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UDOB z 
ROČNÍK XXX. 

ZAVŔŠENIE 
T;ľmto vianobrým číslom zavr!njeme vydá

l'lmie tridsiateho ročníka HUDOBNťHO ZI
VOTA. čo mo!Jro pri všetkej skromnosti a vec
nosti povaf.ovat' za veľmi dôlel itzí etapu slo
venskej hudobnej publicistiky. Vf. len pri let
mom .rplitnom polrl'ade zratzívame mnof.stvo 
alllorov rôvrych generáci(. ktorí sa na strán
kach časopisu vystriedali a vydáwrli s1•edect1•o 
o hudobnom f.ivote na Slol'enskn. Svedecn·o o 
z/of.itosti jeho ''ÝI'Oja. o stretoclr názorových 
JJozícií. ktoré Z l'iičša prinášali mnohé pozitíl'lze 
my.flienky a pohľady 110 problematiku hudob
nej percepcie. K najuh·o!J~ejšfm pozití1•am tre
ba počítal dosah časopisu no .firšie (pm•ed;;me 
presnej!ie no neprofesioiUílne) vrstvy 6tate
ľov, pre ktoré bol P!·akticky jedin.Í'm zdrojom 
informáci(. alebo styku s hudbou I'Ôbec. V ta
komto vnysle sme často dosuh·ali telefonát)• 
01/ mnohých star.fích ľudí, 11re ktory'ch hudba 
bola a zostala naplnením ich dnchol'lu!ho f.i
I'Ota. Bol to prá1·e tento časopis, ~tory' im po
~k)'tol'llito. čo nl nemo/rl i zúkat' osobll)'m kon
takwm s hudbou z rôvryclr, Z l 'l/Čša ;;tlrai'OI
ných dôvodov. 

Tridsiatka sa powzf.nje za 1•ek zrelosti, za 
obdobie, ~toré zzíroôzje, zrírod1rnje alebo "re
knltii'Lije" im•estm·amí náma/111 pre tľal.fie ro
ky. Ta~_Í'mto procesom. zrejme, prejtle aj 1/U
DOBNÝ Zl VOT l' nmletlnjzícom obtlobí. ktoré 
mofJro ;;jednej strcmy billie prajnejJie - najmii 
smerom k jeho prelrlbnjzícej .w nezcíl•islosti, a 
na strane dmhej z/olitejšie - smerom k je/ro 
eJ.i.\·tencii zch•islej od stnp1ra nezó1•islosti. Je to 
di/emo katdého periodika , ktoré vi dl .woje po
.rlanie .rmemm k čiwteľovi. Povwt' čitateľa je 
veľmi z/of.ité a náročné. Citateľ je totif. málo
kedy idem i ck)' s autorom. MlÍ rÔVII! nároky IUI 
ob~ah i formu. má rôzne MnJme I'Zde/anosti a 
skzísenostf. 

Tiew aspekt)• sa nsiiOI'lli plnit' oj HUDOB
NÝ Z/VOT oko širokospe~trlllne periodikum, 
najmii l ' poslednom obdob{. lil·ot však ide ďa
lej. Vyrästli IJOI'é generácie, ktoré s nal'.vmi 
pohľrulmi, ole aj percepl'n_1'mi ;:.dnjmomi majzí 
nárok 110 sebareali:ácin, na aktfl'lle reflekto
wmie udalost(, trendm• na prelome dmhého a 
tretieho ti.1ícroc'ia. Co prineúe. neiiWVIO pro
rokol'{lt', to nkáf.e l'as. 

A wk čas nkáf.e cesw. po /..torej b1• sa ma/1• 
bmlríciclr rokoch nberat' aj HUDOBNÝ VVOT. 

Nawzla clrvlľa "nzth•ier~v" jednej ewpy. 
M11 e, na konci môjho mandtítn 1'0 funkcii šéf
redaktora. zostá1•a \'Ša/.. hrejiwí JJIII'i11no.1t'. po
diz/..ol'lzt' .ra všetk.ľm autorom, .rpolnpracovní
kom. redaktorom a vydawue/'om za doterajšiu 
prácu. Bola dynamická. z/of.illí a tolerwliiUÍ 
v prekrmál'{ln( prekáf.ok - nepredl·ídani'c/z, ;;tí
/..onitých. ale aj zcíkemýc/r - flľiam a f. fa.scimz
jzíca. Práca l ' l'asopise mcí osobitné ľaro. 

NeJJaľcll'lzjzíci ry·tmns 1·ám 11eumo~rnje a11i tro
chu lenii'O:ili. pohodlnmti. l't'alwje l'lÍS t.ľ:.Cieií 
c'o t.i'!delí do 1•fm rulala.ltf. problémov, ktoré 
treba Zl'iič.fa okcmô te ridit'. A 10 je tá jelw ne 
napodohiteliuí magická in.fpimtíl'lw .~ila. Pub
licistika je so/on literallín• - pcll'edal /../asi k, ja 
dodál'llm. aj elixírom f.ii'CIIa. 

Je čcH Vianoc. V tejto ch vf/i r!Íd by som ešte 
ra: ;:.d fira:.nilmoje poďakowmie I'O funkcii šéf
redaktora 1•šetk)'m tridsat'robz.Í'm all/orom. 
spolzlfJľllCOI'IIfkom. vydal'llleľom a l' lellom re
dakčného kolektíl'll - najmii 1011111 terajšiemu -
za vykonanú prdcu. Nebola ľahkd, mala pre
dov.fetk)'"' bremeno zodpm•ednosti. Nebola to 
cesta vidy priama, mala s1•oje :lof.itosti, ale aj 
zákonitosti. Ak sme sa 11a strclnkaclr nášho c'a
sopi.w niekoho "dotkli", nebolo to zímyse/né. 
Rešpektol'llli sme pred01•.fetkým pl'lÍI'O kaf.c/é
lro autora na je/ro názor. 
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Majster reliéfu Narodenia z Hlohovca: Narodenie Krista z Hlohovca (1485-1490) 

Váže ní čitatelia a spolupracovníci, 

č.23-24 
16. 12. 1998. 

V tomto pred1•ianočnom c•ase mám 1•šak 
d1•ojité l e/orlie: po pn·é. aby sa HUDOBNÉ
MU l JVOTU darilo asp01T tak dobrP a dlho 
ako dosiaľ (ale radšej /ep.fie) a po dm/ré, I'Šet
kým čitateľom prajem veľa y /mvia. pohody, 
vzájomnej IÍstretovosti a radosti zo t ivota. 

nech j e Vám ~viatok Božieho narodenia trvalým ~ymbolom vzáj omnej Já~ky, 

PF '99 
MARIÁN J RfK 

úc t.y, porozumenia a mie ru. Vad3'a re dakcia 



Ohlas na článok 
L:lánok doc. Alexandra Móžiho, CSc. 'Tra

dície hudobnej výchovy ná~ho sveta" uverej 
nený v ll Ž č. 21, str. l O evokoval vo mne 
mnohé roLpačité my~lienky. Spolu s ďalšími 

vysokoškolskými pedagógmi L dnes už oboch 
katedier hudobnej výchovy Prd ovskej uni 
verLity som bola priamym účaMníkom a na
vyše i organiLátorom prezentácie recenzova
nej publikácie i vystúpenia prof. llegyiho v 
Prešove. ktoní sa u~l..utočnila na slovenských 
uč iteľských prípravkách u/ v apríl i t. r. Prof. 
llegyi. autor ~pomínanej publikácie vydanej 
r. 1997 v Pec~ i v maďarskom j <v yku, sa nao
zaj podujal na veľm i ťal.kú úlohu zmapovai 
hudobnú výchovu vo všetkých piatich sveta
dieloch a ich štátoch. Už tento roLmer nazna
čuje. l.c ide o prácu. l..torá si vyl:tdovala su
mariLáciu obrovského množstva poznatkov, 
inrormácií. preštudovanie odbornej literatúry. 
kon/u ltác ie ~ odborníkmi . Svojím ro1.sahom 
je to ťal.ká úloha a práca pre kolektív autorov 
a nic pre jednot livca, pretože č itateľ m::í nárok 
na presné inrormácic a nemusí ho zaujímať 
náročnosť a 1. l ol. itosť pri ich zhromažďovaní. 
Koncepcia knihy má lexikálny charakter. v 
prílohovcj čast i sú ... " lexikóny významných 
osobností, rcfom1átori školstva, autori mno
hých metód vyučovania, kníl1 o hudbe a skla
dateľoch ." Táto avi/ovaná publ ikác ia nás prá
ve svoj ou celosvetovou orientáciou, jedineč
nou v tomto odbore tak zaujala, že sme j u v 
Prešove La pomoci l..olcgov v Budapešti zís
kali ul. v predstihu. Pri prcLcntácii publikácie 
v tej -ktorej krajine treba počítať so záuj mom 
posl ucháčov o predkladaný obraz práve vlast
nej krajiny. Aj keď kniha vyšla r. 1997 j e na 
str. 57-61 pre1.cntované len L:esko-Siovensko 
s chybnými údajmi o Slovensku, na ktoré pri
amo na prešovskom stretnutí verejne upozor
nil prítomný prof. Ladislav Burlas, DrSc. V 
citovanej l iteratúre z našich kraj ín chýbajú ťa
žiskové Gregorove a Sedlického Dejiny hu
dební výchovy v českých zemích a na Slo
vensku. v Rakúsku chýba Roschcrov salzbur
ský inštitút pre intcgratívnu hudobnú pedago
giku a polycstctickú výchovu. ktorý ovplyvni l 
dianie v celej strednej Európe v poslednom 
desaťročí. č i ďa l ší významní nemeckí pedagó
govia posledných dvoch desaťročí. ako sú napr. 
Hermann Rauhe, Eckhard olte, Christoph 
Richter, ktorí výrazne /.<~Siahli do vývoja hu
dobnej pedagogiky v Európe. Celkove sa pub
likácia opiera najmä o l iteratúru zo 60.-70. ro
kov. čo j e vzh ľadom na rok vydania ('97) a 
prudký vývoj v tomto odbore už li teratúra za
staralá. 

echcem ísť do konrrontácie, nechcem 
ubrať kolegovi M óžimu na j eho obdive k prof. 
Hegyimu, ale na Slovensku sa už realizovali 
hudobno-pedagogické konrerencie, sympó
ziá, kolokviá s európskou dimenziou. Sloven
sko bolo poverené Európskou asociáciou pre 
školskú hudobnú výchovu r. 1996 usporiadať 
medzinárodnú konrerenciu s názvom Hudob
ná výchova - most k európskej integráci i?, 
kde sa prezentovali európske štáty i hudobno
výchovné koncepcie, takže pedagógovia Hv 
na Slovensku disponoujú bohatými inronná
ciami. l prof. Hegyim prezemované videofil
my, ktoré dokumentovali metódy a postupy 
rozvoja komplexnej múzickej výchovy na ex
perimentálnej hudobnej škole v Maďarsku , 

nás nemoh li "ohúriť", lebo sme z Maďarska 
zvyknutí na vyššiu úroveň napr. naposledy na 
mnou osobne absolvovanom Orrrovskom se
minári r. 1997 v maďarskom Soldvadkert. 
Prezentované ukážky nedosahuj ú úroveň in
tegratívnych Hatríkových proj ektov, na kto
rých sme na Slovensku "odchovaní" a ktoré 
nás reprezentujú v medzinárodnom kontexte, 
kde sa vždy stretnú s veľkým záujmom. 

Demokratická spoločnosť umožňuje, sa
mozrejme, vyjadriť svoj názor každému a hľa
danie objektivity je vždy náročné, ale ak vy
stúpenie prof. Hegyiho v Prešove a v Nitre 
spôsobilo postupný odchod publika, tak to nie
čo signalizuje. Slovenská hudobno-pedago
gická obec j e už dnes tiež prfsna a kritická na 
to, čo sa jej predkladá zo zahran ič ia , navyše 
ak sa do takéhoto projektu investujú finančné 
prostriedky AUl IS. ktorých je tak málo. Pred
náškové turné prof. l legyiho svojou úrovňou 
roLhodne zaostalo za projektami a vystúpe
niami L predchádzajúcich rokov akými boli 
prezentác ie prof. Evy Roscherovej z Rakús
ka, prof. Jaquesa Chapuisa z Francúzska, či 
Edwina Gordona z USA, ktoré sekcia Hv na 
všeobecnovzdelávacích školách doteraz pon
úkla svojim uč iteľom. 

IRENA MEDŇANSK.Á 
vedúca KHv FHPV PU v Prešove 
predseda sekcie pre školskú Hv AUHS 
členka výboru Európskej asociácie 
pre školskú hudobnó výchovu 

KTUALIT' 
..... 

Multimediálny projekt 
Corona Borealis 

Budúcnosť patrí multimediálnym 
projektom. Toto tvrdenie čoraz čas

tej šie rezonuje v spisoch teoreti kov 
umenia, ktorí v akciách typu takmer 
wagnerovského Gesamtkunswerku 
vidia najpravdepodobnejšiu cestu 
vývoja umenia. Projekt, na ktorom 
sa podieľajú rôzne druhy ľudskej 

kreativi ty (výtvarné umenie, hudba 
i slovo) , vypovedá o niečom omno
ho komplexnejšie ako len jedna je
ho zložka. Tak tomu bolo aj v prí
pade podujatia CORONA BORBA
US alebo pramene európskej kultú
ry. V bratislavskom Zichyho pa láci 
sa zišli ctitelia výtvarného umenia, 
ale aj hudby a vlastne "európ. kej 
kultúry" vôbec, pretože tá je napo-

Iniciátor podujatia, skladatef Egon Krák 

V dňoch 22. 10. - l. ll. 1998 sa 
uskutočnila vo Weimare 2. medzi
národná súfaž Louisa Spohra ur
čená mladým huslistom (1. kate
gória do 14 rokov, 2. kategória 
15-17 rokov, 3. kategória 18-21 
rokov). 13-ročný slovenský hus
lista ONDREJ JÁNOŠKA, mimo
riadny poslucháč Konzervatória v 
Bratislave v triede prof. Jozefa Ko
pelmana, zťska14. cenu, pričom 2. 
cena nebola udelená. V tejto ve
kovej kategórii súfažilo 30 huslis
tov, predovšetkým Rusov, Polia
kov, Japoncov. Keďže ide o mi
moriadne náročný repertoár - na
pr. vo finále interpretoval Ondrej 
Jánoška s orchestrom Husfový kon
cert d mol H. Wieniawského- mož
no hovoriť o velkom úspechu na 
medzinárodnej scéne, ktorý je o to 
cennejší, že takýchto laureátov 
nemáme vera. Na súfaž ho vyslalo 
Národné hudobné centrum. 

••• 
Na jubilejnom 20. ročníku Me-

dzinárodnej sútaže mladých orga
nistov konanom v Opave tR, zís
kali v najvyššej kategórii význam
ný úspech mladí slovensld koncert
ní umelci. BERNADETI A ŠUŇA V
SKÁ, poslucháčka 2. ročníka VŠ
MU v triede prof. Ferdinanda Klin
du sa umiestnila na l. mieste a do
stala aj osobitnú cenu za najlepšiu 
interpretáciu českej skladby. Absol
vent košického Konzervatória, z 
triedy prof. Emílie Dzemjanovej, 
MAREK Š1RBÁK získal 2. cenu. 
Ide nesporne o úspech slovenského 
umeleckého školstva a treba dúfať, 
že mladí umelci nájdu uplatnenie v 
slovenskom, aj medzinárodnom 
koncertnom živote. 

Americká skladatelka Nancy Van de Vate (vravo) so Zuzanou Martinákovou. Snímky M. Jurík 

kon nede l i t eľná a práve na jej spo
l očný menovateľ chce poukázať 

projekt, ktorého iniciátorom je Egon 
Krák. Po jeho úvodných slovách 
Viera Doubková naplnila prie tor 
tónmi klav írnej Sonáty A dur, č. 6 
Sergeja Prokofieva, ktorého dielo 
napriek dobe vzniku už patrí k zá
kladom európskej ku ltúrnej tradí
c ie. Po tomto hudobnom úvode 
pri šla pod ľa očakáva n i a aj slovná 
explanácia ideového zámeru podu
jatia - malé kolokvium na tému 
Ruské umenie ako prameň európ
skej ku ltúry. Spolu so Zuzanou Mar
tinákovou sa slova chopi la význam
ná americká skladateľka a pedagog ič

ka Nancy Van de Vate, ktorej je 
ru ké umenie mimoriadne blízke. 
In memori am Alberto Giacometti je 
názov skladby Egona Kráka, ktorá 
po tomto slovnom vstu pe zaznela v 
predvedení samotného autora (kla
vír) a ru ského klarineti stu Alexan
dra Stepanova, č ím vytvorila úvod 
k amotnej vern isáži. Výstava obra
zov Stasa J. Borodina, ktorá bola 
týmto slávnostným ak tom otvore-

ná. je zbierkou vyše dvoch de iatok 
maliarových pohľadov nielen na 
Petrohrad i Bratislavu . Symboli
zujú b l ízkosť oboch kul túr a tým aj 
celoeurópsku tradíciu , ktorá má 
spo ločné zázemie i pôvod, na ktorý 
v čase zjednocovania Európy iste 
nie je nedôležité poukázať. 

SLAVOMÍR KREKOVIt 

Klarinetista Alexander Stepanov 

Národné hudobné centrum· Slovkoncert 
Prehrávky NHC · agentúry Slovkoncert 

N HC usporiada v dňoch 8. a 9. j anuára 1999 v Moyzesovej sieni SF, 
Vajanského nábr. č. 12, Brati slava, prehrávky , určené naj mä pre mla
dú nastu pujúcu generác iu interpretov, ktorí sa chcú prezentovať agen
túre Národné ho hudobné ho centra S lovkoncert a prizv.aným dramatur
gom profes ionálnych symfonických a komorných te lies ako aj oper
ných a spevoherných súborov. Prehrávok a môžu zúčastni ť interpreti 
s ukončeným stredoškol kým alebo vysokoškolským hudobným vzde
laním, vo výnimočných prípadoch aj štude nti na základe odporučenia 

vede nia školy a príslušných katedier. Prehrávky sa usporiadajú v od
boroch: k lavfr, sláčikové ná troje, dychové ná troje, pev a komorné 
úbory do 9 členov. Ďalš ie odbory budú akceptované len na základe 

konzul tácie s vedením NHC. 
Účastn íc i si priprav ia 20-m inútový program, v ktorom budú prezen

tovať viacero štýlových období (najmenej však dve). 
Prihlášky so stručným ž ivotopisom a repe rtoárom zaš li te do 28. 12. 

1998 na adresu Národné hudobné centrum - S lovkoncert, Michalská 
l O, 8 15 36 Bratis lava l , te l. 07/54434003, fax 544 1689 1. Harmono
gram prehrávok prihláseným záujemcom zaš le me zač i atkom januára 
1999. Účastníc i si hradia všetky náklady sami (cestov né, pobyt atď.). 
Takisto si zabezpečia a hrad ia klavírny sprievod. 

KONKURZ 
Gene rálne ri ad iteľstvo Slovenského národného divadla v Bratislave 

vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest v orchestri Opery a 
Baletu SND: 

- zástupca vedúceho skupiny vio l 
- tutli hráč v skupine viol 
- hráč na harfu. 

Podmienkou prijatia je abso lutóriu m Konzervatória, VŠMU, JAMU, 
AM U. Konk urz sa bude konať dňa 5. l . 1999 o l 0.00 h v skúšobni or
chestra Ope ry SND, Gorkého č . 2, 8 15 86 Bratis lava. Písomné pri.
hlášky s krátkym životopisom posielajte na hore uvedenú adre u naj
neskôr do 3 l . 12. 1998 



Riaditel musí byť aj manažérom 
Vznik Štátnej filharmónie v Košiciach bol sprevádzaný s veDmu pozornosťou a 

napätím. I napriek istým pochybnostiam niektorých skeptikov bolo to dobré a mtíd
re rozhodnutie. Začiatky bývajú vždy ťažké a vyžadujú si obetavosť mnohých fudf, 
bez ktorej by sa "dobrá vec" nepodarila. Štátna filharmónia mala rôzne obdobia
prajnejšie i neprajnejšie, úspešnejšie i menej úspešné. A bolo tu aj vera nedorozume
ní a subjektívnych ambícií. Tak to ale v živote chodí. Rozhodujúci je však výsledok. 
Posledné roky, zrejme aj s nastúpeným pocitom slobody a možnosťami väčšej seba
realizácie, vzrástlo domáce i medzinárodné postavenie našej "východoslovenskej 
filharmónie". Tridsiata jubilejná koncertná sezóna bola hlavným dôvodom pre hlbší 
pohlad na prácu a úspechy tohto telesa, ktorý nám sprostredkoval riaditel ŠFK 
Mgr. Július K le in. 

Pán riaditeľ. ako ste pripravený na 30. jubi
lejmí sezónu Štátnej fillwrmónie v Košich1ch? 

e Státna filharmónia v Košiciach vznikla z 
predstavy mať na východnom Slovensku je
den ve!Ký symfonický orchester, ktorý nebu
de mať iba regionálny význam, ale postupne 
nadobudne celoslovenský význam a nakoniec 
bude aj dôstojným reprezentantom našej hu
dobnej kultúry v zahraničí. Dnes, s odstupom 
času , treba povedať, že to bol zaiste veľmi ro
zumný a záslužný počin . Sme radi , že šéfdi ri
gentom a j edným zo zak ladateľov filharmónie 
bol Bystrík Režucha, di rigent svetového for
mátu, ktorý dal orchestru pevné profesionálne 
základy, a vďaka patrí aj prvému riaditeľovi 

Dr. Lubomírovi Čížkovi , ktorí spoločne for
moval i túto inštitúciu na profesionálnom zá
klade. Tridsať rokov Státnej filharmónie v 
K oš iciach, to sú úspechy, prekážky, výchova 
publika, orchestrálnych hráčov, ale aj repre
zentácia nášho mesta i štátu . Po odchode pána 
Bystríka Režuchu ~ postu šéfdir igenta (sa
mozrejme, vždy ho u nás radi vítame), riešilo 
sa obsadzovanie tohto postu zväčša na krátke 
obdobie, skúšalo sa aj s angažovaním hosťujú
echo zahraničného šéfdirigenta, čo sa neosved
čilo. Sme radi, že sa nám tento post podari lo 
stabilizovať a že v osobe Tomáša K outníka sa 
nám podarilo získať veľmi dobrého dirigenta, 
ktorý od 30. koncertnej sezóny preberá funk
c iu šéfdirigenta, a ktorý sa o orchester bude 
starať nielen umelecky, ale aj organizačne. T o 
j e jedna vec. Tou druhou j e dramaturgická 
orientácia jubilejnej sezóny, zameraná na osla
vy založenia filhannónie a Košickú hudobnú 
j ar. Naše výroč ie si pripomenieme 16. apríla 
budúceho roku, teda presne v deň prvého kon
certu Státnej filhannónie. 
Čo bude na programe tohto koncertu? 
e Plán jubilejnej sezóny je orientovaný 

tak , aby sme do koncertnej siene prilákal i čo 
najväčší počet návštevníkov a aby z našich 
koncertov odchádzal i čo najspokojncjšf. Sa
mozrejme, úsilie o naplnenie koncertnej siene 
chceme real izovat' vyváženou dramaturgiou, 
t.j. chceme vyhovieť náročnému , ale aj menej 
náročnému posluchá~ovi , ktorého chceme zís
kať pre budúcnosť. Preto tridsiatu jubi lejnú 
sezónu považujeme za dôležitý medzník aj 
vzhľadom na budúce roky, ako aj na upevne
nie sebavedomia všetkých členov orchestra i 
občanov nášho mesta. Na programe jubilejné
ho koncertu bude rovnaký program ako pred 
30. rokmi : Beethovenova predohra Leonora 
!ll. a 9. symfónia. Ako dirigenta sme oslovili 
j ednu z najväčších dirigentských osobností 
D r. Ľudovíta Rajtera. 

Pán riaditeľ. Ili. v priestoroch vašej prélcovne 
vidím Zélhmničné plagáty. pútače, množstvo 
CD nahrávok. Z1 toll/o "malou výstavkou" sa 
zrejme skrýva ;1j velký kus organizačnej, 
presnejšie povedélné manélžérskej práce. Ako 
sa vlélstne dostala Štállla ľilhannónia do sveta 
a k to/kým nahrávkam? 

e Prienik nášho orchestra do zahraničia na-

Umelecké úspechy 
konzervatória 

16. novembra 1998 sa v koncertnej sieni 
Reduty predstavi l žiacky symfonický orches
ter bratis lavského Konzervatória pod taktov
kou svojho pcdagógia - dirigenta Júliusa K ara
bu. Svedomite pr ipravený program, ktorého 
party hrali žiac i už takmer naspamäť, začal sa 
uvedením Beethovenovej predohry Egmont. 
Základným charakterom tragického námetu 
je mocný. dramatický, hlboko pôsobivý hu
dobný proces, pr imerane vyjadrený kolektí
vom mladých hráčov. Dirigent dal dielu jasnú 
a správnu koncepciu výstavby, rozložil j ej 
zvukové plochy na princípe logických sú
vzťažnost í až po optimálne vygradovaný zá
ver. Výkon orchestra by sa mohol zrovnávať aj 
s profesionálnymi telesami a mladí hráči , budú
c i členovia j estvujúcich orchestrov, by v tom
to porovnávaní určite obstál i viac než čestne. 

S Wicniawského ll. husľovým koncertom 

stal - samozrejme, nepodceňujem ani staršie 
zahraničné zájazdy alebo sporadické nahráv
ky - v priebehu roka 1988 záujmom nahráva
cej firmy HNH Ltd. International z Hong-kon
gu - vedenej p. Heymannom - ktorá má niekoľ
ko zaujímavých edícií, pre ktoré hľadala 

vhodné orchestrálne teleso. A tak čoskoro 
Státna filharmónia začala svoju aktívnu na
hrávaciu č innosť č i už v rámci edíc ie M AR
CO POLO, NAXOS a i . Vďaka tomu, že táto 
spoločnosť prišla s lákavou repertoárovou po
nukou, nastala aj istá umelecká revitalizácia 
orchestra. Som rád, že vďaka tý mto nahráv
kam sa orchester začal veľmi dobre uplatl'lo
vať nielen v k lasickom repertoári , ale nerobi l 
mu problémy ani ľahš í žáner, reprezentovaný 
menami Johann Strauss, Joseph Lanner, Emil 
Waldteufcl , Franz von Suppé a i. T ým chcem 
povedať, že orchester zaujal svoj ou muzikal i
tou, interpretačnou štý lovou nexibilitou a štý
lovým cítením aj tzv. v iedenskej hudby, ktorá 
má svoju vlastnú i nterpretačnú tradíciu. Pre 
HNH sme nahrali vyše 40 CD len z tvorby 
Johanna Straussa, teda takmer celé jeho dielo. 
T o j e ale len časť. Nahrali sme aj mnoho skla
dieb menej známeho repertoáru, ba dokonca 
n iektoré boli rari tami na svetovom trhu, alebo 
premiérami na CD nos ičoch . M ám na mys li 
symfónie Granville Bantocka, Spohrove sym
fónie, Furtwäglcrove symfónie a k lavírny kon
cert, sk ladby A. T ansmanna, J. Raffa, M ax 
von Schillingsa a mnoho ďalších . T áto spolu
práca mala pre náš orchester okrem finančné
ho aj ve!Ký umelecký e fekt, pretože prostred
níctvom nahrávok dostal i sa aj na pódium 
Státnej fi lharmónie vynikajúci zahraniční di
rigenti a sólist i. S mnohými máme aj dlhodo
bejšiu spoluprácu. K dnešnému dňu naša na
hrávacia produkcia prekroč ila vyše 150 CD 
nosičov, čo nás vo svete veľm i dobre spropa
govalo, pretože naše nahrávky si môžu záu
jemcovia kúpiť od Japonska až po Ameriku. 
Okrem toho t ieto CD nahrávky dal i svetu tú 

d mol sa predstavil 1 3-ročný mimoriadny žiak 
konzervatória z triedy Joze fa K opelmana -
Ondrej Jánoška. Na nedávnom stretnutí mi 
moriadnych husl istických talentov vo Weima
re spomedzi asi 120 účastníkov z celého sve
ta, Jánoška získal štvrtú z piatich udelených 
c ien a tým bezpečne naruši l hegemóniu reprc
Lentantov svetových huslistických mocností, 
akými sú Rusko a niektoré ďalš ie národné 
školy. Jánoškovým výkonom sa aj naše malé 
Slovensko zač len ilo medzi svetovú huslistic
kú el itu. Pritom, ako j e známe, nic je jediným 
naším vynikajúcim hus ľovým talentom. Svoje 
vysoké umelecké kvality potvrdilo chlapča 
subtílnej fyzickej konštrukcie aj na uvedenom 
vystúpení. T echnicky náročné dielo, založené 
na dramatickosti , expresivite, v irtuóznej zruč
nosti, ale tiež na pôsobivom lyrizmc Roman
cc a druhej čast i Koncertu, mladý interpret 
zv ládol s obdivuhodnou istotou, bez seba
menšieho zaváhania a so zvukovým potenciá
lom mladistvých predstáv a fyziolog ických 
možností. Di rigent K araba zaujal voči j eho 
prednesu síce cit livé, ale aj dosť nckompro-

najpozitívnejšiu informáciu o našom orches
tri . Pri všetkej skromnosti môžeme povedať, 
že na orchester s takou krátkou tradíciou ako 
j e náš, tento výsledok možno považovať za 
unikát. 

V týchto dtíoch sa Štátna filharmónia vráti
la z Mexika. Keďže do tejto krajiny sa necho
dí každú chvíľu, nez<~škodí tento zájazd tro
chu priblfžiť. Ako k nemu vôbec došlo? 

e Ako koncertný umelec - klarinetista, bol 
som pred rokom pozvaný účinkovať s United 
Philharmonie Wienna v M exiku. Ž ije tam náš 
bývalý violista Ladislav Kováč, ktorý si zalo
žil agentúru a spolu s manže lkou pozývajú 
umelcov nielen zo Slovenska, ale z celého 
sveta. S pánom Kováčom som však v kontak
te už minimálne dva roky. A tak už minulý 
rok sme začali prerokovávať možnosti turné 
našej filharmónie v Mexiku. Postupne sme rie
ši li organizačné otázky a v j anuári t. r. sme 
skonkretizovali aj repertoár. Pre mňa ako ri a
diteľa to bol organizačne náročný projekt. 
Budem úprimný, som rád. že všetko dopadlo 
veľmi dobre, s pozitívnym ohlasom obecen
stva i k spokojnosti agentúry. 

S aký m repertoárom ste sa predswvili me
xickému publiku? 

e A ko j e zvykom pri každom zahraničnom 
turné, aj v tomto prípade sme program zájaz
du ladili pre mexické publikum a rešpektovali 
ich záujmy. Pochopiteľne, všade sa musí reš
pektovať istá trad ícia a záujem publ ika, ktoré 
v konečnom dôsledku rozhodne o real izáci i 
takéhoto projektu. Náš program bol populár
no-klasický; repertoár pozostával z predohry 
Dona Juanita od F. von Suppého, z Bizetovej 
suity č. l z Carmen. z predohry J. Offenbacha 
Orfeus v podsvetí, Gershwinovej Rapsódie v 
moc/rom. Concerto de Aranjues od Rodriga. 
Vystupovali sme vo velKých mestách a na 
festi valoch. Di rigentmi boli Tomáš K outník, 
Georg Kugu z Rakúska, nautista Sun Woo -
Yang z Južnej Kórey, klavirista Dan Kaj etano
wicz z Rakúska a ja. Teší ma, že č lenovia orches
tra i napriek klimatickým a dopravným nárokom 
podávali vždy maximálny umelecký výkon. 

A budúcnost'? 
e Samozrejme, pracujeme na nových pro

j ektoch. Pokiaľ však nemajú konkrétnu podo
bu, nerád o nich hovorím . M ôžu sa totiž vy
skytnúť iné ponuky ... 
Keď som sa prechádzal po K ošiciach, von

koncom som nemal dojem, že idem po vidiec
kom regionálnom meste. Pred rokmi, keď som 
sem chodiev<~lna operné predstavenia, to bo
lo celkom inak. Dnes môžem konšwtovať, že 
K ošice, aspoň centrum, méljú na prvý pohľad 
absolútny <llribút moderného velkomesta, čo 
sa zračí nielen celkovou architektonickou 
típmvou, élfe aj výkladmi obchodov, ponukou 
tovaru, vrátane CD nahrávok, v ktorých som 
naozaj našiel najaktuálnejšie nahrávky aj váž
nej hudby. Tá je v obchodoch zastúpená po
menej. Nt1pokon, aj večerný život K ošíc som 
vníméll ako rep moderným životom pulzujú
ceho mesw. Ako Sél to všetko odráža m1 náv
števnosti koncertov? 

e Teší ma vaše konšt<1tovanie. V poslednom 
období K ošice naozaj ožil i, o čo sa zaslúži li 
predstavitel ia mesta, ale aj o tatné inštitúc ie. 
Dávam za pravdu vášmu úvodníku v Hudob
nom živote, venovanému problematike poslu
cháča. Chcem len doplni i a zdôrazniť, že o ná
vštevnosť koncertov a j ednotlivých kultúrnych 
podujatí sa musí st arať každá usporiadateľská 
organizácia. Konštatovanie o oživení spoločen

ského života mesta sa však nijako osobitne ne
prejavilo na návštevnosti koncertov . Väčší efekt 
prináša naša vlastná propagačná a vzdelávacia 
práca na školách, vysvet ľovanie sk lad ieb pred 
koncertom a diskusie po koncertoch. Je mi 1\.í
to, že spoločnosť ako taká veľm i rých lo "vybehla 
nahor", ale po spo ločensko-kultúrnej stránke nie 

misné stanovisko. Riadiac sa svojou koncep
c iou v zvukovej spolupráci orchestra, dochá
dzalo aj k prckrývaniu sól istu, čo nebolo vždy 
na prospech výslednému dojmu. Išlo o miesta 
zvukových vrcholov, kde sa normálne žiada 
ve!Ký, mužný tón, na aký Ondrcj ko ešte ne
s t ačí. Je však nesporné, že slovenskej huslis
tickcj kultúre rastie velKá umelecká osobnosť. 
K iežby sa docentovi Kopelmanovi podarilo 
rozvinúť tento talent na vysokú svetovú úro
vel'\, na čo má Ondrej Jánoška výrazné dispo
zície. Múdrym pedagogickým vedením, bez 
neprimcraného prcľažovania, by sa to malo 
podariť. 
Sostakovičov K oncert pre k lavír, trúbku a 

s láčikový orchester sa vo svete hrá častejšie 

ako u nás. Patrí medzi obľúbené diela pre svo
j u príťaž livú hudobnú tematiku, pre podnety 
v irtuóznosti a sympatickú koncertantnú účasť 
sólových nástrojov. Ich party obsadili : klavi
rista Peter Valcntovič, žiak 5. ročníka z triedy 
Evy Pappovej a trubkár Maroš Podhajský, 
žiak 6. ročníka v triede Michala Janoša. Obaja 
sú už vyspelými hráčmi s výkonmi suverén-

sme ešte tam, kde by sme chceli byť. M ôžem 
povedať, že z môjho pohľadu , alebo aj za celú 
fi lharmóniu, aj v tomto veľm i ťažkom. nielen 
finančnom období, Státna filharmónia má rela
tívne veľm i dobrú návštevnosť. To znamená, že 
sú programy, o ktoré je ve!Ký záujem a, samo
zrejme, j e repertoár, o ktorý j e aj menší záujem. 

Ako pomáhajú umeniu vysoké finančné 
kruhy? 

e T ento rok, musím otvorene povedať, veľ
mi, veľmi slabo. T o, čo sme si zohnal i, bolo 
na báze súkromných kontaktov, a po pravde 
povedané, aj žobraním. Tie kruhy, ktoré aj vy 
máte na mysl i , o podporovanie nášho umenia 
záujem nemajú. 

Ďélkujem, ď<JIU komelllár netreba. Poď/ne 
však k inej téme. Aký je vztah Štátnej filhar
mónie K ošice k B rmislave? 

e Jednoznačne účasť Státnej fi lharmónie 
na BHS považujeme za česť a pos ledné roky 
sme ich pravidelným účastníkom - až na rok 
1994, kedy sme boli práve v USA. Je prav
dou, že bolo by dobré, keby košické publikum 
mohlo častejš ie počuť Slovenskú f ilharmóniu, 
resp. Symfonický orchester Slovenského roz
h lasu a bratislavské náš orchester, ale to je 
problém finančný. V tomto zmysle rokujeme 
so Slovenskou fi lharmóniou. 

Nerád sa spytujem m1 fitwncOI'élnie. Je to 
už akási droga. <1/e žh1ľ.je to aj re;liiw existen
cie hudobnej kultúry .. . 

e Náš rozpočet iste nie j e celkom dostačujú
ci. Zákon neumožňuje sponzorom alebo re
klamným partnerom viac investovať do ume
nia, lebo sa im to neodpisuje z daní. Musíme 
sa riad iť len možnosťami štátneho rozpočt u. 
Treba však povedať, že pozývanie umelcov j e 
vo väčšine prípadov založené na súkromných 
kontaktoch a preto j e aj výhodné. Podobne 
ako v zahranič í, aj my poskytujeme m ladý m, 
neznámym umelcom možnosť vystúpenia za 
podmienok, ktoré si doma nemôžu dovo liť. 
T ým, že títo ľudia používajú zahraničné fondy 
a nadácie na podporu svojho vycestovania a 
úči nkovania v Európe, účinkujú u nás za sym
bolický honorár. Napríklad v M exiku, ako 
som už spomínal, sme okrem nášho šéfdiri
genta mali zahraničného dirigenta a dvoch só
l istov okrem mňa, avšak títo umelci pomohl i 
financovať cestu do M exika. 

Prislélvme sa ešte pri vašej sólistickej čin
nosti. 

e Studoval som hru na k larinete a chcel 
som, aby môj život bol spojený s hudbou a 
klarinetom. T o, že som bol vybraný na post 
riaditeľa, znamenalo aj redukciu môjho hrania 
v orchestri . Úrad si vyžaduje svoj čas a celého 
človeka. Posledné dva roky už nie som v or
chestri , ale samozrejme - keďže z funkcie sa 
neodchádza do dôchodku - usilujem sa udržia
vať vo forme ako koncertný sólista. Účinku
jem v K ošickom dychovom triu alebo ako só
lista na rôznych koncertoch pod ľa ponuky a 
záujmu usporiadateľov. No hlavne sa usilu
j em udržiaval medzinárodné kontakty. V po
sledných rokoch som hral v USA, K anade, 
bol som pozvaný na k larinetové festi valy v 
Budapešti , Pekingu a i. Vďačím Bohu, že mi 
dáva silu, aby som zv ládol úrad, ale aj nároč
né koncertovanie. Zat iaľ ohlasy na moje kon
certy bol i pozitívne. Ako klarinetista som viac
krát v iedol majstrovské kurzy v USA, Spaniel
sku a bol som pozvaný za člena poroty klari
nctových súťaží v Tal iansku a Spanielsku. Pri 
j ednej z mojich ciest do Spanic lska som pred
nášal aj o súčasnej slovenskej hudbe. Na zá
ver prednášky som predviedol skladby auto
rov Szeghyovej a Bodnára, ktoré vzbudili veľ
ký záujem. Pri cestách do zahran ič ia vždy be
riem klarinctové skladby našich autorov a 
takmer vždy ich mám na programe svojich 
vystúpení. Veď, kto j u bude propagovať, ak nie 
my! Pripravil:MÁRÍÁN JURÍK 

nych osobností, muzikanti každým cólom, 
klavi rista navyše schopný žiak aj di rigentské
ho oddelenia. T o sú veľké predpoklady na 
primerané uplatnenie sa v životnej umeleckej 
prax i . Jeho k lavirist ické dispozície, podopre
né výbornou prstovou, oktávovou a akordic
kou technikou, mocným chlapským, ale do
s tatočne citl ivým úderom, dokážu presvedči

vo zvln iť zvukovú hladinu diela. Jeho mo
torický rytmus v kontex te s orchestrom vkus
ne a disc ipl inovane dotvárala trúbka, ktorá vo 
vynikajúcom prednese Maroša Podhajského 
v ničom nezaostávala za k lavírom a orchest
rom. Naopak, obaja sól isti s istotou a nadhľa
dom modelovali nálady štyroch častí diela, v 
ktorom sa vážnosť a nábehy až k t ancčnost i 
(trebárs aj vo va l číkovom tempe) striedali v 
mozaike až iluzívne krásnych mod ifikácií, 
formovaných aj početným i zmenami rytmo
mctrických štruktúr. Plne obsadená koncert
ná s ieň Slovenskej filharmónie právom od
meňovala úč inkujúcich nadšeným potles
kom. 

MICHAL PALOVČÍK 
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Pôvaby francúzskej vyspelosti 
EGONKRÁK 

Hrajóci anjel. Zvestovanie, detail ( 1451) 

V dejinách európskej kultúry vari nebolo vzde
lanca. umelca č i frankofila. ktorému by sa aspoň 
na okamih nezovrelo srdce smútkom nad tým, že 
čas jeho pobytu i tvorby je vo Francúzsku iba do
časný ... La douce France, väčšmi než kedykoľvek 
predtým, ukawj e ~voju vznešenú, sebavedomú a 
kultúrne azda najvyspelcj~iu tvár spomedzi eu
rópskych krajín. A aj dnes je mnoho dôvodov 
prebýva( tu a s naširoko otvorenými očami opájať 
sa nevšednosťami tejto kultúry. Práve tu sa potvr
dzuje onen krásny vlrok Gustava Mahlera z jeho 
posledných rokov: "Zíznim po živote väčšmi ako 
inokedy a návyk bytia j e sladší než kedykoľvek 
predtým ... ". O Francú~:sku písalo nespočetne vera 
ľudí, a tak to bude i naďalej , pretože ste lesňuje eu
rópsky sen o kultúrnej vyspelosti. 

Medzi nádherné prejavy umeleckej tvorivost i 
patria diela uodené z rokov putovania. Fenomén 
putovania, vlastný ka2dej epoche, v dejinách 
u~tavične znemožňujú politické kreatúry, takmer 
neustále ~:aťahujúce ľudstvo do osudového nešťas
tia (ako to vyjadril Graham Greene) - do vojen, 
sociálnych katastrof. ideologických a ekonomic
kých prcpadlísk . Beh európskej kultúry sa tak stá
va sériou spoločenských katak liziem, z ktorých 
umelci nachádzajú východiská po svojom - s ná
mahou, sebazapieraním. ale s neuhasínajúcou ví
ziou omamnej ilúzie budúcnosti v znamení pocitu 
slobody. krásy a harmonického spoločens tva. A 
málokto dokátc túto víziu pos i li\ovať výdatnejšie 
než Francúzsko. Pre mnohých sa stalo akoby 
prameňom Arethusy. číms i nenahradlleľným a ne-

Medzi exponátmi v Musées de Bourges. 

pred,taviteľne krásnym. A pri tom je Francúzsko 
krajina priam podnccujúca pol itický realizmus, 
dôstojnosť, 'ebadôveru a rado'ť l kreat ivit y, hoci 
ako všade na svete - i tu j estvuj e veľa problémov. 

To ozdravuj(lce však pramení v galskej náture i 
v tunajších rozmanitých životných koncepciách. 
Vyviera to z globálnej usporiadanost i pomerov, 
kde možno obdivovať uplatňovanie občianskych 

práv i presad.wvanie národných láujmov. Fran
cúzsko je jednoducho krajina. ktorá sa s vlastný
mi neduhmi a extrémami vy,poradúva trpezlivo. 
uvá21ivo a so štátnickou zre lo~( ou. 

Je osudovým paradoxom. LC vo Francúzsku 
nájde umeniamilovný človek mnoho úplne ne
pred'>tavitcľných ancfaktov. Pre umelcov je Fran
cúz~ko novou vla~ťou. v ktorej pocítia pohnutia a 
inklinácie, aké s pocitom tradičného domova vô
bec nesúvisia. Nebolo v našich krajoch pričasto 

lvykom nechať tieto pohnutia prehovoriť tak, ako 
si zasluhujú - oslobodwjú a obohacujú. pričom 
nie sú l ncva/ujúcc. 

Tieto riadky venujem hudobnlkom, u ktorých 
volanie diaľav a tú~ba po poznaní ncvychladli v 
mrazivom dychu urputného triedneho boja, nor
mal izácie i boľševických dogiem ... 

Pre m1'a - podobne, ako to krásne napísal Jo
hann ll ui..:inga v úvode legendárnej esej e Homo 
ludens - sa dilema tohto textu javila takto: musím 
to napísať teraz, alebo uZ nikdy. Kým ešte hrej e 
to. čo bc~:Hik l pamiit i nikdy nevymizne. kým ešte 
cítim to t ivé echo v~etkého, čo som videl a zažil 
v krajine. kde sa opravdivo t ije. pracuje. tvorí a 

zveľaďuje. Píšem teda o niečom, čo mi veľmi leží 
na srdci - najmä preto, lebo túžim po tom, aby aj 
naša krajina bola miestom opravdivého života, 
práce i tvorby. Preto vznikol tento text - paradox
ne - z čistého patriot izmu, aký som poznal vo 
Francúzsku takmer všade a takmer vo všetkom. 

Pat rf sa asi dať slovo váženému filozofovi - a to 
najmii v okamihu. keď máme na mysli zmysel. 
význam a hodnotu umenia i kultúry. Huizinga ho
vorí. že kultúra sa vZdy bude chcieť vyvíjať podľa 
pravidiel vzáj omného porozumenia a pravá kul
túra si v kaLdom ohľade vyžaduje fair play. A to 
najkraj šie - kultúra nesmie spočívať v zastieraní 
č i v popicraní nor iem predpisovaných zdravým 
rozumom, ľudsko,(ou č i náboženstvom. Človek, 
ktorý toto napísal , bol penekvovaný fašistami a 
nedožil sa Oslobodenia. Nemožno si na neho pri 
tomto malom obrátení sa k francúzskej kultúre 
nespomenúť . 1-l uilingovc práce sa dotýkajú zrodu 
kultúrneho vedomia a ich skutočnú hodnotu si 
uvedomíme najlepšie pri zážitkoch cestovania. 

Pre bežného cestovateľa je Paríž stále priveľ
kým bremenom. ktorého tiaž sa zvličšuje pri opa-

Chambord (Loir-et-Cher) 

kov;111ých návštevách. Vzdelancom sa tu prihová
ra doslova ka]dý kameň a l,..ouvre je zakaLdým 
iný, novší. plnší a prekvapujúcejší. Od čias. keď 
jeho budovy opuMilo Mini~tcrstvo financií. ne
moZno ho iba prejsť La jeden deň. nieto ešte zoz
námiť sa ' ním! Pre mňa bol napokon údy pred
metom trýznivej dilemy. č i je možné vnímať ho 
súčasne hiMoricl..y, umelecky a napokon ako mú
leum (uZ dávno nie je iba obrazárňou). Jeho pod
zemie sa roaástlo - pribudol elegantný komplex 
pod Caroussclom na mieste niekdajšfch priekop. 
koncipovaný ako fórum plné umeleckých i ko
merčných priestorov. 

Osobitnou kapitolou návštevy Paríža sú kosto
ly, z ktorých vyniká najm;i chrám hudobnlkov- St. 
Eustache. lludobník v ňom venuje pietnu spo
mienku hlavne Ramcauovi, ktorý j e tu pochovaný. 
Okolie Paríža j e plné kostolov, budov a zámkov. 
ktoré sa nedajú navšt íviť len raz ... St. Denis a j eho 
kráľovské hrobky - prvý gotický kostol na svete. 
Zámky v St. Gcrn1aine-en-Lay, Ramboui lletc. Ver
sai lles. Pri prechádlkc v parku St. Cloud (zámok 
už nestojí od roku 1870. keď ho zapálili Nemci) sa 
nevyhneme historickým spomienkam - tu zavraždil 
J. Clément Henricha Ili.. tu skonala za záhadných 
okolností sestra anglického kráľa Karola 1., žil tu 
regent Fil ip Orelánsky i apo leon s Jozefínou ... 

Osobitnú príchuť má loirský kraj, ktorý tvoria 
pribli2ne mestá Orléans, Tou~ a Bourge~. V kaž
dom l nich sa dá nebelpečne ponorii do histórie. 
a to najmii renesančnej. Tu Zil Johannes Ockeg
hem, tu melí šan~óny Janncquinove. Sermisyho, 
Créqui llona. V Tours sa vynára silueta veľkého 
panovnlka Ľ-udovíta X l., ktorého vládu krásne 
vystihli doboví pamnetb ti - za kráľom sa košatie 
strom plný obesencov s nápisom "Sad kráľa Ľ-u
dovíta". Tu rozdrvil slávu Burgundska. N iet času 
na j eho asketický príbytok v Plessis-le-Tours, ba 
ani na rezidenciu Leonarda da Vinciho v Clos 
Lucé pri Amboise: moj e kroky mieria do Cham
bord a do Blois - klenotov 16. storoč ia . 

Doma ine de Chambord j e obrovský lc~. z kto
rého sa vynáraj ú špicaté vetičky zámku, ktorý 
dokonale charakterilujc panovanie Františka l. 
Tento ohnivý boj ovnlk napokon úplne podľahol 
umeleckej nádhere. ktorou ho obklopili tal ianski 
a francÚL..'>ki umelci. Chambord j e ako neskutoč
ný kapric. ako rúhavé geMo vládcu. ktorý sa pri
rovnáva CÍ<,árovi Augustovi. Počujeme heslo, 
ktorým sa riadil vladár so symbolom salamandry 
a lasice: "pre v Lai som me;to l tehál a zanechal z 
mramoru ... ". To isté vidíme v Bloi~. ktoré nám 
František 1anechal ako ;vedcctvo prvej skutočnej 
renesancie na francúlSkom území. "Ten mláde
nec, ktorý všetko pokazí," ako nazval Frant iška 
jeho predchodca Ľ-udovít XII., staval ako pomi
nutý! Zámky na Loire patria dodnes k snom kaž
dého cestovateľa. 

Z mnohých zastávok na Loire a Chcrc patrí 
mesto Bourges k tým, čo neslobodno obísť. Na 
návrší sa týč i jedna z najobdivuhodnejších gotic
kých katedrál. aké možno vo Francúzsku vid ieť . 
Má pUť mohutných portálov v priečelí. ktoré vy
niká l drcujúcou mohutnosťou . Interiér býva otvo
rený do neskorého večera . kedy za zvukov orga
nových koncenov nastáva jeden z najfascinujú
cejších Lá/itkov - zapadajúce slnko žiari cez veľ-

kú východnú rozetu do interiéru a naposledy za
paľuje jedny z najstarších vitráží na svete. Pomaly 
sa klže po klenbe, stfpoch a piatich gotických lo
diach s neuveriteľnou výškou 37 metrov, aby za 
okamih svetlo úplne vyhaslo. V Bourges nezabud
neme ani na palác Jacquesa Coeura, obdivuhod
ného obchodn !ka a finančnlka 15. storočia. Nech 
j e poučením pre všetkých ministrov - lebo, ako 
vraví Voltaire, nic všetkým j e dovolené robiť tie 
isté chyby: Jacques Cocur vzbud il záv isť svojich 
tútorov a čakal ho biedny koniec. Jeho dielo a po
znatky však udivujú dodnes. Precestoval celé 
Stredomorie a obohatil Francúzsko o poznanie 
nových zvykov a krajín. 

