzsko-slovenskej kultúrnej 
výmeny s prihl iadnutím na medzinárod
ný hudobný festival Bratislavské hudob
né . lávnosti. Vy oké vyznamenanie im 
odovzdal veľvysl anec Francúzskej re
publiky v SR Albert Turot. 

Prof. Hokes abdikoval 
Listom zo dňa 19. júna t. r. oznámil Rade Slovenskej hudobnej únie doterajší 

predseda festivalového výboru Melos - Étos, prof. Vladimír Bokes, svoju abdikáciu, 
ako dôsledok nesúhlasu väčšiny členov festivalového výboru s jeho článkom "K vý
mene názorov o festivale", uverejnený v Hudobnom živote č. 7/98. Rada SHÚ na 
svojom zasadnutí 29. jlina t.r. po prerokovaní abdikácie prof. Bokesa prijala uzne
senie, že pripraví pracovnú komisiu zloženú prevažne zo zakladajúcich členov festi
valového výboru Melos - Étos a požiada ich o vypracovanie návrhu nového Štatútu 
festivalu, aby si udržal dosial vybudovanú medzinárodnú prestíž. -R-

V troch rímskych bazilikách sa 18. júna za prítomnosti oficiálnej v ládnej de· 
legácie SR uskutočni lo slávnostné odhalenie diel s cyrilometodskou temati· 
kou troch našich výtvarných umelcov. Na slávnosti boli prítomní aj členovia 
komorného súboru Musa ludens, ktorí sa zaoberajú oživovaním historických 
hudobných pa miatok a majú v repertoári niekorko starogréckych a staroslo
vienskych liturgických spevov. Súbor účinkoval v dobových kostýmoch od 
akad . soch . Ľudmily Cvengrošovej. 

Silným zážitkom bola návšteva v hrobke Konštantína filozofa v bazilike sv. 
Klimenta, kde odznel starosloviensky Otče náš. V jej ďalších priestoroch od· 
hal ili tombu sv. Konštantína, ktorú zhotovil akad. soch. Andrej Rudavský. Je 
na nej text: Miesto posledného odpočinku sv. Konštantína - Cyrila. 
Staroslovienske spevy rozozvučali priestory baptistéria baziliky Santa Maria 
Maggiore, kde bola umiestnená pamätná tabuľa sv. Konštantína-Cyrila a sv. 
Metoda od akad. soch. Mariána Polonského, na ktorej text oznamoval, že tu 
pápež Hadrián IL roku 868 schválil a posvätil staroslovienske bohoslužobné 
knihy sv. Konštantína a Metoda . Stvrtým miestom , kde v tento deň zazneli by· 
zantské melódie s recitáciou staroslovienskeho Otče náš a ukážkou v origináli 
z Proglasu v podaní Idy Rapa ičovej, bolo miesto pred kostolom sv. Prassede, 
kde bola odhalená a posvätená tabuľa s podobou solúnskych bratov s tex· 
tom: Vr. 867-869 býva li v tomto kostole sv. Cyril a Metod, zakladatelia staro
slovienskej liturgie a písomníctva. 

Súbor Musa ludens 25 . 6. odcestoval do Varšavy, kde v Kráľovskom zámku 
koncertoval za spolu účinkovania Evy Kristínovej, ktorá predniesla Proglasvslo
venskom preklade. Prekrásne staroslovienske melódie obdivovali akreditova· 
ní diplomati , poľskí historici a odborníci na slovenskú históriu. J.P. 

E1JR.C>"VÍZt'IA.. SÚŤ .AŽ 
V dňoch 28. 5.-4. 6. sa konal vo Viedni 9. ročník Grand Prix Eurovízie v oblasti váž· 

nej hudby pre mladých interpretov. Súťaže sa zúča tni lo 18 krajín, každá z nich prihlási· 
la jedného talentovaného hudobníka do 19 rokov. Slovensko zastupoval prostredníc· 
tvom Slovenskej televízie v io lončel is ta Michal Sťahel - študenl z triedy Karola Fili· 
pov i ča na Konzervatóriu v Bratislave. 

V semifinále vystúpil so skladbami Bohuslava Martinu: Variácie na slovenskú ľudovú 
pieseň a Camilla Saint-Saensa: Allegro appasionato. Porota na čele s Yehudi Menu· 
hinom rozhodla o jeho postupe do finále medzi 8 najlepších. Tí súťažil i v televíznom 
prenose, ktorý vysielalo priamo alebo zo záznamu 22 televíznych spoločností. 

Vo finále sa Michal Sťahel prezentoval l . časťou Koncertu pre v iolončelo a orchester, 
op. 85, e mol Edwarda Elgara. Sila tejto čast i spoč íva v hfbke lyrickej výpovede, ktorou 
náš súťažiaci určite zaujal. Škoda, že minutáž finá le mu neumožnila ukázať i druhý pól 
interpretačného umenia- virtuozi tu a bravúrnu 1echniku. Možno i preto sa neumiestnil 
medzi prvými troma súťažiacimi . Víťazkou sa siala rakúska huslistka ruského pôvodu 
Lidia Baichová, ktorá hrala l. časť Koncertu pre husle a orchester č. 5, a mol Henriho 
Vieuxtempsa. 

STV a zúčastnila tohto podujal ia po prvý raz. Súťaž a koná každé dva roky v niekto
rom z hlavných európskych miest. 

Michal Sťahel so svojím pedagógom si zaslúžia uznanie za svoju prácu a reprezentá· 
e iu Slovenska na medzinárodnom poli . A nám zostáva teš iť sa na ďalší ročník - dúfajme. 
že opäť s našou účasťou . MARIÁN KRAJCOVIC 

Krst platne s nahrávkami diel známeho 
slovenského skladateľa Eugena Suchoňa v 
podaní klaviristky Kláry Havlíkovej sa 
uskutočnil 16. júna v Bratislave za účasti in
terpretky. Na lávnosti v priestoroch Zá
kladnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v 
Dúbravke sa zúčastn i l štátny tajomník Mi
nisterstva kultúry SR Pavol Pánis, rodinní 
príslušníc i kladateľa , riadi teľ Vydavateľst va 
ALI v Bratislave, v ktorom CD platňa vyšla 
a ďalší hostia. 

CD pla t ňa obsahuje skladby E. Suchoňa 
Metamorfózy, Baladická suita a Uspávanka. 
Krstnou mamou nového CD sa stala dcéra 
majstra Suchoňa Danica Suchoľ\ová. 

Interpretka skladieb, klaviristka Klára Hav
líková, v príhovore označila pomínané 
skladby E. Suchoňa za skvosty slovenskej 
hudobnej tvorby. Ako uviedla, na početných 
koncertoch v zahraničí, kde Suchoňove 
skladby hrala, či už to bolo v USA, Japon
sku, vo Svédsku, na Kube č i inde, všade ich 
prijali s veíkým uznanfm. Súčasne vyjadri la 
1\ítost' nad tým, že na Slovensku sa teraz slo-

Košické Divadlo Janka Borodáča a na pre
lome mesiacov júna a júla stalo na štyri týž
dne druhým domovom pre 45 dirigentov a 
spevákov - frekventantov 5. medzinárodného 
operného kurzu zo všetkých kútov sveta, kto
rý sa po prvýkrát koná na Slovensku. Jeho or
ganizátorom je Symphony Workshop Ltd. z 
Toronta v Kanade. 

Podľa riadi teľa Harryho Hurvitza, ktorý vy
soko ocenil priestory DJB "zrekonštruované 
so zmy lom pre históriu", jeho profesionálne 
zázemie i vrúcne prijatie, poslaním kurzu je 
dat' príležitosť nádejným umelcom pracovať s 

Srúmka D. JAKUBCOVÁ 

venskej hudobnej tvorbe nevenuje podľajej 
názoru do tatočná pozornos!'. Vyslovila po
ďakovanie štátnemu tajomníkovi MK SR P. 
Pánisovi za podporu pri zabezpečovaní V)· 

dania platne. 
Všetky výdavky spojené s vydaním CD 

nahrávkami skladieb E. Suchoňa hradila in· 
terpretka Klára Havlíková. 

vcíkým orchestrom a na inscenáciách, ku lto
rým by sa inak nedostali. Výsledkom vzájom
ného spoznávania rôznych tvori vých pasiU
pov a výmeny skúseností bude naštudovame 
dvoch vertií s rôznym obsadením a s diri· 
gent mi opier Aida a Figarova svadba pod 1e· 
dením desiatich medzinárodne uznávanídl 
odborníkov. Pre mnohých ab olventov kurzu, 
ktorý funguje bez sponzoringu a každý z nich 
zaň zaplatí okolo 2000 USD, to bude podla 
doterajších skúseností "vstupenka" na vetU 
profesionálne cény. 

Neomačené materiály sú z TASR. 



Juliana Lloyda Webbera 

Historický prejav 
(Dokončenie zo str. l ) 

Je to v prfkrom kontraste voči muzid
rovaniu na Ďa lekom východe, kde sa stá
le ešte obrovské množstvo detí uč í hre na 
hudobnom nástroji, kde sa naďal ej predá
vajú cédečká a médiá a kutočne zaují
majú o vážnu hudbu, čoho priamym - a 
najvýznamnejším - dôsledkom je, že 
koncertné sály sú nabité mladými ľuďmi . 

emôžem sa podpísať pod pochmúrny 
scenár knihy onnana Lebrechta z Daily 
Telegraphu Keď umrie hudbél, a preto 
každý, kto a na Západe zaoberá vážnou 
hudbou, by sa mal pozrieť pravde do očí 
skôr, ako bude neskoro. A pravdou je, že 
obrov ká väčšina mladých ľudí na Zá
pade nemá o vážnu hudbu najmenší záu
jem. 

Vo Veľkej Británii sa už hovorilo o 
drastickom poklese počtu mladých štu
dujúcich hru na hudobnom nástroji , 
ohrozujúcom budúcnosť našich orchest
rov, v dramaturgii ktorých jednoducho 
absentujú diela mnohých vynikajúcich 
účasných sk l adateľov vážnej hudby. 
Do mladých ľudí ,vtfkajú kultúru mé

diá, najmä televízia. a touto kultúrou je 
pop, pop a zase iba pop. 

Ako k tomu prišlo? 
Ako sa stalo, že vážna hudba j e (slova

mi Lebrechta) "vytlačená na perifériu zá
ujmu verejnosti "? 
Prečo strati la počestná vážna hudba 

kontakt so svojím publ ikom? 
Je iróniou, že Lebrecht datuje zač iatok 

úpadku vážnej hudby koncertom Troch 
tenorov roku 1990. Verím však, že sa 
musíme obzrieť ešte hlbšie do minulosti. 
aby sme našli pôvod súčasného ustrnutia 
a ponorili sa do oblasti. ktorú azda aj 
Lebrecht pokladal za príliš citli vú. 

Jeho kniha toto konkrétne "osie hniez
do" ani len nespomína; napriek tomu, že 
je pravdepodobnou pôvodnou príči nou 
odcudzenia vážnej hudby od svojho obe
censtva. Hovorím, samozrejme, o účas

nej vážnej hudbe. 
Aby mohla vážna hudba prežiť, musí 

byť živým, vyv íjajúcim sa umením. ov á 
hudba musí prenikať do poslucháča, po
skytnúť mu nové dobrodružstvá, hraničné 
zážitky, vzrušovať ho. Avšak počas šty
ridsiatich rokov šialenstva, od roku 1945 
až po rané osemdesiate roky, sa vážna 
hudba otočila ku svojmu obecenstvu chr
btom, a tak podpíli la pod sebou konár. V 
dôsledku toho j e dodne · smrteľne ranená. 

Po voj ne muselo byt' všetko nové. 

Napríklad namiesto dokončenia plánu 
prestavby krásnej, akusticky vynikajúcej 
Kráľovni nej sály v Londýne padlo roz
hodnutie vybudovať mimo centra mesta 
úplne novú betónovú konštrukciu južne 
od rieky. Bri tská hudba dodnes platí za 
tento omyl ; podľa všeobecného názoru 
hlavné mesto Anglicka nemá nijakú 
akusticky dokonalú koncertnú sálu na 
predvádzanie orchestrálnej hudby. 

Podobné úchylky všade na Západe 
skonč ili ako šedivé betónové mauzóleá, 
ktoré ťažko mohli prispie!' k stráveniu prí
jemného večera , avšak stal i a synony
mom vážnej hudby. Koncertné sály sa 
stali strohými a samotná hudba takisto. 

V. Godár s J. Lloyd Webbe.rom - konzultácia 
pred premiérou 

áhle sa stal prij a teľný j ediný štý l kom
ponovania. 

Skladatel ia, ktorí pokračoval i v logic
kom vývoj i hudby veľkých majstrov, bol i 
čoraz väčšmi znevažovaní a zo miešňo
vaní novými " fUhrermi " vrchnosti vážnej 
hudby, pre ktorých sa tonal ita a harmónia 
stal i nadávkami . 

Nejde mi o kri tiku tohto štý lu, pre hud
bu však nemôže byť dobré, ak sa sk lada
telia obliekajú do zvieracej kazajky. 

V povojnových rokoch vytvori la zá
padná vážna hudba zhubné "pol itbyro", 
ktoré sa ukázalo byť prinajmenšom rov
nako účinné, ako j eho pendant na 
Východe. apríkl ad v Amerike boli skla
datelia ako Aarom Copland a Samuel 
Barber odvrhnutí ako staromódni. V 

emecku nemohol Berthold Gold
schmidt ani zazn i eť. V Anglicku bol ata-

kovaný William Walton, ba dokonca i 
Benjamin Britten. 

Takí skladatel ia, ako bol môj otec Wil
liam Lloyd Webber, nemal i najmenšiu 
šancu. Narodený roku 19 14 zača l písať 
hudbu v tridsiatych rokoch. Hoci sa j eho 
rané diela dostali až na hranice tonality , 
j eho korene pevne spoč íva l i v romant iz
me Richarda Straussa a Rachmaninova, 
teda k ladate ľov, ktorých hudbu zbožňo
valo- a naďalej zbožňuje- publ ikum, no 
ktorých "poli tbyro" čoraz väčšmi zatra
covalo. M ôj otec nemohol v takejto at
mosfére písať a v duchovnej dezilúzi i a 
zlomený prestal takmer úplne kompono
val' na začiatku päťdes iatych rokov ako 
tridsat'oscmročný. 

Iní skladatelia, azda z odolnej" ieho 
materiálu, napriek všetkému pokračova
li. Malcolm Arnold v Angl icku zloži l ob
rovské množstvo koncertov, symfónií a 
komorných skladieb. Bol však neustále 
vystavený zborovému za trašovaniu - az
da preto, lebo písal aj filmovú hudbu, no 
pravdepodobnej šie preto, lebo sa odvážil 
zač leniť do svojej hudby aj zmysel pre 
humor a čo bolo najhoršie - písal meló
die. Po premiére jednej z jeho najlepších 
sk ladieb, Pime} symfónie roku 1961 na 
Cheltenham festivale, j u jeden z kritikov 
opísal ako dielo "tvorivej osobnosti v po
kročilom stupni rozpadu". Želal by som 
i, aby Arnold zažaloval toho bezohľad

ného imbecila, ktorý to napísal. 
Je určite iba slabou nápl asťou pre 

Arnolda, že krit ika mu nakoniec dovolila 
í ť svojou cestou, keď sa rozšíril i správy 
o j eho samovražednom zúfal stve. 
Zatiaľ čo bola vážna hudba zaneprázd

nená pílením konára pod sebou, populár
na hudba robila ohromné pokroky. Zja
vili sa mimoriadne talenty, ako Elv is 
Presley a Budd Holly, ktoré upútali pub
likum, a Beatles a Beach Boys mu ochot
ne poskytovali všetku melódiu a harnló
niu, ktorou vážna hudba opovrhovala. 

V päťdesiat ych a šesťdes iatych rokoch 
vážna hudba rozbi la svoj u zmluvu s mla
dými . V dôsledku toho stratili o ňu záu
jem médiá, ktoré rozhodli , že dnes žije
me v kultúre popu. 

Vážna hudba už nikdy ne mie zopako
vať takúto chybu, pretože sa pre mno
hých vynikajúcich (akokoľvek úspeš
ných) súčasných sk l adateľov - napríklad 
James M acMillan, John Adams, John 
Tavener at ď. -stalo oveľa ťažším opäť zís
kať publ ikum, ktoré ·a stalo voči súčas
nej hudbe obozretné. Nové symfónie 
Prokofieva či Šostakoviča obehli veľm i 
rýchlo celý svet a mali vell<é publikum, 
ktoré dychtivo očakávalo každý tón. 
Dnes v dôsledku "štyridsiatich rokov šia
lenstva" každému novému maj trovské
mu dielu trvá omnoho dlhšie, kým je 

L11 Cité céleste · D11s himmlische ]erus11lem (Nebeský ]eruzt~lem) 

je názov výstavy, ktorá v tomto a za
čiatkom budúceho roku bude putovat' po 
niekoľkých miestach Európy. Je venovaná 
Olivierovi Messiaenovi ( 1908- 1992), kto
rý patrí k naj významnej ším skladateľom 

20. storoč ia a k najvýznamnej ším kresťan

sky orientovaným umelcom. Koná sa v ro
ku jeho nedožitých deväťdes iatych naro
denín a je súčasťou ·érie podujatí, na prf
prave ktorých polupracovali organizátori 
a inštitúcie z dev iatich európskych miest. 
Súčasťou tejto série budú i koncerty, ym-

pózium a skladateľská sút'až. Samotnú vý
tavu koncipoval M essiaenov žiak. Dr. 

Thomas Daniel Sch lee z Rakúska, a na jej 
realizácii sa podieľala berlfnska nadácia 
Guardini Sti ftung. Tá k nej pripravi la i 
veľmi zaujímavý dvestostranový katalóg 
obsahujúci rozbory Meessiaenových skla
dieb, ukážky z partitúr ako i texty j eho žia
kov Pierra Bouleza, lannisa Xenakisa a 
Karhlheinza Stockhausena. 

Život a tvorba tohto vel ikána hudby 20. 
storočia ponúka možnosť nahliadnuť do j e
ho osobitého vzt'ahu k históri i, l iteratúre. 
teológi i a výtvarnému umeniu. Zároveň 
vykresľuje j eho obrovský záujem o ornito
lógiu, astronómiu a mineralógiu. Desať za
stávok vý ta vy a iba čiastočne podriaďuje 

životopisnej chronológii; viac a ústreďu

j e na témy, ktorých celis t vosť napomáha 
vytvárať obraz postavy nesmierne fasci
nujúceho umelca. Každá z týchto zastávok 
vedie k počet ným priesečníkom medzi 
j ednotl ivými tematickými okruhmi . Vďa

ka nim lepšie možno vnímať rozman itosť 

hudobných a duchovných a. pektov Mes
siaenovej tvorby. Prvé zastávky výstavy 
ú venované tvorivým a duchovným kore
ňom Me siaena. Traj a z jeho najvýznam
nejších učiteľov, Paul Dukas, Maurice 
Emmanuel a Marcel Dupré, ostrili okrem 

iného j eho zmysel pre myslenie v kom
plexných hudobných štruktúrach a pre an
tické a mimoeurópske vplyvy, ale rovnako 
ho formovala ešte z čias detstva pretrvá
vajúca fascinácia pre všetko krásne a roz
právkové. 

Bezpochyby možno konštat ovať, že naj
dôležitej šie impulzy pre vývoj novej hud
by vychádzal i po Schonbergovi práve od 
Messiaena. Láskavý'll pohľadom ovplyv
ňoval svojich žiakov ako napr. Pierra 
Bouleza, Karlheinza Stockhausena, Geor
ga Benjamina, Tristana Muraita, lanni a 
Xenaki a a otváral im brány do ríše mimo
európskej a ďaleko do minulosti siahajúcej 
hudby a kultúry tradície. 

Takmer celou Messiaenovou tvorbou sa 
tiahne jeho vnútorná spät osť s teológiou. 
Dokazujú to okrem samotných diel aj j eho 
vlastné spisy ako i niekoľkoročná práca or
ganistu v parížskom chráme Sainte
Trinité. 

Ako neúnavný zberateľ myšlienok a 
zvukových objektov sa Messiaen nechával 
inšpirovať hviezdami a spevom vtákov, 
ktorý zapisoval do nôt. Z toho vyplývalo i 
j eho vášnivé zapodievanie sa prepojením 
zvuku a farby. 

V rokoch 1975-1983 pracoval Olivier 
Me iaen na voj ej j edinej opere Sélint 

spoznané také.aké j e. 
Stagnuje teda vážna hudba? 
Moja odpoveď znie: štatisticky - áno, 

no tvorivo- nie. 
Dnes je pre novú hudbu oveľa priazni 

vej šia atmosféra: hudobníci a kritici sú 
ochotní posudzovať nové dielo také, aké 
j e a nezist'ujú, č i znie ako Stockhausen 
alebo nie. Skladatelia, interpreti a or
chestre sú invenčnejš ie ako kedykoľvek 
predtým, avšak nemôžeme to všetko uro
biť ami. 

Západná vážna hudba je na pokraj i 
smrti, vyhladovaná nedostatkom pozor
no ti médi L 

Každú noc sa v našich mestách konajú 
veľkolepé koncerty takmer bez povšim
nutia novín. Nebolo to tak dávno, čo veľ
kofonnátové dennfky pravidelne infor
movali o koncertoch, dnes prejdú celé 
dni bez toho, aby sa dokonca i v kvalit
ných nov inách zjavila jediná recenzia. 

Na Ďalekom východe napríklad Tchaj
wan (s dvoma mi l iónmi obyvateľov) pod
poruje nie menej ako šesť obsažných me
sačnfkov, ktoré sa venujú vážnej hudbe a 
nahrávkam. Koľko takýchto časopisov 

podporuje Amerika (s 270 miliónmi oby
vateľov)? NIJAKÝ! 
Koľkokrát treba ešte dokázať, že vážna 

hudba môže získať veľké publ ikum, keď 
sa jej dá iba malá šanca? 

Pozrite sa na úspech Classic FM v 
Británii a na to, čo sa talo, keď televízia 
BBC vybrala Pucciniho tému s Nessun 
Donnou ako svoju zvučku Svetového po
hára roku 1990. O milióny predst ihla pre
daj populárne orientovaných ú. i lí iných 
televíznych spoločnost r. 
Keď na pohrebe Diany, pri nceznej z 

Walesu, zaznela asketická, no krásna 
Tavenerova sk ladba, obchody s nahráv
kami boli zaplavené požiadavkami o ňu. 

Minulý rok britská televízia po prvý
krát vysielala ekvivalent Oskara v oblast i 
vážnej hudby, udeľovanie Gramophone 
Awards, ktoré sledovalo viac ako dva a 
pol milióna divákov. ie sú to oj edinelé 
udalosti. Sú dôkazom ex istencie ohrom
ného potenciálneho publika, ktoré médiá 
sústavne ignorujú. 

Dnes tu vyzývam ranné televízne spo
ločnosti , týchto arbitrov kultúry mla
dých: dajte mi po štyri týždne denne pra
videlné trojminútové šoty a dodám vám 
dvadsiatich mladých hudobníkov, ktorí 
zaujmú vašich divákov! Výsledky mož
no nahrať na cédečko a ziskami z predaja 
podporiť zaslúžilé hudobné dobročinné 
organizácie a inštitúcie. 

Západná vážna hudba je nažive a kope. 
Avšak televízne spoločnost i , rozhlasové 
stanice a v lastníci t lače to musia verej-
nosti oznámiť. . 

Prek lad: KATARÍNALAKOTOYÁ 

Fmnq,ois d'Assise. Za jej ústrednú postavu 
si zvoli l Františka z As iss i, ktorého ce tu k 
svätosti zhudobnil v ôsmich obrazoch. 
Vzhľadom na jedinečné zvukové bohat
stvo, obrovskú dimenziu a celkové trvanie 
štyroch hodín predstavuje toto dielo Opus 
Summum Messianovej tvorby. 

Qwrtour pour la fin du temps, dielo na
písané v nemeckom zajatí v sl iezskom 
Gorlitzi v zime 1940/41, sa stalo jednou z 
najvýznamnejších a najhranejších komor
ných skladieb hudobnej li teratúry 20. sto
ročia. Vo chvíľach najväčšej osobnej nú
dze sa Messiaen neobráti! na strašné vízie 
apokalypsy. ale hľadal skôr vnútorný mier 
a útechu. Koniec času- La fin du temps- a 
farby nebe kého Jeruzalema boli mocný
mi zdrojmi inšpirácie pre skladateľa. kto
rého rytmické a harmonické postupy roz
hodujúcou mierou ovplyvni li hudbu dru
hej polovice nášho s t oročia. 

Jedinečnú výstavu, venovanú životu a 
dielu Oliviera Messiaena, bolo možné vi
d ieť v Staats chauspiel Dresden, Thea
terstr. 2, Drážďany ( 12. 6.- 12. 7.), násled
ne bude inštalovaná v ďal ších mestách 
Európy: SchUttkasten, Herbert-von-Kara
j an-Platz ll , Salzburg ( 16. 8. - 30. 8.), 
Muzeum Narodowe, Plac Pow talcow 
War zawy 5, Wroclaw (4. 12. 1998- 15. l . 
1999), Radio France, l 16 Avenue du 
Président Kennedy, Paris ( február 1999). 

PETER MACHAJDÍK. 



Podoby 

Valerija Gergijeva 
sve-tobežnik zostáva Ruso01. 

Získať Valeria Gerg ijeva pre interview nie je také jednoduché. Je nato/ko 
posadnutý prácou, že na zbytočné reči nemá vu čas. A však z času na čas si 
ho nájde, najmii ak ide o seriózny rozhovor o umeleckých problémoch jeho 
súboru. Valerij Gergijev naozt1j "vzlietol" ako h viezda. Kým u ná málokto 
o ňom niečo vie, jeho meno pozná dnes celý západný i východný s vel. Aj to 
svedčí o našej izolácii od prostredia, v ktorom sa robí velké umenie. Jeho 
"tvrdohlavo" koncipovaný program obnovy tradície ruskej opery na naj
vyššej umelecko-interpretačnej úrovni okolitý svet už akceptoval. To ho 
priviedlo k svetoznámym orchestrom, operným scénam či festivalom, kto
rým Gergijev popri Abbadovi, Muttim, Norringlonovi, Gardierovi, Chailly m 
a i. dodáva nový punc atraktívnosti. Jeho vlaňajší úspd ný debut na Salzbur
skom festivale s Borisom Godunovom (nu ktorom participoval aj Slo
venský filharmonický z bor), ďalšie nové projekty s ruskou operou a hlavne 
od l . januára l. r. funkcia t:íleho hosťujúceho šéfdirigenta Metropolitnej 
ope1y v New Yorku, urobili z tohto ché1rizmatického muža osobnosť sveto
vej extratriedy bez toho, aby sa vzdal svojho rodného listu. 

Kto je Valerij Gergijev? 
Narodil sa 2 1. septembra 1953 v Moskve. 

Hru na klavíri a orchestrálne dirigovanie 
študoval najprv v Ordionikidze a absolvo
va l na leningradskom Konzervatóriu . Ešte 
ako študent roku 1975 zvíťazil na Všezvä
zovej dirigentskej súiúi v Moskve a svoj 
mimoriadny talent potvrdil v íťazstvom na 
Karaj anovcj dirigentskej súťaži v Berlíne 
roku 1976. Po štú(liách t.ača l pracovať ako 
a istent Jurija Temirkanova v Kirovovom 
divadle v Leningrade. V rokoch 198 1-85 
viedol Arménsky štátny symfonický orches
ter a spolupracoval s viacerými sovietskymi 
orchestrami . Roku 1988 sa stal umeleckým 
riadi teľom Ki rovov ho · divadla, roku 1990 
absolvoval svoj americký debut s Boston
ským symfonickým orchestrom a vzápätí s 
Ncwyorskou filharmóniou. Ďalšie jeho ame
rické "víťazstvá" sa spájajú s mestami San 
Francisco, L os Angeles, Dallas, llouston, 
Minnesota a s kanadským Montrealom. Ger
gijevov americký operný debut j e spätý s 
pôvodnou inscenáciou Prokofievovcj opery 
Vojna a mier v San Franciscu. Hneď nasle
dovali hosťovan i a s orchestrami ako Berlín
ski fi lharmonici, Symfonický orchester ba
vorského rozhlasu v Mníchove, llamburská 
fi lharmónia, Symfonický orchester švéd
skeho rozhlasu, Nizozemská filharmónia, 
Roucrdamská fi lharmónia, Chicagský fil
harmonický orchester, opätovne Newyor
ská fi lharmónia, Symfonický orchester v 
Minnesote a pod. Tento prehľad uvádzame 
kvôli tomu, že poukazuje na skutočne bles
kový vzostup tohto energického a chariz
matického Rusa, ktorý si svojou neskrotnou 
energiou, duchovnosťou a zrejme geniálnou 

muzikalitou doslova za pár rokov podmanil 
hudobný svet. 

Gergijev j e však hrdý predovšetkým na 
svoj svet opery. Jeho medzinárodná autori
ta operného dirigenta sa viaže na debut v 
londýnskej Covent Garden opere, kde so 
svoj ím súborom K irovovho divadla uvie
dol nové naštudovanie Čajkovského Euge
na Onegina. V júni 1992 absolvoval svoj 
prvý t.ájazd s M ari inským operným ansáb
lom do USA, kde na scéne Metropolitnej 
opery uviedol viacero ruských opier. Násled
ne predstavi l Gcrgij ev v USA svoj operný 
orchester ako vysoko kvalitné symfonické 
teleso. Séria Gcrgijevových úspešných vy
stúpení vyvrchol ila v prvej fáze pôvodným 
naštudovaním Verdiho Otelia na scéne MET 
s Placidom Domingom, Carol Vanessovou 
a Sergejom Lcifcrkusom. Po ďalších úspeš
ných vystúpeniach v Toronte a Clevelande 
v júni 1994 usporiadal v San Franciscu troj
týždňový festival francúzskej hudby, ktoré
mu dominovalo Berliozovo Faustovo prek
liatie s Jessyc Normanovou, Fredericou 
von Stadcovou a Samuelom Rameyom. Na 
jeseň toho istého roka Gcrgijev absolvoval 
prvé turné s Kirovovým divadlom do 
Japonska. Svet od Západu po Východ bol 
podmanený. Gcrgijcv sa naďalej mohol ve
novať svojmu divad lu, nahrávať zvukové 
t.áznamy pre f irmu Philips, i rozširovať 
svoj e umelecké plány smerom k zvrchova
nej umeleckej interpretácii. 

Gergijevova cesta na šéfovský post v 
Kirovovom divadle bola taktiež pre verej
nosť prekvapením. Získal ho vďaka "glas
nosti " a "perestrojke", keď si orchester zvo
li l tohto charizmatického dirigenta za šéfa 

domu v roku 1988, teda v čase, keď demo
kratické hlasovanie nabúravalo dovtedajšiu 
byrokraciu. Valerij Gergijev nebol spoč iat
ku oficiálnym kandidátom. V krajine, kde 
sa na takýto úrad predpokladal vyšší vek a 
hruď dekorovaná vyznamenaniami, nemo
hol ponúknuť tento 35-ročný muzikant, na
rodený v M oskve, vyrastajúci na Kaukaze, 
nič iné len svoj enormný talent a cenu z di
rigentskej súťaže llerberta von Karajana. 
Súbor však veril Gergijcvovi, ktorý do 
Kirovovho divadla prišiel ako 25-ročný za 
asistenta Jurija Tem irkanova. 

A tu začína Gcrgijcvova spoveď, ktorú 
sme rekonštruovali z viacerých zahranič
ných materiálov. 

"Keď som roku l 988 začfJwl, mojou úlo
hou bolo obnovenie ruského repertoáru a 
vybudovtmie nového súboru"- rekapituluje 
schodíky svojho úspechu umelec. "To sa 
podarilo. Speváci. ako Oľga Borodina. Ga
lina Gorčakova, Vladimir Galuzin alebo 
Gegam Grigorian S<l medzitým stali medzi
národne mámymi. V ďalšej fáze som inten
zívnejšie pracoval s orchestrom na koncert
nom pódiu uvádzaním aj moderných parti
túr. Teraz ul niekolko rokov rozširujeme 
náš repertoár. Začínali sme Verdim a po
stupne sme a dopracovali k francúzskemu 
a nemeckému repertoáru. Dnes sme už 
schopn{ zahrať Verdiho a Pucciniho, alebo 
Berlioz<~ či Wagnera na tírovni, ktorá ob
stojí v medzinárodných reláciách." A nie 
bez pýchy dodáva, Ie Kirovov súbor už 
dávno nechodí do zah raničia len so štan
dardným ruským repertoárom. Do Fran
cúzska ich pot.vali s Parsifalorn , do Japon
ska so Straussovou Salome. 

