


inšpiráciou v celej neobyčajne hnhn·t.,íiilu"l\llio!ib.i 

Vincenta Hložníka. Venoval so najmä Vflltnll~ .",. 
plastike, vitráží, ilustrácii kníh i ntÍ\Jrht>rli' ríc;;~4'fl)i; . .,J 

dených disciplínach dosiahol skutočne oie·dinefij 
Základným kameňom jeho ""''"'''r~ ... , 

nistický svetonázor a hneď tým 
Čistou kresbou a jednoduchým for~>h.nv•'1'lillliHIIil 
nielen podstatu tvaru, ale aj výtvarný 

Autor sa narodil roku 1919 vo 'v••n"M•I~•~ 
Študoval no pražskej Umelecko-pro .. rnu-

1937 -1942, teda v čase, keď stredná 
ktorá so .vymkla z kfbov" a 
Hložník so napriek V$etkému 

tri samostané o umelecky 

postel ,.Muzikanti• 
po nich), k'eď vnímavého 

rili nevídané podoby 
á téma, čo nebolo 
i V. Hložníka. V postovóch 

u zaši~ovane vyjadriť i 
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uprostred dovolenkového obdobia sa Vám dostáva do rúk naše let
né dvojčíslo. Pre väčšinu z Vás, dúfame, je to obdobie odpočinku, 
pohody, radosti, je pn7ežitosťou nabrať sily pre podovolenkové ča
sy vážnej práce, nových či staronových projektov. Je obdobím po
zastavenia v každodennom zhone, obdobím, keď hľadáme- a az
da aj nachádzame - pozitívne zážitky, keď máme čas na knihu, 
na hudbu, na dlho odkladané CD ... alebo na prečítanie Hudob
ného života ... Naša ponuka v tomto smere je bohatá: uverejňuje
me programy ďalších letných hudobných festivalov na Slovensku, 
prinášame veľké množstvo recenzií zvukových nosičov a kníh- sa
mé pozvánky na počúvanie a čítanie- prijmite ich, určite neoľu
tujete ... 

V čísle Vám okrem toho ponúkame pohľad do zákulisia nie
koľkých hudobných profesií prostredníctvom rozhovorov, portréty 
mimoriadnych osobností- Pierra Bouleza, nedávno oslavujúceho 
70. narodeniny a mnohým čitateľom nesporne málo známeho 
Theodora Lotza, významného hudobníka, nástrojára i skladateľa 
pôsobiaceho koncom 18. storočia medzi Viedňou, Bratislavou 
a Eszterházom; príspevok o ňom prináša rad doteraz u nás ne
publikovaných informácií. ktorých relevantnosť ďaleko presahuje 
lokálny či regionálny význam ... Rozhovor s agilnou umelkyňou 
a organizátorkou Evu Blahovou nám dovolí nahliadnuť do tajov 
• výcviku" ľudského hlasu a všetkého, čo s týmto najdelikátnejším 
hudobným nástrojom súvisí. .. Smutná správa zo začiatku júla 
o úmrtí umelca, ktorý svojím životom a umením preklenul lO. sto
ročie od začiatku do konca, nás primäla skôr začať s plánovaný
mi rozhovormi s pamätníkmi hudby na Slovensku ... V súvislosti 
s naším seriálom Od diela k die_lu - l OO rokov slovenskej hudby 
nám zišlo na um, či niektorí čitatelia nemajú záujem nahliadnuť 
do partitúr. vypočuť si nahrávky jednotlivých prezentovaných diel 
tejto ojedinelej antológie slovenskej hudby. Domnievame sa, že az
da nie je vždy jednoduché zohnať príslušné materiály, resp. zvu
kové nosiče. Prosíme Vás, v takom prípade nás kontaktuje, pokú
sime sa pomôcť, sprostredkovať. Aj naša burza - bezplatná 
občianska inzercia, týkajúca sa všetkého, čo súvisí s hudbou, je tu 
stále pre Vás pripravená a môže pohnúť aj takýmto problémom ... 
Taktiež Vás prosíme, informujte nás, ak máte ťažkosti s pravidel
ným zabezpečením si nášho časopisu. Ak môžeme poradi(- okrem 
vybraných stánkov, ktoré zaručene majú v ponuke aj HZ, sa 
orientujte na kn{hkupectvá. Takmer v každom čísle uvádzame 
zoznam tých slovenských kníhkupcov, kde HZ s určitosťou dosta
nete. Najlepšie však bude, ak si náš časopis predplatíte:je to aj ce
nove výhodnejšie. 