Do Provence sa treba vrátiť 
Cc~ta z Bourges mieri do Pravenec. ktoré urč i 

te patrí k najkrajšímmie, tam na tej to Zemi. Tvorí 
ho povodie Rhôny spolu s enklávami. pri vyslo
vení ktorých sa ro1ohrajú všetky žilky historic
kých a umeleckých súvislostí - Avignon. Camar
gue, imcs. A ries, Lc Baux, Tarascon ... Pri prvej 
návšteve tohto čarokrásneho kraja som poslúchol 
dobrú radu - odolať vytrženiu a neponáhľať sa. Ak 
sa toti2 treba niekam la každú cenu vrátiť, tak do 
Provence! A vtedy to začne byť naozaj úžasné -
Provensálsko Grékov, Rimanov, Galov, Vizigó
tov, Frankov, Saracénov, Normanov i Húnov! To 
všetko tu vidieť , najmä však rýdzi stredovek, aký 
nemá v Európe obdoby. Provcnce trubadúrov, 

Svätého Ľudovíta. kráľa Reného a avignonských 
pápel.ov. Eden ~p isovatcľov, maliarov i hudobní
kov - hoci pre van Gogha miesto trýlnivého zápa
su so 2ivotom. A v Aries spomínam na geni<llneho 
maliara: Espace van Gogh e. te dnes vyiarujc ties
nivý pocit nešiastnfl.ov. čo tu t rpeli - prekryje ho 
však van Goghovo dielo. ktoré na vás kričí z kníh. 
reprodukcií. plagátov a najmä farbami! 

Aries dominuje aréna a rímske divadlo. ja však 
počujem BiLetovu Arlélanku a cítim Daudetov 
m istrál i famndolu. Nikto nenklial Provence do 
l iteratúry krajšie než práve A lphonse Daudet. l 
popri Pagnolovi a Mistralovi 1 j eho Listov 7 môj
ho mlyna vyžaruje provensálskc slnko. vMa le
vandule, pomarančov a vína. Niet krajšej fikcie -
ani Daudetov mlyn nic j e skutočný, hoci j e stále 
plný návštcvnlkov, podobne ako Tanarinov dom 
v Tarasconc! 

Ilúziu vystrieda historická pravda: v St. Rémy
de-Provence ohromuje Glanum. pomnlk a brána 
Júl iovcov - impolantné dielo 7 doby cisára Au
gusta. Podobne i Pont de Gard. kde La parkovanie 
laplatítc viac ncL ~:a dve fľaše dobrého vína. V 

imes žasneme nad Maison Caréc - je pre 
FranCÚlOV typické, ]e Mále urbani~ticky variujú 
na túto tému a budujú štvorcovú podobu námest ia 
spôsobom. ktorý jednoducho ohromuje! 

Camargue je rezervácia s divokými koňmi -
otxfaleč. v Aigues-Mones. naloďoval sv. Ľ-udovít 
jednu z posledných križiackych výprav. V Ste -
Maries-de-la-M er sa opUť stretávam s morom -
bola to láska na prvý pohľad a takou aj zostane. 
Tu sa vlieva do mora malá Rhôna. Vl;ídnc tU' tu
ristický ruch. neľú tO'> tnc bodajú komáre a šíria sa 
vône jedál z darov mora. 

Avignon - druhý Rím 
Prísť do Avignonu v júli lllamcná Lažii festival , 

ktorého atmosféra je neobyčajne pitoreskná. Ako 
divadelný festival ho Laložil Jean Vi ll ar roku 1947. 
A odvtedy vždy v júli Avignon 7aiíva explóziu 
umenia. umocnenú jul.anskými lvykmi a láľahou 
turistov. Avignon - tento druhý Rím - má prekrás
nu polohu: mestom preteká Rhôna. na severe sa 
dvíha pohorie Ventoux. na východe hrebene 
Vaucluse a Luberonu. Južnú wanu uzatvárajú pa
horky A lpillcs s antick}'llli pamiatkami a kresťan
skými ~láštom1i . Z.1padná Mrana Avignonu sa dví
ha do krá'>nych svahov - j e to ~usedné mesto 
Villeneuve a Les Angle~. Je málo známe, že 
Villeneuve priná~a podobný z.1l.itok ako samotný 
Avignon - je rovnako staré, sídli l i v ňom benediktí
ni, Fil ip Pekný tu pri rieke po~tav ilmohutnú stráž
nu ve2u. M estu dominuje pevnosť St. André, ktorá 
stojí naproti avignon,kému Pápežskému palácu. 

Avignon. síd lo pápe/.ov v 14. s toročí - sedem 
francúzskych pápežov viedlo Petrovu cirkev v 
tomto búrl ivom storočí. Svedkom týchto čias je 
mnoho pamiatok, 1. ktorých vyniká Palais des Pa
pes. katedrála a 7áhrada Rochcr des Doms, po
skytujúca ntldhemé pohľady na Pravenec a na 
oproti sa týčiacc mesto Villeneuve. 

Prechád1ky Avignonom sa nepodobajú na 
žiadne iné potulky- wedoveké mesto j e obohna
né hradbami, obsypanými večne plnými parko
viskami , staré s novým sa tu strieda s typickým 

francúzskym vkusom. Doprostred rieky sa klenie 
nedokončený most St. Bénézet ovenčený príbe
hom s anjelom, míňame historické budovy. V 
Paláci nás očakávajú impozantné gotické interié
ry i milá spomienka na Prahu Karla IV. 
Keď sa skončí festival, mesto zo d~a na de~ 

stíchne a akýsi smútok doľahne na polovyprázd
nené ul ice ... Odrazu si uvedomíme, že more 1\Jdí 
vdychuje mftvym múrom život. Poznal som 
Av ignon festivalu . i bez neho- a s úžasom cítim, 
že ruch festivalu a plné ulice pristanú Avignonu 
väčšmi, než prázdnota a pocit neprirodzenej ties
nivej samoty. Tak tu kdesi stretol Petrarca Lauru, 
ktorú po opätovnom návrate z Talianska už nena
šiel - podľahla morovej epidémii . Tu vychrlil veľ
ký básnik invektívy proti avignonskému episko
pátu! Sem viedli kroky veľkých hudobníkov 
Vitryho a Machauta. 

Sledoval ~om Mopy Petrarcu. ktoré vedú do 
rozprávkového kraja Fontaine de Vaucluse. Chcel 
som objaviť jeho tieň. pretože v európskom ume
ní prebudil kultivovanú citovosť- a to tak. aby sa 
už nikdy nestratila. Francc~co Petrarca a jeho po
etický odkaz odrazu neobyčajne ožil - ak sa č lo
vek ocitne v bizamom kraji Vaucluse, prebudí sa 
čaro tohto kraja i cez bremeno stáročí. Rozoklané 
skaly kaňonu sa konč ia v priepast i, kde sa na
chádza tajomný prame1t prebúdzajúci sa vždy na 
jar ručiacou bystrinou uprostred divokých ska
l ísk. Potom sa prameň strat í, vyhasne jeho životo
darná si la - ostane iba temná jaskyňa so stud1lou 
ohromnej hfbky. Uhranč ivé miesto - zjavenie 
Pctrarcu i Laury akoby bolo pravdepodobnejšie v 
tomto horskom raji uprostred Provence. Pri ňom 
Petrarca v prastarom rímskom Vallis clausa po
býval v malom dome "iba o psom a dvoma slú
žiacimi". Tu pri prameni Sorguc načúva! Múzam 
v iac ako Sesť rokov .. . l l udobnlk tu pookreje ešte 
raz - pri milej spomienke na René Cha ra, ktorého 
tak debussyovsky desivo reinkamoval Witold 
Lutoslawski. 

V Provence je však mnoho iného, čo opantá 
myseľ č loveka. V Orange sa nedá šetriť obdivom 
nad divadlom. ktorého zadná LaChovaná ríms~a 
stena tak uchvátila Ľ-udovíta XIV., ]e ju naz\'al 
najkrajšou stenou krárovMva. Stal sa tak neve
domky pokračovateľom cisára Justiniána, ktorý 
premožený majestátom kopuly chrámu Hagia 
Sophia, zvolal úplne bez seba: "Pokoril som ťa 
Salamún" ... ! Príchod do Orange je v tnamcní 
T iberiovho triumfálneho oblúka - predstava an
tického Ríma je dokonalá ... 

Na juh od Avignonu - po ceste do Camargue
sa t ýči mestečko Tarascon ~o ~vojím kurióll1ym 
príbehom obludy, n]chnancj sv. Manou. pat
rónkou me~ta . Podobne a~o v legende o sv. Jura
j ovi a drakovi , i tu sme svedkami pn'behu, keď 
legendárna sviitica (jej hrobka s ukálkami pre
králonej ranokre~ťam.kej ikonografie sa nachádza 
v katedrále) 1baví mesto obludy. ktorá sužuje 
obyvateľov. V~etko akoby nawcdčovalo tomu. 
2e pod svlitým ramenom Many zahynul možno 
posledný európsky dinosauru<, ... Zobra1enia ob
ludy, ktorú legenda 1achovala pod menom Ta
rasque, sa objavujú v celom kraji a vzbudzujú 
prívetivý úsmev ... 

a rade ~ú ci~ tcrc iánske kláštory. 7 ktor)·ch 
vynikajú v Pravenec č istotou architektúry a nád
herou renovácie tri : Si lvacanc. Thoronet a Sénan
quc v Rousi llonc. Ticho. pro~ tota a dokonalé 
splynut ie č loveka s prírodou v 7myslc Božieho 
plánu - človeku to napadll C okamžite po príchode 
do Sénanque. Lány pred ním sa vlnia a vo~ajú - je 
to levanduľové pole. Je veľmi horúco - ale v ki:H
tore ani bazil ike air condition nepotrebujú. Ko
najú sa tu koncen y a vystúpenia - tradičné i netra
dičné, lebo Francú1i milujú nadovšetko divadlo. 

Jedným 1 najhannonickejšfch zážitkov v Pro
vensálsku j e mesto Aix-cn-Provence. Pre hudobní
kov je tým. čím je Av ignon pre divadelníkov. 
Koná sa tu v lete jeden 7 najvyhľadávanej~fch hu
dobných festivalov na svete. llrajú, spievajú a\')· 
stupujú tu lllamenití umelci. mnoho ich je z 
Ruska. aJ...o jedinej silne zastúpenej krajin) v}·
chodnej Európy. okrem Poliakov. A program? 
Ž iadne nadbiehanic meštiackemu vkusu - festival 
v A ix je vecou Vldclaného. míročného a vyberavé
ho publ ika. Znie tu Mozanov Don Giovanni pod 
taktovkou Claudia Abbada, aj opery Purcella, 
Brittcna a Banóka. Predstavenia ~:ačínajú často a2 
okolo 22.00 h. Okrem tradične európskych progra· 
mov tu možno počuť hudbu a tance obdobia dyna
st ic l l an 7 Číny. alebo ľudový spev ďalekej Sibíri ... 

Práve v A ix mo/ no nasýti( akýkoľvek hlad po 
umení - mesto kráľa Reného hýri architektonický
mi pamiatkami. 1 ktorých vyniká Katedrála 
Spasiteľa \ oktogonálnym bapt i~ tériom 7 5. ~toro
čia . A ix je mesto Cézannovo. ktorý sa tu narodil i 
zomrel. l tu vnímame na ka/dom kroku Cézanno
ve farby ako kedysi v A ries van Goghove. aro
di! sa tu i Darius Milhaud- v tomto čarokrá<,nom 
meste fontán na kaidom náro]í. Tu l.il i a tvorili 
M onet. Manet. Sisley a Pissarro. V neďale~ých 
vrchoch Ste-Victoire ' tráv il posadnutý Célanne 
výlllamnú časť svojho plodného života ... A ix je 
mesto. ktoré nedovolí hľadieť naň očami bežného 
turi~tu - 1áZitky v ňom sú príliš silné. prniš ne
očakávané. A ix je perla, ktorú netreba vyloviť. 
proMe iba obd i vovať 7novu a znovu ... 
Opustiť Francúzsko a najmä Provence lname

ná bezpodmienečne sa vráti ť ... Einstein hovorí. že 
najkrajšie pocity vyplývajú zo záhad - a práve 
ony stoj a pri kolíske skutočného umenia a vedy. 
"Človek . ktorý ich nepol.llá, ktorý sa nevie čudo
vať a l:tsnúť, je prakticky mftvy. Je ako zhasnutá 
sviečka." Ž ime teda v krajine žijúcich - svet oko
lo nás je plný krá~nych vecí. A umenie nám nedo
volí predčasne umrieť. V tomto ohľade pô~obí 
dnes...francúzsko ako európsky model kultúľ) . 
hodný nasledovania. 



... Hommage k Sibelius 
Tenlo článok mal vyjs( na m ánkach lludobného života mi· 

nulý rol. reda šryridsal rokov po s~ni jedného hudobn~ho veli· 
kána. Asi SOin nemal dos( guráže sprncoval čos i. čo vo mne búr
livo kvasf dve dcsulroč oa. Dnes JC sirullcia iná. 

8. decembru ; i ku llúmy ;,ver alda spomenie na hoc nj ne
okníhle 133. výročie jeho narodenia. A ja som sa konečne ro7hý
bal. 

Osprnvcdh,ujem su čiralefom. že o chvíľu taisre zabŕdnem aj 
do (Ldanlivo) nehudobných sfér. Mojich necelých sedemdesial 
kilogmmov žovej hmorno<ll ; mcrovalo spolu so slupinou priale
rov a ' bicyklom 1en1o rok v Júli na severovýchod. Oalcko. pre
ďaleko. až 7ll polárny lruh. Dôvodov bolo viac. Každý z n:ls má 
a oisrc dajakú vy,nívanú lmJinu. V mojom prípade sú rielo sny 
podlo1ené noe len l:lsl ou l prírode a l C) lh<llle. ale aj r)dLo pro
fcsiomlln)ml. hudobn)·mo morívmi. Veď pred;a v šere o vocme. k .. 

... stará láska nehrdzavie. 
l lmli>!éje<enn~ obdobie je nernt časom <pomoenol na ro. na 

čo ;a človek chy<~á po' ed11ne rol. polroka - alebo. alo 10 bolo 
renrora- v mojOm prípade. nJ ' 'Y!e dvadsal rol ov. že JC ro dlho? 
Je- aJ prihl. llanba mo. Jeden l mOJICh obľúbencov. Edgar Allan 
Poe. napísal e<eJ Doabhl 7\ rá re nosil A lam sa píše o lom. že č lo
vel <UIIc al o" podvedome prncuje na rom. aby neurobil 10. čo 
nnoLaj urobil má. a ro dokonca aJ v 7áUJme seballlchovy. 

Ja a Fín,lo. NaolnJ ; rará pe;nočla. Trvalo všal neuverilefne 
dlho. kým sa mi JU podarolo tapí al do panirúry komornej sym
fónoe môJhO žovora. 

Sú lo dávne ;pomicnl y. Porvrd7ujú mi však plarnosl obľúbe

nej frá1y: srará láska naotaj nehrd1avie. Exisrujú hudobné lásky 
premenlivé. al é'i jcdnoročly. či dvojročky. Exi>lujú však aj Ir· 
valky. Jednou 1 lrvalick. l loré budú vždy kvirnúl v mojom hu
dobnom 7.áhone. je Jean Sobelius. Tenlo skvosl ;Ice neohuruje pro
volujúcimi. ' iarivými farbami. ani omamnou vôilou. Je skrom
ný. nenápadný. pred•n však plný mi31gy. ' ivorncj energie. m
dosri 1 byrin Prírody a Clovel a. Samému mi ro prichodl akési 
/vlálrne a rajomné. že fcnom~n Sobeliu< ma ovláda ui lal dlho. 
Casio sa sám seba pý1an1 ... 

... ako k tomu vlastne prišlo? 
Vefmo jC(Inoducho. E.lre alo adolesce111ný g)mnazi; ra som 

kráčal po (vredy ešrc) u nongrndsl eJ uhco. Každ). kro sa aspo/\ 
za máčny máčol znoberll hudbou. 'oe. že ram už vdmo dlho fun
guje predajňa. hll aJÚCa ol.oloodúcoch ponukou rôzn)th l)po' 
zvulo,Jch kon1erv. A prá•e lam "' lo \!alo. Vo ')l lade lej lo 
(l cdy" rozhodne lepšeJ) predaJne bol vyloiený obal plarne. 

Autor článku a pani Ojajärvi. 

T)ch obalov lam bnlo voac. ale J<.'tlcn mo alo'" farálne padol do 
oka. Bola ro ru\ká plarň;o (MelodoJal a v záhlavl srálo mag oclť 

meno a magocl} loiUI (/acho\ 11111 ru<l ý fonclocl y prepi< údajov): 
Jan Sobeliu;. Smfono.o nomcr l. mo 111onor. 1očmcnie 39. Meno 
Sihcliu< 10111 al o-rak po1nal. bral \0111 ho v~ak ako okr:ojo,·ý pro
blém. l rorému •a ncopl.ll l venoval po1onoo1l. Bol >Om hlúpo 
ovl(odnuly učebnicami dcjln hudby a rie mi nao1aj brúnili pocho
pil. llo lo je Sobe liu<. Co" (a ;pomlnaný doabhl !vrdrcnosri 10 
ucdy určire nebol) mo ale pocd'n len našeplávalo. že 10 rreba 
1kúsol. Tnd1alše1l l orun nebola ano pre l ludál a ai !aká "pálla" 
(l de sú Ile ča\y ... ) a dne\ môJcm pokoJne po' eda(. že moro srálo 
1a 10. O hcxhnlu. o dve ..om u i Ida l pri <>OJOm Europhone ab
sol som. 

žasnem dodnes. 
Medllčn'-<>ln ..orn pre1il Jj malú \lbeliO\ 1l ú anabázu. llnan5 

rúžbou \ non( \a hlb~oe pod hladonu llrollreho Jazera menom 
Sobehu<. 7lllui ol ..orn venoval mu po701110\l aJ ' rámci <>OJCJ do
plomo'CJ práce na VSMU aSoel '" v>al len jeden JCd oný peda
góg. l rorý nJOje túžby podporoval (lernz mám šancu , efnu pek
ne poďakoval Du\anovo Manončclo'O ... ). Z\ )lol pedagogiclť

ho rímu ma l ruro premedčal.l.e \rJJ my.ru na Slo\ensl u. má
me boele moe\IJ na mape a ne vraJ rreba tafarbo(. "Vyfa;oval" ..om 
lťmu o 1ymfonocl cJ rvorbe \lo>en<lych <lladarerov ' 70-rych 
rokoch! Povedal by 1om: prilry ro1docl v rémach. 2oadcn So
behu\! Veď. napokon, lro bol wk ý S obehu< v porovnaní ..o \lo
ven, l ými \Ciiltlnmi'! 

Jeden 1 mOJICh vá}ených učir efov dokonca tolrval na ;vojich 
JlOIÍcitlch dodne,. Tol nedávno. "" pred dvoma rokmi. porom. 
čo navlrlvil rampen.l é bienále LJ\\ ulené >ÚČasnej hudobnej 
rvorhc. na 11ránlach ll Ž dokonca napí<al niečo !alé. že Sibeliu1 
ul. dne\ nic Je vo Fín1lu vôbec ulru(olny. Z:ll\lc: ale oba pre zadu
hcn}ch a neuveruerne 1.akomplexovaných "modemi\IOv". krori 
" môiu nav1ájom hr.ol do u\ka len med ti o,cbou a na \lnllne 'y
hrndenom pnc,rorr lpecoaluO\an)ch fe<ll\ alov. Sibehu' lal)mo 
fuďmo pohŕdal. nečudo. JCho hudbu nechápu. Je 10 1kôr mám l a 
l vahl) JChO hudby 

Anabáza polr:očuje. Rolu 19S7. ui .ll.o a";lcnl na ItTF 
VSMU. som urobol1ufnlí polu1 prebojOval \J' ramc o zahrnnič
n)ch Mill do llel;lnk. ebol wm \l.tk LtCJn~ do<raročne odeo
logocl y na v51le. Do llel1ínl ce;rovalllo\1 voac na úro'm a ja 
wm. klovoe prečo. 1lončol ' Tboh<o. Nie!eb) som baolO, al. ale 
bol lo op.ol ulrurný. 1en1o1111 geogralicl í ro1docl. Sohchu1 '\al 
<tále /OSlá val. So behu l JC 1011!... 

... svet, v ktorom som pocítil čistotu srdca. 
Mo1no noekollO renu prekvapi. ak laii\IUJCm v náročnom 

lmlráre S<1renn K oerlegaarda Cl\ Ioia <rllca alebo chcoel len JCd· 
no. Al ým;o lc11m01ívom roh ro docla JC cllái J epo\IOI) Jal u ba. 4. 
k:opirola, 8. vcŇ: 

"Pro blfilc .:ol Bohu a probll1i ;a l vám. U myre •i ruly. hrieš
nici n oč i\lilc ' rdcia vy. llo \ IC dvojircj my<lc''. Kierlegaard a 
Sibehu; mo,no pred,laVUJU ;kôr prollpóly vo výkl:odc svela a ži
vora. Toro 1danoc \ :O v!:ol 13Čnc ro1plýval. :ol prekonáme pmh 
povrchno11i a nco,lancmc v lmn<parcntncj polohe. To. čo ma na 
Sibeliovi \!:Ile fa.<einuJC.je pr:hc nCLiomná vôfa zbavol ;a rotpol
renosu. lrorá \ltlročin prena•ledO\.ola vell.ých rvoreov. Rozpol-
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ICilOSI medn hudobo10u "prírodou" a S}Siémom. lrorý rúro príro
du cenzuruJC. pročom ol helluJC pnmáme zdroJC rvorivých pohnú
rol a energii. Boj oned11 1ým. "čo chcem" a "čo môiem". je jedným 
z naj/llujlmaveJ!fch ul a/O\ v dej inách všetlých umenf. Ak je 
niello schopný al ccprovnl jeho je\lvovruue a jeho následky. aj 
pohrad na dej iny hudby mô'e vy tem( inak. alo '\ysrcrnaricky". 
"hisroroogmlicl y". U Sobe lia je u ejmá prevaha, ba priam Iri u mf 
hudobnej "prfrody". Bol ;fcc vychovávaný prl;nymi učirc frni na 
školách v Berlfne. vo Viedni. Poznal drezúru. rešpekroval dis
cipllnu. ovládal remeslo ... To všerko mal rýchlo za sebou. Tak
isro rýchlo však pochopil. '·• rofkol rár omieľané posrupy a meró
dy hudbe tvilzujtl ruky. Koncom 19. <loročia lo s lýmilo posrup
mi a meródami. s 1ým11o hudobnými ideálmi vyzemlo všelijako. 

Sobeliu< nad nonu nelamcmoval. Našoel svoju pravdu v mý1e 
a v myrol6gii. na;iel ju v Prírode. 

Ešte raz IGerkegaard, dánsky mysliter: 
"Cis101a >rdca: je 10 obmz. klorý pn rovná va srdce k moru. A 

prečo pr:he l moru? Prero1e 1rdce m:l \ O S\ OjeJ hfbl e čis101u a 
vo WOjeJ či1101e priehfadno<l. Preroie ~rdce je prochradné len al 
je č oslé a je čosré. len leď je proehfadné. Poloar je zakalené. noe je 
už hlboké. ale je po' rchné a poloar je povrchné. noe je pnehfad
né. Al je ' lal •o "OjeJ hfble a prochfadnos11 čo;lé. je jedno a 10 
i11é. nech na~ hfadome al ol of•el dlho. Vredy JC JCho Č~>IOia ;rá
lo;! o ' jednom. Prero pnrovndv:omc 1rdce k moru Jebo či llota je 
srálo\l hfbk) a pnehfadno,lo .. ." 

A lo JC pre\IJC Sobehu1. ll lbka a priehfadnosl v či>lole srdca. 
' ; lobode ducha. Sobehu< 01vorol brány al eJ" hudobolCJ subsran
cio. Jednou 7 máln pm vd l\ ých frt11. al ýmo ' "au ron kniiiel o de
jinách hudby. Opl\UJÚC jeden od druhého. U \l lu jú čormerovi pn
blíi il hudbu Jeana Sobelia. je rvrdenic. 'e hoci nildy neciroval 
ži:odcn konl rérny nápev. či pie:.cot Jeho hudb:o vyrasrá na l ore
íloch fín,lcho folklóru. 

Ja by 10111 v tonllo prlpade dokonca neuv:oio' :o lr :ol . že "ru je 
folklór'' a "lu JC Sobehu' ". Skôr b) \Om pouvažovnl nad r)·m. že 
"ru JC lludb;o". Tu. ldc<~ ' ná\, l dc\i \ hfbl c duše je jedna vell.d 
l ludba. Zdedolo 'me JU' šerco. be1 ro1doclu. Tlllo lludba ''"k me 
Je a oJCchce b)l' 1dy a ,,, l .o}du cenu 'YIIC111a111ovana alebo · , )· 
S\Cifovaná". M.lm ' l) m owbné ' l useno\lo. a lo pr:hc '' prfpadc 
Sobehu1 (a aJ ' pn pade Janačel ). Pod !lal om zloZ\) lu \!el l o 
podrobo, al mudrlam,lcJ 'lrulruruhlCJ (alebo al cJl Of\el nlCJ) 
analý1c. začal ..om l) ralaJ SobehO\C \)mfómc a >)mfonocké ob
""'Y Vefmo r)chlo \Om v\al lha..ol a l aplluloval. \ cbol som 
ocholný nocčomu lak "'}'lénlO,~mu" 1a podrobol. Pre;>edčil 

ma. íe lreba anai)70\al noečo o~. Pre,lah ma UIUJomal '>Oildlo\é 
ronn). ronod) l vo111al ordov. falrum. Zočala ma zauJímal rá 
vell.J lludba Začal lt»n pár ra(. začal 10111 'odoel \Ú\IIIosu med11 
gregonanom a rudo' ou poe1ilou. nJCdto Slm,nlll}m a dnešnou 
dl\koréko,ou lullurou Dospel som l mnohým poznano.om. 
Cornz vi,oc mi 1ačah prel Val ' l o,lnarelé. l l olonJCI\ké ;pôsob) 
hudobneJ anal)1y. lroré 'a u'pol OJO 1 počlr anl111 1 nlrov a 1 ko-
111Cillánm hannonock)ch "luácn. An.olýt).lloré V)lrhnú rallh
nu to ' " neJ pôd). všerlo dol ladne pre1l úmajú a po111enujú. 
lcn1e por om 1abudnú vrá11l ra'lhnu <p!ol ram. kam parrí. Srd va 1a 
r;ol , 'c analýt:oje noečl111 'amoúčclným . '• blokuje po1nanic a ic 
vyrrháv:o hudbu 1 konrexru. lludba pod rukami horlivého analy
lil:o Ča<IO \lť.íca l om:oll 'o všeobecnými javmi rud, kého ' ivora 
a vc~mfru . 

z, núlm '" 11ále <~ hJCjloe a 'ilncjlic 1.ač.olo otýva( dc11n1lé 
"prečo"'! Tow "prečo". lroré '"chc'C pyral na pod\lalu 'cd a ja
vov "Prečo". lroré111u llC\ Iačf enC)llopedodý 'íllad. "Prečo". 
kroré smeruje do >!redu rerta. a JCdneJ ;rrane M>tn ' a pnam aJ 
obJval hfbly. ' lroreJ srruny Ullllku rezonuJU. na druheJ slrane 
\Om '~al bol nadšení proehfadnO\IOU hudobolCJ sub,rancie. č is
lOlou a \l lou. ak.l ')i.tru.JC napri\.lad 7 oo,cilácoe lroch Iónov 
Som <UIIe ohúrení Čl\lol ou. do1aho' anou 1účmnoslou hfbl y a 
proehfadno111 

Uvedomoval som si stále, že ak je čo len trocha 
spravodlivosti na svete, tak ... 

Raz ;a mo musel <pl no( d5vny sen: ocllnú( \a na pôde prekrás
neho Suomo a vidoel a1poll omrvinlu 1 nocčoho sibeliovského. 
'a;ledovala pnhlášla na táj3ld. organozovaný symparickou 

pmžsl ou cesrovnou agemúrou S.E.N. Rozhodnú( sa človek pred
sa len ra1 musi. un hcda - prebeda! Program rohro 1ájazdu za. 
sväreného cyllisricl cj 1uri>1ike avi10val. 1.c v okolf Helsínk - a 
leda :oj v ol oll Ainoly- budeme práve v pondelok. leda v deň. ke
dy múzc.i oddychujú. Takúro smolu môlem ma( len ja - vmvcl 
som si. Ľud i a z môjho naJbli'-šieho okolia o mojej sibeliomtlnii 
vedia u1 dos( dlho. Jeden 1 noch. ďal \1 1 úča\lníkov záJa7du. o~ vá
hal. vyročil č(slo pani Ojaj:irvo. správkyne múzea v Ainole a Zllro
vellsprávl yne nadácoe Jeana Sobeha zalo1.cneJ Sobeliovýnu ~
rnmo. Pre,vedčol JU.k pondelol . nepondelok. pride a l vôli jedné
mu sloven l ému fanallkovo odomkne pre mňa zázrnčnú bránku 
do ainolovsl ého lewparlu. Pnznám ,a, le ochola pani Ojajarvi 
ma dojala. Na(onec ' nocčlm podobn)'m ve fmo počllnl nemôže ... 

Sralo >a. Pani Ojaprvi nám,. lelcfonále 1 llel;lnl pohrdila 
S\OJU och01u ') hO\Iel sl upone rroch rudi' splnení och rúžby. 
Calala nás u1 na mie11e. v l al.tSiri nJC>Ia Jar>enpaa. a>i 40 l ilo
melro' \C\CillC od llel;lnl. Vynon la r.a l le;a alo dobrá vna. 
'lord id) l)p. u\moara a, 1dalo"' mo. aJ porešená naMm záujmom. 
Každý. l ro už zaiol chvne 1plnenych ;nov 1\IO voe. ako som sa 
cír il . lráčaJÚC l Aonole. Tl:ol mo urtilc 11úpol do nevldaných ''Í· 
lok. pul7 ;a blí1ol l 11ovle. myser bol:o 7:1\III!IJ. R)chlo 10111 sa 
v!al llnbilizoval a bol 10111 schopný l o111 unoloval ' cleganmou 
pam 0JaJ:ol'\ i. Orvonla námllJ moc\lno\lo. ldc ruri\lo nemajú >an
eu na/Jiel. dovohla mi forografO\ al inleričr. čo je lal i\IO zaktl!a
né ... Videl \Om predrnely. ' lrorými ;a Sihc lo u< a jeho rodina 
\lreltlvali vyše 40 rokov a l roré \OI11 Jl01nallcn l ob1iahlych mo
nogmlil p~na Eril a Tawa'l'ljcmu. v) 111a111ného <1beliov1l ého 
mlcrprela a 'IVOIOJli\Ca. Nic je IO felil il mU,.je IO IÚ,ba viac pre
nolnú( pod flO' rch "belom 'lého ww. Všerl y veci' Ainolc. pro
JelrovaneJ <lávn) 111 archllckrom Lar,om S noc kom. auroro111 pro
jel IU lclneJ prelldCIII,lCJ re11dencoc Kuhur.mla. l:11cdmly v Tam
pere alebo mámeho lo11ola Kal ho' llelsonkách. •a nachádzaJU 
presne ' !aleJ poloiJC. ' al eJ och Sohclou< 20. <eplcmbm 1957 na
' id) zanechal. Jeho \Cm.o ,, moiUJÚCa icna A mo (pod fa neJ 
Sobelou1 nnLvnl WOJu.molm anú ' il u) po'aiovala 1c111o mreriér za 
powarne nuc\lo. ,.una mnohé \CCo doiiO\a proJCllovala a /ll · 
be1pečo,al:o. ič ,. nenncnolo ano po 1mno A mo' rol u 1959-
' led) prebralo 1odpo,edo10<l za Aonolu Sobe hO\ e dcél). Pn \Sl U· 
pe do\núlra na nu\a lcd.t tavanulo Č0\1 neu,erncfne hodnoverné 
a pô\odné. 

Zelen) lrb upro11red dre,coJCho. •oilavého o111enéru ma fn;
cino' ili • Sibelo u1 uwe val 7clcnu farbu. farbu le<Ov a hôr viac. 
ne} lroníl of\el onú. V odel 10111 orogonál V)nolajúceho Sobehov
ho punréru vypraco' an) 1n(om}l11 Al ..ch Gellén Kalciom. Vode l 
wm l ia' or. llorý Sobehu> dovral do daru al alo p.o(de,ialroční -
vid) ph.ll hc1 l lavirn. hudbu mal v du\i a'' uli:och. Nad 1)m1o 
krídlom vo <el poch111Uil1). dr:un:orocl ý výJ.tV /OnueraJÍoceho doc
lala. kror) ú/lo \Úvi'l < rmgickou udalo\(ou v 'ivorc maniclov 
Jeana a A ino Sibeliovcov. 10 \nulou ich doeMa. Telilo dcrai l bol 
pre mila novinkou a Je pochopircfnč. že cmorlvne veľmi podfar
bil návlrcvu zámočného miewo, 

Videl wm perfclrnc noriade~1ú luchyilu. v krorej loc1 prevlá
dal lmy<el pre lmdfcou a pre prfrodno1l. Videl ,om lú! ol. v klo· 
rom Sibeliu\ <edávill 'o chv íľach medirácoc. Videl wm originál
ne cogal). l toré boh pre roh ro mága rnkť l) pocl é a lroré mu za. 
dovaJO\ah priruno 1 AnJCnl). Vode l ..0111 Sohcloovu 'mnefnú po
<ld. ved fa lroreJ 'o \Cl elegnmn) boely oblel. 1113Je<lálny l lobúl 
a palička - ue1 predmtl). lroré poznám 1 mnol.srva f01ogrnlií. 

a \!ole ' ICJIO moe11nos11 ldllla lópia ruloposu rragicl eJ 4. 
S}mfónoe ... Videl 10111 dokonca ;obeho'<l ú r.aunu. lroní 11ež. 
projel lo\ala Aono. Bola 10 jedna z prv) ch dohOio,en)·ch sravoeb 

Jeden z unikátnych záberov na laitik v knižnici, kde Sibelius vf.dy oddychoval . 

Sobehu; nu 01vorol očo. o,lobcxhl som sa od po\lnnosrl U\a
žovaf len a len ') \l~movo. Cho l wm <lobodu. Slobodu. akú 
Sobehu' ral obdl\oval hfadoac na lŕd lc /ena,ov. leuacoch pooad 
jeho vo lu Aonola. Po1lcdny rJJ za/rel lalýlo úkaz d'a dno pred 
1nuťou. v <eplcmbn 1957. VIed) 1a JCden zo 1eriavo' odpoJ• l. 
7alní, ol nad A molu a op.ol sa pndallu kfdfu . Al oby d ril. že nail 
hfadl dev.olde\lmdvaročný ~rarec. lrorý cely žovor bojoval proll 
rotpollcno,li v my;lcnl." v konaní lrorého do,peli hfbl a" prie
hfadno;( ouoo1aj k č i >lolc 1rdca. Srnrec. lror)· ncn~vidcl prervár
lu. po1ér<~vo. 111 11nocre. Srarec. lrorý elle al o šr yrid<a(ročný Ú\· 
pe\ný ;lladmcr optlllollln.orolmesra a uliahol sa do hfbly fín
skych le,ov. k brehu nádhemého J31Cm. Tam na.l iel slobodu. 
lam nal icl rýd1011 hudobného 1áiotlu. Tam pocllil neviazano;( 
na nonny a predp11y. Vo svojich doelach <a do; rával do m) ric
l )·ch Ča\Oprie< lorových dnncn1ií. 

na po1.eml u· vo Fín1lu pl.uo. }c Jj lctf elle noe Je kde b)val. <au
na mu1í \lát .. llo~ď po10111 \0111" 10pár mon ÚI po\lál nad hrob
l ou Sobehovcov lol ahzovanou na moe\le. l de Jean vždy rád se
dával. hlade! na It\) a na hladonu Jater:o Je <l romná: jeden kvá
der l vahrného mrn111oru a na 1\om meno JEAN SIBELIUS. Nič 
viac- len v roilu dod.lločne pripl~ané A mo Sobehu;. 

Dne\ lcd.o môicm povedal. k .. 

... bol to naozaj sen. 
Jeho obraty <Ú alr ívnc elle dnes, po diMom časovom cxlsru

pe. Porvrdol som \ i al ý>i rušení obrat o Sobeloovi. s nadšenlm 
\Om zl\(o, al. '• ro. čo \0111 v jeho hudbe V)cflll a čo ma s nfm 
Mále ' PáJa. je pravda. l'ano 0JUJarvi nám roho poro1právala vd 
mo vera. Mranlo ma na chrbrc. leď '" zmienola o rom. že 
S obehu\ tal iÍ7ai /.J\ oc,( do A moly vodovod: voda mu1l byl či \lá. 

lbo.~ 
Aj keď vonku IU ho mrzlo. voda sn brala zo sludnf. 

Sibehus ralisro 7.aká7.al al~lol'vek t:lsahy do parku· ak srrom 
padol. musel osral ležal ram. kam padol. uži ram dodnes. Do
jlmav:l je epi16dka ol olo Sobeliovho fajčcnoa. Bolruhým fajčia

rom. avšak polom, alo ho vyslrfhali pred hrozbou rnkoviny hna
na osem rokov nefajčil. Po rokoch >a mu manželka zdôverila. že 
10 boli nnjlmj!ic roky jej 'ivora. Sibelius osial smurný. Povedal 
jej. k on ju miloval rovnalo 110 celý 'ivor. 

Sú ro možno klebierly, ale pre ""'a (a pre každého. kro sa 
slrelol s fenoménom Sobeliu; lnl inlcnzlvne. ako ja) sú ricro klc
bierly vdmo d61c1ilým marerotl lom pre pochopenie rohlo. čo a 
ako Sibehu\ vyrvorol. C'lovek pochopi lú či 'ilol u v ;úč i nnosli hfb
ly a priehfadno>n. boj /ll prorodzený preJav. Sobehus odbrenJCnol 
hudbu od llotv) l ov jeho doby: odmicral hnolobný chromallz
mus. h)penroli7.ácou fom1y n relronoly. páros. \\tlabôf. i č ne
prokrn~ro, al. elo mono' al >rylizo, nna"l. Pf sal ro. čo v ňom bolo a 
neusoloval sa ro alokol\ek "fom1ovať'. Všerly prOIOI) py. druhy. 
mcxlcl) (a čo Ja 'ocm. ako "' 10 'šerlo nazýva v učebnicoach ) pre
sralo byl "návodom na tlouílloc". Ono retuloovah z lompozícoc 
alo nocčo unoverz.álne. al o vy\loc proncíp). l roré JCSIVUJÚ mo mo 
vedomo a člove l a a mo mo JChO ú \Iha "umelecky" sa preJavoval. K 
So behov o as o nenájde cesiu mk. kro noe je ochorný pripusloL 

. .. že naJskôr je hudba a ai porom sysrém. rechnoka. učebnoce 
a všakovaké analý1y. 

Telilo 7dmvý "dol lllf' hudby bol pre Sibelin regulou. hlavnou 
rvorivou zásadou. Sibelius laregoricl y odmielnl hnulie za novú 
sysrema111:lcou hudby (Schonberg. Wehcm), odmicral aj zúfalé 
symfonické gcsrá Gusravn Mahlera. aj rrochn povrchnú odosob
ncnosl Richarda Srrnussu. Možno do~ prenikli vlny debussyov
ských ná1orov 11 po<tupov. nic však v ich noblcsncj uhladcnosli. 
Sibeliu1 chcel byl hrdý a 1ároveil pokomý. Chcel komunikoval s 

Sibeliov klavír. 

flldll ) m pr:ovelom.lror) JC' l.oidom 1 ná'. 'cbol pro rom ralí 
"be1ohfadný" al o S rm' "''l'J v S\ alcnl Jari. 

SobelioY<l ) hudobný ča><>proc\lor JC čawpriC\Iorom myrolo
~ick)m : oJCmá \Cil.ý v)1na111 pyr.ol \a. kde a l edy je a bude 10 
alebo ono. V mnoh) ch pnpadoch (En Saga.lrella ča1l S)mfónoc 
Kullcr>o. 'l mfonoclé M,nc l-obul 1 Tuonel). 'očn:IJ31.da a v5-
chod 1lnl a a Tapoola. 4 .. 5 .• 6. a 7. ')mfónoa) \a \IOprel kompo
ZIČneJ loncepcn1.aloíeneJ na \lareJ dobreJ C\olučno\11· ai narof
ko. že za,lepenco ča \lo' nlm3JU Sobe ho' e doc la alo lilmovú hud
bu. alo <led <eén. \llu.icol .• ol o doela ovládan~ rcchnolou slnhu. 
cpocleJ n.l\ledno\lo udalo<~ i. Sobelou\ ma donúlol ro1hlo' al d>e 
poloh) pô\Obno'u hudb} hudh:o A m)'IU,. re1p hudba AKO 
mýiU\. V prfpadc líohlcho b.orda 'om ro1hodnu1ý obhajoval po
lohu AKO. Nejde o komenráre. o sujely. o poposy myrologoc
k)Ch rovín. Ide pnarno o mflu\. Karl Kerényo naplsnl. !e "myro
lógi:o ro1práva o počo:ol loch. alebo a\JlOň o rom. čo pôvodne bo
lo" (pre dcraoll\10\. kl or! OJ v onlcmclovcj dohc \lá lc zasrávaJÚ 
vzomé po1lcic kla\lcl ych noriem pri uvád1anl cirárov - Karl 
Kcrényi. C:orl Gu>lav Jung: Včd:o o myrologii. Bmo 1997. >l rana 
15. riadky 2- 3). 

So beli ovo doclo. re\p. vrcholné doclo. počnúc a11 rokom 191 O. 
10 je naozaj hudobná pod11.11a. 10 JC odhaľovanie prnzálladov. 
pmr varov. pm' 1lahov. tlnt11c olov) regulujuccho ;ysrému, je 
'>'1én10m '""'Ý"' o ~ebe . TeJIO hudby"' zfnkne l aldý warul
l ár. l aJd) leno,cc. llorí \a u\polOJÍ' 1)111. i.c pre\ne \ ic. "čo a 
al o" m;t po <ebe na.,ledO\a(. Sobehu,. 10 je dôl az pla1nos11 V) Š· 

lích princfpo\ ronalll) a rel romk). a,(JI. v och unovcrllllnom. 
noe umelo') 'lcmall/ovan<lln poo\all Jeho hudba JC hrdá. bezbre
há. a pro10111 akob) van1oregulo,ana. Je pn1.1adom !oho. čo zhru
ba o In de \O( roč ia po Sobeloo\Cj 1mno \fonnuloval na margo pro
cesu rvorby Alfred Schnllll e: 

"llodnota 1l ladarefa 101oi IJC\počl\a' \ublfloJ0\11 rolhodnu
ria. al ú rcchnocl u d oelňu bude pouioval. ale \O •nulom)ch "lách 
m\porujúcich jeho l\ orbu A aby liCIO \ll) -ako všell ) "ly- ne
upadlo. polrebuju neu\lák nmé a nové ompul1y. 'emo1no och na 
dlhlie u<pokojol bezpečným pohybom po covilizovanom pnesro
re. nech by bol nkol ol\el ro1fahl): v o\lom momcme sa musia v 
1lobodnom poryvc vy111knul do be1hr:onične sa rolpresricrajú
cich pne\lorov !oho. čo JC Nc1námc. lnul je človek odká1aný 
výlučne na ruri,r icl é 1nučly ... " 

Schnoll leho ' l ov~ ;ú c11ované 1 čl ánku Vludi111lra Godára 
C"rá hudb.o či,rého človeka U\CreJnenom v IIŽ 19/98. Áno. nc
rreb;o \3 V/dal odcf. 1e lal á či\lola JC'Ivuje. '• JC v človeku. ~e 

moS)cuje nrmo,féru. l rorú mh obklopuje. Odch(od/ajúc 1 !oho 
111agock~ho moe11a. lchaceho upro,lred hlbokého lín1keho le,a. 
\0111 pocllll JCJ "ltlČo .ory Naovn) olxlov a dlhé očalá,anoc 1a pre
la\lh do úplne lonkrcnJCho flOliiU nad~noa. spolOJnO>Io. vnú
loméllO poloJ•' l loco v len de~ \\1111 nepočul ano jeden 10 \lbe
loo\\l ych róno'. liCIO IOn) \O moJC IIJCio ·' naplilah ma \la; rím. 
Hudba Jeana Sohch.1 IIJCia •J 1 hladon) n:odhcnoého JaLCm. 3J 1 

lmeilo' 'l romov. 1nela •J 11<1d }!(ou ro!lvolnuleJ repl). krorá má 
\O Frnsl u <VOJ ča< prá'c začiarlomjula Pot\rdol \Om si. Je jeho 
hudb;o je prejavom \lUIOČneJ Čl\101). \UČ In nosil hfbly 3 pnezrač
nOSII, ie JU ncrndno lahčo( ,J,oboduch)llll anai)Lamo. k' neJ ne
radno p)IIJC poo1cnu\ al ro .o lebo ono. Pol' rdol \0111 "·le Ilia leJ· 
lo hudb) ll vie v JCJ prepojeni'"' fx11álne hudobno ull)lé hlbolo 
' duli člo•cla. Pochopol \Oill 10 ai pod' .od\lallch rol och. a 1010 
poznanoe ma osvoerolo. aliel 10111 konečne od\3hu zverejno( 
m:olú <po,cď Nicloll.ohcxhnovtl n:iv\reva Aonoly bola rozhodUJ· 
úcim olamohom vcll.ého tlomu. Odoml la ' pomlnanú soedmu 
komnalu. V ICJIO komnulc 10111 vlul ncnalicl večný \p:inol ako 
Jud11h ' Modrofú1.ovo111 hrade. 1\a\icl \Olli lam ncvyčerparcfný 
zdroJ encrgoc "odvahy uv:o1ov:o( o veco.och pothlmnc onak. 

D.ol ..om " ' 'lcdy mul} 11\ob ... 

... do Ainoly sa určite vrátim. 
IGOR JA VORSICÝ 



~W JJJl& &aowel]l~lk:rm iel]lyf 
Feministický pohľad na súčasnú situáciu vo vážnej hudbe na Slovensku 
IRISSZEGHY 

Nemám to overe~. ale s pravdepodobnos
tou, hraničiacou s istotou, je tento môj prispe
vole prvým na Slovensku verejne prezentova
ným feministickým pobladom na slovenskú 
hudobnti kulttiru. Už tento fakt hovorí o mno
hom, kedže feministiek~ §ttidie i v oblasti hu
dobnej vedy sti vo vyspelom svete dnes už bež
o~. feministická muzikológia sa vyučuje na 
vysokých §kolách, o probl~och žien - hudob
nfčok sa verejne hovorí a pík. U nás, hoci pro
fesionalizácia hudo~ho života začala pred 
80. rokmi a dnes tu máme rozvinutti sie( hu
dobných in!titticií, telies a §kôl, na 5 miliónov 
obyvatelov krajiny pomerne velk~ množstvo 
skladatelov, interpretov a muzikológov, podla 
miery zviditelnenia sa zdá, ako by sme nemali 
v tejto sieti ženy. Respektíve, ak ich aj zopár 
máme, musia byt so svojím postavením vrchol
ne spokojn~. lebo ich hlas nepočuť. Naozaj je u 
nás v§etko v najlep§om poriadku a západn6, 
stále s niečím nespokojn6 feministky by sa 
mohli pósf do Dalej hudobnej obce priučiť, ako 
to má vyzera(l Alebo dôvod mlčania ndich žien 
netkvie v ich spokojnosti s daným stavom, ale 
má tiplne in6 príčiny? Na tieto otázky sa pokó
sim odpovedať vo svojom príspevku. V jeho prie
behu na istej ploche opustím pole hudby a na
čriem do §iňfch spoločenských súvislostí - pri 
snahe objektívne zodpovedať na polo~ otázky, 
to nebolo inak možn~. 

Na uvedenie zopár štatistických faktov, kto
ré objasnia opodstatnenosť témy postavenia žien 
v hudbe na Slovensku ako problému: aktívna 
profesionálna skladatell<a som na Slovensku 
zat iaľ ja jediná, aj keď zastúpenie študentiek 
kompozicie na VŠMU je pre budúcnosť sľubné; 
šp ičkové slovenské inštrumcntalistky sa dajú 
spočítať na prstoch jednej ruky, špičkové muzi
kologičky a kritičky v podstate tiež, aj keď cel
kový stav je tu ešte najmenej bolestivý; neviem. 
koll<O je v slovenských symfonických orchest
roch prvých hráčok nástrojových skupín (okrem 
harfistiek, samozrejme), ale aj keď nejaké bu
dú, sotva prekročia už &pomínanú mieru - počet 

prstov jednej ruky: na čele hudobných inštitúcií 
a vyšších typov hudobných škôl nestoj í. a s vý
nimkou krátkeho pôsobenia Alžbety Rajterovej 
na čele Slovenskej fi lharmónie an i v minulosti 
nikdy nestála jed iná žena menovaná do takejto 
funkcie (ak by tu niekto namietol napríklad 
Oľgu Smetanovú. vc:dúcu Hudobného informač
ného strediska. musím podotknút'. že Hudobné 
informačné stredisko nic je samostatnou orga
nizáciou. len suborganizáciou Hudobného fon
du). Zastúpenie žien v rôznych výboroch a ra
dách pri hudobných inštitúciách a festivaloch 
je podobne biedne - ak aj tam nejaké sú, sú vo 
výra71lej menšine. Napriek tej to katastrofálnej 
situácii ženy u nás mlčia . nezdružujú sa do na 
Západe bežnej organizácie typu "Women in 
Mu ic". aby kolektívne zdvihli svoj hlas. Prečo? 
Lebo situácia je o to katastrofá lnejšia. že potre
ba založenia ženskej organizácie na poli hudby 
ani nevznikla - sebauvedomenie žien je u nás 
totiž natoll<o slabé. že temer nikto nepociťuje 

absenciu podobnej organizác ie. 
Tu je jadro problému. a je to problém ďaleko 

presahujúci hran ice hudby- je to celospoločen

ský problém. Som toho názoru , že spoločnosť v 
strednej a východnej Európe je výrazne patriar
chá lnejšia ako spoločnosť v západnej Európe a 
v severnej Amerike - únik z t radičnej úlohy že
ny, jej dôsledný boj za vlastné práva je u nás 
ešte stále pociťovaný ako istý druh extrému. Na 
ilustráciu: feministka znamená u nás čosi ako 
nadávka. žena. ktorá tento prívlastok dostane. 
vy l účila sa. obrazne povedané. zo spoločnosti 

"slušných" mužov a žien (slušnosť v tomto po-

nímaní je, pravda, len malomeštiacky mýtus -
prežíva však ú pešne dodnes). Ak žena dosiah
ne v nejakej oblasti výrazný úspech, jednou z 
jej prvých snáh je mediálne zdôrazniť, že nie je 
feministkou. Castokrát to vyznieva veľm i ko
micky, lebo druhým dychom vyhlasuje, že že
ny sú u nás viac č i menej diskriminované a tre
ba proti tomu niečo robiť. Naše ženy zatiaľ v 
prevažnej väčšine nepochopili. čo feminizmus 
je, nemali to ani odkiaľ pochopiť. lebo chýba 
adekvátna informácia. Namiesto toho automa
ticky prevzali definíciu, ktorú hlásajú muži a 
ktorú vďaka neinformovanosti a neorganizova
nosti žien povýšili u nás muži na spoločenskú 
mienku. Definícia hovorí. že feminizmus je mi 
litantné hnut ie namierené proti mužom. ktorého 
zjavným alebo skrytým c ieľom je uchopiť moc. 
S takýmto strašiakom nechce mat' žiadna "sluš
ná" žena nič spoločné, preto v rámci zachova
nia svojej "ženskosti" (takto chápaná ženskost' 
je zas len mužský mýtus - ako však bolo pove
dané, mýty majú neobyčajne tuhý korienok) sa 
dištancuje od všetkého, čo i len zaváňa femi
nizmom. Avšak pozor- dištancuje sa od femi
nizmu s pokriveným, ženám nafi ltrovaným ob
sahom, ale nie od feminizmu s reálnym obsa
hom tohto pojmu. lebo len ostáva. vďaka dezin
formácii, poviičšine neznámy. Reálny obsah fe
minizmu nie je boj "proti", ale boj "za" - za žen
ské práva, za reálne zrovnoprávnenie žien v 
spoločnosti , za uznaňie ženy ako subjektu his
tórie, kultúry a pod. Väčšine žien sa tento'f)o
stoj stáva bl ízky. stáva sa nimi uvedomovaný 
ako problém a vlastná potreba od chv íle, keď 
narazia na svoje bariéry v patriarchálnej spo
ločnosti . Stane sa to spravidla vtedy, keď opus
tia brány škôl a naplno sa ocitnú vo víre života 
- vtedy pocítia svoje bariéry na trhu práce, pri 
finančnom, profesionálnom, spoločenskom ohod
notení svojej práce (napríklad v Európe zarába
jú v oblasti duševnej práce ženy v priemere o 
30-40 % menej ako muži), pri kariérnom postu
pe, no zvyčajne pocítia svoje bariéry i vo vlast
nej domácnosti a rodine. Tu"všade narazí žena 
na problémy len preto, že je žena, narazí, ob
razne povedané, na strop. cez ktorý sa už ďalej 
nedostane. re p. dostane sa len veľmi výn imoč

ne. Naprík lad keď Brigita Schmognerová, naša 
schopná ľavicová polit ička, bola svojou stranou 
navrhnutá u nás na post prezidenta, politici a ná
rod nediskutoval o jej schopnostiach. ale o tom, 
že je žena. Jeden z jej protikandidátov sa do
konca vyjadril. že "taký folk lór, aby bola prezi
dentom žena. je už prosto priveľa", a jeho vý
rok sa obišiel bez akéhokoľvek mediálneho od
súdenia či pohoršenia. Degradácia ženy na ob
jekt. ktorý sa v reklamách. médiách i v spolo
čenskej konverzácii nezriedka ocitá na úrovni 
drahého auta či iného materiálneho statku. na
pokon tiež nevzbudzuje verejné pohoršenie, 
naopak, prijíma sa so všeobecným porozume
ním. Nečudujme sa, keď za takejto spoločen

skej klímy. s takou hrozbou nepochopenia, 
výsmechu a narobenia si problémov nie velKé 
množstvo žien dychtí po založení femin istickej 
organizác ie bojujúcej za realizác iu práv žien. 
Svoje tu iste zohráva aj neblahé dedičstvo mi
nu losti so smutno-známymi politickými spolka
mi žien, ktoré boli len prcdlženou rukou vlád
nucej ideológie a nič reálne neriešili . Potomka 
takejto skarikovancj podoby feministickej or
ganizácie máme v úlohe ženskej organizácie na 
Slovensku ešte aj dnes. 