Kariéra Valeria Gergijeva je na jednej 
strane úL.ko spätá s Kirovovým divadlom, 
avšak povesť najvýznamnejšieho ruského 
diri genta si získal tiež dirigovaním v Mi
lánskej La Scale a newyorskej MET. Na
posledy slávi l veľký úspech s Wagnerov
ským Lohengrinom v Covent Garden Ope
ra a minulý rok absolvoval svoj debut na 
salzburskom festivale s Viedenskými fil
harmonikrni, kde dirigoval Musorgského 
Borisa Godunova v inscenácii Herberta 
Wernickcho. 

V Salzburgu Gergijev dirigoval originál
nu verziu Borisa z roku 1872. V SankL 
Peterburgu uprednostňuje o tri roky staršiu 
pôvodnú verziu , bez Poľského obrazu. Nik
dy by nedirigoval inštrumentáciu Rimské
ho-Korsakova, hoci ho nesmierne má rád a 
považuj e ho za j edného z najvýznamnej
ších ruských sk ladateľov. Považuje ju za 
peknú, ale na konci 20. storočia je nám 
Musorgského originál bližšf. Znie odváž
nejšie a súčasnejšie." 

Napriek veľkej medzinárodnej kariére zo
stáva Valerij Gergijev verný Kirovovmu di
vadlu v Sankt Peterburgu. Úspešnosť jeho 
éry dokumentuj e celý rad nahrávok pre fir
mu Philips. Na otázku, či sú takéto nahráv
ky pre divadlo dôležité, hovorí: "Sú d6/eži
té, ale netreba ich preceňovať. D61ežitejšia 
je prácél tu, doma, pestovanie vlastného re
pertoáru a skvalitiíowmie celého súboru." 

Gergijcv verf v si lu tradfcic ruskej hud
by: "To je náš triumf!" -neochvejne tvrdf. 

Z myšlienok Valerija Gergijeva 
Čechovove tri est ry neustále vzdychajú: 

"Do M oskvy! Do Moskvy!". Čo vás lWpa
dá pri tejto téme? 

- Nctrávim mnoho času tým, aby som si 
všímal, čo sa v Moskve deje. Myslím, čo sa 
týka umenia. Pol itiku, tú áno. Najmä, keď 
už pomaly nastáva čas, že ruský štát spozná 
to, čo naši západní partneri už dávno vedia 
- aké dedičstvo sa tu stráca, keď finančne 
tak nakrátko držia Kirovovo divadlo. 
čo to konkrétne znamená? 
- Musíme sa sami postarať približne o 80 

percent nášho rozpočtu, o jeho výške ťažko 
možno dať presnejšie údaje. V tej to chvfli 
nám musí byť vhodný každý prostriedok pre 
našu sebestačnosť, najmä keď sú vstupenky 
cenovo veľmi nízke. Preto sa všetky naše 
aktivity zameriavajú na n\IŠU existenciu. Ak 
chcete dajaký pohľad na Boľšoj, ak na to na
rážate, na to nemáme čas, ale ani záujem. 

Hovorili ste o zápt1dných partneroch. Kto 
tí to? 
- Och, medzičasom je ich dosť. V 

Anglicku j estvuje dokonca k lub "Priateľov 

Kirova". Mohol by som menovať mnohé 
divadlá, ktoré nás podporujú ideovo a ma
teriálne: Covent Garden, La Scala, Metro
poli tná opera, Chicagska opera, opera v 
San Francisku, Schlcswig-1-lolšteinský hu
dobný festival, fínske festivaly v Savonline 

a v Mikkelää, okrem toho sú to rôzne video 
spoločnosti a samozrejme gramofónová fir· 
ma Philips, ktorá doteraz nahrávala všetk) 
predstavenia z festivalu Rimského-Kor,a· 
kova, s úmyslom ich prípadne zužitkoval. 
Usilujeme sa získať aj ruských partnerov. 
Mnohé je v pohybe. Myšlienok by bolo pre 
to i ono. Len peniaze nie sú. Nuž, treba mat 
trpezlivosť. Možno, že nás čoskoro budú 
sponzorovať dokonca i prví ruskí sponzori. 

A črtá sa niečo také? 
-Veľmi , veľmi málo. Doteraz prichádzali 

všetky pen iaze od štátu. Teraz sa len musf· 
mc učiť novým metódam. Niekedy to ide 
dosť rýchlo. aprfklad v Amerike. Tam vy. 
pínam televízor po niekoľkých minútach, 
pretože ma tá všetka reklama znervózňuje, 

robí ma agresívnym. A medzitým tu, doma, 
musím robiť to isté. Čo sa týka televíznych 
šotov, tam sme bez problémov dosiahli zá· 
padné niveau. Keby všetko šlo tak rýchlo ... 

Aké sú umelecké plány pre budúcnos( 
Kirovovho divadla? 

- Opäť príde Placido Domingo. Vyjedná· 
varn práve s rôznymi medzinárodnými 6-
l istami, aj dirigentmi mojej generácie, ako 
sú Christian Thielemann alebo James Con· 
Ion. Máme vysoké ambície: bezpodmie· 
nečne tu musí byť ďalšia Wagnerova opera. 
Okrem toho aj Strauss posi lní nemecký re· 
pcrtoár. Jedna z hlavných pozorností patrí 
tiež francúzskemu repertoáru - na čele 
Berliozovým Faustovým prekliatím - sa· 
mozrejmc v originálnom jazyku. Pre Sankt 
Peterburg je to malá revolúcia - a vla tne je 
to aj opäť tradícia. 

A to ako? 
- Pred revolúciou bolo všetko samozrej

mé. Mar iinské divadlo bolo ruské, ale tiež . 
inak ako Boľšoj -aj veľmi európsky oriento
vané. Boli sme niečo také ako Japonci v 19. 
storočf. Boli sme veľkí a bohatí. Platili sme 
všetkým európskym umelcom neuveriteľnť 
sumy, aby srne ich sem do taJi. Hlavne 
skladateľom, lebo sme boli posadnutí auten· 
t ickosťou. Berlioz a Verdi tu dirigovali. 
Verdi napísal pre toto divadlo Silu osudu. 
Boli tu Richard Wagner, Johann Strauss i 
Richard Strauss, ale aj Gustav Mahlcr a 
Al ban Berg. Ten sedel v hľadisku, keď tu 
roku 1925 dirigoval Erich Klciber druhé 
predstavenie Wozzcka. Rovno z Berlína! 
Táto variabil ita repertoáru zanikala, ale my 
sa chceme k nej opäť vráti ť. Len je to obrá· 
tcné. Tentoraz sa musíme starať sami o seba 
lebo už nemáme ani ruského cára, ani ruské 
zlato. Zostala nám však táto fantastická 
stavba, v ktorej je ešte všetko originálne. 
dokonca i nábytok, na ktorom tu teraz sedí· 
me, okrem toho ~j táto jed inečná atmosféra 
- a čo je ešte dôle1itejšie: vynikajúca tradí· 
cia. Tá j e teraz naším kapitálom. 

( V. Gergijev často vo svojich rozhovo
roch hovorí o M ariinskom divadle, ktoré 
vzniklo r. l 757 v St. Peterburgu a od konca 
l 8. storočia sa stalo známe ako kolfskil ru.~
kej opery. Keďže nesk6r sa divadlo stalo 1·o 
svete známe pod ná.tvom Kirovovo di1·ad· 
Jo, oficiálne divadlo zostáva pod týmto mf· 
zvom aj podnes. Keď a všéik Gergijev vra· 
cia vo svojich rozhovoroch k ruskej opere a 
jej tradfcii, má na mysli tradfciu Mariin· 
sk6ho divadiEl- Pozn. M. J.) 

Neha.tnrdujete 11ou, keď musíte to/J..o 
hosťovať, aby ste zarobil i penia.te na belnú 
prevádzku? 

- Nie, učíme sa aj z chýb, ktoré napríklad 
robil Kirovov balet. Ich legendárna úroveň 
neklesla, pretože toľko hosťuje, ale preto le 
neprináša nič nové. My robíme opak. Do· 
ma predstavujeme novoty, a potom ich 
predstavujeme i na turné, ktoré mimocho
dom trvajú málokedy viac než 18 dní. Keď 
sme na hosťovaniach , tak prezentujeme je
den program. Sme trhový tovar, žiadna 
tingl skupina, žiadny ruský folklórny sú· 
bor. Turné sú aj tak ri zikové. Vôbec nepri· 
nášajú toľko peňazí, ako sa myslí. Ale pri· 
nášajú niečo omnoho dôležitejšie: reputá· 
eiu. Samozrejme, všetci chcú od nás Bo
risa, Chovanščinu alebo Pikovú dámu. My 
ale nedávame každému to, čo si žiada. 
Musí sa nám to rentovať. Vždy som to La· 
ri ad il tak, aby sa uviedlo aj jedno neznáme 
dielo, ako napr. Vojna a mier. V MET sme 
uviedli po prvýkrát Prokofievovho Ohni· 
vého anjela. Všetci boli úplne užasnutí a 
fasc inovaní. Ak znovu prídeme, bude tu za· 
e niečo neobyčajné, ako n~pr. Kitež. Tak 

ako voľakedy v Paríži, keď Ďagilev dovie· 
dol všetkých do extázy s ruskou operou. O 
moj ich spevákoch nemusím nič hovoriť. 
Nemusíme ich už chváliť. Už dávno majú 



1vučné mená, angažujú ich v celom svete. 
Ako udržfte takýchto ľudf v súbore? 
- Peniazmi nic, lebo tie nemáme. A le 

tým, že im dávame pocit domova a že ich 
predstavujeme primerane, ako napr. pri me
dzinárodne navštevovanom festi vale Rim
ského-Korsakova. Kde inde by mohli spie
vať premiéry, alebo vystupovať v takomto 
repertoári . Je to ale vždy niečo iné. Tu, v 
Mariinskom , sú ich umelecké zači atky, a 
sem sa vždy vrátia - aj keď už nie tak často 

ako kedysi. ~o sa týka pojmu vlasť, Rusi sú 
veľmi staromódni. 

Aký ve/ký je váš pevácky an ámbel? 
-Asi 70 spevákov. Je to teda silná skupina 

-s obrovskými rezervami. Asi 30-ti z nich 
sú skutoční protagonisti, a z nich asi desiati 
majú na to, aby boli čoskoro hviezdami. 

V poslednom čase ste si vy kú.5ali aj 
Moú1rta ... 

-Áno. Justus Franz, s ktorým som veľmi 
-.priaznený zo Schleswig-Holštajnského hu-
dobného festivalu, u nás dirigoval ~arovnú 
nautu. Potom nasledovala Figarova svad
ba. Inscenácia a dekorácie pochádzajú z 
Belfastu, bola to koprodukcia. Samozrej
me, Mozart je pre nás experimentom, je to 
naozaj ťažké. V Kirovovom divadle už asi 
50 rokov nebol Figaro na repertoári , a pred
tým len v ruštine. Budeme ho ale intenzív
ne skúšať. Chceme, aby nás aj s Mozartom 
brali vážne. Nechcem počuť: no, na Kiro
vovo divadlo to bolo O. K . 

Ako to vyLerá s neza,menitcľným. ale veľ
mi obohraným ruský m repertoár om? 

-Aj tu nie je všetko v poriadku. Je mno
ho diel, ktoré sú takmer zabudnuté, ktoré 
sa- ako Kitež z diver.wých dôvodov - ne
hrali alebo boli do veľkej miery prepraco
vané. aprfklad aj Ruslan a Ľudmila. Túto 
Glinkovu operu, tvoriacu že lezný fond rus
kej opery, uvádzame takmer neskrátenú. Je 
to koprodukcia s operou v San Franciscu. 
Prečo bolo " eviditeľné mesto Ki tel" tak 

dlho zabudnuté? 
- Je to zvláštne dielo. Veľmi mystické. 

Takýto námet bol pre komunistov, samoz
rejme, podozrivý. Dielo bolo občas zakáza
né, alebo sa smelo hrať len veľmi prepraco
vané. Pre nás mladších to je aj objav. Dielo 
bolo rovnako opradené báj kami ako mesto, 
o ktoré ide. Je to veľmi vážna, hlbokomyseľ

ná partitúra a prirodzene aj veľmi dlhá. Pre 
nás ale bolo veľm i dôleži té predstav iť dielo 
v originálnej podobe. Je to skoro ako súčasť 
národnej identity. Pokladám ho práve v 
tomto čase za dôležité. Mesto Kitcž, to j e 
svojím spôsobom tiež ruská kultúra, prinaj
menšom to dobré z nej . A práve ona je 
ohrozená, treba j u priviesť do bezpečia - v 
týchto podmienkach. Kitež je pacifistické 
dielo: tam, kde v národnom tábore opäť rin
čia zbrane, v jemných, mäkkých farbách 
7aznieva posolstvo mieru. Preto by som 
chcel bezpodmienečne predstaviť toto dielo 
aj v cudzine. V Amsterdame som dirigoval 
jeho nadšene prijaté konccrtantné predve
denie s Rotterdamskými fi lharmonikmi a 
skoro tých istých sól istov - niečo ako skúš
ka ohňom - som uplatnil v našej vlastnej 
produkci i. Operu uvedieme scénicky, alebo 
koncertantne, vo výňatkoch alebo komplet
ne v Hamburgu, Londýne, Paríži , Japonsku 
a na Flanderskom fe ti vale. 

Ešte me nehovorili o reži éroch. S in ce
náciami, ako je Ki tež. nie ste predsa chop
nf konkurencie. To j e predsa múzeum ... 

- Nie, to vôbec nie j e múzeum, to je tradí
cia. Tá ale nesmie ustrnúť. Viem, že sa mu
síme aj tu orientovať po novom. To bude 

najťažšie, pretože naše publikum v Sankt 
Peterburgu ešte nie j e také vyspelé. Veď 
sme to už skúšali. Vojna a mier v réžii 
Trevora Nunna nemala veľký ohlas. Ohn i
vý anjel Davida Freemana bol škandál. 
Ľudia j ednoducho nie sú zvyknutí v idieť na 
doskách Mariinského divadla nahé ženy. 
Ako by srne mohli predpokladať, že prijmú 
Mozarta - ktorého tradícia u nás ešte nejest
vuje- v inscenácii naprfklad Petra Sellcrsa? 
To j ednoducho nejde. Preto hľadám režisé
rov, ktorí pri všetkej slobode javiskovej at 
mosféry zachovajú duch diela. Nemôžeme 
kopírovať Berlín alebo Amsterdam s ich 
experimentmi. Musíme aj tu nájsť niečo 

špecifické. Tak ako voľakedy robili Ďagi 
lev, Nížin ký, Stravinskij ... tí reagovali 
svojou ruskou dušou na lápadné impulzy -
a vznikli vynikajúce diela, stále platné. ~i 
sa aj nám niečo také podarí? ... 

Kirovovo divadlo má predsa aj druhé ja
visko, Divadlo Eremitál. Čo j e nfm? 

- Občas tam hráme, ale má len tristo miest. 
Sú to teda elitné podujatia. Mohli by sme ho 
orientovať na exkluzívny operný zážitok pre 
dobre platiacich turistov: "Tri dni očaren ia 

zo starého Ruska plus operné predstavenie 
vo fajnovom ráme", alebo niečo podobné. 
To j e veľmi nebezpečné. Takto môžeme pre
dať niekedy aj svoju dušu. 

Nie je váš Fe ·ti val bielych nocí tiež také 
niečo pre turistov? 

- Áno, ale bez toho exkluzívneho nády
chu, s tým, že to má byť pre nás dôkaz vý
konnosti . Chceme tým robiť reklamu neu-

veriteľnej hudobnej kultúre tohto mesta. 
Možno, že niekedy to bude dobrá adresa v 
medzinárodnom festiva lovorn ka lendári . 
Prirodzene, zas tu hrá svoju rolu ro..:počet. 
Prečo . a ma teda pýtal i, či nechcem pre
vziať umelecké vedenie festi valu? Veď 
Valerij, ten má vplyvných a solventných 
priateľov ... Musím dávať pozor, lebo ma 
vypumpujú do posledného rubľa. 

Vy ste však aj medzinárodne žiadaný di
rigent. Ako to zosúlaďujctc s Vél.5ím totál 
nym nasadenfm v Sankt Peterburgu '! 

- Aj keď mi to ťažko padne, v súčasnosti 
skoro vôbec nehosťujem v zahraničf. Kiro
vovo ma potrebuje čoraz viac. 
Rozmý.5ľali ste niekedy o zmene? 
- Nie. Môj domov je Mariinske divadlo. 

Tu môžem ako umelecký vedúci s dôverou 
realizovať Lo, čo veľmi chcem. Kde inde by 
som mal takúto možnost'? Som prfliš diva
delnfk, aby som sa viazal na koncertný or
chester. Som hrdý na to, čo som s týmto di
vadlom dosiahol. Tento orchester je prvot
riedny tak v divadle, ako aj na koncerte. 
Medzičasom sa to uznáva na ce lom svete. 
Potrebujem tento orchester k životu , je 
mojim telom. 

Ako celkom mladý ste vyhmli Kamja
novu sú ťal. Bol to zvrat vo va.5om živote? 

- Cena nebola vlastne vôbec taká dôleži
tá. Rozhodujúcejšie bolo, že som vtedy mo
hol ísť do zahraničia, že som mohol pozoro
vať Karajana pri skúškach s Berl ínskymi fil
harrnonikmi, porovnávať ich s Lenin
gradskou filharmóniou a že som s nimi mo
hol dirigovať Patetickú. V mojom živote bo
lo najdôležitejších nasledujúcich sedem ro
kov, keď som pracoval v Kirovovom diva
dle ako asistent. Až tu som sa naučil zaob
chádzať so spevákmi a zborom, tu som si v 
tom najlepšom zmysle slova vypracoval re
pertoár a nadobudol rutinu. Tak, ako to ro
bili Furtwängler, Karajan a Mravinskij, kto
rf začínali v divadle. Až potom. keď som 
bol ri aditeľom , začala a moja medzinárod
ná kariéra. 

S. Prokofiev: The 5 Piano Concertos 
Alexander Toradze 
Kirov Orchestra 
Valery GERGIEV- conductor 
Philips 2 CD 462 048 - 2 +PolyGram 

"Zmysly defomwjtí - duch fomwje" - Lú
to vetu, ktorú na začiatku storočia vyslovil 
Georges Braque, môžme použiť ako motto 
pri zamyslení sa nad Prokofievovými piati 
mi klavírnymi koncertami, ktorých na
hrávku ako novinku ponúka firma Philips 
spolu s PolyGramom. V tomto duchu, zrej
mc najplastickej šie a vari aj najobjektív
nej šie pochopíme Prokofievove geniálne 
klavírne koncerty, ktoré vznikali v rozpätí 
rokov 19 12-32 a ktoré sa i napriek falošnej 
socialistickej hudobnej esteti zácii stal i ne
odmys l iteľnou súčasťou búrl ivej epochy 
moderného umenia na prahu 20. storoč ia. 

Sergej Prokofiev hneď od svoj ich pr
vých krokov ako klavirista i sk ladateľ bol 
zjavom vskutku mimoriadnym. Sotva 17-
ročný debutoval v programoch Večery sú
časnej hudby, ktoré inicioval hudobný kri
tik Karatygin na sankt-peterburskom Kon
zervatóriu. Ako klavirista sa predstavil 
Schonbergovou skladbou Tri kla vírne ku
sy. op. ll. a ako skladateľ vlastnou inter
pretáciou l . klavfrnej sonáty. 

l . k lavírny koncert, op. l O, komponoval 
Prokofiev v rokoch 19 11- 12 paralelne s 
operou Maddalena, ktorá anticipovala 
kompozičný rukopis opery Hráč. Ak si 
uvedomíme, že v roku 19 10 premiérovali 
v parížskej Opere Stravinského Vtáka oh
niváka, a že práve v rokoch práce na pr
vom klavírnom koncerte Stravinskij pra
coval na Svätení jari, uvedomíme si origi
nalitu, ale aj súvsťažnosť týchto dvoch ge
niálnych osobností ruskej hudby na prahu 
20. storočia. 

Pôvodne to malo byť concertino. Sklad
ba je venovaná Prokofievovmu uč iteľovi 
A lexandrov i ~erepninovi. Konce11 premi
érova! sám autor 15. januára 19 12 v Mos
kve a vzápätí v Sankt Peterburgu. Koncert 
vyvolal búrlivú di kusiu, nadšenie, ale aj 
odpor u konzervatívcov, tak ako napokon 
väčšina s k l adateľových opusov z prvého 
tvorivého dvadsaťročia. T vrdý útočný cha
rakter vstupnej čast i , drsné harmonické 
postupy, komplikovaná až rafinovaná ryt
mika, vyvolal i búrky protestov a označe

nie diela "za primitfvnu k<1kof6niu ". Dnes 
je možno pre mladšie generácie takáto re
akcia azda aj smiešna a nepochopiteľná -
prečo má byť Prokofievova hudba považo
vaná za chaos, kakofóniu, barbarstvo ... 
Dnes Prokofievovu hudbu vnímame ako 
odkaz jedného z najvýznamnejších sklada
te ľov - mysl i teľov 20. s t oročia, tvorcu bo
hatého duchovného a myšl ienkového zá
beru, ktorého kompozično-technické, šty
li tické, harn1onicko-rytmické odvážne 
kombinácie a štruktúry chápeme predov
šetkým ako individuálny, originálny auto
rský rukopis. Nie je predmetom týchto 
riadkov vysvetľovať alebo obhajovať Pro
kofieva ako skladateľa či klaviristu. Ide mi 
skôr o podčiarknutie istých zhôd okolnos
tí, resp. o historickú paralelu, akou na j ed
nej strane bol naprfk lad Rachmaninov, a 
na druhej strane dnešná nová o ·obnos( 
ruskej hudby Valerij Gergijev, ktorého 
predstavujeme na predchádzajúcich strán
kach nášho časopisu. Gergijevovo úsil ie 
obnoviť slávnu tradíciu ruskej hudby má 
teda svoje historické opodstatnenie. 

Samozrejme, klaviristi dobre vedia, že 
Prokofievov Prvý klavírny koncert patrí k 
najpopulárnejším virtuóznym koncertným 
dielam a efektným virtuóznym čís l am pre 

mnohých mladých klaviristov na celom 
svete. 

2. klavírny koncert, ktorý vznikal vzá
pätí (v rokoch 19 12- 13) ako opus 16, pre
zellluje vojho autora ako zrelého človeka 

a umelca. Samozrejme, aj tu Prokofiev po
kračuje vo svoj om štylistickom, harmo
nickom a inšt rurnentačnom novátorstve, 
avšak je to hudba, ktorá nás zaujme popri 
prekvapujúcich technických prvkoch aj 
bohatstvom hudobných myšl ienok, nálad 
a hfbkou duchovného zážitku. A práve ten, 
v zmysle Braqueovej myšlienky, začína 
byť v na ledujúcich dielach prevažujúcim 
faktorom. V tejto dravej , dynamicky pul
zujúcej hudbe objavujeme vzácne, krásne 
lyrické oázy a prekvapivé emociálne me
lodické oblúky, jedinečnú "cudnú" proko
fievovskú lyrikt~ . Bohato farebne inštru
mentovaný orchester a hlavne virtuózne 
napísaný klavírny part urobili z neho v ča

se premiéry síce j eden z najškandalóznej
ších koncertov svetovej literatúry. 

3. koncert C dur uzatvára, povedané ter
minológiou historikov, predchádzajúcu 
tvorivú periódu, socialistickí "tiež-muzi
kológovia" (svojho času u nás permanent
ne prekladaní, vítaní, uctievaní a hlavne 
bohato citovanf) v ňom počuli vrchol 
"kozmopolitizmu" a "barbar tva", iní, 
"umiernenej ší" , ho zase vzali na milosť 
ako "zvestovateľa prevratu , ktorý v sklada
teľovej tvorbe nastal po roku 1932, či že po 
dobe návratu do Sovietskeho zväzu". Aj 
tak možno vysvetliť "hodnotu" diela. 
Faktom j e, že Prokofievov Tretí klavírny 
koncert, tak ako aj Stv rt ý, pre ľavú ruku, 
napísaný r. 193 1 a predvedený až 5. 9. 
1956 v Berlíne Siegfriedom Rappom z 
Weimaru, nehovoriac o Piatom koncerte. 
ktorého náčrt siaha až do roku 1918(! ), sú 
výsostne kontinuálne prokofievovskou 
kompozičnou tvorivou poetikou. Bola to 
tot iž práve tvorba pre klavír, kde Proko
fiev "formuloval " svoju kompozičnú poe
tiku ako vzorové "štúdie", prostredníc
tvom ktorých môžeme hlbšie preniknúť do 
j eho tvori vého a estetického hudobného 
myslenia a cítenia. Azda práve Piaty kon
cert, zamýšľaný ako H udba pre k lavír él or
chester (hraný po prvýkrát skladateľom v 
Berl íne pod taktovkou Wilhelma Furt
wänglera), najpresvedči vejšie vyvracia 
všetky pseudoestetické fámy socialistickej 
muzikológie o nekomunikatívnosti j eho 
hudobného myslenia (žiaľ. niekomu ko
munikatívnosť umenia dodne prekáža). 

Zmyslom a podstatou Prokofievovej 
hudby v 20-tych a 30-tych rokoch, neho
voriac o klavírnych koncertoch a soná
tach, bola práve potreba vnútorného vybi
tia nazhromaždených pocitov, nápadov, 
variačných možností, netušených hudob
ných farieb, rytmických štruktúr. Bola to 
potreba dať na papier čosi , čo ruská hudba 
v sebe niesla na prelome storoči a ako svo
j e posolstvo pre európsku hudbu 20. storo
čia , ako neopotrcbované dedičstvo svoj
ráznej kultúry, formovanej v u tálenom -a 
pre rozvoj umenia priaznivom prostredí, 
prirodzene asim ilujúcou podnetné prvky 
západoeurópskej hudobnej kullúry. 

Spôsob, ako sa fenomenálny gruzínsky 
klaviri sta A lexander Toradze, niekoľko ro
kov duševne i umelecky spriaznený s 
Valerijom Gergijevom, zmocňuje Proko
fievovej "klavírnej abecedy", je famózny. 
že j eho hra má všetky atri búty virtuóznej 
techniky, je samozrejmé. Ba dokonca mies
tami j e j eho hra omračujúca. To však nic 
j e podstatné. Spolu s di rigujúcim Valeri
j om Gergijevom našli pre ducha Proko
fievovej hudby j eden z najadekvátnejších 
výrazov. Tým naznačujem, že si vysoko 
vážim aj nahrávky iných ruských a sveto
vých klaviristov (najmä skvelá je Aškená
zyho nahrávka všetkých koncertov s Lon
dýnskym symfonickým orchestrom a 
André Previnorn). Gergijev a Toradze však 
Prokofievovi vtlač ili onú neopakovateľnú , 
rusky zemitú, pravú širokodychú, patet ic
kú, ale aj dynamicky strhujúcu a originál
nym ru kým koloritom poznačenú atmo
sféru. V ich podaní Prokofiev znie všet
kým, preň typickými a prfznačnými atri
bútmi drsnosti a krásy, vznešenosti, nepo
koja a lyrickej nežnosti . 

Do tejto hudby oddá sa ponoriť, hlavne 
prijať ju bez predsudkov takú, akou je. Vtedy 
človeku prinesie nový rozmer poznania ... 

Dvojstranu pripravil MAŔIÁN JURÍK 



Untenie klavírnej hry 
Clara Schumannová 

MILOSLA V STAROSTA 

"Pretože poznám ľud(. k torf sa tešht mt budúce stretnutia po tom, čo počuli 
Claru po prvý raz, spytujem sa, v čom tkvie ten trvalý záujem o ilu ? Je to vm·i de
cimové rozpiitie tohto zázračného dieťaťa, nad ktorý m viac-menej v údive krúti
me hlavou? Či sú to najkrkolomnejšie pasáže, k torý m i hravo. sťa kvetinovými 
reťaznmi opliew svojich poslucháčov ? Je v tom vari i trochu pýchy . . 5 nkou hľaclf 
mesto mt svoju rodáčku ? Je to preto, že nám predvádza najnovšie najzaujímavej
.šie diela /a"átko po ich vzniku ? Chápe azda široké publikum, že umenie nemá zá
visieť od rozumu nndšených jed not l i vcov, ktorí poukazujú na mft ve storočie, cez 
ktoré sa prevalili kolesá času ? Neviem, ale myslím si, že je to duch, ktorý ešte 
stále vzbudzuje u ľudí rešpekt. Skrátka. j e to on. o ktorom to/ko hovoria. hoci ho 
práve odmietajú- práve duch, ktorý im chýba. " 

(Chu·a, 1833) 

Clara (Josephine) Schumannová, rodená Wiec
ková. svoj fm pianistickým umením a jeho dosahom 
prekonala v 19. t oročf mnohých kolegov- muiov. 
V klavfrnej interpretácii zohrala podobnú úlohu ako 
Joseph Joachim v oblasti husľovej interpretácie. Ak 
ju porovnávame s mnohým i inými súčasníkmi, jej 
osobnosť i či nnosť veľmi zreteľne odzrkadľujú proti
rečenie medli muzikálnym a vinuóznym .wmcra
ním výchovy klavírneho umelca. Clara si bola ve
domá svojej úlohy a chápala ju veľmi vážne. V mla
dosti sa sfcc ešte oduševňovala aj za Liszta. ale ne
skôr mienku zmenila: ''Pred LisLtom sa hm/o. po 
Lisztovi Sil sek,1 a §umí! M1f 1111 svedomí 1ípadok 
ktavfmcj hry ... '" Clara Schumannová pociťova la 
opodstatnenosť svojho snažen ia . Bývala predsa .Gá
aačným dietaťom. bola veľkou klaviristkou. ktorá 
sa vydala .GU veľkého skladateľa. Tieto výsady poci
ťovala niekedy ako niečo priam prorocké. 

Jej mladosť nebola veľmi šťastná. urodila sa v 
Lipsku 13. septembra 18 19 ako najstaršie dieťa Fried
richa a Marianny Wicckovcov. zomrela 20. mája 
1896 vo Frankfune nad Mohanom. Ešte než sa na
rodi la. jej otec sa rozhodol vychovať zo svojho dic
ťat'a dokonalého umelca. cbola predčasne vyspe
lým dicť:liom . a2 ako 4-ročná 7ačala rozprávať. ll ru 
na kl:wfri .wčala študovať u 1.vojho otca ako 5-roč
ná. V tom čase sa jej rodičia rozvied li. Roku 1828 
sa otec oženil druhý ra.~:. 

Friedrich Wieck bol klaviristom starej školy a 
keď 5-ročná Clara prejavila hudobný talent. stal sa 
jej svedomitým uči teľom . cklódol však na ňu pri
veľké nároky. na to bol príliš dobrým pedagógom. 
Pozorne sledoval mohutný rotvoj klavírnej hry. 
Claru viedol vlastnou metódou, čo sa výborne 
osvedči lo. Okrem iného spočfvala v tom, že Wieck 
spočiatku dlho vyučova l bct nôt. Až po dvoch ro
koch. keď už nadobudla istú tručnosť. vycibrila ~ i 
sluch a rytmické cítenie, keď ; a naučila hrni v~e tky 
stupnice i clkl:1dné akordy. doká.Gala právne ta
hrať a transponovať do všetkých tónin okolo 200 
mal)•ch, pre ňu skomponovaných etud. tača-
la čítať noty. V tomto štádiu už bolo 
možné vynechať bežné elementárne 
skladby a prikročii k postupnému 
štúdiu Cramcrových, Clemcntiho 
a Moschc lcsových etud. Motar
tových sonát. i jednoduchšlch 
a prístupncjšfch Beethoveno
vých son{lt. llrala i skladby. 
ktoré bol i vhodné pre du
chovný a fantazijný vývoj 
mladej pianistky. Dlhý čas 
nesmela cvičiť viac ako dve 
hodiny denne. Usilovné kal 
dodenné cv ičenie. no nikdy 
nic al do únavy. č i dokonca 
vyčerpania . podporovalo tú
to prfsnu. ale progresívnu me
tódu. Friedrich Wieck ju ne
skôr zachytil i v stručnom spise 
"Klavier und Gesang" (Lip~ko 

1853). No Wicck bol panovačný a 
arogantný. Jcdnotnačne rozhodoval o 
Clarinom živote a staral sa o každú ma
ličkosť. Ak nedosiahol to. čo si predstavoval. 
prekypoval ;vojím temperamentom a citlivé dieťa 
sa pred ním neustále tria~lo. V jej denníku L: roku 
1828 molno č ft at': 

"M ôj otec. ktorý ul d!Mie odo nula otak,1vat 
zmenu v myslenf. dnes opli( po711amcnal. 1e som 
ešte vldy lenivá. ncdb,1 /á i l ncporiadna. tvrdolllav,1 
11 nedôsledná atď.. že som wká aj v klavírnej hre a 
pri jej §túdiu ... roztrhal pred mojimi očami exem
plár Hillllcnovýcll Variácií 11 odo dne§ka ma ul ne
bude utiť. nesmiem flrill' nit okrem slllpnfc. 
Cmmerovýc!J etud .1 CLemťflo trilkových cvitenr. '" 

V mladosti jej život po1.ostával ib<l z hudby. 
Neskôr smutne podotk la '"môj otec mi nikdy nedo
volil tíuu:'" Ako 9-ročná hrala Clara niekoľko 
Motartových koncenov a Hummelov Konccn 
a mol. ch ra la ich v~ak verejne. ale iba pred vybm
~mi odborníkmi a priateľmi. Hrala spamllti. 
Coskoro sa pokúšala aj o vlastnú tvorbu. Denne si 
hrávala fan tázie a začala ich hudobne spracovávať. 
Mnohé t. jej prvotín v1.budili powrnosť icolu 
Pagan iniho. ktorý v Lipsku konccnoval. adané 
dieťa upútalo jeho pozornosť a predpovedal jej bud
úcnosť l<kvclej klaviristky. 