Letné modulácie prinášajú okrem stálych rubrtk (naprtklad 
jazzová dielňa) a infonnácií aj podnetný rozhovor so Zuzanou 
Homolovou . .. 

Prajeme všetkým našim čitateľom krásne prežitie druhej polo
vice leta, v ktorej nebude chýbať (dobrá) hudba. 

Vaša redakcia HZ 

Rioditel'ko 
Hudobného centro 

vypisuje výberové konanie na miesto v hlavnom pracovnom pomere: 
vedúci( o) Oddelenia edičnej činnosti 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v hudobnej oblasti, 3-5 rakov odborná prax 
o znalosť aspoň jedného svetového jazyka. 

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom zošlite do 20. 8. 2000 
na adresu: 

Hudobné centrum, Sekretariát riaditeľky, Michalská 10, 815 36 Bratislava. 
Kontakt: Ing. Kataríno Motulíková, Tel.: 07/5443 4003, 

Fax: 07/5443 0379, E-mail: hct!lhc.sk 
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NA OBÁLKE 

tuDovfT RAJTER NA čELE 

SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE. 
fOTO K. VY SKOČI L 

REDAKCIA HŽ SA NI E vfDY STOTOfŇUJE 
S NÁZORMI A POSTOJMI VYJADRENÝMI 

V UVEREJNENÝCH TEXTOCH. 

hudobn4 ~ entrum 
MUSIC CENT RE S LOVA K IA 

O S O B N O S T l ] ·U D A L O S T l 

NA ROZLÚČKU S PROFESOROM 

ĽUDOVÍTOM RAJTEROM 

V hudobnej obci, tak ako v každoden
nom živote nás obklopuje množstvo 
ľudských bytostí. typov. Sú také. ktoré 
svoju prítomnosť vedia okoliu dávať ná
padne a hlasito na vedomie. Sú však 
aj také, ktorých sprítomňuje užitočnosť 
a kvalita práce. Vo svojej tvorivosti ostá
vajú v skromnom pozadí, v pokore pred 
umením, úcte k nekonečným dimen
ziám jeho dokonalosti. K tým, ktorí 
našej kultúre vtlačili formotvornú pečať 
svojej veľkej osobnosti. patrí dirigent, 
hudobný skladateľ a pedagóg prof. 
Dr. h. c. tudovít Rajter. Ak sa dnes ho
vorí o európanstve, o ideáli otvorenej 
spoločnosti, tak práve on by mohol byť 
zosobnením týchto tendencií. 

Narodil sa v Pezinku roku 1906 v ro
dine učiteľa a evanjelického regenscho
riho, od ktorého získal prvé podnety 
prejaviac talentové predpoklady, ktoré 
poskytovali perspektívu pre ďalšie roz
víjanie až po profesionálne umelecké 
uplatnenie. 