Spomenuté reakcie na kandidatúru Brigity 
Schmognerovej sú príkladom na otvorenú dis
krimináciu žien. Oveľa čas tejš ia je však tzv. 
skrytá diskriminácia, čo je ďaleko rafinovanej
šia forma. Je charakteristická rozporom slov a 
č i nov, v právnickej rovine legislatívy a praxe, 
keď jedno sa verejne proklamuje a druhé sa. 
obyčajne za mlčan l ivého súhlasu alebo za pár 
slabých protestov, činí. Opät' uvediem príklad: 
koncom septembra boli ll nás parlamentné vor
by. Hlavná opozičná strana Slovenská demo
kratická koalícia mala vo svojom volebnom 
programe pasáž venovanú problematike žien 
ako keby vystrihnutú z feministického manifes
tu. A aká bola real ita? Zo 150 kandidátskych 
miest tejto strany dostali ženy 18, pričom na 
zvolitefných prvých 50 miestach bol i dve. opa
kujem dve ženy! Samotná autorka feministic
kej štúdie z volebného programu strany Helena 
Woleková sa ocit la na 11 0. mieste kandidát
ky ... Co viac treba povedať o rozpore slov a či 
nov v oblasti práv žien. keď najdemokratickejšia 
sila v krajine, strana s najfeministickejším vo
lebným programom zasadí ženám takúto facku? 

Ženy si musia najprv naplno uvedomil' a so 
všetkými dôsledkami prežiť svoje druhé miesto 
v spoločnosti , aby boli ochotné niečo pre svoju 
rovnoprávnosť urobil'. Ako raz vtipne povedal 
publicista Kornel Foldvári - "večné pravdy sú 

večné len preto. že sa nad nimi nikto nezamys
lcl". Ak sa ženy aj u nás nad svojím postavením 
skutočne zamys lia a pochopia, že majú osud vo 
vlastných rukách, že môžu váhou hlasu svojej 
organizácie mnohé zmeniť, "večné pravdy" sa 
časom rozplynú ako bublina. Len masívny. mien
kotvorný tlak silnej ženskej organizácie na mo
censké štruktúry všetkých spoločenských úrov
ní môže zmeniť chod vecí, iný prostriedok ne
existuje. Jednoducho povedané ide o to, aby 
slovo "feministka" zostalo nadávkou len pre 
menšinu neprebudených, zo svojho mytologi
zovaného mužstva nevy liečitefných mužov. 
ktorí nepochopili vývoj a trvajú na "večných 
pravdách" z čírej márnomyseľnosti a zištnosti. 
Možno tento vývoj obsahu slovka "feministka" 
bude u nás trvať dvesto. tristo i viac rokov, no 
raz určite i u nás dospeje do svojej jasnejšej 
budúcnosti . 
Zatiaľ však o problemat ike žien neex istuje u 

nás celospoločenská diskusia. nie je to v spoloč

nosti Téma. A ani sa Témou nestane, kým aj u 
nás nevznikne už spomínaná silná feministická 
organizácia, dôsledne presadzujúca a kontrolu
júca realizáciu práv žien, organizácia poukazu
júca na všetky zabehané nešváry a zdanlivé 
"samozrejmosti". obmedzujúce ženy v ich mož
nostiach a právach. Až potom sa téma žien 
môže stat' v spoločnosti Témou. Problémom. A 
až potom sa môže stat' Témou, Problémom aj v 
hudbe. Dnes by bola každá vzbura proti dané
mu status quo v hudbe prakticky kamikadzeov
ským činom, strhnutím lavíny, hromov a bles
kov na vlastnú hlavu. Cas pre feministickú or
ganizáciu v hudbe nedozrel, lebo téma žien ešte 
nie je zrelá ani v celospoločenskom meradle- sú 
to spojené nádoby. Až raz ten čas dozrie, potom 
budeme mať s kým a pre koho založiť ženskú or
ganizáciu aj v hudbe - dnes by sme ju zakladali 
asi len Oľga Smetanová, Naďa Hrčková a ja pre 
nás tri +možno ešte ďalšie dve-tri prípadné záu
jemkyne, v širšiu podporu momentálne neverím. 

Co všetko treba na poli zrovnoprávnenia žien 
v hudbe doháňať, načnnem voľnou citáciou naj
dôležitejších paragrafov tzv. "Deklarácie z Fiug
gi 1996", spoločného vyhlásenia účastníčok 
l. Medzinárodného sympózia a festivalu 
"Donne in musica" (ženy v hudbe) v talianskom 
Fiuggi r. 1996: 

Prvý bod Deklarácie konštatuje nutnosť za
kladania národných ženských hudobných orga
nizácií a vymedzuje náplň ich či nnosti. 

Druhý paragraf Deklarácie upozorňuje na už 
spomínané obvyklé rozpory medzi existujúcou 
legi lat ívou a spoločenskou realitou a vyzýva 
národné organizácie na hudobno-sociologický 
výskum v tejto oblasti. Konštatuje nedostatoč
nú reprezentáciu žien na inštitucionálnej úrov
ni, vyzýva na podporu zastúpenia žien vo vý
boroch a radách inštitúcií a festivalov a žiada 
verejnú podporu vplyvných žien-političiek 

umeleckým ženským organizáciám. 
Tretí bod Deklarácie sa zaoberá najmä me

dzerami v hudobno-výchovnom procese z a pek
tu "gender" Ue to nie celkom adekvátne prelo
žitefné slovo, v angličtine sa v danom kontexte 
používa vo význame pohlavnej určenosti. po
hlavného "rodu"). Vyzýva učiteľov hudby na 
všetkých úrovniach škôl k prehodnoteniu spô
sobu výuky hudobných dejín. ktorý úplne eli
minuje ženské postavy hudobnej histórie. a vy
zýva k vyhľadávaniu chýbajúcich informácií. 
Žiada potlačiť akúkoľvek sexuálnu diferenciá
ciu pri hudobno-výchovnom procese na všet
kých typoch škôl. V súvislosti so stavbou dra
maturgie hudobných tel ies nabáda vedenia hu
dobných tel ies k výn1zncjšicmu zaraďovaniu 
ženských autoriek minulosti a súčasnost i do 
koncertných a divadelných programov, keďže 

Hudba na Hrade 
Cyklus koncenov na bratislavskom Hrade. 

pripravený tak ako obvykle na posledné dva 
mesiace roka. sa tešf pozornosti obecenstva. 

a podujatí 27. novembra sa s Biblickými 
piesňam i Antonína Dvoráka predstavi la so
pranistka Eva Blahová. Polovicu programu 
poriadateľ. Národné hudobné centrum. zveri
lo študentke bratis lavského Konzervatória (z 
triedy Imricha Szabóa) Kamile Kavickej. Mla
dá talcntovan:1 organistka polorecitálom načre
la do tvorby hudobného baroka, romantizmu, 
aj súčasnej tvorby. V Guilainovej Suite du 
dcuxicmc 1011 kompozičnú strohost' osvieži la 
vkusne volenou registráciou. V Bachovom 
Pre/úd iu a fúge fi mol. BWV 543. zasa zvý
raznila príznačnú monumentalitu. Výraznejší 
úspech interpretka získala uvedením Regera
vej Toccflly d mol ll Fúgy C dur. op. 59. č. 5-6, 

poväčšine sú tieto voči ženám-autorkám zjavne 
diskriminačné. Žiada tiež väčš iu vzájomnú 
podporu. spoluprácu žien-hudobníčok medzi 
sebou - spoluprácu interpretiek a skladateliek. 
muzikologičick a interprctiek. 

Piaty bod Deklarácie poukazuje na významn)· 
aspekt. a síce. že všetko sa začína v rodine. že 
rodičia sú zodpovední za podobu hudobnej vý
chovy vojich detí, a ak vytvárajú nejaké "gen
der" rozdiely už na tejto úrovni. poznačujú tým 
svojho potomka na celý život. 

Toll<o voľná citácia niektorých paragrafov 
Deklarácie. Ak by sme hľadali na výzvy Dekla
rácie lovcnskú odpoveď. obávam sa. že by 
nám poväčšine vyšla biela, nepopísaná "tabula 
rasa". Zapfňať sa pomaly začne. až kecf sa. ako 
som to už viackrát spomenula. o probléme žien 
v hudbe ako o Probléme začne hovoriť. Potom 
určite aj u nás nastane seriózny feministický 
výskum. hudobno-sociologický i hudobno-his
torický. prídu štúdie, štatistiky. čfsla. Začne sa 
hovoriť o absencii ženských postáv svetovej 
hudobnej histórie vo výuke hudby na našich 
školách. hoci dnes vieme. že žcny-hudobníčky 
tu po s táročia boli a zanechali po sebe pozoru
hodné diela. Začne sa poukazovai na diskrimi
náciu ženských autoriek minulosti i súčasnost i 
v dramaturgii programov orchestrálnych, ko
morných. zborových telies a operných divadiel. 
Začne sa prehodnocovať systém hudobnej vý
chovy z hľadiska "gender". čo značí. že dievča
tá už nebudú len klaviristky, huslistky, nautist
ky a harfistky. ale budú si môcť slobodne vy
brat' napríklad trúbku. bicie či dirigovanie or
chestra bez toho, aby zo všetkých strán počúva
li, že to nie je pre ženu vhodné. Možno ani ne
tušíme, koll<o stereotypov, "večných právd" 
ovláda v tejto súvislosti naše myslenie. V na
šich končinách je napríklad bežné, že hudobnf 
pedagógovia neodporúčajú dievčatám študova( 
v podstate väčšinu hudobných nástrojov, o diri
govaní orchestra ani nehovoriac. pričom done
dávna to v plnej miere plat ilo i o kompozícii 
(tu disponujem bohatými skúsenosr'ami). že to 
môže byť aj inak, je v oblasti inštrumentálnej 
hry najlepším príkladom USA. kde v symfo
nických orchestroch dnes už nie je nástroj, na 
ktorý by nehrali aj ženy. O čo tu ide, je dosiah
nuť stav. aby spoločnost' dávala dievčatám, že
nám rovnaké šance a možnosti ako dáva chlap
com či mužom a prisudzovala rovnakým do
siahnutým výsledkom oboch pohlaví rovnakú 
spoločenskú dôležitost' a hodnotu - táto myš
lienka je alfou a omegou celého feministického 
hnutia. Metaforicky povedané ide o to, aby vý
rok ktoréhosi mysliteľa. že "pre ľudstvo je stra
tený každý génius. ktorý sa narodí ako žena" 
platil čím ďalej , tým menej. Žena bola vo svojej 
histórii mytologizovaná, raz zbožňovaná a ino· 
kedy démonizovaná práve preto, že jej nebola 
daná možnosť byt' slobodnou ľudskou bytosťou. 
nedostala základnú možnosť výberu . rozhodnu· 
tia a nescnia zodpovednosti za vla tné rozhod
nut ie. Sitmk ia sa za posledných 150 rokov 
vďaka silnejúcemu emancipačnému hnutiu 
postupne lepší. no na rozplynut ie tis ícročných 

modelov, "večných právd", je potrebné ak nie 
ďalšie tisícročie, tak pár továk rokov určite. 
Ak sa ľuds t vo nczahubí samo a dožije sa také
ho dlhého veku. je reálna nádej , že sa dnešné 
utópie stanú reali tou. Žena sa nauč ila vo svo
jej histórii trpezlivosti - ak sa nedožijú tejto 
utópie dcéry našich dcér. tak potom Ich dcéry, 
alebo ich dcéry, alebo ich dcéry, alebo ich 
dcéry atcf. 
Ukončím odpoveďou na otázku z názvu toh

to príspevku. Ano, na Slovensku sú ženy. len 
zatiaľ ich nevidno. nepočul'. Určite sa však i na 
Slovensku schyľuje k fem inizmu. 

ktoré rozvinula do pôsobivého hudobného 
obrazu. Aj Ebenovo Moto ostinato v jej poda
ní zapôsobi lo. 

a prednes Dvoi'ákovýcll Biblických piesn( 
jestvuje overený aj vyhranený názor. Od kaž
dého interpreta sa. samozrejme. očakáva 
osobnostný prístup. Ide tu o medi tatívny po
nor do všetkých desiatich piesní. V tom tkvejú 
nároky prednesu cyklu. Interpretácia Evy Bla
hovej plne zodpovedala tejto predstave. Jej 
spev sa zameriava na mäkko znejúci. sonómy 
tón. ľahko tvorentimclodické oblúky, v dyna
mike bez velKých kontrastov. Prejav zbožnos
ti vyrastal z uvedomovania si obsahu textov a 
z precftenia ich hudobnosti. Vokálny prejav 
plne podpori lo organové znenie Marka Vrá
bela, ktorý "suploval" pôvodný klavírny (or
chestrálny) sprievod. Pristúpil k nemu dobre. 
len v detailoch mohol volit' mäkkšie znejúce 
registre. eubralo to však zásadne na kvalite 
súznéíl!a dvojice. MICHALPALOVCfK 



~ONCERT'w 

Najskôr azda vinš: 
Dúfam. že to nevyznievt~ fm·izejsky. ak aj ja vstúpim do húfu gratult~ntov 

:1 popra jem lovenskej filhmmónii 1w šwrtovacej čiare jej j ubilejnej sezó
ny pravý tvorivý rozlet, elán. šikovných a prajných ľudí. pekné tóny él. a
mozrejme, verné publikum, vďačné z:1 všetko pekné čl povzbudzujúce. 
Piitäesiatkuje síce vzúcny vek. zaiste v.~ak nie vek kmeťovský. Sú to úcty
hodn6 skúsenosti, sú tu kupitoly pís;wé z!Mý mi literami. sú tu okém1ihy, 
ktor6 oprávňtúú Slovenskú filharmóniu k hrdosti. Len uby s:1 táto opod
swnemí hrdos( proťesionúlov nezlomila do polohy plunej pýchy, akú 
vždy vel/ni ochotne kladie ľuďom JW oči klapky: nubádéljúc ich k para
noickým reukciéfm, teda k tomu, aby za každým stromom videli nepriateľa 
a nepaljnika. emá to vôbec žiaden logický podklad. niet dôvodu hrať sa 
na srrušidclný zúmok u navzújom sa trauméJiizovur: práv;ljme sa lélk. ako 
sa na proľesiomílov patrí u nezabúdajme pritom aj na omrvinky "porto vé
ho duchu. Takže: hor a do ďalšej pätäesiatky. Slovenskú ťilhmmónia! 

29. a 30. októbra. Antonín Dvofák: 
Stabat Mater. Slovenská filharmónia. 
Slovenský filharmonický zbor. Diri
gent Ondrej Lenárd. Zbormajster Blan
ka Juhaňák:ová. Sólisti: ľ..ubica Rybár
ska, Ida Kirilová, Miroslav Dvorský, 
Peter Mikuláš. 

Realizátori oficiálneho otváracieho 
koncertu ezóny vsadili na osvedčený 
tromf: na Dvol·ákovo Stabat M ater. 
Mám túto skladbu bezhranične rád, ale 
ám za eba a aj za mnohých okolo 
mňa pôsobiacich filharmonických fa
núšikov musím povedať, že niektorým 
titulom v Bratislave kvitne rajská zá
hrada, čo sa však deje, pochopiteľne, na 
úkor iných titulov. Stabat Mater j e jed
nou z vyvolených položiek repertoáru 
SF. Vždy, ak treba zapôsobiť a aj tak 
trochu "ohúriť" , j e tu, j e k dispozícii. 
Strieda sa v akejsi milej pravidelnosti 
naprík lad s Verdiho Rekviem, Dvorá
kovým Rekviem ... čo si budeme hovo
rii? Nech. Veď, ako tvrdím, Dvorák po
zdvihol sekvenci u Jacopone da Todiho 
naozaj na piedestál. 50. ezóna SF j e v 
tomto ohľade podnetná (a tento fakt 
môže byt' vysvet lením prítomno ti Dvo
rákovej skladby v programe): príde rad 
(a to o chvíľku) ešte aj na Ros iniho, aj 
na (o n iečo neskôr) Poulencovo Stabat 
Mater. To už je pekná prílež itosť po
rovnávať rôzne vety. rôzne výklady 
posvätnej témy. Dvorákov výklad j e mi 
mimoriadne ympatický svoj ou kreh
kosťou, tendenciou aktivizovať aj čos i z 
pravého českého "insitu " , čos i z kolo
vrátkových melódií - aké napokon ma
riánskej tematike veľmi často pripadli. 
Dvoi'ák el iminoval pátos a veľkoplošný 
majestát. Preto ani neznesie typicky 
"oratoriálne" alebo "operné" gestá, hy
pertrof izác iu afektu a dynamických pro
tikladov - teda to, čo oči vidne pristane 
predovšetkým Ondrejovi Lenárdovi a 
sča ti aj Ľubici Rybárskej. Aj tentoraz 
znela v Bratislave skôr dramatizujúca, 
než lyrizujúca verzia Dvorákova. Diri
gent ťažil skôr z barok izujúcich, händ
lovských okamihov, dodával im lesk a 
dramaturgický akcent. Ľubica Rybár
ska tiež šla v exponovaných momen
toch dravo dopredu modelovaním vnú
torného dramatizmu. "Pesn ičkové" si
tuácie tak vytváral i pôvabný kontra
punkt , navyše, ak ich veľmi korektne 
vyspieval Miroslav Dvorský. U pani 
Kirilovej som cítil vo vzduchu nepo
koj, akési obavy zrkadliace sa v nepo
koj i j ej tónu (predovšetkým dynamika 
čast i ln flammatus bola pri brzďovaná 
neistotou). Peter Mikuláš: no comment 
- nechcem sa už toľko opakovať v sú
vi lo ti s preduchovnelým, rýdzym ľud

ským perfekcionizmom tohto hudobní
ka. Fi lharmónia bola zasa raz našou fil 
harmóniou, zbor bol zasa raz naším 
zborom, čo znamená, že to na mňa po
zitívne zapôsobilo v podstatnom rozsahu. 

12. a 13. novembra. Wolfgang Ama
deus Mozart: Symfónia Es dur KV 543. 
Robert Schumann: Violončelový kon
cert. Ludwig van Beethoven: 3. sym
fónia. Slovenská filharmónia. Dirigent 
Pinchas Steinberg. Sólista Sergej Slo
vačeskij. 

Hoc i to bolo v piatok trinásteho. ne-

bol to horor an i nešľastná chvíľka smo
liarov. Sezóna začala byť zaujímavou 
hneď od počiatku . Pinchas Steinberg: 
tomu sa hovorí doping. Tvori vý, plný 
energie, elegancie, maj strovstva. Do
ping, po užit í ktorého č lovek vie, o čo 
ide a o čo má ísť stále - či už edí za 
pu ltom na pódiu alebo v sedadle v au
ditóriu. Táto osobnosť mi utkvela v pa
mäti v súvislosti s koncertom orchestra 
ORF na ktorýchsi BHS. Vtedy tu mal 
"svoj ich", čo bolo perfektné. Tentoraz 
mal pracoval' s "našimi " -a bolo to tiež 
tip-top. Viem. mnohí fajnšmekri. ktorí 
zavítali vtedy do Reduty, môžu namie
tať, že ten M ozart na úvod bol priveľ
kou odvahou, ktorá ·a pánu Steinber
gov i neoplatila. Mnohé miesta boli stá
le opantávané rnozartovskou chorobou, 
ťažkopádnosťou , priškrteným tónom prí
mov a ťažko skúšaných sekundov (ne
chcem tým však povedať, že by to bolo 
za hranicami slušnosti ... ). V idím to 
však aj cez inú optiku : M ozart je pre 
prsty, ruky, srdcia, duše a mysle slo
venských filharmonikov jediným vhod
ným terapcutikom v liečbe dlho pretr
vávajúcich neduhov. A ak títo skúsení 
hudobníci vidia v akci i s Mozartom 
práve Pinchasa Steinberga, myslím si, 
že pookrejú na tele aj na duchu a niekoľ
konásobný kontakt s týmto človekom 
by ich azda aj o lobodil od problémov. 
Es durová symfónia, j edna z najneprí
jemnej ších M ozartových symfónií vô
bec, bola ťažkou skúškou vyzretosti v 
sfére technických zák ladov. Nie všetky 
situácie boli na j ednotku, dal by som 
dokonca aj trojku. Bolo v tom ale čos i 
sľubné, perspektívne, radostné. A ž ma 
v tomto vnútornom očakávaní trochu 
zamrzel ďa l ší vývoj večera , to jest 
Schumannov Violončelový koncert. 
Nádherná hudba, náročná hudba, inte
ligentná hudba, ušľachtilá hudba. Ak 
ma teda čosi zamrzelo, bol to fakt, že 
Schumannov poetizmus pribrzdil dia
nie z Mozarta, že utlmil vzmáhajúce sa 
iskrenie. Sergej S lovačevskij statočne 
bojoval o každú pi aď na tomto členi

tom teritóriu, rozdával pekný tón, 
umne rozl išoval chvíle prienikov a chví
le ústupov z pozícií individuality sól is
tu. Počínal si tak, ako sa v Schumanno
vi počínať má. Predsa však, medzi dvo
ma boj ovnými Es durovými symfónia
mi vyznel jeho Schumann ako príliš ly
rické a príliš defenzívne intennezzo. 
To je však aj vec dramaturgie. 

Po M ozartovej "malej" Eroike z úvo
du, Beethovenova "veľká" Eroika na 
záver. Pekný oblúk , plný invencie a in
telektu. Tiež by sa zdalo, že Eroika už 
človeku znalému koncertných pome
rov nemôže poskytnút' privera nových 
informácií. Povedal by som: áno, avšak 
až na jednu, a pod tatnú . Je ňou rado ť. 
Obavy zo všednosti a opočúvanost i sa 
rozplývali takt po takte a v priebehu 
druhej časti už som spieval svoje vnú
torné poslucháčske Hossana. Pinchas 
Steinberg pochopil Eroiku tradične ako 
veľkú symfóniu - obsadením aj drama
turgiou. Marcia funebre však išiel nad 
rámec akýchkoľvek klišé. Z pódia znel i 
dokonca niekolkonásobne navr tvené 
dynamické polohy- už to nebol len al i-

Ľudovít Rajter 
opäť v Redute 

Snímka V. Hák 

Na tomto mie te by a mala ocit
núť recenzia jedného koncertu. 
A však akosi sa mi ro prieči v mysli. 
uj pod rukélmi. Povužujem to za 
bezpredmetné, možno aj Zél celkom 
nevhodné. Začiatkom novembra 
ReduU1 zužila čosi. čo Sél vymyká z 
rámca "bežnej" prevádzky. S dob
rý m úmyslom prenechať poč<IS ju
bilejnej sezóny priestor pre velkých 
šéfdirigentov z minulosti dostal ako 

bi st ic ký stred , už to bol i aj vážne zaľa
žené basové l ínie, už to boli éterické, 
dohora sa vzpínajúce výšavy. modelo
vané farbisto a plasticky. Už len kvôli 
druhej časti )lebola cesta do Reduty v 
piatok 13. novembra márna. ešt'a tie 
a nekonalo (len hráči na lesné rohy 

trochu zašarapati li pri triovom óle v 
Scherze, čo však bolo vzápätí repeti čne 
od kodnené). Poverám neradno bez
hlavo veriť ... 

19. a 20. novembra. Igor Stravinskij: 
Svadba. Carl Orff: Catulli Carmina. 
Slovenský filharmonický zbor. Cleno
via sekcie bicích nástrojov Slovenskej 
filharmónie. Tatiana Fraňová, Ján Ma
lík, Ján Szalay, Eva Szalayová- klaví
ry. Dirigent Jan Rozehnal. Sólisti: 
Henrieta Lednárová, Jitka Fischerová
Saparová, ľ..udovft ľ..udha, Ladislav 
Neshyba (Stravinskij), resp. Igor Pa
sek, Ddikó Szabóová (Orff). 

Ako som už povedal, 50. sezóna 
Sloven kej filharmónie to "napálila" 
hneď od úvodu. Pekným darčekom ju
bilujúcej inštitúcie zo trany Sloven
ského filhannonického zboru bol aj 
tento vzrušujúci a "psychoterapeutic
ký" večer. Jan Rozehnal už tento stra
v inskovsko-orťfovský proj ekt kedysi 
pred piat imi (?) rokmi zrealizoval. Aj 
vtedy to bola udalosť prvoradého vý
znamu. Tentoraz bola ešte prvotried
nejšia, pretože aj výkonnosť zúčastne
ných interpretov posunu la produkciu 
smerom nahor. Stravinskij a Or ff. Je
den rebel, druhý svedomitý didaktik . 
Obidvaja však poslovia najčistejších 
právd o hudbe a j ej zdrojoch. Ich hudba 
už nie j e "obj ektom", s ktorým sa tvor
ca ide pri dobrej vôli popa oval' a 
"zvládnut'" ho. Ich hudba je "subjektom", 
je hudbou ako takou a vytrysk la zo a
motných hlbín hudobnosti. Cenzúra je 
už odstavená, pred človekom sa zja
vujú prazáklady, hudobná prvobytnosť. 
To, na čo si musíme zvyknúť a čo mu
síme ctiť na akti vitách hudobníkov 20. 
storočia . Umenie, psychológia, história 
v našej súčasnost i a naša súčasnosť v 
histórii , šamanské med icinmanstvo, vše
mocný Eros ... základy nášho bytia a ko
nan ia. O tom j e Svadba. o tom sú Ca-

- -.. 
prvý príležitosť Dr. Ľudovft Rajter. 
Človek. ktorý v našich ča och, čas
to až nepríjemne deformovaných 
absenciou pocitu pok01y voči hud
be. stále zotrvúvn na svojich pev
ných pozíci<ích profesionála - inte
lek tuála vznešeného ducha. 

Povrchnosr: laxnosť, cesta ľahšie
ho odporu, oba /ovanie sa perím 
iných - to v.~etko sú polohy bytostne 
vzdié1 /ené pníci méljsrra Rajtera. 
Tak to vidfm už niekolko rokov. 
Té1k to budem vidieť aj naďé1lej. Sila 
tvorivého ducha, akú vyžaruje z 
préÍce Ľudovíta Rtljtern. je obdivu
hodná El zaviizujúca zároveň. Od
chovuný ll motivovaný ve/kými 
o obnosťami nikdy nepopustil zo 
vojich profesiomílnych kritérií. 
Atmosťérn v novembrovej Redute 
hovoriln Z<l všetko. Zaiste: bol to <U 
istý druh protokolu. Ale tento pro
tokol bol konečne néllnieste. Nebol 
to fe rivnl, ani spolitizovaný spolo
čensko-kultúmy hy brid. Bol to je
den zo spôsobov. aký m m ožno pre
j:IViť obdiv s nádejou, že v srdciach 
drvivej väčšiny návštevníkov vlád
Ja len a Jen prajnosť. Ľudovít Rajter 
invokova/ duchov Dvofáka, Schu
berta a Beethovem1. Jeho "k lasici ". 
Pod téllná čas(jeho dirigentskej élk
tivity. Klnsik dirigovnl k lasikov. 
Opakujem : dirigoval! Nemiarol hrá
čom ani divákom hlavy bezpredmet
n)ími gestami. Obdivoval. A bol ob
divovaný. Bol to doktor Ľudovft 
Rajter... IGOR JAVORSKÝ 

tulli Carmina. Jan Rozehnal priložil ru
ku k dielu a z pozoruhodných partitúr 
dostal to. čo sa dalo. Priebeh koncertu 
bol poznamenaný strhujúcou dynami
kou, opojnosťou sálajúcou z ohiíostroja 
elementaristických postupov. Zbori ti , 
sólisti , klaviristi, perkusionisti zvládal i 
aj tie najzubatej šie úskalia (najmä v 
Stravinskom mali čo robiť, čo vvak na 
ich tvárach a koncentrovanom výkone 
nebolo poznať). 

ačo pokračovať ... ? 
26. a 27. novembra. Gioacchino Ros

siní: Stabat Mater. Giuseppe Verdi: Te 
Deum. Slovenská filharmónia. Sloven
ský filharmonický zbor. Dirigent Aldo 
Ceccato. Zbormajster Blanka Juhaňák:o
vá. Sólisti: Henrietta Lednárová, Marta 
Beňačková, Jozef Kundlák, Peter Mi
kuláš. 

Stabat M ater druhý raz ... Prečo nie? 
Rossiniho duchovný glanzsti.ick je pek
nou hudbou. je však ro siniov ky poža
dovačný na interpretov. V paľbe pro
blémov stoja predovšetkým štyria só
listi a zbor v úchvatných a capella scé
nach. Rossini bol štedrý a každému z 
nich nadel il pekný balfček. A ldo Cec
cato mal v tomto smere zjavne šťastnú 
ruku: j e predsa T alian a vokál je talian
ska špecialita. Vyššie uvedené kvarteto 
j e zrejme v súčasnost i akýmsi rossi
niovským opt imom. Anjelská č istota a 
ľahkosť prejavu Henrietty Lednárovej , 
objemný, emotívny, avšak stále tech
nicky kulti vovaný a decentný alt Marty 
Beiíačkovej. pohyb l iv osť Kundl ákovho 
tenoru, či múdrosť basu Petra Mikuláša 
tvorili unikátnu j ednotu ( len v parte Jo
zefa Kundláka akoby som chvíľkam i 
začul malú neistotu). A ldo Ceccato im 
(a taki. to členom disponovaného zbo
ru) trochu zavaril poddimenzovanou 
tempovou dramaturgiou - muselo to byť 
náročné na dych, na udržanie fráz. Čo 
však robi i? Spevácky aparát sa prispô
sobil nárokom skúseného. no stále svoj
ského dirigenta a spieval. Te Deum svo
jím majestátom vygradovalo udalosti 
posledného novembrového stretnutia v 
Redute a uvoľn ilo správnu duchovnú 
energiu súvisiacu s nadchádzajúcim ad
ventom. IGOR JAVORSKÝ 
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l vízia ntá byť službou verejnosti 

Bežný televízny divák si azda ani neuvedomí, ko1k:o práce a umu sa skrýva za svetielkujtí
cou obrazovkou. Ko1k:o fudí, aj nespoznaných, stoj{ v skromnej pozícii - v pozadí. Naprfldad: 
kto je to dramaturg ... Co znamená jeho vklad do magnetizujtícich pohyblivých obrázkov ... ? 

Gabriela Vyskočilová (1938), muzikologička, hudobná publicistka. V rokoch 1961-1996 
dramaturgička hudobných programov Slovenskej televízie. 

Ako si spomínate na prv6 dojmy z nov6ho m6dia, 
akým bola televízia v 50-tych rokoch? 

e Pamlitám si na to presne. Bolo to roku 1953, keď 
som bola ako členka detského rozhlasového spevácke
ho zboru v Prahe, kde sme spoluúčinkovali s tamojším 
detským speváckym zborom v Smetanovej sieni. Boli 
sme ubytovaní v pražských rodinách - každý u svojej 
"kolegyne". 

Prvý dojem som nemala pozitívny. "Moja" rodina 
ma večer privítala v prítmí- všetci sa pozerali na velké 
"rádio", v ktorom bolo vidieť malé obrázky. To bol 
môj kontakt s jedným z prvých typov televízneho pri
jímača. Clenovia rodi ny medzi sebou ani so mnou ne
komunikovali, každý mlčky hľadel na ten zázrak. Išli 
správy a priznám sa, že ma to vtedy veľmi nezaujalo. 
Iba tá absencia komunikácie v rodine mi utkvela v pa
mii! i ... Ráno išli rodi čia do práce, deti do školy, my na 
skúšku do rozhlasu. Ani sme sa poriadne nespoznali. 
Iné to bolo v roku 1956. keď >mc onú "zázračn\1 skrin
ku" mali už aj u na nás doma, v Bratislave. Bratislav
ská televízia ešte vysielala málo, pozerali sme najmU 
Viedeň , a to bolo pre ml1a úžasné! Bolo to okno do pre 
nás vtedy zatvoreného sveta. 

Ako absolventka hudobnej vedy ste sa neskôr zača
li aktívne podielať na dian{ v onej "zázračnej skrinke". 
Stali ste sa dramaturgičkou televíznych hudobných 
programov. Táto profesia, v las tne tak ako ostatn6, sa 
formovala v novej i.nštitócii takpovediac "za pocho
du" ... 

e Áno, bolo to, ako hovoríte "za pochodu". Prax 
predchád1..ala teóriu. Roku 196 1 som ukončila štúdium 
hudobnej vedy na FF UK a l. novembra toho istého 
roku som nastúpila ako dramaturgička do služieb tele
vízie, teda do práce, o charaktere ktorej som len čo-to 
tušila. Zistila som, lc ovcra lepšie nic sú na tom ani 
služobne starší kolegovia. ktorí tam už päť rokov pra
covali. Pri mojom nástupe bola televízia ešte v začiat 
koch, všetci pracovali s obrovským nasadením a nad
šením, čo bolo na tom to pekné. Učila som sa na vlast
ných chybách a zbierala som skúsenosti. Relácie sa 
vysielali len naživo - neexistovala ešte možnosť 
záznamu (telerekordingový, neskôr telemagnctický) -
práca pre všetkých zúča~tncných veľmi náročná. aj
mä pre mladých to však znamenalo aj výLvu popaso
vať sa s n iečím novým. nepoznaným. Postupne som 
spoznávala možnosti televízneho média. najmä v ob
lasti pre7..cntácic hudby a môžem povedať. /..c televízia 
ma úplne opantala. Zača la som si formovať vlastný ná
zor na hudobné lánrc na obrazovke. Ukázalo sa, lc o 
svoju tvorivú slobodu. či právo na nezávislý názor. 
budem musieť aj bojovať. To sa. v po<btatc. nezmenilo 
až do môjho odchodu zo "slu:íicb" STV pred dvoma 
rokmi ... 

V ksfdesiatych rokoch ste pôsobili v hudobnej re
dakcii, neskôr ste sa na dlhšie obdobie zamerali na 
tvorbu hudobných programov pre deti a mládež a v ro
ku 1995 ste sa opäf vrátili do hudobnej redakcie ... 

CsTV sa dostali viaceré hudobno-dramatické diela. 
Prvou farebnou inscenáciou v CsTV bol balet R. Ščed
rina aG. Bizeta Cannen v choreografii M. Štaudera a 
réžii J. Novana. Pre vtedajšiu 1-llavnú redakciu hudob
ného vysielania sa stala prclomovou inscenácia opery 
J. Zimmera Krlfľ Oidipus (réžia D. Bargarová). 
Skladateľ prepracoval operu do televíznej verzie a titul 
získal ocenenie na festivale Opcrnpreis 197 1 v Salzbur
gu. Ocenenie otvorilo našej televízii cestu pre členstvo 
v Internationale Musik Zentrum (IM Z) vo Viedni. 

Roku 1972 som po nezhodách so šéfredaktorom 
l-I RI-IV prešla do 1-l lavnej redakcie programov pre deti 
a mládež, kde som sa mala starať o dramaturgiu hu
dobných programov. Tu vládlo úplne iné. priaznivé 
tvorivé ovzdušie. V rámci vlastnej koncepcie som sa 
mohla venovať všetkým hudobným žánrom. V wikli 
inscenácie pôvodných slovenských detských opier, 
baletov, seriál Chroblféiky (hudba T. Frešo - choreo
grafia L. Vaculík), muzikály Nebcne nám princeznú 
(A. Vášová- O. Ursiny - J. Štrasser - M. Hoffmeistcr), 
Niekto ako }<1 (A. Vášová- O. Ursiny- M. Hoffmeis
ter), seriály My sme ma lf muzikami (T. Janovic - L. 
Gerhardt - J. Króner - l. Krajíček} , Snchuliaci (T. 
Janovic - J. Roháč), Deti hudobnfci (réžia J. Lex
mann}, Bola r.1z jedna opera (G. Vyskoči lová - V. 
Balco), film o Mozartovom detstve Variácie sld vy (J. 
Krčméryová - M. Sobota), program To je Lúénica (Š. 
osáľ - V. Balco}, triptych Hudobné rozprávky (réžia 

J. Bednárik), rozprávka Polepctko (M. Bázlik - P. 
Sto l ičný- P. Oravce) a llli)Ohé ďa lšie. 

Roku 1995 som sa na krátke obdobie vrátila do 
Redakcie hudobných programov ako šéfdr:lmaturgič
ka. Mojou snahou bolo posi ln i ť postavenie vážnej 
hudby a prit iahnuť k práci mladých ambicióznych re
daktorov a dramaturgov a po dohovore s doc. Haná
kom aj mladých režisérov z VŠMU. Tu vznikol naprí
klad dcsaťd ie lny cyklus o opere a balete Hudobné spo
mienky, portrét Nory Gallovičovcj Motý lf život (réžia 
L. Vacullk), dokument Umenie dirigenta (réžia J. 
Lexmann), prenos a záznam opery Sviitopluk zo štadi
óna pod Nitrianskym hradom. cyklus Osobnosti slo
venskej hudby (scenáristky l. Schreiberovej). kopro
dukčný koncert SF s belgickou televíziou, galakoncer
ty K. Gotta a 1-1. Vondráčkovcj ... 

... to napriek neutešenej finančnej situácii v STV a 
vôbec nepriazni pre ambicióznejšiu tvorbu ... 

e To je pravda. et ušila som. že vtedajší manaž
ment STV mali iné záujmy ako podporovať profesio
náhlu tvorbu v redakciách. Zrejme išlo o udr!anic si 
postov a asi aj o plnenie poli tických úloh určovaných 
vládnucimi politickými stranami. Dodnes som však 
celkom nepochopila, prečo jednou z tých úloh nemo
hla byť požiadavka kvalitnej televíznej tvorby ... Veď 
televízia nebola a nie je len politickým spravodaj
stvom. Mojou poslednou dramaturgickou prácou bola 
inscenácia Dusíkovej Modrej ruže v novej (lpravc R. 
Geriho a ré:lii M. Lasicu. Premiéru mala l. l. 1997 a 
pre neutešené pomery som z STV odišla. 

Jeden z vašich spolupracovníkov, dnes už nežijt1ci 
hudobný sldadater, televízny dramaturg a dokumenta
rista Dežo Ursiny vraj povedal, že aj keď vyštudoval 

tovať v tvorivom prostredí televízie, ktoré tvoria reži
séri, scenáristi a vedieť ich získať pre hudbu. Drama
turg ako taký musí byť dobrým manažérom, psycholó
gom pri tímovej práci, ktorá je podstatou televíznej 
tvorby. Mal by dbať na to, aby jeho tvorivo-autorské 
zázemie tvorili 1\Jdia, ktorí "rastú" so stále novými 
možnosťami televízneho média. Dnes sa už nemôžu 
pripravovať programy ako pred tridsiatimi rokmi. 
Dnes už nes tačí nadšenie ... Vývoj v televíznej tvorbe 
ide rýchlo dopredu a smeruje k vecnej jednoduchosti a 
vyhýbaniu sa zbytočnej štylizácie. 

l·!lavnou úlohou dramaturga je mať vlastný názor. 
vlastnú predstavu o smerovaní celého programu, o jeho 
cieli a pre tento c ieľ musí získať celý štáb. Dôležité je 
vybrať správnych 1\Jdí pre daný projekt - podľa drama
turgovho najlepšieho svedomia a vedomia to musia 
byť tí najlepší. A naopak - tí kval itní režiséri a scená
risti, podľa mňa, automaticky budú vyhľadávať spolu
prácu s dobrým dramaturgom. 

Treba neustále hľad ieť a vymýšľať, púšťať sa do no
vých riešení a nápadov, ktoré sa často budujú na tých 
predchádzajúcich. Ustrnutie, rutina v tejto oblasti sú 
zač iatkom úpadku a neprofesionalizmu. 

Dramaturg hudobných programov musí ma( na zre
teli jednu veľmi dôležitú vec (ktorú si, žiaľ, mnohí dra
maturgovia neuvedomujú) - televízia je v prvom rade 
obrazové a až potom zvukové médium. Teda diváka 
zaujme najprv obraz, potom hovorené slovo a až na 
tre(om mieste hudba! Ak chcem vytvori ť zaujímavý 
program o hudbe, ktorý udrlí čo najviac divákov pri 
obrazovke - lebo v podstate o to ide - musím ho, mož
no paradoxne, upútať prvými dvoma zložkami, aby 
prijal tretiu - teda hudbu. 

V skratke - dramaturgia hudobných programov je 
náročná práca, ktorá predpokladá okrem špeciálneho 
odborného vzdelania i široký všeobecný rozhľad (v 
tomto ohľade bolo pre mňa veľmi inšpiratívnym prost
redie tzv. detskej redakcie, kde sa vyrábal i programy 
všetkých žánrov a pracovali tu rôzne orientovaní dra
maturgovia}, ale aj vybrané vlastnosti. ako sú dravosť, 

vytrvalosť, t rpezlivosť, samostatnosť, zodpovednosť a 
kreativita. 

Ktor6 televízne žánre sa podla vás doteraz najviac 
osvedčili pri prezentovan! tzv. vážnej hudby? 

e Každý žáner, ak je dobre "urobený", má šancu sa 
osvedčiť, osloviť diváka. Oslovenie diváka nic je otáz
ka ž.'lnrov. ale otázka kvality programu. Podľa mňa je 
však optimálnym programovým typom v ktoromkoľ
vek hudobnom žánri koncipovaný cyklus. alebo seriál, 
ktorý je vlastne typickým televíznym žánrom vôbec. 

Predsa len, aký máte názor na funkčnosť prevzatých 
predstavení a záznamov koncertov? 

e Prcvnté predstavenie opery, baletu alebo prenos 
koncertu s~ Z<tujímavé pokiaľ ide o priame prenosy 
dramaturgicky významných udalostí, alebo interpre
t ačne. či spoločensky zaujímavé podujatie - teda ak je 
pre diváka atraktívne "byť pri tom" v tom iMom oka
mihu ako diváci v sále. Hudobný zážitok LO sály je 
však v plnej miere ncprenosný. nenahrJditcrný a po 
tom, čo sa takýto prenos odvysiela "live". teda splní 
funkciu. umožn i ť divákovi aspoň sprostredkovane byľ 
"pri tom", treba pristúpiť k spracovaniu materiálu for
mou zostrihov, dokumentov, ktoré môžu pri brať naprí
klad zábery zo zákulisia podujatia, rozhovory s prota
gonistami - teda urob i ť materiál reprízovatcľným. 
Reprízovať totiž iba "sterilný" záznam koncertu, diva
delného predstavenia už dnes považujem za luxus, 
ktorý si nemôžeme dovoliť. Ten sa totiž často stáva len 
akousi dokumentáciou, ktorá vyhovuje interným po-

e V rokoch 1961-1967 mi bola pridelená v redak
cii hudobných programov dramaturgia folklómych a 
IUdových programov. Popri množstve programov vy
sielaných nalivo, vznikli neskôr aj prvé televízne fi l
my - Balada o Vojtovcj Maríne (réžia M. Ťapák). Slast
ného vlfm veéera (M. Ťapák). Terchovská muzika (ré
žia V. Kubenko). ako aj fi lm, ktorý získal pre CsTV 
prvú Zlatú harfu v Dubline (hlavná cena na Medzi
národnom festivale folklórnych programov) roku 
1966. Záalekn ideme, novinu nesieme (réžia M. 
Slivka). V tomto období som sa rozhodla urobi ť prvý 
vclký cyklus Zem spieva, ktorého zámerom bolo zma
povať autentický folklór na celom Slovensku. Roz
siahly a náročný projekt sa realizoval vďaka vynikajú
cej spolupráci s etnografmi a muzikológmi zo SA V 
(0 . Elschck. S. Dužck, L. Lcng, O. Demo. K. On
dre ička , L. Vajdička, J. Lctňan, P. Tonkovič) a účin
kovaniu svojráznych 1\Jdových umelcov. Vysielal sa 
na prelome rokov 1965- 1966. Vznikol neuveriteľne 
cenný materiál - škoda, že ešte v televízii neexistoval 
telcmagnctický záznam, SA V si však materiál prcpí
sala z krátkotrvácncho telerekordingového z:lznamu 
na 16 mm film a tak dúfam, že sa materiály zachovali. 

Deti hudobníci, dramaturgia O. Vyskočilová, scenár a režia Juraj Lexmann (1990) 

Po trojmesačnej neplatenej dovolenke v USA v ro
ku 1967 mi bola pridelená dramaturgia hudobno-dra
matických diel. Toto obdobie trvalo do roku 1972. 
Existoval už telemagnetický záznam a do archívu 

dramaturgiu na VŠMU, po príchode do STV zistil, že 
vôbec netu!!, čo táto profesia obnáša a že niektorí jeho 
kolegovia to 'nezistili nikdy. Ako by ste teda vy cha
rakterizovali profesiu dramaturga televíznych hudob
ných programov? 

e Dramaturgia je tvorivá koncepčná činnosť. 

Dramaturg televíznych hudobných programov by sa 
nemal ničím podstatným líš i ť od iných dramaturgov -
azda len témou, ktorou je prin iesť na obrazovku čo 
najlepší program s hudbou alebo o hudbe. Musí byť 
profesionálne čo najširšie zorientovaný v danej oblas
ti, to znamená, ~..c musí intenzívne s ledovať hudobný 
život nielen vo svojom okolí, aby mohol pre diváka 
zodpovedne vybrať to naj lepšie. Ale len zorientova
nosť v hudobnej sfére alebo hudobné vzdelanie nestačí 
- a to si, žiaľ, dodnes neuvedomujú mnohí dramaturgo
via. Treba vedieť pracovať so slovom, vedieť sa oricn-

trebám tej-ktorej inštitúcie. Ale táto problematika je, 
samozrejme. na dlhšiu diskusiu. Vclkú prenosovú 
techniku na koncerte považujem aj ja n rušivý mo
ment pre prítomných divákov, ale i pre interpretov. Tu 
si treba uvedomiť čas to Labúdanú vec, že televízia má 
byť službou verejnosti, nic naopak. 

Co je cielom verejnoprávnej televízie? 
e Verejnoprávna televízia má slúžiť všetkým divá

kom - má objektívne informovať, kultúrne zabávať a 
zaujímavo vzde lávať. Jej najdôležitejšou úlohou je te
da zvyšovanie všeobecnej vzdelanostnej úrovne a tým 
vytváranie stále lepších šancí pre všetkých. To možno 
realizovať vo všetkých troch oblastiach, ktoré som 
spomenula. Verejnoprávna televízia má približovať 

kultúmc počiny. Pôvodnú domácu tvorbu treba v idieť 

ako vklad a obohatenie rozmanitosti európskej kultúry 
a netreba sa báť porovnávania. Treba sa t eš iť z rozma-
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nitosti sveta a náš vklad môže byť práve v našej osobi· 
tosti, ktorá prekračuje určitú obmedzenosť. Hudba je 
svojimi výrazovými prostriedkami "odsúdená" na to, 
že je medzinárodne zrozumiteľná a tak je aj vhodným 
výmenným alebo predajným televíznym artiklom. 

Udalosti posledných mesiacov vo verejnosti vyvo
lávajt1 diskusie o nezávislosti verejnoprávnych m6dil. 
Myslite si, že verejnoprávna - nie štátna - televízia 
môže byt v pravom zmysle slova nezávislá? Resp., má 
vláda alebo vládnuca strana či ideológia právo zasaho
val do jej čirmosti? 

e a to je (ažké jednoducho a v krátkosti odpove
dať. Co to znamená nezávislá? Televízia je vždy závis· 
lá od fi nancií, teda od tých zložiek, ktoré ju financujú. 
U nás je to zatiaľ, okrem koncesionárskych poplatkov 
a reklamy, aj štátny rozpočet. Rozhodne by mal by( 
rozdiel medzi štátnou a verejnoprávnou televíziou. 
Ale, že to nic je jednoduché ani v tzv. vyspelých de
mokraciách, o tom svedčí táto poznámka: Pred pár 
rokmi som sa zúčastn ila medzinárodného sympózia v 
rámci festivalu Zlatá Praha, kde práve prednášatelia 
zo západných krajín apelovali na to, aby si žiaden de
mokratický štát nedal vziať (ani štátom! ) svoju verej-

Nora Gallovičová a Libor Vaculfk: v tanečnej fantá
zii na Fantastickt1 symfóniu H. Berlioza (Fantastic
ká, 1991, režia L. V aculfk:). 

noprávnu televíziu. Treba, zrejme, hľadať ďalš ie zdroje 
financovania. Televízia, to nic je len pol itické spravo
dajstvo. Aby som to zhrnula: verejnoprávna televízia 
by mala byť najmä pre tých, čo platia koncesionárske 
poplatky a "chcú s ňou komu11ikovať'. 