Po niekoľkých s1Ikromných vystúpeniach sa o 
rok (20. l O. 1828) predstavila verejnosti v lipskom 
Gewandhausc, kde tiež mala aj svoj prvý samostat
ný recitál 8. novembra 1830. Vtedy už bola klavi
risticky na toľko vyspelá. že mohla podniknúť kon
cenné cesty po emecku. a programe mala i Cho-

Florestan (Robert Schunwnn) 

pinove Variácie Lll ci darem la mano ("objavil " ich 
Schurnann) - po Chopinovi ich verejne hrala prvá. 
Friedrich Wicck však v otátkach rcpcnoáru nebol 
novátorom. Clarin rcpenoár spočiatku Lahŕňal diela 
Herza. Kalkbrcnnera, llilntcna a ll ummcla. V dva
nástich rokoch nemala ešte dostatok síl na interpre
táciu vličšfch diel. Ale už r. 1833 bola jej hudobná 
inteligencia na takej výške. že na koncenoch 7-:tčal a 
uvád.~:ať Bachovu a Schumannovu tvorbu. čo doLa
ista treba pripísať vplyvu Schumanna. ašťast ic, 
ďalšf hudobný vývoj prenechal jej otec na ňu. Bol 
však veľmi prezieravý. Keď roku 1838 počul prvý 
raz Liszta. vycftil, že Clara sa nevyhne vplyvu tohto 
velikána. Využil svoj pedagogický vplyv na to. aby 
Clara neimitovala Lisztovu prepiatost'. V tom bol 
nekompromisný. no na druhej ~trane akceptovul aj 
Clarine potiadavky. 

Okolo r. 1830 Claru porovnávali s jednou 7 naj
lepších ži :1čok Carla Ctcrného. Anne Caroline de 
Bellcv illovou. veľmi známou '"poetickou" klavirist
kou. Vysoko ju hodnot il Beethoven. Chopin obdi
voval ľahkost' a e leganc iu jej hry. V tejto súvis lo~ ti 
je zaujím:1vý tiet výrok Robcna Schumanna: '" c
možno icl! porovnávill: s1í to rô71le umelkyne I'Ô7-

nycll škôl. lee/na pat rf fmncútskcj. druhá nemeckej 
§kole. //r.1 Bcllcvillovej je tec/mic:ky ovefä vycibre
ncj§iu , uic hra C/ary je vtí§nivcj§iu. Tón Bcllc
vitlovcj 1.1/wdf sluchu. 11 11.~11k neprenikli fl/b!iic. tón 
Clary prenikli do du§e a prihovára su srdcu. Tumt.1 
je poet kou. táto v§uk bást~ou. " Spomienky sa týkali 
konccnov 1 3 - ročncj Clary (v Lipsku 9. a 31. júla 
1832). Anna von Bellcvillová mala vtedy 26 rokov. 

Prvú veľkú koncertnú cestu do Paríža podnikla v 
setóne 1831-32. Po nävrate do Lipska pokračovalo 
jej n~ročné vzdelávanie - okrem hry na klavfri ~tu
dovala spev. hru na husliach. inštrumentáciu. číta 
nie pan itúr. kontrapunkt a kompozíciu. Uverejnila i 
niekoľko vlastných skladieb pre sólový klavír. Od r. 
1835 ju Európa pomala ako fenomenálne . .Gátračné 
dicť:1 . Obdivovali ju napr. Goethe. Mendcb~ohn. 

Chopin, Paganini i Schumann. O n iečo nc
~kôr Liszt hovori l o jej '"kompletnom 

technickom majstrovstve. ilfbkc .1 

úprimnosti ciw ". Grillpancr ju poc
til básňou Clara Wicck a Beet-
hoven (Sonáta f mol) 7 roku 

1838. Komornou vinuózkou 
rakúskeho cisárskeho dvora 
bola menovaná r. 1838. čo 

bola výnimočná pocta pre 
cud .~:i nca a c~tc takého mla
dého. V tom istom roku bo
la prijatá aj clo Spoločno;ti 
priateľov hudby. 

Triumfy však zatieňovali 

pokračujúce rozpory s otcom. 
Roku 183 1 vstúpil do }ivota 

rodiny Wicckovcov Robcn 
Schumann. aj;kôr ako Wicc

kov žiak pevne dúfajúci. /c sa 
stane klaviristom. čo sa mu clo 

istej miery aj č iastočne darilo, hoci 
nikdy nemal virtuózne sklony. Jeho 

sny stroskotali. keď si poškodil ~tv 11ý 

prst na pravej ruke. Vymysle l si akési zaria
denie na jeho posilňovanie. no prM si dokonale .Gru
inoval. Zameral sa na kompoLÍciu. čo bolo vlastne 
vždy jeho 7.:\mcrom. 

V 10111 čase Schumann prechovával k l O-ročnej 
Clare bratské city. Roku 1837 fonná lnc požiadal 
Wiccka o Clarinu ruku. Mcdti otcom a zal\íbcnca
mi vypukla .túrivá. tri roky trvajúca vojna. Po 
Wicckovcj neúspešnej snahe .Gabrániť styku mladej 
dvojice, sa jeho správanie stávalo čoraz iracionál
nejšie. Clara a Robert boli napokon nútení rieš it' si
tuáciu pred súdom a po verdikte vynesenom v ich 
prospech sa 12. septembra 1840 zosobášili. 

Schumannovci sa usadili v Lipsku, odki:1ľ S<l r. 
1844 odsluhovali do Drálďan a r. 1850 do Dilssel
clorfu. Maniclstvo pre Clarinu pianistickú a kom
pozičnú č innost' znamenalo viaceré prekážky. Ro
berta nebolo možné pri komponovaní rušiť. a v L~c
ny čas jej neskôr uberali starosti o domácnosť i po
četné potomstvo: Marie (nar. 184 1 ). Eli se ( 1843), 
Julie ( 1845). Emil ( 1846-1847). Ludwig ( 1848), 
Ferdinand ( 1849). Eugcnic (185 1) a Felix (1854). 

Jej potorno;ť sa sústreďovala na rodinu. kompo
zičnú tvorbu Robcna a vera premýšľa la o svojom 
povolaní: '"Cfm menej tcraL verejne flrám. tý m vine 
ma desí celá tá mech:mická vinuozita. Koncertnť 
sklndby Tlmlbcrg<t. Liszlll atď. sú mi celkom proti 
mysli." Tento názor je čiastočne ovplyvnený 
Róbenom Schumannom. Ak klavirista necvičí den
ne ~tyri . pät' či šcst' hodín. môJc to rozhodujúcim 

spôsobom ovplyvnil' jeho techniku. Robcn si to 
uvedomoval. 

"Pmvd.1le. čo sa týku h/Miclw fludobnťho v;c/c
lania. Ciam urt itc neLaostala. naopak. pokročila. Je 
obklopená predsa dobrou hudbou u tak jej flm je te
raz urtite c§tc zc/r:1v§it1 a siÍtnsnc oc/uševnencj§iu i l 

nežnej§i11 net predtý m. No k tccflnickcj istote. ktorá 
vedie wk mer k neomylnosti. jej tcmz cl!ýbu tas, 1111 

t om ne:. icm vinu. ale na tom ncmoh10 nit Lmcnit: 
Chii'IJ cflápc. l c Lvcfaďujcm svoj 1.1/ent a nachií
dLam Sil llll vrcflole síl 11 mu\ím ešte vyul i( mta
dost: .. (R. Sch.) 

aprick komplikovanej situácii pokračovala v 
koncertnej činnost i . Podnikla koncertné turné at do 
Kodane ( 1842) a do Ruska ( 1844). Schumannovci 
vyučovali na Kontervatóriu v Lipsku a Clara sú
kromne učila v Drážďanoch i DUsseldorfe. Jej 
skromná tvorbu .Gt oh to obdobia odt.rkadľuje jej rot
širujúcc sa obtory: okrem ; kladieb pre klavfr. vrá
tane rndu Prclúdif a fúg. op. 16. skomponovala 
piesne. op. 12 a 13 i Klavírne trio. op. 17. 

Roku 1853 >a v Dlisscldorfc prcsiahovali do no
vého domu. kde Clara mohla cvičiť i komponovať a 
Robcna ne rušila pri práci . V júni a júli. po skončení 
konccnncj ;ctóny. napísala Variácie. op. 20, Kla
vírne romance. op. 2 1. Tri romance pre husle :1 k la
v fr. op. 22 a 6 piesní. op. 23. V septembri prvýkrát 
navštívi l Schumnnnovcov mladý Johannes Brahms. 

Clarinc hudobné myslenie sa najtretcľncjš ie pre
javovalo vo vlastných kompotfciách. Jej tvorba t. 

detstva. !.pracovaná vo fom1e brilantných vinuót
nych kladieb (boli súča~ťou aj jej raného koncert
ného rcpcnoáru). sa vzhľadom na jej vek ( 11 -12 ro
kov) vytnačova la mimoriadnou predstavivosťou . 

Skladby l r. 1836 už boli závalncjšic. Soirées mu
sicales. op. 6. nesú ~topy Mendelssohna a Chopina. 
Klavírny koncert. op. 7. ktorý skomponovala ako 
1 5-ročná. je poLoruhodný. vymačujc sa dramatic
kými momentmi i zvládnutím orchestrálnych fa
rieb. Skladby 1 r. 1840 sú výratom jej rozširujúce
ho sa hudobného horizontu, na čom mal istú t.áslu
hu Robert. 3 piesne , op. 12 (uverejnené v Roberto
vom opuse 37) a 6 piesní. op. 13. sú ncvticravé. 
jemne nuan;ované skladby. v Klavírnom triu. op. 
17. sú hudobné detaily postavené do nových súvis
lostí: pikantný rytmus. ~ivé harn1ónic. plynulý me
lodický tok ako aj neočakávaná dfžka fráz kolltras
tujll s veľmi súdržnou harmonickou štruktúrou. Jej 
posledné skladby t. leta r. 1853 Sll veľmi originálne, 
najmli Piesne. op. 23. 

aprick ncv~cdnému talentu Clara Schumannová 
nikdy nem:Jia váLncjšie ambície ako skladateľka . čo 

dozai~ta ovplyvňovala i klíma 19. s toročia v c
mecku. ktorá nemala pochopenie pre tohosmerné 
snahy. Do ~> vojho denníka si už r. 1839 1.apísala: 
'"Kedysi som si my /el:!. 1c m.1m t vorivť mlcl1111ie. 
ale muse in som sa vzdm' tejto my.~licnky: lcn.1 uemď 
llíl it' po f..omponovanf. floci by toflo bola schopná ... 
preto by ~om !>il mala o to usilovať? Bolo by to po
vý cmxkť. i keď ma otec k tomu 1.1 vtasu viedol. '" 

Do v pod~tatc pokojného / ivota tragicky Lasiah
lo neočakávané zhoršenie sa zdravotného stavu 
Roberta. čo r. 1854 vyvrcholilo totálnym zrútením 
sa jeho nervového systému. V marci ho hospitalizo
vali v ú; tavc v Endenichu. kde r. 1856 tomrcl. 
Clara bola nútená .tabctpečif existenciu svojich 
siedmich malých detí a tak u/ v r. 1854 pokračova
la vo svojej kariére. Do svojich programov taraďo
vala najn~ročncjš ie diela. vdtane Beethovenovej 
Hammerklavicr sonáty i jeho ďalšie veľké sonáty. 
Mala 35 rokov a bola pln~ energie. Jej priateľka 

Jenny Lindová ju pro iia. a hy do programov tA1radi
la diela aotumiteľné publiku. Ciam ostala neob
lomná: '"Vyhoviem §irokťmu vku; u iba do tej mie
ry. aká môJc Lodpovcda( môjmu vlastnťmu pre
svedt eniu. " Manlclovc idey v nej žili naďa lej , čo 
prok lamovala aj formálne - a} do svojej smrti kon
cenovala zaodetá v č iernom. 

Onedlho ; i Clara 7..abctpečila v Európe popredné 
postavenie. Ako jedna z prvých prc; adLovala pro
gresívnu súča.-,nú hudbu a jej t ásluhou už r. 1860. 
teda ~tyri roky po Schumannovej ; mn i. bol hudob
ný romanti t.mus akceptovaný. Stala sa priekopníč
kou Brahmsovcj tvorby. ktortl spolu s tvorbou 
Schumanna stavala do protikladu voči Lis7tovsko
Wagncrovským tendenciám :1 ich "hudbe budúc
nosti '". V rokoch ialkých ' ivotných skúšok Brahms 
preuka7.oval Clarc svoju oddanosi ako neoceniteľný 
spoločník a pomocník. Viatalo ich nc7vyčajne 

krásne priatcr~ tvo, ktoré c~tc aj na dia ľku pretrvalo 
až do ich ; mni. Žiaľ. zachova lo sa len málo z ich 
korešpondencie. ale aj tá ;vcdčf o ich hlbokom 
priateľstve a najmä o obojstranných umeleckých 
vplyvoch. O 14 rokov mladšf Brahms ešte aj v po
kročilom veku prijímal jej rady a názory s plnou 
vátno~>ťou . V marc i 1876 sa vyllláva: "Ľúbim V.1.\ 
viac než se1J~1. ale/Jo viac ako kohokoľvek. t i tokof
vek llll svete. '" 

Clarina konccnná činnost' bola veľmi bohatá. 
Prvé turné do Anglicka podnikla v r. 1856. krátko 
pred Robcnovou smriou. a vracala sa sem skoro 
kaidoročne. r. 1864 slávi la veľké úspechy v Rusku . 
Dva raty sa predstavila i brati~lavskému publiku: 
14. februára 1856 v koncertnej sieni výrobcu klaví
rov Karla Schmidta na Dunajskej ul. č. 209 (Beet
hoven, Schumann, Chopin. Mcndelssohn-Barthol
dy) a 2. aprfla 1866 vo veľkej sále Streleckého spol
ku na dnešnej Stcfánikovej ulici (Beethoven, Schu
bcn . Schumann. Mcndclssohn-Banholdy). Ohla~y 
konccnov boli mimoriadne a stali sa jedinečnými 
udalosťami v hudobnej histórii nášho mesta. 

Roku 1857 sa Clara preslahov:1 la do Berlfna. aby 
bola blí7ko pri wojej matke. ktorá sa rozviedla s 
Wieckom a r. 1825 sa vydala ta uč i teľa hudby 
Adolfa Bargic la (+ 1841). Vr. 1863 - 1873 1ila v 
Baden-Badene a od roku 1873 do 1878 bývala strie
davo i v Berlíne. V sedemdesiatych rokoch utrpela 
jej rodina viacero strát: r. 1870 bol Ludwig zverený 
do ústavu pre duševne chorých. kde skonal r. 1899. 
dcéra Júlia tomrcla 1872. Friedrich Wieck 1873. 
syn Fe lix tornrclna tubcrkulótu r. 1879. 

Roku 1878 sa stala vedúcou klavímej triedy na 

-l 
Kon.~:crvatóri u Dr. Hocha vo Frankfune nad Mo
hanom. kde pôsobi la až do r. 1892. Jej naj7námejlf 
l iaci boli Fanny Davicsová. Adele Vcmeo1á, 
Leonard Borwick. athalic Janothová a Clement 
Harris. Kratší čas u nej študoval aj Carl Fricdbcrg. 
ktorý sa neskôr usadil v USA. Studova la u nej i bra· 
tislavská rodáčka Hermíne Eisslcrovú. vynikajúca 
interpretka Schumannových diel. Clara sa tiež spo
lutúčastňovala na prfpravc a kompleti1.ovaní diel 
Robcn a Schumanna (vyšli v rokoch 1881 -93) a na 
vydanie pripravila jeho listy 7 rokov 1827-40, ktori 
vyšli v Lipsku r. 1885 pod nátvom Li>ty z mlados· 
ti. aprick problémom so sluchom a reumatickým 
bolestiam nczancchala svoje akt ivity: jej poslcdnt 
verejné vystúpenie sa datuje rokom 1891. pritom 
>tále vyučova la. súkromne hrala a a:l do svojej smr· 
ti vied la čulý spoločenský ~ivot. Zomrela vo Frank
fu ne roku 1896. rok pred Brahmsom. 

Clara Schumannová patrila do najvyššej kategó
rie klaviristov. Keď sa objavila na hudobnej scéne 
popri skvelých parí/.skych vii1UÓ7och ešte ako diela 
- bez zvláštnej rek lamy - oceňovali ju nielen 73 jej 
technické majstrovstvo. ale aj ta hlbku interpretá
c ie. Jej hru vi dy charaktcri.toval poetický duch. hl· 
boký cit . spevný tón a vernosť kompozičnej predlo
he. Preslávila ~a tiež veľmi progresívnym rcpcrt~· 
rom, veď ako prvá v cmccku uvácl1.ala Chopina, 
Sch u manna a Brahmsa. 

Liszt poriadni prvé sólistické konceny, Clara 
Schumannová rúcala konccnné tradfcie 18. storo
č ia. Do r. 1835 bolo zvykom. l.e umelec angaioval 
orchester a ' ním uviedol vla~uuí ; kladbu. Okrem 
toho musc l .tnbcJ.pečii ďa lších ;ó listov na doplnenie 
programu. Okrem vlastných výstupov umelec zvy. 
čajne konccn li7A1tvúral samostatnou improvizáci
ou. Okolo r. 1835 Clara hrávala vličš i nou s malí m 
súborom a výlučne najlepšie skladby. Priekop
níkom na tejto ceste bol Mendch ; ohn. 9. novembra 
a l. deccmbr:1 1832 uviedol napríklad v Berlíne 
Beethovcnu Valdštcjnskú sonátu a Sonátu Es dur, 
op. 27. č. l. ktorč tu pravdepodobne odzneli prvý 
raz na verejnosti. Keď Clara hrala r. 1837 v Bcrlfne 
Appassionatu. bola to asi t ie~ verejná premiéra toh· 
to diela. A hrala ju spamliti. Lcszctycki tvrdil, 1e 
dovtedy to ncdoká.GUI žiadny klavirista. Isté kruh) 
ju za to odsudtovali. prctoi c do r. 1840 panovala 
mienka, te je nc1.dvorilé voči skladateľovi hrať die· 
lo bez nôt. Spamliti sa zrej me hrávali obligátne 1á· 
vcrečné improvizácie. prídavky a pod. A tak Cla· 
rina hra vyvolávala vera .wmictavých stanovísk. 
Bettina von Arnim na7vala Claru jednou z najne· 
zncsitcľncjšfch osôb. s akými sa kedy stretla. "Ako 
namyslene si s:1dá ku klt1vfru 11 /mf beL n6t! O to 
kromncjU je wk ý Dohier. ktorý si pred scb11 posta· 

ví noty! '" Iní ju však obdi vovali. ll ra spamäti sa od 
nástupu Clary Schumannovej stala novinkou mo
dernej piani~til.y a pomerne rýchlo sa presadila. 
Hra z nôt sa naďalej prakti7ovala v komomej hre a 
len ojedinele u vynikajúcich sóli!>tov. 

Ani na umeleckom vrchole však technika Clary 
nebola porovnateľná s Lis.~:tovou . Thalbcrgovou 
alebo Mcndclssohnovou. V jej hre však nikdy ne· 
dominovala technika. nikdy nebola '"heroickou" 
klaviristkou. Hrala mierne, bet veľkého vzrušenia, 
bez prchnaných pohybov. Jej prsty ;a pohybovali 
blízko klávesov. ktoré väčšmi s tláčala nadol. ne1do 
nich udierala. Akordy hrala to Láplistia. nic l rame· 
na č i predlaktia. Hravo obsiah la dccimu. Otec jej 
prízvukoval. že nikdy nesmie byt' počuteľný úder 
prsta, ale iba tón. Napriek pokojnej polohe ruky · 
podľa mienky súčasníkov - dosahovala plný. fareb
ný tón. Jej hudobná prcdstavivost' bola veľkolepá. 
Keď ju po prvý rat počul G. B. Shaw. bolo mu 
ihnecr jasné. aká to bola ušľachtilá a poetická klavi
ristka - "UmclkytJa wkťlwto fonn.1w je títechou pre 
kritikov." Cla ru sa neustále usilovala o vystihnutie 
predstáv a támcrov skladateľa , čo ocenil aj ví•· 
l!lamný viedenský kritik Eduard llanslick: "Jedno
tlivými prvkami virruoáty mólu C/aru Schuman· 
novú prekonnt' inf klaviristi: av§uk stáť upro tred 
rôwycfl smffl a icfl prednosti vtcsnuf do tistcj har
monickej krásy. nedokáže nik iný ... Clara Sctwman
nov.1 je nielen nnjviit§ou kluviri.~tkou. ale bolo by 
ju treba lliiLýva( prvou klaviristkou. a to nie podľa 
miery jej ťy;ickýcfl sn... Wctko j e urtité. j,1SfJé, 
ostré. ako kresba ccnukou.'" 

Vyjadrenie '"kresba cerutkou" je veľmi prilicha· 
vé. akoľko Clara pedá l použfvala úsporne a vyhý· 
bala sa ru bálOvým efektom. jej hra voč i unáhleným 
prejavom Lisztovcj školy pôsobi la priam intímne. 
Stránila sa samoúčelným tempám a prá.tdnym pasá· 
lam. Keď sa niektorý jej žiak pokúšal zahrať "r)·ch· 
lc miesto iba s prázdnou vinuotitou'", Clara (ako o 
tom hovorf Adel ina de Lara) LOpiila ruky a zvolala: 
"Žiudnc pus.Ue! Preto sa cc7 ne ponállfat' PnXo 
icl! ncvyclwtnat!" Bol to prejav zámerne pestova
nej antivi11UO.Gity, čo dráždilo mnohých neskororo· 
mantických klaviristov. 

Ako man}clka Robcna Schumanna bola považo
vaná za najvyššiu autoritu v interpretácii jeho hud· 
by. ajmii v Anglicku sa jej slová i schumannovská 
interpretácia stali lákonom. Keď Paderewski prišiel 
prvý raz do Anglicka a hral Schumanna, bol prijatý 
veľmi chladne. pretože Clara Schumannová privy· 
kla britských posluchäčov na tdr]an livcjšiu. rak· 
mer bcaubátovú schumannovskú hru. Mohli by 
sme ju o7načiť aj za udržiavatcľku tradície. La kla· 
sickú klaviristku. Som presvedčený. ~e v jej tvori· 
vosti sa prejavilo vera nových čft, ktorými intcrpre· 
tačne pri pravovala vývinové cesty bud[•cim gcnenl· 
ciám. 

Litcrtii!Ím: 1íryvky z t lánkov Robe1111 Schu· 
mamw. Bmtislnva. preklad - 1.lryvkov z diela: Ha
ro/d C. Scflon/X:rg: Die Grosse Pianiesten (s. 222-
230). preklad Miloslav Starosw. Podkladom bolo 
ncmcckť vydanie /963. /965. Bem. Miinchen. 
(Orig. amcrickť dielo H. C. Schonbcrga, Tlie great 
p i:mists). Growc clictionwy - kompo1itná tinnosl 
Clary Sclwmunnovej. Ciam Schumann ... in: Vý-
7/lamní imerpreti a Bmtis/11va 19. storočia (Zbonul 
z konferencie v októbri 1976 v Bmtislave). 



Sprievodca hudbou 
Mikuláš MOYZES: Omša d mol pre sóla, zbor a orchester 

IUBOMÍR CHALUPKA 

Vo východiskách, dynamike vývoja. lilnrovom 
rozvrstvení, zámeroch i výsledkoch tvorivčho vý
IOja Mikuláša M oyt.esa • spolu s Mikulášom 
Schncidrom Trnavským a Viliamom Figušom
Bystrým. priraďovančho staršou slovenskou hu
dobnou historiografiou k "priekopníkom sloven
'lej národnej hudby"· sa premietali moino>ti i ob
med7.cnia kantorskej tradície. kúsenosti hudobní
La. profesionálne umelecky ne'školeného, žijúceho 
v ;kromných podmienkach vidieka. Talentovaný 
Moy1.cs (nar. r. 1872 vo Zvolenskej Slatine, zomrel 
r. 1944 v Prešove) sa po ab>olvovaní učitcľskčho 
U>tavu v Kláštore pod Znievom (vr. 1893) nehod
lal 1cnovať iba pedagogickej profesii . ale mal am
bfcic rot.vfjat' svoj J.áujem o hudbu a priebe/ne •i 
doplňovať odborné vedomosti. Migrácia po mes
tečkách vtedaj šieho Uhorska (Eger, Vefký Vara
din. Curgov, Kláštor pod Znievom a napokon Pre
lov. kde od r. 1908 pôsobi l a~ do svojej smni) t ne
moll\ovala Moyzesovi nprsať sa na Hudobnú aka
do!miu v Budapešti a kontaktovať sa s vyspelejšrm 
prostrcdrm väčšfch hudobných centier. Jeho ume
lecký vývoj rástol na inštinkt fvnej hudobnosti v 
polyfunkčnej symbióte povinností rcgenschoriho. 
zbom1ajstra. pedagóga. výkonnčho klaviristu. tco
rtuka i organizátora hudobnčho :íivota. Aprobačnú 
!tátnu skúšku 1. hudby absolvoval až r. 1917 ako 
~5·ročný a bolo to jeho najvyššie odbornč v.tdela
me. V tom čase u:í mal t.a >ebou dvadsaťročnč 
kompozičnč skúsenost i najmli v oblasti vokálnej 
t•orby. 
Počas pôsobenia v Jágri (v rokoch 1895-96) 

na1štcvoval Moyzcs hodiny klavrra a kompotk ic 
u maďarskčho skladateľa E. L1nyiho. Lna lea vokál
nej a in'tnnnentálnej kompozičnej techniky. kla
IICkých foriem a obdivovateľa romantickej piesne. 
Kontakt s Lányim určil stabilnč základy Moyzc
sovho kompozičného štýlu • úctu k tradfcii (od 
Palcstrinu cez Bacha k llaydnovi) i záujem o štyli
dciu ľudových piesnr v romantickom duchu. ln
qmktívna muzikalita umo/nila Moyzesovi rozvfjať 

prtdovšetkým zmysel pre hodnotu melodických 
nápadov, vyrovnanosť a spevnosť hlasov, Mried
mosť hannonických prostriedkov, slúžiacich pri
máme bczprostrednčmu lyr ickčmu výrazu, charak
tmzujúcich prvč obdobie j eho tvorivosti do roku 
1918. Rcpretentujú ho umclč piesne na maďarskč 
a nemecké texty, cirkevnč 7bory a Missa solemnis 
Cdur. Tvorivč skúsenosti formované na skladbách 
mkcvného charakteru uplat~oval MoyLes i v čase , 

Ledy už nebol viazaný povinnost'ami regenschori
hoajcho inšpirácia ťažila výsostne zo svetskej pro
ll'niencic. Urči tč dedičstvo ceciliánskej refonny sa 
Jremietlo na primárne vokálnom charaktere jeho 
nápadov, výraLovo diferencovanom pomere mcdti 
mofónnc a polyfónnc spracovávanými úsekmi. 
Viedlo i k určitým anachronizmom v tektonike. 
lloytcsovi bola bližšia technika motetovčho prira
dovanin kompozičných dielov. cxpozičnosť moti
IKkých nápadov dominovala nad tematicko-cvo
Jučním pracovaním. Jeho invencia sa najpriro
dzencj!ic uplatnila na pôde kratšfch celkov. V tom 
1idno typovú prfbu L.nosť MoyL.esa s kompoL.ično
IC(hnickou sústavou jeho vrstovnrkov. Schneidra
Trnavského a Figuša-Bystr~ho. Podobným j e aj 
pnm:lmy lyrický naturel. detenninujúci podstatu 
budobnčho myslenia u v~ctkých troch sk ladateľov . 

Lányim sprostredkovaný táujem o ľudovú pie
<dtvyu1.il M . Moyzes pri spracovan( dvoch cyklov 
f!tlbor a orchester · Zmes maďarských kuruckých 
pl(lnf, Veniec slovenských národných picsnr. Je 
uujfmavč, že Veniec vznikol r. 1905 v čase. kedy 
pldobnú kompozkiu zostavi l i Schneider a Figuš. 
lllO)lC> svoju skladbu poslal pod pseudonymom 
lbd1mfr Sokolov do redakcie árodných novrn v 
Budapešti a M. L ichard publikoval o nej pochval
ou reccn1iu). Romantický spôsob štylizovania ľu
oových nápcvov využil Moyzes aj v oj edinelých 
llltrumcntálnych sk ladbách prvého obdobia • v 
PolonéLe a Mazúrke pre k lavrr ( 190 l ) a v Schcr7e 
pt orchester (1916). Paralelne dozrieval aj Moy
lt\01 pedagogický talent. Bol rešpektovaným 
malcom cirkevnej hudby (podobne ako jeho prcd
dWcovia F. žaškovský a J. L. Bella, uznával zá
wy cecilitlnskej refonny cirkevnčho spevu). V r. 
1911·1912 naprsal pozoruhodnú Organovú školu a 

inštruktívny lludobno-tcoretický L.OŠil (nc,kôr 1 

rnaďar!.kého jazyka preloicný aj do s lovenčiny). 

Opieranie sa o tradkiu európskej umelej hudby 
od renesancie po romanti1.mus a úcta k ľudovej 
piesni v !.pojenr s priamočiarou muL.ikalitou ak
centom na emocionalitu hudobn~ho vyjadrovania. 
charakteri tovalo Moy:~:esovu kompozičnú činnosť i 
v druhom obdobr umeleckčho vývoja po roJ..u 
1918. Štýlová stabilita určovala na j ednej !.!rane 
jednotný charakter individuálneho hudobného my!.
lenia a stierala hranice medti skladateľovou cirkev
nou i ~vctskou tvorbou. ale 7ároveň ho it.olovala 
od výramcjškh inovačných zmien. M oyzcs si až 
do konca l.ivota zachoval rct crvovaný ai odmieta
vý postoj k postrornantickým inšpiráciám. Preto 
kri ti toval impresioni7mus a cxpresionitmu\ ako 
"bludné smery v hudbe", ktorč mali za c ieľ Llikvi
dovať "Ldravé" .táklady hudobnčho štrukturovania, 
sprostredkovane! dovtedajším vývojom hudby. Vo 
viacerých úvahách idcali7oval melódiu ako pro
striedok "ob:íivujúceho ducha" a vyslovilná.wr. ~e 
"bet:melodickosť je to fk o ako nehudobnosi ". Sta· 
vanie in~pirácie a betprostrcdnej invencie La Lá· 
klad umeleckej tvorivosti (v mnohom podobnč es
tetickým nát:orom čcskčho skladateľa J. B. Focr
stera) bolo súčast'ou skladateľovej obhajoby vla
stnčho kont:ervativizmu. Bol ske obdivovateľom 
Bacha. ale paradoxne za111ával vý7nam kompotič
no- technickčho dotvárania nápadov. Racionálny 
roL.mer hudobnej štruktúry nazýval " technickým 
strigônstvom". lmi tačnú techniku pou:ífval na 
úrovni bachovských invenciL nesiahol k roL~iuh
lejšiemu polyfonicko-variačn~mu rozvrjaniu nápa
dov. Individuálnym spôsobom pristupoval aj k 
folklórnemu inšpiračnčmu materiálu. Vedel sa. po
dobne ako Schneider a Figuš. zaujal' regionálnymi 
osobitosťami slovenskej ľudovej piesne. konkrčtne 
šari~ským a t:volenským folk lórom a po ti hol aj je
ho modálne charakteristiky. Ľudovú picse~ chápal 
ako Ú l var s konkrétnym obsahovým a výrazovým 
zámerom a pri úpravách ho rešpektoval. Preto voli l 
jednoduche! prostriedky. jeho upravovmcľ~ký t á
sah bol úctivý. s akcentovanhn v:ldy celiMvej me
lódie a !.lricdrnej hannonitácie. Vkusová orientá
cia mu však 7abra~ovala akceptovať kompo?ične 

rot:vinutej šic postihnutia štrukturálnych charakte· 
ristrk slovenského pics~ovčho folklóru. Generácii 
svojho syna Alexandra napr. vyčflal . že ľudovč 
piesne pri úpravách "obliekaj ú do cudzieho rúcha". 