Spomeniem Bratislavu ako prvú Raj
terovu školskú zastávku. úroveň hu
dobného vzdelávania tu bola vysoká, 
svedčia o tom viacerí umelci, ktorí vziš
li z tejto hudobnej kolísky. Dobovú 
štrukturáciu hudobného vzdelávania 
treba chápať v kontexte vtedajšej meš
tianskej spoločnosti a jej špecifík (cir
kevné hudobné spolky, mestské hudob
né školy, súkromné vyučovanie hudby, 
domáce pestovanie hudby a. i.). Rád tu 
vyzdvihnem nedocenené zásluhy Mest
skej hudobnej školy v Brátislave na če
le s Alexandrom Albre<!htom, ako aj 
význam Hudobnej školy pre Slovensko. 
s Fricom Kafendom ako vedúcou osob
nosťou. 1\J získal Rajter solidnu úroveň 
hudobného vzdelania, ktorá mu roku 

1924 zaručila prijatie na viedenskú 
Hochschule ftir Musik und darstellende 
Kunst ako žiaka Clemensa Kraussa a 
Alexandra Wunderera na dirigovanie, 
Franza Schmidta a Josepha Marxa na 
kompozíciu a Friedrich Buxbauma na 
hru na violončele. 

V rokoch 1930-1932 navštevoval 
kompozičnú majstrovskú triedu na Vy
sokej hudobnej škole Ferenca Lisza 
v Budapešti, a to u významného sklada
teľa a pedagóga Emo Dohnányiho. Po 
skončení štúdií pôsobil Rajter ako peda
góg v Bratislave, no čoskoro sa mu na
skytla šanca byť prvým dirigentom 
Maďarského rozhlasu v Budapešti (v ro
koch 1933-1945). Tam súčasne pedago
gicky pôsobil na Vysokej škole Ferenca 
Liszta najprv ako mimoriadny, od roku 
1941 ako riadny profesor. Z obliehanej 
Budapešti počas druhej svetovej vojny 
za dramatických okolností odišiel vrá
tiac sa domov ... 

V rokoch 1946-1949 bol šéfdirigen
tom Symfonického orchestra bratislav
ského rozhlasu. Stál pri zrode Sloven
skej filharmónie ako ďen Prípravného 
výboru a na jej čele pôsobil v rokoch 
1949-1976 ako prvý dirigent výraz
ne ovplyvňujúc jej interpretačný štýl 
a repertoár orientovaný rovnakou mie
rou na svetovú a domácu symfonickú 
literatúru. Súbežne (1968-1977) bol 
opäť šéfdirigentom SOCRu v Bratislave. 
Počas celej svojej dirigentskej kariéry 
spolupracoval s početnými poprednými 
európskymi orchestrami, o. i. s Ceskou 
filharmóniou, Viedenskými symfonik
mi, Berlínskym symfonickým orches
trom, Orchestrom filharmonickej spo
ločnosti v Budapešti, so Symfonickým 
orchestrom Bazilejského rozhlasu .. . 

Rajterovu dirigentskú koncepciu cha
rakterizovala štýlová a výrazová adek
vátnosť; jeho gesto bolo pokojné, nesúc 
sa v znamení rozumnej úspornosti, čo 
mi evokuje paralelu skladateľskej zása
dy . ani o notu viac, ani o notu menej". 
Už pri prvom čítaní partitúry nového 
diela nadobudol o ňom jasnú zvukovú 
predstavu. Rozhovor s ním o skladbách 
a autoroch býval vždy veľkým zážit
kom. Tak som poznaJ hlbku i šírku jeho 
vedomostí a skúseností. Mal som tiež 
možnosť sledovať, ako sa jeho žiaci 
vyvíjali od .taktovania" po . dirigova
nie.· 

Osobitnú zmienku si zasluhuje sku
točnosť, že prof. Rajter uvádzal množ
stvo súčasných symfonických diel a pre-
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miéroval veľký počet kompozícií slo
venských skladateľov. Počet ním nahra
ných diel a diskografia sú svedectvom 
veľkej tvorivej potencie a schopnosti 
umeleckej imagináde. Ako pedagóg na 
Vysokej škole múzických umení ~ieko
ľko desaťročí vychovával dirigentov, 
v ktorých naďalej žijú jeho skúsenosti 
i názory. Profesorom bol menovaný až 
roku 1991. 