Vidíte v oblasti tvorby o hudbe aj možnosti spolu
práce so stik:romnými producentsk.ými spoločnosťami? 

e Vo svete sa súkromné producentské spoločnosti 
často venujú tejto tvorbe. Aj mne sa stalo, že mi námet, 
ako ušitý pre verejnoprávnu tclcvíLiu, neprešiel v STV 
a obrátila som sa na súkromného producenta. Program 
Opera session (réžia V. Balco) nakoniec tískal v roku 
1993 ocenenia na Medzinárodnom tclcví71lom festiva
le v Montreale a hlavnú cenu na festivale Zlatá Praha. 
To sú ocenenia, ktoré mohli patri ť STV... o tá tento 
program dotcraL nebola ochotná odvysielať. 

Slovenská televízia dnes prežíva ekonomicldí a 
tvorivt1 krízu. Ako to vnímate a v čom vidíte možné 
rie§enia? 

e STV potrebuje jasn(l kollccpciu vo svojej organi
Lácii, jasnú stratégiu vo svojich programových plá
noch a pevnú vysielaciu štruktúru, ktorá logicky vy. 
plýva z dvoch predchádzajúcich poliadaviek. e~tály 

vysielací čas dokáže "potopi ť" aj ten najlepší cyklus č i 
program - keď divák zistí. že sa nevie vo vysielacej 
štruktúre orientovať, lc jej chýba pravide lnosť, prepne 
na iný kanál. Posty by mali byť obsadené ľuďmi , ktorí 
nebudú potrebovať rôzne politické t ri čká na takrýva
nic svojich pracovných nedostatkov. Dnes tu márne 
príl iš silnú konkurenciu nickolkých kanálov v tclcví7-
nych prijímačoch na to, aby STV túto skutočnosť mo
hla ignorovať. A to, /.e v našich postkomunistických 
časoch to ide, dok aw je Ccská televízia. Po prfklad te
da netreba ďaleko chodiť. 

Dramaturg je postavou svojťm spôsobom zostá
vajt1cou v pozadí. Verejnost si skôr všťma autorský 
tún, režis6ra, či kameramana. A práve ich kvalita čas
to signalizuje i kvalitu dramaturga. Vy ste spolupraco
vali s mnohými márnymi osobnosťami ... 

e Bolo ich veľmi veľa l rôznych umeleckých pro· 
fcs ií a bolo radosť s nimi pracovať. V predchádzajú· 
cich odpovediach som aj niektorých spomenula, nera
da by som vymenúvala všetkých. ktorých si vá,im. 
aby som vynechaním niekoho ncurazila. Radšej jeden 
postreh - verte mi. že tí najlepší, najtalcntovanejší a 
najmúdrejší boli vždy najskromncjší a v postoji k 
tvorbe najpokornejší. 

V čom je čaro tejto televíznej profesie? 
e Televízna dramaturgia hudobných programov je 

atraktívna pre typ človeka, ktorý je všestranne 73mC· 
raný. má záujem o viaceré druhy umenia. Jej prí(a"i
vosť je iste aj v tom. že je určitým druhom syntet ickč· 
ho umeleckého prejavu, tak ako je ním opera, či film. 
Velkým uspokojením je aj dobrý konečný výsledok tí
movej práce celého štábu, keď vidíte, ako všetky sú· 
čiastky tohto stroja dp seba perfektne zapadajú. Tvori
vý tím, ale aj celý štáb, boli pre mňa vždy prvým divá
kom, ktorý signalizoval kvalitu rodiaceho sa progra
mu. Keď som si všimla, že maskérka alebo rekvi7itár 
so záujmom sledujú prácu v štúdi u, vedela som, že to 
je "ono". A od mnohých som sa neskôr dozvedela. 'c 
práve vďaka mojim programom si našli vz(ah k hudbe 
a dokázali z nej mať potešenie a radosť. Co viac som si 
mohla pri at? Pripravila ANDREA SERECINOV Á 

Snťmk:y archív 
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Antonín Dvofák 
Sláčikové kvarteto č. 9 d mol, 
op. 34 - Cypfiše 
Moyzesovo kvarteto 
CD Diskant DK 0048 - 2 

V predvi anočnom období rozšíri lo Moy
zesovo kvarteto svoju diskografiu o nový 
dvol'ákovský titul obsahujúci neobohrané, 
ale hudobne veľmi vzácne skladby, Sl áč i
kové kvarteto d mol, op. 34, a Cypriše. Pri 
počúvan í Dvo'ŕákových komorných skladieb, 
hlavne s láč ikových kvartet, si stále viac 
a viac uvedomujeme sk ladateľov podiel a 
prínos do tohto vrcholného komorného 
tvori vého žánru. Svojou tvorbou pre s láči

kové kvartetá nadviazal Dvol'ák na posled
né kvartetá Ludwiga van Beethovena, ale 
aj na romantickú intímno ť F. Schuberta a 
R. Schumanna. Pre Dvol'áka - i napriek in
venčným skvostom - bola však komorná 
hudba predovšetkým " tvorivou dielňou ", v 
ktorej sa formoval a kryštalizoval jeho in
dividuálny sk ladateľský rukopis. 
S láč ikové kvarteto d mol , op. 34, patrí k 

Dvorákovým prelomovým dielam. Písal 
ho v dňoch 7 .- 18. decembra 1877 (prvý
krát bolo predvedené 27 . februára 1882 a 
dva roky predtým vyšlo tlačou vo vydava
teľstve Schlesingera). K varteto venoval 
Dvol'ák Johannc ovi Brahmsovi ako poctu 
jeho kompozičnému umeniu, ktoré bolo 
preňho veľkým vzorom. Brahms sa za de
dikáciu kvarteta Dvol'ákovi poďakoval tak, 
že ho odporúčal slávnemu berlínskemu 
vydavateľovi Simrockovi , u ktorého mu 
hneď nasledujúci rok vyšli Moravské dvoj
spevy a Slovanské tance ( l . rad pre 4-ruč
ný klavír). Táto skutočnosť znamenala ob
rovskú premenu v Dvol'ákovom postave
ní, Simrock ho zaradil medzi najvýznam
nejš ích autorov európskej hudby, čo sa o 
krátky čas odzrkadlilo aj v prenikaní jeho 
hudby do sveta. 

Skladba Cypfiše, u nás, žiaľ, veľmi málo 
známa a frekventovaná, je jedným z naj
krajších príkladov s kladateľovej neopako
vateľnej a osobitej invencie. Sú to vlastne 
inštrumentálne reminiscencie, odvodené z 
pôvodného vokálneho cyklu, ktoré Dvo
'ŕák napísal roku 1865 na básne G. Pflege
ra - Moravského ako cyklus dvanástich 
piesní a pre sláčikové kvarteto ich upravi l 
2 1. apríla - 2 1. mája 1887. Nejde v'ak o 
bežnú úpravu, ale o autentickú inštrumen
tálnu verziu, ktorá má s piesňovým tex
tom zhodné názvy j ednotlivých častí a zá
kladnú mclodicko-harn10nickú štruktúru. 
Práve na týchto miniatúrach sa Dvoráko
vo kompozičné majstrovstvo etabluje v 
plnej miere. Jednotlivé skladbičky majú 
čistú a priehľadnú inštrumentálnu a štylis
tickú sadzbu, bohaté vlnenie jednotli vých 
hlasov. Dynamické poryvy poukazujú na 
inštrumentálne myslenie jeho zrelých sym
fónií. Jemné zvukové pradivo štyroch ná
strojov vytvára citlivé a bohato nuansova
né emocionálne obrazy. 

Moyzesovo kvarteto nachádza v Dvol'á
kových skladbách vari ten najlepší pries
tor na uplatnenie svoj ej interpretačnej dis
pozície. Introvertný tón Dvol'ákovej hud
by v kvartete č i Cyprišoch je č lenom 

Moyzesovho kvarteta veľmi blízky. Lyri
ka, meditatívnosť miniatúr. rovnako ako 
aj vášnivá patet ickosť a evokácie tanečné
ho veselia, dostávajú v ich hre priliehavý 
výraz a atmosféru. Nahrávka má kom
paktný tvar, čo j e popri zvukovej kultivo
vanosti j ednotli vých hlasov aj výsledkom 
systematickej práce súboru. Pravidlo o 
kvartetovej hre, ktoré vyslovi l legendárny 

Sándor Végh, že "akákoľvek zostava slá
č ikového kvarteta má zmysel jedine vte
dy, keď je založená na najdemokratickej
ších zásadách oddanosti a vzáj omnom 
rešpektovaní členov kvarteta s c ieľom in
terpretovanej hudbe vdýchnuť dušu a ži
vot". Je dobre, že "moyzesovci " sa o to 
permanentne usilujú a dúfam, že tento 
princfp v budúcnosti nczradia. 

MARIÁN JURÍK 

Koledy nových a starých svetov ll 
CAROLS from the Old & New 
Worlds ll 
The Pro Arte Singers 
Indiana University Children's 
Chamber Choir 
Paul Hillier, director 
Vydala Harmonia Mundi HMU 
907233 
Distribúcia DIVYD 

Z tejto zbierky v ianočných piesní sa 
stala akási osobná umelecká výpoveď du
še tohto projektu, i u nás dobre známeho 
špecialistu na vokálnu hudbu, Paula Hil
liera. Začala sa vyt várať už pri prvom die
l i Kol ied, nahratím "West Gallery Ca
rols", vianočných piesní z dedín, nachá
dzajúcich sa v okolí anglického Dorches
teru, rodiska i miesta detských rokov 
Paula Hilliera. Treba dodal', že, podľa je
ho vlastných slov, v tom čase tieto tradí
cie nikdy nebral vá?ne. Postupom rokov 
však, ako mnohí. našiel v týchto piesňach 

j ednoduchej rytmickej a fonnovej stavby 
zaľúbenie, ktoré vyústilo do vydania pr
vého CD - s koledami starého sveta. 

Vydanie druhého dielu Kol ied podnie
tila čiastočne kniha Christophera Smalla 
"Music-Society-Education", ktorá Hillie
rov i otvori la svet takého repertoáru cho
rálnej hudby, o akom dovtedy nemal ani 

tušenia. Niekoľko rokov potom zažil po 
prvý raz zborový spev "Fasola" (skrátená 
solmizácia, odlišná notácia - "shape-no
te") a odvtedy načúva ( tejto hudbe inými 
ušami. Keď sa Hi llier roku 1990 presťa
hoval do USA, rozhodol sa, že nahrá CD 
s hudbou Američana Williama Billingsa, 
o ktorom sa vo svoj ej knihe zmieňuje 
Christopher Small. To sa mu aj podari lo a 
vznikol album A Land of Pure Delight 
Hillierov záujem o americkú hudbu však 
išiel aj ďalej. Po presťahovaní sa do In
diany spoznal hudobný svet malých de
dinských kostolov, podobný tomu, ktorý 
si pamätal zo svojho detstva, ktorý však 
formou pripomínal skôr B illingsa. Po ob
javení zbierky Joy of Angels bolo j asné, 
aký repertoár sa bude nachádzať na dru
hom pokračovan í Kolied. 

A nezostáva iné, len dat' Hi llierovi za 
pravdu. V ýber na tomto CD nás zavedie 
do hudobnej krajiny plnej radosti a ne
všednej krásy, ktorá, i keď vznikla veľmi 
ďa leko, svojou úprimnosr'ou a spoločnou 
kresťanskou tradfciou si nás bezpochyby 
získa na prvé počutie. Voľba interpretov 
bola tak isto veľmi šťastná - The Pro Arte 
Singers spolu s Indiana University Chil
dren's Chamber Choir nám, vďaka precíz
nemu, intonačne krištáľovo č i st ému spe
vu, úžasnému nasadeniu (veľkú pochvalu 
si zaslúžia taktiež technici firmy Har
monia Mundi za excelentný zv uk nahráv
ky), pripravi li zážitok, ktorý rozhodne 
patrí medzi hudobné vrcholy tohto roka. 

JOZEF D. CERVENK.A 

Bernstein - Mahler 
Komplet symfónií a orchestrál
nych piesní 
Deutsche Gramm.ophon l 
PolyGram 
16 CD 459 080- 2 

Známa nemecká gramofónová firma, 
ktorá sa významnou mierou zaslúžila o 
zvukové nahrávky významných o obností 
svetového interpretačného umenia, prišla 
pri jubilejnom l OO. výročí svojej existen
cie s unikátnou sériou, nazvanou "THE 
COLOUR OF CLASS/CS 1898- 1998". 
Je známe, že dominantou tejto finny bola 
predovšetkým hudba osobností od raného 
kla icizmu a:t po expresionizmus v interpre
tácii najvýznamnejších osobností. Pri prí
ležitosti svojho stého výročia priniesla na 
trh zaujímavý, na naše pomery, samozrej
me, až luxusný projekt, v rámci ktorého 
okrem historických záznamov prináša re-

printy na CD verzii zamerané hlavne na in
terpretačné osobnosti, akými boli Dietrich Fi
schcr-Dicskau, Géza Anda, llcrbert von Ka
rajan, Leonard Bernstein, ale aj na novšie 
osobnosti , ako sú Anne-Sophie Mutter, Gi l 
Shaham, André Prcvin, Anne Sofie von 
Otter, Misha Maisky, Maria Joao Pires, ne
vynímajúc ľahší hudobný žáner a pod. 
Ťaži skovým titulom tohto jubilejného 

projektu je Bcrnstcinova nahrávka všet
kých Mahlcrových symfónií a orchestrál
nych piesní. Zhodou okolností 25. augusta 
t. r. uplynulo 80 rokov od narodenia tohto 
dnes už vskutku legendárneho kladateľa, 

dirigenta, moderátora, idola novodobej 
americkej hudobnej kultúry. 

Vzt'ah Leonarda Bernsteina k Mahlerov
mu symfonickému odkazu je j ednou z naj
zaujímavejších kapitol jeho jedinečného 
i nterpretačného majstrovstva. Istý kľúč k 
Bcrnstcinovcj interpretačnej "konfessii" 
nachádzame v jeho vlastnom vyznaní: "Po 
mnohé roky ani mnoh( ve/k f skladéllelia a 
dirigenti nespoznali._v Mahlerovej hudbe 
prítomnost' Zenu (pozn. jeden z čínsko-ja
ponských smerov v budhizme). V.5etko sa 
zdalo byt' zjednodušené, pochmúrne. bez 
akejkoľvek h;mnonickej opory. Ale v sku
točnosti ro nie je tá pravá Mal1/erova e en
cia vo svojej zrelosti. Nie prehnaná, pre
hannonizovaná zborová hudb<l, <1lebo pre
kontrapunktované t1k:1demické fúgy, ale 
toto podm[lnivé ticho [l strohosť. To je hu
dobný ekviv[llent toho. čo Zantthustra -
Budha - Bergson - Wagner - Nietzsche 
rôzne nazvali "vesmír", "ničotno", "clan 
vital", "kozmický ohm". Tak sa stalo, že 
Mahlerova hudbél vo svojej najviič.5ej a 
najzrel.5ej forme sa swla sy111ézou v jeho 
celoživotnom konflikte medz i jud[lizmom 
na jednej strune 11 kresťanstvom n[l st mne 
druhej. To objasi~ujc, prečo si Mahler vy
bral za posledné piesňové texty (pozn. 
Pieseň o zemi) swročínsku poéziu (pozn. 
zo zbierky Cínska flauta), ktoré a zaobe
rajú mladosťou, krásou, vfnom. krátkost'ou 
života a my'S(ickým objMím smrti. V po
sledných Wktoch úchvatnej záverečnej 
pie ne " Rozlúčka" to vyznieva. akoby sa 
Mahler mutne prizeml nil večný odchod 
svojho milowmého veta ... " 

Na 16-tich CD nosičoch nachádzame 
Mahlcrovo kompletné symfonické dielo a 
vokálne . kladby s orchestrom. Na nahráv
kach jednotl ivých symfón ií sa podieľa Con
certgebouw orchester Amsterdam (Sym
fónia č. l , 4 a 9), Newyorská filharmónia 
(Symfónia č. 2, 3 a 7), Viedenslď symfoni
ci (Symfónia č. 5, 6, 8 a Adagio z l O. sym
fónie). Ide všetko o l ive nahrávky, čo nie
len zvyšuje hodnotu ich autentickosti, ale 

dávajú možnosť "nahl iadnuť" do tvorivej 
spontaneity Leonarda Bernsteina, ktorý 
dokázal tieto špičkové svetové orchestre 
priamo "vybičovať" k max imálnym výko
nom. Každý, kto zaži l Bcrnstcinovo verej
né vystúpenie (alebo aj sprostredkovane na 
televíznej obrazovke), bol iste fascinovaný 
jeho charizmatickou osobnosťou , tvorivou 
imagináciou, čo vyžarovala z každého jeho 
gesta, postoja, mimiky tváre, č i spôsobu 
prežívania výrazovej sily hudobnej sub
stancie. To sú moment y, ktoré nám budú 
vždy pripomínať veľkosť slávneho "Lenny
ho". Revi talizované live nahrávky z jeho 
vrcholných interpretačných rokov na rôz
nych miestach sú vzácnym dokumentom 
jeho dirigentského majstrovstva, ale aj 
špičkových výkonov spomínaných orches
trov pod jeho taktovkou. Ťažko povedať, 
ktorej symfóni i v Bcrnstcinovej interpretá
cii dať prednost' a s ktorým orchestrom. 
Každé teleso má svoj fascinuj úci zvuk, 
ktorý Bernstein modeluje pod ľa ob ahu 
skladby. Možno azda len s istou dávkou 
prihl iadnutia na mahlcrovské akademické 
tradície konšt a tovať, že Concertgebouw or
chester a V iedenskí filharmonici maj ú 
Mahlera "zažitého" viac vnútorne, ako tech
nicky a zvukovo brilantne hraj úci Newyor
čan ia. To je možno iba subjektívny dojem 
vyplývajúci z racionálneho porovnávania s 
inými nahrávkami. To napokon v umelec
kej interpretácii nic je vonkoncom podstat
né. Tým rozhodujúcim faktorom je autor a 
jeho dielo v rukách tvorivého interpreta, 
chopné maximálnym spôsobom tlmoči l' 

autorove myšl ienky. Pod Bcrnsteinovou 
taktovkou je to hudobný vcnok vťahujúci 
nás do veta zložitých vnútorných väzieb 
tvorcu a jeho okolia, do sveta j eho fi lozo
ficko-intelektuálneho vnímania bytia. 

Podobne možno hovoril' aj o vokálno-or
chestrálnych kompozíciách. Navyše k nim 
si Bernstein prizval naozaj naslovovza
tých, ak nie v istom zmysle slova aj ideál
nych interpretov. Stačí vari spomenúť mc
ná James King, Dietrich Fischer-Dieskau 
(v Piesňach o smrti), jedinečného Thomasa 
Hampsona (v Piatich piesňach na RUcker
tovc texty a Piesne potulného tovariša), 
Christu Ludwig (v 3. a 2. symfónii), Bar
baru Hendricks (v 2. sym fóni i), Luciu 
Poppovú a Andreasa Schmidta (Chlapcov 
čarovný roh), Margaretu Price, Agnes Balt
sa, Hermanna Preya, José van Dama a i. (v 
8. symfóni i), dostávame plastický obraz o 
Bcrnsteinovom i n terpretačnom smerovaní. 

Vcelku možno o tomto veľkolepom pro
jekte - ktorý by si zaslúžil celú štúdiu -
konštatovať, že Bernstein poňa l Mahlcrovo 
orciÍestrálnc i vokálno-orchestrálne dielo 
ako monumentálny pomník vrchol iacim 
ideám romantizmu. A to sa všetkou typic-

kou mahlcrovskou, geniálne i nvenčnou 

márnot ratnosťou , s inštrumentálno-zvuko
vým bohatstvom, nasycuj úcim sa raz se
cesným maliarstvom a architektúrou, ino
kedy metafyzi kou svoj ich filozofických 
sentencií, č i mystcrióznosťou svojej nábo
ženskej konfesie, ľúbostnými avantúrami v 
lone prírody, idylickými obrazmi, v kto
rých sa strieda viedenský meštiacky kult s 
ľi.Jdovou melodickosťou . A to všetko nám 
Bcrnsreinova muzikantská kongenial ita ob
nažuje jedinečnou výpoveďou . A čím ča
stejšie sa k týmto kreáciám č lovek vracia, 
vždy nachádza nové miesta, volajúce po 
zamyslení a percepčnej obnove. V dokona
losti, ale aj vo vyčerpávajúcej nepoznanos
ti Mahlerovho orchestrálneho diela zrejme 
spoč íva to pravé čaro umeleckej interpretá
cie, ktoré nás pri každom novom stretnutí 
osloví renesanciou sily, vášňou i utrpením. 
K týmto nahrávkam sa oplatí z času na čas 
vráti ť. 

MARIÁN JURÍK 



Nam iesto oficiálnych prew11bulí dovo
lím si menU privátny luxus: zamiešam 
karty a na audiovideu zapnem spiatočný 

chod. Pristavím sa - bez sentimentu, bez 
nostalgie - v roku 1976. K onal sa prvý 
ročnlk prehliadky súčasnej slovenskej 
hudobnej tvorby. Vtedy sme týždiíový 
koncertný maratón prežíval i ako malý 
zázrak. Zjavenie, ktoré zablikalo priazni
vejšími farbw11i. Zaznela aj hudba, ktorej 
ZéiČÍnalo byť odpustené ... Tým každoroč
ne servírovaný m riečiskom pretiekli 
k vantá tónov. Aj hudba. Aj poplatné dú.5-
ky v prevlekoch "wkmerumenia". A vy
riekli sa na ich adresu slová, ktoré duneli. 
aj lapali po dychu. Z ranili? Zapadli a vy
bledli. Ako viaceré tóny v oných prevle
koch. 

Ach, tofkokrát opľuv;mý, tofkokrát Zél
tratený režim! Sme j eho pasívne deti, 
sme jeho oponent i, vedomí si, že jedný m 
výrečným gestom nedokážeme vyn1élzať 
tie svetielkujúce okamihy, ani hodnoty, 
ktoré v praskajúcom naliehaní vznikali. 
V JUIŠich galaktických väzbách ich vedie 
Talent ... 

Neviem. kto hrdému titulu NOVÁ 
SLOVENSKÁ H UDBA vymyslel podti
tul "festivalová prehliadka". Vidí sa mi 
mierne analogický. Buď p r e h l i a dk a, 
alebo f es t i v él l. Buď prezentácia, alebo 
sviatok. A lebo j e to náznak, že hody ne
bývajú ké1ždý deií? 

Pompézny púwč dekorujúci našu brati
slav kú pýchu (znovuoži vené korzo pod 
Michalskou bránou), so záujmom pútal 
pozornosť severáku väčšmi, než pod ním 
korzujúcich pešiakov. A kam Sél upierali 
oči spoluusporiadateľov? Ich pozornosť 
sa sústreďovala zrejme na "vyhradené" 
podujatia. 

A čo naprík lad "mediálny pw·tner "? 
Dosť promptne vypúšťé1l dosť náhodilé a 
neúplné avíza. M ôj (objednaný) článok o 
úvodnom (nie z;wedbateľnom) koncerte 
denník SM E nevypustil. Pre mi'ía j e to 
ďalšie poučenie s imperatívom - nepíš, 
najmä keď j e o čom ... ! 

Slávnostný otvárací koncert naštarto
val Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu s dirigentom Róbertom Stan 
kovský m. Navštívili ho "davy" (ako sa 
na sobotňajší večer patrí) sympatizujúce 
s menami a pojmami Suchoň, Zeljenka, 
Krajč i . 

Zaradenie Suchoňovej skladby do otvá
racieho programu malo o. i . aj symbolic
ký charakter. Bolo dosť výrečným pripo
menutím autora, s ktorého menom a jubi
leom sa spáj a práve prebiehajúci rok. 
Nuž tak, v Roku Eugena Suchoňa azda 
častejš ie znejú jeho skladby. Je to dobre. 
Nech j e príležitosťou aj apelom pre ľud
skú pamäť. Tá zavše býva vrtkavá. Sym
fonická fantázia na B-A-C-H pre organ, 
sláčikový orchester a bicie znela v dôsled
nom naštudovaní spomínaného orchestra 
s dirigentom a so sólistickým vkladom 
organistu Imricha Szabóa. Bola ozajst
nou excelentnou dramaturgickou volbou. 
S potešením som si zopakovala toto die
lo. Vychutnávala som bezozvyšku kon
centrované suchoňovské majstrovstvo vo 
všetkých dôvtipne zhannonizovaných kom
pozičných elementoch, aj v majestátnej 
kresbe hudobného toku . 

Festival sa len tak hemží premiérami. 
Je to logické, veď j e platformou, kde no
vé skladby majú svoj e opodstatnenie. 

Mirko Krajči skomponoval slávnostnú 
predohru, plným titulom Ouvertura Gau
deamus omnes in Domino. Tento mladý 
autor systematicky kultivuje a prehlbuje 
svoj jazyk, zväčša sa obracajúc k široko 
koncipovaným celkom, v ktorých ne
skrývane deklaruje svoju afin itu k večné
mu žriedlu , k inšpirácii , ktorú poskytuje 
gregoriánsky chorál. Tak j e tomu aj v 
Predohre, ktorá si poslucháča získa váž
nou a presvedčivou rečou. 

llja Zeljenka sa na svoj ej bohatej kom
pozičnej ceste prepracoval k symfónii s 
poradovým čís lom 6. Je interesantné na 
priemete jedného hudobného druhu - v 

tomto prípade symfónie - sledoval' pohy
by, premeny a posuny v skl adateľovom 

myslení a vyjadrovaní. 6. symfónia re
prezentuje účasnú Zelj enkovu tvár, pri
tom nepopiera a nebagatelizuje ani j eden 
z predchádzajúcich symfonických opu-
ov. Je logickým rezultátom, bodom na 

množinovej linke smerujúcej odn iekiaľ 

niekam. Trojčasťová symfónia sa briskne 
privráva rozospievanými témami . Suges
tívnymi , vľúdnymi , nasýtenými plnokrv
nou hudbou, v ktorej má svoj e hrejivé 
miesto vtipné gioccoso, lyrická krehkosť, 

aj meditatívna na li ehavosť. Symfónia má 
všetky šance komunikovať . posluchá
čom. Byť pochopená, aj páčiť sa. Treba 
však zdôrazniť, že to všetko do iahol au
tor bez náznaku zľahčovani a. Bol to kon
cert, ktorý každou skl adbou zanechal 
dobrý pocit a priaznivé echo doznieva
ni a. 

Celkom mimovoľne mi prišli na um 
niekdajšie prehliadky účt:1snej českej 

tvorby. V oných spomínaných rokoch 
prebiehali s riadnou pompou, s množ
stvom koncertov "všeho druhu ". viažúc 
sa na mohutné zväzové autorské vy bave
nie. Nedávno Sél mi dostal do ruky pro
gram ol1/asujtíci tohtoročnú českú prehliad
ku (či festival). Ten už j e, samozrejme, v 
ove/'.1 redukovanej šom t vare. Niekofko 
koncertov reflektuje uvážlivý výber (aj 
finančné zázemie) s reprezentatívnou 
vzorkou novej tvorby. Ktovie, či by ;lj u 
nás nebolo osožnejšie pristúpiť ku konze
kventnej šej selekcii. M ožno by neprišlo 
k rozpačitým momentom, ktoré servíro
vali pocity z niekto1ých skladieb. Tak na
pn/dad ... 

So k ladbami Jozefa Gahéra sa stretá
vame pomerne často. Autor j e skutočne 
produktívny, obohacuje sústavne najmä 
komorný "trh". Tu môžeme pozorovať j e
ho záľubu v rozličných nástroj ových kom
bináciách. Nevšedných až bizamých. Pre
miérovaná Musica fosca odznela v zna
mení farieb lesného rohu (/. Bielik), violy 
(M. Telecký) a klavíra (H. Gáfforová). 
Každý nástroj , podľa slov autora, j e per
sonifokáciou urč itého charakteru postavy 
zo štúdie k zamýšľanej opere na námet L. 
N. Tolstého. M yšlienka pekná. Avšak v 
tomto prípade, prepytujem, apriorná. Dosť 
robustný zvuk lesného rohu len v nepatr
nom úseku dokázal bez prečnievania sú
hl asiť so zamatovou violóu. Klavír ani 
neprekážal... Musica fosca pre mňa ne
znamená skladbu ako synonymum hud
by, ale kompozíciu, t.j . súbor prvkov, čo 
a náhodne. tretli . Znejú, a v sluchovom 

senzore sa mi rozsýpajú ... 
Danteho trubadúri sú uš ľachtilý námet, 

po ktorom siahol pri koncipovaní klavír
nej (1. Šk vareková) kvázi suity Vojtech 
Didi. Prúdy tónov, re p. nôt, plynuli pod 
citátmi renesančných poetov, bez nároku 
na obraznosť, či naratívnosť (Je to dobré, 
č i zlé ... ?) Z počutého cítim, že autor má 
nesporné improv izačné danosti . Aj schop
nosť tlmoč iť zachytenú myšlienku, roz-

prestrieť ju v čase aj priestore, bez zj av
nej šej ambície pot uži i j u nejakým identi
fi kačným znakom. 

Nehrám v lige lokálpatriotov, rovnako 
v.šak nesúhlé1sím s námietkou. že festival 
je nie "slovenskou. ale bratislavskou pre
zentáciou autorov". Nazdávam sa. že j e 
dos( málo autorov, skladateľov rea lizujú
cich sa "mimo centľél " a z nich ešte me
nej. ktorí by pri výberovej dranw tUJgic
kej benevolencii neboli do súkolia festi
valu zaréldení. 

Živý dôkaz j e napríklad aj Koš ičan Nor
bert Bodnár. Festivalu ponúkol "dvoj kla
vírové" Variácie na tému L. van Beetho
vena (A. Solárik. P. Pažický). Známe sú 
týmto s k l adate ľom proklamované snahy, 
nájsť estetický ideál v akomsi novotvarc, 
fúzii , či ovocí syntézy. Obracia sa k zna
kom rozličnej proveniencie - raz s väč
ším, inokedy menším úspechom ich snú
bi so svojimi predstavami. Pôvabný 
M enuet z Beethovenovej Sonáty G dur j e 
výrečným terénom na ďal š ie tlmočen ia. 

Zdá sa však, že Bodnár nezašiel príliš 
pod povrch núkanej témy. Nepohral sa s 
ňou , nepri viedol ju do svetla vla tnou ru
kou kolorovaného originálu. Variácie sú 
na "dotyk" efektné, ľahko stráv iteľné, 

škoda však načatej myšlienky, ktorú ta
lentovaný autor neskompletizoval. 

Prekvapenie? Ani nie. Päf malých roz
hovorov pre violončelo (1. Slávik) a fa
got (P. Hanzel) Júliusa Kowalského. 
Skladba vyňat á zo siahodlhého zoznamu 
tvorby skladateľa. Poučen á, aj poučná. 

Hovoriaca o tom, ako a dá zdatne a pro
fesionálne šafár iť so stavebným materiá
lom a myšlienkou, vymodelovať ich do 
podoby zmysluplného celku. 

Rezervovaná som bola k skladbe pre 9 
trúbiek, v premiérovom uvedení s titu
lom Musica festiva (účinkujúcich z 
priestorových dôvodov, s výnimkou diri
genta M . Janoša, neuvediem) od Stanis
lava Rochela. 
Trojčasťová skladba, vychádzajúca z 

j asného "geometrického" pôdorysu, zna
menala pohodu. Hochel tu artikuloval 
svoj zámer zreteľne a adresne, navyše so 
zmyslom pre dávkovanie farby a "krote
nie" zvuku. 
Úprimnosť či vrúcnosť nemožno pred

stierať. Najmä nie v oblasti duchovnej 
hudby. Každá "módna" lúpež je tu veľmi 
ľahko vystopovateľná. Niet pochýb o spon
tánnosti , ktorá bola impulzom Pavlovi 
Malovcovi pri komponovaní sk ladby pre 
soprán (1. Pastorková) a dve v iolončel á 

(T. Brcko aM. Sťahel) Agnus dei. Rýdza, 
nekomplikovaná dikcia, transparentná v 
postupoch i rezultátoch, príklon k archai
zujúco sfarbeným jednotkám. Pavol M a
lovec sa v kontúrach svojej tvorby poná
ša na svojho otca. Nekopíruje, skôr roz
priada s ním dialóg ... 

Autorské komentáre či priznania čítam 

zvyčé1jne - nechcejúc byť ovplyviíovaná
až po odznení skladieb. Rad.šej zotrvá
vam v bludnom kruhu vojich vlastných 
ozvučovaných asociácií. 

"Skladba Annor, krajina obrátená k mo
ru vznikla ... ako podoba hudby, primárne 
určená k proj ektu Laguna Celtica. Jej sú
časťou bola výstava bretónskeho maliara 
Erica Bailblé", vraví o diele pre k larinet 
(A. Stepanov), kontrabas (R. Sašina), kla
vír (D. Šašinová) skl adateľ Egon Krák. 
Nevediac o pozadí, sk ladba presvedčí 

j asnou správou. Silou, ktorá na ycovala 
autorovu imagináciu. Nepoznám výtvar
ný rukopis maliara, v Krákovej transpo
zícii ho vnímam v akvarelovom nádychu. 
A le akokoľvek kultivovaná a výrečná pa
ra lela k bretónskym opojným cenériám, 
na koncertnom pódiu, v či sto hudobnom 
tvare, sa mi vidí osihotená ... Hudbu k poé
zii skomponoval Miro Bázlik " účelovo" 
ako výstuž, či dopovedanie poézie fixo
vanej na platni . Teda žiadna chiméra, ale 
autochtónna inšpiračná väzba. Po tridsia
tich rokoch j u komornil , zvukovo sprie
hľadnil. Tieto návraty k vlastným, už de
finit ívnym skl adbám zrejme majú istý 

o 
zmysel. Chápem ich však ako čudesnú 
psychologickú enigmu. Akúsi nástojč i vú 
snahu meniť už nemen i teľné . Hudba k 
poézii (s bohato obsadeným atypickým 
ansámblom, dirigovaným R. Štúrom) je 
nezameniteľne bázli kov. ká, hlá. iaea sa k 
tradíciám, ku kompozičnej abecede, kto
rá pri sahá na alfu aj omegu. Naprík lad aj 
na fúgu, ktorá j e vždy' previerkou autoro
vej pocti vosti . 

Exkluzívny i nterpretačný vstup do dia
nia festi valu znamenal príspevok pre do
mácu tvorbu zanieteného M oyze ovho 
k varteta. Oživovalo tri premiéry: skladby 
Milana Halušku, Juraj a Tand lera a Ró
berta Gašparíka. Skúsení autori tvrdia, že 
komponovať pre kl asicky (aj klasicistic
ky) konštituované kvarteto je testom, aj 
garanciou technologickej vybavenosti ... 

A hľa: malá senzácia v podobe di. cipli
novaného tvaru , s hudobne nasýtenými 
procesmi , zasadená do kontúry trojčast'o
vého celku mladého autora Milana Ha
lušku. 

Juraj Tandler, oddane slúžiaci svojmu 
pedagogickému poslaniu, autorsky pre
hovorí len tak - z času na čas . Spora
dicky vystupuje zo svojho tieňa a zväčša 
prehovorí dosť vážnym príspevkom. Je 
to, podľa mňa, ostentatívna skromno t'. V 
j eho 3. sláčikovom kvartete, tak ako v 
iných skladbách, som pozorovala skvelú 
profesionálnu vybavenosť, nadhľad , aj 
muzikantský plameň. Róbert Ga.šparík 
sa zadúša nápadmi . Pod mojím slnkom 
j e titul jeho 34. opusu, v poradí 3. s láč i
kového kvarteta. Mám rada hudobnú reč 
tohto autora. Je vedená talentom, úprim
nou snahou bez príkras formulovať mys
lené. Pod mojím slnkom netreba verbali
zovai. Ani tlmoč i ť. Stač í pozorumieť sub
tflnemu organizmu skladby, ktorá v zá
chvevoch, nervných dotykoch sa naží 
hovoriť o tom, čo sa týka nás všetkých. 
Zdá sa mi však, napriek dávke hudby, že 
autor neustrážil čas a zapozeral sa cez 
zradné ozónové okná vesmíru ... 

V náhodilej konfrontácii nasledovali 
po sebe tri vokálne skladby, napospol so 
sprievodom klavíra: Jevgenij Iršai - Die 
Niemandslieder pre barytón a klav ír (A. 

MiroBázlik Snímka J. Uhliarik 

Jenis + autor hudby), Juraj Beneš ll sog
no di Poppea (Nao Hig;111o a Si !lti a Čápo
vá) a Ivan Hrušovský Dotyky (K. Der
nerová él J. M alík). 

Poézia Paula Celana, všeobecne (alebo 
len u nás?) málo poznaného autora "sve
tobežnej " proveniencie, inšpirujúco oslo
vila J. lršaia, Hudobná imaginácia tohto 
autora sa mi zdá bezbrehá. Azda dokáže 
zladiť aj zdanl ivo inertné prvky. Hľa, 
kozmopolitný Celan znie v slovansky za
kotvenom hudobnom kontexte dôverným 
j azykom. lršai je dramatik, ale rovnako 
presvedčivo dokáže dávkovať mikrovalé
ry. Presvedč í spriaznenos ťou s celým 
u~leckým vesmírom. 

LÝDIA DOHNALO V Á 



M oje marginál ie neodrážaj ú charakter 
celej prehliadky, nakoľko som poču la len 
niekoľko. väčši nou premiérovo uvede
ných sk ladieb. Pôjde teda o neucelený 
pohľad , ktorý je výslednicou úvah o d ie
lach z viac-menej náhodne navštívených 
koncertov. Prvým takýmto dielom bol 
hudobno-scénický obraz Requiem za Iris
ku od Juraja Hatríka, k torý naštudovali 
M onika Štreitová-Popclárová (nauta), 
Zuzana Gréková (hoboj ), Jozef L upták 
(v iolončelo), Boris Lenko (akordeón), 
Eleonóra l an ičková-Škutová (klavír), 
Svetlana Mečiarová (herecká a pantomi
m ická úloha) .ta režijnej spo lupráce A le
xandry Skol'cpovcj . l,. ladba, podľa slov 
autora, vznik la ako prvá L. plánovanej sé
r ie tzv. Mia mscén a podnetom bola sku
točná udal osť. ktorá bolestne t.asiahla ne
v idiacu študentku VŠM U, keď neznámi 
vandal i otrávili j ej vod iaceho psa l ri sku. 
llatrík dielo rozvrstvi l do piatich častí -
Soli tudo (Bez !risky), !mago (!riska sa 
zj avuje), Rccordatio (Hry s l ri skou a j ej 
smrť) , Supplicium (M odlitba za !risku) a 
Vox caclcsta ( l riska na nebesiach)- ktoré 
zachytávajú odohrávajúcu sa drámu a 
smútok nad stratou psíka audiovizuál
nym !>pôsobom, l. j . hudobným a scénic
kým (hcrccko-pantomimickým) prejavom. 
Hudobne Hatrfk veľmi dobre vystihol at
mosféru jednotl ivých obraL.Ov Ucdnotl ivé 
čast i sú v iac obraf mi s konkrétnym dra
matickým dej om), čím opäť potvrdil svo
j e cítenie pre malé j aviskové a hudobno
scénické formy. Pozoruhodná bola najmä 
inštrumentácia, odrážajúca autorov zmy
sel pre farebnú kombináciu použitých ná
stroj ov. T rochu viac problematická bola 
herecká a pantomimická kreácia, ktorá 
chv íľami pôsobila príli š naratívnc a nai v
ne. To však j e otázka chorcograficko-re
žijného riešenia. Pre mňa bola skladba 
predovšetkým zážit kom z pôsobivých zvu
kovo- farebných kombináci í nástroj ov. 

V iacnásobné vypočutie Soft Novem
ber Music pre klavír od Romana B ergera 
len znásobuje zážitok z toho srdcom i 
umom vyt vorcného diela. O Romanov i 
Bergcrov i je m áme, Ic j e tvorcom pre
mýšľajúcim o svojom diele, ktoré prepra
cováva až po najmenší detail. A pritom 
Soft ovcmbcr M usic nás pri počúvaní 
necháva zabudn ú ť na proces jej vznikania 
a vťahuje nás do svojho originálneho hu
dobného sveta, .ta ktorým cítim autorove 
túžby po neustálom h ľadan í a odhaľovaní 
akej si nadčasovej "nadpozcmskcj " pravdy. 

Jevgenij Iršai sa na tohoročnej pre
hl iadke prezentoval piesňovým cyklom 
Niemandslieder pre barytón (A leš Jenis) 
a k lavír (autor) na texty Paula Celana. 
Svojím výrazom j e cyklus akýmsi pokra
čovaním piesňovej tradíc ie romantizmu 
(najmä schumanovskej ), ktorá však záro
veň t.a sebou necháva tuši ť vývoj tohto 
storočia. Opäť sa tu potvrdi la l ršaiova 
priam magick á schopnosť doviesť vývoj 
hudby do vrcholových cxtáz, k toré vo
lcns-no lcns do seba strhávajú posluchá
ča. Aj keď skutočne veľm i náročný vo
kálny part mal v Jcnisovom prej ave urči 

té rezervy, treba s obdi vom povedať, že 
napriek mladosti a ešte len rozvíjajúceho 
sa speváckeho talentu , Jenis podal úcty-

Prečítali sme ... 

hodný výkon. Pravdepodobne nám v bu
dúcnosti zažiari ďa l š i a hv iezda na vokál
nom nebi . 

ll Sogno di Poppea pre soprán (Nao 
Higano) a klav ír (Si lv ia Čápová-Vi zvá
ryová) od Juraja Beneša j e akýmsi mo
derným pendantom M ontcverdiho oper
ných drám. Aj keď ncmo:íno hovoriť o 
hudobnej príbut.nosti , j e tu skôr cítiť akú
si fi lot.ofickú spriaznenosť so svetom, 
charaktcri st ic kým prejavmi vášnivej lás
ky i nenávist i, intríg, násilníctva i prudé
rie. lludba odráža autorov rukopis - dra
matický, zhutnený, materiálovo v iac pre
dimenzovaný. S u.~:nan ím j e potrebné vy
jadriť sa k interpretáci i - ao ll igano na-

Jozef Sixta s violončelistom Jozefom Luptákom. 
Snímka D. Jakubcová 

ozaj svojím speváckym i hereckým pre
javom vzbudzovala doj em, akoby sa s in
terpretovanou Poppeou stotožni la. 

Jozef Sixta konzckvcntc pokračuje vo 
svoj om rukopise od svojich počiatkov až 
doteraz. Jeho diela odrážajú záľubu v kon
trapunktickom spracovaní a kánonovito
sekvcncov itých postupoch, čo renektuje 
aj j eho Trio pre klarinet (Ronald Šebesta), 
v iol ončel o (Jozef Lupták) a klavír (Eleo
nóra Škutová) z roku 1980. Tento spôsob 
tematického tvarovania pripomína postup
né vrstvenie stavebného materiálu až do 
zenitu, odkia ľ sa proces pomaly odbúrava 
- bez akýchkoľvek vzruchov, len tak mi
mochodom a konzekventne. Dochádza tu 
zrejme zákonite v u rč itom štádiu k oslabe
niu vnímania takto koncipovaného diela. 

S potešením som si po dlhej dobe vy
počula 2. klavírne kvinteto pre husle, 
v iolu, v io l onče l o, klarinet a k lavír od llju 
Zeljenku, ktoré vznik lo v roku 1958 a 
predstavuj e urč it ý medzník vo vývoji slo
venskej hudby. Je to dielo, ktoré sa svo
j ím výrazom viac pribli žuje postweber
novským tradíciám a európskej avantgar
de 50.-60. rokov, čo v kontexte sloven
skej hudby poznačenej kantátovým a pies
ňovým obdobím na spôsob metódy tzv. 
social ist ického realizmu znamenalo do
slova prelom, aj keď sa svoj ho uvedenia 
dožilo ai o pár rokov neskôr v t.ahraničí. 

Zelj enka sa neinšpiroval prísnymi seriál
nymi technikami . ale skôr svetom inter
valovej príbuznosti s postwcbcrnovskou 
orientáciou, pričom dôraz leží na lineár
nom vedení hlasov a mctrorytm ickcj zlož
ke, k torá j e hlavným tematickým nosite
ľom . S odstupom času zauj ala sv iežosť 

Nádeje a pochybnosti po festivalovej prehliadke 
19. ročníka Novej slovenskej hudby 

V predslove k festivalovému bullet inu 
tohtoročnej prehliadky novej slovenskej 
hudobnej tvorby predseda Spolku lovcn
ských skladateľov V ladimír Bokes napísa l, 
že slovné spoj enie "nová slovenská hudba" 
vyvoláva u jedných nádeje, u druhých za a 
pochybnosti . Po skončení 19. ročníka festi 
valu, ktorý - mimochodom po prvýkrát a 
hádam i naposledy - od 14. do 2 1. novem
bra organizoval administratívny hybrid s 
názvom Národné hudobné centrum, prevlá
dajú vo mne skôr tie pochybnosti ako náde
j e. Pochybnosti nic azda z dôvodu nízkej 
umeleckej kvality uvádzaných diel - mno-

hé, najmä tie staršie, dokumentovali aj po 
rokoch hodnoty, ktoré potvrdil čas (za všet
ky spomeňme 2. klavírne kvinteto Ilju 
Zeljenku t roku 1958, jednu z prvých "disi
dcntských" skladieb slovenskej hudobnej 
avantgardy, ktorá aj po štyr idsiatich rokoch 
od svoj ho vmiku zreteľne sprostredkúva 
posl ucháčov i gesto i výraz doby, č i azda 
Bázlikovu l ludbu k poézii , Bergerovu kla
vírnu skladbu Soft November M usic, Be
nešov piesňový cyklus ll sogno di Poppea a 
napokon aj - prečo nie- pkit icu diel Eugena 
Suchoňa, uvedenú pri príležitost i nedoži
tých deväťdes i a tych narodenín skl adateľa) . 

diela. aj napriek novým kontextom a t.me
ncncj historickej situáci i . Treba dodať. že 
aj vynikajúca interpretácia (č lenov ia ú
boru Opera aperta) ešte viac zvýraznila 
kvalitu a umelecký zálfi tok z tohto diela. 

Pútavým a vďačným dielom bolo Kvin
teto pre husle, vio lu, v iolončelo, klarinet 
a klavír od Petra Zagara (v interpretáci i 
úboru Opera apcrta), k toré rozvíja j eho 

rukopis, utvárajúci sa v pricsečn íku mini
mal music a romantickej tradície. Zagar 
sa dopracoval k prejavu, k torý na pozadí 
j ednoduchých prieh ľadných harmonic
kých a tektonických postupov, vytvára 
priestor na uplatnenie emocionálneho ly
r izmu a poetickosti. 

K oncert v podaní "malomestského ko
morného orchestra" Požoň sentimentál 
(ako sa jeho č lenov i a nat.ývaj ú) som za
ži la len do polov ice, napriek tomu a 
chcem vyjadriť k počutým "skladbám" 
(ťažko tu tot i:í hovori ť o skladbách, ide 
skôr o akési kreácie, hru na n iečo, záro
veň happening, č i scénický humorist ic
ko-sati r ický prejav). Treba dodať, že sme 
sa (publ ikum) pritom dosť a z chuti na
smial i . A le aj tak - o vzniku a existencii 
tohto súboru sa už popísalo ve ľa diver
gcntných názorov a vznikaj ú stále nové a 
nové. Jediné, čo ich vUčši nou spáj a j e 
rozpač it osť , neistota a nerozhodnosť v 
kri tických súdoch. M á zmysel, či nemá 
zmysel a čo v lastne má t.myscl?! K rédom 
MKO Po:íoň sentimentál j e "pokus o ná
vrat k bazálnej funkci i hudby, 1. j . pr iamy, 
intelektuálnou konštrukciou ncspro trcd
kovaný .~:ážitok z vnímania hudby". Otáz
kou však zostáva, č i možno intelekt len 

Peter Zagar so sóborom Požoň sentimental. 
- • Snímka V. Hák 

tak vypnúť a nechať sa unášať banal i tou a 
ešte mať pritom aj zážitok. Ale poďme k 
veci . Z vystúpení sa mi jednoznačne naj
viac pozdáva lo Hatríkovo Klzisko 1951. 
Mizanscéna rr. Z rejme j e IO druhá z jeho 
cyklu Mizanscén. Vtipné riešenie ošú
chanej verklíkovej melódie bo lo skutoč

ným bonbónikom, na ktorom bolo možné 
si aj "intelektuálne" pochutnať. 

Marek Piaček si vo svojom Was ich 
nicht mit meinem Herzen sagen kano 
strieľa l z banálnych, otrepaných foriem 
mestskej kaviarenskej hudby a dokonca 
aj z interpretov, ktorí hral i na iné nástro
je, než zvyčajne (najkomickej šie pôsobil 

Pochybnosti vkičšm i vyvoláva absenciajcd
notiaccj tematickej línie podujatia, jej pro
gramového ťa7 iska. centrálneho bodu umož
ňujúceho nazerať na súčasnú domácu tvor
bu z konkrétneho uhla pohľadu a cez jeho 
prizmu uchopiť j ej dianie ako systém. Pro
gramový kaleidoskop prehl iadky zoradil 
vedľa seba skladby, ktoré akýkoľvek systé
mový pohľad vylučujú. Odznel i diela časo
vé i nečasové, jcdnora1.ovo použiteľné i 
pretrvávajúce, striedme i grafomansky uvra
vené. Pritom pricsečník tohto kritéria ide 
jednoznačne naprieč generáciam i. Príklad 
za všetky: popri trudnomyseľných dielach 
autorov strednej a mladšej generácie, vy
chádzajúcich z hudobnej poetiky " f in de 
sicc le" (Jevgenij l ršai, Mirko Krajči ), zazne
lo i Sexteto nestora domácej hudobnej ob
cc, 92-ročného Ľudovíta Rajtera ako ukáž
ka zdravého a spontánneho muzicírovania. 
A k teda zavfšenú prehl iadku novej sloven-

akordconi!>ta - Boris Lenko. ktorý terat. 
poťahova l slákom na husle a huslista -
Ľubomír Burgr, ktorý naschvál tie hral 
sentimentálnu lovc!>ong na gi tare). Iris 
Szeghy poňa la svoj príspevok pre Požoň 
sentimentál vá:íncjšic a urobi la pre nich 
Un petit sentiment du Pojogne - akúsi 
sentimcntálno-lyrickú epizódu na cigán
sky spôsob. Najv iac otáznikov vyvolala 
"sk ladba" Nový začiatok. (Nová nádej), s 
časťam i : l. Predpoklady a východiská, ll . 
Rýchly rozvoj , Il i. Toccata, Sociálna štú
d ia, IV . Nový začiatok od Martina Bur
lasa. Úvodom M arek Piaček vystav il pre 
d ivákov časopis M anager a konzumné 
výrobky a potom sa dlhú dobu d iali čud
né veci, k toré pripomínal i éru happenin
gov, č i nuxus hnutia. Oživením tohto 
"divadla" bolo priklusanie ži vého psa, 
ktorý spolu s jedným aktérom predstave
nia požieral sa lámu. Z rejme som naozaj 
nczapoj ila intelekt. pretože som nepo
chopila ani fi lo1.ofický podtext, ani názov 
diela a jeho čast í. A le zrejme ani nijaký 
neex istuje. Nuž čo, nech si Požoň ďa lej 
požoňujc a my sa trápme nad zmyslom. 
c ieľom , či vývojom hudby vôbec. 
Záverečný koncert prehl iadky pozostá

val z diel väčši nou orchestrálneho obsa
denia v podaní Slovenskej filharmónie na 
čele s dirigentom Bystríkom Režuchom. 
Zazneli na ňom tri premiéry a na záver 
známa Slovako fónia staršieho dáta od De
zidera Kardoša. 