V Moytesovom tvorivom odkat:c zastupujú dve 
omše • Missa solemnis C dur ( 1906) a Missa in 
d minor ( 1929)- jednak najro1.mcmcjšie kompotr
cic cyklickčho typu a zastávajú aj osobitč miesto v 
skladmeľovom vývoji . Boli pfsané v čase. kedy 
Moyt.cs ui nebol viaaný povinnosťami rcgcn
schoriho. ncv/ťahujú sa teda na konkrčtnc obdobie 
cirkevného roku a majú preto (napr. na rotdiel od 
tvorby J. L. Bellu a Schneidra určenej pre liturgie
kč potreby) vlastné inšpiračne! zázemie. Omšu C 
dur vytvoril Moyzcs z radosti nad naroden rm prvč
ho syna Alexandra. Omša d mol vznikla v relatívne 
najeruptívncjšcj fáze tvorivosti v 20. rokoch. kedy 
kladmeľ tfskal značné umelcckč sebavedomie (po 

predvedcnr orchestrálneho Scherza na pamätnom 
konccne slovcn kej hudby v Prahe v r. 1920), 
oboznamoval sa s českou tvorbou rastúcou L dvo
h\kovskej tradície (J. B. Focrster) a rozširoval i 
druhový ambitus svojej kompozičnej praxe. Do 
slovenskej vokálnej tvorby prispieval pot.oruhod· 
nými baladickými a melodramatickými kompotr
ciami (prvými svojho druhu v slovenskej hudbe) i 
zborovými opusmi, kde siahal po náročncjšfch tex
tových pred lohách tak štúrovských básnikov (S. 
Chalupka. J. Bono) ako aj ~údobej slovenskej poč
L.ic ( 1. Krasko. E. B. Lukáč, Ľ. Podjavorinská, l. 
Grebáč-Orlov) a zača l sa sústavnejšie venovať aj 
komornej inštrumentálnej tvorbe (sláčikovč kvar
tetá D dur. a mol). V tom čase sa j eho tvorivý ob
zor kultivoval už pod dohľadom syna Alexandra, 
od r. 1925 študujúceho kompozkiu na pražskom 
K onzervatóriu. 

V Missa solcmnis Moytes zúročil skúsenosti 

KYRIE, óvod, t 8- 11 

zrskavanč v t:borových kompodciách na l atin~kč 

texty. lloci úrove~ pou/itých melodicko-hanno
nických prostriedkov i fonnový rozvrh prczrádLa 
sk ladatcľovu úctu k tradícii, reprezemovanú ceci
liánskou rcfonnou cirkcvnčho spevu (dôraz na 
vrstvu vokálneho štvorhlasu. monumentálny a ob
jektivitovaný charakter. oscilácia mcdt:i hanno
nickou a predharn10nickou modálnou tonali tou, 
melodickč frázovanie inšpirovanč gregorián,kym 
chorálom, archaickč postupy, napr. antifonálny 
vzťah medzi sólovými hlasmi a zborom v Gloria), 
evokuje skladba okrem scbadisciplrny autora a 
vonkaj šej výrazovej !.trohosti aj miem vnútomej 
odušcvnenosti a citovosti, danej spomenutou ' ub
jcktívnc určenou inšpiráciou. Omšou C dur sa ~k la
dateľ prctentoval i neskôr. v dvadsiatych rokoch. 
keď udr:íiaval komakl s pral.skými hudobníkmi. V 
roku 1927 sa M issa solemnis uviedla v bazilike sv. 
Václava v Prahe s pot:itrvnym ohlasom a 7arade-

ním do Máleho chrámovčho repertoáru a odznela 
tiež v ro/hlasovom vysielanr pražskej stanice. 
Temo ú>pech podnieti l skladateľa k napfsaniu no
vej omšovej kompozfcie. 

V Omši d mol prcvJMa iný. spománny a intím
ny charakter hudby. na111ačujúci túl.bu skladateľa 

spočinú!' po tvorivom sústredcnr 1 druhej polovice 
20. rokov (náročný dvojzbor Canossa, dve sláčiko
vč kvartetá) v prostredí známom a blfzkom. Už 
voľba molovcj tóniny premldLa vrúcnejšiu inšpiro
vano>ť. celkový kolorit skladby rastie na prcpojcnr 
úcty k tradrcii druhového útvaru (kompletný latin
ský text omšovčho ordinária, konvenčne pouirva
né šesťdielne č lenenie Lhudob~ovančho päťčasťo
vého liturg ickčho celku) s jednoduchosťou a výra
zovou beL.promednosťou slovenskej ľudovej pies
ne. Preto v skladbe nenachádtame objektiv izovanč 

refonny. ale skôr nadvätnosť na typ missa pastora
li•. omše uplatňujúcej aj imonačné prvky L hudob
ného folklóru. Druhá Moytesova omša ne.tdôraz
ňuje natofko prioritu vokálnej vrstvy, ale poskytuje 
rovnaký priestor aj nástrojom, nielen v med7i· 

tq~ l 
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hrách. ale aj vo farebne diferencovanom sprievode 
spevných čf!.i el. Voči M issa solemnis. kde sláv
nostno-monumentálny charakter podčiarkovala 
sekcia dychových nástroj ov s lesklým zvukom trú· 
bok a trombónov, v Omši d mol j e inštrumentácia 
komornejšia a farebnejšia (kontrafagot). tačlenc
nie anglického rohu podčiarkuje pastorálny cha
rakter kompot.kie. 

U:í vo vstupnom Kyric M oyzcs uplatn il indivi
duálne črty svojho hudobného myslenia • na pôde 
tradičnej trojdielnosti (s návratom skrátenčho 

úvodnčho dielu) dominuje .tvukovo striedma a de
likátna atmosfčra. stručnosť motivických nápadov, 
výra7ovo nenási lný protiklad medzi lyrickou spev
nosťou homofónnych okrajových dielov a drama
tickejšie koncipovaným Christc elcison. lmitnčnč 
úseky sa exponuj ú na stručnej ploche. typickým je 
prelrnanic archait:mov (modálne kadencie, med ian
Iné vdahy pri transláciách motivických tvarov. 
durový táver molových myšlienok) s melodickou 
a stavebnou invenciou odvodenou z kla~icko-ro

mantickcj 1ákladne. Hlavný štvortaktový mut rv 
(PRIKLAD l) poukazuje na staršie zdroje. 

GLORIA, s. 11-12 part 

G/oritt v "pastorálncj" tónine F dur prcLrádta 
skladateľovu schopnosť vyuiívat' hudobnč prostried
ky v táujme priliehavej výra7ovcj diferenciácie. 
Časť sa delr na päť dielov • v úvodnom "Et in terra 
pax" (bel. obligátneho zvolania "Gloria in excclsis 
Deo!") nujmc kontrast mcdt:i jednoduchosťou vo
kálnych úsekov a orchestrálnymi medzihrami pes!· 
rejšie kolorovanými ham1onickými ch rom al i/ma
mi. Diel "Domine Deus" je .tvercný komomej sú
hre t.borovčho štvorhlasu s figuráciou husH. 
Skladatcľova nák lonnosť k striedmosti neznamcna
la v :idy len asketizmus. Mnoh~ miesta v omši pou
kawjú na to. ako Moyzes poznal výraL.ové mol
nosti romantickej hannónie, a dokázal ich uplatni( 
v nenásilnej podobe, be.t vypätčho kumulovania 
tonálne otvorených úsekov a nekonvenčných akor
dických tvarov. Základom jeho ham1onickčho 
myslenia bol dur-molový dualizmus a troj prvkový 
funkčný systčm. a tejto jednoduchej báze uplat
ňoval nespome s farebným efektom obohacujúce 
postupy • vdah akordov na táklade chromatickej 
terciovej prfbuznosti, enharn1onickč prehodnoco
vania i altcrovan~ dominantnč akordy, ako svedčí 
úsek z druhčho dielu (PRIKLAD 2). Výrazovč 
centrum časti tvorí ďalšr diel. cxponujúci v alto
vom sóle melódiu, stavebne a tektonicky (dórska 
modalita. kvimovanie. trojdielnosť) pripomrnajúcu 
ľudovú provenicnciu (PRIKLAD 3). Vzťah sóla a 
zborových "odpovcdľ' sprcvád1aný dialógom dy
chovej sekcie (s anglickým rohom) a s láčikov ll· 
močf atmosfčru vrúcnosti a zbožnosti. Po stručnom 
návrate hudby z úvodn~ho dielu nastupuje kóda • 
"Amen" v monumemálnom vyvrcholení epickej 
pointy časti. riešená imitačne. 

Stavebne najpestrejšie (7 dielov) je • podobne 
ako v M issa solcmnis • t hudobncnic textu Cred;r. 
V ~om sa najaetefncj~ ie prejavi la osobitá Moy
zesova symbióza tradičných postupov, uplat~ova
ných na pôde omšovej kompozície (imi tačnč vda
hy. J.áva1nosť zborových panir) s prvkami posil
ňujúcimi slovenskú folklómu provenienciu. kon
krétne alú7iami na typ ľudovčho spievania a muL.i· 
drovania. apr. zhudobnenie textu "Et incarnatus 
est" tvorr delikátne komponovanú epizódu, založe
nú na melódii v sólovom sopránc, sprevádzanej 
komomou zostavou. jemne ~ty lizujúcou typ inštru
mentálnej hry ľudových muLík. s melodickým ci f. 
rovanrm a burdonovou t.ádr,ou. Invenčne sa sk la
dateľ obracia k svetu ľudových kolied, ktorý mu 
bol stelesncnfm podstaty ľudovej t.božnosti a v 
tvorbe z dvadsiatych rokov ho viac razy tlmočil 
(napr. v melodráme "Siroty" a vo "Vianočnej kole
de" pre sóla, mužský zbor a orchester). V dieli "Cru-

cifixus" t.aujme ukážka z Moyzesovej schopno~ti 
výra7ovcj koncentrácie (ost ináto podobnč štruktú
re passacaglie z rovnomcnnčho dielu Bachovej l lo
he Messe) a ci tlivosti k modálnym charakteristikám 
(oscilácia mcdt:i molovou a dórskou tonalitou). 

Sanctus tvorí najvrúcncjšiu čast' skladby. 
Centrom hudobnej invencie je citácia ľudovej pies
hc 1. Trenčianska " aša pani. naša". so wujfma
vým tonálnym prehodnotením pôvodnej lydickej 
štruktúry (PRÍKLAD 4). 

Bencdictus a Agnus Dei nadvät:ujú na stručnosť 
a komornosť predchádzajúcej čast i , na spôsoby vý
razovej a t:vukovej diferenciácie medzi sólovými a 
zborovými paniami i vzťah vokálnej a inštrumen
tálnej zložky. Skladateľ tu uplatnil prvky imitačnej 
techniky (kánonický dvojspev sopránu a tenoru v 
Benedictus) a väčší priestor tveril archaickejšfm 
postupom (ll cappella vstupný tbor v Agnus Dei. 
sprevádzaný len organom. modálne štruktúry v 
melodike i hannonických távcroch.) Po emocio
nálnom vyvrcholení v Sanctus tvoria Benedictus a 
Agnus Dei asketickej šiu kódu kompozície. 

... l l 
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Omša d mol stelest,uje vyspelú úrove~ i pôvab 
skladateľovho číreho muzikantstva, dozrievajúce
ho napriek novšfm podnetom v ústranr vlastnej 
umeleckej obrazotvornosti . Vznikla v období, ke
dy sa M oyzcs prvýkrát zreteľnejšie predstavil pred 
verejnosťou ako slovenský skladateľ · na koncenc 
v Bratislave v novembri roku 1928, kde popri 
skladbách syna A lexandra La7neli aj ukážky 1. naj
novšej tvorby otca, Sláčikovč kvarteto D dur a ba
lada Ct ibor pre tenor a klavrr. V ohlase na koncert 
uviedol mladý kritik s by!.lrým postrehom I van 
Ballo. /c umelecká poetika Mikuláša Moyt.e~a do
kumentuje "osobnosť veľmi inteligentnú. >o •rdeč
ným vdahom k hudbe. ~pievajúceho hudobnou rc
čou prostou, neafektovanou a tlprimnou". (Večer 

zo skladieb Mikuláša a Alexandra M oyt:esa. In: 
Slovenske! Pohľady. roč. 44, 1928. s. 816-8 18). 
Túto poetiku skladateľ individuálne rot:vinu l na 
pôde ľudovej omše. Skladba je .tárovcň potvrdenrm 
toho, ~e Moyt.es chápal otátku slovenskosti v or
ganickom spojení s religiót.nou vrstvou, Missa in d 
minor je oslavou prostej ľudovej zbožnosti slovcn
skčho človeka. Moyzesov opus má svoje miesto aj 

v kontexte prfspevkov k hiMorickčmu fenoménu 
fonnujúccho sa národného štýlu. na pôde sloven
skej hudby vý/namne sprostredkovaného vývojom 
omšovej kompozície od 18. storočiu (P. G. Zrunck, 
P. Pcfko, F. X. Zomb, F. Žaškovský, J. Egry, J. L. 
Bella. M . Schneider-Tmavský), ako dielo dovršu
júce dlhšiu tradrciu missa pa.toralis v domácom 
prostrcdL Ak sa v doterajškh pohľadoch na tvorbu 
Mikuláša Moyzesa priawivo posudL.oval výtnam 

SANCľUS, začiatok 

jeho komornej inštrumentálnej tvorby a Malej vr
chovskej symfónie. po odstupe času sa ukaL.uje, ~c 
rovnakú. ak nic väčšiu hodnotu pre poznanie skla
dateľovej individuality predstavujú jeho vokálne 
skladby, v registri ktorých kľúčovč miesto zaujmú 
obidve omše. Vzhľadom na to. že v súčasnosti sa v 
rámci renesancie J.áuj mu o duchovnú tvorbu slo
venských skladateľov objavili nahrávky omšr 
Moyzesovho bezprostrcdn~ho predchodcu J. L. 
Bellu i súčasníka M . Schneidra-Trnavského. zaslú
ži si nesporne aj Missa in cl minor Mikuláša 
Moyzesa pre svoje kompozične! kvality a v Láujmc 
doplnenia pohľadu na skladateľov profil vyt iahnu
tie z pot:ostalosti (skladba doteraL. nebola predve
dená) a interpretačné oživenie. 

Pr:uncnc: Mi,~um d minor. rJ.p. p:Jrttllím: 
Ky ric. Gloria z Omše d mol. In: Mikultfli Moy
tes: Oa mihi Je., u., (Oc;a( cirkevných zborov n11 
lmin<ké tc.tty). Mmú~. Prd01 1994. 

BiblioBrolia (výber): Jozef Kre,dnck: M ikuiM MO) ZC< • 
my>litcf. In: Slovcn,ké pohľady. 
rot. LV/11/19~:!. t. 8-9 . .;. 557-562: 
Zdenka Bok<ovtf: Mikuld~ !lloy~c> • kla
sik slovcn.\kej hudby. In: Hudobnovedné 
.Mdic. SA V Br.lli.<lava 1955. s. 7- 150: 
l vtm 1/rušov.,ký: Mtku/tlš Moyzc.\. In: 
Slovensktf hudba v proliloch a ro7boroch. 
Sf/V Broti;lava 1964. >. 97- 111: 
V/11dimír Cíltk: Sponuenka na Mtkulď~u 
Moyzesa. In: Hudobný Život IV/ 1972. t. 
22 . . \ . 3: 
L:tdisl11v Burlft.<: 50 rokov od smrti Mikuld· 
.~a Moyzc.\a. In: Hudobný f i vot 
XXVI/1 99~. t. 6. s . .1. 
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Podľa veku je J ii'í Bárta ešte na nčiatku 
koncertnej kariéry. Pod ľa dosiahnutých vý
sledkov však už má dávno 1a sebou sľubné za
čiatky a jeho život "koncertujúceho vio lonče

listu" naberá obrátky. Svedčia o tOm nielen 
nahrávky. koncerty, recenzie, koncertné tur
né ... 

e Ako ste 7ačínali. boli to "obligátne" hus
ličky. viola ti klavír? 

V našej rodine bola hudba súčasťou vše
obecného v~.:de lani a. Nemal som v úmysle byť 
hudobníkom. Ako desaťročný som začal hrať 
na violončele, nie na klav íri . Moji vrstovníci 
začínali malou violou doplnenou o bodec a 
mne sa ~.:da lo, že nikdy nebudem hrať tak dob
re, ako hrali oni vtedy. Bola to "liaheň" profe
sora Skampu, dostal som sa k nemu šťastnou 
náhodou. Začínať sa teda dá aj s vio l onče lom. 

e S te ubsolventom triedy Josefa Clwchru 
nu AMU. neskôr ste .~tudovali v Kolíne nad 
Rýnom u Borisa Pergumenščikova. Vyskúšali 
ste oba typy iítúdií • v domácom prostredí :lj v 
zahmničí. Európske interpretačné umenie je 
bez prfnosu "ruskej .~koly" temer nemysliteľ

né . • Čo v.~etko musí prekonať mladý umelec, 
ak chce uspict' tu i tam? 

Mal som šťastie, že som okrem českého a 
nemeckého prostredia ~.:alii aj Kaliforniu. tak
že mám možnosť porovnávať. V dvadsiat ich 
dvoch rokoch som išiel študovať do zahrani
č i a, jazykové problémy som nemal. Pcrga
menšči kov ma zobral k sebe domov, takže ne
boli žiadne adaptačné problémy. Pergamenšči
kov žije už od r. 1987 v zahran ičí, no je to stá
le "ruská škola" . 

Od malička som mal možnosť študovať 
vždy u dobrých pedagógov (Skampa, Chuch
ro}, od každého som sa usiloval prevziať to, čo 
ma oslovilo. Pergamenščikov je nielen veľmi 
dobrý hráč, ale aj inteligentný človek, vie veľ

mi veľa o hudbe, kompotícii a interpretáci i a 
má silné intelektuálne tátcmie. 

e Dnes je nemysliteľné, aby koncerlllý 
umelec tw začiatku kariéry rezignoval lltt rôzne 
súťale. interpretačné kurzy a doplňujúce štú
diá. Mnoh( umelci sa špecializujú na štý lové 
obdobia a tý m sa stávajú vyhľ.1dávanými "po
mdcami" v otázkach spr;ívnej interpretácie. 

Na prvé miesto by som dal André Navarru . 
Mal som šťastie stretnúť ho v Siene, uči l som 
sa uňho s nadšením. Ešte ako chlapec som počú
val jeho ~upraphonov~ké nahrávky 70 60-tych 
rokov. Mojím snom bolo spoznať ho osobne. 
Kládol nesmierny dôraz na techniku, zvlá~ť 
pravej, s láčikovej ruky. Aj keď kurz trva l len 
mesiac (mal veľa žiakov z Paríža) mnoho som 
získal a doteraz čerpám l tohto pobytu . 
llcinrich Schiff, tiež Navarrov žiak, hrá napr. 
celkom inak ako Navarra. no i on bol pre mňa 
ve/kým prínosom. RoJ... u 1989 Piat igorsJ...ého 
kurz ... V Kalifornii ma uči/a legendárna prof. 
E. Schocnfeldová, stará dáma, ešte z predna
varrovskcj generácie. Vy~:návala starú "pocti
vú violončclovú techn iku". Bolo zv láštne 
stretnúť sa na americkom kontinente s európ
skou tradíciou! ie programovo, ale celkom 
intuitívne som vyhľadával prnežitosti študovať 
u takých umelcov, ktorých som obdivoval. 
Som rád, že život to ~:ariadil tak, že mi to vy
šlo. 

e Je dostatok zaujínwvej novej litemtúry 
pre violončelo. akceptovanej koncertnými 
agentúmmi? 

Literatúry je dosť, otátkou je, či sa nájde 
dosť usporiadateľov, ktorí ju prijmú. Napr. na 
turné v r. 200 l v Anglicku som chcel presadiť 
Sostakoviča, pre mňa je to klasika, no oni sa 
toho obávajú. Maximálne Dvo'fák, Elgar ... V 
repertoári mám množstvo skladieb, v ktorých 
je ukrytá moja práca, úsilie, láska, ale prcdve
dicm ich napr. jeden-dvakrát... 

e Medzi violonče/ovú .~pičku v súčasnosti 
p<llrí aj Japonec Yo Yo Ma. myslíte. le :lj on 
má podobné problémy? 

Viem, že mnohé skladby môže zahrať iba vo 
velkých meMách - v New Yorku, Bostone, 
Londýne, no v menších mestách je to podob
né. Los Angeles Yo Yo Ma hral Schumannov 
Koncert pre v iolončelo - v tomto meste a v 
tomto s toroč í - po prvýkrát! Je to trochu smut
né. ale interpret sa takým faktom nesmie dať 
vo svojej eufórii rozrušiť. Nikdy som neroz
mýšľal , č i budem koncertným umelcom a či sa 
tým budem živiť ... Mal som hudbu a všetko 
okolo nej rád. 

e Aké komakty máte s hudbou 20. storočiu 
a súču.mou hudbou? 

Od prvého ročníka boli skôr intu it ívne. Tro
chu som komponoval a hrával skladby svojich 
priateľov. Vtedy som sa zamiloval do Druhej 
viedenskej školy, Boulcta, Ligetiho ... Neskôr 
to nadšenie opadlo, ale ostala mi trvalá láska k 
mnohým dielam klasikov 20. storočia. 

apríklad Violončelový koncert Lutoslaw
ského patrí podľa mňa popri Dvorákovi ku 
klenotom v iolončelovej literatúry vôbec. V 
tomto smere ma nijaký z pedagógov ne
ovplyvnil. Bola to cesta, ktorá išla mimo školy. 

e V Jivote budúceho hudobníka eú\tuje 
bod. deň? mesiac? roJ.. ? • kedy sa "spif...nú" 

ROZHOv_OR 

Motto: Každý sa chce do~tat' TAM . A keď sa "tam" dostane, zistí, /c nijaké "TAM" ne
jestvuje. "TAM " je "práca". 

Jifí BÁRTA o violončele a hudbe 
Známy talentovaný mladý český violončelista Jill BÁRTA sa v 

Bratislave predstavil ešte v roku 1992, kedy vystupoval v Klariskách 
s Mariánom Lapšanským v rámci Kultúrneho leta, neskôr na BHS a 
nedávno na Jarnom festivale komornej hudby s Pražskou komornou 
filharmóniou. 

ll. júna som mala príležitosť stretmíť sa s ním na pôde NHC. Pricestoval koncer
tovať m1 otvárací koncert Kultúrneho lcw '98 v Pidťanoch (so Slovenskou f'ilht~r
móniou) :1 zároveň si večer predtý m "okorenil" poby t IW Slovensku účinkovaním v 
divadle STOKA. ktoré- ako je zmfme- roz!Hrilo svoje aktivity do sfér vážnej hud
by a miitie svojich prívržencov občasnými "<lbonentnými" koncertmi. Z nefom1ál
neho "stokovského" koncertu (Polotl semimemal, M . Lapšanský) vyberiem iba j e
den postreh. Jiií Bárta, no i teľ Ceny Zlu tá Harm6ni:1 '94, nemu/ žiudne problémy 
zap;1dmíť do celkovej atmosféry blá711ivého koncertu. kde originály striedali tran
skripcie :1 "zal1ral niečo pekné" od Bacha, Dvofáku. aj Saint-S:Iiinsa a K orsa
kovovho Čmeliaka. Prečo? Prečo nic! 

bod, de11? mesiac? rok'! • kedy sa "spif...mí" 
všetky hudobné múzy a LiiČne sa mu dari( 
Vravieva su: "on má talent!" iekedy tá chvmt 
nastane e.~te 11<1 hudobnej .~kole. u niekoho aJ 
na konzervatóriu. dokonca ešte aj na ak:tdémii 
m oZno Lacflrániť interprewčnú kariéru. Ako s:1 
z violonče/i~tu stane orchestrálny hráč u uko 
sólista ? Je to iba mieroutulemu u odvahy niesť 
riziká pódiovej kariéry? <1pokon. popri sóli.5-
tickej kariére m oino hmť :lj v kvartete, ale \Ó· 

lis ta asi má niečo v povahe. čo ho nút i udr7ať 
si tento poM. Je to aj pocit slobody'! Viete si 
ešte spomentíť na také obdobie. keď ste !li po
vedali: mám na to, chcem 11 viem to robiť? 

Určite sú také obdobia. keď vám niekto dodá 
sebadôveru a usmern í vá\. emyslím tým 
najbliních príbuzných. Ak je to však nieJ...to, 
koho slovo má ve/kú váhu a on vám povie po
vzbudi vé slová med7i štyrn1i očami, tak o tom 
začnete premýšľať viac. Súť ale - to je taká nor
málna cesta, vyhráte niečo a ~:ačnú sa o vás 
zaujímať usporiadatelia a potom sa buď udrží
te, alebo nie. Vyhral som v Čechách a na 
Morave všetko čo sa dalo, túčastn i l som sa aj 
súťaže na Pražskej jari .. . RoJ... u 1991 som získal 
medzinárodnú cenu Európskeho parlamentu a 
"Rostropovich - Hammer A ward" v Los Ange
les ... Napriek cenám 70 1ahraničia · stále po
chybujem. Keby som nepochyboval, keby som 
si namýšľal , le to bude stále dobré, asi by \Om 
čoskoro skončil. Tera~: už viem, že odštartovať 
kariéru je vždy ľahš ie, ako ju udržať. 

e Súč11sťou profilu dobrého sólistu je :lj ko
morná hra. Okrem klavírneho partner.\tv:t (v 
poslednom čase s M. Lapšanským). ste si iste 
vysktíšuli aj iné možnosti? 

Na konzervatóriu , ale aj neskôr, som hral v 
kvartete. Zistil som, že ma to "baví", je to 
krásna práca, ale náročná na čas. Ak chcete 
dosiahnuť dobré výsledky. musíte sa veľmi úz
ko zžiť s celým ansámblom. eostanc čas na 
iné plány. Teraz hrám v prnežitostných tO\ku-

peniach, triá, kvartetá, aj v kvi ntete, s hráčmi 
ako J. Suk, M. Lapšanský. O. Sitkovetskij, a 
iní ... Vyhovuje mi to viac, ako keby som bol 
pripútaný k jednému súboru. 

e A J... o Me sa zlili .\ fenoménom Hudobná 
kritika? a jednej strane toto "nu/llé zlo" V)

plýva L potreby infonnovitť. na druhej stmnc 
je to reflexia o umeleckom výkone, JWjmii 
koncertnom a po čase je jediný pí.~aný doku
ment o hudobnom jave. 

Je to veľmi ťažké posúdiť- je to náwr jed
ného človcJ...a. Mám šťast ie, 'íe mi krit ici boli 
dosť nak lonení, dostával som ceny a pod. 
Vyšli však aj odlišné krit iky, ale o to viac si 
ich pamlitám. V Brne napr. vyšla kritika, že sa 
posmievam "poučenému bmianskemu publi
ku" . To by mi ani vo sne nenapadlo. dokonca 
ani v divadle Stoka v Bratislave. Čím viac hrá
te a ste na očiach, o to viac príležitostí posky
tujete svoj imi výkonmi. S tým sa nedá nič ro
biť. Keď som pred štynni rokmi začínal v 
Prahe, všetci boli nad~enf, teraz keď hrám 
(my\lím, oveľa lepšie). u/ sa o tom to/ko ne
hovorí. To je celkom normálne. Uvediem iný 
príklad, pri čítaní recen7ie na výkon l. Peri
manna v Amerike by ste si mysleli , že ten člo
vek vôbec nevie hrať na husliach ... Zálcžf tiež 
na osobných črtách, niekto je kontrover111ý. 
niekto nic, a nič mu nepreká/a ... 

e Venujete osobitnú po/ornosť stavbe re
pertoáru? Ako ho ovplyvt1uje moZno ť nahrá
vať pre gntmofónové lirn1y velké kolekcie diel, 
napr. B:tciJOv)ích suít ... ? 

Repertoár na nahrávanie som si koncipoval 
vo velkej miere sám. Dúfam, 'íe to tak bude i 
ďalej. ChyMám sa dokončit' nahrávku Sosta
kovičovho 2. violončelového koncertu. 

e Získali ste cenu Zhwí l/urn1ónia 1994 za 
nahrávku Rachmaninov - Schni/Ike - Piirt s 
Mariánom Lap.ifunským. mrhrali ste komplet 
Bachových suít ... Co fa.\cinuje sólového hráči/ 
nu Bachových suitách. p:trtit;ích ... ? 

l 
:j ~~ 

Je to komplex intelektuálneho a hudollrléOO 
bohatMva, ktorý musi priťahoval' a fascmmi 
každého hudobníka ... 

e Pwniiliíte ~i ešte tW prvú interpreriltnu 
skúsenosť s Bachom ? Kedy to bolo? 

Bacha som preberal ešte u prof. Škampu, bolo 
to Prelúdium w Suity d mol , veľmi ma uchváulo 

e Co je ťaJké pri intc1pretácii BachOI)t1 
skladieb pre sólový náM roj? 

Violončclové suity sú predsa len homofOO. 
nejšie ako klavíme alebo husľové panity. V 
5. suite sa však vyskytne aj fúga, a nieked) ~ 
viac polyfónnej práce. Ťažké je to ako celok· 
ako komplex nielen technických, ale na)Dll 
hudobných problémov: frázovanie, št}lo1lll 
interpretácie, spôsob ako sa priblížiť autenua· 
te diela, č i sa dať alebo nedať ovplyvniť no1)· 
mi prístupmi ... ? Violončel ista prežfva do!l 
ťažké chvíle najmä pri nahrávaní, lebo je to 
pokus o definitívne znenie, čo je velký nápr 
na nervy. 

e Aké m:íte skúsenosti 70 spolupráce 1 ct· 

che~ trom pri uv;ídzaní violončelových konar· 
to v? 

Snažfm sa ich vnímať ako koncertnú hru v 
zmysle súhry - počúvania a rešpektovania dru
hých. Sú orchestre, s ktorými je potešenx 
hrať, najmli. ak majú dobrého dirigenta. 'JlO' 
meniem Peška, Válka, Českú fi lhannónru a 
pod. V tej chvfl i cítim aj vôľu spoluhráčovhr.d 
a spoločne napln iť obsah skladby. Nikdy 13 

nesnažím presadzovať len svoju predsta1u 
Ideálne je, ak spoločne s dirigentom môžete 
tvoriť podobu hraného diela. 

e M:fte zak6dovm1ý nejaký "záchronn! 
systém " v prfpadoch J..olfúf ~ arche trom. o 
ktoré nebýva núdzu na koncertných pódiách~ 

Vtedy pracujú skôr inštinkty, mne sa to na· 
šťastie nestáva často. 

e S akými zahraničnými dirigentmi a CK· 

chestrumi Me mali možnosť spolupmcol•at~1 

Okrem dobrých pražských orchestrov a ich d1· 
rigentov napr. s Jerzym Maksimiukom. Lllo 
Schifrinom, Dortmundským orchestrom, Liw
poolským kráľovským orchestrom, Los angel· 
skou fi lharmóniou ... ďalej Ankarským orchN 
rom a i. 

e Ako Lvyknete odmeniť publikum, krcxr 
ste si zf.~kuli svojou hrou? 

Mám, samozrejme, radosť, keď sa koncen 
vydarí a je srdečná odozva. Rád "pridám", a~ 
iba raz. epatrím k tým, ktorí pridajú ď:illi 

koncert . iekedy mám pocit, že nadpočetnt 
prídavky majú vytvoriť ilúLiu, že koncen boi 
úspešný. Najradšej vyberám z Bachových nJJ· 
herných šiestich suít podľa toho, čo som hrala 
podľa nálady· buď rýchlu, alebo pomalú ča1l. 

e a koncerte v divadle STOKA pridául 
Jifí Bárta časť z Bachovej suity. Vtedy aj u1of. 
nené a roLvese/ené mladé publikum stíchlo a 
pre/adi/o s11 na vnútorné prelív:mie hudb) bJ. 
rokového majstra. Bach ako "musictt meditall· 
v;r". Z Bmtislavy s(e odcestovali do Piešť11n na 
otvárací koncert Kultúrneho leta. Aké máte 
ďalšie plány na leto a novtí sezónu? 