Nie je možné vymenovať všetky akti
vity, ktoré tento vzácny umelec vyvíjal. 
Celé desaťročie nezištne pracoval s or
chestrom Hudobnej mládeže, viedol 
majstrovské kurzy a bol členom mno
hých porôt medzinárodných dirigent
ských súťaží. 

Nielen okrajovo treba spomenúť aj 
majstrovu skladateľskú prácu, ktorej sa 
venoval, Jen čo mu to čas dovoľoval. 
V oblasti kompozície predstavuje v slo
venskom hudobnom prostredí osobitý 
prejav štýlovo vyrastajúci z viedenskej 
a budapeštianskej kompozičnej školy. 
K najväčšej koncentrácii a čistote v jeho 
kompozičnom prejave dochádza v ko
morných dielach neskorého tvorivého 
obdobia. 

Profesor Rajter bol nositeľom počet
ných významných domácich i zahranič
ných cien a vyznamenaní- o. i. Doctor 
honoris causa, New York College of 
Music ( 1936), Cena mesta Bratislavy 
( 1949), národný umelec CSSR ( 1989), 
Cena primátora mesta Bratislavy 
( 1994), Cena Bartók-Pásztory ( 1994), 
Rad Ľudovít S túra I. triedy ( 1997), 
Cestný kríž pre vedu a umenie Rakús
kej republiky l. triedy ( 1997), Cestný 
šéfdirigent SF ( 1999). čestný člen 

Maďarskej akadémie umení (2000) . 
Rajter bol Európan, človek noblesy. 

Rozporuplnosť jeho plodného života 
spočívala v osude demokrata v nede
mokratických režimoch. Bol vyzname
návaný aj pokorovaný. Všetko znášal 
trpezlivo a vyrovnane a dôsledne kráčal 
za svojimi ušľachtilými umeleckými 
cieľmi. 

V našej hudobnej kultúre zanecháva 
nezabudnuteľnú stopu, stopu veľkého 
človeka a umelca. 

LADISLAV BURLAS 
!ta 

Rozlúčka s človekom, ktorý formoval 
naše budúce smerovanie, je vždy ťažká. 
V koncentrovanej podobe sa hlavou že
nú spomienky. Na prvé stretnutie, hodi
ny práce, odhodlanie aspoň čiastočne sa 
priblížiť majstrovstvu, ktoré tak veľmi 
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inšpirovalo. Profesorovi Rajterovi, ktorý 
nás 6. júla v požehnanom veku opustil, 
vďačím za veľa. Predovšetkým za krásnu 
profesiu, ktorej zvládnutie vyžaduje nie
len množstvo vedomostí, ale aj pocho
penia. Pán profesor na pôde Vysokej 
školy múzických umení neučil zvládať 
iba remeslo. Svojím mimoriadnym roz
hľadom a umeleckou erudíciou pred na
mi otváral svety, ktoré by bez jeho priči
nenia zostali azda navždy nepoznané. 

Neuplynul ani rok od chvíle, čo sme 
spoločne s profesorom Rajterom oslavo
vali polstoročnicu Slovenskej filharmó
nie, pripomenuli si podstatnú mieru je
ho zásluh o vznik našej prvej koncert
nej inštitúcie. Ľudovít Rajter bol 
osobnosťou , stelesňujúcou myšlienku 
existencie Slovenskej filharmónie, 
umelcom formujúdm osudy orchestra 
od jeho počiatkov do dnešných dní. Po
važujem za česť byť pokračovateľom 

ním započatého diela, som hrdý na to, 
že môžem nadväzovať na odkaz. ktorý 
sa spája predovšetkým s jeho menom. 

Profesor Rajter odišiel, avšak všetko 
to, čo vytvoril a čím obohatil našu hu
dobnú kultúru, zostáva. Pred niekoľký
mi rokmi som si pri čítaní rímskeho 
rétora a spisovateľa Cicera zazname
nal myšlienku, ktorá aspoň čiastočne 
zmierňuje pocit smútku z rozlúčky s vy
nikajúdm umelcom a nevšedným člo
vekom: 

Smrťje hrozná pre tých, pre ktorých sa ži
votom všetko končí. avšak nie pre tých, kto
rých sláva je nesmrteľná. 