Najproblcmatickcj šou sk ladbou bo la 
Sinfonia od Tomáša Boroša. ktorá pôsobi
la j ednak dojmom chaotickej koláže štý
lov od brucknerovsko-mahlcrovskej ro
mantickej hudby až po kakofonické zhlu
ky, blízke niektorým tendenciám 20. sto
ročia, avšak najmä ncl ogickosťou svoj ej 
stavby. Poznám tohto mladého autora ako 
intelektuálne zameraného človeka s nad
štandardným vzdelaním a tak mi bola po
dozri vá náhodnosť tej to chaotickosti a 
alog ickosti . Tomáš Boroš potvrdi l moj u 
predtuchu, že ide o zámer, ba dokonca bol 
nespokojný s interpretáciou, ktorá úseky 
úče l ovej škaredosti a alogickosti uhladila 
a zmierni la. Výsledkom má byť, zrejme, 
hudba, k torá sa nemá páč iť ... 

ajzaujímavcjším dielom, akoby vyte
saným z jedného kameňa, bolo Ticho pre 
flautu, s láč ikový orchester a harfu od 
Mojmíra Hanáka. Je venované nautistke 
Monike Štreitovej-Popeláfovej, ktorá po
chopi la svoj part napriek sólovej expono
vanosti vo vzťahu k orchestru ako orga
nicky prcpojcnú súčasť . Svoj fm cxoticko
magickým zjavom ešte v iac zvýrazni la 
intímnu, duchovnú, ba priam mystickú 
atmosféru tej to podman ivej hudby. 
Urč it ým rozvinutím tradície slovenskej 

hudby bo la skica pre veľký symfonický 
orchester Ister od Pavla Bagina. k torá 
odrážala na jednej strane staronové inšpi
rácie slovenskej ľudovej piesne, na strane 
druhej okruh odvážnej ších avantgardnej
ších výdobytkov 60. rokov. Predovšet
kým však bola výpoveďou človeka, ktorý 
cíti osudovosť i tragický podtón našej doby. 

D ramaturgick y ne!;ťastným riešením 
bolo uvedenie Slovakofónie od Dezidera 
Kardoša na záver koncertu i preh liadky. 

cpochopila som konfrontáciu so súčas
nou tvorbou, zdala sa mi nanaj výš ne
vhodná, ako päsť na oko. M ožno však 
niekomu práve o to išlo ... 

WZANA MARTINÁK.OV Á 

skcj hudobnej tvorby hodnotiť z aspeklll 
jednotiaceho kri téria, jedinou kompaktnou 
prezentáciou (popri tematických cykloch 
folklórnej tvorby, sucho1'íovského progra
mu a tvorby pre deti a mládež) bolo pre mňa 
vystúpenie súboru Opera apcrta a. paradox
ne, i "performance" malomestského komor
ného orchestra Po:íoň sentimentál. Opera 
aperta je stálicou nášho súčasného interpre
tačného umenia, na ka/dom svojom kon
certe ponúka nespochybnitcľnú kvali tu a 
interpret ačnou suverenitou garantuje hod
notu uvádzaných diel (tentoraz to boli 
skladby Sixtu, Zeljenku a Zagara). Súbor 
Požoň sentimentál ide dôsledne za svoj ím 
cie ľom ponúkať verejnosti scénickú i hu
dobnú persifláž umeleckého textu. Svedec
tvom, že takáto optika publ ikum oslovuje, 
sú plné hľad iská pri ich vystúpeniach - a 
nielen v Stoke. NANMARTON 

(So súhla. om redakcie prevzaté l denníka SME.) 
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~USICA AETERNA 

Pokrok, vývoj, napredovanie, t.dokona
ľovanic ... slová, ktoré radi počúvame, nad
chýJ1amc sa nimi a veríme, /.c práve v nich 
tkvie sila č lovečenstva. A predsa: niekedy 
stačí, ak č lovek , ktorý si nahovára, že mo
bi lný telefón alebo internetová siet' z neho 
robí slobodnú bytosť, na chv íiKu pocíti re
zonancie dní dávno minulých. Jeho vnútro 
sa začne zázračne chv ieť a on si uvedomí, 
'íc nic je všetko tak, ako si on v prvom plá
ne myslí. Uvedomí si aj to, t e kúdý oka
mih našej reality je magickým prieseční
kom minulosti a budúcnosti a 'íc minulosť, 
ktorá o mobi loch nič netušila je nevyčerpa
te ľným žriedlom krásy, inšpirácie a tvori
vosti . Jednou z ciest, po ktorej sa môžeme 
spokojne vydať na cestu do minulosti je 
umenie. A spomedzi všetkých umení je to 
hudba, ktorá j e vari naj70dpovcdncjším 
sprievodcom minulosťou . Poskytuje čl ove

ku naozaj presvedčivé dôkazy o ncznič iteľ
nej si le, prítomnej v duši a mysli človeka 

ul celé stáročia . Pyšného človeka konca 
20. storočia zároveň upozorňuje, že akékoľ
vek predstavy o zveľaďovaní a pokroku v 
myslení sú vágne, že stoja na vode a že nic 
sú veľmi presvedčivé. Či už č l ovek upadne 
do depresie spôsobenej komplexami z po
t.nania. že, podľa slov André Varagnaca, 
"každá inovácia so sebou prináša nebclpc
čcn~tvo kolektívnej smrti", alebo či exkur
zie do minulých táročí privíta radostne a 
s dávkou detinskej zvedavosti a nadšenia 
pre všetko vzrušujúce - hudba v každom 
prípade akti vizuje j eho vnútro, moti vuje, 
provokuje a nenecháva ho v stave laxného 
prijímania súčasnosti . M ôžeme pokrútiť 
hlavou nad klasickými iniciatívami vyvo
l ávačov duchov, hoci aj medzi nimi i~totne 
pôsobia jedinci obdarení dávkou energie 
potrebnej pre kontakt so zdanlivo neexis
tujúcim svetom. O schopnostiach hudby a 
jej poslov však v tomto lmyslc pochybovať 
ncmô/.eme. Navyše, ak t.mienenými posla
mi sú osobnosti nadšené ideou t.intedvňo
vania našich kontaktov s tými, ktorí tu bol i 
dávno pred nami - napríklad s majstrami 
Corcll im, Vivaldim, Gcminianim, Tartinim 
alebo Telemannom. Čo meno, to klenot. 
Čo meno. to t latá stránka v J.. ronike ľud
stva. Čo meno. to plná priehršf krásnej a 
povznášajúccj hudby. Strojcovia jedného z 
vekov hudby, osobnosti. ktoré v piatich li 
najkách notovej osnovy videli. počuli a cí
tili celý svet s jeho strasťami aj s lasťami . 
Dne~. pri počúvaní ich hudby. sú vari ak
tuálne len tie slasti . Tieto slasti je atda po
trebné transformovať t asa do stále nových 

slastí a do gest vzájomného poro7umenia. 
Tak, ako hudba majstrov 17. storoč ia k 
nám priná~a radosť a poznanie,' rozdávajme 
túto radosť a toto poznanie stále ďalej a ďa
lej. A ak sa tak stane, nebude ex istovať 
žiadne kategorické tvrdenie, že " to Ul bo
lo" a " to ešte len bude". Bude ex i s t ovať len 
človek s jeho odvekými schopnosťami pro
dukovať krásu a vznešenosť. 

Bola však reč o posloch prinášajúcich 
autentické t.vcsti od velKých majstrov. K 
týmto poslom patrí aj súbor Musica aeter
na. Uplynuli roky od chvíle, keď sa okolo 
nezabudnuteľného profesora Jána A lbrech
ta zača la kumulovať skupina hudobníkov, 
nadšených pre cestovanie v hudobnom ča
se. Od roku 1973 zača l súbor Musica aeter
na tvrdo pracovať na šírení posolstiev hud
by prichádlajúccj k nám l intervalu rám
covaného približne 14. a 18. storočím. Ne
ostalo však pri prvotnom nadšení. Inten
zívne štúdium notových zápisov, partitúr. 
dobových a novodobých traktátov viedlo 
túto skupinu mladých ľudí k rozhodnutiu 
venovať sa hre na autentické nástroje zo 
17. a 18. storočia , respektíve na ich kópie. 
Musica aeterna tak vlastne na Slovensku 
otvorila knihu hudobnej interpretácie na 
dovtedy nctušcnej stránke. Členovia súbo
ru tak uviedl i novú etapu v dejinách slo
venského imerprctačného umenia. Domé
nou ich repertoárovej "databázy" j e hudba 
17. a 18. storočia, pričom veľmi usilovne a 
hodnoverne upozon'íujú slovenskú hudby
milovnú verejnosť na kvality nachádzajúce 
sa v dej inách hudobnej tvorby na Sloven
sku. Aktivity ansámblu Musica aeterna ne
ostali bez povšimnutia ani v 7ahranič í. Po 
nickoiKých tahraničných turné sa dostali 
do pot.ornosti aj v Centre barokovej hudby 
vo Versailles. Musica aeterna j e vítaným 
hosťom na prominentných hudobných fes
ti va loch. Horlivá aktivita súboru Musica 
aeterna ncunikla pozornosti velKých osob
ností, špcciali t.ujúcich sa na interpretáciu 
starej hudby, ktorí so súborom spolupraco
vali a spolupracujú. 

AJ..tivity členov ansámblu Musica aeter
na, to sú aktiv ity na rolhraní medti taJ...tva
nou interpretáciou a taktvaným mutiJ..olo
gickým výskumom. Poskytujú potešenie aj 
poučenie, radosť aj poznanie, nát.ory aj pria
me argumenty. útia človeka rotmýšľať nad 
tým, či v hudbe j estvujú kategórie '\tarého" 
a "nového". Aj preto je súbor jedným 1 tých 
súborov, J..toré výralnc profiluj ú hudobný 
/.ivot na Slovensku. 

IGOR JAVORSKÝ 

Slávnostným koncertom 24. ll . súbor Mu
sica aeterna pripomenul našej verejnosti 25 
rokov ~vojcj umeleckej činnosti. Prof. Mn 
Albrecht, ;.ak ladatcľ tohto telc~a. podchytil 
mladých záujemcov o starú hudbu, žiakov 
a absolventov konzervatória a VSMU. a 
viedol ich k štúdiu a uvádzaniu hudby maj
strov 17. a 18. storočia . Zásluhou týchto 
nadšencov ?ačali ožívať labudnuté stránky 
hudobnín, s t ároč i a prekrývané nevšíma
vosťou . Poslú'íil tomu bohatý súkromný ar
chív Albrcchtovcov. ale aj postupná spolu
práca so Slovenskou akadémiou vied a iný
mi ústavmi , ktoré výsledky svojho úsilia o 
prcbádanic rôznych archívov sprístupňova
li na štúdium formujúcemu sa telesu. 

Od svojho prvého vystúpenia roku 1973 
si súbor systematicky utváral kladný vzťah 
k slovenskej hudobnej minulosti . k tvorbe 
Pantalcóna Roškovského, P. P. Bajana, P. 
G. Dettclbacha, F. X. Budinského, J. S. 
Kusscra a i. a odkazom tvorcov dávnej mi
nulost i obohacoval náš hudobno-umelecký 
život. Svoj repertoár teleso rozšírilo po
stupne aj o diela autorov vciKého hudobno
historického významu. Súčasne sa vyrov
návalo s náročnými otázkami adekvátnej 
interpretácie, v ktorej sa bolo treba viac 
spoliehať na umeleckú intuíciu, na štúdium 
partitúr, na paralelné zdroje mimohudob
ných umeleckých disciplín atď. Príklon k 
používaniu vyrobených kópií dobových ná
strojov, na akých sa hrávala hudba minu
lých storočí, prehlboval poznatky o illlcr
pret ačných lásadách v technicko-umelec
kom tvarovaní predlôh starých majstrov. 

Pod vedením svojho umeleckého vedú
ceho Petra Zajíčka súbor Musica aeterna 
úspešne prekonáva! úskalia problémov 
všetkého druhu; dopracoval sa k dôvere, 
ktorá otvárala telesu dvere aj na lahraničné 
koncertné pódiá, vrátane výtnamných fes
ti valov v rôm ych európskych mestách. To
muto radostnému a povzbudl ujúccmu na
predovaniu pomohla v nemalej miere aj 
skutočnost'. 'íc Musica aeterna sa stala roku 
1986 súčast'ou Slovenskej fi lharmónie. V 
šírení popularity súboru pomáha aj spolu
práca s Centrom barokovej hudby vo Ver
sailles. nadvätovanie komaktov s vynika
júcimi odborníkmi-špecialistami, teoretik
mi a interpretmi pre starú hudbu. 

Naplnená koncertná s ieň SlovcnsJ..cj fil
harmónie a príjemné OV7dušic, utvárané 
vysoJ..ou J..ultúrou koncertu a vrelou odo
lVOU publ iJ..a v hľadisku, tvori l i dôstojný 
rámec osláv. Koncert znova, aJ..o dosiaľ 

stovkami absolvovaných podujatí, potvrdil , 
že súbor j e v dobrých rukách umelca Petra 
Zajíčka , todpovedne riadiaceho jeho dote
rajší proces vývinu i ďal ;í umclecJ..ý rast. 
Sám vynikajúci huslista, s predpokladmi na 
sólistickú kariéru, sa vzdal týchto pôvod
ných zámerov, upriamil sa na tvorbu baro
kových majstrov a v tomto smere dosiahol 
kýžené výsledky aj tým, 7e vychoval súbor 
hodný chvály. Mal k tomu aj dobré rodinné 
zázemie. Aktívna účasť j eho man/.elky 
Kamily Zajíčkovej. výbornej interpretky 
tvorby tohto druhu, je pre vedúceho súboru 
mocnou vzpruhou a podporou. Rokmi spo
lupráce umelkyňa nadobudla neocen iteľné 

skúsenosti . Jej hlasové dispozície sa pri 
prednese uplatňujú v neobyčajne sugestív
nej podobe. Mäkké znenie j ej soprán u priam 
splýva s charakterom tónu inštrumentov; 
zavše pôsobí dojmom účasti jedného l nich 
a to je 7nak hlbokého osvojenia si štýlu tej
to tvorby. 

Zajíčkov súbor pravidelne účinkuje aj s 
host'ujúcimi sólistami . V rámci jubilejného 
koncertu sa s telesom predstavila aj mamc
nitá nautistka M artina Lesná, i členka sú
boru, ktorá sa umelecky zdokonaľovala aj 
na parí/skom Konzervatóriu v odbore ba
rokovej hudby. S uznaním sme sledovali 
vynikajúci výkon českého sólistu v hre na 
barokovej trúbke Jaroslava Roučka a rov
nako umávaného maďarského hobojistu Már
tona Brandisza. Zásluhou všetkých sláv
nostný koncert z tvorby G. Ph. Tclcmanna 
(Tafelmusik), Viva ldiho (Koncert g mol pre 
nautu , husle, s l áčiky a basso cominuo) aG. 
F. IIUndlla (výber tancov a ári í 1. opier). bol 
dôstojným pripomenutím výsledkov ume
leckého úsilia súboru Musica aeterna. 

MICHAL PALOVČÍK 

Peter Zajírek s prof. Jánom Pragantom. 
''1 SnímJ..y K. Vy~l..oči t 
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Meditácia 

o hudbe 
a pravde ... 

Koncom roku 1997 vyšla zás luhou E urópskeho kultúrneho klubu na 
Slovensku kniha filozoficko-estetických esejí HUDBA A PRA VDA z 
pera Romana Bergera. lde o výber textov z rokov 1977-87. Kni žka, na 
škodu veci , vyšla iba v minimálnom 500 kusovom náklade. čo znamená, 
že teritórium jej reflexie sa ohranič il o na skromné č itateľské zázemie. 
Nuž, ako u nás býva zvykom, múdre knižky sa netlačia vo veľkých ná
kladoch a vydavatelia s nimi chcú mať čo najmenšie "obchodné ri ziko". 
V prípade Bergerovej knižky však nejde o napfňanic trhových princípov, 
ale o burcovanie ľudského vedomia z pozície tvorivej jedinečnos ti č love

ka. Za ten rok. čo Bergerova knižka vyšla, čas dal jej autorovi veľa za 
pravdu. Berg~rovské ponímanie p r a v d y nie je romantickým čítaním . 

Tvrdoi;ijne núti premýšľať. A tak po roku, namiesto recenz ie. bolo osož
nejšie spýtať sa autora na niektoré stále "živé" témy. 

Titul tvoj ej knižky H UDBA A PRA V
DA navodzuje otázku: ako môže súvisieť 
pravda s hudbou? Je možné hudbou vy
poved;lf pravdu, ll lebo j e to len mewfom, 
prostrednfctvom ktorej autor signalizuje 
stunovisko k niečomu božsk6mu a k vše
obecne ľudsk6mu - k mysliacej by tosti? 

e Prísne vL.até, titul nechce byť meta
forou. Je to výraz presvedčeni a, že hudba 
- podobne ako ostatné umelecké médiá -
súvisí s pravdou. Presnej šie povedané: s 
Pravdou s "veľkým P", čo napokon nazna
čujcš druhou časťou otázky. Nejde totiž o 
pravdu vo všednom, logickom L.mysle, 
ale o pravdu v antickom - gréckom aj iz
raelskom zmysle, o "pravdu Bytia". 
O Pravdu ako synonymum Bytia. O Pravdu 
v kontexte ontológie. Táto pravda sa nám 
z renexie umenia vytratila, čo má ďa le

kosiahle, a pokiaľ sa nemýlim aj katastro
fálne následky nielen vo filozofii umenia, 
v umenovede, estetike č i teórii , ale najmä 
v prax i . A zas: nielen v umeleckej prax i, 
ale najmä v tej životnej . Všade dominuje 
antropocentrizmus: berieme ako samo
aejmosť, že pôvodcom umenia j e človek 
a č loveka - teda samých seba - chápeme 
spravidla len a výlučne ako "spl očenskú 
bytosť". Co z toho vyplýva? V prvom ra
de to, .lc umelec, v našom prípade sklada
teľ, j e povinný rešpektovať po.liadavky 
spoločnosti , tzn. "nadradeného organiz
mu" - ako hovorí l. Prigogine. Za pred
chádL.aj úccj totality to L.namenalo, že j e 
povinný realizovať "jedine správnu " l íniu 
bolšcvickcj ideológie. Dnes to znamená, 
že by mal bez pardonu rešpektovať požia
davky trhu ... 

Hovorfš: "t:u predchádzajúcej totali
ty" ... 

e Á no, pretože tú včerajš iu vystriedala 
tá dnešná - trhová. Obe spáj a spoločný 
menovateľ: tá včerajšia zdegradovala 
umenie na nástroj ideológie a na akýsi or
nament moci. Tá dnešná degraduje ume
nie na tovar, a tam, kde sa to hodí, pone
cháva mu aj funkciu ornamentu. Aby 
som uviedol " najkri kľavejší" príklad: 
'Traja tenori" . "Traja tenori " sú iba šašo
via cstabl i~hmcn t u . 

Ale predsa ich počúv<~Jú milióny! 
e Veď o to práve ide- aby mi lióny ma

li pocit , .lc všetko je "Ó key". Aby mal i 
pocit, /.c sa túčastňujú na "veľkom ume
ní" rovnako ako tí "hore". Aby sa rol.Š iro
vala - umocňoval a i lúzia, že rozdiely 
mcdL:i tými "hore" a tými "dole" vlastne 
ani neexistujú. A by sme si všetci spolu 
mysleli, že "Ciovck - to znie hrdo" ... 

nesignalizujcm stanovisko k božskému. 
k ľudskému - k mysliacej bytosti . V istom 
zmysle áno. A však pojem Boha v knižke 
nenájdeš. Nielen preto, že by to v dobe 
vzniku textov nebolo prešlo, ale aj preto, 
že vcrfm na záväznosť Dckalógu, ktorý 
o. i . hovorí "Nevezmeš meno Hospodi
novo nadarmo". Tu mi napokon prichodí 
na um Karl Rahner, j eden z najväčš ích 

katolických teológov; hovorí totiž, že 
pojmom "Boh" označujeme všetko to, čo 
nevieme pochopiť, čo j e pred nami skry
té, L.astreté. Avšak z toho Tajomstva -
ono je zrejme podstatným aspektom "Prav
dy" ! - j e nám predsa čosi dostupné, zj a
vené, a síce to, čo hovorí Biblia. A ona 
o. i. hovorí, že "Boh je duch, ktorého nikto 
nikdy nevidel" a súča ne hovorí aj to, že 
č lovek bol stvorený "na obraz Boží". Co 
z toho vyplýva? Že bol stvorený "na obraz 
Stvoriteľa", tt-n. ako t vo r i v á b y L o s ť . 

A že v č loveku j e akýsi tajomný "du
chovný prvok". Inými slovami - č lovek 

nic j e iba akýsi intel igentnejší živoč ích , 

vybavený komplexnej šou psychikou. Že 
človek nie j e iba "spoločenská bytosť", 

nehovoriac o takých nehoráznostiach ako 
pokusy zdegradovať človeka na "kolies
ko v stroji", na "čís lo" v koncentrákoch a 
gulagoch. alebo - zdanl ivo v opačnom 

VIťazstvo duc h a, ktoré sa bude šfriť 
v treťom ti fcročf n ášho letopočtu, bude 
odmenou za vašu vôfu prežiť. V aše d eti a 
d e ti vašich d etf a V ám za to poďakujú a 
budú si vá pre to ctiť. 

smere - na akéhosi "konzumenta". Clo
vek j e pravý opak "konzumenta" - j e vo 
svojej najhlbšej podstate tvori vou bytos
ťou . Z tvori vého potenciálu, ktorý bol 
č l oveku darovaný - a j e v istom zmysle 
jedno, č i povieme darovaný Evolúciou, 
č i Kozmogenézou, č i " Bohom"- za všet
kými aspektmi "TOHO CO JE", je T a
jomstvo. Iba z tohto potenciálu môžeme 
odvodil' ľudskú dôstojnosť. A tá j e opäť 
daná všanc demagógom a manipuláto
rom. 

Z uvedeného biblického sylogizmu na
pokon vyplýva, .lc to "božské" rovná sa 
"duchovné" a to sa prejavuj e ako tvori vá 
schopnosť. Dalo by sa napokon argumen
tovať, .lc táto schopnosť sa prejavuje nie
len vo sfére ľudského, ale že má univer
zálny charakter. Inými slovami ľudská 
tvori vo ( je "iba" špeciálny prípad toho, 
čo "philosophia perennis" označuje poj 
mom "Kozmická Inteligencia". Tu by 
sme mali "odskoč iť" k synergetike, ktorú 
j ej tvorca ll. Haken charakterizuje ako 
uni verzálnu teóriu "morfogenézy kval ita
tívne nových celkov- systémov", pouka
zujúc s účasne na to, že ide o matematic
kú interpretáciu príslušného zákona dia
lektiky. S prižmúrením oka by sme mohli 
povedať, že sy!1ergetika je akási teória zá
zrakov; zoh ľadnenie z á L. ra č n o st i je 
zrejme nevyhnutné vôbec. Keď si k tomu 
pripomenieme tézu Cl. Levi-Straussa, 
podľa ktorej "umelecký artefakt j e mode
lom Skutočno~ti ", ukáže sa nám v novom 
svetle vzt'ah medL.i umením a Skutočnos
ťou - ich spoločným menovateľom je 
"zázračnosť" - Taj omstvo - uni verzálny 
Princíp T vorby. V tom by som v idel pod
statný aspekt onej "pravdy s veľkým P". 
_Ešte jedno: k vymedzeniu umenia treba 

doda( že Princíp T vorby sa v ľudskom 
svete neprejavuje iba v umení alebo vo 
vede č i f ilozofi i - tu v podobe umelecké
ho, vedeckého č i fi lozofického objavu. 
Prejavuje sa, tzn. m ô ž e sa prejaviť, 
presnej šie - m a l by sa prejavovať v ľubo
voľnej sfére ľudskej praxe, najmä v medzi
ľudských vzťahoch . Aj tu je možná a 
nanajvýš potrebná "morfogenéza kvalita-

Nos tradamus 

tívne nových systémov"; je potrebná 
transformácia toho, čo je nám dané bio lo
gicky. psychologicky. sociálne na to, čo 
má d u c h o v n ý rozmer. (0 tom napo
kon hovorf podobenstvo o "premene vo
dy na víno", čo j e vymedzené "zákonom 
Lásky" k blížnemu.) 

Jednoducho: č lovek je vyzvaný k tvor
be na všetkých frontoch. Je to v istom 
zmysle nadľudská úloha. Ide v nej tot iž o 
prekonávanie egoizmu a egocentrizmu. 
A pokiaľ sa človek stotožr1uje so svojím 
"ego", so svoj ou psych ikou, so svojím or
ganizmom, so svojim i sociálnymi väzba
mi - je to úloha nerieš i teľná, absurdná. 
Ide o "premenu vedomia"; povedané bib
lickou rečou: ide o "premenu vody na vf
no". Tento imperatív má nielen mystický, 
ale aj praktický význam; jeden z "proro
kov" dnešnej doby, C.V.v. Weizsäcker 
tvrdí, že od toho záleží, č i ľudský druh 
prežije súčasnú krízu. Je to kríza vedo
mia a myslenia, kríza kultúry. 

A to zrejme plat( ll} pre umenie ... 
e Samozrejme. Aj tu ide o "premenu 

vody na víno", a premenu toho, čo j e nám 
dané v zobjektivizovancj podobe ako "tra
díc ia", ako súbory artefaktov, ako poznat
ky a úvahy a kategórie, pojmy, mentálne 
schémy a neviem čo všetko, na "živé slo
vo", na "výpoveď", v ktorej sa to zobjek
ti vizované spája so subjektívnou víziou 
do celku, ktorý. transcenduje kartezian
sku "subjekt-objektovú schizmu". T zv. 
veľké umenie" generuje č i regeneruje 
symboly, a ako pripomína M . Hcidcgger, 
symbol j e to, čo spája. "Premena vody na 
víno" j e založená v umení transformácie 
množiny L.nakov a významov, ktoré v ia
žu vecnú stránku diela s konečnou sku
točnosťou, na symboly, ktoré odkazujú k 
T ransccndenci i . Aj to je "nadľudská úlo
ha". A čo v dobe dnešnej poblúznenosti 
treba zvlášť 1-dôrazniť - je nadhistorická 
úloha. Pre umenie dneška platí rovnako 
ako pre to včerajš ie. Predpokladá vždy to 
isté: prekračovanic úrovne všedného ve
domia, predpokladá momenty bezprost
redného kontaktu s "Hlbinou" . A lebo 
opačne: predpokladá "odpútanosť, tzn. 
momenty oslobodenia od biologických. 
psychických a sociálnych väzieb. 

Ako potom vidí.IJ problém emóci f? Vše
obecne je t:<w žfvaný názor, že hudbu je 
"reč citov"? 

Vráťme Sil tcril7 k tej "pmvde s ve/kým P". 
e Á no. Spýtal si sa, či titulom knižky Roman Berger na Medzinárodnej sldadatelskej stítaži Witolda Lutoslawsk6ho (W. Lutoslawski vpravo) 

e Dá sa to tak povcdat', pokia ľ ide o 
hudbu vychádzajúcu z úrovne "všedného 
vedomia". Avšak vrcholné umenie, ktoré 
túto úroveň transccnduje, vyvoláva stav 
fa s c i n á c i e, a to je čosi iné, čosi v iac 
ako bežné emócie a city. V krajnom prí
pade sa tento stav pribl ižuje k mystické
mu "vytrženiu", k extáze. S tým sa, zrej
me, spája kategória "k r á s n a", "krás
no", aejmc. vyjadruje 1-á/itok "Pravdy 
Bytia", tá.lito"- "Kotmickcj Jednoty", či 
"Jednoty Yšctl,.ého". Veľký fyzik David 
Bohm, tvorca holonómnej ontológie, oL.na
č il univerL.álny " Kotmický proces" ter
mínom "llolomovement"; vo svet le tejto 
koncepcie je umclccl,.é dielo akým:.. i " ho
logramom" Bytia. Bolo by to zovšeobec
nenie téL.y Claudca Levi-Straussa: "Ume
lecký artefakt je modelom Skutočnosti". 
K otázke "krásna" by som ešte povedal, 
že j e možné predstav il' si akési konti
nuum, "vert ikálne" kontinuum: na jeho 
vrchole je " Krásno" - korelát "Pravdy" a 
"Dobra". Kdesi v strede je sféra "pekné
ho" - "pekné" je to, čo kore~ponduje s 
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mojimi návykmi, stereotypmi, spfňa mo
j e očakávania , čo nenarušuje moju rov
nováhu. Ďa l ej, smerom "dole", j e sféra 
nudy, banality , kde pociťujeme akýsi ne
dostatok , úbohosť; nič, iba ošúchané ste
reotypy, klišé, a to ešte v akomsi rozrie
clcnom stave. Sú to plody " lenivosti clu
cha" , j e to, obrazne povedané, sféra 
"tmy" . 

V predposlednom tex te svoj ej knihy . v 
referáte "Kompozičný proces él dié1lektika 
(z konca r. 1986) hovorfš o potrebe 
" ... zredukovať v umení a tý m aj v kultúre 
sféru tmárstva, zákonite spoj enú s aro
gnnciou. Tie doviedli spoločnými silami 
ku vzniku 'ekoproblému ' sui generis v 
umení... ". Mys lf.( že to j e problém aktu
álny aj dnes? 

e Zdá sa mi, že j e to problém aktuálny 
stále, vždy, v každom čase. l:Jovek j e to
tiž v každom čase vystavený sugesciám 
sveta, najmä negatívnym sugesciám. A 
tie mu hovoria, aby sa snažil "mať" - vo 
Frommovom zmysle: mal by si mať ma
j etky, mal by si mať moc, najmä moc nad 
druhými, nad "blížnymi"- keď sme už ta
kí "kresťania". A vo vzťahu k umeniu: 
"mal by si mať z neho prfjemný zážitok", 
"mal by si mu rozumiet"', tzn. byť nad 
ním, "máš nárok , aby sa tvoj e očakávania 
splni l i" , "mal by si mat' istot.u " atď. Inými 
slovam i: žij eme vo svete negatívnych su
gescií, ktoré mi chcú nahovoriť, že som 
živočích . Téza "č lovek = konzument" 
znamená "človek = živočích". T o j e j e
den aspekt " tmárstva". 

Toto tmárstvo - nemusím zdôrazňovať, 

že tu nejde iba o akýsi psychologicko-so
ciálny podvod, ale o takpovediac "onto
logickú lož" , o prejav deštrukcie nasmc
rovanej k samotnej podstate Bytia, keď, 
pravda, pripustíme Bohmovu víziu "Ho
lomovementu" - má ešte j ednu stránku: 
vedie k nerozlišovaniu, k slepote. Spo
menul som " lenivosť ducha". Starf Indo
v ia ju označoval i pojmom "Tamas"; v in
dickej filozofii sú tri kozmické princípy 
"Tam as" , "Radžas" a "Sattva", prejavujú
ce sa vo všetkom. Od ich proporcií závisí 
charakter každého javu. Ich rozlišovan ie 
j e predpokladom zmysluplnej existencie. 
Naša kríza spočíva o. i . v tom, že už 
nevieme rozl i šovať podstatné aspekty 
Bytia a existencie a v dôsledku toho, sa
mozrejme. an i umenia. "Tamas" - princíp 
hmotnej pasiv ity, zotrvačnosti , stereoty 
pov atď. "Radžas" - princíp zápasu, boja 
a princíp svätosti "Sattva" sa, samozrej 
me, premietaj ú aj clo ľudských činnost í, 

do myslenia. správania. V umení sú za
streté rečncním o štý loch a formách, o 
technikách a naj mä o "estetike" a "hod
notách". Ten bľabot spôsobuje, že už 
v lastne ani "nevieme, kde j e Sever". 

Takže "ekoproblém " vzniká v dôsled
ku nerozlišovania ... ? 

e Hej , hej . Poviem to takto: autentické 
"ministerstvo životného prostredia" by 
bolo také, ktoré by sa v prvom rade za
meralo na záchranu dominantnej , určujú

cej sféry ľudského životného prostredia -
na záchranu m e n t á l n e j sféry. 
Predovšetkým ona j e zneči stená splodi
nami falošného myslenia, vyvolávaného 
nczvládnutým egoizmom a egocentriz
mom, tendenciou mať a v l ádnuť, tenden
ciou ku svoj vôl i , bezohľadnosti atď., atď. 
Týmto " temným" silám v č loveku j e pod
riadené mys lenie aj reč. (Preto v úvode 
kni žky, v texte, ktorý som napísal po No
vembri, v r. 1995 - som si dovol il "zažar
tovať" : keď už "j azykový zákon", tak v 
prvom rade taký , ktorý by znemožňova l 

zneužívanie reči na luhanic, podvádza
nic, osočovanie a podobne.) Za všetkými 
tzv. "ekologickými problémami " j e skry
tý neriešený "ego-prob lém". To isté platí 
pre tzv. "globálne problémy". Je para
doxné, ale antropocentrizmus a raciona
li zmus viedli k tomu, že v mentálnej sfé
re máme dnes "A ugiášbv chliev" . Nota 
bene, v globálnom meradle. A Herku les 
nikde. l:o ostáva? "l:akanic na Godota?" 
A aby to nebola taká nuda, tak . i môžeme 
pustiť " telku"? Tu predsa máme možnosť 

voľby: môžeme sa "slobodne rozhodnúC' 
pre porno alebo horor, alebo iné porno, 
alebo pre " troch tenorov", alebo prenos z 
parlamentu ... "l:tovek - to znie hrdo" .. . 

A ko vš;1k s tý m všetký m súvisí podtitul 
t voj ej knižky : " ... wk lélkto nesmieš mys
lieť! ... ". Čo by si k tomu dnes dodal? 

e Túto vetu vyslovil človek , ktorý mi 
bol naklonený, chcel ma ušetri ť nepríjem
nosiL V spomínanom úvode som sa po
kúsil túto vetu analyzovať. Totiž v mo
mente, keď som ju počul , uvedomil som 
si , že to j e kľúčová veta - vyjadruje pod
s t a t u t o t a l i t y. Každej . Som pre
svedčený, že napr. v minulej tota li te nešlo 
o akési beztried
ne eldorádo -
"Strana" nebo
la nič iné než 
nový typ triedy 
"pánov a vlast
níkov". Pokuše
nie byť triedou 
privilegovaných. 
mať imunitu, 
byť mimo kon
tro ly atď. ohro
zuje asi každú 
stranu. A na to 
j e potrebná de
pcrsonalizácia 
a dezindividua
lizácia ostat
ných, teda pod
daných. A na 
ten účel j e po
trebná "deš
trukcia mysle
nia" - aby som 
ešte raz použi l 
formu lu A. Fin
kielkrauta. A na to zasa slúži teror alebo 
brain-washing, metóda "vymývania moz
gov" založená na tonľ, že človek j e f!..Úle
ný sa rozhodovať v situáci i, keď neexistu
je pozitívne riešenie. Summa summa
rum : "Podľa plodov rozpoznáme strom"
pre mňa j e totalita všade tam, kde sa ta
kéto procesy odohrávajú. Bez ohľadu na 
to, akými ideami, heslami a rečami j e to 
zastierané. "Podľa plodov" - nie podľa re
č í. V totalite teda ide o "menticídu" , aby 
som pripomenul pojem, ktorý začiatkom 
70-tych rokov vytvoril prof. Jozef Char
vat. Ide o zbavovanie človeka j eho iden
tity , svojprávnosti , dôstoj nosti. Preto ide 
o demolovanie kreatívneho a kri tického 
myslenia. Nota bene ide o demolovanie 
kreativ ity pod heslom presadzovania 
kreat iv ity; ide o nivočenic zmyslu pre 
hodnoty pod heslom uprednostr1ovania 
hodnôt; ide o umftvovanie kritického 
myslenia pod heslom zosi l ňovania kriti
ky. Tradícia označovala takýto stav vecí 
pojmom "z v rá t e n o s ť". 

My slíš si, že j e to jav aktuálny aj nate
raz? 

e l:oraz akútnej ší! Sme svedkami 
"morfogenézy kvali tatívne nových j a
vov" - aby som sa vyjadril učene -, ktoré 
signalizujú narastanie zmätku, blížiacu sa 
potopu. Pars pro toto: tango v Slovenskej 
filharmónii. Nič proti tangu, povedzme v 
Krištal-bare. A lebo nech sa hrá hoci aj vo 
fi lharmónii, ale nech to j e potom Piazzo
la, alebo nech sa povie na rovinu: "Vá
žení záujemcovia o vážnu hudbu, vypo
čujte si , prosím, najprv tango a až po ňom 
uvedieme Lisztovu "Fantáziu na Dies 
irac" a Schnittkeho 2. symfóniu." Namies
to toho záujemca o vážnu hudbu sa do
zvie, že koncert začne akousi mimoriad
ne vážnou skladbou s akýmsi mimoriad
ne vážnym, vraj filozofickým či biblic
kým obsahom - už sa presne nepamätám, 
hodi l som program na kriedovom papieri 
do prvého koša. Keď potom tá mimoriad
ne vážna skladba " ide do ucha", alebo 
presnej šie - lezie do ucha, hladko ako s 
prfs lovečnou vazclfnou, tak si náš záu
j emca povie: "No prosím, dokonca sú
časná hudba môže byť komunikatívna! -
len treba chci eť ... ". A , samozrejme, j e 
spokojný . Spokojný do tej miery, že -
ako potom konštatovala "kritika" - až ho 
"nadvihovalo v kresle" . Sie! Keď som 
cez prestávku oslovi l známeho experta, 
čo sa to vlastne dej e, dozvedel som sa, že 
"to j e postmodcrna" . A hotovo. Experti 
majú patričné nálepky a zásuvky. 

Už končím , iba ešte podotknem, že 
"D ies irae" prišlo po tom bohapustom gý
či nielen ako oslobodenie, ale aj ako 
symbol - " model skutočnosti " . Opaku
j em, nič proti tangu, aj ono totiž môže na
dobudnúť funkciu symbolu. Len na to tre
ba umelca takého formátu, akým bol ne
bohý Schnittkc. On vedel, že umenie j e 
alchýmia, a nie manipulácia a kalkulácia. 

A ký je potom rozdiel medzi wngom vo 
filharmónii a v divadle Stoka ? 

e Odpoviem pre zmenu veľmi st ručne: 

napísal by som pre nich skladbu, podob
ne ako H~llrík , Bokes, Zeljenka - keby 
som na to mal. M ožno je to otázka času. 
Je to vskutku zvláštny fenomén: mladí, 
vzdelaní a naj mä talentovaní skladatelia, 

ktorí už majú 
na svoj om kon
te rad pozoru
hodných opu
sov, zrazu za
ložia "malo
mestský orches
ter" a hrajú akú
si "pokleslú 
hudbu", akési 
hudobné kari
katúry a robia 
akési "happe
ningy" ! l:o to 
znamená? Iné 
by bolo, keby 
to bol i "bezru
kí Rafaelovia" 
- ako hovorí o 
z danli výc h 
analógiách na 
výtvarnej scé
ne Rudolf Fi
la. Ale opaku
j em, títo sk la
datelia na to 

majú, aby robi l i tzv. vážnu hudbu! a
vyše, už dosť dávno absolvovali VŠMU, 
tzn. prešli drilom a askézou štúdia kom
pozície, o akých sa ich kolegom - výtvar
níkom ani nesníva a teraz pokračujú v 
drine na doktorandskom štúdiu, pôsobia 
pedagogicky. To nie sú "bezrukí" hoch
štapleri! 

Netrúfam si povedať, "čo to j e". M ôžem 
iba povedať, že z môjho hľadiska " to" 
vnímam ako akúsi novú podobu voľake
dajšej "Hudby dneška" s tým, že tu došlo 
k posunu od ostentatívnej , niekedy až 
agresívnej negácie "normálnej vážnej hud
by" a cez ňu - vtedajšieho establ ishmen
tu , k tak povediac Gombrowiczovej "hre 
na huby", na grimasy, na "vyplazovanie 
jazyka". Vidím-počujem v tom sarkaz
mus. Zdá sa mi , že sa za ním skrýva zú
falstvo. Žia ľ, pre mnohých asi neviditeľ
né. Napokon avantgarda sa zrodi la zo zú
fa lstva. Bola protestom, niekedy (amen
tom, bola výrazom bezmocnosti voči 
temným silám, ktoré s absolútnou bezo
hľadnosťou vedú ľl.ld tvo od katastrofy ku 
katastro fe. To iba akís i pseudo-intelek
tuál i urobili z avantgardy vec "štýlu", 
" foriem", "techniky" , "médií" a pod. Keď 

niekto urobí zo zúfalstva "štý l" č i " tech
niku", tak z toho nutne vznikne iba akási 
fašírka pózy a schválnosti. T ie potom tre
ba vystužovať rečami o "hodnotách", o 
"najsúčasnejšom umení" a pod. M yslfm, 
že "Požot1 Sentimental " j e čos i iné, čosi 
autentické. 

Ide však bezosporu o komunikatívnu 
hudbu. Na túto problematiku si sa zame
ral v stati "Skice o hudobnej komuniká
cii ". Máš na mysli umeleckú komuniká
ciu na báze základných etických princí
pov, alebo vychádz~l)úcu z postulátu neo
hraničenej. tzn. bezuzdnej slobody ? 

e V tomto texte (tuším z r. 198 1) som 
sa pokúsil o čos i iné. Chcel som dokázať, 
že to "nu la-j ednotkové" delenie umenia 
na "zrozumiteľné" a "nezrozumiteľné", 

ktoré uplatňoval "boľševik" , je paranoj a. 
Pokúsil som sa načrtnúť obrysy komuni
kácie ako k o m p l e x n é h o s y s l é m u, 
v ktorom na jednej strane fungujú rôzne 
úrovne a stavy vedomia (tu sa o. i. odvo
lávam na "teóriu pozitívnej dezintegrá
cie" nestora poľskej psychológie prof. K . 
Dabrowského) a ktorý j e na druhej strane 
"vnorený" do metasystému "kultúra". Roz
líši l som ty py kultúry v zmysle kyberne
tiky kultúry a napokon som poukázal na 
zápas medzi duchovnou kultúrou a tzv. 
c ivilizačnými procesmi - tu by som po
znamenal, že už W. Heisenbcrg označil 

modernú civ ilizáciu termínom "barbar
stvo" . Je tam ďalej hypotéza o analógiách 
medzi štruktúrou umenia a štruktúrou ve
dy - hypotéza, že v umení existujú para
lely "základného výskumu". "aplikova
ného výskumu" a "popularizácic vedy". 
Je tam napokon rozlíšenie typov hudby z 
hľadiska teórie hier R. Cail loisa. 

4 
T o všetko rezultuje do akejsi relativis

tickej teórie komunikácie. Je to moja 
" troška do mlyna" plural izmu. Vtedajší 
motív bol j ednoduchý - dokázať, pokiaľ 
možno doslova dokázať vtedaj ším boho
rovným, že nemajú "šajn" o čo ide, ale 
suverénne o tom hovoria. A v tom je ten 
text hádam aj dnes aktuálny. Rozdiel j e 
iba v tom, že dnešná situácia je " inverz
ná": za minulej total ity bola potrebná 
apológia zdanlivo "bezuzdnej slobody", 
kým dnes j e akútnym postulát "základ
ných etických princípov" . A tu by som si 
dovolil pripomenúť, že samotný "pápež 
liberal izmu" F. v. Hayck upozorňuje, že 
bez "spontánneho rešpektovania" - sie! -
princípov tradície, idea slobody vedie 
"do džungle" ! A ako to potom v tej 
"džungli" vyzerá, vylíč il Z. Brzezinski v 
diele " Bez kontroly". Vrelo odporúčam! 
Napokon, máme vlastné skúsenosti . Jed
nu vec sme si. zdá sa, dosť dobre zatiaľ 
neuvedomili : sme svedkami aj obeťami 
"tunelovania" nielen bánk a strategic
kých podnikov a neviem čoho ešte, ale 
najmä "tunelovania" duchovnej kultúry, 
stále sme "zotročen í starým jazykom" -
ako hovorí H. Hakcn, ten od syncrgctiky 
- jazykom toho najprimitívnejšicho ma
teriali zmu. T en dnešný j e, hádam, ešte 
nebezpečnejší , než ten včerajší - má totiž 
lákavú , príťažli v ú podobu. M á podobu 
onoho " tanga vo f ilharmónii". Nebol by 
som o tej ničotnej epizóde lak zoširoka 
hovoril, keby som neveril na spomínanú 
teóriu "Holomovementu" D. Bohma, pod
ľa ktorej j ednotl ivé javy majú povahu "ho
logramov" celkov vyššieho rádu . Gýčovité 
tango vo filharmóni i j e pre mňa "hologra
mom" všeobecného stavu vecí. v ktorom 
už pomaly nebude miesta na rozlišovanie 
a myslenie, tobôž nie na tvori vé myslenie. 

Ktorýsi z k lasikov kybernetiky napísal, 
že "peklo" by bol taký stav vecí, v kto
rom by nefungovala " redukcia variety". 
Teda "pek lo" ako stav chaosu entropie. 
l:okoľvek sa môže kedykoľvek a kdekoľ
vek prihodit'. l:okoľvek možno označiť 
ľubovoľným menom - pojmy by, zrejme, 
neprišl i do úvahy. Teda absencia sveto
vých strán, absolutná nivelizácia, žiadne 
"hore" a "dole", žiaden zač iatok a ko
niec ... To asi mal na mysli Francis Fu
koyama, keď ohlásil "koniec dejín". Už 
n ič, iba hemženie. Bľabot. l:i presnej šie
podľa Faulkncra: " Bľabot a bes". 

Spomímmý text "Kompozičný proces a 
diéJ/ektika" končfš slovami: "Bolo by tre
bé! zmobilizovať všetky sily - teda du
chovné sily, :1by sme a v marazme malo
me.štiackych prežitkov él móresov neuto
pili. Trebél čeliť snahám, ktoré by chceli 
zdegradovélť umenie na prfslovcčný "o.šú
clwný starý gauč", na ''pohodlné p:lpu
če": ktoré sa snažia urobil' z umeleckej 
tvorby - zo sféry wkpovediac "totálneho 
m1sadenia " osobnostných síl - sféru, do 
ktorej môže fušovať a babmť každý, a 
naj viac ten, čo sa v nej najmenej vyzná. 
Treba Zélbrániť šíreniu tmy. Umenie je 
sférou Svetla". Sú to slová, s ktorými nie
ktorí budú súhlasiť a mnohf, zrejme. aj 
nesúhlasiť. Napf.sal si ich v závere roka 
1986. A ko Sél tW ttí to tézu pozerá.š na 
·klonku roku 1998? 
e V zásade si myslím, že platí. Iba by 

som ju doplnil v tom zmysle. že nejde len 
o tie "malomeštiacke prežitky", ktoré si, 
mimochodom, zobral na paškál náš milý 
"malomestský orchester" ; tie "prežitky" 
nielenže pretrvávaj ú, ale sa prepoj ili s 
mentali tou "davového človeka", ako ju na 
zač iatku storočia popísal Ortega y Gasset 
a desat' rokov pred ním Florian Znaniec
ki, klasik poľskej socio lógie. To "Panem 
et circenses!" nikdy nek ričí " ľud ", ale 
"dav". ten istý, čo kriča l "Ukrižuj!". Nej
de tu teda o fenomén "demokracie". ale 
"ochlokracie" - " vlády luzy". na čo upo
zornil už A ristotclcs. "Ľud" j e zakorene
ný v tradícii , v kultúre; "dav" je z nej vy
korenený. Samozrejme, nie vlastnou vi
nou! Na vine je globálna absolútna so
ciálno-ekonomická nespravodli vosť. To, 
prosím, nehovdrím ako akýsi "neomar
x istický teoretik", ale ako človek odcho
vaný v okruhu kresťanských idcf- neod
vážil by som sa povcdat', že som "kres
ťan ", tak ďaleko som sa, žiaľ, ešte ne
dostal. A tí, čo majú tú nespravodlivos( 
na svedomí, sa snažia ju rieši ť ideológiou 
konzumu. Nečudo, plnia sa tým kasy a 

'"& (Pokračovanie na str. 15) 
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Autor nesie vždy plné riziko 
Wolfgang Rihm 

Umenie, ku ltúra, obchod - týmto témam sa venoval skladateľ 

Wolfgang Rihm vo svojom pozoruhodnom referáte na 4 1. sve
tovom kongrese Conféderation Internationale des Sociétés 
ď Auteurs et Compositeurs (CISAC). Prinášame z neho výňatky. 

Autor, ume lec, ktorý hovorí o ume
ní, ku ltúre a š táte - verejne, mimo 
svojho die la - musí nutne ostať pro
ble matickou postavou. Z rážajú a pre
l ínajú sa v ňom siločiary najprotichod
nejších fenoménov. Už umenie a kul 
túra sú protiklady, pritom však vytvá
rajú najefektívnej š iu jednotu. Ume
nie je vždy indi viduálny počin, na
pro ti tomu kultúra je ko lektívnym 
pnutím. No nijaké ume nie ne vznikne 
bez podpory kultúry, a nijaká kultúra 
ne prežije bez ume ní, ktoré sú pre ňu 
výzvou. 

Adresátom umenia je vždy jedinec. 
Co koľko ľud í by nejaké umenie oslo
vilo, vždy je to možné jed ine pre to, 
že dokáže zapôsobiť na individuá lne 
vnímanie kaž.dého jednotlivca osobit
ne. Umenie dáva každé mu čos i iné. 
Kultúra je, naopak, opodstatnená len 
v tedy, keď platí približne rovnakou 
mierou pre čo najviac účastn íkov . Aj 
elitá rne kultúry platia vždy pre mno
hých e litárov . Umenie platí vždy jed
no tlivej osobe, Te be. Kultúra art iku
luje množné čís l o, Nás. Kultúra pri 
tom vylučuje, zatia ľ čo ume nie pri 
v teľuje. Kultúra de finuje. Ume nie vy
medzuje. Môže sa stať, že umenie 
čerpá najene rg ic kej šie impulzy z an
tikultúm ych afektov, a ex istujú aj ta
ké kultúry, ktoré pre kážajú umeniu, 
ba dokonca ho niči a. 