V Piešťanoch budem po prvýkrát hrať (() 
Slovenskou filharmóniou, uvedieme Koncen 
pre violončelo a orchester od C. Saint-Sačnl3, 
dirigovať bude Bystrík Režucha. V priebehu 
leta mám veľa koncertov. Idem do ew Ponu 
na zauj ímavý festival, predtým budem učil 1 

Telči na kurzoch na francú~:sko-českej akadé· 
mii , z čoho mám ve/kú radosť. Plánujem 113· 

hrávať Brahmsovo Klarinetové trio, čaká mJ 

velké španielske turné a už spomínaná nahráv
ka s Maximom Šostakovičom · 2. koncen prt 
violončelo jeho otca. 

Budúci rok ma čaká japonské turné s Ce>· 
kou filhannóniou. Tam, samozrejme, okrem 
recitálu tradične uvediem Dvofákov Violon· 
čelový koncert, ktorý odo mila ako od českého 
violončelistu očakávajú a žiadajú. Ani v Euró
pe to nie je iné. Naposledy v Anglicku som ho 
hral jedcnásikrát. Je to krásny koncert a hrá· 
varn ho rád. 

e Spomfnali ste /eltlé vyučovunie na kut· 
zoch v Te/či. Láka vás pedagogická pnica~ 
A lebo je to ibn také "pohostinské" prázdni~ 
vé učenie? 

Vychádta vždy na leto a zatiaľ ma veľmi bJ. 
ví, chodievajú tam talentované detr z Fran· 
cúzska a Česka. Je to krásna práca. 

e Vystúpenie v STOKE bolo pre vá1 Nf 

Laujímavou skúsenosťou - tmnskripcie, úpra· 
vy, iné publikum, iné rc.1kcie ... Ako .Ite 1ni· 
mali atmosféru predstavenia? 

Bola to vá2ne mienená recesia, ale mne Q ro 
páči lo. apr. inštrumentácia Saint-Saenso1oo 
Koncertu pre súbor Požoň sent imental -teda 
pre akordeón, flautu , husle, violu, klavír· to 
ma teda zaujalo! Skladby aj celková atmo1fé11 
večera boli vynikajúce a publikum bolo JlOII· 
1 fvne naladené. Dozvedel som sa, Le časf súbo
ru pozo~táva z VE l, ktorý bol paralelou čt-· 
kého AGON-u, v jeho začiatkoch som bol jed· 
ným z členov. Vrátilo ma to trochu k mOJim 
"koreilom", k akémusi undergrundu, lebo tal 
bol súbor AGON vnímaný v starom režimt 

ecftil som sa veľmi vytrhnutý l toho, čo ro
bím teraz. Pripravila: MESKA PUŠKÁŠOVÁ 



l Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia l 
Góreckého 3. symfónia vo svetle ntodality 
ZUZANA MARTINÁKOV Á 

Poľský skladateľ Henryk Mikolaj G6-
recki (1933) sa narodil v Czernici pri 
Rybníku. Jeho otec bol povoltmfm želez
ničiar. ale ako ve/ký milovnfk hudby hral 
na rozličných nástroj och. V rokoch 1955-
60 Górecki študoval kompozfciu na 
Státnej vysokej .~kole hudobnej (PWSM, 
dnes Hudobmf akadémia) v Katoviciach 
u Boleslawa Szabe/ského. kde do roku 
1979 pôsobil ako pedagóg i funkcionár 
(1972 - titul docent, 1977- mimorh1dny 
profesor, 1975-79 - rek tOJ). Už počas 
svojich štúdif zaujal svoj ou klndbou 
Epitaphium pre mieš;mý zbor a inštru
mentálny súbor. ktorá zaznela v rámci 
festivalu Varšnvská j e eií a o rok neskôr 
bola uvedená jeho l. symfónia "1959" 
pre sláčikový orchester a bicie. Górecki 
získal v nasledujúcich rokoch celý rad 
ocenení: v r. 1960 prvú cenu nu súťaži 
mladých skladateľov vo Va/Jave zn Mo
nologhi per soprano e tre gruppi di stru
menti, v r. 1961 prvú cenu nn Bienále v 
Parfži za l. symfóniu. v r. 1967 tretie 
mie to v rámci Tribune 111/enwtionale de 
Compositeurs Unesco v Pnrfži za Refren 
pre orchester ( 1965). v r. 1968 prvú cenu 
na skladateľskej súť<1ži v Stetfne z;1 Can
tate per organo solo ( 1968), v r. 1973 pr
vé miesto v rámci Tribune Internationale 
des Compositeurs Unesco v Parfži za Ad 
~m pre soprán sólo, miešaný zbor a 
orchester na vlastný text ( 1971 ). 

G6recki sa po skončen{ pedngogickej 
činnosti popri komponovaní venoval hu
dobno-spoločenským aktivitám v Poľsku: 
1977-83 bol viceprezidentom Hudobnej 
spoločnosti Karola Szymanowského v 
Zakop;mom, 1980-84 ZéiStával funkciu 
predsedu Klubu kato/fckej intel igencie v 
Katoviciach. Významný m ocenenfm j e
ho tvorby bolo aj uvedenie dieh1 Beatus 
vír, žalm pre bary tón sólo, miešaný zbor 
a orchc ter (1979) pri prfležitosti návšte
vy pápeŽél Jána Pavla ll. v Krakove v ro
ku 1979. 

V prvej fáze svoj ej t vorby sa Górecki 
vyrovnáva atonalitou, dodekafóniou a 
serializmom: Koncert pre päť nástroj ov a 
sláčikové k varteto (1957). l. symfónia 
"1959" a i. Nasleduje obdobie multiseria
lizácic všetkých parametrov hudobného 
diela: Sontri pre orchester ( 1960) <l j eho 
postupné prekonávanie rastúcim záuj
mom o .~pecifickú zvukovosť, vy užitfm 
rozličných spôsobov h1y a artikulácie 
(najmä sláčikov a bicfch). Sonoristika 
zvft'azila na úkor serializmu: Trilógia 
Genesis (1962-3). Zásadný obrat a z.1ro
veň otvorenie novej etapy v j eho kompo
zičnom štý le smerom k zjednodušeniu 
melodicko-harmonického výraziva a cel
kovej redukcii vyj adrovacfch prostried
kov predstavujú Trzy utwory w dawnym 
stylu pre sláčikový orchester (1963), 
O!oros I pre sláčiky ( 1964) a Refren pre 
orchester (1965). Ďalšfm dôležitý m mo
mentmn je inklinácia k náboženskej te
matike a étkcentácia duchovného náboj a 
v j eho tvorbe: Ad mat:rem (1971), 3. 
lpD!ónia "Symfonia piesni zalosnych" 
pre soprán sólo a orchester ( 1976), 
Beatus wir (1979). 90-tych rokoch vznik-

lo 2. slAčikové kvarteto "Quasi una fanta
sia" (199 1), Conceito-Cantate pre nautu 
a orchester ( 1992). Malé rekviem pre 
'polku ' pre klavfr a 13 nástrojov (1993). 
Przybadz Duchu Swiety pre mieš<wý 
zbor(/993). 

Henryk Mikolaj Górecki zaznamenal 
svojou 3. symfóniou priam epochálny ús
pech doma i v zahranič í, čím sa zaradil 
medzi najuznávanej ších a najhranejších 
autorov súčasno ti . Ešte dvadsať rokov 
po j ej vzniku sa v odborných kruhoch ve
dú spory o tom, či Góreckého hudbu tre
ba obdivovať alebo zamietať. V každom 
prfpade reprezentuje j ednu z progresív
nych l ínií v umení (štý lového okruhu tzv. 
postmoderny), ktorej hlavným krédom je 
pôsobiť na duchovný svet č loveka, priblí
žiť sa k prapodstate umenia a č loveka v 
jeho súčinnosti s univerzom, s "večnos
ťou". 

Tento dôraz na sakrálnu stránku ume
nia nie j e náhodný a nesporne súvisí s 
hrozbami zániku ľudst va v blízkej budúc
nosti . 
Čím je však dosiahnutá preduchovne

losť Góreck~ho hudby? Ak~ sá to výrazo
v~ prostriedky a stvárňovacie princípy, 
ktoré dokážu apeloval na duchovný svet 
človeka? 

Pozrime sa na j eho 3. symfóniu, v kto
rej sa Góreckému podarilo dosiahnuť do
slova minimálnymi hudobno-kompozič

nými prostriedkami maximálny výrazový 
účinok . V prvej časti sú okrajové diely 
založené na j ednoduchom kánonickom 
princfpe. Základ tvorí 24-taktová témél v 
dvojšt vrťovom metre (ďa lej vnútorne 
štrukturovaná na trikrát po osem taktov, 
pričom t ieto osemtaktové úseky majú 
vnútornú pulzáciu po dvoj iciach taktov). 
Hlavný modus je e- niolský (nic molový, 
pretože znie iba vo svojej prirodzenej a 
nic harmonickej alebo melodickej ver
zii), ktorý sa nachádza v G-oblélsti. K á
nonicky je spracovaný v sekci i s láč iko
vých nástroj och (v postupnosti smerom 
zdola nahor v skupinách od: kontrabasy 
ll. kontrabasy l , v iolončel á ll , v iolončelá 

l , violy ll , violy l , husle ll , husle l , vo vr
cholovom pásme sa obc hus ľové skupiny 
delia ešte na dve podskupiny), pričom 
j ednotlivé témy nastupujú v kvintách v 
rámci O-oblasti (e, h, f is, c, g, d, a, e). 
(Príklad č. l ) Táto kvintová rotácia 
spôsobuje prítomnosť rozdielnych modov 
(od e - aiolský. od h - frygický, od fi s -
lokrický, od c- lydický. od g- iónsky. od 
d - mixolydický, od a - dórsky). Počas 
postupne pribúdajúcich nových ná tupov 
znie v ostatných - už exponovaných - hla
soch opakovane tá istá téma v tom istom 
mode (tak napr. kontraba y ll svoj aiol-

VL l 

Príklad č. l 

ský modus zopakujú sedemkrát) až po 
spomínaný vrchol (vyčerpan ie všetkých 
nástupov), od ktorého celý proces postu
puje k odbúravaniu nástupov a nástroj ov 
až po záverečné unisono na tóne e v šty
roch s láčikových skupinách (vl l , vl ll , 
vla, ve). 

Stredný diel j e kontrastný , pritom však 
organicky vyrastá z úvodného. Sem u
miestnil autor sopránové sólo s mimo
riadne ugestívnym textom žalospevu kláš
tora svätého kríža z "Piesní z Lysej hory" 
z druhej polovice 15. storoč ia. Sekcia 

láč ikových nástroj ov vytvára zvukové 
pozadie (dlhé držané tóny v ja ných 
akordických útvaroch alebo v unisone), 

kým ostatné nástroj e sú tu priam Iekár
nicky dávkované (harfa, klavír, flauty , 
neskôr aj ďalšie dychy). Hneď v úvode 
zaznie v unisone sláčikov, klavíra a harfy 
tón c, ktorý j e aj východiskom spevu , 
ktorý sa pohybuje v už známom postupe 
tetmc/10rdu aiolského modu (e- fis-g-a), 
eostupnc využívaného aj vo vertikále. 
Dalšie rozvinutie melódie (a-c-h-a) 
môžeme vzhľadom na kontext považovať 

za éliolský postup v C-oblasti. čo potvrdí 
aj frygická melódia v úseku doloroso (e
f-g-a-h-c-d-e), ktorá j e skutočne vyj adre
ním bolestného utrpenia matky nad stra
tou syna. Akordický sprievod e mol vy
ústi zrazu do čistého akordu G dur (mixo
lydický die l č i záver v C-oblasti ), po kto
rom nastúpi zahustený akord A. dur (as
e-es + cs-ge -b; j e vzťahom neapolského 
akordu ku G dur). M elódia sa pohybuje 
vo frygickom mode vzhľadom na As-ob
l asť (c-des-c-b, c-des-es ... ). Skokom ne
chá autor zaznieť akord D dur, pričom 

melódia postupuje v aiolskom mode od 
tónu a (v C-oblasti ; akord D dur j e re
akordom s diesis), prejde do frygického 
modu od e. pričom konč í rozj asneným 
dór kym záverom (D dur). Tretí diel je 
pozmenenou mčou reprfzou prvého die
lu . Tu nastúpi všetkých osem hlasov (v 
kánonickom odstupe v kvintách) a po 
trojnásobnom uvedení témy v j ednotli
vých hlasoch znie tón e v dfžke 24 taktov 
a potom hl as zanikne. Takto sa postupne 
hlasy odmlč i a až po záverečný j ednohlas 
(v kontrabasoch) a osemtaktový dodatok 
unisono e v kontrabasoch a v iolončelách 
(v posledných 6-ich taktoch sa pridá kla
vír). 

Zaujímavým pôsobom j e riešená dru
há časť, ktorá j e precítcným hudobným 
vyjadrením textu 1 8-ročnej Heleny Wan
dy Blazusiakowej, väznenej počas druhej 
svetovej vojny v Zakopanom "Palace" , 
ktorý sa našiel na stene cely č. 3 (M ama 
neplač, nic, Preči s t á nebeská kráľovná, 
stoj pri mne, zdravas M aria.) Úvodná in
štrumentálna hudba (s láčiky, klavír a har
fa) j e postavená na akordickom pohybe, 
ktorého základ tvorí kvinw <J-e s kombi
náciou tercií e-gis, d-fis a a-cis. Vzniká 
tak urč ité harmonické napätie, podobné 
funkciám tonálneho systému (dominanta, 
subdominanta, tonika). Po akorde A dur 
(tonika) nastúpi úsek so sopránovým só
lom, v ktorom sa popri už spomínaných 
nástroj och využívaj ú aj lesné rohy a k la
rinety. Celý j e situovaný do b mol (malo
sekundový vzťah k A dur) v kombináci i s 
Des dur. V modálnom systéme ide o aiol 
ský modus (b mol) v Des-oblasti. Inštru
mentálny sprievod oproti sopránového 
sólu sa pohybuje v pomalých viaczvuko
vých zádržiach, obsahujúcich tóny b-des, 
resp. b-c-des, neskôr zahusťovaný (b-des
es-f-a -ces, b-des-e -ges, c-des-f-as, des
cs-gcs-b, es-ges-b-des, ges-b-c-e , b-dcs
es-ges, as-c-des-f, ges-b-des-es). V so-

Príklad č. 2 

práne melódia postupuje v Des dur, pri
čom podľa zdôrazňovania východiskové
ho tónu cítime lokrický. resp. frygický 
vzhľadom na As-oblasť - modus (e-dcs
es). Vrchol tvorí znovuobjavenie A rovi 
ny s melodickým postupom c-gis- fis, 
ktorý umožní skok do b roviny cez tón 
fis/ges (gcs- f-es- f-ges ... ). Opakovaným 
tónom des v sopráne a b-dc v nástrojoch 
končí celá časť. 

Tretia časť j e príbuzná prvej , čím vy
tvára urč itú symetriu v rámci cyklu , 
uplatňuje však aj princíp druhej časti . Jej 
text tvorí ľudová pieseň s podobnou te
matikou vzťahu syna a matky ako v pred
chádzajúcich častiach. Celé hudobné dia
nie osci luje okolo tónov a-e, ktoré sa ter
ciou (c, cis) dopfňajú buď do a mol alebo 
A dur. Sopránové sólo opisuje rôzne mo
dy v rámci C oblasti - aiolský, frygický. 
lokrický. dórsky-, alebo frygický v A ob
lasti. K ol ísanie harmonickej hladiny a 
stupňovanie napätia j e dosiahnuté tak, že 
po viacnásobnom opakovaní tónov a in
tcrvalových štruktúr sa sekundovým po
sunom hlasov v akordoch v oboch sme
roch celý proces rozvlní. (Príklad č. 2) 

Uvedené postupy vo všetkých čast iach 
j asne naznačujú prevládajúci modálny 
spôsob Górcckého melodicko-harmonic
kého mysleni a. Veľmi silný výrazový 
účinok autor dosahuje uplati~ovan ím j ed
noduchých princípov, ktoré už poznala 
gotická a renesančná prax v iachlasu: ká
nonický princíp, sekundové posúvanie 
hlasov, oboj smerné súvzťažnosti tónov a 
akordických štruktúr, rotácia melodic
kých tvarov Uc vlastne princípom rotácie 
modov v rámci danej oblasti), inštrumen
tácia, využívajúca zvukovú priestorovosť 
tak , aby sa umožnilo rozozvučanie ali
kvotných tónov, princíp konsonancie ako 
odrazu nachádzania súzvukov, ktoré spo
lurczonujú atď. K tomu všetkému však 
pri stupuje aj ďalší rozmer, ktorý priniesol 
vývoj hudby v 20. storočí a ktorý . a v tej
to kompozícii prej avil predovšetkým vo 
využití princípu sonoristických blokov: 
celé plochy špecifickej zvukovosti vzni
kajú ako rezu ltát opakujúcich sa, zahus
t'ujúcich a zri eďujúc ich sa horizontálno
vertikálnych štruktúr, o ktorých objave
nie a rozv inutie sa zaslúži la poľská hudba 
50-tych a 60-tych rokov. 

3. symfónia " Symfonia piesni zalos
nych" je dielom, ktoré nestoj í osamotene 
vo vývoji hudby poslednej štvrtiny 20. 
storoč i a. Celkový pocit č loveka, osamo
teného v odcudzenom svete materiálnych 
hodnôt, hľadá útechu v duchovnej sfére. 
A práve takáto hudba, ktorá udiera na 
najtajnejšie struny vnútorného duchovné
ho sveta č loveka, priťahuje svoj ou priro
dzenosťou , schopnosťou na ladiť sa na ši r
šie j emnej šie v ibrácie kozmu, č i duchov
nej substancie nekonečna ... 



Stručná bi lancia tohtoročnej, v poradí už 
43. Košickej hudobnej jari, ktorá prebehla me
dzi 7. májom a 5. júnom 1998. je nasledovná: 
šesť orchestrálnych koncenov, koncen komor
ného orchestra, štyri komorné večery, zborový 
koncert . po jednom opernom a baletnom pred
stavení. di.e~ový večer a navy~e vern isá/ výsta
vy O. Zimku. Pochtatné však nie sú čfsla. ale 
kvalita jednotlivých podujal(. ich dramaturgia a 
ohlas u publika. 

Hlavnou dominantou boli orchestrálne kon
certy: ich hlavné bremeno niesol orchester Štát
nej fi lharmónie, až na jeden, a o tom sa zmie
nim zvlášť. Za dirigentským pultom ŠFK sa vy
striedalo päť dirigentov a tf predstavovali päť 
úplne odl išných osobností a umeleckých typov. 

Vedenie SF ?verilo otvárací koncen poľské
mu hosťov i Jerzymu Swobodovi a urobilo dob
rc, lebo jeho večer dal fe~ t ivalu správny punc. 
Orchester ŠF je na dirigentov mimoriadne cit li
vý a jeho výkon kvalitám dirigenta vždy priamo 
úmerný, na ro1.diel od niektorých orchcwov, 
ktoré si štandardnú úroveň zachovajú hoci s 
privretými očami, aj bez veľkej závislosti na 
tom, kto vládne taktovkou. J. Swoboda sa uká-
7al byť tou správnou inšpirujúcou osobnosťou, 
čo Mojf suverénne nad vecou. výborne rozumie 
potrebám telesa, vedie ho cit li vo a nenásilne. 
Pod takýmto vedením dostáva hra ŠFK zrazu 
vysoké parametre a stáva sa 1. nej poddajný,jed
noliaty kolektív. Prvou skladbou večera bolo -
u' tradične - slovenské dielo, Zeljenkova Ou
vertura giocosa, ktorá ani po rokoch nestratila 
nič zo svojej sviežosti. V obohratom diele, 
akým je Cajkovského Klavfrny koncert b mol, 
sa už nedá vera nového objaviť a od sólistu oča
kávame hlavne stotožnenie sa s predlohou a 
precízne zvládnutie nemalých technických ná
rokov skladby. Mladý ruský klavirista, žijúci v 
Parfži. Rustem Saitkulov, tieto očakávania boha
to naplnil. Be7 snahy vydolovať z Cajkovského 
niečo dotera? neodkryté, demonštroval predo
všetkým svoje neobyčajné prstovo-technické 
vybavenie. To je naozaj skvelé a dáva mu mož
nosť nasadiť až závratné tempá, a to i v obáva
ných oktávových pasážach. Jeho zatiaľ ešte ne
dostatočne usmernený mladfcky temperament 
ho, pravda, chvframi doháňa do extrémov, kedy 
sa klavfr me nf na bicí nástroj. Našťastie sa to ne-

Jerzy Swoboda 

stávalo často a sólistova muzikalita a hudobný 
vkus ho časom bezpochyby privedú do správ
nych koľají. Potom to bude klavirista par excel
lence! Už tera1. dokázal svojfm impozantným 
výkonom dostať obecenstvo do varu. Nasledo
vala Brahmsova Štvrtá symfónia - a stala sa 
skutočnou lahôdkou. S minucióznym vypraco
vaním a sprehľadnením temalického pradiva, 
jasnou a prehľadnou stavbou, bohatými dyna
mickými kont rastmi sme sa doteraz u košických 
predvedení Brahmsa čaMo nestretl i. A Štvrtá 
práve takýto dirigentský prístup potrebuje! Diri
gentove zámery našli u orchestra plné pochope
nie - súčasne je aj dobrým psychológom. 
Dirigenti nasledujúcich koncertov mali čo robiť, 

aby sa kval ite prvého koncertu KHJ aspoň pri
bl!li li ! 

Američan John C. Whitney mal v tejto súvis
lost i vlastne šťastie. že dramat urgia jeho večera 
bola o niečom úplne inom. Po serióznej l . čast i 

(J. Beckel: predohra Americký sen, G. Ger
shwin: výber z opery Porgy a Bess, A. Cop land: 
baletná suita Billy the Kid) prišiel k slovu guláš 
z filmových Bondoviek, zaranžovaný typicky 
po americky C. Custerom. Naopak, práca di ri
gentovho otca M. Whitneyho, predohra Frankie 
a Johnie a najmä kompozfcie samotného diri
genta, ktorý je aj zdatným komponistom a kla
viristom, hudba k filmu Quest for Camelot (od
znela premiérovo) zaujali nápad itosťou i kvali
tou skladateľskej práce. O~tatné jeho 3 skladby 
Funky, Elvira a Pavamba, džezové spracovania 
tém G. Bizeta, W. A. Mozarta a M. Ravela, sú 
ozaj duchaplné a invenčné práce. Whitneyho 
vystúpenia majú vždy aj trochu šoumenský roz-

, 
Uspešná 43. Košická hudobná jar 

mer. Nič proti tomu, prináša tým na pódium 
o/ivenie, spestrenie, prosto vybočenie z bcLné
ho stereotypu. Do interpretácie niektorých skla
dieb zapoj il dirigent aj našich dlezmenov J. 
Grigláka a G. Szabadosa a s nimi absolvoval o 
dva dni neskôr aj džezový koncert, ktorý som, 
bohu:1iaľ, nenavštívil. 

Nemec Alexander Scbwinck, dirigent ďal~ie
ho večera, je seriózny a skúsený umelec, pracu
júci s orchestrom sústredene a efektívne. Inter
pretačne je typom skôr introvenným, premýšľa
vým. Program si /.Volil navonok menej efektný: 
7 llaydnovej rozsiahlej symfonickej tvorby Sym
fóniu č. 49, La passione, komponovanú vo vy
slovene temných farbách a s melancholickým, 
až tragickým nádychom. Iste, aj to je majstrov
~ké dielo, ako všetky ostatné, ale v úvode kon
cenu navodilo a:1 priveľmi 1.ádumčivú náladu. 
Ešteže potom prišiel ostrý kontrast, Ravelov 
Klavírny koncert O dur, plný šannu, jasu a du
chaplného vtipu. Ravel našiel kongeniálneho 
interpreta vo francúzskom klaviristovi Erikovi 
Le Sageovi, hrajúcom vlastne na záskok za iné
ho Francúza. Naplno uplatnil spomínané typic
ké črty diela, súc bohato vyzbrojený technikou, 
ale aj 1.myslom pre rytmus a farbu. Schwinck 
vyšiel Le Sageovi plne v ústrety a z ich spolu
práce vyrástol Ravel v mimoriadne pôsobivom 
tvare. 

Nech mi je odpustené - viem, že mnohf so 
mnou nebudú súhlasiť. ale Schumannova sym
fonická tvorba na mňa- al na drobné výnimky
pôsobí ako čosi choré, ufňukané a zastarané. Jej 
?vetraná romantika ma nevie zaujať, hoci sa o to 
úprimne a dlho snažím. Dirigenti sa však k 
Schumannovi radi a často vracajú. Aj Schwi nc
kovho Druhého Schumanna som sa usiloval po
čúvať bez predsudkov, nota bene, keď som mal 
avfzo, že dirigent pracuje na jeho príprave veľmi 
svedomito. Bola to pravda: Schwinck urobi l ne
pochybne všetko, aby zo Schumanna vydoloval 
a1.da aj to. čo tam nic je. Súhra, zvukové propor
cie. tempá, sólové vstupy hráčov - všetko sede
lo, orchester hral koncentrovane, ale výsledok'? 
Nuda! Tá hudba sa prevai\Jje ťažkopádne, neJ.a
Liari tu originálny tematický, alebo aspoň in
štrumentačný nápad a až na scherzo plynie všet
ko svojím sivým, pomalým tokom. 

Kým prácu A. Schwi ncka som - aj napriek 
spornému vy111eniu večera - musel vysoko 
ohodnotiť, u ďalšieho hosťa Nurhana Annana, 
Arména z Kanady, to už také jednoznačné ne
bolo. Keď dirigent nevie vyrobiť z efektnej ou
vertúry, akou je Berliozov Rfmsky karneval , 
prskavku, čo dvíha návštevníkov zo sedadiel, čo 
sa dá od neho očakával? u/ a ako dirigent pre
padol na celej čiare! Spolupracoval pritom s 
veľmi disponovanou a schopnou japonskou hus
listkou Ayako Yonetani, ktorá sfce v t rad ičných 

intenciách, ale veľmi spoľahlivo, čisto a muzi
kálne predniesla Cajkovského Koncert O dur. 
Teda, s prepáčením, mohla ho predniesť, nebyť 
dirigenta. čo ju neustále hatil , naťahoval sa s 
ňou o tempo, prekrýva! zvuk nástroja. Ľutoval 
som mladú huslistku, bola by si zaslúži la lepšie
ho partnera. 

Po pauze prišla ešte Mendelssohnova Škót
ska symfónia. Je to partitúra, kde si orchester 
zahrá a poslucháč môže nájsť všel ičo zaujíma
vé. Keby som napísal, že Arman zahral dielo 
korektne. klamal by som. IMe, nič sa zjavne 
"nero1.sypalo", všetky noty tam boli, ale korek
tne znamená aspoň presne, spolu, "v zákryte". 
Mikroposuny v súhre, priamo odzrkadi\Jjúce 
málo čitateľné geMo dirigenta, vnášali do ~úhry 
"blativý" efekt, kedy je v~etko viac-menej pri
bli/né- a po čase to ide na nervy. Škoda, tento 
pán bol jediný z dirigentov, ktorý na KHJ nepat
ril. 

l loci je to trochu paradoxné, jedným z vr
cholov tohtoročnej Kill sa stalo vystúpenie štu
dentského orche~tra - The St. Olaf Symphony 
Orchestra z Minnesoty. lmpo1.antné teleso, zlo
žené zo študentov rozličných amerických uni
ver7ft, s vysokým 1.astúpcním d ievčat (napr. 
všetky drevené dychové ná~troje obhospoda
rujú príslušníčky nelného pohlavia) zapôsobilo 
v prvom rade svojou di~ciplfnou a entulial
mom. To by, pravda, nestačilo: k tomu sa však 
pridal i skvelé sólové výkony i kompaktnosť cel
kového zvuku a neobyčajná rytmická brilancia. 
cľahký program by dal zabrať aj profesionál

nemu telesu: po Brahmsovcj Slávnostnej akade
mickej ouvenúre sme oceni li gesto hostf, keď 
zaradili skladbu Musica Slovacca od Igora Báz
lika. Zahrali ju rovnako oduševnene a precfzne, 
ako o'tatné, i keď bolo ja~né, /e špecifické fol 
klórne prvky (napr. "duvaj") sú im predsa len tro
chu cudzie. Ale i tak, vďakabohu -orchester zo 
1ámoria nám musel predviesť nášho autora, kto
rého, ak sa nemýlim, ešte v Košiciach nehrali! 

Zvyšok programu tvorili u!S výlučne iba ame
rické sk ladby: Barber. Gershwin, Hamlin (pre
miéra jeho novej sk ladby Manitou Rising) a na
pokon Bernstein. Mladí všetko /.Vládli s podma
nivou eleganciou, precíznosťou, vo zvuku nie
kedy na hranici únosnosti. ale pritom nikdy ne
preexponovanom do nekultivovanosti. Do rám
ca večera výborne zapadol aj bri lantný výkon 
sólistky K. A. Owensovej v l. časti Gershwi
novho Klavfrneho koncertu G dur. Osobitne sa 
treba 1.mieniť o hlavnom strojcovi úspechu ame
rického telesa, dirigentovi Stevenovi Amundso
novi. Orchester viedol s naprostým nadhľadom, 
podrobnou znalosťou partitúr, ale i s neomyl
ným ci tom pre požiadavky orchestra. Vládne 
jasným. striedmym a účelným gestom, ale vie 
kolektív aj patrične motivovať. Tri prídavky, 
vynútené nadšeným publikom, a dva "standing 
ovation" iba dokreslili atmosféru nezabudnuteľ

ného večera. 
Podobnú odozvu mal aj záverečný koncen 

festivalu. Zaznelo tu jediné dielo, Orffova kan
táta Carn1ina burana. S mimoriadnym uspokoje
ním badám. že skladby 20. storočia čoraz viac 
priťahujú obecen~tvo a naopak, mnohé doteraj
šie spoľahlivé, obohraté "ťaháky" už sa mu zjav
ne prejedajú. Aj Carn1ina naplnila s ieň Domu 
umenia takmer do posledného miesta. Stretla sa 
tu šťastná kombinácia interpretov, takže predve
denie Orffa nemalo slabfn. Dirigoval Ondrej 
Lenárd, pre ktorého toto dielo nebolo už novin
kou. Poskytol mu pat ričnú rytmickú razantnosť, 
veľký dynamický diapazón i potrebný pokoj a 
jemnosť v lyrických pasážach. Holáskov Spe
vácky 1.bor mesta Bratislavy i Košický detský 
zbor (manželia Varťnski) spievali s plným nasa
denfm, náročné sólové party spoľahlivo zvládl i 
A. Kobt1tková, V. Doležal a M. Babjak. Sku
točná festivalová atmosféra a viac než dôstojný 
záver KHJ! 

Z ostatných koncertov spomeniem organový 
večer Ivana Sokola so zaujímavým programom 
- Bach. Mendcls ohn-Bartholdy, Grešák, Pod
procký, Reger, Vieme. Koncen prebehol J.a mi
moriadneho z.iujmu poslucháčov, ktorí neod
chádzali sklamaní: Sokolova hra totil dospela 
do štádia, kedy sa interpret odpútava od subjek
tívneho pohľadu na prednášané diela a plne reš
pektuje osobnosť skladateľa. cvymýšfa schvál
nosti, ani neobvyklé kombinácie registrov, aby 
demonštroval svoj "osobitý" prfstup, ale usiluje 
sa maximálne verne rea l izovať notový zápis. Je 
to umelecká méta, akú nedosiahne každý - vy
žaduje si veľký kus vnútornej disciplíny a hu
dobnej inteligencie. 

Jednoznačný a ničím neskalcný dojem, aký 
som si odniesol zo Sokolovho koncertu v Dóme 

sv. Alžbety, sa na druhý deň nezopakoval 1 
Obradnej sieni MÚ na vystúpen( ensemblu 
Wiener lnstrumentalsolisten. Bez toho, že b) 
som spochybňoval vysoké mu1.ikantské haht) 
R. Gindlhumera (nauta), K. Monsbergera (trúb
ka), H. Ascherla (pozauna) a K. Eichingen 
(klavír), musím povedať, že hoci súbor ponúkol 
pestrý program typu "z každého rožka troška' a 
v mnohých skladbách jednotlivé vstupy vefm1 
upútali, č i už brilantným prednesom, alebo pel· 
ným tónom, vcelku zostali hráči v medziach \0· 

lídnych orchestrálnych výkonov. Chýbal pocu 
skutočného, integrovaného komorného \Úboru. 
Co som vysoko ocenil, bolo výdatné zastúpen!C 
súčasnej hudby (A. Berg, B. Blacher, F. Pou· 
Jene, F. Zebinger, R. Batik, S. Joplin), ale i po· 
kus o neformálne vystupovanie, aj iné humorné 
prvky. 