ONDREJ LENÁRD 
!ta 

V zastúpení rektora a profesorského zbo
ru Hudobnej univerzity Ferenca Liszta 
v Budapešti sa s dojatím a hlbokým zár
mutkom lúčim s Ľudovítom Rajterom. 
Odišiel veľký svedok maďarskej hudby 
20. storočia a obávam sa, hod sa o svoje 
skúsenosti a zážitky vždy vel'koryso delil, 
že mnohé odnáša so sebou. 

Ako mladý dirigent stál po boku svoj
ho učiteľa Emo Dohnányiho pri naštu
dovaniach a premiérach Bartókových 
diel a ako dirigent Maďarského rozhlasu 
s úspechom uvádzal do života skladby 
ďalších maďarských autorov. Všetci, kto
rí hrali vtedy pod jeho dirigentskou tak
tovkou, bez výnimky ešte aj po rokoch 
na neho spomínali s úctou a láskou. 

Ako mladý hudobník som mal to 
šťastie stretnúť sa a spolupracovať 

s mnohými takýmito kolegami. Bol 
dobrým priateľom povojnovej generácie 

·6· 
najlepších maďarských dirigentov, Já
nosa Ferencsika a Miklósa Lukácsa. Ne
skôr sa ním nadchýnali už moji bývalí 
študenti, a to najmä mladí umelci z or
chestrov v Szombathelyi a Gyori. 

Jeho múdrosť a obrovská umelecká 
skúsenosť bude chýbať aj v porote nastá
vajúcich dirigentských súťaží Maďarského 
rozhlasu a televízie. Cenou Bélu Bartóka 
a Ditty Pásztoryovej mu roku 1994 ma
ďarská hudobná obec vyjadrila vdaku za 
všetko, čo vykonal pre maďarskú a sveto
vú kultúru. Z rovnakého dôvodu ho zvo
Lila Madarská umelecká akadémia v tom
to roku za svojho čestného člena . 

Je pre mňa veľkou cťou. že tu dnes 
môžem byť a prehovoriť. lebo sa lúčim 
aj s najlepším priateľom môjho otca. 
Mal som tú štastie môcť zblízka zachytá
vať vyžarovanie jeho mimoriadnej a bo
hatej osobnosti. Cas sa vždy zastavil. 
keď som mohol byť v jeho spoločnosti, 
a dúfal som, že nebude nikdy taký ne
milosrdný, aby nám ho zobral. Nikdy na 
neho nezabudneme, nech mu Pán Boh 
dá spočinutie v pokoji. 

PROF. HE N Rl K P RO H LE, 
H UDOBNÁ UN IVERZITA FERE NCA li SZTA, 

B UDAPEŠT 

!ta 

Verím, že sme bytosti prichádzajúce na 
tento svet vytvoriť svoj osobný pnbeh, 
vyjadriť svoje JA v slobodnom rozhodo
vaní. 

Verím tomu, že energia života, ktorú 
každý z nás pociťuje, nezomiera, my iba 
odkladáme svoje fyzické telo a vradame 
sa obohatení o kvalitu nášho pozemského 
bytia do sfér, z ktorých pochádzame. 

Drahý pán dirigent Rajter, človek, 
ktorého pozemský život sa naplnil. je 
pre mňa nezabudnuteľným ľudským 
charakterom. Podťujem hlboký obdiv 
k jeho osobnosti, k tomu, čo dokázal 
vytvoriť, akou kvalitou napfňal mož
nosti života . 