T ak ako nemožno klásť rovnítko 
medz i ume nie a kultúru , ne možno ho 
k l ásť ani medz i kultúru a štát. Pred
stava, že kultúrny priesto r sa kryje so 
štátnym priestorom, je nacional istic
ká chimé ra. Takisto je veľmi úbohým 
politic kým útvarom štát bez kultúrnej 
ide ntity. No charakteristickou črtou 
kultúrneho štátu nie je len to , ako dbá 
o svoje histo rické dedičstvo . Omno
ho rozhodujúcejšie je, aký význam 
pripisuje štát ž ivému tvorivému mys
leniu a konaniu na svojom území, 
aký je jeho význam ako životaschop
ného moderného kultúrneho štátu. 
T vorivé konanie, umelecká tvorba 

o bsahuje eno rmný komunikatívny 
moment. Schopnosť sebare flex ie spo
l očnosti sa prejavuje v jej ume ní. 
Sebare flexia, teda ume nie, je primár
ny ku ltúrny impul z, ktorý môže pod
nietiť sociálnu komunikáciu, teda 
kultúru. Tento podnet vytvárajú auto
ri. Autor však vychádza vo svojom 
diele jedine zo svojej ind ividuálnej 
podstaty. Akokoľvek sa usi luje ob
jektivizovať svoje úsudky, pl atnosť 
jeho tvrdení ostáva re latívnou. Ume
nie neposkytuje ume lcov i nijakú isto
tu okrem toho, že j e to ume nie. Celé 
riziko nesie auto r vždy sám. No pre 
spoločno ·ť- pre kultúru -je práve tá
to od li šnosť od kolektívnych dôvo
dov štruktúr nevyčerpateľným pote n
c iálom . Pretože z auto rových pôvod
ne indiv iduálnych rozhodnutí vzniká 
ustav ične sa obnovujúca hodnotová 
forma. Umelecké die la, kto ré vzni
kajú pod ľa vla tných zákonov, sa stá
vajú v i di teľnými a počuteľnými fo r
mami hodnôt, vytváraných v rámc i 
určitého po litic ko-kultúrne ho orga
nizmu . Tieto diela vďač ia za svoj 
vznik vždy individuá lne mu autor
st vu, a le ic h účinok je nadosobný, za
väzujúc i. Kultúrny štát preto musí za
kotviť medzi- svoje zásady ochranu 
autorstva, aby s i zabezpečil vytvára
nie hodnôt aj pre budúcnosť. Výsledky 
duševnej tvorivej práce sú jediným 
esenc iálnym dedičstvom, ktoré môžu 
kultúry po sebe zanechať. Keď teda 
hovoríme o "kultúrnom dedičstve" , 

ma li by sme s i jasne uvedomiť, že 
pod tým nemožno chápať iba konzu
máciu a - prinajle pšom - reštauráciu 
toho, čo sme zdedili , a le predovšet
kým to, čo zanecháme m y tým ďal
ším . Po kultúre, ktorá žije len z jest
vujúcej podstaty, neostane n ič iné , 
ako odpad. Tak sú naprík lad autori 
zatláčan í čoraz viac do pozadi a, a do 
popredia a dostávajú t í, čo vedia 
ume nie " speňažiť" . Negatívne účinky 
v oblasti hudby sú e klata.ntné . Zá
bavná kultúra investuje do svojej po-
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"Umenie je z úfalé vol anie o po1noc tých , 

ktorí n a seb e prežívajú osud ľudstva. " 

pularizácie obrovské prostriedky na 
reklamu , kto rá sa v podstate ani v naj
me nšom ne môže odchý liť od udané
ho hlavného smeru. Podobne zg lajch
šaltovaný takzvaný "vážny" hudobný 
život žije takmer úplne z mftvol a 
spotrebúva e nergie minulosti vo for
me velkých reprezentačných aktov. 

To, že v oboch oblasti ach predsa 
len vzniká čos i nové, potvrdzuje síce 
ich životaschopnosť, no celú vec to 
len zhoršuje : ume lecká vitalita, často 
zdegradovaná na či sto hospodárske 
fak to ry, sa priškrc uje v mene kul túr
nych konvencií. Nás ledky sú očiv i 

domé - klesá záujem o kultúrne zále
žitosti . No tým klesá aj obrat. Te nto 
vývin však ne platí ako argument v 
prospech nového, teda v prospech au
to rov . Naďalej sa musí dodržať nalin
kovaný hlavný smer, naďa lej sa vyrá
bajú odvary z minulosti. Ro la ve rej
nosti, čiže publika sa pritom redukuje 
na typic ké te levízne vložky automa
tic ké ho smiechu. Trochu perverznou 
črtou celej záležitosti je to , že predsa 
aj te n mainstream a ťaženie z minu
lost i má svojich a utorov. Autorstvo 
znamená aj zodpovednosť. Kde táto 
zodpovednosť c hýba, stáva sa autor 
komplicom vlastnej li kvidácie. Spo
kojne si totiž možno predstaviť kšef
tár ke štruktúry, ktoré by vo vlastnej 
réžii , bez prispenia auto rov vyrábali 
pseudoume lecké produkty z častí 
jestvujúc ich, už konvenčných die l. 
Na bežiacom páse by sa vyrábali ku l
túrne náhradné diely, kto ré by síce z 
či sto právne ho h ľadi ska chránil zá
kon, no pritom by prispievali k likvi
dácii kultúry. 
Súčasná na ivne sa tváriaca "multi

kultúra" je 'dokonale nenai vnou fik
c iou aktuá lneho trhu, ktorá s i fúbi vo 
uzurpuje identitu, aby ju anonymizo
vala, a krásu, aby ju rozkúskovala : 
ko loniálne vykorisťovateľské ume nie. 
Ďalším fenoménom, ktorý chce ovlád
nuť kultúrnu scénu ako niečo, čo sa 
síce nazýva "kultúrou", no pritom je s 
ňou v rozpore, je takzvaná "alterna
tívna kultúra". Pojem alternatívna 
presne vystihuje je ho proble matiku . 
"'AI~rnatívne" die la nie sú výsledni 
cou kontinuálne he procesu, sústavnej 
tvo ri vej aktivity. Samozrejme , že 
každé jednotlivé dielo urč itého auto
ra je samo o sebe aj udalosťou . Za 
svoj vznik však vďačí kontinuite hod
no totvornej aktivity , kto rá je prísľu -

Arnold Schänberg 

bom, že bude pôsobiť aj naďa lej . 
C hcem povedať toľko , že kultúru tre
ba chápať ako proces, a nie le n ako 
jednorazovú uda losť. Že práve v záuj
me jej kontinuálne ho rozvoja je de
mokratický kultúrny štát povinný 
chránit' duchovnú slobodu v priebehu 
procesl!, v ktorom kultúra prechádza 
zmenami. T áto s loboda nie je licen
c iou na pirátstvo, a le prikázaním na 
zveľaďovanie, je to ne rv ku ltúrnej ak
tivity. Prejavom poli tic kého význa
mu kultúrnej s lobody je nekompro
misná ochrana autorstva a jeho práv. 
Ale aj povinnosť, nebudovať výchovu 
a vzdelanie iba na kvanti fikačných 
velič inách . Gene rácie, ktoré už sotva 
alebo vôbec neprídu do sty ku s pri
má rnymi kultúrnymi hodnotami a 
ume leckými dielami, môžu byť časom 
účastné už le n toho, ako ic h spo loč
nosť stráca kultúrnu regeneračnú schop
nosť. A že túto stratu č i sto inte lektu
á lne pravdepodobne ani nespozorujú, 
to by bo la as i le n s labá útecha. 
Keďže možnosti rozširovania ume

leckých produkcií enormne stúpajú, 
vyvoláva to zdanie, akoby bolo ľahš ie 
postihnúť aj ich o bsah. Umeniu však 
musíme vychádzať v ústrety, pretože 
inak sa nám čoraz väčšmi vzďaľuje. A 
akokoľvek nám ono samo vychádza v 
ústre ty pôvabmi svojich forie m a ci
tovými komponentmi , ostávame voči 
ne mu sle pí a hluc hí, ak nie sme 
schopní reagovať na jeho pohyb 
vlastnou dušev nou a c itovou hybnos
ťou. Takejto hybnosti sa treba nauč i ť, 
a lebo sa v nej aspoň vycvičiť . Zá
kladná ume lecká výchova na školách 
zakrpate la. A keďže sa okre m toho 
us tav ične stavajú do popredia "dôleži
té výkonnostné odvetv ia", otupuje sa 
všetka intele ktuálna hravosť, teda ume
lecký talentový potenc iá l m ladých ľu
dí, oberajú ich o motiváciu, alebo im 
podstrkujú náhražky. Za pos ledné ro
ky s i začali ľudia vo zvýšenej mie re 
uvedomovať, že prírodné zdroje sú 
obmedzené. Motívom tohto uvedome
nia je iste bytostný strach, s ktorým v 
oblasti umenia a kultúry, samozrejme, 
nemôžeme tak masovo a účinne ope
rovať. Lenže aj tu môžu vyschnúť zdro
je, aj tu možno zahubiť fo rmy rozvoja. 
Ak už nik nebude schopný vnímať di
e la autorov, potom stratia aj auto ri 
svoju ex i stenčnú podstatu a zahynú 
ako rieky vo vyprahnutej krajine. 

Preklad MARTA uCK.ov A 

~ ~ --- - - -

Meditácia o hudbe a pravde ... 
(Pokrt1čov:mie zo str. 14) 

pacifikujú masy. Samozrejme, je proti 
"bontonu" takto vidieť veci, je to ako ke· 
by si i hneď počul to staré "Tak takto ne· 
smieš mysl ieť!". Preto som pocítil úľavu , 

keď som pred niekoľkým i týždňami ná
hodou zachyti l v nemeckej televízii časť 
debaty, ktorú viedli prof. v. Weizsäcker 
biológ, a prof. Toepťer, šéf ekológie pri 
OSN s prof. Meadowseom, spoluauto
rom slávneho počítačového modelu vývi
nu civilizácie. na základe ktorého vznikol 
Rímsky klub. Títo páni totiž uvažovali o 
perspektívach ľudst va, ktoré bolo domi
nantnými ekonomickými pomermi dohna
né do stavu spomínanej "absolútnej ne
spravodlivosti". A o pacifikovaní spoloč

nosti konzumom písal už dosť dávno zná
my francúzsky sociológ A. Moles. A o 
situácii kultúry popredný francúzsky fi
lozof A. Finkielkraut. Dovoľ. aby som za-

ci toval: "Barbarstvo sa zmocni lo kultúry. 
V tieni tohto veľkého slova rastie intole
rancia spolu s infantilizmom ( ... ) priemy
sel voľného času , tento výtvor technické
ho veku, redukuje duchovné diela na úro
veň odpadu (alebo, ako sa tomu hovorí v 
Amerike, 'entertainmentu'). A život s mys
lením pomaly uvoľňuje miesto strašnému 
a posmešnému prízraku fanatika a zombi
ho". 

Druhý doplnok: uznávame síce, že eu
rópska kultúra mala dva piliere - grécku 
fi lozofiu a izraelské náboženstvo. Z toho 
však vznikla zvláštna schizofrénia: na 
všedný deň máme odvary z fi lozofie a od
vary z Biblie na sv iatok. V rovine všed
nosti sa vyvinula veda, a v priestore Sae
rum - umenie. A potom vzni kla paranoja: 
snahy chytiť umenie, fenomén sféry Sae
rum, do pojmových sietí upletených vo 
sfére Profanum . Inými slovami. proble-

matika umenia nie je uchopiteľná iba pro
striedkami paradigmy klasickej vedy. 
Vznikol tak rozpor, ktorý, zrejme, prispel 
ku genéze dnešného tmárstva, ku kríze. 
"Každá kríza je dôsledkom nedostatočnej 
regulácie", tvrd í R. Thom, tvorca ka
tast rof. Zdá sa mi, že "zosilnil' reguláciu " 
v oblasti renexie umenia a ku ltúry by bo
lo možné, ak by sme zohľadnili druhý pi
lier kultúry - izraelský. To neznamená, že 
chcem namiešať akýsi postmodemistický 
kokteil z vedy, fi lozofie a teológie. Ide o 
to, že končiace storoč ie dospelo o. i. k 
poznaniu, že Biblia obsahuje nielen zá
klady náboženstva a mystiky, ale aj filo
zofiu - onto lógiu, aj antropológiu. Ide 
taktiež o to. že paradigma klasickej vedy 
odstupuje miesto paradigme neklasickej 
vedy a filozofi e. A tie - aspoň z pohľadu 
"externistu"- nie sú v rozpore s biblickou 
filozofiou. Dokonca ani s mysti kou, na 
čo upozorni l fyzik F. Capra, konštatujúc 
vo svojom bestselleri "Tao fyziky", že 
ide o dve komplementárne metódy po
znania, ktoré majú dokonca spoločný zá-

klad - empíriu! Ca pra napokon hovorí: 
"Veda nepotrebuje mysti ku a mystika ve
du. Ale človek potrebuje obe! " 

A le ako to dosiahnuŕ? 
e Možno, že kým sa potácame vo 

Wienerovom "oceáne ent ropie", kdesi, 
na akomsi "ostrove informácie" ktosi v 
tichosti píše "Tao umenia"? Kiežby! Pri
nieslo by to do nášho "tunela" lúč Svetla. 
A bol by to lúč toho istého Svetla. ktoré 
žiari 1998 rokov z Betlehema. Pretože 
Ten, čo sa tam narodil, povedal o sebe 
nielen "Ja som Svetlo", ale aj "Ja som bol 
prv, než boli stvorené nebesá a zem". Tak 
sa nakoniec môžeme vrátil' k otázke 
Pravdy: "Pravda s veľkým P" je totožná 
so "Svetlom s veľkým S". 

A čo zvuk? A hudba? 
e "Pravda" a "Svet lo" sú identické so 

"Zvukom": "A na poč iat k u bolo Slovo". 
Slovo - teda štrukturovaný zvuk. "Inteli
gencia vo zvuku"- ako hovoria tí, čo "ve
dia". Idú Vianoce, meditujme! Veď aj na
še "Slovo" je "Mantra" ... 

Pripravil MARIÁN JURÍK 
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Mystériutn života 

z pohľadu 

Thotnasa Hatnpsona 

Thomas Hampson: "Mystérium života" je 
témou Schubertovej Zimnej cesty. Nedáva 
odpoveď, ale kladie vera otázok. Odkialpri
chádzame? Akí sme? Kam ideme?" 

V auguste m. r. vyš la v EMI C lassic, s 
ktorou má Thomas Hampson exkluz ívnu 
zmluvu, jeho nahrávka Schubertovho cyk
lu Z imná ce ta (Wintcrrc ise). Sprevádza 
ho nik menší než Wolfgang Sawallisch. 
ostrie ľaný a medzinárodne uznávaný od
borník na nemeckú klasiku. Spevák osla
vovaný niele n pre svoj jasne a zvučne 
znejúci barytón, ale aj pre podmanivú 
atraktivitu osobnosti , je dnes v centre po
zornosti hudobné ho sveta. Zbožňujú ho 
najmä dievčatá a ženy všetkých vekových 
skupín z oboch strán Atlantiku, mi lujú ho 
na koncertoch v USA, ale aj v Salzburgu, 
odki aľ prinášame o je ho ž ivote, kariére, 
ale hlavne umeleckom posolstve náš ma
teriá l. Mimochodom, gramofónová firma 
EMI si v jubilejnom roku svojej storočni 
ce vybrala Hampsona za svojho "Artist of 
the Year 1997". I loci je Američanom, je
ho najnovšie CD nahrávky odzrkadľujú 
veľkú vášeň pre nemeckú romantiku: s ia
hajú od tvorbu romantickej piesne F. 
Schuberta, cez ideál romantického cíte nia 
R. Schumanna až po zavŕš iteľa a likvidá
tora nemeckej romantiky G. Mahlera. 
Američan vo Viedni. Nie je to parafrá

za na Gershwinovu skladbu Američan v 
Parfži , ale realita , ktorá je svedectvom 
obrovskej komunikatívnej sily umenia a 
jej internacioná lneho rozmeru. Pre ame
rickú atletickú hviezdu, s melancholický
mi modrými očami a tmavou bujnou hri
vou, ktorá bo la nedávno pristrihnutá , ne
bolo samozrejmosťou nadšenie pre ne
mecké piesne. Vzbudi la ho v ňom kato
lícka mníška Marietta Coyleová, ži ačka 
Lotte Lehmannovcj, ktorá ho uč ila spev. 
Nepredbiehajme však základnú biografiu. 

Thomas Hampson sa narodil 28. júna 
1955 v Elkharste (štát Indiana). Študoval 
poli tické vedy. Pred 16. rokmi naštartoval 
tento mimoriadne sčítaný, perfektne po 
nemecky hovoriaci, kultivovaný americ 
ký krásavec svoj dynamický vzostup. 

V dusscldorfskcj ope re, po tri sezóny 
vzbudzoval nadšenie ako Guglielmo v 
Cosi van tutle, Bclc01·c v Nápoji lásky a 
Figw·o v Barbie rovi zo Sevilly. Už desat' 
rokov žije vo Viedni . Ešte le pšie sa mu 
dari lo v zurišskej opere, kam ho pozval 
apoštol vernosti originálnym textom Ni
kolaus Hamoncourt do svojho, medziča
som už legendárneho Mozartovského cyk
lu s režisérom Jcan-Pricrrc Poncllomem. 

I lampson zožal veľ
ký úspech v mo
zartovských kreá
ciách rozšírených 
o Don Giovanniho 
a Grófa Almavi
vu. Je ho vystúpe
nie v ncwyor kej 
Metropolitnej ope
re, kde debutoval 
r. 1986 ako Gróf Al
mav iva, mali stú
pajúcu atraktivi tu 
v Germontovi v 
Traviate, Marcello
vi v Bohéme, ne
skôr ako Riccardo 
v Be lliniho Puri tá
noch. Nasledoval 
priam raketový ná
s tup na svetové 
ko ncertné a oper
né pódiá v Japon
sku (s MET), v 
Kolíne n/R., Ham
burgu, Mníchove 
a , samozrejme, vo 
Viedni. Jeho vy
stúpenia · vyvolá
vajú u publika ová
cie rovnako v pa
rížskom Chatelet 
(v réžii Luc Bon
dyha spieval Hamp
son vo februári 

1996 Markíza Posu v originálnej francúz
skej verzii Verdiho Don Carlosa), alebo 
vo Viede nskej Štátnej opere, kde sa o. i. 
predstav il ako dekadentný, životom una
vený hrdi na v geniálnej Cajkovského 
opere Eugen Onegin. Na Wiener Festwo
che n fascinoval v máji m. r. v Thcater an 
der Wien pod vedením Hamoncourta ako 
dobrotivý kráľ - vyhnanec Froila - v za
budnutej Schubertovej opere Alfonza a 
Estrc lla, kde fascinova l svojím ohromujú
c im spevom, ale aj hereckou maskou, 
ktorú mu nasadi l režisér Jurgen Flimm. 

Thomas Hampson si operný repertoár 
vyberá veľmi c itli vo a s tarostli vo, preto 
uňho zatiaľ dominuje koncertný spev. Je 
špecialistom na piesňovú tvorbu Schu
be rta, Meycrbc ra, Rossiniho, ale aj svo
jich krajanov - modernistov Charlesa 
Ivcsa, Samuela Barbera a Edwarda McDo
wella. 

Azda najdôležitejším medzníkom v 
Hampsonovcj kariére bolo je ho stretnutie 
s Leonardom Bemsteinom, s ktorým sa 
zoznámil. v Salzburgu a s ktorým usku
točnil senzačný interpret ačný prienik do 
sveta Mahlerovcj hudby. "Lenny - spomí
na dôverne na Bernste ina Hampson, bol 
inšpiráciou. Lenny spieval cez ľudskú du
šu. Lenny bol hudbou. Lenny bol najneu
veriteľnejšou ľudskou bytosťou, akú som 
kedy poznal. Lenny mi ako mladému in
terpretovi umožnil skočiť do rozbehnuté
ho vlaku, vteliť sa do hudby, preniknúť do 
dionýzovského aspektu tvorenia ll oddltť 
sa Mahlerovi." 

Tak ako je samostatnou kapitolou Hamp
son a Mahlc r, rovnakou je Hampson a 
Schubert. V úvode spomínaná I Iampso
nova interpretác ia Schubcrtovho cyklu 
Z imná cesta nemá iba spevácko-interpre
tačný význam. V jednom rozhovore pre 
salzburský festivalový bulletin preukázal 
aj obrovské historicko-teoretické vedo
mosti o umeleckej interpretácii , ktoré z 
nedostatku priestoru sprostredkovávame 
iba niekoľkými ukážkami. 

Považujete Schubertovu Zim.nó cestu 
za vrchol piesňovej interpretácie a za mo
numentálne umelecké dielo? 

- Prirodzene. Význam tohto piesňového 
cyklu možno merat' aj tým, aký enormný 
vplyv mal na Mende lssohna, Schumanna a 
Wolfa. A čo je najzaujímavejšie: Mahlcr 
musel tento cyklus dokonale poznať. 
Veľkosť d ie la nespočíva len v geniá lnej 
hudbe, ale aj v básňach Wi lhelma Mullc 
je s tále považovaný za druhoradého bás
nika, a le takým zaiste nic je. Zaobchá
dzame s ním ako so Schubcrtovými ope-

rami. Namyslene sa pozeráme dozadu a 
hovoríme: To nebolo nič. Namiesto toho, 
aby sme chápali diela v dobovom kontex
te a pochopi li, že až do dnešného dňa zo
hrávajú podstatnú úlohu vo vývoj i našej 
osobnosti . 

Wilhelm Milller je dnes známy len ako 
autor textov oboch piesňových cyklov 
Schuberta. Jeho ostatné básne zapadli do 
zabudnutia ... 

- Nie je to udivujúce? Za svojho života 
nazývali Mullera nemeckým Byronom. 
Napísal Byronovu biografiu, prekladal ho 
a nas ledoval ho dokonca do Grécka, kde, 
ako vieme, Byron padol v gréckom oslo
bodzovacom boji. Muller bol s lávny čl o
vek, možno je dokonca neuznaným I-lei
nem. V každom prípade jeho básne patria 
do prúdu pre búdzania, ktorým sa vyzna
čuje romantická literatúra. 

Milllerove básne sa čftajó ako denník 
neštastnfka, a Schubertova hudba znie 
ako temný prod trudnomyselnosti. 

- Zimná cesta nic je le n pesimistická. 
Uči vývoj tuláka od mladosti až po do
spelosť . Rozpráva sa so svojím srdcom, 
so snehom, s vandrovníckou palicou a do
zvedá sa, čo vlas tne znamená byť ž ivým. 
Trpe li sme všetc i. Co je to ž ivot? Vrana 
žerie potok zamfza a opäť sa roztopí. 
T ulák hľadá život v ľadovej ustrnutosti , 
hľadá kvet, zelenú trávu. V prírode hľadá 
spomie nku na svoju milú. "I lľadám v sne
hu zbytočne stopu po jej kroku". 

Metafora prírody a premietanie citov 
hrdinu do prírody - to je to veľké na tomto 
diele. Ncodpovedá, ale klad ie mnoho otá
zok: Odk ia ľ prichádzame? Co sme? Kam 
ideme? 

Témou tohto cyklu je mystérium živo
ta. Cyklus nekončí smrťou tuláka, i keď 
celý čas cítiť jeho túžbu po smrti . Každý 
č lovek predsa žije so svojou smrt'ou: kaž
dý deň by mohol byť môj posledný. 
Mnohé z týchto 24 pie ní vyznievajú ako 
katarzia. V piesni Odvahu tu lák spieva 
"Nemusí byť Boh na zemi, l Sami sme 
Bohovia!". C lovck če lí Bohu - V Poslovi 
revolúc ie 1848 bolo už cft iť anticipáciu 
Knaben Wundcrhorn. Myšlienky sú s lo
bodné, nik ich nespúta. Môžu ma zavrieť, 

zabiť, ale myš lienky zostávajú s lobodné: 
prebudenie 19. storočia, z rod modemy. 
Feucrbachova kritika cirkvi prišla o de ať 
rokov neskôr, filozoficky definoval to, čo 
Muller poeticky fonnu loval r. 1882. 

Politické a psychologické výpovede bás
ní sú neuveriteľné. Je v nich všetko, čo o 
80 rokov neskôr povedal Freud v Traum
deutung (Výklud snov). Na konci s tretne 
tulák verklikára. Kto je to? Žobrák, sku
točná postava? Jeho dvojník , symbol vlast
ného života? Tá pieseň nemá nič do čine
nia s cyklom, a predsa je s ním spätá. 
Schubert tu dokázal ideálne splynutie s lo
va a zvuku, ľudové rozprávanie až po naj
jednoduchšie dueto, keď tulák osloví ver
klikára: "Čudesný vek, /Mám ísť s tebou?/ 
Chceš krútiť verklík k moj im piesňam? 

Schubertove opery sa pokladajó - od
hliadnuc od Hamoncourtovho nadknia -
za nie velmi vydarené. Nie je to mylný 
historický ósudok? 

- Ja pokladám Fierrabras a A lfonza a 
Est re/Ju za jeho naj lepšie diela. Sú to mo
me nty, ktoré sú rovnako dramatické ako u 
Belliniho a lebo Donizettiho. Schuberta 
ako operné ho sk l adate ľa možno obdi vo
vať, a le treba ho aj ľutovať, pretože tak 
skoro zomre l. Keby bol ž il čo len o desať 
rokov dlhšie, bol by napísa l veľké opery. 
Okruh jeho priateľov videl vo Wcberovi 
konkurenciu namiesto toho, aby ho chá
pali ako priekopníka romantickej opery. 
Schubertovc pokusy v talianskom odbore 
boli s íce ovplyvnené Salicrim , avšak ten
to autor ostane navždy druhoradým, hoci 
moho l byť vo svojej dobe akokoľvek dô
ležitý. Veľké umenie sa predsa vyznačuje 
tým, že prekoná epochy a nezostane 
uväznené vo svojej dobe. Ako spevák sa 
cítim byť sluhom umenia, a le môžem mu 
slúžiť le n svoj ím hlasom. Sú die la, ktoré 
sú hodné uvede nia nic preto, že sú veľ

kým umením, ale preto že sú veľkým po
kušením. To sa týka A lfonza :1 Estrelly. 
Opera vzni kla r. 1822, v čase, keď 

Metternich utláča l Rakúsko a každá poli 
tická výpoveď diela musela byť skrytá 
pred cenzúrou . Historické pozadie je zau
jímavé aj tým, čo z neho Schubert spravil. 
Napriek tomu nemôžem súhlasiť s Har
noncourtom, ktorý sa domnieva, že Schu-
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bert je rovnocenný s Weberom alebo ra
ným Wagnerom. Jeho génius sa predsa 
prejavil aj v symfóniách a s l áčikových 
kvartetách. 

Nikolaus Hamoncourt, jeden z vdich 
obMbených dirigentov, už nevystupuje na 
Salzburskom festivale. Ani Riccardo Mutti 
tam už neinscenuje opery. 

- To je škoda. Salzburg je vynikajúci 
festival s veľkou históriou. A Gerard Mor
tie r je široko-ďa leko naj inteligentnejší a 
najsč ftanejšf umelecký organizátor. Prečo 
niekedy na verejnosti tak "strieľa" vedľa, 

tomu nerozumiem. Tiež nerozumiem, 
prečo by sa umelecké c ie le Ha rnoncourta 
alebo Muttiho nemohli zosú ladiť s jeho 
predstavami. Mrzí ma to, ale napriek to
mu budem v Salzburgu '99 robiť Buso
niho Doktom F:wsw. na čo sa teším. 

A čo si Hampson myslí o umeleckej in
terpretácii všeobecne? 

- Na festivale alebo v opere by vo všeo
becnosti nemalo íst' o vlastné prezentova
nie spevákov, dirigentov ale bo intendan
tov, ale o umenie. Je tiež nebezpečné, keď 
je zaujímavý len predaj vstupeniek alebo 
platní, či tričká dobre vyzerajú, alebo či 
visí dosť plagátov. Možno, že Mortier 
chce provokovať, zapaľovať nejaký oheň, 
aby sa Salzburský festival objavoval v 
médiách a rozprúdi l sa predaj vstupeniek. 
Používa svoju inte ligenciu ako zbraň a je 
pripravený čelit' komukoľvek na svete. Aj 
riaditeľ Štátnej opery Ioan Holender je 
vynikajúci umelecký manažér. V reperto
ári má vynikajúce "čísla vyťaženosti", ale 
predaj vstupe niek je len ekonomický ús
pech, to nic je ~i adcn umelecký výkon. 

V októbri ste spievali vo Viedenskej 
Staatsoper vdu druhó bel cantovú operu: 
Linda di Cbamounix od Donizettiho. 
Prečo? 

-Chcel by som niečo spievať z každého 
štýlu, ktorý sa hodí pre môj hlas. Osobne 
mám z toho pôžitok. Nezd ieľam rozšírený 
názor. že bel canto je bezobsažný, pekný 
spev. U Rossiniho, Belli niho alebo Doni
zettiho nájdeme veľké city a živý svet. 
intenzita poc itov - láska, žiarli vosť, zúfal
stvo - má takmer piesňový charakter. A, 
samozrejme, vo všetkých bclcantových 
ope rách je neuveriteľne krásna hudba. 
Vôbec nechcem zam lčat', že ľudský hlas 
je obdivuhodný v čarovnom speve vtá
kov. 

že libreto Lindy di Cbamounix je dosť 
bezduché, vám neprekáža? 

- Prekáža mi to, ale hodnotu tejto opery 
treba h ľadať niekde inde. Sú jednotl ivé 
momenty, v ktorých z tejto umele vykon
štruovanej historky jasne vyžarujú vzťahy 

medzi ľuďmi. Pravdaže, moho l som si vy
brať inú operu , ale chcel som bezpodmie
nečne vystupovať s Editou Grúbcrovou. 
Ona si pria la Lindu di Chamounix, bolo 
Donizettiho jubileum, a ja rád spievam vo 
Viedenskej Štátnej opere . Tak vznikol 
tento projekt, predpok lady sú fantastické, 
a svoju službu ako o tec Antonio splním 
tak dobre, že Lind ina s ilná osobnosť nájde 
uplatne nie. Bel cantové opery si vyžadujú 
súbor, v ktorom spolupracujú traja alebo 
štyria dobrí speváci. Ne tačí postavi ť jed
nu hviezdu s nejakými "trot lami", čo po
pri nej zašumia. Be l canto je ensemblová 
interpretác ia. 

Mienite rozširovať svoj verdiovský re
pertoár? 

- Mám v pláne pozrieť na veľké verdiov
ské barytónové postavy, a dúfam , že mám 
dosť hlasového potenc iá lu, aby som popri 
lyrických zvládol aj dramatické postavy. 
Bez Be lliniho a Donizett iho by Verdi 
vôbec nebol možný. Nasledujúcich päť 
rokov sa budem zaoberať grófom Luna v 
Trubadúrovi, s Carlo om v Eman i a even
tuálne so Simonom Boccanegrom. Každo
pádne príde na rad Macbeth, v 50-tke by 
som chcel spieval' Jaga, a možno sa po
tom budem hod iť aj na Rigoletta. Viem sí
ce, že nic som Rigoletto, a le mám rád túto 
operu . Najradšej hrám komplexných, frus
trovaných antihrdinov s lyrickými moment
mi, ktorými sa.opovrhuje a s ktorými tak 
trochu súc it ímc: Oncgin, Hamlet alebo 
Don Giovanni . Tu nachádzam sú lad so 
sfé rickými zvukmi hudby. C lovck predsa 
pozostáva z mo lekúl, ktoré z nepochopi
te Lhých dôvodov navzájom polu súvisia. 
Šok našich nervov, energia nás harmoni
zuje. Hudba je základným predpok ladom 
hannónie, našej rovnováhy, ale aj balansu 
vži~tc. 



1 
V dejinách hudby ako aj v mnohých sprievodcoch opemej hudby dodnes nachá

dzame akési zvláštne hodnotenie hudby a diel majstrov rozkvetu talianskej opery, 
ktorf v minulosti takmer na sto rokov ovlá.dli nielen Európu, ale aj také vyspelé oper
né centrum, aké predstavovala sanlcpeterburská opera. Dnes sa ''zabudnuté" a histo
rikmi "mylne" hodnote,né opery tohto obdobia vracaj6 do nášho nvota čoraz častej
§ie na vyn.ikaj6cich zvukových nahrávkach. Zásluhu na tom má predov§etkým prud
ko sa vyvfjaj6ca a diferencuj6ca interpretačná prax a najmä schopnos( jednotlivcov 
obnoví( zabudnuté alebo podceňované interpretačné ideály minulosti. Jedným z ta
kýchto počinov bodných nielen pov§imnutia, ale aj blb§iebo analyzovania, je na
hrávka Rossiniho opery Turek v Taliansku. O jej s6časný "come back" sa zasl6Iila 
predov§etkým nová hviezda bel cantovej vokálnej kult6ry Cecilia B art o l i. 

• Vl 
Pri zrode jej velkej a rýchlej kariéry stá li 

také osobnosti , akými sú dirigent i Daniel 
Barenboim a Herbert von Karajan, ktorí sa 
neobávali zveriť náročné úlohy nemámej 
mladej speváčke. Jej štart do svetového 
"operného šoubiznisu" nastal podpísaním 
exkluzívnej zmluvy s firmou DECCA, ktorá 
jej umožnila reali zovať najnáročnejšie mezzo
sopránové koloratúme party svetového re
pertoáru. A tak cestu k jej speváckemu 
Parnasu tvoril i "schodíky" od Rossiniho 
Barbiera zo Sevi lly, Pergolessiho Stabat 
mater, cez tri recitáJové CD nahrávky z pies
ňového repertoáru, nahrávky Mozartových 
árií s nezabudnuteľným Georgom Soltim, 
ale hlavne Ross iniho bravúrna Cenerentola, 
ktorá sa stala "hitom" na celom svete a vy
nies la jej celý rad medzinárodných ocenení 
(napr. v Japonsku 1994 dostala cenu ako 
najlepš ia operná nahrávka a 1995 v Nemec
ku získala Grammy v kategórii najlepšieho 
klasického speváckeho albumu, 1996 získa
la vysoké francúzske čestné uznanie Cheva
lier des Arts et Lettres a i.). K jej pos ledným 
velkým úspechom na C D nosičoch patrí na
hrávka Cllant ď amour - recitál francúz
skych piesní s dirigentom Myung - Whun 
Chungom ( 1996), An lwlian Song book s 
Jamesom Lev inom ( 1997), prvý live recitál 
natočený v slávnom Teatro Olimpico vo 
Vicenze, Operné komické duetá Mozarta, 
Rossiniho a Donizettiho s Brynom Terfelom 
a konečne aj Rossiniho opera Turek v Ta
liansku. 

Gioacchino Rossini: Turek v Taliansku 
Bartoli - Corbelli - Pertusi - V argas 
Zbor a orchester milánskej La Scaly 
Riccardo C h a i ll y - dirigent 
CD DECCA l PolyGram 458 942 - 2 

Na Rossiniho zvolanie "Ho da far un 
dmmma buffo, En trovo /' argomcnto!" 
(Chcel by om napísať komickú operu, a le 
nemám správny námet) mu Felice Romani 
ponúkol libreto s názvom Turek v Talian
sku. Vznik diela sprevádzali , takpovediac, 
dobrodružné "záhady", pretože Romani ne
mohol svoje li breto zverej niť pod svojím ce
lým menom, ba ani pod iniciálami. Dôvo
dom bola skutočnosť, že velkú časť tohto ná
metu Romani prevzal zo staršej ver.lie libre
ta Caterina Mazzolu, ktorú napísal pre malé 
Kurfirstské divadlo v Drážďanoch. Rossiniho 
opera mala veľm i úspešnú premiéru 14. au-

gusta 1814 v milánskej La Scale, o čom 
svedčí aj skutočnosť, že uZ roku 18 16 ju hra
li v Drážďanoch , 18 18 v Stuttgarte a o rok 
neskôr vo Viedni . Potom nadlho upadla do 
zabudnutia a o jej prvú renesanciu sa zas lú
ži l nemecký re!isér Giinther Rennert, ktorý 
jej dal modernú "príchuť" (Stuttgart 1960). 

Naivný príbeh Ross in iho opery Turek v 
Taliansku však po scénickej stránke dnešné
ho diváka ťa7ko uspokojí nielen svojím "prí
behom", ale aj faktom, že nájst' preňho ade
kvátne obsadenie v jednom divadle je asi 
nemožné. Opodstatnenosť come backu tejto 
opery vidím skôr v interpretačnej rovine, sa
mozrejme, takej, ktorá nám "odhalí" skryté 
tajomstvo bel cantového spevu. Avšak bel 
canto v tej pravej nefalšovanej a netabuizo-

el a a 
vanej podobe. Takéto kritéri á, podľa môjho 
názoru , splňa práve nahrávka fy. DECCA/ 
/PolyGram z jú la minulého roka, ktorá sa 
ako novinka "promtne" dostala aj na náš trh . 

Realizácia Rossiniho opery bola zverená 
milánskemu rodákovi Riccardovi Chailly
mu, ktorý je vo svete považovaný za oper
ného dirigenta "prvého rangu", hosťujúceho 
v najvýznamnejších operných domoch 
( 1986 bol umeleckým ri aditeľom Teatro ~ 
Communale v Bologni a popritom istý čas 
po Haintinkovi aj šéfom Concertgebouw Or
chestra v Amsterdame). Pre svoju nahrávku 
s i vybral vskutku excelentných spevákov. 
Popri Cecilii Bartoli (Donna Fiorilla) sa tu 
skvele prezentuje Michele Pertusi (Selim), 
nositeľ mnohých cien, o. i. "Rossini ď Oro", 
Alesandro Corbelli (Don Geronio), hosť 

mnohých festivalov, hlavne hviezda rossi
niovského repertoáru , Mex ičan Ramón Var
gas (Don Narciso), ktorý sa preslávi l ako 
Falstaff a Don Giovanni, veľmi nádejný 
Roberto de Candia ako Pocta (pôvodne vio-

lončelista , ako spevák úspešne debutoval v 
Glyndebourne 1997), Laura Polverelli v 
úlohe Zaidy (laureátka súťaže Kati Riccia
relli) a Franco Piccoli (Aibazar). 

Všetci títo mladí speváci preukazujú nie
len špecifické hlasové vlohy pre Rossiniho 
komický operný štýl, ale v prvom rade vyni
kajúco ovládajú finesy bel cantovej techniky. 

Caro interpretácie Rossiniho buffy však 
spočíva nie len v technicky bezproblémovej 
interpretácii, ale hlavne v zdravej speváckej 
súťaživosti zúčastnených interpretov, vokál
nej ľahkosti a v originálnom južanskom es
prite. Turek v Taliansku je predovšetkým an
sámblová opera. V ansámbloch sú skryté 
všetky techn ické nuanse a "krkolomné zlo
myseľnosti " bravúr niekdajších primadon. 
Ross ini si toti! vôbec nedal námahu napísať 
novú originálnu hudbu. V jeho partitúre po
čujeme veľa známych melódií, opakovaných 
podobností a ansámblových "trikov". Pohrá
val sa s hlasmi spevákov, sťaby s hlasmi cvi
čených vtákov, ktorým napísal iskrivé a hlav
ne brilantné pasáže. Nuž, čuduj sa svete, že 
sa táto opera dlho nehra la. l napriek tomu, že 
opera má dve verzie, vonkoncom nie je dôle
Zité, ktorá sa použije. Obc sú rossiniovskými 
odborníkmi považované za autentické a tak 
je na d irigentovi a spevákovi, ktorú, alebo čo 
l ktorej verzie použije. Obc sú totiž náročné. 

Riccardo Chailly sa na nahrávke Rossi
niho partitúry naozaj prezentuje ako kompe
tentný interpret svojho slávneho, o poldruha 
storočia starš ieho rodáka. Pod jeho pevnou 
taktovkou isk ri vo znie prevažne "allegrová" 
hudba, žiarivá sťa perlivé víno. Tieto reali
začné kvality zúčastneného umeleckého tí
mu, vrátane skvele hrajúceho orchestra mi
lánskej La Scaly, dávajú v dnešnej stresova
nej, ľudskými konfliktmi presýtenej dobe 
akýsi zvláštny. fascinujúci a o lobodzujúci 
charakter. Clovek si nevdojak kladie otázku 
- "nemohli by aj dnes vznikať hudobne také 
rozkošné, spontánne a našu myseľ občer
stvujúce sk ladby?" už, proti gustu i iaden 
dišputát! 

7 
Placido Dotningo 

o tenoroch, popularite a živote 
Placida Dominga osobitne predsta

vovať netreba, patrí k trojici svetových 
tenoristov, ktorých poznajú nielen mi
lovníci hudby, ale aj futbaloví fantíši
kovia. 

Je spevákom , dirigentom, ri aditeľom 
o pery vo Washing tone, uplatnil sa aj 
ako filmový he rec, futbalis ta, je rodin
ne založený, je hv iezdo u speváckeho 
Parnasu, ktorý spieva piesne beatles, 
mil áčik médií a publika, päťnásobný 
s tarý otec, dynamický svetoobčan a 
predovšetký m prvotriedny muz ikant. 
Začínal v madridsko m zarz uelovom 
súbore svoj ic h rodičov ako barytón, 
postupne sa vypracoval na hla ovú po-

lo hu tenora. V nas ledujúcom rozhovo
re, ktorý preberáme zo salzburské ho 
Fes tspie le Magazín '98, má me mož 
nosť nahliadnuť do..života tohto velké 
ho vokálne ho ume lca. 

Postavenie tenoristu je v celej oper
nej histórii späté s fascinujtícim zdolá
vaním výšok. Publikum to berie ako 
zvlá!tnu fascináciu, považuje to za 
dôležitejšie ako všetko ostatné. to na 
to hovorí Domingo? 

- Hlas te no ra je pravde podo bne pre to 
zaujímavý, lebo sa ne us tá le nachádza 
v nebezpečenstve, že nevytia hne urč itý 

vysoký tó n. Publikum sa vžd y pý ta: 
"Dokáže to te raz a le bo nie?" Toto j e 
z ais te z velkej časti tá fa cinácia pre 
vysoké tóny. T e nori sa zakažd ým us i
lujú dobrovoľne obohatiť svoje party o 
vysoké tó ny. Napríklad Verdi vôbec 
nenapísal stre ttu Trubadúra až po C. 
Ale takto sa to spieva už po celé gene
rácie, a každý nový te no r to musí vy
spievať. Pokladá m to za c ho robné, a le 
k to rý tenor na zač iatku svojej karié ry 
by sa bránil nespievať tak isto? Ja ale 
nepokladám na te norovej po lo he naj
zaujímavejš ie vysoké tóny, pre fe ruje m 
skô r mož nosti frázovania a výrazu, 
spôsob, ako m ožno text i nterpretovať. 

Le n nedávno sme s tratili ve lké ho spe
vá ka populárnej hudby Franka Sinatru . 
Spôsob, akým Sinatra zdôrazňova l a 
vyslovoval každé s lovo, každú je dnot
liv ú vetu, je presne to , čo má m ako 
spevák na m ysli pri každej úlohe: nájsť 
cestu do ľudských sŕdc. Nie som pri 
rodzený teno r a každý deň v mojom ž i-

vote so m musel bojoval' s vysokými 
tó nmi . Keď som ic h zvládo l, bol som 
samoz rejm e pyšný a spokoj ný. Sú a le 
hlasy ako Pavarotti , Gedda, Wunder
lic h , A rragal a Kra us- tý m stačilo le n 
otvoriť ús ta a mali komple tnú tessi turu. 
Sú to rodení tenori, s perfe ktne polože
ným hlasom , bez najmenších problé
mov pri vysokých tó noch, j a som a le 
musel na nic h pracovať každý deň 
svojho ž ivota. Pre to som dnes pyšn ý, 
že mám väčší repertoár ako všetc i me
novaní. Le bo pri vyše l l l ope rách -
medzi nimi mno hé, ktoré vyžadujú ex
trémne vysoké hla ové polohy - mô
žem s hrdosťou hľadieť späť na svoj u 
kariéru . Každej note som dal význam, 
ktorý má; samozrejme, aj vysokým tó
nom, pretože to to očakávalo publi
kum. A le pre mňa samotné ho - a dú
fam , že aj pre moje publikum, nezna
me nal vysoký tón vždy vyvrcholen ie 
o pe rného večera . 

Vo svete sa rozšfrila teória, ale aj 
prax, že cez populárnu hudbu môžeme 
získať poslucháča pre klasicktí hudbu. 
Myslíte si, že vdimi výletmi do popu
lárneho "fachu" ste prispeli u publika k 
prekonávaniu zábran smerom ku kla
sickej hudbe? 

- Pe rcento milovníkov klas ickej hud
by je vo všeobecnosti veľmi mi zivé v 
porovnaní s m a ami, ktoré sa nadc hý
ňajú popul árnou hudbo u. Pre to sa us i
luje m priblížiť klasic kú hudbu čo naj
väčš iemu počtu ľudí - aj ľuďom, ktorí 
sa vždy domnievali , že opera je niečo 
dlhé a nudné, preto by sa im nepáči l a. 
Ale práve títo ľudia tvoria publikum 
pre "koncerty 3 te norov". Tie to poduja
tia navštevuje neuveriteľné množstvo ľu
dí, aj takých, ktorí za celý svoj ž ivot 
ne boli v opere. Teraz ale prichád zajú , 
pretože to je spoločenská uda losť, pre
tože c hcú byť videní a pretože sú naše 
me ná natolko z ná me, že sa jednoducho 
pa trí počuť nás. T ýmto spôsobo m na
š lo ne priamo ces tu k opere mnoho ľudí 
a v pos le dných rokoc h vzniklo obrov
ské nové operné publikum. Keď sa ma 
pý tajú, prečo robím tie to koncerty, od
vetím: "Prečo nie?" Chápem, že nie k
torí to odmietajú a radšej by s i pozreli 
preds tavenie Pa rs ifa la. Je to, samoz rej
me, celkom iný zážitok ako napr. kon
cert troc h te no ris tov! Avšak keď vám 
vaša senz ibilita dovolí pozrieť s i len 
Pa rs ifa la, potom pravde podo bne ne bu
de te mať veľa z našich koncerto v. Ja 
však cítim určitú zodpovednosť za po
pularizáciu o pe ry." 

Prednedávnom ste povedali: "Každý 
má v sebe boha i diabla .. " Kde stí teda 
pre vás nebezpečenstvá diabolského 
vplyvu? 

- Ponajprv nesmie te zabudnúť, že aj 
diabol bo l na poč iatku anje lo m , ký m 
sa z ne ho sta l diabol. Mys lím s i, že v 
každom človeku sa nachádza dobré a 
z lé -oboje tu je a ne ustá le me dzi sebou 
bojujú. Mus íme bojovať o to, aby sme 
v ž ivote vydali vždy to naj lepšie. Sa
mozrejme, všetci obča. podľahneme 
nej akým z lým vplyvo m , a potom získa 
to z lo , to negatívne na nejaký čas v nás 
prevahu. Náš ž ivot v lastne určuje obo
je, z lé i dobré, a j e našou úlohou, po
starať sa, aby dobro víťazil o. A keď 
má te šťastie, že rovnako s leduje te kari 
é ru , ktorá vás približ uje k veciam, kto
ré možno označ i ť za "sväté", tak je to o 
to v iac vašou povinnosťou . S miete 
s pievať a svojím spevom konať do bro -
mus íte jednoducho vžd y vydať to naj
le pš ie! Neustá le mu íte bojovať o to, 
aby anjel, ktorý j e v každom z nás, bol 
s ilnejší ako di abo l v nás; aj keď to nie
kedy dotiahneme le n po "lapaja". 

Dvojstranu pripravil 
MARIÁN .rt.J.RíK 



PEKTRU 

Dá•n.y pri kla-viri Reineckeho na Konzervatóriu v Lipsku a štúdium 
ukončila u Leschetizkého. Ten ju považoval za najm u· 
zikálnejšiu ženu, s akou sa kedy stretol. Pôsobila v 
Amerike, najskôr na New England Conservatory of 
Music, neskôr vyučova la súkromne v Bostone a Brook· 
lyne. N.ULOSLAVSTAROSTA 

S búrlivým rozvojom romantického umenia klavír· 
nej hry sa na prelome 19. a 20. s toročia v rôznych kra· 
jinách Európy a zámoria objavuje postupne i celý rad 
pozoruhodných talentovaných pianistick. Medzi nimi 
sú znamenité Lisztove i Lcschetizkého žiačky. Zvlášt· 
nu kapitolu sme už venovali osobnosti Clary Schuman· 
novej a mohli by sme uviesť viaceré pianistky z jej 
školy. Vývin národných škôl prináša i pôsobenie ďal· 
šfch významných pianistick, ktoré vzbudzovali velký 
záujem i obdiv svojím neobyčajným hudobným nada· 
ním a klavírnym i nterpretačným prejavom. 

V Anglicku bola takou Arabella Gocldardová (12. l. 
1836 • 6. 4. 1922), ktorá patrila vyše štvrťstoročia 
medzi vedúce zjavy anglickej pianistiky. Ako dieťa an· 
glických rodičov sa narodila vo Francúzsku, kde bola 
žiačkou Friedricha Kalkbrenncra a Siegismunda Thal
berga. Pri svojom debute v Londýne roku 1853 hrala 
spamäti Beethovenovu Hammerklavír sonátu a neskôr 
sa špecializovala na jeho posledných päť sonát. Nie· 
ktoré pramene uvádzajú, že v Anglicku ako prvá hrala 
Beethovenovu Hammerklavír sonátu, op. l 06, nie je 
to však správny údaj. Sonáta tu odznela prvý raz už 
24. 5. 1850 (v londýnskej St. Manin's Hall) v podaní 
francúzskeho pianistu Alexandra Billeta. 

Moscheles počul Arabellu Goddardovú r. 1854 a 
jej hra zanechala v ňom mocný dojem: "Prekonáva naj· 
väčš ie obtia7..e s obdivuhodným pokojom a eleganciou, 
jej tón je jasný a čistý ako zvon". Vydala sa za známe· 
ho anglického hudobného kri tika Jamesa Williama 
Davisona, u ktorého istý čas i študovala. V poslednej 
etape svojho svetového koncenného turné roku 1873 
navštívila i Ameriku a zjavne tu nezanechala velké 
dojmy. Američanom sa javila skôr ako korektná, no 
trocha bezfarebná pianistka. Kritiky hodnotili vyššie 
jej interpretáciu Bacha, než romantickej hudby. 

Ak bol Carl Tausig jedným z najprominentnejších 
Lisztových žiakov, spomedzi väčš ieho počtu žien bola 
takouto Sophie Menterová (29. 7. 1846 • 23. 2. 1918). 
Študovala najskôr u Tausiga i Btllowa. Od roku 1869 
študovala u Liszta a bola jeho najobl\íbenejšou žiač· 
kou. Vari vďaka robustnej, elektrizujúcej hre ju v 
Paríži označili za "Lisztovo prevtelenie". "2iadna iná 
pianistka sa jej nevyrovná," vravel o nej Liszt a obd i· 
voval najmä jej spevnú hru. Kritici mali podobnú mien· 
ku. Hodnotili jej velký, okrúhly a plný tón. celkom na 
spôsob Liszta, ohnivý temperament, pružnosť i mužnú 
silu. Vynikajúca tvorivosť u nej vyplývala z 
hannonickej jednoty vinuozity a clcgan· 
cic, tvorivých zvukových predstáv i 
technologickej dokonalpsti. Podob· 
ne písali Walter Niemann alebo 
George Bernard Shaw, ktorý v r. 
1890 zaznamenal. že Sophia 
Menterová svojou klavírnou 
hrou naňho zapôsobila moc
nejšie ako Paderewski, ba po· 
dľa jeho mienky zanechala 
tohto umelca ďa leko za sebou. 
Roku 1869 hrala s vclkým 
úspechom vo Viedni, vtedy 
ešte nový a kritikou (Hans· 
liek) dosť zaznávaný Lisztov 
Koncen pre klavír a orchester 
Es dur. Neskôr sa venovala vo 
velkej miere aj pedagogickej č in· 
nosti a v rokoch 1883- 1897 (ce
lých 14 rokov) bola vyhľadávanou 

profesorkou na Konzervatóriu v Sankt 
Peterburgu. 

ským repenoárom. Uvádza sa sa napriklad, že v San 
Francisku hrala počas osemnástich dní osem klavír· 
nych recitálov, pričom ani jedno dielo nezopakovala. 
Rada vravievala. že "jej špecialitou je • nešpecializo
vať sa". Podľa spomienok bola útlej a krehkej postavy, 
nerozpakoval a sa však hrať za večer aj dva až tri velké 
klavírne koncen y. Jej bohatá a namáhavá koncenná 
kariéra viedla napokon v roku 1906 k celkovému du· 
ševnému vyčerpaniu . Napriek tomu sa však po 
kratšom čase vrátila na koncenné pódiá. 
Pri príležitosti zlatého výroč ia svojej 
koncertnej činnosti hrala 25. 2. 1925 
Schumannov Koncen a mol, Cho· 
pi nov Koncen f mol a okrem to· 
ho ešte niekolko sólových diel. 
Bola nesporne jedným z naj· 
väčších ženských pianist ic· 
kých zjavov Ameriky i Euró· 
py v uvedenom období. 