Warchalovci, ~amozrejme, nemohli na KHJ 
chýbať. Napriek všetkým peripetiám a penna· 
nentným zmenám v obsadenf majú v Košiciach 
svoje skalné publikum. Tohto roku prekvapili 
dramaturgiou. Chýbala "stará" hudba, doterajlia 
doména SKO (hoci Griegova suita Z Hol· 
bergových čias ju evokuje) a namiesto toho 7a· 
znel Janáček a Suk. Obaja, pravda. v skladbách 
z mladosti, kedy ich kompozičný štýl nebol elte 
vykryštalizovaný a pohyboval sa v medziach 
romantického slohového cítenia. To nijako ne· 
zmenšuje cenu Janáčkovej s láčikovej Suity a 
najmä Sukovej Serenády pre sláčiky - tá jť 
predsa v českej hudbe ozajstným skvostom. K 
jej plnému vyzneniu - hoci Warchalovci hrah 1 

mimoriadnym vypätfm - teda uplatneniu všet· 
kých farebných a dynamických nuansf by sa 
však predsa len bolo žiadalo početnejšie ob\a· 
denic orchestra. apriek tejto výhrade obdivu· 
jem Warchala, ako neúnavne. so stále neutícha· 
júcim elánom vie svoj súbor držať nielen pri ži· 
votc, ale aj na neupadajúcom umeleckom ni· 
v ca u. 

Plné oprávnenie účinkovať na KHJ si vy ple
va! miešaný zbor COLLEGIUM TECHNI
CUM, oslavujúci 15. výročie svojho založenia. 
V Kostole Najsv. Trojice si zvoli l program ade· 
kvátny prostrediu a uviedol výlučne cirkevnú 
hudbu. Početné poslucháčstvo si vypočulo diela 
od Monteverdiho po súčasného Zd. Luká~a. od 
ktorého zaznela dokonca premiéra veľm i 7aují· 

Alexander Swinck 

mavcj Missa brevis. Zbor, napriek neustálej pn· 
rodzenej nuktuácii Členov- veď ide O ŠtudcntOI 
- ud~iava si skvelú umeleckú kondíciu. na čom 
má nespornú zásluhu dirigent Karol Petróai 
Prekvapujúce je najmä to, ako sa Collegium 
tcchnicum dokáže vynikajúco orientovať v naj· 
rozličnejšfch štýlových epochách. 

Z domáceho zdroja vzišli aj aktéri ďalšieho 
koncenu, klavírne duo manlclov ľ.udmila Ko
janová -Pavel Novotný. Zhodou okolnosti tlel 
jubilanti - oslávi li 35 rokov spoločného mulicf· 
rovania. Z programovej zostavy ich večera 
(Volfšek, J. L. Dusík, MartinO, Bodnár a Pou· 
Jene) ma výraznejšie oslovila novodobá ča.-! 

programu. Zdá sa, že aj obaja pianisti majú pri· 
ve k tejto hudbe bli žšie. Kým čcskf klasici l)· 

zneli trochu akademicky, Tri české tance 8. 
MartinO mali iskru a pozoruhodné Bodnáro1t 
Variácie na Beethovenovu tému navyše aj vt1p1 
šarm. Bodnár sa vie ako málokto suverénne po
hybovať v multištýlových vodách a hravo zjed· 
nocuje štýlové prvky, na míle od seba vzdiale· 
né. V tom mi trochu pripomína P. Breinera. 

Pre úplnosť dodávam, že udalosti 43. KlU 
obohatilo aj VŠD uvedením reprfzy Wagnero
vej opery Bludný Holanďan a premiérou f>ro. 
koficvovho baletu Rómeo a Júlia. 

Tohtoročná Košická hudobná jar sa vydarila. 
Medzi jej jednotlivými podujatiami bolo nega· 
tívnych prvkov naozaj málo a sú zanedbatel'nť. 

Za celým festivalom sa skrývala svedomitá or· 
ganizačná práca pracovníkov Št. filhannónie a. 
súdiac podľa ohlasov- aj obecenstvo bolo nav)· 
sos( spokojné. 

ROMAN SKfffiľi!K 



1 
Keď Ondrej Lenárd , ume lecká hlava 

Slovenskej filharmónie a Opery SND, uvie
dol v rámc i lanského abonentného cyklu 
na svojom koncertnom pôsobisku. teda v 
priestore u nás pre operu nezvyklom, 
Verdiho Aidu, dal na známosť, že k tomuto 
dielu ho viaže vrúcny vzťah. Netrvalo dlho 
a verdiovské " veľké plátno" sa ocitlo i v re
pertoári bratis lavského ope rného divadla. 
Zatiaľ čo pre jednorázovú koncertnú pre
zentáciu vystačil popri kvalitnom orchestri 
a extratriednom filharmonickom zbore s 
exkluzívnou sólistickou zostavou, pre re
pertoárové čís lo už potre boval alternácie a 
relatívne pevný ansámble. Ukázalo sa, že 
bratis lavská opera momentálne nie je spe
vácky až tak univerzálne vybavená, ako o 
nej šíri propaganda. Keď k tomu prirátame 
značne kontroverzný javiskový tvar insce
nác ie, tak od triumfu má po dvadsiatich ro
koch sa vracajúca Aida pomerne ďaleko. 

Zo základných z lož iek produkcie vy
chádza ako jednoznačne najhodnotnejš ie 
hudobné naštudovanie. Ondrej Lenárd ho 
postavil na koncepcii zameranej jednak na 
vonkajší gradačný oblúk partitúry, jednak 
na vypointovanic lyrických i dramatických 
výrazových polôh. Nature lu dirigenta sú 
azda bližšie masové výjavy s plným zvu
kom kolektívnych te lies, no zjavne si da l 
prácu i s cizelovaním a farbením detailov, 
s kreslením atmosféry jednotlivých obra
zov. Orchester pod Lenárdovým vedením 
vystihol kolorit part itúry, snažil sa byť nie
len sprievodcom, a le tiež partnerom sólis
tov. Hral so zaujatím a disciplinovane, vrá
tane príkladne čistých "aidovkárov", skry
tých nad portál javiska. Svoj zástoj statoč
ne zvládol aj externistami posilnený zbor. 

Aida ako výpravné a monumentálne, ale 
tiež na vnútornú dramatickosť bohaté d ie
lo, je vďačným sústom pre režisérov. Vo 
svete sa stretávame s priam bezhraničným 
spektrom výkladov, viac či menej koreš
pondujúc ich s hudobnou podstatou predlo
hy. Súlad s verdiovskou poetikou - aby 
som základné kritérium pomenoval celom 
zjednodušene - je podmienkou zmyslupl
nosti každého scénického tvaru, či už spa
dá do kategórie klas ického, a lebo tzv. reži
sérskeho d ivadla. Aida teda nie je žiadnym 
tabu, z čoho zrejme vychádzal tiež brati
slavský tvorivý tím. Miroslav Fischer ťar
chu svojej režisérskej koncepcie preniesol 
na scénografickú zložku. Milan Ferenčík 
je po dlhé roky jeho "dvorným" výtvarní
kom, takže projekty vychádzajúce z ich 
spoločnej die lne zrkadlia názorovú bl íz
kosť. S názorom vys loveným a zhmotne
ným v podobe najnovšej Aidy možno v iesť 

polemiku. 
Zrejme časť diváckej obce - súdiac podľa 

ohla u premiér - sa uspokojila s vonkaj
škovosťou vizuálneho dojmu, ohúril ju zla-

tistý lesk kostýmov a pestrá farebnosť svie
tenia, či prešpikovanosť celého pódia kom
parzom. To všetko, pravda, Aida znesie -
veď masovosť a výpravnosť dostala priam 
do vena. Avšak bez citu pre mieru , estetic
kosť a vkus, bez úzkej väzby na povahu a 
kolorit hudby, možno ľahko skfznuť do lac
ného e fektu, ba až gýča. Gýč na opernom 
javisku je síce dnes módna (v iď ostatnú se
zónu Viedenskej štátnej opery - Rienziho 
č i Proroka), nemyslím s i však, že k ne mu 
Fischerov tím mieril vedome. On sa k jeho 
brehom priblížil nechtiac, pretože neodha-

dol mieru dobrého vkusu, málo načúva ! tó
nom Verdiho hudby, neanalyzoval ich. 
Alebo ho jednoducho neinšpirovali . Ako si 
inak vysvetliť takmer stá le prítomnú hviez
dami posiatu oblohu, farebnú šou už počas 
vstupnej árie Radamesa, ordinárne sviete
nic v Amneridinej komnate, bizame pôso
biace nábrežie Nflu .. . ? 

Pritom Ferenčíkovo jav isko, rámcované 
vcelku štýlovými stf pam i a vyplnené sústa
vou vysúvacfch schodísk (len ten centrálne 
umiestnený "výťah" pôsobil samoúčelne až 
komicky), mohlo poskytnúť vhodný terén 
rozohratie príbehu Aidy. Muselo by však z 
neho zmiznúť všetko nadbytočné, lacno 
dekoratívne a ilustračné. Kostýmy Jo ·efa 
Jelfnka sa veľkou mierou podpfsali pod pr
voplánovú opulcntnosť jav iska. podľa môj
ho gusta menej pestrosti a po7látok by zna
menalo viac, no bizarný odev Amonasra 
(n iečo medzi Mozartovým Papagenom, 

Čardášová princezná v Prešove 
Emme ric h K á lmá n : Čardášová princezná. Ope re ta v troch d ej s tvách . 

Libre to: L. Ste in a B . J e nbach . L. pre mié ra: n a V e fkej scéne V .Š D - DJZ 
Prešov 17. apríla. 

Elena Ku§nierová ako Sylvia Varescu. 
Snfmka A. 2ižka 

Opereta Čardášová princezná nestra
tila ani po 83. rokoch od vojho vzniku 
nič zo svojho e legantné ho pôvabu , kto
rý jej dal do vienka vted y 33-ročný 

skladateľ Emme ric h Ká lmá n a ostáva 
s tále pre obecens tvo zdroj om hudobné
ho re laxu. Naprie k ne prajný m hlasom 
pochybovačov k téme ope re ty v našich 
divadlách s i Čardášová princezná vždy 
ubráni reputáciu vďaka pro fesioná lne
mu rukopisu skladateľa a osobité mu 
ko loritu je ho hudby. Potvrdila to aj jej 
nová inscenácia Východoslovenské ho 
š tátne ho divadla na Veľkej scéne DJZ v 
Prešove, kam sa vrátila po vyše 20. ro
koch . Bo la to prvá pre mié ra tejto sezó
ny, kto rú spevohe rný súbor po opako 
vaných zahraničných zájazdoch pripra
v il pre do máce o becenstvo, zvyknuté aj 
na 3-4 pre mié ry. Te nto de fic it azda 
c hcel súbor kompenzovať voľbou , kto
rá padla na veľkooperetu , ale ešte viac 
do bre pripravenou inscenácio u. 
Príznačným pre in cenáciu bo l dobrý 

odhad (tak v réžii ako aj v hudo bnom 
na~tudovan í) jej vnútorné ho ťahu. 
Fungova la v nej logika proporc iona li 
ty, aj mecha nizmus súhry tvorivého 
ume lecké ho tímu. Pre to tá istota a nad
hľad ako ne typic ký prejav pre mié rovej 
atmosfé ry. U me lecky pozit ívne s ig ná ly 

Dvol'ákovou Ježibabou a nemenovaným 
indiánom) už vyvolával iba úsmev. Napo
kon predsa niečo pozit ívne. Ak by srne si 
odmysleli polovicu scénických ornamen
tov, prípadne nechali aktérov pohybovať sa 
v holom priestore, objavili by sa i kladné 
stránky réžie. Najmä z kreácif Oľgy Rornan
kovej, Jitky Saparovej-Fische rovej a Gur
gena Ovsepjana bolo cítiť, že drámu postáv 
a vzťahov možno vypointovať aj bez vý
tvarných barličiek. 

Aida je, samozrejme, veľkou, plnokrv
nou speváckou operou. Prvá premiéra ma-

K. Marenčinová 

la svoj dominantný zjav v zaskakujúcej 
ruskej sopranistke Oľge Romankovej. Táto 
umelkyňa, vystupujúca na popredných eu
rópskych scénach a Lenárdova vlaňajšia 
Aida v Slovenskej filharmóni i, dala titul
nému partu optimálnu verdiovskú kantilé
nu, teplú a vrúcnu farbu, účinnú dynamic
kú klenbu a lesk výšok. l herecky vniesla 
do portrétu hrdinky nefalšovanú spontán
nosť, dramatickosť a kultivovanosť. Z part
nerov sa k nej najväčšm i priblíži la Ida 
Kirilová ako Amneris. Po matnejšom úvo
de, kde sa objavoval úbytok fa rebnej sý
tosti tónu a pribúdalo hustého vibrata, sa 
postupne jej prejav skoncentroval a kulmi
noval v dramaticky vyhrotenej prvej scéne 
4. dejstva. Tam Kirilová nenechala nikoho 
na pochybách, že jej technika je pevná, 
hlas má veľký rozsah a cft i verdiovskú pul 
záciu. Ako sporné sa ukáza lo ob adenie 
Gurgena Ovsepjana do roly Radamesa. Naj-

hovori li o myšlienkovej súhre javisko
vého die la. 

Režisér Ján .Š ilan a. h. vede l svoju 
obrazotvornosť okoren iť o de ta ily - na
j mä v o blúku vzťahových kontextov, 
pomocou kto rých a kcele roval dynami
ku scén (najmä l. dejs tva), definoval 
ich atmo féru , udržoval pozornosť d i
váka. Príznačné boli preto cény buda
peštia nske ho šantánu Orphe us, vo vie
denskom salóne kniežaťa Leopolda 
Maria Lipperta-We ille rsheim a. Réžia 
bo la ted a logická, štýlovo postavená s 
dobre zakom ponovano u prácou so 
svetla mi . 

Na čele prešov ké ho o rc hestra s tál 
Ján Drieto mský a. h. Operetu naštudo
val precízne, hudobné frázy boli zreteľ
né, nechýbala dynamika v temporytme 
- "duše" každej opere ty -ani v kontras
te celkov. Tie ďa l šie "skryté" hudobné 
" lahôdky" o pe re ty, ako napr. odhadnu
tie "času " pre up latnenie je mných nu
áns na plynulé ry tmic ké prechody, sú 
zai te o tázkou re príz. 

K vitujem , že dram aturg ia p rešovskej 
spevohry uprednostnila maďarskú ver
z iu opere ty v úprave l. Bé keffyho a D. 
Ke lléra. Tak sa mohli ro vnocenne 
upl atni ť aj obe pri madony súboru - He
lena Horváthová ako Cecília, a lias 
Čardášová princezná a E lena Kušnie
rová a ko Sylvia Vare e u. Bo lo zážit
kom sledovať vycibre ný vkus a z mysel 
oboch sólis tie k pre koncepciu vefko-

mä vstupná romanca mu spôsobi la zjavné 
technické a intonačné problémy, odvíjajú
ce sa od obáv z vysokej polohy. Avšak i po 
tom, čo chúlostivá ária pominula, Ovsep
jan ostával stiesnený, nervózny a nedoká
zal zúroči ť ani povestne farbou pôsobivý 
stredný register. Part Amonasra nie je prí
liš rozsiahly, potrebuje však dramatický 
tón a razantný výraz. Martinovi Babjakovi 
(spieval na oboch premiérach) táto otcov
ská rola vokálne sadla až nečakane dobre, 
jeho hlas znel plno, farebne a výrazuplne. 
Tradične vysokú mieru i nterpretačnej kul
túry, noblesy tónu a adekvátneho výrazu 
prezentoval Peter Mikuláš v úlohe Ramfi
sa. Martin Malachovský ako Egyptský kráľ 
naproti tomu ostal farebne matný. 
Kameň úrazu speváckych obsadení na

stal na 2. premiére, kedy kostým Aidy ob
liekla Magdaléna Blahušiaková. Kedysi 
výborná verdiovská interpretka sa akoby 
bezhlavo vrhla do rizika (inak si tento krok 
neviem vysvetli ť), z ktorého nemohla vyjsť 
víťazne. Verdi ešte väčšmi než verizmus 
obnažil jej hlavné problémy: rozkolísaný. 
intonačne pribl ižný tón, nedostatok mäk
kých fráz, boj s najvyšš ími tónmi partu, 
konč iaci rezignovaním na gradáciu k vyso
kému C v tzv. Nílskej árii. Ak sa miestami 
objav ili zvyšky niekdajšieho umenia au
tentickej verdiovskej interpretác ie, je to 
príl iš málo na to, aby takáto kreácia na re
prezentatívnom javisku obstála. Je mi 
úprimne ľúto, ale pani Blahuš iaková mohla 
byť ušetrená od tejto kritiky. Stači la by se
bare flexia, alebo rada dirigenta. Po prvý
krát sa do exponovanej verd iovskej posta
vy dostala Jitka Saparová-Fischerová ako 
Amneris. Badať u nej isté dozrievanie hla
sové i osobnostné, tón je o niečo mäkší a 
plastickejší než býval. Stále to však nie je 
pravé verdiovské legato a ani vysoká polo
ha partu nemá úplu voľnosť a dôraznosť. 
Prednosťou jej kreácie Amneris je herecká 
tvárnosť, vďaka ktorej dostáva kráľovská 
dcéra patričné charakte rové črty. Ukraj in
ský tenorista Roman Tsymbala tiel. neosl
ni l vstupnou romancou. Jeho hlas znel 
matne, bez lesku a do výšky stúpa l s náma
hou. Postupne sa uvoľni l, tón získaval na 
razantnosti, fa rebnosti a napokon sa z neho 
stal dramaticky hodnoverný Radames. 
Vladimír Kubovčík (Ramfis) a Gustáv Be
láček (Kráľ) boli solídnymi predstav iteľmi 

basových postáv. 
Je akýmsi nepísaným t.ákonom, že v kat

dej sezóne sa v Opere SND objaví nová 
vcrdiovská inscenácia. Po Trubadúrovi, 
Donovi Carlosovi a Aide skutočný drama
turgický bonbónik by mal prísť v budúcom 
roku. Po 67 rokoch sa na bratislavské javis
ko vráti Falstaff. Už dnes mu želám do rod
ného listu šťastnejší tvorivý tím, než mali 
jeho predchodcovia. PA VEL UNGER 

opere tných postáv. Noblesa a e legan
c ia. To bol prípad H. Horváthovej, se
ba istej v priestore, kto rý naplnil a jasom 
svojho hlasu v najznámejš íc h (aj naj
te m peramentnejš ích) p iesňach operety 
v rozšafných výstupoch so star ými pri
ateľmi z Orphea. E. Kušnie rová bola 
zdržanli vo e legantná Sylvia, š tý lová a 
presvedč ivá v každom okam ihu jej ja
viskového ž ivota. Mlado komická dvo
j ica Stázka - Bonifác patri la k nečaka
né mu trom fu inscenácie. Mlad í sólisti -
Pe te r Sóo a debutujúca Miriam Ma
ťašová a. h. potešili svojo u he recko u a 
spevácko u tvárnosťou , pohybovou fan
táziou a tým, ako odhad li a prezentova
li základné črty a polo hu svoj ich po
stáv. 

Andrej .Ši lan a. h . - rozvážny Feri 
Ke re keš, .Šte fan Senko - všade prítom
ný (kujón) Miško, Lad is lav Suc hoža -
rozmarný Edvin , Mila n Gerjak - sen il
né knieža Leopold Maria Li ppert -
We ille rshe im, ba let v cho reografii Ja
roslava Moravčíka a. h ., zbo r. do bre 
pripravený Ivano m Pacanovským a 
ďa lšf úč inkujúci na vizuálne príjem nej 
scéne Ján a Zavarské ho a. h ., v e legant
ných kostý moch Nade .Šimunkovej a. 
h. dotvorili osobitý kolorit inscenácie. 
Mne sa pr ihovárala princi pi á l nosťou , s 
a ko u tvorcovia vyberali a použ ili ume
lecké prostriedky tak , aby naplnili 
okrídle né "dať kráľov i , čo kráľov i pat
rf". DITA MARENONOV Á 



~~~~~~~~~~2 
Filhannonické poobhliad.nutie ~áj «»"Ý SOS ft 

Na tomto mieste by sa mala ocitnúť re
cenzia májových aktivít Slovenskej fi l
harmónie. Čo dodať ... ? 
Opäť v skratke: 
Tohtoročný abonentný eriál šiel akosi 

do pozície off ide. Najskôr to bol mono
tematický večer venovaný monotematic
kému Franzovi Lisztovi : Mazeppa, l . kla
vírny koncert a Faustovská symfónia. 
Dirigent Ondrej Lenárd, sólista Tomáš 
Nemec, pánska zložka "holáskovcov" 
priprav ili štandardný večer. Všetko pre
behlo bez vzruchov - negatívnych, ale aj 
pozitívnych. 

A ni posledné abonentné dej stvo nepri
nieslo z hľad i ka výkonnosti Slovenskej 
filharmónie nič nové pod Slnkom. 
Mozartova predohra k Únosu zo Serailu 
bola roztrasená, "Jupiterka" už žiarila in
tenzívnej šie a Haydnova Tereziánska 
omša ... zasa len a len paušál. Niet v lastne 
o čom písať, ak sa nemám stále opakovať 
a opakovať ... 

A to je pointa, to j e pre ne ten pocit, 
aký mávam, už neviem po koľký rok, pri 
záverečných fi lharmonických stretnu
tiach. Cítim akúsi únavu materiálu . Pýtam 
sa však: prečo? Ako je to možné? Ešte 
stále sa dokážem na dobrom koncerte 
"odviazať" , dostať sa do tranzu, nevnímať 
čas a prie tor. Takýchto stavov som od 
novembra do mája preži l dosť málo (vďa
ka aj za ne). V ýkonnostná ampl itúda or
chestra Slovenskej fi lharmónie j e nieke
dy až zarážaj úco široká. A koby j e tvova
la z týždňa na týždeň , bez koncepcie, bez 
motivácie. Nepatrím k tým ľuďom, ktorí 
si vycestuj ú kamsi bl ižšie alebo ďa lej za 
Dunaj alebo za M oravu, prídu a silou
mocou porovnávajú, kriti zujú , metú zo 
stola. Bránim sa tejto stratégii , hoci je mi 
jasné, j e že v tom kus "masochizmu", a 
že sa ochudobňujem o prvý záži tok z 
koncertu. Obávam sa však, že pri hojnej
ších kontaktoch s tým prvotriednym "to
varom" by om asi vo vzťahu k Sloven
skej fi lharmónii musel rezignovať - čo by 
síce mnohých zaintere ovaných aktivis
tov potešilo, čo by však vôbec nevyrieši
lo daný stav. 

Odmietam preto v tejto súvislosti úbo
hé a zaslepené kuloárne aj poloverejné 
názory, že filharmónii neprajem, že om 
zlomyseľný alebo - aj taký názor poznám 
- že sa vôbec nerozumiem problému or
chestra alebo dirigenta a že píšem, čo mi 
povedia (pýtam sa, kto ... ). Vraj: veď nech 
to skúsi . A lebo: čo má čo kritizovať, keď 
to nikdy nerobil! Vážení ponížení aura
zenf! Aj keď idete do cukrárne, môžete 
odmietnuť tortu pre to alebo pre ono bez 
toho, aby ste kedykoľvek predtým tortu 
piekli . A to podotýkam, že mám k životu 
orchestra určite bližš ie ako vy k životu 
cukrára. Skôr by som to všetko poobrátil. 
Budem pritom vychádzať zo slov šéfdiri
genta Ondreja Lenárda, uverejnených v 
ce loročnom programovom bulletine SF. 
Tam sa píše: 

"Pre nich a pre ich potešenie (po lu
cháčov, pozn. l. J.), pre HUDOBNÉ 
YZDELA VA IE mladých poslucháčov 
i nádejných muzikantov si takmer pred 
50-timi rokmi Slovenská filhannónia da
la do v ienka vysoké umelecké ambície ... " 

Sú to pekné slová, len kde je ich napl
nenie. Dovoľte, aby om si chvíľku za
spomínal a dotkol sa slovného spojenia 
"hudobné vzdelávanie" (a nielen preto, 
že sa ma bezprostredne týka). V časoch 
radostných štúdií na hudobnej akadémii 
sme my, teoretickí "suchári" a "pisálko
via" , mal i POVINNOSŤ týždeň čo týž
deň navštevovať skúšky orchestra. Sluš
ne, v tichosti a v nadšení sme sledovali 
prácu dirigentov a hráčov orche tra. Mal i 
sme možnosť vid ieť v akcii veľkých pá
nov dirigentov. Nikdy nezabudnem na 
prácu L ibora Peška alebo Jánosa Feren
csika. Viem aj to, že napríklad Claudio 
Abbado (a to už je ktosi) nekončí svoje 
pô obenie na vystúpení posledným ges
tom. Je ochotný sa dokonca si to aj vyža
duje, že po produkci i si nechá predstúpiť 

mladé talenty na predspievanie alebo 
prcdhrávanie. Dáva šancu iným a pri tom 
buduje zdravú zák ladňu. Viem, že na 
skúšky sa chodievalo aj Karajanovi ... Čo 
bolo možno ešte vzrušujúcej šie, to boli 
skúšky našich spolužiakov. Vedel i sme o 
sebe, rozprávali sme a, nikto sa ničoho 
nebál, nik sa za nič nehanbil, nik nevidel 
okolo eba démonov zlomyseľnosti . 

Dnes? eviem o ničom podobnom. 
Všetko sa to varf v utajení najvyššieho 
stupňa, v izolácii od hudobníckeho kvasu 
na školách. Verím tomu, že nezáujem 
mladých absolventov teoretických dis
ciplín na HTF VŠMU alebo na FF UK 
súvisí aj s touto pštrosou polit ikou. Chy
ba je zaiste aj na strane uvedených škôl , 
obávam sa však, že v dnešnej situácii by 
nebol možný dialóg. Všetko j e to tu po
tom akoby na hlavu postavené. Yo filhar
mónii chcú zainteresovanú a profesionál 
nu kritiku, nič však nenasvedčuje tomu, 
že by chcel i pri spi eť k tomu, aby dajaký 
zainteresovanec alebo profesionál dostal 
náležitý prísun in formácií. Navyše, šéf
dirigent SF, podľa protokolu prvý diri 
gent na Slovensku , stále nie a nie nájsť 
cestu k študentom na akadémii. Kde j e 
teda to premostenie medzi hudobnou 
praxou a školou? Len cez koncertnú akti
vi tu to asi nepôjde. 

Slovenská fi lharmónia akoby osamote 
plávala v stojatom mori . Len z času na 
čas zavanie vánok, ktorý jej bárku posu
nul kam i k obzorom nevšednosti . Vtedy 
je aj o čom písat', vtedy je o čom rozprá
vať, vtedy j e šanca mať z návštev Reduty 
aj rado ť. A koby kto i zatarasil prítoky 
čerstvých vôd. A rgument j e vždy napo
rúdzi: už sme si akosi zvykli všetko zva
ľovať na peniaze. M áme malé platy, tak 
načo sa kamsi pechori ť? Dovoľte mi, 
však zapochybovať, či základným pro
blémom sú naozaj financ ie. Ak aj áno, 
treba ich h ľadať. Všetci vieme taki to aj 
to, že tu, na našom ubolenom Slovensku 
peniaze sú a asi stojí za to a nájsť ten 
správny mešec (ak sa nemýlim, v moder
nom vete sa tomu hovorí sponzoring). 

I ntegračný proces v našich umelec
kých inštitúciách neobchádza ani Slo
venskú filharmóniu a Operu S D - v 
zmysle obsadzovania vedúcich postov. 
Bežný smrteľník mu f pokrútiť hlavou a 
opýt ať sa sám eba, ako to tí ľudia vlastne 
stíhajú. Alebo to vlastne nestíhajú ... ? 
Možno by mali aj v Košiciach, Banskej 
Bystrici alebo v Ž il ine uvážiť, č i neradno 
vstúpiť do tej to rozširujúcej sa únie. Veď 
j e to dnes aktuálne a aspoň ušetria na pla
toch pre vedúcich pracovníkov ... 

Akoby tieto transformačné procesy bo
l i prvoradou záležitost'ou. Naprík lad 
otázky dramaturgie ležia kdesi ladom. Ve
ľa titulov, zrealizovaných počas 49. kon
certnej ezóny, ma prinajmenšom poteši
lo (pozri konkrétne reakcie na stránkach 
HŽ). Prichodí mi to však tak, akoby na 
Medenej mali meter "od buka do buka" 
alebo koncepciu "co dum da l". Sem-tam 
j e možné vrav ieť o logike, zväčša však 
koncerty idú len tak. Ako divoké mustan
gy. V januári päť Beethovenov, pričom 
len nedávno skončený rok 1997 mohol 
byť č iastočne motivovaný pamiatkou na 
génia (rok úmrtia 1827 asi niekomu uni
kol). Kde j e potom predvídavosť? A 
vôbec. Zmätky okolo ového roka (alias 
Dňa štátnosti ) a okolo Troch kráľov mi 
pripadali neuveri teľne úboho a kfčovito. 

Radšej žiadne koncerty ako takéto! 
O jojoj. Už to vid ím tak, že zasa budem 

zlý a škaredý kritik, ktorý nič nevie a rád 
by radi l tvrdým "profíkom". Kolom do
kola. Nič to zato, už sme si zvykli a nič 
tým nenarobíme. Samému mi pripadá 
zv láštne, k čomu ma podnietil záver fii 
harmonickej sezóny. V erte, č i neverte, 
radšej by . om a nechal "vzdelávať" a po
tom spieval ódu slovami finále Skria
binovej l. symfónie: "S láva umeniu ... !" 

IGOR JAVORSKÝ 

Aj pod antipyramídou, fyzicky neprí
jemne atakovanou t. č. s t aviteľským i am
bíciami árodnej banky Slovenska túžia
cej po ďalšom mrakodrape, provokujú
com úbohého daňového poplatníka, po
vedali svoje sezónne "howg". Stalo sa tak 
18. júna. Program SOSR-u, Róberta 
Stankovského a Ivana Sokola, mal akési 
tri základné polohy: "slovenskosť" zastú
pená ambicióznou Sui tou pre symfonic
ký orchester Igora Dibáka, "suverenitu" 
zastúpenú výkonom Ivana Sokola v 

Ivan Sokol Snfmka archfv 

Haydnovom Organovom koncerte C dur 
a napokon " letnosť" (veď letný slnovrat 
sa blíži l) zastúpenú Beethovenovou poe
tickou 6. sym fóniou, zurčaním potôčika, 

spevom vtáčikov, dažcfovými kvapkami, 
letnou búrkou, spevom pastiera ... 

Pekný program, pekné zavfšenie pol
ročného cyklu rozhlasových koncertov. 
V šetko bolo namieste. M ožno, že pozícia 
Haydna, obkoleseného robustnej šími hu
dobnými korpusmi Dibáka a Beethovena, 
nemusela byť až taká idylická. Ivan 
Sokol však aj zo subtílneho koncertu uro
bil udal osť. Ivan Sokol - človek, ktorý v 
kontaktoch hudbou mysl í predovšet
kým na hudbu, človek , ktorý nepozná po
zérstvo a intrigy, človek , ktorý sa neu
spokojí len s "cvičen ím" a ide za mecha
niku a za štrukt úru. Potom aj Haydnov 
"koncertík" je veľkou hudbou. Resumé. 

Symfon ický orchester Slovenského 
rozhlasu veľmi živo zasahoval do kon
certného diania v Bratislave od decem
bra. Zväčša sa dari lo a keď a aj nedarilo, 
nedalo sa hovoriť o trvalejšej diagnóze, 
akou sa prezentuje Slovenská filharmó
nia. V Koncertnom štúdiu l na M ýtnej 
ulici panuje podstatne prfvetivejšia atmo
sféra než v Redute: počnúc manažmen
tom a končiac prístupom hudobníkov k 
ich profesii a k odozvám na ich výkony. 
V rozhla e je všetko akési živšie, aktív
nejšie. Je mi veľmi sympatické, ak členo
via rozh lasového orche tra netrpia tiho
mamom, že na nich stále kto i v závetrí 
striehne, aby ich stále len osočoval a li
kvidoval. etrpia chorobou niektorých 
f ilharmonikov spočívajúcou v postoji "ja 
som fi lharmonik, kto j e viac ... ". Hráči 
SOSR-u jednoducho hrajú. Hrajú v sťa
žených podmienkach a napriek tomu z 
ich koncertov odchádzam väčšinou po
vzbudený a inšpirovaný. Možno, že prá
ve maximálne vyťaženie hráčov zabraňu
je eskaláci i samoľúbo ti a sebaobdivu a 
vedie k homogenizácii výkonov. Možno, 
že práve tvrdá prax v rámci frekvenci{ 
otvára hudobníkom oč i a uši. V rozhlase 
ide o hudbu. Tak by to malo byť a dúfaj
me, že v rozh lase to tak aj ostane. 

IGOR JAVORSKÝ 

V netradičnotn poňatí 
7. júna sme mali príležito ť zúčastniť sa 

na mimoriadnom koncerte Slovenskej fil
harmónie s kórejským dirigentom Sun-Joo 
Kimom. 

V tú horúcu nede ľu bolo, pravda, možné 
vyhľadať aj iný druh osvieženia či ochlade
nia, kto však dal predno t' predohre 
Egmont, op. 84, Trojkoncertu pre husle, 
v iolončel o a klavír orchestrom, op. 56, L. 
van Beethovena a napokon Symfónii č. 9 
e mol, op. 95, A. Dvol'áka, nevol il zle. Bola 
to prfleži tosť strávil' zaujímavý a v istom 
zmysle aj umelecky vzrušujúci večer. 

Pôvodné napätie, spôsobené v úvode 
opatrnými nástupmi, sa postupne uvoľn i lo 

a ukázalo sa, že je aj súčasťou koncepčnej 
l ínie dirigenta. Napriek eventuálne vyslo
veným výhradám treba konštatovať, že zá
sadne nedošlo k ignorovaniu partitúrového 
zápisu. ani k závažnejším porušeniam in
terpretačných zásad. Sun-Joo Kim demon
štroval iný prístup k dielam, iný a odlišný 
od u nás zakorenenej . tradíciou upevňova
nej i nterpretačnej normy. Preto je aj možné 
charakterizovať jeho umeleckú prezentáciu, 
spočívajúcu v zásade na svoj ráznej voľbe 
tempa, ako osobi tý prístup ku klasifikácii 
hudobného času, ktorá, pravda, nemusí 
vždy zodpovedať našim konvenciám. Po
kiaľ chápanie a koncepcia závažnejšie ne
narúšajú štý l, nic je to na prekážku, ba 
môžu slúžit' ako prostriedok na ozvláštne
nie a zvýznamnenic takých úsekov, ktoré v 
zrýchlenom tempe ustupuj ú do pozadia. 
Okrem toho dirigent akcentoval inštrumen
táciu, čo na úkor kompaktnost i viedlo k 
zdôrazňovaniu nástrojových farieb; to rov
nako predstavuje v posledných rokoch vše
obecný interpretačný trend. 

l te j e pekné, keď je v Egmontovi zdô
razňovaná inštrumentálna dramatickosť. V 
tej to súvislosti však viac imponuje nara
stajúci výrazový pohyb. ktorý upozorní na 
myšlienkovú koncentrác iu odvíjajúcu sa v 
službe architektúry klasicistickej hudobnej 
formy. Otázkou však j e, či spájanie dvol'á
kovskej "novosvetskej" poetiky s iným ty
pom chápania romantizmu - bez trad ic iona-

listickej "posvätnosti " - sa stretne u poslu
cháčov so sympatiam i. Prezentovať Dvo
l'áka v bezpro trednej následnosti po Beet· 
hovcnovi - teda viac klasicistického než ro
mantického Dvol'áka (a podľa diagnostiky 
muzikológie toho " najčeskejšieho"), j e dosť 
provokatívne, zábavné, - ale možné. To, že 
Slovenská filhannónia dospela k takémuto 
typu interpretácie opusu 95 je zaiste jedno 
z prípustných interpretačných poňat í. Co 
však bolo treba dôslednejšie ustrážiť, je 
zvuková ucelenosť orchestrálneho telesa: 
plechy by nemal i znieť nad orchestrom, ich 
miestom, podobne ako bicích, je v sublimá· 
ci i súznieť s ostatnými skupinami orchest· 
ra. Sun-Joo Kim má svojský postoj aj k dy· 
nami ke- v tlmených úsekoch vedie orches
ter k dôrazu na intonáciu a farbu, čím ne· 
sporne docieli plastickosť. Pri zosi lňovaní 
však vedie teleso k rýchlej gradáci i, čo je 
do ľ efektný prístup, zväčša však takáto 
prudkosť v dynamike pôsobí dojmom ne· 
kontrolovaného temperamentu. 

V Beethovenovom Troj koncerte sa javil 
interpretačný zámer dirigenta priaznivo. 
Opus 56, z obdobia rokov 1804-5, sklada
teľovho tvori vo exponovaného obdobia, je 
skladbou nezvyčajnou a takou aj ostáva 
Obsadením a celkovým rozvrhom sa pohy· 
buje v neustálej nepokojnej oscilácii medzi 
komornou hrou, väčším ansámblom a kon· 
certovaním orchestra. "Sólová" zložka, re
prezentovaná Kubelíkovým triom, bola 
malou interpretačnou štúdiou: s elegantnou 
štylizáciou husl istky S. lshikawa, v istote 
frázovania vecne zameranou klaviristkou 
K. Bilynskou a viol ončel is tom K. Fialom s 
nepatrne "romantizujúcim" tónom. Tu diri· 
gentov "pokoj" urobil službu veci . V mies
tach prípravy na moduláciu, v zj asneniach 
aj disonantných spojov, v rytmicky zdôraz
nených ú ekoch nechal hudobné dianie tak· 
povediac voľne plynút'. 

V ten horúci koncertný večer mal radosť 
z hudby ten posl ucháč, ktorému nevadil čas 
a priestor a vedel nájsť v ebe rezonanciu 
jej príťažli vých tém. 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 



Zdenek ~acháček - Ladislav Leng, 
priekopník slovenskej etnoorganológie SVIEŽI JUBILANT 

Usmievavého, vždy dobre naladeného di
rigenta Zdeňka Macháčka (nar. 15. 8. 1928 v 
Brne) poznám už zopár rokov. V sedemdesia
tych rokoch som začala pravidelne s ledovať 
produkciu Novej scény, kde pôsobil už od r. 
1957. Spolu s kolegQm A lfrédom Gabaue
rom sme sa dokonca na výzvu Z. Macháčka 

stali internými hodnotiteľmi premiér tohto 
divadelného telesa. Vďaka taktu a diplomacii 
Z. Macháčka, ale aj jeho kolegov z tzv. veľ
kej trojky (Macháček - Kramosil - Slovák), 
sa tal i popremiérové stretnutia so sólistami 
a zástupcami spevohry dialógom, v ktorom 
každá strana si zachovala úctu k svojim po
znatkom a skúseno tiam. 
Zdeňka Macháčka som však spoznávala 

najmä za dirigentským pultom orchestra 
Novej scény, kde neomylne a vždy spamäti 
dirigoval klasické aj súčasné opusy ľahkono
hej múzy. Bol ideálnym "vykladačom" 

Lehára, Kálmána, Off en bacha, ale aj Dusíka, 
ováka, l. Bázlika, T. Šeba-Martinského, 

má za sebou doslova desiatky inscenácií- ale 
aj koncertov so svoj ím orchestrom a tiež s 
rozhlasovým symfonickým telesom: vždy v 
službách operety. Nezabudnuteľnou záslu
hou Z. Macháčka a vtedajšieho riaditeľa S 
D. Hegera, režiséra B. Kramosila, choreo
grafa B. Slováka a vynikajúcich pred tavíte
rov staršej i strednej generácie sólistov zo
stanú prvé naštudovania takých muzikálov, 
akými boli My Fair Lady, West Side Story. 
Fidlikant na streche, Don Quijote, Zorba, ale 
i Cervená karavána, Krečin kij (s nezabud
nuteľným Ivanom Kraj íčkom , ktorý excelo
val aj v Šebovom Revízorovi), Priateľ 
Bunbury, Traja mušketieri - no zv l ášť Cyra
no z predmestia, prvý slovenský rockový 

muzikál, kde zažiari la výrazná mladá gene
rácia interpretov ... Za dirigentským pultom 
vždy stál Z. Macháček. 

Jeho príprava na náročné povolan ie spevo
herného dirigenta bola podkutá štúdiom na 
brnenskom Konzervatóriu (dirigovanie a hra 
na husliach), ako aj na VŠMU v dirigentskej 
triede Dr. Ľ. Rajtera. Prirodzené nadanie a 
spontaneita Macháčkovho hudobného talen
tu sa vždy prejavovali vnútornou energiou, 
ktorú navonok prejavoval ráznym gestom, 
presne kresliacim rytmické doby, nástupy, 
zdvihy a dynamické vlnenia. Macháček ve
del rešpektovať ľudský hlas a dokonale sa mu 
pri spôsobil, čo bolo treba v každej dobe vý
voja S, kde sa striedali peváci viac či me
nej hlasovo disponovaní, orientovaní raz na 
šansónovú interpretáciu, inokedy na veľkoo
peretný spev. Jedinečná pamäť vzbudzovala 
u Z. Macháčka vždy rešpekt u interpretov aj 
u pozorných divákov a poslucháčov. 

Rada si na tohto milého, opt imisticky na
ladeného umelca spomfnam aj v súvislo ti s 
iniciovaním a založením vokálnej súťaže Le
hárovo Komárno. M yslím, že sa netreba 
hanbit', ak sme ju kedys i v polovici osemde
siatych rokov "vymysleli" v bývalom Zväze 
slovenských skladateľov - s tým, aby propa
govala nielen tvorbu veľkého komárňanské
ho rodáka F. Lehára, ale aj tvorbu takých 
piesňových a operetných vel ikánov, akým 
bol náš G. Du fk. Podarilo sa - a dnes má 
Lehárovo Komárno za ebou piiť ročníkov 
súťaže. a čele poroty je vždy diplomatický 
a dobrú náladu šíriaci Zdenčk Macháček. 
Svojfm šarmom a úsmevom vie dodat' dosta
tok elánu nielen ustráchaným adeptom, ale aj 
rôznorodej medzinárodnej jury, kde je každý 
členy osobitou individualitou. 

Poznám ho však aj ako pohotového klavi 
ristu a improvizátora, ktorý dokonale spre
vádza na rôznych prfležitostných koncertoch 
svojich kolegov - spevákov a nikdy neskla
me úrovňou hry. Istý čas pôsobil aj na VŠ
MU, kde inicioval, žiaľ, dnes neex istujúce 
muzikálové oddelenie. 

Z. Macháček v živote kráčal vždy s úsme
vom: na štíte s ľahkonohou múzou. Bolo to 
tak i v časoch, keď sa iní mračil i aj po dob
rom vtipe. Táto v lastnosť mu zostala. Neza
budnuteľne sa zapísal do lovenskej hudob
nej ku ltúry, čfm dokázal, že človek si vytvá
ra domov a zázemie tam, kde má pevné pra
covné i rodinné korene. Zdenčk Macháček, 
tento rodom bodrý Brňan, zrástol za takmer 
50 rokov života v Bratislave o Sloven kom 
a stal sa ozajstným "moravským Slovákom". 

už, milý Zdenečku , nech kráčaš i do ďal

ších desaťročf života vždy s jasom v oku, s 
elánom do práce a s ľahkým krokom v kaž
dodennom živote ... 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 

Ani sa nechce veri ť, že uplynu lo 25 ro
kov od ukončenia životnej dráhy po
predného slovenského etnoorganológia 
a vysokoškolského pedagóga doc. PhDr. 
Ladislava Lenga, CSc. (2. l O. 1930- 23. 7. 
1973). Žil v časoch , ktoré ho viac trau
matizovali, než inšpiroval i k produktív
nej vedeckej práci. Jeho predčasný od
chod snáď urýchli l i najmä posledné pre
pol it izované roky. Rozhodne ho ovpl yv
nil i ex istenčne. Využívam túto príleži
tosť na naznačenie mie ta, k toré si vydo
byl vý ledkami neúnavnej zberateľskej a 
vedecko-výskumnej práce v oblasti et
noorganológie na Slovensku. 

Dejiny etnomuzikológie na Sloven
sku nemajú d lhú minulosť. K ým v m i
nulom toroč í pracoval i na tomto pol i 
iba nadšení amatéri bez dostatočného 

odborného vzdelania, v 20. storočí k 
nim pribudlo niekoľko výrazných osob
ností, ku ktorým rozhodne patrí aj La
d islav L eng. 

adšenie, láska a úprimný vzťah k 
slovenským ľudovým tradfciám bol i zá
k ladným impulzom na ich zbieranie, 
spracovávanie a sporadické vydávanie. 
V " temných rokoch" sloven kého náro
da si mnohí národovci považovali za pr
voradú pov innosť zachraňovať rýdze 
hodnoty národa: jazyk, ľudové piesne, 
zvyky, tance, ľudový odev, skrátka hod
noty, vytvorené a pe tované počas mno
hých táročí. 

Naši bezprostrední predchodcovia, re
prezentovaní za k ladatefskou generáciou 
folk loristov a etnomuzikológov, okrem 
nadšenia a lásky k ľudovým tradíciám 
bo l i už na svoju prácu pripravení aj pro
fesionálne. Popri neúnavnej práci v te
réne videli svoju nezastupiteľnú úlohu v 
umeleckom a vedeckom pohľade na tra
dičnú slovcn kú duchovnú a hmotnú 
ku ltúru. 
Začiatky vedeckej etnomuzikológie 

sa na Sloven ku datujú až od ná lupu 
prof. Jozefa Kresánka a jeho odchova
cov. V o svojich dielach rozpracovali 
mnohé Kresánkom naznačené podnetné 
myšl ienky, nápady, hypotézy, odkazy. 
Roku 1967 vychádza dôležitý ti tu l 
Ladislav Lenga Slovenské ľudové hu
dobné nástroj e (Vydavate ľstvo SA V ), 
k torým sa autor po prvýk rát predstavuje 
ši rokej odbornej verejnost i ako samo
statný vedecký pracovník. Bola to prvá 
kniha svojho druhu v našej literatúre. 
Na tento titul nadviazal i ďa l š ie práce, 
ktoré dnes tvori a základné pi l iere slo-

Na brehu Fínskeho zálivu v roku 1963. 

venskej etnoorganológie. 
Kto osobne poznal L adi slava L enga a 

pri chádzal s ním do pracovného kontak
tu, bol nevyhnutne ovplyvnený j eho 
pracovným nasadením, cieľavedomos

ťou a progresívnymi metódami j eho prá
ce. Ladislav L eng vedel , čo ej jeho úlo
hou, na čo stačí a čo dokáže. Jeho život 
bol íce krátky, ale veľmi plodný. Bez 
toho, aby sme vymenoval i bohatý regis
ter j eho pracovných aktivít a publ ikač

nej činnosti , spomeňme j eho výnimoč

nú sympatickú v lastnosť: dokázal vytvá
rať pracovné t ímy na zv ládnutie úloh, 
stojacich nad možnosťami jednotlivca. 
Tak vznikli ti tu l y Variačná technika 
predn íkov obla tí západného. stredného 
a východného Slovenska v rokoch 1966. 
1969 a 1973, ž i aľ, už ako Lengova labu
t ia p ieseň . Bo l som č l enom tohto pra
covného t ímu a viem, že bez j eho inic ia
tívy, metodologických návodov a udržia
vani a pracovného kontaktu, by sme mu-
el i v našej l iteratúre ešte d lho čakať na 

tieto analy tické štúdie. Dodnes vzoro
vou je Lengova štúdia z roku 197 1, ve
nujúca sa Ľudovej hudbe Zubajovcov z 
V ýchodnej. Obdivujem v nej novátor 
ský prí tup mikroanalýz hry ľudových 
muzikantov bez výdobytkov modernej 
výpočtovej techniky, k toré sú dnes pre 
nás samozrejmosťou. Veľa by sa dalo 
hovoril' o j eho jedinečných ľudských 
v lastnosti ach, ktoré ponúkal plným 
priehrštím najmä svojim naj b i ižším -
najmä po lucháčom, odchovancom a 
spolupracovníkom. Som veľm i rád, že 
som žil a pracoval v j eho bezprostrednej 
b lízkost i. že môžem pokračovať v reali 
zovaní mnohých j eho hypotéz, nápadov 
a ľud kých túžob. 

ALEXANDER MÓŽI 

Marta FOldešová jubiluje Odiš ie l Ladis la v Pačaj 

) 

Priateľov si, na rozdiel od príbuzných, člo
lek vyberá. Napriek tomu, alebo práve preto, 
ueto vzťahy, vzácne "prírodné" úkazy, zväčša 
nepodrobuje exaktnýl)l analýzam. Tie vzťahy 
jednoducho j estvujú. T voria spoľahli vú, hrej i
vú výstuž nášho byt ia .. . 

už, jednoducho, nepýtam sa. ekladiem 
li zbytočné otázky (bez odpovedí), prečo sme 
1a s Martou vzájomne zvoli li za pria teľky. 
Stretávali sme sa na fakulte; na našej katedre 
nis vtedy, priam exkluzívne, vo všetkých roč

níkoch študovalo niečo málo cez tucet. Poč
tom taká solídnejšia rodinka. Letmé stretnu-

tia, nezáväzné chodbové konverzácie, ale aj fatálne rozhovory. 
plynúce v znamení nedopadnutých meteoritov ... a všetko spečate
né slastným stavom študentským, kedy slnko rovnako svieti pre 
každého a ruže kvitnú na každom rohu. 

Maniným prvým prístavom v šírom mori reality sa talo vyda
vateľstvo OPUS. Vtedy rozkvitajúca a prosperujúca inštitúcia jej 
na dlhé roky poskytla žírny priestor na poli editor kom a redaktor
skom. S chuťou , fantáziou a zanietením koncipovala dramaturgic
ké zostavy. profily, striehla na kvalitu zvukových záznamov inter
pretačných, autorských konštelácií, podoby tónov, skladieb, ne
zmazateľne vpí aných do drážok čiernych zázrakov, zvaných gra
moplatne. Obdivovala som jej húževnatosť, elán, dobrú vôľu pre
konávať prekážky, zdravý optimizmus ... Opusovská idylka, ktorá 
sa zdala byť neochvejná, však náhle pominula. Nastali nové rána. 
poznačené revolučnou túžbou všetko "prebudovai, vy lepšit', zreor
ganizovaL začať odznova ... " S novými ránami prišli aj nepoznané 
rany. a Manu osud nevrlo zavrčal (ten osud bol až prijasne perso
nifikovaný). Exkomunikácia od milovanej hudby, práce, ktorá pre 
ňu znamená svet, viedli ku krutým konfrontáciám s drsnou reali
tou. V pozícii "outsidera", našťastie, nezatrpkla. popri práci v cel
kom odťažitom odbore žila naďalej v kontakte s hudbou, publiko
vala, sledovala dianie a trpezlivo naďalej živila svoju profesionál
nu česť ... 

Život však našťastie kreslí sínusoidy. V súčasnost i je Mana opäť 
obložená a dekorovaná svojimi editorskými produktmi. Vo 
Vydavateľstve Rádio Bratislava sa (aj) jej zásluhou množia strie
borné disky, dokumentujúce naše znelé ku ltúrne milieu. Myslím, 
že je tu šťastná, s pocitom napfňani a dávnych túžob a predsavzatí. 
S tíšivým pocitom satisfakcie. 
čo dodať k tej krátkej rekapitulácii, ktorú zaznamenal (krátky) 

život.. .? Vyslov iť prianie - za všetkých priaznivcov a priateľov: 
ostaň sebou, teš sa v zdravf hudbe, teš nás svoj ím milým bytím! 

LILA OOHNALOV Á 

Rady sólistov opery Východoslovenského štátneho divadla v 
Košiciach 6. júna nečakane opustil Ladislav Pačaj. Rodák zo 
Spišskej Novej Vsi (nar. 27. 3. 1937) najprv pôsobil ako č inohe
rec v Národnom divadle v Košiciach. Hereckú rol u zameni l v ro
ku 1960 za spevácku. ktorá sa mu stala najpríťažli vejšou na dl
hých tridsaťosem rokov. V prvom rade bol divadelníkom a komi
kom s nezametiteľným, svoj ským humorom, a preto mu azda bo
li najbli žšie muzikálové a operetné postavy, ktoré možno počítať 
na desiatky. Za mnohé spomeňme aspoň Popiela v Poľskej krvi , 
Boniho v Čardášovej princeznej , Danila vo Ve elej vdove či 
Pimpinelliho v Lehárovom Paganinim. Jeho tenor sa však uplat
nil aj v opernom repertoári , kde sme sa s ním mohl i stretnúť v 
Bludnom Holanďanovi, Predanej neveste, Jej pastorkyni alebo v 
Káti Kabanovej a i. 

Bude chýbať nielen svojmu publ iku, ale tiež kolegom, ktorých 
strhával svojou energiou, nadšením a talentom. R 

Za baletnou umelkyňou 

Po t'ažkej chorobe zomrela 18. júna v Bratislave vo veku 78 ro
kov dlhoročná sólová tanečnica a dramaturgička SND prof. Eva 
Jaczová. Bola absolventkou Akadémie V . G. Troj anoffa v 
Budapešti . Ako sólistka vytvorila v S D úlohy v baletoch 
Labutie jazero, Z rozprávky do rozprávky, Princezná Hyacinta, 
Slovanské tance, Orfeus a Euridika, Coppélia, Raymonda, 
Popoluška a v mnohých ďalších . Bola prvou titulárnou dramatur
gičkou v histórii slovanského baletu. Pôsobi la aj ako baletná teo
retička a publicistka, je autorkou publikácií Učebnica klasického 
tanca, Balet SND a štúdi í z oblasti pedagogiky a histórie sloven
ského baletu. Bola zakladateľkou Tanečného konzervatór ia v 
Bratislave. 
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V dňoch 4.-7. mája tohto roku sa v Prahe uskutočnil35. ročník 
Medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha 1998. Festival 
je podľa organizátorov pravdepodobne jediným televíznym festi
valom, špecializujúcim sa na programy o hudbe a tanci. 

Vari sa zrúti svet, 
ak zmiznú? 

alebo Krátke zamyslenie 
na úvod 

"Je totiž veľmi jednoduché um iestniť 
programy o hudbe a tanci vo vysielacom 
čase okolo polnoci, nás ledne zistiť, že 
majú s ledovanosť na úrovni štatistickej 
chyby a dospieť k názoru, že na obrazovke 
nemajú čo robiť. Vari sa zrúti svet, ak 
zmiznú?" 

Citát z pnbovoru Jil'ího Vejvodu, riadi
teľa Medzinárodného televízneho festival u 
Zlatá Praha 1998, vo mne hneď v prvý fes
tivalový deň vzbudil dojem podobnosti 
slovenskej televíznej reality s tou na západ 
od nás. Problém s vysielacími časmi , nev
ďačná pozícia tvorcov programov o hud
be, či tanci, alebo alibistický postoj vysie
l a teľov a však postupne ukazovali ako 
jedni z mála ·poločných menovateľov sú
časnej slovenskej a západoeurópskej, či 

svetovej (vrátane českej ) televíznej reali 
ty. Skúsenosti , ale musím povedať, že aj 
výsledky ukrajinských a ruských verejno
právnych televízií, prezentované počas 

okrúhleho stola Východ - Západ. alebo 
Fakty, nie frázy, sa slovenskej televíznej 
(verejnoprávnej) realite približovali oveľa 

viac. Zostáva len dúfať, že Slovenská tele
vízia nikdy nedostane Zvláštnu cenu, akú
si cenu útechy, v posledných rokoch ude
ľovanú tvorcom, ktorí musia vynaloži ť 

"nadfudskú" námahu vôbec na vyrobenie 
hudobného programu. Tohto roku získala 
Zvláštnu cenu verejnoprávna televízna 
spoločnosť zo sibírskeho Ťumeňu ... 

Nielen fakty 
Tohtoročná Zlatá Praha ponúkla už tra

dičných vyše sto prihlásených súťažných 
programov o hudbe (vážna hudba, jazz, 
world music) a tanci v malebných priesto
roch pražského Žofína a dôstojný sprie
vodný kultúmy program (spoločenské ve
čery, Koncert pre Zlatú Prahu). Okrem 
spomínaného okrúhleho stola venovali or
ganizátori jeden deň prezentácii televízne
ho kanála Muzzik, ktorý prostredníctvom 
spoločnosti Cable Plus (mimochodom 
pôsobiacej aj na slovenskom trhu) vysiela 
vážnu hudbu, jazz, world music a progra
my venované tancu a baletu. 

Programy súťažili v dvoch kategóriách 
(dokument, hudobno-dramatický pro
gram) o značnou žánrovou rôznorodos
ťou. V kategórii dokument sa tak naprfklad 
stretol evidentne vzdelávací program s 
portrétom významnej osobnosti s hranými 
prvkami a naopak v kategóri i hudobno
dramatický program zasa súťaži l hraný 
film o Schubertovi so záznamom koncer
tu. Dvesté výročie narodenia Franza Schu
berta výrazne oslovilo televíznych tvorcov 
a tak programy o skladateľov i vytvori li 
veľkú, tiež rôznorodú skupinu. 

Aj keď festival Zlatá Praha nepatrf med
zi festivaly, honosiace sa prítomnosťou 
hviezd (napokon oficiálnou filozofiou fes-

tivalu je komomosť, dôraz na obsah, nie 
formu), tohtoročný festival prinajmenšom 
jednu hviezdu mal. Clenom poroty a záro
veň režisérom dvoch súťažných snímok 
bol kanadský režisér Lary Weinstein, v sú
časnosti jeden z najvyhľadávanejších tvor
cov hudobných a umeleckých fi lmov na 
svete. Jeho prezentované filmy predstavo
vali špičku festivalovej ponuky. V rámci 
seriálu Sedem statočných (ukážky z tvor
by členov poroty) bol premietnutý Wein
steinov portrét-pocta Kurtovi Weillovi 
September Songs. Weinstein spolupracuje 
s malou kanadskou producent kou spol oč