Venujme však teraz po· 
zornosť koncennej a peda· 
gogickcj činnosti niektorých 
vynikajúcich reprezentantiek 
Leschetizkého školy. Z nich 
na prvom mieste uveďme jeho 
žiačku, asistentku a neskôr v r. 
1880-93 i jeho druhú manželku 
Anette Jesipov11 (Anna Nikola
jevna Jesipová; l. 2. 185 1 · 18. 8. 
1914). Známa je Leschetizkého cha· 
raktcristika Jesipovej z rokov štúdia: 

Medzi významné ženské postavy pianistiky patrila 
súčasnfčka Anelly Jesipovej. vynikajúca venezuelská 
pianistka s priam vulkanickým temperamentom Tereza 
Carrefto (22. 12. 1853 · 12. 6. 1917). Spoločne so Sop· 
hiou Mentcrovou a Anelle Jesipovou sa delili o pocty 
súčasných ctiteľov vrcholného klavfrneho umenia, pri· 
čom Care~o často hodnotená zo súhvezdia uvedených 
pianistiek vari najvyššie. Zodpovedá tomu i jej obdivu· 
hodná a pestrá kariéra zázračného dieťala a umelkyne, 

ktorej nadanie sa prejavilo aj v iných oblastiach 
hudobného umenia. Bola dokonca i talen· 

tovanou speváčkou, vystupovala na 
velkých operných scénach Európy i 

Ameriky a ak to bolo potrebné, vy· 
užila aj svoje dirigentské schop· 
nosti. Už ako mladá, mimoriad· 
ne talentovaná klaviristka, v 
Amerike okúzlila napriklad aj 
jedného z prvých vý7..11amných 
amerických pianistov Louisa 
Moreau Go11schalka, ktorý 
ju počul roku 1862 v ew 
Yorku a nazval ju géniom. 
Dal jej niekolko hodfn a 
mocne podporoval jej kon· 

cennú kariéru. V Londýne sa 
stretla i s Antonom Rubinštej· 

norn a tu, ako aj pri ďalších vzá· 
jomných stretnutiach, s ním kon· 

zultovala. Tri roky študovala v 
Paríži u Chopinovho žiaka G. Mathia· 

"V tomto dievčati je stelesnený diabol. 
Ak sa poda rf zdisciplinovat'jej povahu. 
m6že sa stat' veľkou umclkytlou." (Ale· 

Sophie Menterová 

sa a silne zapôsobi la na Rossiniho i 
Liszta. Liszt jej dokonca ponúkol, že ju 
bude uči ť. Jej nezávislosť sa prejavila i od· 
mietnutfm tejto ponuky. Tereza Carre~o sa 

xejev A.: Ruskí pianisti ,-Moskva 1948). Vysoko hod· 
not il jej individualitu, no prísne· a trpetlivo ju _vyučoval. 
Vo svojich sedemnástich rokoch vystúpila úspe~n~ v 
Salzburgu a roku 1870 • po absolvovanf Konzervatória 
v Sankt Peterburgu • sa začala jej triumfálna koncenná 
kariéra. Do roku 1895 koncenovala 669-král. 

Bola rodenou Ruskou a jej meno sa v pianistickom 
svete vyslovovalo spolu s menom Antona Rubinštej· 
na. On sám, keď neskôr hovorieval o významných ab· 
solventoch Konzervatória v Sankt Peterburgu, spomí· 
nal predovšetkým P. l. Cajkovského a A. . Jesipovu. 
Disponovala obrovskou pianistickou pohotovos(ou. 

Celé desalročia v mnohých krajinách Európy i 
Ameriky udivovala poslucháčov svojím 

i nterpretačným umcnfm. 23. 12. 1876 
hrala naprfldad ·v Bostone a kritika 

(Dwight's Journal) ju označila za ... 
"rodenú pianistku. u ktorej už 
kúzelné pohyby ník a 7ápästí stí 
hodné zmienky ... k tomu sila a 
prul nost: dokOtwltf technika. 
bezchybnosť... bude t rvať iste 
dlho, kým opäť počujeme ta· 
kúto klavírnu hru ... " ad· 
šení boli poslucháči v cw 
Yorku i ďalších mestách. A 
kritici na adresu jej výkonov 
nešetrili superlatívmi. Vyso· 

ko hodnotili jej šann, finesy, 
ale i majstrovstvo, s akým 

zdolávala všetky (ažkosti. Ne
uveriteľné tempá. ktoré však nik· 

dy nepôsobili premrštene. Svojou 
vysokou pianistickou kultúrou si vy· 

dobyla velké uznanie i slávu aj v Rusku. 

stala priam idolom Európy a veľmi 7..amestnanou vir
tuózkou. Biilow ju nazval jednou z najzaujímavejších 
pianistiek. Podľa názorov nemeckej kritiky však nebo· 
la dos( disciplinovaná a chýbalo jej školenie. 

Jej súkromný život bol rovnako búrlivý ako jej hra. 
Vystriedala niekolko manželských partnerov. Tretfm 
z nich bol v rokoch 1892-1895 o ll rokov mladší 
Lisztov žiak, vynikajúci pianista Eugen d'Aiben. Hrá
vali spolu aj na dva klavíry. Hoci toto manželstvo 
dvoch výrazne egocentrických osobností bolo krátke, 
Tere7..a Carreno pod umeleckým'vplyvom d'Aibena ne
pochybne prehlbila svoje umenie a osvoji la si čosi po· 
zitívne z lisztovskcj tradfcie. Jej umelecký vý· 
kon získal sebaovládanie. emecká kriti· 
ka úsmevne "okorenila" tento manžel· 
ský vzťah pianistky: "Pani Carreiio 
hra/.1 včera prvý mz. druhý Klavfr· 
ny koncert svojho tretieho man· 
žela 11.1 §tvrtom fillumnonickom 
koncerte ... " 

Tereza Carreílo bola mocná 
žena, pianistka s vclkými ru· 
kami . s mimoriadne širokou 
dlaňou a s hrubými prstami , 
podobnými Rubinštejnovým. 
l vďaka týmto danostiam hra· 
la takmer ako muž. a citli
vých poslucháčov jej hra pô· 
sobi la rušivo. Grieg sa naprí· 
klad vyjadril o nej odmietavo, 
hoci bola prvou pianistkou. ktorá 
hrala jeho klavírny koncen. Bez 

8 
ných žien pri šírení kultúry umenia klavírnej hry. 
Aspoň stručne sa pristavme pri niektorých velkých dá· 
mach. predstavitclkách ďalších národných škôl tohto 
obdobia. 

Francúzsko bolo rodiskom i pôsobiskom prvej z 
nich • Marguerite Longovej ( 1874 • 1962), jednej z 
najvýznamnejších osobností, ktoré rozvíjali francúz· 
sku klavírnu školu v 20. s toročí. A to rovnako na poli 
koncenného umen ia i pedagogiky. Bola súčasníčkou i 
velkou obdivovatelkou významného francúzskeho 
klaviristu Alfreda Cortota, žiačkou Antoine Mannon· 
tela, neskôr profesorkou na parfžskom Konzervatóriu. 
Jej umenie bolo mnohostranné a povestné. Bola 
okrem iného oddanou interprctkou diel francúzskych 
autorov 20. storočia · Faurého, Debussyho, Ravela a 
iných. Z jej nahrávok dodnes cítiť dar jej poetickosti. 
Ravel jej venoval svoj Klavírny konccn G dur, ktorý 
uvád1~1l a v rôznych krajinách za jeho prítomnosti. 
Casto i spolu s menej známou, no náročnou Baladou 
pre klavír a orchester od Gabriela Faurého. Knižne 
uverejnila svoje umelecké memoáre Pri klavíri s 
Gabrielom Faurém, Pri klavíri s Claudeom Debussym 
a Pri klavfri s Mauriceom Ravelom, obsahujúce aj 
cenné i nterpretačné pohľady na diela uvedených skla
dateľov. 

V 20. storoč! sa niektorí vynikajúci pianisti inten
zívne venovali pedagogickej práci a zriekli sa značnej 
čast i svojej konccnnej kariéry. Jednou z nich bola aj 
Mym Hess ( 1890-1965), označovaná aj ako velká dá· 
ma modernej anglickej pianistiky. Študovala v Lon· 
dýne na Royal Academy u vynikajúceho klavírneho 
pedagóga, jedného zo zakladateľov modernej anglic
kej klavírnej pedagogiky Tobiasa Ma11haya, autora 
známeho metodického spisu The An of Touch. Popri 
mnohých iných pianistoch patrila k najzaujímavejšfm 
šíri teľom odkazu svojho učiteľa . 
Ťažisko jej repenoáru spočívalo hlavne na nemec· 

kých romantických dielach, avšak obsahoval i baroko· 
vú a súčasnú hudbu, vrátane anglickej hudby. Zúčast· 
ňovala sa tvorby i interpretácie takých diel ako Con· 
certo pre klavír, tenor, strunové a bicie nástroje od 
Blissa v roku 1921 , Bridžová sonáta pre klavír z roku 
1925 a mnohých iných. Počas vojny v londýnskej Ná
rodnej Galérii organizovala Poludňajšie konceny a v 
roku 194 1 dostala vyznamenanie DBE (Dáma Brit· 
ského Impéria). 

Mala, ako tvrdil v iolončeli sta Joseph Szigeti, "zricd· 
kavý talent" a dodal: "tuším, že osobite anglický." My· 
ra Hess bola profesorkou Američana Stephena Bisbo· 
pa·Kovacevicha, Howarda Fergusona a Yonty Solo· 
mona, narodeného roku 1937. Jej hra sa vyznačovala 
"krásou espressiva, vyberanými tónovými kvalitami 
spojenými s určitou fonnou pokoja, čo pravdepodob· 

ne podmienilo i nterpretačnú orientáciu skôr 
na klasiku než vinuózny repenoár" (Bry· 

cc Morrison). Americký esejista l ia· 
rold Schonberg to vyjadruje ako 

"kombináciu nemeckého intclek· 
tu a anglickej zdvorilosti. An· 
glickí hudobníci smerujú vo 
všeobecnosti k eklekticizmu v 
tom lepšom zmysle slova. 
Prevzali, čo bolo lepšie v eu· 
rópskych školách a prispô
sobili 10 svojmu národnému 
temperamentu. Anglická ško· 
la sa vyznačuje galantnos
ťou , t riedkavou vášnivoslou 
i dramatickosťou, ale nikdy 

nic obmedzenosťou . A tak je 
bližšia. než ostatné klasické 

školy." Tieto riadky boli napí· 
sané uprostred 60-tych rokov. 

Podrobnejšie štúdium pozoruhod· 

Hoci Sophie Menterová bola najlepšou Arabella Goddardová 
spomedzi Lisztových žiačok, mala medzi 

Jej mimoriadne rozsiahly repenoár 
zahfňal takmer celé Chopinovo dielo. 
množstvo Schubenových, Schumanno-

zábran si v ňom dovoľovala robiť 
vlastné "vylepšenia". Kládla si však 
pred seba nesporne i náročné ciele, čo 
dovoľovala jej psychická energia i fyzické 
sily. Úspešne hrala Beethovcnov 5. kon· 
cen , Rubinštejnov Konccn d mol, Lisztov 

Tereza Carreíio 

nej anglickej klavírnej školy, bohatej 
na vynikajúce výsledky i odvážne pro· 
jekty, by si však vyžadovalo osobitnú 
kapitolu. 

nimi aj ďalšie konkurentky, najmä Annu Mebligov11, 
so skvelou koncennou kariérou, ktorá už 1869 účin· 
kovala v USA. Ďalšou bola nadaná Lisztova žiačka 
Adele aus der Obe, považovaná za jedno z mála záz. 
račných detí. Po štúdiu u Kullaka už ako 1 2-ročná 
prišla študovať k Lisztovi a pracovala pod jeho vede· 
ním sedem rokov (1877-1884). Liszt si u nej veľmi cc· 
nil zamatový tón, ale i mužnú silu. Roku 1886 prišla 
do Ameriky a sedemnásť sezón tu usporadúvala velké 
koncertné turné. Za dirigovania P. l. Cajkovského hra· 
la roku 1891 pri otvorení Carnegie Hall jeho Koncen 
b mol. Jej repenoár bol rozsiahly a patrila medzi pr· 
vých, čo uvádzali aj oba Brahmsove kon ceny ( 1899 
hrala v Bostone Koncert B dur). Obl\1bovala obrovské 
koncertné programy. Tak napn1dad v Bostone (9. 3. 
1891) mala na programe Beethovenovu Valdštcjnskú 
sonátu, Chopinovu Sonátu b mol, Schumannovu Fan· 
táziu C dur a Lisztovu Fantáziu Don Juan. Medzi Liszto· 
ve žiačky patrila aj Ruska Vem Timanova, ktorá bola 
aj Tausigovou žiačkou. Verejne veľa nevystupovala, 
no významné bolo jej pedagogické pôsobenie v Sankt 
Peterburgu. 

Z Lisztových žiačok mohli by sme spomenúť i v 
Amerike pôsobiacu klaviristku Julie Riv6-Kingov11 
(nar. 1857 v Cincinnati), ktorá po štúdiách v Amerike a 
Európe. kde študovala tiež u Liszta, sar. 1875 vrátila 
do Spojených štátov a výrazne sa tu podieľala na rozví· 
janí koncertného života. Mala obrovský repenoár a vy· 
víjala nevídanú aktivi tu · za 18 rokov usporiadala v USA 
4000 recitálov a viac ako 500 koncertov s orchestrami. 

Jej výkony boli urč i t e velkolepé, hoci nebola takou 
velkou vinuózkou ako jej vynikajúca nástupkyňa 
Fannie Bloomfield Zeislerová ( 1863- 1925). Narodila sa 
v Rakúsku a ako 4-ročná bola adoptovaná do USA (pod 
menom Bloomfield). vydatá Zcislerová. Bola sesterni· 
cou popredného klaviristu Moritza Rosenthala. V 
Chicagu študovala u Bemharda Ziehna a Ca~la Wolf· 
sohna, potom od roku 1878 na radu Anelle Jesipovej 
odišla na päťročné štúdium k Thcodorovi Lcschetiz. 
kému do Viedne. Bola pianistkou veľmi individuálne· 
ho a citlivého štýlu. Dlhý čas mala poves( najlepšej 
americkej pianistky so skvelou technikou a obrov· 

vých, Brahmsových a Lisztových diel. Preslávila sa 
interpretáciou Bacha, Mozana a Beethovena, ale hrala 
aj diela francúzskych clavecinistov a viacerých rus· 
kých i svetových súčasníkov . Už v roku 1885 mala na 
repenoári 27 konccnov s orchestrom. Disponovala 
neobyčajne citlivým sluchom a fenomenálnou pa· 
mäťou. Dokonca, ako spomínali jej študenti, neskôr 
pri vlastnej pedagogickej č innosti hrala všetko spa· 
mäti , a to od ľubovoľného miesta a spamäti hrala svo
jim žiakom aj sprievody ku koncenom. Roku 1908 sa 
rozlúč ila s aktívnou koncennou činnosťou sól ist· 
ky. Z neskorších rokov koncennej činnosti 
treba sa zmienil ešte o jej komornom 
pannerstve s vynikajúcimi umelca· 
mi L. Auerom a A. Beržbilovi
čom. Ich repenoár bol rovnako 
rozsiahly. 

Počas vlastnej bohatej peda· 
gogickej praxe na Konzerva· 
tóriu v Sankt Peterburgu vy· 
chovala rad významných osob· 
ností. Z nich spomeňme na· 
priklad Mariu Judinu, A. Bir· 
makovu alebo Sergeja Proko· 
lieva, ktorý u nej absolvoval 
klavírne štúdium a súčasne i 
kompozičné štúdium (vlast· 
ným l. koncertom pre klavír a 
orchester). K viacerým vynika· 
júcim absolventom tejto školy 
patria A. Borovskij, O. Kalanta· 

Koncen Es dur, Cajkovského Koncert b mol , Mac Do· 
wellov Koncen d mol (sama vyučova la tohto mladého 
autora a roku 1888 jeho koncen aj premiérovala). 
2iaľ, nejestvujú žiadne gramonahrávky jej výkonov, 
iba niekolko roliek pre systém Welle-mignon (auto· 
matické klavíry), z ktorých možno iba ťažko posúdiť 
ozajstné kvality umelkyne. 

Z pianistiek, ktoré vyšli zo školy Clary Schumanno· 
vej , si vari najväčšiu poves( získala Polka, Natalia Ja
notha ( 1856-1932), temperamentná hudobníčka, ktorá 

sa stala roku 1855 dvornou pianistkou v 
Berlíne. Z ďalších žiačok Schumannovej 

treba sa zmieni( aj o Angl ičan ke Fanny 
Daviesovej a Maďarke Ilone Eiben· 

schiitzovej. Fanny Daviesov11 v 
Anglicku považovali za nástup· 
kyňu Arabelly Goddardovej. Z 
jej gramonahrávok Schumanno-
vých diel z roku 1928 
(Koncen a mol. Davodsbiind· 
lenänze) cítiť i ducha Clary. 
Dona EibenschUtzová (štu· 
dovala u Clary Schumanno· 
vej v rokoch 1884- 1889) sa 
neskôr usadila v Anglicku. 
K úspešným pianistkám tejto 

školy patrili aj Adelina de 
Lara a Mathilde Veroeová. 

Posledne menovaná patrila k jej 
popredným reprezentantkám a 

bola známou učitelkou v Londýne. 
Medzi jej žiakov patrili Solomon 

Cutncr (účinkoval pod svojím krstným 
menom • Solomon) a llarold Samuel. 

rova, l. Vengerova (pôsobila pedago· 
gicky vo Filadelfii), V. Drozdov, L. 
Kreutzer (pôsobil ako pedagóg v Ber
líne), H. Poznjakovskaja, B. Tie, G. Ša· 
rojcv, A. Virsaladze (vynikajúca gruzín· 

Anette Jesipová Jej sestra Adela Vemeová študovala u 
Márie Schumannovej · jednej z dcér 

ska pedagogička • napríklad svojej dcéry E. Virsa
lad7~, D. Baškirova, L. Vlascnka) a iní. 

z Lcschetizkého školy vyšla aj Helen Hopekirková 
( 1856-1945). rodáčka z Edinburghu. Vystupovala ve
rejne už od jedenástich rokov. Študovala najskôr u 

Clary Schumannovej · a neskôr u Paderewského. Ako 
zdatná pianistka uprednos tňovala velké diela. apríklad 
v Anglicku prvý raz hrala Brahmsov Koncen B dur. 

Výpočet mien by mohol dlho pokračovať, ale to nie 
je cieľom tohto stručného pohľadu na úlohu význam· 

K španielskej klavírnej škole patr! 
lej vý1 .. namná reprezentantka Alicia de Larrocha. Je 
Spanielkou s celou šírkou svojej vrúcnosti a farebnos· 
ti. Pochádza z hudobníckeho prostredia · jej matka i 
teta boli žiačkami Enriquea Granadosa, významného 
koncenného umelca a skladateľa • čo v Španielsku 
znamenalo veľa. Na celom svete už päldesiat rokov 
neúnavne interpretuje španielsku hudbu. 

arodi la sa 23. 5. 1923 v Barcelone. Jej hudobné 
nadanie sa prejavilo veľmi skoro. Od detstva študovala 
pod vedením najslávnejšieho súčasného pedagóga Fran
ka Marshalla, ktorý ju najskôr odmietol prijať: mala 
totiž iba o čosi viac ako tri roky! Štúdium pokračovalo 
na Akadémii Franka Marshalla a už ako 1 2-ročná 

účinkovala v Madride s Filharn10nickým orchestrom. 
Na záver štúdia na Akadémii Franka Marshalla roku 
1943 zfskala zlatú medailu. Od roku 1959 bola jej ria· 
ditclkou. 

Jej velká medzinárodná kariéra začala roku 1947 za 
podpory Anura Rubinštcjna, voč i ktorému prechová
vala velkú úctu . "Jeho duchaplnos( pôsobila ako dro· 
ga," spomína Alicia de Larrocha. "Bol pohotový. do· 
kona le infonnovaný a vedel o všetkom, čo sa vo svete 
dialo. Mal tisíce gramoplatní. Zhovárali sme sa spolu 
dlhé hodiny. Bol fascinujúci . Až do konca svojho ži· 
vot a si zachoval zmysel pre úžasný humor." 

Spolu s manželom Juanom Torrom veľmi často kon· 
ccnovávali na dvoch klavíroch. Casto účinkovala aj s 
v iolončelistom Gasparom Cassadom, absolvovala veľ
ké koncenné cesty po Európe. Roku 1955, počas svoj
ho prvého pobytu v USA, účinkovala s lilhannonic
kým orchestrom v LQs Angeles, v New Yorku debuto· 
vala r. 1965, kde s tamojšou lilhannóniou predniesla 
Mo7..anov Koncen pre klavír a orchester č. 23 A dur. 

Alicia de Larrocha je velkou dámou španielskej pia· 
nistiky, ktorá preslávila hudbu svojej krajiny. nahrala 
kompletne repretentatívnc ibérijské diela • Grana· 
dosovc Goyescas a Španielske tance, Albénizovu 
lbériu a Fallovc oci v španielskych záhradách, no ne· 
obmedzila sa iba na národnú hudbu. Je prvotriednou 
pianistkou, ktorá uvádza diela Mozana, Beethovena, 
Schun1!!fna, Ravela i diela súčasnej španielskej hudby. 



l 
~tedrý deň (24. 12.) 
l 0.00 h Matin6 slovenských operných hviezd 

Árie z tvorby Mo,zarta, Verdiho, Bel
lin iho, Donizettiho a St raussa v po
daní P. Mikuláša, E. Gruberovej, S. 
Kopčáka, P. Dvorského, Ľ. Orgoná
šovej. 

20.00 h Svetlo v tichu 
Hudobno-slovná kompozícia s mod
litbičkami M. Rúfusa. 

20.50 h Hudba Jaestanov v dobách minulých 
Hudobno-slovné pásmo o hudbe v 
časoch raného kresťanstva, s využitím 
autentických hudobných nahrávok 
rekonštruovaných z archívnych pa
miatok. 

22.30 h Vianočn6 myst6rium 
Tradičné vianočné 1\tdové hry v die
lach E. Paschu a H. Domanského. 

l. sviatok vianočný (25. 12.) 
13.05 h Medzinárodný rozhlasový festival -

Slovensk6 historick6 organy 
V úvodnej časti predstavíme organ 
M. Podkonického z 18. stor. v Smre
čanoch. 

Hrubant opäť v opere 
Riaditeľ Opery Slovenského národ

ného divadla Ondrej Lenárd písomne 
požiadal k 30. novembru 1998 o uvoľ
nenie z funkcie a rozviazanie pracov
ného po meru. V s tredu 2. decembra 
to uto funkciou poverili Juraja Hruban
ta, ktorý post riaditeľa Opery SND za
stáva l v rokoch 1989- 1996. Po divadel
ných udalostiac h bo l v septembri 1996 
(podobne ako gene rálny riaditeľ baletu 
SND) o dvo laný. Súčasné poverenie je 
v súlade so Zriaďovacou listinou SND. 
Ondrej Lenárd momentálne vykonáva 
svoje záväzky v Japonsku. 

Škótsky komorný orchester 
v Bratislave 

Koncert známeho Scottish Chamber 
Orchestra - Škótskeho komorného or
chestra (SCO) uskutočnil sa 18. novem
bra v priestoroch Dómu sv. Martina v 
Bratislave pri príležitosti 75. výročia za
vedenia inzulínu na svetový trh . 

Pred bratis lavským publiko m predsta
vi li škótski ume lci skladbu pre strunové a 
bic ie nástroje s názvom Meditácie na ost
rove lona britského sk ladate ľa Jamesa 
McMillana, ktorá vznikla ako spoločný 

experi ment so ochárkou Sue-Jane Tayloro
vou. Z kle no tnice svetovej tvorby to boli 
Serenáda pre sl áčikové nás troje E dur, 
op. 22, Anto nína Dvoráka a Symfónia č. 
96 D dur 'Miracle' Josepha Haydna. 

Komorný orcheste r vzniko l r. 1974 a 
d lhodobo spolupracoval s dirigento m S i
rom Charlesom Meckerrasom. Od sezó
ny 1996/97 pôsobí na po te šéfdirigenta 
mladý americký multiinštrumentalista Jo
seph Swensen ( 1960). pôvodom z hudob
níckej rodiny Nóra a Japonky, ktorý je 
jedno u z najvýraznejších svetových diri
gentských osobností. Po pri SCO účinku
je i a ko hlavný hosťujúci dirigent v Sym
fo nic ko m o rchestri v Lahti a Štokholm
skom ko mo rnom o rchestri . 

Inštrumentálne kvality, bo hatý a rôz
norodý repertoár, či inovačný prístup v 
š iroko m hudobnom poňatí charak te rizujú 
SCO ako pio nie ra v o blas ti orchestrálnej 
hudby. a svojom tvorivom ko nte má 
vyše 100 C D, z kto rých mno hé získali i 
medzinárodné ocenenia. Po pri klas ic
kých skladateľoch nahral a uv iedol i diela 
súčasných britských auto rov (viac ako 50 
d ie l), absolvoval množstvo zahraničných 
turné- okrem iné ho i vo Francúzsku, Ne
mecku, č i Ho ng kong u a unikátnymi vý
chovnými projektmi sa venuje aj rozvoju 
hudobné ho vzde lania. 

Podujatie priprav ila spoločnosť Hoechst 
Mario n Roussel v spolupráci s Britskou 
rado u na Slovensku a nezávislou produ
centskou agentúrou Karo l Fajth zo Stu
pavy . 

19.00 h Chvíle s koledou ... _ 
Výber z najznámejších vianočných 
piesní slovenských, českých, poľských 

a rakúskych. 
20.00 h Cestou do Betlehema 

Sviatočné posedenie s výtvarníčkou 
Y. Axamitovou o tvorbe nielen via
nočnej. 

2 . sviatok vianočný (26. 12.) 
l 0.05 h Strieborný hlas trobky 

Koncert z tvorby Vejvanovského, 
Vivaldiho, Haydna, Telemanna a ď. 

so slávnymi trubkármi M. André, M. 
Kejmarom. 

13.05 Medzinárodný rozhlasový festival -
Slovensk6 historick6 organy 
Organ firmy Rieger v Liptovskom Mi
kuláši. 

14.05 h Zámam zo sltvnostn6ho koncertu 
Detsk6ho a mládežníckeho zboru 
Slovensk6ho rozhlasu v Bratislave 
pri prťležitosti 45. výročia založenia 
zboru 

27. decembra 
13.05 h Medzinárodný hudobný festival -

Moskovský úspech 
košického speváka 

Ruský basista Oleg Korotkov patrí už nie
kol'ko rokov k protagonistom košickej opery. 
Má za sebou viacero úspechov na medziná
rodných speváckych súťažiach, o. i. v Karlo
vých Varoch a v Bratislave. K nim pribudol 
teraz ďalšf. Na základe úspešného konkurzu 
pozvali Korotkova do titulnej úlohy Borisa 
Godunova v moskovskej Novej opere. Insce
nátori použili pomerne zriedkavo uvádzanú 
originálnu verziu diela. Musorgského inštru
mentáciu považujú odborníci za "brutálnej
šiu" a naivnejšiu ako Korsakovovu, avšak k 
námetu priliehavejšiu a výstižnejš ie vyjad
rujúcu atmosféru starého Ruska, než "učesa
ná" verzia Rimského-Korsakova. 

Kritiky vyzdvihujú hlavne hudobné naštu
dovanie dirigenta Jevgenija Kolobova, s vý
hradami prijímajú réžiu Valerija Beljakoviča. 

Podanie hlavnej postavy O. Korotkovom 
hodnot ia zväčša ako hlasovo vel'kolepé, ide
álne zodpovedajúce požiadavkám partitúry. 
Rovnako vysoko oceňujú aj herecký vklad 
košického speváka. rs 

ADVENTNÍ KONCERT 
DOBRÉ VÚLE 

V pražskom Kosto le sv. S imo na a 
Judu sa pod záštito u prezide nta ČR 
Václava Havla uskutočn il 29. novem
bra Adventný koncert dobrej vôle. 
Okrem českých popre dných umelcov J. 
Suka, Z. Kloubovej. Sukovho komor
né ho orchestra a detské ho spevácke ho 
z boru Bambini di Praga na ko ncerte 
vystúp ila aj s lovenská sopranistka Eva 
Blahová. Príje m z koncertu bol veno
vaný Nadácii Olgy Havlovej. 

S unikátnymi exponátmi sa mohli stretnóf 
návštevníci Malokarpatského mózea v Pe
zinku. Na výstave o histórii mesta sa po pr
vý raz objavila o. i. aj dobová fotografia ro
dičov známeho dirigenta a skladatefa ľ.u
dovíta Rajtera v pôvodnom ráme. To, že tí
to Pezinčania boli umelecky založenou ro
dinou, svedčí aj rám s originálnymi hudob
nými motívmi. Text a snímka P. Erdziak 

Slovensk6 historick6 organy 
Organ M. Šašku z 19. stor. v Necpaloch 

19. 15 h Hudba domova 
Hudobno-slovné pásmo o hodnotách 
života 

20.00 h Hudba oslovuje človeka 
Krása, sila a fi lozofia hudby v naj
krajších hudobných hodnotách 

21.00 h W. A. Mozart: Figarova svadba 
Komická opera v naštudovaní vyni
kajúcich sólistov, Zboru štátnej ope
ry vo Viedni a Viedenských fi lhar
monikov s dirigentom E. Kleiberom 

28. decembra 
13.05 h Medzinárodný rozhlasový festival -

Slovensk6 historick6 organy 
Historický organ v Liptovskom sv. Jáne 

29. decembra 
13.05 h Medzinárodný rozhlasový festival -

Slovensk6 historick6 organy 
Historický organ v Dúbrave 

30. decembra 
13.05 h Medzinárodný rozhlasový festival -

Slovensk6 historick6 organy 
Historický organ M. Podkonického z 

ORGANOVÉ KONCERTY 
pod 

Pyramídou 
29. november 1998, nedela 10.30 h 

Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 

Monika Melcová (Slovenská republika) 

20. december 1998, nedela 10.30 h 
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 

János Pálór (Maďarsko) 

24. januú 1999, nedela 10.30 h 
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 

Imrich Szabó (Slovenská republika) 

21. februára 1999, nedela 10.30 h 
Koncertné štúd io Slovenského rozhlasu 

Daniel Roth (Francúzsko) 

21. marec 1999, nedela 10.30 h 
Koncertné štúdio S lovenského rozhlasu 

Ekkehardt Richter (Nemecko) 

18. aprfi 1999, nedela 10.30 h 
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 

Ferdinand Klinda (S lovenská republika) 

K oncerty sa vysiel {Jjú v priamom prenose 

na stanici Slovensko 2 - Rádio Devfn. 

Českí umelci 
chorým a opusteným 

Sériu benefičných koncertov na Slo
vensku zača li 4. novembra v Bardejov
ských kúpeľoch český husľový vinuóz 
Václav Hudeček s klaviristom Petrom 
Adamcom programom z die l Wolfganga 
Amadea Mozarta, Ludwiga van Beetho
vena, Césara Francka a Bohuslava Marti
nô. Výťažok z koncertu odovzdal i Zdru
ženiu na pomoc ľuďom s mentálnym po
stihnutím. 

Šnúra koncertov pokračovala vystúpe
n ím umelcov v kežmarskej Základnej 
ume leckej škole a výťažok odovzdali Sta
nic i opatrovateľskej služby. Tiež sa pred
stavili breznianskemu publiku v tamojšom 
evanjelickom kostole. Vybrané vstupné 
malo dvoch adresátov - Detský domov vo 
Valaskej a Ústav sociá lnej starostlivosti 
Brezno-l lálny. Po benefičnom koncerte v 
Trnavskom d ivadle na prospech dvoch ta
mojších Detských domovov V. l-ludeček a 
P. Adamec ukončili turné po S lovensku 
8. novembra v Kráľovskej s ieni Zvolen
ského zámku. Finančné prostriedky z tohto 
koncertu využije zvolenská Nemocnica s 
poliklinikou na prístrojové vybavenie. 

Koncerty každoročne organizuje ban
skobystrická poločnosť Arcade, s. r. o., a 
sponzorsky ich podporil podnikateľ Ju raj 
Hruška. 

9 
pol. 18. stor. v evanjelickom kostole 
v Sv. Kríži- Lazisku 

Silvester (31. 12.) 
12.00 h Piano cirkus - alebo klavír pre 2 až 

40n1k 
žartom o kurióznych skladbách pre 
klav ír. 

21.00 h J. Strauss: Netopier, opereta v 3. dej. 
Galapredstavenie Viedenských fi lhar
monikov pod taktovkou H. v. Karajana 

Nový rok (1. l. 1999) 
l 0.20 h Novoročný koncert 

W. A. Mozart: Koncert pre klavír a 
orch. č. 18, c mol, O. Barenboim, 
English Chamber Orchestra, dir. D. 
Barenboim, L. v. Beethoven 9. sym
fónia d mol, op. 125, spievajú H. 
Gusdenová, S. Wagnerová, A. Der
mola a L. Weber 
Singverein der Gesellschaft der Mu
sikvercin Wien a Viedenských fil
harmonikov diriguje E. Kleiber 

16.00 h Hviezdy koncertných pódil 
Klavirista Ivo Pogorelič 
(F. Chopin, P. I. Cajkovskij) 

SOSR 
koncom novembra 

Vstup do bratislavskej koncertnej sezó
ny býva náročný. Štyri festivaly a začia
tok cyklu koncertov vo filharmónii je na
ozaj zaťažkávajúcou skúškou pre každé
ho, kto c hce byť pri tom. Do udalostí pri
spel napokon aj Symfonický orcheste r Slo
venského rozhlasu, jeho šéfdirigent Ró
bert Stankovský a hosť - violončelista Ján 
Sláv ik. Malo by byť uvedené, že tento 
otvárací koncert rozhlasovej sezóny mal 
pôvodne viesť Dr. Rajter. Zdravotné pro
blémy však pôvodný zámer zmarili a v 
pohotovom záskoku nastúpil Róbert Stan
kovský. So zmenou súvisela aj zmena pro
gramu: namiesto Brahmsovej 2. symfónie 
znela jeho 4 . symfónia. Koncert ako ce
lok nevybočil z rámca dobrého priemeru. 
Haydnovské variácie Johannesa Brahmsa 
na úvod boli pružným odrazovým mostí
kom, plným dynamizmu, pestrou paletou 
obrazov, scén. Hoci ide o závažné die lo, 
ideálne splnilo aj funkciu "ouvertúry". 
Haydnov Violončelový koncert D dur v 
podaní Jána Slávika a SOSR-u už bol 
trochu problémovejší. SOSR je typom 
orchestra, ktorému Haydnov štýl neveľmi 
vyhovuje. Ján Sláv ik sa tiež slobodnejšie 
pohybuje vo svete komornej hudby, o 
čom svedčí jeho účinkovanie s Moyzeso
vým kvarte tom alebo s Danou Varínskou. 
Haydnov Koncert mu chv íľami robil pro
blémy v oblasti i ntonačnej istoty, čo je v 
tejto hudbe veľmi háklivá vec. Pritom ne
c hce byť vôbec povedané, že to bol ne
kvalitný výkon. 

V Brahmsovej 4. symfónii bolo všetko 
v rámci štandardu. Veľmi pekne a inšpi
rujúco vyznela najmä druhá časť , ktorá inak 
môže byt' po lucháčskym problémom. 
Záverečná passacaglia vystupňova la s itu
ác iu v rozhlasovom Koncertnom štúdiu 
do správnej koncertnej polohy. Mf 

KONKURZ 
Riadite ľ Štátneho ko m o rné ho o r

c hes tra Ž ilina vypisuje konkurz 

n a o bsad e nie miest 

- hráča do sku piny hus lí 
- hráča na l . lesný roh 
- hráča na 2. lesn ý ro h s povinnosťou 

hry na l . lesný roh. 
Podmie nkou prijatia je a b solutó

rium konzervatória a le bo VŠ hudob
né ho smeru . 

K o nkurz sa s kla d á: 

- z voľnej a rýchlej časti koncertu z 
obdobi a klasicizmu, 

- z hry z orchestrá lnych partov. 
Uzávierka p rihlášok je l l . l . 1999. 

Cestovné hra díme le n p rij a tým uc há
dzačom. S lo bodným poskytne me uby
tovanie. Uchádzač i budú na konkurz 
pozvaní písomne a lebo te lefonid.y. 

.. ====~====~~~~~======================~ 



K novej zbierke vianočných piesní, vinšov a hier 
Podobu kresťanských Vianoc u nás vo veľ

kej miere ovplyvnila ľudová zbožnosť a ľu
dová viera. l~h špeci fický odraz j e zachova
ný v repertoári v i anočných piesní. Súčasťou 
týchto piesní bol aj tzv. ľudový vianočný re
pertoár - koledy, ktoré sa spieval i mimo 
chrámu ako súčasť ľudových zvykov a oby
čajov. Dos i aľ nepoznáme odpovede na pod
statné otázky formovania tohto repertoáru, 
najmä na úlohu , ktorú v tomto repertoári 
zohrali prieniky folklórnej a umelej hudby. 
ústnej a komponovancj tradície. Predpo
kladom k poznávaniu tohto bohatého reper
toáru je v prvom rade j eho sprístupnenie v 
podobe spevníkov, zbierok a antológií. 

Bezprostredne na vianočný trh prichádza 
nová zbierka. ktorú pripravi l Ondrej Demo 
pod názvom Vianočné fudové koledy, vinše 
a hry (Vydavateľs t vo Matice slovenskej -
združenie Prebudená pieseň, 1998). Po an
tológi i Evy Krckov ičovej Slovenské koledy 
z roku 1992 predstavuje zbierka Ondreja 
Der11í1 z hľadiska materiálu druhý význam
ný .s9Jčný čin, ktorý prináša syntetizujúci 
pohľad na túto významnú zložku slovenskej 
ľudovej p iesňovej tradície. 

Antológia Evy Krckovičovcj vychádzala 
zo zhodnotenia starších, archívnych a publi
kovaných prameňov s využitím zápisov 
množstva zberateľov od začiatku 20. storo
čia, pričom vlastné výskumy autorky pred
stavovali skôr ich doplnok. Zbierka Ondrej a 
Demu. dlhoročného pracovníka redakcie 
ľudovej hudby, j e výsledkom vlastného zbe
rateľského úsilia - dlhodobých kontaktov o 
spevákmi, hudobníkmi , dedinskými folk
lórnym i skupinami , ktoré rozvíjal. počas 
svojho pôsobenia v rozhlase. Ukázalo sa, že 
zmyslom tej to spolupráce nebola len prípra
va konkrétnych rozhlasových relácií cyklu 
K lenotnica ľudovej hudby, ale aj veľmi pre
zieravé získavanie zvukových nahrávok s 
možnosťou ich uchovania v rozhlasovom 
archíve. Z tohto h ľadi ska zbierka prináša 
pomerne homogénny materiál: v i anočný re
pertoár .• dmamy. ktoré pochádzajú z časo
vo ohraničeného obdobia posledných tridsia
tich rokov. Piesne boli t.a.mamcnané v po
dobe, v akej sa tachovali v tradičnom pro
stred í buď v aktívnom speve alebo už len v 
pamäti interpretov. Zo spätného pohľadu 
t.bierka nepriamo 1.achytáva význam a mies
to vianočných zvykov, obyčají a piesní vo 
vedomí ich nositeľov. Odkrýva vzťah k tra
dícii V ianoc, ktorá v prostredí vidieka žila 
svojím vlastným životom, bez ohľadu na 
rozporuplný vzťah oficiálnych zložiek do
bovej kultúry k týmto sviatkom. O podo
bách cenzúry napokon vypovedá skôr žáner 

skladateľských úprav ľudových vianočných 
piesní. než ich záznamy od pôvodných no
siteľov a interpretov. 

Úvodný tex t zbierky stručne pribl ižuje 
pôvod vianočných sv iatkov a ich formy v 
tradičnom prostredí na Slovensku , osvetľuje 
základné rozčlenenie materiálu, venuje sa 
stručnej hudobnej a tex tovej charakteristike 
celého repertoáru s cennými postrehmi naj 
mä k interpretačnej stránke a viachlasu (má
lo prehľadné č lenen ie do podkapitol však 
sťažuje orientáciu čitate ľa , napr. formová 
stavba nemusela byt' vyč lenená osobitne, 
ale len ako súčasť hudobnej charakteristi
ky). Úvod uzatvára osobné vyznanie zosta
vovateľa zbierky k tejto významnej zložke 
ľudového spevu. V pozadí úvodnej štúdie j e 
prítomná myšlienka o prepojení viacerých 
umeleckých druhov a žánrov do jedného cel
ku pri slávení kresťanských Vianoc. Výroba 
betlehemov ako "zhmotnenie" biblického 
príbehu do statického obrazu, pieseň ako 
prerozprávaný bibl ický príbeh a vianočná 
hra ako j eho rozvinutie do priestoru - to 
všetko tvorí základnú myšlienkovú niť, kto
rú autor v úvodnej štúdii sleduje ako vstup k 
materiálovej čast i zbierky. 
Zostavovateľ prináša v zbierke pokus o 

roztriedenie materiálu. ktorý by napfňal 
okrem rešpektovania doterajších poznatkov 
aj praktické potreby čitateľa a užívateľa 
publikácie. Vychádza z roztriedenia, ktoré 
uplatnila Eva Krckoy ičová vo svojej anto
lógii ako hypotetickú vývinovú di ferenciá
ciu v i anočných piesní na svetské, duchovné 
a pastorálne koledy. Dopfňa ich však o ďal
"ie kategórie (novoročné koledy. vianočné a 
trojkráľové hry). Zbierka zároveň potvrdila, 
že hranice medzi j ednotli vými kategóriami 
ľudového vianočného repertoáru sú často 
vágne, motívy sa prcskupujú, kombinujú a 
pri väčšej skupine variantov nerešpektuj ú 
ani základné typové rozč lenenie. Tým vzni
kajú problémy s jednoznačným zaradením 
piesne do j ednej z vymedzených skupín. 
Napríklad pri žartovných paródiách na pie
seň Čas mdosti veselosti. ktoré máme na 
našom út.cmí dokumentované početne v ce
loslovenskom t.áberc, dochádza k rozporu -
je žartovná pijanská paródia na duchovnú 
koledu ešte duchovnou koledou? Práve sa
motný princíp parodickej tvorby ako neváž
nej paródie na vátnu predlohu je výrazom 
svetského elementu v najv lastnejšom zmys
le slova. Spomínaný prík lad len dokumen
tuje veľmi úzke prelínanie duchovného a 
svetského elementu v ľudovej vianočnej 
tvorbe vo všeobecnosti. Autor riešil tento 
rozpor napokon vhodným spôsobom - pri 

začlenen í k duchovným koledám uvádza 
paródiu ako textový variant osobitne iným 
typom písma. Vyč l enenie pastorálnych ko
lied, ktoré rozvádzajú biblický motív pas
tierov, j e z historicko-vývinového hľadiska 
oprávnené. Je však otázne, či j e prítomnosť 
motívu pastierov, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť bibl ického príbehu, j ediným kritériom 
na vyčlenen ie pastorálnych kolied. Siroká 
variantná skupina piesnf Pásli ovce vala i 
sa zvyčajne zaraďuje medzi pastorálne kole
dy. Jeden 1 týchto variantov, uvedený v zbier
ke, však zároveň naznačuje kontamináciu s 
motívmi duchovnej koledy- vianočnej epic
kej piesne s témou o Márii hľadajúccj noc
ľah . Okrem piesní prechodného typu a kon
tamináci í sa skupina pastorálnych kolied v 
Dcmovcj zbierke črtá ako pomerne vyhra
nená a potvrdzuje aj naše novšie výskumy -
k pastorálnym koledám zaraďujeme pre
dovšetkým piesne. ktoré tvoria (tvorili) sú
čast' betlchcmských hier, alebo piesne, ktoré 
predstavuj ú dialógy pastierov a naznačujú 
vzťahy k historickej pastorclovcj tvorbe. K 
spoj eniu ~vet :,kých a detských kolied do 
jednej skupiny autora motivoval spoločný 
hudobnoštýlový 1áklad a blízkosť nápcvo
vých typov. avyšc, aj bi blické motívy v 
detskom repertoári vystupuj ú v ich "svet
skej " podobe; detské vinše a koledy majú z 
tohto h ľadiska osobitnú poetiku. 

Zbierka sa orientuje na slovenský reper
toár. Piesne. vinše a hry pochádzajú z úze
mia celého Slovenska a z prostredia sloven
skej menšiny (Slováci v Rumunsku), avšak 
s určitým dôrazom na niektoré regióny. N ie 

náhodou autor sústredil svoj zberateľský zá
ujem najmä na horské oblasti stredného a 
severného Slovenska, v ktorých koledy osta
li v živej tradícii (L iptov, Kysuce, Orava). 
Na druhej strane z nížinných, menej počet 
ne zastúpených regiónov zbierka prináša nie
koľko zaujímavých a menej známych pies
ňových typov. Za prínos pokladáme uverej 
nenie zápisu ni ekoľkých inštrumentálnych 
melódi í; vedľa nich totiž vystúpi nápadnej
šie do popredia inštrumentálny základ me
lodiky mnohých v i anočných nápevov. Pri 
rozšírených a známych piesňových typoch 
autor zvolil vhodné riešenie - uverejnenie 
viacerých variantov. Prostredníctvom tých
to variantov j e možné naznačiť regionálne a 
lokálne odlišnosti vo vi anočnom repertoári 
a v prípade spevníkových verzi í piesní po
rovnávať ich paralely v ústnej tradícii. Oso
bitne cenným prínosom zbierky je zachyte
nie viachlasnej interpretácie kol ied, ktorú 
nemáme zati aľ dokumentovanú v dostatoč
nom rozsahu. Zbierka k nej prináša zaují
mavý materiál z viacerých regiónov. Uverej 
nenie vi anočných hier a umiestnenie piesní 
v ich rámci tvorí vhodný materiálový doplnok 
k publikovaným prácam Martina Slivku. 

Pozitívnou stránkou zbierky sú transkrip
cie piesní. Sú dostatočne prehľadné a j edno
duché, určené pre potreby širokej vrstvy zá
ujemcov. Prezrádzajú dobrú znalosť piesňo
vej štruktúry, predstavujú preto spoľahlivý 
prameň aj pre vedecký výskum. Register 
podľa regiónov má praktický význam a uľah
čí vyhľadávan ie kolied podľa oblastí a loka
lít. Napokon niekoľko slov k výtvarnej vý
bave publikácie. Dnes sa môžeme častejšie 
stretnúť s vydaniami. ktoré majú hodnotný 
obsah s málo profesionálnym vizuálnym 
riešením. Výtvarná stránka zbierky, pripra
vená s vkusom a citom pre mieru, tvorí 
vhodnú paralelu k j ej obsahu; urči te pri pc
j e k zvýšenému záujmu o publikáciu. 

Výberom vyše 200 piesní sa zbierka via
nočných kol ied Ondreja Demu pribl ižuje k 
materiálovým prácam stredného rozsahu. 
Okrem sprístupnenia ľudového vi anočného 
repertoáru pre širšiu verejnosť splní v budúc
nosti aj dôld itú úlohu pramcnného zdroja 
pre ďalší výskum (1. publikácie sa "vytratil" 
údaj o roku vydania!). V Poľsku a v Maďar
sku sa dnes mô/u odborníci aj Láujcmcovia 
z radov širokej vcrcjno~t i opierať o poznat
ky. ktoré ~ú výsledkom dlhodobej spoluprá
ce ctnomuzikológov. folkloristov, hudob
ných historikov a hymnológov. Základom 
tejto spolupráce je 1.11a losť a sprístupnenie 
širokého materiálového fondu, ktorý u nás 
zatiaľ nic j e k dispot.ícii v želateľnom množ
stve a rozsahu. Nová t.bicrka ľudových via
nočných kol ied j e jedným z krokov k tomu
to sprístupneniu. 

HANA URBAN COV Á 

Encyklopédia vážnej hudby 
Poj em vážna hudba vzbudzuje u 

mnohých predstavu "strašiaka". O 
tom , že treba pre ňu niečo urobiť sa 
netreba osobitne rozpi sovať. T ento 
f akt j e o to dô ležitej ší, že po to tál 
nom útlme hudobno-vydavateľských 

ambíc i í na našej pro fesionálnej scé
ne, sa tej to tém y ujímajú vydavateľ

ské subjek ty so široký m edičným 

spektrom. Musíme preto vítať každú 
ich aktivitu . Napríklad aj najnovšiu 
encyklopedickú prácu venovanú pro
pagác ii vážnej hudby. S taký mto po
činom v predv ianočnom čase prišlo 
vydavateľstvo PERFEKT. 

Knižk a j e prek lado m anglického 
orig inálu The Ultimate Encyclopedia 
of Classical Music z roku 1995. ktorú 
zostavil Robert Ainsley, pre ložila Mi
lada Pauleová a zodpovednou redak
to rkou publikácie j e Katarína Lako
tová. 

Na m etódy č i formy a spôsoby ší
renia encyk lopedických poznatkov mô
žu byť rôzne názory. Faktom ostáva, 
že i napriek všetkému úsi l iu a teore
tický m k oncepciám našich hudo b
ných pedagógov, stav estetického k ul
tivovania verejnosti j e čoraz nižší a 
nižší. Ide to t iž o to, že intelektuálny 
stav m ožných perc ip ientov v indu
strializovanej a konzumnej spoločnos
ti (p rirátajme aj počítačovo- in for-

mačný " boom " prostredníc tvom rôz
nych m édi í) si zrejme vyžaduje aj 
adek vátny prí tup k po tenc ionálne
mu čitateľov i. C itovaná ang lic ká en
cyklopédia j e určená laikom z naj ši r
šieho spoločenského prostredia, kto rí 

vážnou hudbou prichádzajú do sty
ku na k oncertoch filharmonického ty 
pu, v rozhlase, prostredníc tvom zvu
kových nos ičov a pod. Z tohto vy
pl ýva aj k oncepc ia knihy, ktorá sta
v ia predovšetký m na prehľadnosti , 
ale aj početných , pre pochopenie 
podstaty veci nezanedbateľných in
formáciách, sprostredkovávaných tex
tom č i v izuálne (grafikou, bohatými 
ilustráciami , tabulkami a pod .). T o 
sú hlavné črty knihy, ktorá i ste zau 
jme k aždého č itateľa, k to rý sa bude 
chcieť dozvedieť čo najviac zaujíma
vých, faktic kých (nie didaktických) 
informáci í o hudbe, j ej t vorcoch a 
prostried koch interpretácie hudby 
tak , aby sa mu tzv. vážna hudba stala 
b l ízk o u, zrozumiteľnou a priťahujú

cou k ďa lš iemu prehlbovaniu poznat
kov o nej . 

Encyk lopéd ia vážnej hudby zaujme 
predovšetkým svoj ou atrak tívnou ad
j ustáciou, čo bude zrejme veľmi dôle
žitým aspektom pre vzbudenie zá
ujmu o vážnu hudbu u jej prijímate ľa. 