nosťou Rhombus Media, ktorá je návštev
nfkom festivalu známa aj z minulých roč
níkov ako spoločnosť honosiaca sa viace
rými cenami, okrem iných aj zo Zlatej 
Prahy. V tejto produkcii vznikli aj Wein
steinove dva súťažné filmy. Hong Kong 
Symphony: Heaven - Earth - Mankind 

(Hongkong Symphony: Nebo - Zem -
Ľudstvo) zachytáva jedinečnú (ale aj kon
troverznú) atmosféru príprav a pripojenia 
Hongkongu k Cíne 30. júna minulého ro
ku. Film je umeleckým dokumentom, v 
ktorom má dominantnú úlohu hudba, ako 
autent ická súčasť zobrazovanej udalosti . 
Takmer bez prestávky je ozvučovaný frag
mentami zo symfónie skladate ľa Tan 
Duna, ktorá v~n i kla na objednávku spomí
naných osláv. V dokumente nachádzame 
tri naratívne roviny: príprava oficiálnej 
pompéznej show na vode, skúšanie sym
fónie a história Hongkongu a jeho vzťahov 

s Cínou, prezentovaná kombinovanou for
mou - využívaním dobových dokumentár
nych záberov i hranými sekvenciami . 
Dominantnú rov inu tvorí skúšanie symfó
nie, ktorej hudba je programovo a veľmi 
účinne využívaná aj v ostatných dvoch ro
vinách (efektný mix hudby, ruchov a ho
voreného slova). Hudba tejto symfónie je 
tak zužitkovaná striedavo ako vnútroobra
zová i mimoobrazová hudba. Podobný 
k l\íč použil režisér aj vo víťaznom filme 
tohtoročného festivalu The War Sympho
nies: Shostakovich against Stalin ( Vojno
vé symfónie: Sostakovič proti Stalinovi). 
Viac ako hodinový film vykladá 4. až 9. 
symfóniu Dmitrija Sostakoviča ako skla
dateľov vnútorný boj s diktátorom. Opäť je 
tu hudba použitá veľmi účinne ako progra
mová hudba k dokumentárnym dobovým 
ukážkam, ktoré striedajú výpovede rus
kých muzikológov, č lenov Sostakovičovej 
rod iny a skladateľových blízkych. Presved
čivo zostrihané dobové ukážky a výpove
de sa nezaoberajú všeobecne známou fak
tografiou, ale dôsledne sledujú hlavnú 
myšlienku fi lmu - prezentovať výsek 
Sostakovičovho diela ako originálne sve
dectvo doby teroru. Obe súťažné snímky 
charakterizuje excelentný obrazový i zvu
kový trih a najmä to, čo dnes slovenský 
divák vidí zriedkavo: symbiózu pútavo 
prezentovanej informácie (naprfklad fak
tografie o umelcovi a jeho diele) a doko
nalej filmárskej práce. 

Do spomínanej tohtoročnej schubertiá
dy prispel aj ocenený program spoločnosti 

Channel 4 Television The Winter 's Jour
ney (Zimná cesta). Porota ocenila vynikaj
úcu hudobnú nahrávku (1. Bostridge, J. 
Drake) a vizuálnu interpretáciu piesňové

ho cyklu, ktorá striedmou formou vystihla 
pod tatu diela. Režisér David Alden inter
pretuje dielo ako psychodrámu, odohrá
vajúcu sa v opustenom šedom dome. 
Úsporný strih (niektoré piesne sa "odo
hrajú" takmer v jednom zábere) a skromná 
ponuka záberov dovoľujú vyniknúť výstiž
ným rekvizitám (napríklad nôž zapichnutý 
v podlahe, halúzka, stol ička), ale aj ges
tám hlavného predstav iteľa , ktorý pred po
chmúrnymi predstavami uniká opäť len do 
prázdnych kútov nevrlej a chladnej miest
nosti. 

O tom, že na festivale tohto druhu zabo
dujú nielen vyslovene hudobné programy, 
presvedčil krátky fi lm M en (Muži). Film 
patrí skôr do kategórie tzv. art fi lmov. V 
príbehu starších ľudí, ktorí sa stretnú v ka
nadských horách, aby vychutnali premenu 
"obyčajných vecí na neobyčajné", nahrád
za funkci u hovoreného slova hudba a po
hyb. 

Ak v predchádzajúcom filme vystupuje 
do popredia spracovanie a forma príbehu, 
v dokumente Dt1ncing for Do/lars: Bolshoi 
in Vegas (Tancovanie pre dolfll'e: Bolšoj 
vo Vegas), prihlásenom spoločnosťou 

Channel 4 Television, je viac zaujímavým 
spracúvaný materiál. Film zachytáva ame
rické turné Baletu Veľkého divadla - niek
dajšej výkladnej skrine sovietskej kultúry, 
ktoré sa skonč ilo finančným schodkom 
l ,8 mil ióna dolárov. Tragikomédia v hlav
ných úlohách s vysokým umením, polo
prázdnymi sálami a milovníkmi hazard
ných hier sa odohráva v Las Vegas na 
konci 20. storočia a autorom je sám život. 

4 
KusPoKusu je názov programu z pro

dukcie Ceskej televízie, hlavného organi
zátora festivalu. Sedem pohybovo-výtvar
ných "kusov" v podaní súboru Baletní jed
notka Kl'eč, známeho najmä zo spolupráce 
s alternat ívnym divadlom Sklep, využíva 
vyjadrovacie prvky videoklipu a súčasnej 
reklamy. Dielu sa nedá uprieť originalita a 
pôvodnosť televízneho spracovania- nejde 
len o mechanické nasnímanie pohybového 
predstavenia, originálny obrazový strih 
vytvára pohyb-choreografiu, ktorá by ne
bola v skutočnosti realizovateľná. Kon
centrovaný jazyk reklamy a videoklipov je 
však účinný na malej ploche a päťdesiat

minútovému celku chýba súdržnosť. Na
priek tomu porotu zaujal "ud ivujúci spô
ob stvárnenia, zmes vtipu a irónie". 

Slovensko na festivale 
Bez oficiálnej odozvy zostala produkcia 

zo Slovenska. Slovenská televízia prihlá
sila do súťaže dva programy dramaturgič

ky Mart iny Tolstovej. 
Dokumentárny film Hovory na úteku 

alebo Cudzinci v divadle režiséra a autora 
Jara Riháka sleduje osudy umelcov z 
Ruska, Ukraj iny, bývalej Juhoslávie, Ar
ménska a Bulharska, ktorí našli profesio
nálne uplatnenie na Slovensku . 

Televízny portrét Franza Schuberta 
Večný púmik (scenár Igor Javorský, réžia 
Fero Palonder) sleduje životné o udy skla
dateľa a sprostredkúva jeho kľúčové, najmä 
komorné diela. Ani jeden z týchto progra
mov nenaplnil ambície festivalového pro
gramu, ktorý by mal takpovediac "vytfčai" 

z bežnej televíznej produkcie. (Aj keď tieto 
dva programy "vyt fčal i " z bežnej prodúk
cie tohto druhu v STV.) Výroba takého 
programu si obyčajne vyžaduje zvýšené 
výrobné nároky, najmä na počet natáča

cích dní, ale aj postprodukciu. Za málo pe
ňazí, málo muziky ... Urč ité východisko z 
neutešenej situácie okolo postavenia váž
nej hudby v rebríčku hodnôt STV načrtol 

tretí súťažný program slovenskej prove
niencie. Režijný debut v "civilnom povola
ní" redaktorky STV Evy Holubánskej Sólo 
pre Editu vznikol v produkcii spoločno ti 
Abra Cinema - teda v prostredí mimo ve
rejnoprávnej televízie. Výroba umelec
kých programov v súkromných spoločnos
tiach je bežnou realitou v západnej Európe, 
alebo v evernej Amerike. Na Sloven ku 
ide skôr o výnimky. Svojho času slávil na 
medzinárodných festi ttaloch ú pechy v sú
kromnej produkcii vyrobený fi lm Opera 
Session režiséra Vladimíra Balca (mimo
chodom aj na Zlatej Prahe). Ci si doku
ment o minuloročnej návšteve " kráľovneJ 
koloratúry" v Bratislave, ktorý Sloven ká 
telev ízia nedokázala zreal izovať (!}, nájde 
nasledovníkov, ukáže budúcnosť. 

Festival Zlatá Praha 1998 potvrdil SVOJU 

oprávnenosť i životaschopnosť. Života· 
chopnosť kvalitou ponúkaného programu 

i služieb a oprávnenosť svojou takmer sve· 
tovou unikátnosťou a stále sa zužujúcim 
medzinárodným priestorom pre stretávanie 
sa tvorcov ohrozeného druhu, ktorým hud
ba na televíznej obrazovke stále zostáva. 

••• 
Ocenené programy Medzinárodného te

levízneho festivalu Zlatá Praha 1998: 
Zlatá Praha (hlavná cena dotovaná čiast

kou IO 000,- DM) 

The War Symphonie : Shostakoricb 
against Stalin (Rhombus Media, L. 
Weinstein, 82 min.) 

ť':esk:ý kryštál 
The Winter ' s Journey (Channel 4 

Televi ion, D. Alden, 74 min.) 
Countrecoup (Television Suisse Ro

mande, P. Magnin, 26 min.) 

ť':estné uznanie 
Men (Arts Council of England, M. 

Will iams, 20 min.) 
Dancing for Do/lars (Channel ~ 

Tclevision, A. Macqueen, 5 1 min.) 
KusPoKusu (Ceská televízia, M. Caban. 

51 min.) 

Zvláštna cena 
Viva /di: The Four Seasons (TV Tiu

men-region, L. Gultajeva, 37 min.) 

ANDREA SEREONOVÁ 



älie to takmer neuveritel'ne, ale je to skutoč
at lpičkový umelecký sllbor Lllčnica, stále 
očarujóci svojou mladistvou prífažlivosťou a 
mz o4kazlivým elánom, oslávil svoju plltde
lialbl! 

Pri príležitosti významn6ho životného jubi
lea či pracovného jubilea je zvykom bilancovať 
'fslcdty práce, analyzovať výhry či prehry. Ak: 
jeosltvencom umelecký kolektív, je samozrej
IIMllfou prezentovať dosiahnuté tvoriv6 óspe
chy a interpretačná kvalitu na pódiu či na scé
~e.Jubilujllca Lllčnica oslávila okróhle narode
lily spevom a tancom - jednoducho - kw:n§tom 
1i aajvlastnejším. 
Celovečerný program tanečného sllboru "50 

niov krásy" v Istropolise, spomienkový kon
cat venovaný tvorbe Svetozára Stračinu, a dva 
nwlielne koncipované koncerty lllčničiarskeho 
z1au. prilákali desiatky priamivcov. 

Od prvých rokov ~vojej existencie sa kolek
Ul mladých spevákov - počas vyše tridsaťroč
lliho umeleckého pôsobenia prvého zbormaj
ltra Dr. Štefana Klimu - vypracoval na vyspelé 
ltle\0. Od pôvodného vokálneho súboru , dopl
ňujúceho vystúpenia tanečnej zložky telesa, 
!OOr halitatívne rástol a umelecky sa pro fi lo
ul. Pod cieľavedomým vedením zbormajwa 
roz!1roval svoj repenoár od interpretácie jedno
duch)ch úprav ľudových piesní k náročnej a 
cappella literatúre sk ladateľov renesancie, ba
roka. až po tvorbu súčasných skladateľov. A tu 
tttb3 1dôrazniť kompoličnú po.wrnosť domá
(l(h aUiorov, ktorí sa inšpirovali špecifickým 
:llcrprer ačným prejavom 7\wru. Sviežosť výra

m, tvámy a plastický zvuk, vrúcna, emotívnosr' 
Kh motivovali ku komponovaniu skladieb pria
mo "na telo" zboru. Príkladná vokálna kultúra, 

presvedč ivý, neraz až strhujúci prejav 7boru, 
zaujal publikum v koncenných s ieňach domá
cich a zahraničných kultúrnych centier, od 
miest Európy, cez Japonsko, Kóreu, USA, 
Argentínu aď. 

Umeleckú štafetu prevzal po odchode Dr. 
Klimu - pred l S. rokmi - terajší umelecký šéf 
lúčničiarskeho zboru prof. Peter Hradil. Pod je
ho vedením zbor dosiahol ďalší výrazný pro
gres, ktorý ocenili krit ici i odborn íci v porotách 
zborových súťaží a festivalov. Osobnosť Petra 

VEČNE :MLADÁ LÚČNICA 
Chrámový koncen speváckeho zboru Ll1čnica 

Ylostole Najsvätej šieho Spasiteľ (Jezuiti) pripo
llinal 28. mája slávnostnú atmosféru osláv päť
de,latin nielen vznešeným a akusticky zaujíma
l)m pro tredím, v ktorom sa večer odohrával, 
«aj zloženfm poslucháčstva - bývalí lúčničiari , 
zbonnajstri a hlasovf pedagógovia, ale aj tf, ktorí 
fandia zborovému spevu. Potlesku a prídavkom 
nebolo konca. A zaslúžene! Lúčnica v minuloM i 
dnes zostáva vrcholom zborového umenia v na

;oo,, ale i zahraničnom meradle - nielen vzhľa
OOm na početné ceny, ktoré získala pod vedením 
Dr. Stefana Klimu, ale aj prof. Petra Hradi la, ale 
naJmä pre stále udržiavanú vysokú úroveň vokál
neho umenia, ktoré je métou ďalším slovenským 
zborovým telesám. 
Zakiaľ sa propagácia masmédií sústredi la naj

ma na premiéru tanečného telesa Lúčnice, zbor 
13 pokojne a sústredene pripravoval na svoje 
O\la1y hneď dvoma typmi programov. Ten, pri 
ktorom sa tastavíme, Zborov6 paralely pri oltári, 
lll3llákavú dramaturgiu. Jeho podstatou bola in
rrpretácia v Idy dvoch diel ~k ladateľov na rovna
l) duchovný, resp. liturgický text, pomedzi kto
Q zaznievali modlitby, žalmy a čítania z evanje
hl v podaní člena činohry SND Stefana Bučku. 
Dramaturgia nadväzovala jednak na tendenciu 
b}valého dlhoročného L:born1aj stra Stefana 
Klimu, ~nažiaceho sa odpútať spevákov len od 
~el'odnej funkcie k tanečným číslam Lúčnice, 

11ipadne od repenoáru, vychádzajúceho z folk
iomych tradfcií a uviesť spevákov aj do sveta 
zborovej literatúry všetkých vekov a štýlov. Na 
druhej strane sa v Zborových paralelách pri oltári 
JJeukázala cieľavedomá tendencia prof. Petra 
Hr.ldila o programová ponuku, ktorá láka svojou 
oeobyčajnosťou a sllčasne je atraktívnou pre 
ltdných posluc.báčov, inklinujllcich Iru kráse a 
IDCditatfvnosti duchovnej literaniry. 

Ak si Lúčnica uchovala d lhoročnú výkonnosť 
ahalitu zboru, je to zásluha najmä spomínaných 
dloch dirigentských osobností. Na druhej strane 
' koncepcii Petra Hradila mo!no badať prispôso
~me sa dnešnému trendu umeleckého vývoja, 
llorý si žiada nielen hlboké diela, ale aj lákavé 
11ojím pôvodom, štýlom. Prosto - umelecké 
lxlnbóniky. a nedotýka sa to len tohto programu. 

Zborové paralely pri oltári uviedla Bellova 
&Iba To deň, ktorý učinil Pán. Krásna, nároč
. I'Okálnou sadzbou aj inšpiráciou skladateľa. 
\o najefeknejšfm entrée bola dvojica "otčená
IOY': Otče náš (N. Ked rov}, vypracovaný do naj
~nejšfch dynamických odtieňov, ktoré dodá-
13jú tejto popul árnej skladbe priam mystickú 
~u a dimenzie modlitby a Otče náš od M. 
S.hneidra-Tmavského. Schneidrova skladba je 
tdiato polyfónne štruktúrovaná, čo si vyžiadalo 
ou\lredenosi a technickú bri lan tnosť spevákov. 
P!rmiérovou bola Ave Maria od Hanuša Doman
ilho, ktorá zaznela ako paralela k známej 
Goonodovej-Bachovej Ave Maria (so sopráno
~m sólom). Domanský si zvolil pre svoju novú 
limpozíciu princíp kánonicko-polyfónneho ve
~ma melódie s využit ím jedného slovného spo
mia "Ave Maria", ktoré rôznym spôsobom mo
lfikoval a hudobne analyzoval. Jeho sústrede
-N na anjelské pozdravenie budúcej Matky 

Božej asketizovalo obsah textu a tým aj celej 
skladby - napriek premy~ lene a bohato moder
nisticky vystavanej hudobnej rorme. Gounod
Bachova skladba zaznela VL:ápätí ako sladké, 
erektné intenneao, známe a populárne medzi 
sólistami i l borovými spevákmi . Gloria - ďalš ie 
zastavenia sakrálnej , v danom prípade omšovej 
podstaty - zaznelo jednak z Palestrinovej omše 
Lauda Sion, jednak z Hrušovského Missa pro iu
ventute. Bohato polyfónne štruktúrovanú Pales
trinovu kompozíciu vystriedal expresívne oslav
ný hudobný text súčasného slovenského sklada
teľa , ktorý kladie mimoriadne nároky na zboro
vých interpretov ... Lúčnič iari si s nimi hravo po
radi li. Sanctus z Missa brevis od A. Brezinu a 
Sanctus L: Requiem od z. Lu":íša bolo "súčasnou 
paralelou" na omšovú časť: v prípade Brezinu v 
prevažujúcej radostnej oslavnej nálade, u Lukáša 
v dominujúcej kompozičnej premyslenosti . Z. 
Lukáš sa predstavil ešte raz svojím Requiem ae
ternam z Requiem, aby VL:ápätí zaznelo Requiem 
aeternam L: Verdiho smútočnej omše. Tak ako v 
predchádzajúcej Luká~ovej ukážke i tu ~me 
vzdali úctu najmä autorskej koncepcii a maj
strovstvu. U súčasných skladateľov nemožno ho
voril' o výraznej melodickej línii, skôr o melodic
kých fragmentoch, ktoré autori umne spájajú, 
prípadne rozkladajú a znovu kombinujú, aby ni
mi zaujali poslucháča vždy v nových súvislos
tiach. Lu" áš je majstrom tohto princípu. O to 
väčšmi lahodil romant ický princíp krásnej meló
die, ktorá zaznela z Verdiho Requiem. Precí
tenosť podania sólistky Magdalény Blahušia
kovej, bývalej č lenky zboru Lúčnica, dnes po
prednej sólistky opery SND - sa snúbila s éteric
kým prejavom zboru. Skoda trochu nižšie posa
deného 7áveru v sóle... C. Orff bol tentokrát 
predstavený spolu s P. Ebenom vo vďakyvzdaní 

laudes. Vitalita a energiou sršiaca skladba ne
meckého autora v Laudes creaturarum vystrieda
la premyslenú a mimoriadne náročnú kompoL:í
ciu Petra Ebena Cantico delle creature, pričom 
canrica tu bolo menej, než kreov.1nia bohato po
lyrytmicky a polyfónne vedených hlasov. V oboch 
prípadoch išlo o vrchol technických požiadaviek 
na zborové, vyše SO-č lenné L:borové teleso 
Lúčnice. (Sk oda trochu rozladeného akordu v Lá
vere Orffa ... ) Efektné finále oficiálnej časti kon
cenu (po ktorom nasledovali vytlieskané prídav
ky nadšených poslucháčov) tvorili dve aleluja: 
Hallelujahl od V. Yoomam.a a Aleluia od J. Da
dapa. Obc diela patria do štýlu programovej 
"bodky". Priznám sa však, že mi trochu rozbi li 
meditatívny zážitok z dávnych i súčasných skla
dieb na sakrálnu tému... Okrem M. Blahušia
kovej boli sóli stami koncenu Alena Pradlovská, 
Monika Trčková, Peter Michalec, recitátor Ste
fan Bučko a organista Ján Vladimír Michalko. 

Zbor Lúčnice je pod vedením vynikajúceho a 
citl ivého zbonnajstra prof. Petra Hradila (ktorý 
má nielen profesionálnu kultúru, ale tiež srdce na 
pravom muLikantskom mieste) telesom s obdi
vuhodnou kvalitou hlasov, ladením, so schop
nosťou jemného modelovania dynamiky či 

zvládnutia najkomplikovanejších panitúr súčas
ných autorov, ktorí neraz vedú hlasy inštrumen
tálne. Navyše je to súbor neustále sa generačne 

Hradila ovplyvnila predovšetkým pestrosť dra
maturgie, v ktorej okrem klasického repertoáru 
a cappella na~la miesto aj tvorba štýlovo blízka 

mladému človeku, skladby inšpirované j az
zom, spirituály, piesne z muL:ikálov. Pestrosť a 
variabi lnosť dramaturgickej skladby zaručujú 
aj diela duchovného charakteru, ornšovej a ora
toriálnej literatúry. 

S takto koncipovaným programom sa jubi
lujúci Spevácky zbor Lúčnice predstavil na 
dvoch koncenoch. Už samotný názov druhého 
koncenu Od l\1dovej piesne k oratóriu (30. má
ja v Redute}, naznačil umelecký zámer tvorcov 
programu, prezentovať (v prvej po lovici) reper-

obmieňajúcich nadšencov (s náročnými požia
davkami L:O strany dirigenta, než v dlhoročne 

ustálenom zbore), ktorí zostali verní svojmu ko
níčku - ba doviedli ho na profesionálnu bázu. Po 
Slovenskom filharmonickom zbore nemáme na 
Slovensku zbor, ktorý by trvale dosahoval tak6 
óspechy a mal tak6 vysok6 krit6riá na svoju prá
cu - vrátane pozoruhodnej §{rky repertoáru. 

Je m1 ne~m1erne 1\íto. že svoju pomámku o uvedení 
llaydnovho S1vorenia v úvode lohtoročného Kuhúrneho 
tela mu\ím uvJes( konštatovaním. 'e MesiSké kultúme 
stredisko hlavného mesta Bratislav) u! niekoľko rokov 
nepova/uje jediný odborný hudobný časopis l<l natoľko 
dôležitý, aby ho o svojich programoch nielen infonnova
lo, ale vôbec. ako je to v civilitovanom a najmli kuhúr
nom svete bežné. poskytlo mu prhtup na jeho podujatie. 
V žiadnom prfpadc v~ak nebude platil tn:ime heslo, 'e 
ako sa do hory volá. tak sa oz) va, prc1o'e e~te Jestvujú 
ist~ kontakty, vďaka ktor) m \me sa na poslednú chvflli 
vôbec dozvedeli, Je v úvode Kuhúrncho Icl a zaznie "ne
jaké" llaydnovo Stvorenie. A ak by sa o tomto fakte do
tvedela aj ši~ia kuhúrna a hudbymilovná obec Bratis
lavy. mohla byl aj účas( publika v koncertneJ s1eni 
Slol'cnskeJ filharn1ónic adek v:llncj~in. rovnako aj ohlas 
1oh1o podujatia v m~di:ich. u} ale, komu niet pomoci ... 
v~ak to po7nthe. 

Skrálka, i~l o o dobre utajené podujalle uvedenia l layd
novho oratóriu S1vorcnic v inlcrprelácii orchestra Solis
tes Euro~ns Luxembourg, k10rý sme ešle nedávno ví
tali ' nádejou. k aJda častejšie spe"rí náš hudobný Jí
vot. a predvedení Haydnovho oratória participoval 
Spev~ zbor mesta Bratislavy pod vedením Ladislava 
lloláska, 'iO sólistickými kreáciami Danielie Halbwa
chsovej (Mauritius). Tommasa Randozza (SR ) a Maxa 
Wittgesa (USA). 

Nebudem sa ši~ie rozpisova( o tomlo podujmí l kon 
cepčného hľadiska. ale súdiac podľa programu, usporin
datclia Kuhúmeho leta ho dostali prakticky "t.a facku". 
prelote bol súčas(ou koprodukčného podujalia s fcsliva
lom v Echternache a európskeho stretnutia v Ottobeu
rene. Tolko faktografia. 

Druhou podslamou čnou 1oh1o poduja1ia bol fakl, 'e 
10 bol konccn na vysokej umeleckej i nlcrprelačncj úrov
ni. Predovšetkým IA'I~luhou dirigujúccho Jacka Manina 
Händlera. ktorý nie prfm "táJivné" llaydnovo dielo oli
vil pozoruhodn) mi interprctačn)mi prvkami, uvedomiac 
si, že pramení v lländlovom odkatc a oratórnom št51c. 
T5m sa mu ' )darilo kontraslné polamovanie recitalfvov, 
lyrických a drammických plôch. ako aj pôvodnej llayd
novej runokla\icistickej ľudovej ornamentiky. Vďaka 
lomu bolo mo,né Haydnovo oralórium vníma( počas 
dvoch hodín bet prestávky. bet tntlm"y únavy či ocha-

toár blízky každému lúčničiarovi. Ľudové pies
ne v spracovaní sk ladateľov O. Ferenczyho, l. 
Hrušovského, B. Urbanca zneli v podaní teraj
šej mladej generácie zborových spevákov, pod 
taktovkou Petra Hradila a asistentky dirigenta 
Eleny Matušovej , zvukovo tvárne, kult ivovane, 
muzikantsky presvedči vo. Gesto ponúknuť na 
koncene priestor d lhoročnému L:bormajstrovi 
Dr. Stefanovi Klimovi sa stretlo s úprimnou a 
mimoriadne srdečnou odozvou u publika. Niet 
sa čomu čudovať - v auditóriu privítali "svojho" 
dirigenta desiatky bývalých členov, ktorí spie
val i pod jeho vedením. A aj teraL:- dve skladby, 
Coš Janoška, v spracovaní A. Moyzesa a stály 
repertoárový titul, Lúčne hry od Z. Miku lu, 
evokoval i spomienky; zneli kultivovane. s 
emocionálnym zaujatím, v presvedčivej kreácii 
zbormajstra a zboru. 

Ďalšia časť koncen u patrila vokálno-inštru
mentálnym kompozíciám Dezidera Kardoša, 
Tibora Andrašovana a Miroslava Smída, dl ho
ročného dirigenta orchestrálnej zložky Lúčni
ce, ktorý opäť stál pred svojím orchestrom, ten
tokrát zloženým z bývalých hráčov, teraz čle

nov profesionálnych telies. 
Svojou aktívnou účasťou potešil i aj viacerí 

bývalí č lenovia Lúčnice , poprední vokálni só
listi M. Hajóssyová, M. Blahušiaková. J. P. 
Ábel a l. Pasek. Za dirigentským pultom or
chestra Komornej opery stál Róben Stankovský 
a Marián Vach. Znel úspešný titul skladateľa 

Andrew L. Webbera (Rekviem), s ušľachtilo 
znejúcim ku ltivovaným sólom sopranistky Ľ. 

Vargicovej a zboru Lúčnice. V záverečnom, 

Agnus dei z Mozanovho Rekviem sólový pan 
predniesla M. Hajóssyová a napokon zazneli tri 
čast i z Omše d mol " elsonovej" J. Haydna. 

Všetci účinkujúci demonštrovali vysokú 
umeleckú úroveň, prispel i ku skutočne sláv
nostnej a sviatočnej atmosfére dôstojných osláv 
jubilea Lúčn ice. ELEONÓRA KYSELOVÁ 

O doteraj šej ceste zboru Lúčnice nás poinfor
moval po každej stránke (i tej grafickej) obsaho
vo i dokumentačne bezchybne zostavený bulle
tin, ktorého autorom je Dr. Stanislav Bachleda. 
Je to akýsi sumarizátor a tiež historický doku
ment o doteraz prejdenej SO-ročnej ceste stále 
mladej speváckej Lúčnice. 

TEiffiziA URSÍNYOV Á 

Snímka V. Há k 

bujúceho táujmu. Ro1~írený orchc"er. ako ho poznáme 
1 prcdchádtajúcich vy'olúpení. hral i napriek du\neJ Icl
nej almo>férc v Redute veľmi kuhivovanc, plaslicky u s 
plným intcrpre1ačným nasadením. Vysoko oceňujem 
predovše1kým ncdirigované basso conlinuo, a najmlt pil
na prvého če l ist u, k10rý jed inečným ba vzorovým ideál
nym barokovým tónovým a agog1ckým. bohato diferen
covaným rcg1'>1rom. spolu ; nemenovanou čembalistkou. 
vytvorili krá>ny kontrapunktický pric!>tor skvelým reci
tatfvom. A propos - sólisli. Žiadne zvučné mená. A spol\ 
pre mlia (a určite aj pre usporiadateľov. keď podujatiu ve
novali lUk pramalú propagačnú poLOmos(). Konečne sa v 
oratóriu u nás vokálne nič neforsírovalo. V~etci sólisti sú 
trcjmc veľmi dobre vyškolení v ormórnej interpretácii 
(barokovej i rano"lasicislickej litcralúry). výborná dekla
mácia, kultivovaný decentný prednes. mäkké nasadzova
nie hudobných frá7, oblúkovil~ vytváranie ariómych 
panií s dôrntom na hudobnú vý\tavbu. gradáciu my~
licnky a pod .. boli hlavnými i nterprelačnými devílami 
koncertu (sumo7rejmc, 10 isté platí aj o funkcii orchestra, 
kde bolo lrcjmé či ide o sprievod, alebo o funkčnú in~t 
rumentálnu plochu). Vysoko hodnot Im aj Spevácky zbor 
mesta Bratislavy, ktorý sa ;vojcj náročneJ úlohy zhoslil 
naozaj vysoko profe\Íon:llne a naJinä v ;ólo-zborových 
paniách dal dielu patričný bk a dynamickosť. 

Chvalabohu, Je na úvod Kuhúmcho Iein 7atnel la"ýto 
kvalimý konccn, no žialbohu, že pre organizátorov to 
bolo iba podujal ic hodné luristickcj 'ctóny. už. aj to je 
obral ná~ho umeleckého Mnerov:mia ... 

Keď llaydnovo Stvorenie po prvýkrá! uviedli 23. aprí
la 1798 - teda práve pred 200 rokmi - \IC! - ;,úkromne v 
paláci knie]a(a Schwanenbergera a polom verejne vo vi
edenskom Burgthemri, divadlo bolo. ako hovoria doku
menty, doslova natrieskané. "Bolo 11! ncprcd.\tavitcľiu!
hovorf dokument - v akom ticlw 11 ,\IÍ.,trcdcnf si publikum 
vypočulo celi! orntórium, preru.~ujúc ho ib.1 tichými vý
J.riJ.mi nn najfrnpujúccjšfch miwac/1 a po ktlldom úseku 
a každej fll\ti nnd~eným potle;kom". V Bra1islave kon
certná sála natrie.,kaná nebola - a mohla byl. Bolo tam 
však kultúrne publikum. ktoré nadšene tlieskalo až na Lá
ver. Standing ovation. bol namieste. Škoda premárnené
ho 200. výročia na lak umelecky náročný projek!, samoz
rejme, lO wany U'>poriadateľa ... 

MARIÁN 1UlÚK 



Národné hudobné centrum. 
Slovkoncert 

l. 8. - 15.00 h Terchová, Rímskokatolícky 
kostol sv. Cyrila a Metoda 
Vokálny súbor Close Har
mony Friends 
Čcmo.~ské spirituály a gos
pely 

5. 8. - 19.00 h Nitra, Nitrianske mázeum 
Bratislavské klarinetové 
kvarteto 
Matej Drlička, klarinet 
Jozef Eliáš, klarinet 
Vladimír Kanta , klarinet 
Peter Drlička, basklarinet , 
um. vedúci 
Hummel, Desporres, Ku
bička, Smith, Gyulai-Gaál, 
Bernstein 

12. 8.- 19.00 h Nitra, Nitrianske mázeum 
Klavírne trio Istropolis 
Katarína Brejková, klavír 
Zuzana Paštéková, husle 
Teodor Brcko, violončelo 

Schubert, Schedl, Brahms 

13. 8. - 19.00 h Banská Štiavnica, Lapidá
rium Starého zámku 
Peter Michalica, husle 
Marica Dobiášová, čembalo 

Viva/di, Pergolesi, Hiin
del. Albinoni. von Paradis, 
Mozart. Bach. Gounod 

22. 8. - 19.00 h Banská Štiavnica, Lapidá
rium Starého zámku 
Vokálny súbor Close Har
mony Friends 
Čemošské spirituály a gos
pely 

23. 8.- 18.30 h Uíčky, Liptovsk6liečebn6 
kópele, LD Choč 

24. 8.- 19.00 h m, Prírodné liečebné kópele 
Stretnutie s krásou 
Diela starých majstrov na 
husliach a čembale 

Pete r Michalica, husle 
Marica Dobiášová, čembal o 

Viva/di, Pergolesi, Hiindel, 
Albinoni, Paradis, Mozart, 
Bach 

24. 8. - 15.00 h Bojnice, LD Mier 
20.00 h Turčianske Teplice, LD Fatra 

V čarovnom svete operety 
Eliška Horná, soprán 
Peter Šubert, barytón 
Zdenčk Macháček , klavír 

26. 8. - 20.00 h Stará Lesná, Hotel Académia 
Komorný súbor Societa Ri
gala 
Telemann. Viva/di. Gašpa
rík. Haydn, Mozart. Krák 

"V""I- <>rga.-. .. -v-é d.-.._ 
J .. zefa. CWres~a. 

30. 6. László Deák (Maďarsko) 

Bach, Liszt, Mende/ssohn-Barthol
dy, Grešák, Antalľľy-Zsíross, Olsson, 
Koloss 
Patronát: Kultúrny inštitút Maďar

skej republiky v Bratislave 

14. 7. Zuzana Ferjenčfková (Slovensko) 
Bach, Liszt, Franck, Grešák 

28. 7. PeterReifers (S lovensko) 
Bach, Mesters, Schneider-Tma v
ký, Liszt, Grešák, Eben, Reifer. , 

Franck 

ll . 8. Elke Eckerstoďerová (Rakúsko) 
Bach, Brahms, Reger, Grešák, 
Franck, Sulzer, Messiacn 
Patronát: Rakúske kultúrne centrum 
v Bratislave 

25. 8. JosefPopelka (Česko) 
Bach, Martinú. Grešák, Wiedennann, 
Franck 
Pod záštitou Generálneho konzulá
tu ČR v Košic iach 

8. 9. Josef Serafin (Poľsko) 

SéiWa, Bach, Grešák, Franck, Alain 
Patronát: Poľský inštitút v Bratis
lave 

23. 9. Thomas Trotter (Velká Británia) 
Bach, Moz.ut, Rogg, Grešák, Parry, 
Lemare, Prokofiev 
Patronát: British Council v Bratis
lave 

Koncerty sa konajú v chráme sv. Egídia 
vždy o 20.00 h 

IDavný sponzor: ZiKi, s. r . o., Bardejov 

Objednávka predplatnéh o n a dvojtýžd ennfk 

HUDOBNÝ ŽIVOT 
Hudobná súč<'snosť - Rozhovory s osobnosťami domácej i svetovej hudobnej scény -

Portréty skladateľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncertný život - Recenzie 
knižných noviniek a CD nahrávok - Opera, opereta, muzikál - lnfom1ácie zo zahranič ia -
Profi ly slávnych osobností - Rozhlas a televfzia - Festivaly doma a v zahraničf- Hudobný ži
vot v regiónoch - Fejtóny - Inzercia - Servi HŽ 

Objednávky posielajte na adresu: 

HUDOBNÝ ŽIVOT, Michalská 10, 815 36 Bratislava 

Priezvisko, meno, titul ........... ................................................................................................... . 

Adresa . . .. . ...... ... ...... .. ...... ... . ..... ... . ...... ... ...... ... ........ .. ...... ... . ..... . .. . ...... ... ..... PSČ .................. .. ... . 

Hudobný život objednávam pre ........................................................................ ....................... .. 

Presná adresa ........................ ....................................................................... 000 ........................ . . . 

Predplatn~ hradí .. oo ........... ........ ................................ oo .................... oo ................... .............. .. oo .... . 

Adresa .. ....... ......... .... ...... ... ...... .... ...... ... ...... .. .............................. ..... ........ PSČ .. ...... ............... . 

Objednávam Hudobný život od čísla ..... oo ........ .. ................ oo• Počet výtlačkov .................. oo .... . 

Podpis .......... .................. ................... .......... ............................................... .... ........................... . 

Cena ~ho čísla 8,- Sk. celo~ predplatn6 192,- Sk, polročn~ predplatné 96,- Sk vrá
tane poštovn~ho. Pri objednávkach do zahraničia + poštovn~. 

6 
Tatranské hudobné l e to 
16. 7. - 19.00 h Es brenntl kostol Progmm: Veracini, f1p 

r1ini, Villa-Lobos, Gra 
dos. S;.~rasate. Fa/In 

Poprad, sála 
ZUŠ 
(MsKS) 

Ervín Schonhauser, spev 
E.G.O. Group 
Eugen Gnoth, klavír 
František Nozdrovický, ba
sová gitara, akordeón 
Stanislav Kertés, bicie ná-
troje 

Ulrich Ulmann , konferans 
Program: Židovské lirdové 
a religiózne piesne 

20. 8.- 19.00 h Stretnutie s krásou 
Kúpele Diela starých majstro1 111 

ový Smokovec husliach a čembale 
LD Palace Peter Michalica, hu lc 

Marica Dobiášová, 
čembalo 

21. 8.- 19.00 h Progmm: Viva/di. Per~ 
Tatranská lesi. Hiindel. Albínom. 

20. 7. - 19.00 h Husrový recitál Polianka Paradis. Mozart. Bach 
Starý Smokovec Dalibor Karvay, husle Wolkrov 
Kino Kriváň Daniel Buranovský, klavír OLÚRCh 
(TKC) Program: Vítali, Mas enet. 

Saim-Saens, Paganini 24. 8. - 19.00 h 
Kúpele 

Societa Rigata 

3. 8. - 19.00 h Barokové kvarteto Žilina Vyšné 
Ružbachy 

Monika Štrc itová. nauu 
Zuzana Gréková, hoboj 
Adriana Vessová, fagot 
Robert Gašparík, kla1ír 
Progmm: Telemann. Vil'~ 
di. 1/aydn, Mozart. Gaí!l 
rík 

Kúpele 
Vyšné 
Ružbachy 
4. 8. - 19.00 h 
Kežmarok 
(MsKS) 
Drevený arti 
kulárny 
evan jel i ck ý 
kostol 

5. 8. - 19.00 h 
Kúpele 

ový Smokovec 
LD Palace 

Irena Lukáčová, oprán 
Ján Figura, flauta 

Veronika Figurová, 
violončel o 

Bibiána Figurová, klavír, 
čemba lo 

Program: Veracini. Cesti, 
Hiindel. Giordani, 
Mw·cello, Garissimi, Stra
della, Bach. Cherubíni 

25. 8.- 19.00 h 
Kežmarok 
(MsKS) 
Drevený 
arti kulárny 
evanje lický 
kostol 

25. 8. - 19.00 h Záverečný koncert 
Starý Smokovec Najkrajší kót 
Vila Flora Eliška Horná, soprán 
(TKC) Peter Šubcrt, barytón 

Zdenčk Macháčck, kla~i 

Operetné melódie a 
13. 8.- 19.00 h Duo Tortorelli (Taliansko) 
Poprad (MsKS) Mauro Tortorell i, husle 

z tvorby G. Dusíla. 
berta, F. Lchám. M. 

Evanjelický Luciano Tortorelli , gitara ra-Trnavského a i. 
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REVUE 
PRE 
HUDOBNÚ 
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V tiSLE: 

HOMMAGE A EUGEN SUCHOŇ 
STÚ DIE : 

s 

L CHALUPKA, Z. MARTINÁKOVÁ, l. VAJDA, 
V. BOKES, l. HRU$0VSKÝ, P. ZAGAR, 
B. KRI$KA, M. BLAHYNKA 
DISKUSIA : 
EUGEN SUCHOŇ- !..IVÁ TRADfCIA Ll MÝTUS? 
ROZHOVOR, REFLEXIE 
LITERÁRNA PRILOHA 
MILO URBAN, JAROSLAV ZATLOUKAL 
FAKTOGRAFIA, RECENZIE, AKTUALITY 
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