.., MARIAN JURÍK 



2 PEKTRU l 
Slovenská hudba na americkom kontinente 

V krásnom prostredí univerzálneho mesta 
Boulder na úpätí americk~ho pohoria Rocky 
Mountain, asi hodinu cesty autostrádou l Den
veru, sa na pôde University of Colorado ko
nalo Vl. medzinárodn~ kon'trabasov~ sympó
zium (Fourth Rocky Mountain International 
Double Bass Symposium). L<~meran~ na štú
dium hry na kontrabase v hudbe k lasickej, 
só lovej i orchestrálnej a jazzc. Nickorko de
siatok študentov z viacerých amerických uni
vcrlft malo šancu stretnút' sa s nálOrmi po
predných hráčov a sólistov na kontrabase l 

USA a Európy. 
Prezidentom sympózia a jeho hlavným uspo

riadateľom bol pedagóg l kolorádskej univer
zity Paul Erhard. Z kontrabasových sólistov 
sa podujatia zúčastnili sólobasista z Boston
skej filharmónie Paul Ellison, t. č. pre; ident 
lSB (Medzinárodná spoločnost' kontrabasis
tov sídliaca v Houstone}, John llood - kon
trabasista fi lharmónie z Philadelphie a peda
góg Univerzity v Baltimore. Z európskych 
hostí sa podujat ia zúčastnili Gottfricd Engels 
- pedagóg Vysokej hudobnej školy v Kolíne 
nad Rýnom a Radoslav Sašina - kontrabaso
vý virtuóz a pedagóg VSMU v Bratislave. 
Verkou hviezdou tohto podujatia bol jazzový 
basista John Clayton - svetoznáma osobnost' 
z County Basic Orchestra, neskôr pôsobiaci 
ako sólobasista filharmónie v Amsterdame, 
ktorý bol tiež dirigentom a skladateľom 
Clayton-Hami lton Jazz Orchestra. V súčas
nosti sa okrem sólových vystúpení venuje 
kompozícii a aranžmán. Za zmienku stoj í j e
ho slávna pieseň "The Star Spangled 
Banner" napísaná pre Whitney Houston. 

... 
Radoslav Šašina s účastnťkmi majstrovských kunov 

Počas sympóL.ia prebiehali prednášky a 
praktick~ cvičenia, na ktorých každý zo sóli 
stov predviedol svoje pedagogick~ metódy. 
Američania majú veľmi intenzívny vzťah k 
jazzu, ktorý j e podmienený predovšetkým 
ich rytmicko-harmonickým cítením. Ak sa 
niekto učí hrať na kontrabase, predpokladá sa 
j eho uplatnenie v jazzovom combc či orches
tri , a to hrou pizzicato. K lasické školenie 
kontrabasového hráča bolo demonštrované 
rozličnými pohľadmi na kontrabasovú meto
diku. Ell ison vynikal svoj ou ľahkost'ou a vir
tuóznou technikou pravej ruky (hrá s fran
cúzskym držaním s láčika). Hood bol veľmi 
transparentný pri príprave orchestrálnych 
partov, Engels laujal svojím vzťahom k sta
rej hudbe, Erhard predvádzal pedagogické 
výs ledky s nadanými deťmi a u Sašinu bola 
ocenená slovanská plasticita výratu. mnol.
stvá nuansov vo frázovaní a dynamike. 

V recitálových programoch vystúpili všet
ci spomínaní sólisti. Zazneli diela od G. Fres
cobaldiho, J. S. Bacha, bratislavského J. M . 
Spergera. G. Bottesiniho, cez j aZL. (so spe
vom) Johna Claytona až po súčasných auto
rov - Gonzálesa, Mirouzeho, Rabatha, Pro
toa. R. Sašina prezentoval na tomto podujatí 
hudbu troch slovenských autorov. Rajterovu 
Sonátu pre kontrabas a klavír z r. 1964 a dve 
prem iéry, ktoré vznikli na objednávku pria
mo pre túto prílc.litost'. llja Zeljenka napísal 
Americké capricc io, vtipnú skladbu, ktorá 
bohato využíva autorovi v lastnú rytmickú 
pulzáciu s jemnou esenciou jauového vlne
nia. ová skladba Vladimíra Bokesa sa volá 
Ostináto pre kontrabas a klavír. Využíva 
zvukové a tónové kontrasty oboch nástroj ov 
na po;adí až barbarsky znejúceho ostinátne
ho rytmu. Kadencia sólového kontrabasu 
rozdelí prúd hudby na dve časti , kde dochá
dza k výmene L.vukových polôh nástrojov, k 
uvoľneniu rytmu a skladba sa rozplýva v naj
vyšších, takmer nepočutcľných na.loletoch. 
Všetky tri slovenské skladby zaznamenali na 
americkej pôde verký ohlas. Recitál bol do
plnený o niekorko rozsiahlych virtuóznych 
skladieb kontrabasového romantika G. Botte
siniho, ktoré Sašina predviedol s obrovským 
nasadením, čo poslucháči ocenili dlhotrvajú
cim potleskom. Aj výkon klaviristky Dany 
Sašinovej bol hodnotený najvyššími para
metrami. 

Po skončen í aktivít na kolorádskej univer
zite Saši novci pricestovali do Chicaga, kam 
boli pozvaní tamoj šou organizáciou "Bass 
Club Chicago" a j ej predstavi teľom Gregom 

Snímka archív 

Sarchctom. členom orchestra Lyrickej opery 
v Chicagu, pedagógom na Columbia College 
v Chicagu a na Northern University v De 
Kalbc. Konali sa tu dve "master classcs" na 
hudobných oddeleniach prestížnych súkrom
ných škôl a Sašinovci vied li majstrovskú 
triedu na Univerzite v De Kalbe, ako aj maj
strovské kur1y na jednom 1 najprestížnej ších 
hudobných učil íšť v USA - na Columbia 
College, súčasne s večerným kontrabasovým 
recitálom. kde opiiť odznela slovenská hud
ba. Účastn íc i pedagogických i koncertných 
vystúpení Šašinovcov boli takí nadšení, že v 
posledných dňoch ich pobytu v USA si žia
dali súkromné lekcie a prejavili záujem o 
štúdium v Sašinovcj kontrabasovcj triede na 
VSMU v Bratislave. Podľa oficiálnych vy
j adrení l pozícií pozývateľov bol prejavený 
láujem o spoluprácu aj v budúcnosti. 

MEDZitlflltODtlfl KUMJUtfl SOTfiZ KOSICE 
PRI)fiTfl DO EMCY 

V dňoch 23.-
25. októbm l 998 
sa uskutočnilo 

v O lo generál
ne zasadnutie me-

~n Union of Music dzinárodnej or-
Com.,.utlons for Youth g:1nizácie "Eu-

ropean Union 
of Music Competitions for Youth" 
(EMCY). Táto organizácia so sídlom v 
Mníchove združuje národné a medzi
národné súť:1že pre ml<1dých hudobní
kov z celej Európy, vytvára platformu 
pre spoluprácu medzi súťažami. organi
zuje európske koncerty laureátov súťa

ží, udeľuje ocenenia EM CY na Slít~lži

ach, spolupracuje s UNESCO. 
Org:wizácié1 založená pred 33 rokmi 

v Bruseli združovala pôvodne len tri 
štáty - Belg icko, Francúzsko a Nemec
ko. Potreba výmeny skúseností z OTga
nizovania úfaží, tarostlivo ti o mladé 
talenty, po tupne roz.liírih1 túto organi
záciu o ďalšie .štáty Európy, takže počet 

členských št;ítov stúpol na vié1c ako 
dvad at: 

Generálne zasadnutie bolo hosťom 
nórskej organizácie učiteľov, ktorá v 
dňoch 19.-25. októbm 1998 organizo
va l:! medzinárodnú súťaž čelistov. 

Obsadenie zasadnutia bolo skutočne 

medzinárodné - zúčastnili sa ho účast

níci z 22 krajín Európy. Slovensko bo
lo zastúpené "M edzinárodnou klavír
nou súťažou Ko.~ice" a "Asociáci:1 uči-

1ST INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 
PIANO BRATISLAVA 

1. MEDZINÁRODNÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 
25.- 27. NOVEMBER 1998 

V dňoch 24.-27. novembra usporiadalo 
Konzervatórium v Bratislave Medzinárod
nú klavírnu sút'až Piano Bratislava pre štu
dentov umeleckých škôl vo veku do 22 ro
kov. Veková kategória mladých umelcov 
klavi ristov, inštrumental istov i spevákov 
pociťóvala výrazný nedostatok súťaží tohto 
typu, preto Konzerv-atórium v Bratislave 
pripravilo rovnakú súťaž aj pre akordeoni
stov (Coupe Mondiale 1997), huslistov 
(Národná husľová súťaž o Cenu K. Dobiá
ša. 1996), spevákov (M edzinárodná spe
vácka súťaž Ca v. Carlo Vendera 1997). 

Na Medzinárodnej klavírnej súťaži Piano 
Bratislava sút'aži l i účastníci zo 6 krajín. 
V ýkony hodnotila porota zložená z vý
znamných klavírnych virtuózov a pedagó
gov: Halina Czerny-Stefanska ( Poľsko) -
čestný predseda poroty, Ida Černecká (Slo
vensko) - predseda poroty, Amalie Mali ing 
(Dánsko), Elena Richter (Rusko), Jil'í 
Skovajsa (Česká republika}, Peter Čerman 
(Slovensko). SúťaZi aci už v l. kole L.aujali 

Výsledky súťaže: 

l. cena Jean Muller, Luxembursko 

2. cena Ekaterina Richter, Rusko 

teľov hudby Slovenska " zastupovala 
národné súťaže. Predmetom j ednania 
bolo prerokovanie nového .štatútu orga
nizácie, odzneli predná.~ky predstavite
ľov členských organizácií. ktoré patria 
pod UNESCO atď. 

"Medzinárodná khiVírna súťaž Ko/~i

ce" pre deti do l 5 rokov svojimi piati
mi ročníkmi už vstúpila do hudobného 
živow Slovenska aj okolitých .~tátov 
svoj ou úrovňou a vysokým umeleckým 
kreditom. Pred dvoma rokmi požiélda/<1 
o vstup do org:mizácie EMCY. Né! ge
nerálnom zasadnutí bolo j ej členst vo v 
tajnom hlasovaní prijaté a wk sa zara
dila medzi wké zmíme súťaže. ako 
Jugend musiziert v Nemecku. Concer
tino Praga v Čechách. Smewnová sút~1ž 
v Čechách. élfiorwl festival of Music 
for Youth v A ng licku, Premio Jovens 
Musicos v Portugal ku Mď. "Asoci:ícia 
učiteľov hudby Slovenska ", ktorá za
stupov:! la národné súťaže zatiaľ ostáva 
ako čakateľ. 

Podľa slov generálneho sekretára 
EMCY Dr. Eckhardta Rohlfsa má or
ganizácia záujem o zmapovanie hu
dobného života na Slovensku - hlavne 
školstva, skonwktovať organizácie. 
ktoré Sél smrajú o výchovu mh1dých ta
lentov v hudobnej oblasti a pod. 

Veríme. že aj týmto vstupom pomá
hame skladať mozaiku pre vstup Slo
venska do velkej spoločnej Európy. 

ruDITA BARTHOV Á 

Ekaterina Richter z Ruska (2. cena) 
Snímky M. Jurík 

vysokou umeleckou úrovňou , ktorá našla 
verký ohlas v širokej odbornej verejnosti . 
Na súťaži odznel i L.ávažné skladby klavír
nej literatúry ako Toccata R. Schumann 
(Ekaterina Richter, Rusko), Sonáta h mol 
F. Chopi na (Jean Muller. Luxembursko}, 
Sonáta b mol F. Chopina (L. Fančov ič, 

Slovensko), Danteho sonáta F. Liszta (K a
mil Mihalov, Slovensko), Karneval R. 
Schumanna (Jan Divoký, C:eská republika). 
Osobitným prínosom bola veľmi objavná, 
rozdielna a zaujímavá interpretácia sk la
dieb E. Suchoňa v podaní zahraničných in
terpretov. 

3. cena Ladislav Fančovič, Slovensko 
Kamil Mihalov, Slovensko 
Martin Quist Hansen, Dánsko 

Čestné uznanie Karin Kočišová, Slovensko 
Cena Spoločnosti E. Suchoňa 
za najlepšiu interpretáciu skladby E. Suchoňa Metamorfózy pre klavír 
Ekaterina Richter, Rusko 

Cena Spoločnosti E. Suchoňa 
za najlepšiu interpretáciu skladby E. Suchoňa Toccata 
Martin Quist Hansen, Dánsko 
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Bagin. P.: Bilancia a perspektívy ... 
Bagin. P.: Slovo k jubileu 
Bagin. P.: Vera či m~lo? 

ÚVODNÍKY 

Glockov~ . M.: Heuréka! V Bymici (bol) koncen 
Javorský. 1.: Smiem prositl 
Javorský. 1. : "Staré" a "nové" v hudbe 
Jurrk, M.: Adresát nezn~my? 
Jurrk. M .. Ako ďnlej .. .'l 
Jurrk. M.: Bez emócií a senlimentu ... 
Jurrk. M.: Dmýka sa to aj nás 
Jurrk. M.: Epilóg pred koncom storočia 

Jurrk. M.: Hradajme prind p ... 
Jurrk. M.: Medzičas 

Jurrk. M.: N~vrat k hodnot~m 

Jurrk. M.: Posluch~č ... 
Jurrk. M.: Posmu1nelý čas ... 
Jurrk. M. : Posolstvo ... 
Jurrk. M.: Poučenia sú vždy osožné ... 
Jurrk. M.: Súvislosti 
Jurrk. M.: Trnavské zápolenie 
Jurrk, M. : Zav~enie 

Medňanská. 1.: Potrebujeme učebnť osnovy? 

ŠTÚDIE, ÚVAHY, ČLÁNKY 
Blaho. V.: Zborové hnutie v polčase i na rmestr 
Bulla. M.: MikuláJ Schneider-Trnavský (1881-1958). Spomienka na osobnost 
Godár, V.: Cistá hudba čistého č loveka. (Alfred Schninkc 24. 11 .1934 - 2.8.1998) 
Hrušovský. 1.: Sakrálnosť v slovenskej hudbe 
Chalupka. t:..: Sprievodca hudbou Alexander Albrechl: Sonatína pre ll nástrojov 

Viliam Figuš-Bystrý: Sny 
Frico Kafenda: Sonáta pre v iolončelo a klavír 
Miku lá! Moyzes: Omša d mol 
Miku lá! Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy 
Úvod 

Chalupka, t:..: S vedomím kominuity 
l~ai , J .: Unavení slnkom alebo pokus nahliadnuť do budúcnosti 
Jurrk. M.: Diva z konca 20. storočia 
Krák, E.: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy op. 53 (Nachádzanie súvisloS! l súčasného dielu) 
Kresánek, J.: Crm nám je profesor Suchoň 
Manináková. Z.: Modalita vo vztahu k hudbe 20. storočiu 

Archaizmy a hudobné pral vary v diele Georgea Crumba 
Co je určujúce pre Banóka - tradícia európskej hudby alebo folk lór? 
Co si prisvojil Schnillke z modality? 
Góreckťho 3. symfónia vo svetle modality 
Je Kančeliho hudba gruzlnska či univerzálna? 
Je Janáčkov i bliU ia modálna košera či tonálny kabát? 
Musorgskij- génius či diletant? 
"Stredoveká" modálna reč Arvo Päna 

Rosen. Ch.: Kto sa bojí avantgardy? 
Starosta. M.: Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky klavlrnej hry F. Busoni 

M. Clementi, J.B. Cramer. J . Field 
C. Czerny 
J. Hofmann 
J.N. Hummel 
F. Chopin 
Th. Leschetizky 
F. Liszt 
A.G. Rubinštejn 
C. Schumannová 
Umenie klavírnej hry 
Vývin klavlrnej pedagogiky a vplyv umeleckej praxe na jej podobu v rôznych obdobiach 
Z klavlrnej literatúry 18. a 19. storočia 

Szeghy. 1.: Na hudobnom Slovensku je to tiež tak 
Sišková, 1. : Donizeni stále aktuálny ... ? 
Ursínyová. T.: (Ne)záujem o kultúru alebo málo priestoru pre hodnoty? 
Vajda, 1.: Eugen Suchoň (1908- 1998) 
Webber, J.L.: Prejav na Svetovom ekonomickom fóre v Davose 
Szeghy. 1.: Sú na Slovensku ženy? 
Rihm. W.: Autor nesie vždy plné riziko 

ŠKOLAAHUDBA 
Boďová, K. : Pozoruhodné Majstrovské kurzy 
Cížik. V.: Koncen nuduných deti 
Granecová. M.: Prešovský Paganini 
Karlrková. M.: Stretnutie talentov 
Lenko. B.: Súťaž v hre na akordeón 
Oz~balová, 1.: Z Japonska 
Palovčík. M.: Mladí na K L '98 
Pušká.~ová. M.: Koncen sólistov a symfonického orchestra VSMU 

16/1 
IO/l 
20/1 
6/1 
4/1 

17/ 1 
9/1 

21/1 
3/1 

14-15/1 
8/1 
7/1 

13/1 
22/1 
19/1 
18/1 
I/l 
5/ 1 
2/1 

11/ 1 
23-24/1 
12/1.11 

19/9 
10/3 
16/9 

7/ 1.8 
12/7 
11/6 
8/4 

14-1517 
917 
7/7 

5/ 10 
5/5 

19/5 
2 1/3. ll 

17/5 

5/6 
'4/6 
6/ 10 

14-15/9 
2/6-7 

3/9 
9/3 

10/6 
18/1.3; 20/3 

2217 
9/6 

1117 
21/9 
1017 
17/9 
12/9 
18/9 
19/7 

14-15/6 
7/6-7 

8/5 
13/10-11 

22!2 
12/6 

2/1.9 
17/1.4-5 

14- 15/1.3 
23-24/6 

23-24/ 15 

16/2 
17/11 
2/12 
12/2 
9/2 
8/2 

17/3 
11/9 

KONCERTY, PREHLIADKY,FESTIVALY, SÚŤAžE 
Berger. 1.: Košické kvaneto 
Berger. 1.: Speculum 
Boďov(\ , K.: Hudobný sviatok 
Cárska. E.: Historické organy. Pri koreňoch duchovnej kultúry 
Cťtrska. E.: Variácie na známe témy. VIl . Stredoeurópsky festival koncenného umenia 
Cržik. V.: Dobrý recitál 
Cížik. V.: Francúzska hudba - s loven•kl sólisti 
Cr! ik. V.: Hral znamená tvoril 
Cržik. V.: Inšpirované duo ... 
Cržik. V.: Orchester Komomej opery 
Cílik. V.: Podrmmiv~ vinuozita 
Cí1.ik. V.: Poézia klavíra 
Cržik. V.: Presvedči vf Ži linčaniu 
Cl, ik. V.: S exponnou kvali tou 
Clžik. V.: S originalitou u majstrovstom 
Cržik. V.: Skutove osobitosti 
Cm k. V.: Traja s atmktívnym programom 
CrJik. V.: Výbomé trio htropolis 
Cížik. V.: Zaslúžený aplauL 
Curilla. S.: Organové dni na východe a 1ápadc 
Dllu\ňová. B.: Letné wetnut ie ~laviri> tov - pedagógov 
Dohnalová. L.: Aj hudba • :rj pravda 
Doh na lov~. L. : Bet. slov ... 
Dohn:rlová. L. : Festival - či luxus? 
Dohn"lo~ťt. L.: K letu patrí gi taru 
Dohn"lová. L. : Jozef Malovec 
Doh mr lov~. L. : Matiné v 1numcní jubilea 
Dohnnlová. L.: :r b~1c ; úhry 
Doh nulová. L.: O dobrej hudbe 
Dohnal~vá. L.: S prevahou premiér 
Foldešová. M.: K letu patrí gi tnrn 
Glocková. M.: Banskobystrické dominamy 
Horkny. T.: Japonský večer 
Horkay. T.: Koncert s janusovskou tvárou 
Horkay. T.: Koniec dobrý. v~etko dobré 
llork:ty. T.: Mozartovský cyklu' 
llorkny, T.: Moz:rnovský cyklus - druhé I>Okračovanie 
Horkay. T.: Mozanovský cyklu<- po tretrkrát 
Javorský. 1.: ajskôr at.d:r vin~ .... Ľ. Rajter v Redute 
Dohnalová. L.: Nová S loven<k~ hudba 
Manináková. Z.: Frngmcnl prehliadky 

R/7 
8/10 
10/9 
19/8 

11/ 1.4-5 
817 
617 
3/6 

10/9 
10/9 
18/6 
10/9 
2/8 
5/8 
617 

16/10 
16/10 
16/10 
13/7 
21/7 
18/6 
18/6 
12/2 

12/1. 10 
17/6 
6/9 

13/5 
5/8 

21/6 
22/10 

17/6 
1/9 

9/10 
517 

17/7 
13/7 
2/8 
517 

23-24/7 
23-24/10 
23-24/ 11 

Horkay. T.: Mozanovský cyklus- IV. 
Horkay. T.: V Prievoze slávnostne 
Horkay. T.: V rodinnom prostredi 
Javorský. 1.: Biblické piesne s P. Mikulá.~om 
Javorský. 1.: Dni chorvátskej kultúry 
Javorský. 1.: Filh:rrn1onické poobhliadnutie 
Javorský. 1.: Májový SOSR 
Javorský. 1.: Nevšedné stretnutia 
Javorský. 1.: Predvalentínske konccnné radov~nky 
Javorský. 1.: Reduta na prelome rokov 
Javorský. 1.: Slovenská filharmóniu v novembri 
Javorský. 1.: Sviatok v Redute 
Javorský. 1.: Obetiam vojen hudbou 
Javorský. 1.: Z Reduty 
Jurrk. M.: O Haydnovom Stvorení 
Jurrk. M.: Stretnutie s dánskou hudbou 
Kač ic, L.: Musica aeterna v éteri (a vo vákuu) 
K linda. F.: Turangalila alebo Alilagnarut 
Kováfová. A.: Tmavské zápolenie 
Krekov ič, S.: Bratislavské jazzové dni - naj vtlčšl festival n:t Slovensku 
Krekovič. S.: Chorvát.sky etnojazz v Moyzesovej sieni 
Krekovič. S.: Jazzová omša z BHS 
Krekovič. S.: John Mayall u nás 
Krekovič. S.: Mick Taylor - blues. ako sn patri 
Krckovič . S.: Nárek Jeremiá!ov 
Kyselová. E.: Päťdesiatiny Lúčnice 
Kysd ová, H.: Piesňou otvárala srdcia 
Lenko. B.: Lips vo Zvolene 
Manináková. Z.: Hudba viery a túžby 
Medňanská. 1.: Koncenné drobnosti z regiónu 
Palovčrk. M.: Bratia Malachovskí 
Palovčrk. M.: Excelentný recitál 
Palovčrk. M.: Hold umelkyni 
Palovčrk . M.: Hudba z Nagoje a Jokohamy 
Palovčrk , M.: Komorný koncen v opere 
Palovčrk . M.: Kremničania nadšení festivalom 
Palovčrk , M.: Malá prehliadka hudobných kvalít 
Palovčrk , M.: Organovť dni na východe a západe 
Palovčrk . M.: Podnety 
Palovčrk . M.: Pozoruhodný výkon huslistky 
Palovčrk , M.: Spevácka nádej 
Palovčrk . M.: Večer piesní a árií 
Palovčrk . M.: Vzácny dar Bratislave 
Palovčrk. M.: Znamenitý recitál 
Polák. P.: Dni starej hudby '98 
Polák. P.: Znejúca dokonalosť 
Prochác, E.: "Sme architekti života" 
Pušká!ová, M.: "HIS-áci z Európy" na koncene 
Pušká!ová, M.: Hudobnť pohrudnice z Hradu 
Pušká!ová, M.: Multimediálny projekt 
Puškášová. M.: Stoka- alebo Horká slza o hudbe 
Puškášová. M.: Turangalila - Symfónia 
Serečinová. A.: Paralely? Komrapozície? 
Skfepek. R.: Divenimento musicnle 
Skfepek. R.: Dva zaujlmavé konceny 
Skfepek. R.: Konceny v Košiciach 
Skfepek, R.: Mladí sólisti dominovali 
Skfepek. R.: Státna fi lharmónia Košice 
Sltfepek. R.: Tri konceny · tri udalosti 
Skfepek. R.: Úspešná 43. Košická hudobná jar 
Skfepek. R.: Z januárových konce nov 
Smetanová, 0 .: Bang on a Can All-Stars v Bratislave 
Steinecker. A.: Atraktívny cyklus 
Steinecker. A.: P.S. 
Steinecker. A.: Perspektlvny súbor 
Steinecker, A.: Z pôvodnej tvorby 
Struhárová. A.: Musica sacra tentoraz bohatšia 
Sušina. R.: MIS '98 
Sišková. 1.: Týždeň s Mozanom ... 
Sišková, 1.: Užitočná konfrontácia 
Sišková. 1.: V netradičnom poňat í 
Sošovicová. K.: S jazzom ubiehajú roky ... 
Ursfnyová. T.: Jánove pašie v Dóme sv. Manina 
Ursínyová, T.: Ľubica Rybárska a jej hostia 
Urslnyová. T.: Noví lauretáti rahkonohej múzy 
Ursínyová. T.: Večne ml:rdá Lúčn ica 

Vajda. 1.: Pozoruhodné podujatia 

2 
R/7 

13/7 
13/7 
9/9 

13/6 
14-15/12 
14-15/ 12 

ll/IO 
5/4 
4/9 
1/8 
6/6 

11/9 
R/9 

14- 15/15 
3/6 
4/8 
6/3 

13/4 
22/1.4 

13/6 
3/6 
2/8 

9/10 
17/8 

14-15/15 
1/ 11 

16/ 10 
17/8 
9/ 11 
8/10 
1717 

l l/ IO 
9/10 
9/11 
1717 

16/10 
21/7 
9/ 10 

22/ 10 
8/10 
2 1/6 
17/7 

22/10 
22/5 
7/8 
9/2 

18/ 11 
3/7 

17/8 
6/2 
6/3 

8/ 10 
13/7 
2/8 
1/9 
817 

10/9 
6/6 

14-15/ 10 
SFK 5/7 

712 
517 

12/10 
5/8 
617 

13/2 
19/6 

5/ 1.4 
13/5 

14- 15/1 2 
2 1/6 
9/9 
4/8 

11 /8 
14- 15/ 15 

17/2 

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI l 
J"vorský. 1.: Orchestrálne konceny. Cesta z rozprávky cez klá!tor Sunkt Floriun do pohanskej Rusi 
Krekovič. S.: Mo1.an. Gershwin a jazz 
Miškov ičová. E.: Academy of Saint Man in in the Fields 
Miškov ičová. E.: Ro1.hlasové orchestre zo Saarbrilckenu a z Viedne 
-MT-: Amadeus Chamber Orchestru 
-MT-: S~t!tny komomý orchester Žilina 
Pušká~ová . M.: Duo Calabrese 
Pušk(ošová. M.: Klavírny recitál - oko di:1lóg. Rem Urasin. Zu1.ana Paulechová-Sti:rsnu 
Puškášová, M.: P:rnochovo kvancto 
Puškášová. M.: Petersen Quanen 
Puškášová. M.: Vienna Fl:rutits 
Toman. V.: Organ na BHS 
Unger. P .. Janáčkove komorné kvosty 
Unger. P.: Melódie a piesne 1 mu7ikálov 
Unger. P.: Opera znova na okraji 
Unger. P .. Taliani komome 
Ursínyovtl. T .. Hudba ako štastie 
Urslnyová. T.: K1hžka súčasnej hudby 
Ursínyovtl. T.: Larin - spevácky fenomén 
Urslnyová. T.: Stará duchovná hudha u Je1ui tov 
Ursfnyová. T.: Suchoň s expre,iou - Beethoven s poéziou 

Boďová. K.: Slovo o symp61iu 
Dohnulová, L.: Dynamický dej 
Horkay. T.: Výhry a pochybno,ti 
Man ináková. Z.: Festivalové akcenty 

MELOS-ÉTO S 

VEDECKÉ PODUJATIA, 
ODBORNÉ STRETNUTIA, SEMINÁRE 

20/4-5 
20/6 
2017 
2017 
20/9 
20/9 
20/9 
20/6 
20/R 
20/6 
20/9 
20/9 
2017 
2017 
20/9 
20/6 
20/8 
20/6 
20/8 
20/8 

20/1.5 

1/7 
1/6 
1/7 

1/4-5 

Adámek O\ á. J.: MedLinárodnc v Olomouci 2/2 
Bárdiov:\. M.: 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici 16/R 
Boďová. K.: Po .. rchy zo sympó1ia 11/5 
Bn:\•)ová. E.: Vytráca sa hlavný prúd? 16/ 1.7 
Chalupku. Ľ..: a margo konferencie "Eugen Sucho•' v kontexte európ>ke hudby 20. storočia" 20/2 
Krák. E.: O viedenskej škole mcd1intlrodne 20/ 11 
Mcdňansktl. 1.: Jubileum AGMÔ 2/10 
Medl\an, ká. 1.: Orff st~ lc aktuálny 2/10 
Sest rien~ová. 1. : Jednotný katolíc~y >J>evnrk 2/10 
Smeurnov~. 0.: MedLinárodn~ n:.oci:\cia lludobných inforn1ačných >lrcdr..~ vo Viedni a v Bratis lave 19/6 
Si~~ová. 1.: Kolokvium Sloven:.kí '~Iadatel ia 22/9 
Vereš. J.: a pulze hudobnej výchovy 22/9 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

Abrnham. P.: Ples v hoteli Savoy. Spevohra ovej scény Bratislava (T. U"'ínyová) 
Bcllini. V.: ~mesačná. Operu S D Brati;,lava (P. Unger) 
Cikker. J.: Mr. Scrooge. Státnu opcm Banská B'ystrica (M. Glockov:l) 
DoniLetti. G.: Don Pasquale. S tátna opera Banská Bystrica (M. Glocková) 
HonHk. L. : Kráľ Dávid. Spevohra ovej scény Bratislava (T. Ur:.ínyová) 
Kálmán. E.: Cardášová princemá. Východoslovenské štátne divadlo DJZ Pre~ov (D. Marenčinov:l) 
Mill!lcker. C.: Žobmvý ~tudcnt . Východoslovenské štátne divadlo DJB Košice (D. Murenčinová) 
Mozm1. W.A .: Cosi fan tuttc. Operu SND Bratislavu (P. Ungcr) 
MoL:In. W.A.: Figarova sv:tdbu. Východoslovenské štátne divadlo DJB Košice (D. Marenčinová) 

Snttó - tanec vetra. Stúdio tancu. Stredoslovenské štátne divadlo Bnn•ká Bystrica (M. Glocková) 
Verdi. G.: Aida. Opcnt S D Brutislava (P. Unger) 
Verdi. G.: La Traviatta. Východoslovenské štátne divadlo DJB Košice (D. Mnrenčinová) 
Verdi. G.: Luisa Miller. Strcdoslovcn•ké štátne divadlo Banská By:.trica (M. Glocková) 
Wagner. R.: Bludný Holanďan. Východoslovenské štátne divadlo DJB Košice (D. Marenčinová) 

••• 
Jurík. M.: ová hviezda bclcanta (0 . Bunoli): P. Domingo 
Blnhová. E.: Viedeň si pripomenula Rossiniho 
Bnáňov;í, E. : Hudbu Churlesn Mackerrasa 
Bu lin. M.: Rehabilitáciu Rienzi ho na viedenskej scéne? 
Jurík. M.: Don Carlos. Zajatci v lubyrintc moci 
Jurík . M.: Svetobežník zostáva Rusom. Podoby Valerijn Gcrgijcvn 
Unger. P.: Ako si ncuctif Motana 
Ungcr. P.: Bel canto nn rakúskych scénach 
Unger. P.: Bohuš Hanák na doskách Opery S D 
Unger. P.: Don Carlo> beL e'pritu 
Unger. P.: Dva operné večery v Macerute 
Ungcr. P.: Jar na talianskych operných :.cénach 
Ungcr. P.: Pesaro 1998 -od Ro:.siniho po rock 
Ungcr. P.: Poctu Donizcttimu v milánskej La Scale 
Ungcr. P.: Onegin v Pruhc u Viedni 
Ungcr. P.: Turandot vo farbách Orientu 
Unger. P.: Verdiovskú Arena di Veronu 1998 
Unger. P.: Viedeň v znamení grand opery 
Unger. P.: Vítaný janáčkovský návmt 
Ur.sínyová. T.: Tanečné divadlo Bmlen 
Vysloužil. J.: asmcrov:mé na Bayreuth roku 2000 
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18/5 
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16/5 
16/4 
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ROZHLAS, TELEVÍZIA, FILM, VIDEO 
Horkuy. T.: Coubcnin a Beethoven 
Kováfová. A.: Co nového vo svete hudby ... 
Kováfová. A.: Dejiny hudby v STV 
Kováfová. A.: Music:. slovuca 
Kováfová. A.: ový rozhla.•ový cyklus 
Kováfová. A.: O hudbe - aj L iných redukcií 
Kováfová. A.: Prázdniny v televízii 
Kováfová. A.: Príjemné sklamanie 
Kováfová. A.: Rozhlas a televíziu sviatočne 

Kováfová. A.: Rozhla.~ nezabúda ... 
Kováfová. A.: Rozhlas v máji 
Kováfová, A.: Soboty plné hudby 
Kováfová. A.: V znamení regiónov 
Kováfová. A.: Z rozhlasu a televízie 
Serečinová, A.: Zlmá Praha 

GRAMO,CD 
Andr.t~ovan. T.: Tanec LO Slovcn,~a. CD. Hudobný fond (M. Pcjhov•~ý) 
Andrej Seban Band. CD (S. Krekovič) 
Arie antichc. D. Hvoro>tovsky. Philip•/PolyGr:un 456 543-2 (M. Jurll) 
Avc Maria. E. Holičková spev. A. Predmcrská-Zúriková orgnn (T. Ur:.ínyová) 
Beethoven. L. v.: Sonáty pre klavír a violončelo. D. Varínsku. J . Slávi~ . 2 CD Diskant (T. Ur,ínyová) 
Beethoven in Berlin. Silvestrovský koncert. Ch. StudcrJ. Kissin - B. G:uw. 
Berlínska filh:.rmón i:.. C. Abbado. Deutsche Gnunmophon/l'olyGram435 617-2 (M. Jurík) 
Bocelli. A .. The Operu Album. CD 462 033-2 Philips Music Group. PolyGram Comp. (M. Jurík) 
Bo,ton Drivcr.s: Fireb:.ll. CD llopscotch Mu,. l'rod .. 1997 (Y. Kujanová) 
DvoM~. A.: Koncert na rotlúčku . S. Takeya klavír. E. D:micl hu•lc. J . Podhoránsky v iolončelo. 
Diskant Ó().l3-2 (M. JurO..) 
Fcnnata: Pieseň L hôr. 2 CD (S. Krekov ič) 

Acming. R .. 1l1e Beauti ful Voicc. CD Decca PY 925 (M. Jurík) 
Janáček. L.: K Ma Kabanová. CD Supruphon (P. Unger) 
La Bonne Chanson. Fr:oncúL>ke komorné pic,nc. RavcChau"on - Mani u - Dcluge -
Saint-Sncns- Poulenc- Fauré. A.S. v. Ottcr. Komorný súbor. B. Forsberg klavír. 
Deutsche Grnmmophon/PolyGnun. CD 447 752-2 (M. Jurík) 
Les plus bclles sccnes de I'Opéra BarO<JUC. Monteverdi -Cavalli - Lully- Charpcntier 
Purcell - llaendel - Graun - Telemann - Rameau. CD Ham10nin mu ndi 290 869 (M. Jurík) 
Mahlcr. G.: Symfónia č.8 Es dur. Wiener Philharn1onikcr. L. Maatcl. Sony Classical 
S2K 45754 (M. Jurík) 
Manzc. A .. Vivaldi - Tartini - l'andolfi. CD Harrnonia mundi 907 2 11 (M. Jun'k) 
Maninček . D.: Komorná hudba. CD Mu, ica Classic LD 6641 (M. Jurík) 
Otter v .. A.S.: The Anist's Album. Deutsche Grummophon/PolyGram. CD 457 688-2 (M. Jurík) 
Podgaits. E.: Missa V eris. D. Bonniansky: Liturgy for three voices. CD Opus Ili LC 57 18 (M. Jurík) 
Prokofiev . S.: The 5 Piano Conccnos. A. Torudzc. Kirov Orchestm. dir. V. Gergiev. 2 CD 
Philips 462 048. PolyGrnm (M. Jurík) 
Rybársku, Ľ .. Talianske árie. CD. Opus (P. Unger) 
Schneidcr-Tmavský. M.: Duchovná a orguuová tvorba. CD Nadáci:o M. Schneidra-Trnavského. 
B.E.S.T. Agency a agentú nt LUX media (M. Jurík) 
Schumann. R.: Dichterliebc op. 48. Licderkreis op. 24. M. Goerne barytón. V. Ashkenazy klavír. 
Dcccn/PolyGram458-265-2 (M. Jurík) 
Skjmbin. A.: Klavírne sonáty. V. Ashkenazy. 2 CD Dcccn/PolyGram 452 961 -2 (M. Jurík) 
Simbracký. J.: Latin Church Music. Camerata slovaca. J. Rozehnal. Slovan. SR-0019 1997 (L. Kačic) 
Ur.s iny. D.: Pevniny a vrchy. CD (S. Krekovič) 

Voices from Heaven. C. Banoli - A. Bocelli - B. Terfel. Zbor a orchester azionalle di Santa Cecilia. 
Myung- Whun Chung. dir. Deutsche Grnmmophon/PolyGram 459 146-2 (M. Jurík) 
Dvofák. A.: Sláčikové kvaneto. Moysesovo kvaneto CD Diskunt DK 0048-2 
Koledy nových a starých svetov ll .. l l MV 907233 
Bernstein - Mahler. PolyGmm 16 CD 459080 (M. Jurík) 

KNIHY, HUDOBNINY 
Bellu. J .L.: Súborné dielo Vl (M. Palovčík) 
Demo. 0.: Vianočné ľudové koledy. vinše a hry (H. Urbancová) 
Filip. M.: Súborné dielo l. Vývinové L:lkonitosti klasickej harn16nic (Ľ . Chalupka) 
Hegyi. 1.: Világung zcneoktatási ôrok,ége. A zcnetanít:ls kisenciklopédiája. Janus Pannonius 
Tudományegyetem. Pécs 1996 (A. Móži) 
llrčková. .: Tradícia. modernosf a slovenská hudobná kultúru (N. Adamov) 
Laborecký. J .: Hudobný tcnninologický slovník (E. Krák) 
Lexikon zcitgcnossischer Mu•ik aus Osterreich/Komponistcnund Komponistinncn des 20. 
Jnhrhundet1S (0. Smetanová) 
Lexmann. J .: Slovenská filmovú hudbu 1896- 1996 (M. Jurík) 
Vitálová. Z.: Po stopách Franza Schubcnu (M. Palovčík) 
Encyklopédiu vážnej hudby (M. Jurík) 

ROZHOVORY 
Curilla. S.: Slovenské diela Ú\pcšné v Cíne (J. Klein) 
Dohnalová. L.: Riavy hudby (l. Zeljenka) 
Dohnalová. L.: Úspešný Papp (L. Pupp) 
Jurík. M.: Verím. že moje sny s:t splnia ... (Ľ. Rybár.ska) 
L.D.: Stretnutie nn (sturo)nový spô•ob (l. Parík) 
Martináková. Z.: Je hudba žien iná ako hudba mužov? (N. Van de Vmc) 
lludba prichádza z hlbky ... (S. Végh) -mjk-: 
Pušká~ová. M.: Eva Blahová: " ... byl prí<ny a kritický najmli k ;,cbc." 
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Jurík. M.: Meditácia o hudbe a pruvdc (R. Berger) 
Serečinová, A.: Televízia má byl službou verejnosti (G. Vyskočilová) 
Jurík. M.: Mystérium l.ivota (Th. H:unp,on) 
Jurík. M.: Riaditeľ musí byť aj manaierom (J. Klein) 
Puškášová. M.: Ako sa žilo na jubilejnom IO. ročníku Medzinárodných interpretačných kurzov 
v Piešfunoch (M. Lapšanský) 
Pušká~ová. M.: Andrew Mogreliu opli( v Bratislave 
Pušká;ová. M.: Chráňme si našu hudobnú kultúru (R. Stankovský) 
Pušká;ová. M. : Jifí Bána o violončele a hudbe 
l'uškášová. M. : J. Nesterenko: Mladým >pcvi\kom odporúčam kurzy 
Puškášová. M. : Lazar Berman - "Solženicyn klavíra" o ruskej škole i o inom 
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Puškášov:l, M.: Medzinárodné i ntcrpretučné kurzy Piešfany '98. ť':o povedal Eugen I ndjič o hudbe? 
Pušká~ová. M.: ájsť v študentovi to najlepšie ... 

14-15/8 
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22/3 
18/7 
19/3 

Puškášová, M.: l'eter Feranec. dirigent Veľkého divadla v Moskve 
Puškášová. M.: Prihováral sa ľuďom hudbou je pre mila veľké privilégium (R. Wall fi sch) 
Pušktišová. M.: Valentina Berrnanová o tajomstve práce s defmi 
Smetanová. 0.: Pozorovateľka spoLa svetového pultu (V. Polakov ičová) 

Steinecker. A.: Byl dôstojným nástupcom (J. Filas) 
Steineckcr, A.: Cestajecief (M. Hanák) 
Unger. P.: Operu dirigujem rád a často (0. Dohnányi) 
Ursínyová, T.: Ak necítiš- nevidíš. nepočuješ (J. Nov an) 
Ursínyová. T.: Spevu v<fač(m za krásu v živote (Ľ. Murcinger) 
V:tchová. Z.: O smooth jazze v Amerike a všeličom inom ... (P. Kozmu) 

VÝROČIA, JUBILEÁ 
Pavol Bagin (T. Ur.sínyová) 
Serge Baudo (M. Jurík) 
Mana Foldcšová (L. Dohnalová) 
Tibor Trešo (M. Jurík) 
George Gcr.shwin (S. Krekovič) 
Marián Jurík (P. Bagin) 
Stefan Kantor (D. Jakubcová) 
Michal Karin (V. Cížik) 
Sergej Kopčák (P. Unger) 
Ladislav Lcng (A. Móži) 
Christa Ludwig (M. Jurík) 
Zdenčk Macháčck (T. Ur.sínyová) 
Jozef Ma lovec (L. Dohnalová) 
Olivier Me.siaen (P. Machajdík) 
David Oistruch (M. Jurík) 
lvun Palov ič (V. Cížik . M. Jurík) 
Ladislav Schlcichcr (M. Bulla) 
Mikuláš Schneider-Trnavský (M. Bulla) 
Vojtech Schrenkel (M. Jurík) 
Eugen Suchoň ( l. Vajda) 
Jozef Samko (M. Jurík) 
Hanu Stolfová-Bandová (M. Blahynkn) 
Banolomej Urbanec (M. Jurík) 
Eduard Jumj Zathureczky (V. Cfžik) 
Pavol Zelenay (M. Jun'k) 

NEKROLÓGY 
Vladimír Horváth (P. Bagin) 
Editu Hutová-Schuhová ( Ľ. Pavlovičová-Buková) 

Eva JucLová (R.) 
Milan leško (l. Parík) 
Milo•lav Kofínc~ (V. Bokcs) 
JoLcf Malo, cc (L. Dohnnlod) 
L:1di•lav Pučuj (R.) 
Dušan l':llka 
Ľuba Pavlovičová-Baková (0. Demo) 
Lconie Rysancková (M. Jurík) 
Miltlll Schenk (M. Glocková) 
Alfred Schnittkc (V. Godár) 
Frank Sinatra 
Michael Tippctt (P. Machajdík) 

ZO ZAHRANIČIA 
Bagin. P.: K ornom ý koncen v Slovcn,~om in,titúte vo Viedni 
Bo~e,. V.: VIl. medLin:lrodná tribúna skladateľov v Belehrade 
Bulla. M.: Turín,ky Bcrlioz 
Dibák. 1.: Sloven,ká hudba v Prahe 
Dohnulová. L.: Scver~ké impresie 
Dohnalová. L.: S pohľadom na sever 
Javorský. 1.: Boris (ll'ji č Vissarionovič) Goduno\rv Salzburgu 
Jurík. M.: Mcssiacnova meditácia v SaiLburgu 
Jurík. M.: Salzbur.ské slávnosti '98 
Jurík. M.: The 3 Tenores 
Jurkovič. M.: Rot.hlasoví spcváčikovia na EXPO '98 v Lisabone 
K linda. F.: IV. Európska súfaž mladých organistov EMCY 
Krák. E.: Lyon - mesto dvadsiatich storočí 

Kupkovič. L.: Capella lstropolit:lna v Hannoveri 
Lippoldová. V.: Xl. medzinárodná i nterpretačnú súfaž J.S. Buchu 
Machajdík. P.: Hindenburg Steve Reichu 
Markušová, M. : Milosrdné sestry a Prah:t 
Slaninková. E.: Úspešná prezentácia 
Smetanová, 0.: Musica ficta. a začiatku bola idea 
Smetanová. 0.: Slovenská hudba v Belehrade 
Szcghy, 1.: Donne in Musica 1998 
Szcghy. 1.: Jihlavský festival zborového umenia 
Podolská. A.: Filharmonický orchester La Scaly 
l'odolsk:l, A.: Lucern '97 
Polák. P.: S:~lzburg 1998 
Krilk. E.: Pôvaby fruncúzskcj vyspelosti 

Javorský. 1.: Spomienky na Ainolu 

A.K.: Rok Eugena Sucho~a v Cífcri 

RÔZNE 

Beneš. J.: O "etike". o "demokmcii" a o ;,amo-ccntorctičke jedineJ 
Boke;,. V.: K výmene náLorov o fc<tivalc 
Ceny Hudobného fondu na rok 1997 
Glocková. M.: Ako ďalej . fe>tival V.F.B.'! 
llorkuy. T.: Lnp;un,ký v Stoke alebo triumf ničotnosti 
Jurík. M.: Košické jubilejné 7.:tstuvenin 
Kučic. L.: Reakcia na reakcie 
Mcdtinárodný skladateľský seminár 

ové uutor,koprávne z.íkony 
(,.;1): A~udemick:l jc:.et' Tade:Bu Sui vu 
Poctu Albrechtovcom 
Pocty :\rodného hudobného centru 
Rajter. A.: K recent ii L:tdi;,luva Kačtca 

Rotehnnl. J.: Odpoveď na kri tiku 
SndiObnllllutor:.~ých odmien La pouiívunie hudobných diel verejným nedivadelným prcdviídlaním 
Struhť\rová. S.: Musica sacra t atvorila br:lny 
Surin. S.: nd: Ivan Sokol 
Vavro. R.: liudobný poLdruv L Brc;toviun 
Vý>ledky 15. ročníka medzinárodnej spcv:lekej sútaže Mikuláša Schneidra-Trnavského 
Mcd~anská. 1.: Ohlas na č lánok 

Kre~ovič, S.: Multimediálny projekt 
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@lll"''fonúlr# ~~ @/lovmdrilw ~ 
'O. 11~ zaloá!!úa ouiwAIJult 

Šéfdirigent: Róbert Stankovský 

17. decembra 1998 o 19.30 h 
V predvianočnej nálade 

Dirigenl: Róbert Stankovský 
Zbor: Spevácky 7bor mesta Bratislavy. Detský a ml:ldc/ nícky spevácky 7bor S lovens~ého ro7hlasu 

Zbormajstri: Ladislav Holásek. Jana Rychlá 
Program: 

Operné zbory 
Carl Maria von Weber: Predohra k opere Carostrelec 

Curl Maria von Weber: Zbor poľovníkov z opery Cnrostrclec 
Richard Wagner: Svadobný pochod z opery Lohegrin 

Bedfich Smetana: "Proč bychom se ne t~šili'" z opery Predanó nevesta 
Eugen Suchoň : Svadobný zbor z opery Krtllňavn 

Charles Gounod: Predohra k opere Faust a Margaréta 
Pietro Mascagni: "Scéna pred ko;.tolom'' z opery Sedliacka če;.( 

••• 
Georges Bizet: Zbor detí z l . dejstva opery Carmen 

Wolfgang Amadeus Mozart: Zbor v idiečaniek z 2. dej;.tva opery Figurova svadba 
Giuseppe Verdi: Vstup do 3. dejstva opery Trubadúr 

Giu,eppe Verdi : "Vedi. la fosche" (Zbor Cigánov) 1. opery Trubadúr 
Giuseppe Verdi: ''Patria opre>'a" 1 opery Macbeth 

Giuo;eppe Verdi: "Fuoco di gioa" 1. opery Otello 
Giu<;eppe Verdi: "Gerusalem" 7 opery Lombarďan ia 

Gauseppe Verdi: "Va pensiero" (Zbor Zidov) z opery abucco 
Giuseppe Verdi: Ví(azný pochod 1. opery Aida 

7. januha 1999 o 19.30 h 
Trojkrárový koncert 

Dirigenti: Ladislav Slovák. Róbert Stankov;ký 
Sólisti: Tibor Kováč • husle, Imrich Stabó ·organ 

Program: 
Alexander Moyzes: Part i ta na poctu Maj, tra Pavla 7 Levoče 

Maurice Ravcl: T 1.igane · rapsódia pre husle u orchester 
Pablo de Sarasate: Cam1en - fantázia pre husle a orchester op. 25 

••• 
Camille Saint-Saens: 3. symfóniu op. 78 "Organov á" 

4. febnW- 1999 o 19.30 h 
Symfonický koncert 

Dirigent: Bystrík Režucha 
Sólista: Daniel Buranovský 

Program: 
Eugen Suchoň : Svadobná scéna z opery Krútňava (premiéra orchestrálnej vcrtie) 

Fmnt Lis7t: Koncert pre klavír a orcheMer č. l . Es dur 

4. marec 1999o 19.30h 

••• 
llector Berlio1.: Fantastická symfónia op. 14 

Hudba je 1enjedna 
Dirigenti: Róbert Stankovský. Vladimír Valovič 

Zbormajster: Jana Rychlá 
Sólisti: Milo~ Jur~ovič - Oauta, Mikulá' Škuta - klavír, Vi~tor Šimči'oko- hu\lc, Juraj Bartoš - trúbka 
Spoluúčinkuje: Big Band Gu,tava Broma, Detský a mládeiníc~y ;.pev:lcky tbor Sloven.,kého ro7hlasu 

Progmm: 
Koncertný výlet Big Bandu Gustáva Broma a Symfonického orche,tra Sloven\kého ro1hhtsu do tvorby Jakabčica. 

Breinera. Gcn.hwina. Krajčiho. Kcrna. Bernsteina. Strayhoma. Reida. llnilič~u uic aj Mot arta 
25. marec 1999 o 19.30 h 

Velk:onočný koncert 
Dirigent : Róbert Stankovský 

Sólisti: Ile lena Kaupová - soprán. Denisa Šlepkovská- alt, Ľudovít Ludha - tenor. Peter Mikulá~ · bas 
Zbor: Spevácky ?bor mesta Brutislavy 

6. máj 1999o 19.30h 

3. jón 1999o 19.30 h 

Zbonnajster: Ladislav llolúsck 
Program: 

Giu,eppe Verdi: Requiem 

Koncert k výročiu ukončenia 2. svetovej vojny 
Dirigent: Dr. Ota~ar Trhl O.. 

Sólista: Jindnch Pazdera - husle 
Program: 

Bohu,lav MartinO: Lidice. ;ymfonická try111a 
DmitriJ Šostakovič: Koncert pre hu'olc a orche\ter. op. 77 

••• Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 3 "Eroica" op. 55 

Záverečný koncert sezóny 
Dirigent: Róbert Stankov;ký 

Sólisti: ao Higano - spev. Viktor Šimčisko- husle 
Program: 

Eugen Suchoň : Ad A 'o t ra - cyklus piesní pre soprán a orche;.ter nutcxty Š. 2.áryho. op. 81 a 
Ken I čiro Kobayashi: Koncert pre husle n orchc;ter 

••• Claude Dcbussy: More - Tri symfonic~é črty 

V!etky koncerty sa konajt! v Konce11nom ltódiu SR na Mýtnej ul., Bratislava, o 19.30 h a vysielajó sa priamym prenosom. 
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