Jeho bytie, prežiarené bezpn'kladnou 
šľachetnosťou, zanecháva vo svete ne
zmazateľnú pečať. Vytvoril základy, na 
ktorých dodnes stojí pozitívna časť 

nášho interpretačného umenia. Svoje 
pôsobenie vnímal ako službu hudbe 
a kultúre, ktorej významnou súčasťou 
do svojich posledných chvtľ bol. Vďaka 
svojej intelektuálnej pružnosti a vitalite 
nám autenticky sprostredkoval kultúr
ne tradíde a remeslo, ktoré malo sku
točne zlaté dno. 

V umení sa vyjadroval s úžasnou pri
rodzenosťou a ľahkosťou. Cistota, jed-
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noduchosť a priamočiarosť jeho prístu
pu boli pre mňa inšpirujúce a oslobo
dzujúce. V zložitom období môjho štú
dia na VSMU mi významne pomohol 
a podporil môj dirigentský vývoj. 

So šarmom a humorom si získaval 
naše srdcia. 

Pán dirigent Jajter, vďaka za všetko, 
vďaka za vašu láskavos(, ste pre mňa 
aovek hodný'hasledovania. 

ANTON POPOVIČ 
ll:l 

S tudovítom Rajterom som hrával ako 
violončelista, keď dirigoval Viedenských 
symfonikov. Veľmi som si vážil jeho hl
boko muzikálny prístup a vysokú profe
sionalitu; nikdy to nebol .showman" 
a veľmi sa odlišoval od iných dirigentov. 
Bol veľmi obľúbený, naozajstný Clovek. 

NICOLAUS HARNONCOURT 

K JUBILEÁM JOZEFA 

STREČANSKÉHO, SOB 

(1910-1985) 
V Jubilejnom roku 2000 a zároveň v 75. 
roku príchodu saleziánov na Slovensko si 
pripomíname životné jubileá dosiaľ ne
doceneného kňaza, dirigenta, skladateľa 
a významného organizátora hudobného 
života prof. Jozefa Strečanského, SDB. 

J. STREČANSKÝ 

Rodák zo Spačiniec pri Trnave patril 
k mimoriadnym osobnostiam: vynikal 
ako erudovaný organista, klavirista 
a akordeonista. Po absolvovaní teologic
kých štúdii v tubľane a pôsobení v ora
tóriu ~ Saštíne zakotvil na Biskupskom 
gymnáziu v Trnave (1939-1946), kde 
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uplatňoval svoju hudobnú charizmu, 
zameranú na rozvoj chlapčenského 

zborového spevu. Jeho Trnavskí sale
ziánski speváčikovia (tiež Saleziánski 
chlapci speváci) sa postupne stávali poj
mom. V ich rozsiahlom repertoári ne
chýbali ani Strečanského autorské 
úpravy. Úspechy speváčikov obohatili 
nahrávky vo fonotéke Slovenského roz
hlasu v Bratislave; patrili k prvým inter
pretom Suchoňovej piesne Aká si mi 
krásna. 

Aktivita významného saleziána sa 
zanedlho po vojne stala nežiaducou ... 
Po pôsobení v Komárne Strečanský ro
ku 1950 emigroval. V druhej fáze živo
ta vyvíjal organizačnú a pastoračnú 
činnosť medzi Slovákmi v Belgicku, 
Holandsku, Francúzsku a Nemecku. 
Podieľal sa tiež na formovani ústavu 
pre utečencov z východnej Európy na 
území Belgicka. 

Pozoruhodná je Strečanského kom
pozičná aktivita. Popri zborových sklad
bách zaujme jeho hymnicky ladená du
chovná pieseň Oslavujme, poďakujme. 
Ešte v trnavskom období vyrvoril spe
voherné útvary: hudbu k operetkám 
Rybár Marek a Kaplnka v lese (na vlastný 
námet). V Podivnej soche, uvádzanej i v 
SND, zúročil motívy z Offenbachovej 
operety Princezná z Trebizondu. Literárne 
schopnosti uplatnil tiež v pretlmočení 
piesňových textov a v ďánkoch uverej
nených v rôznych periodikách. 

Stretnutia s touto výnimočnou osob
nosťou (v Strasburgu a Den Haagu) eš
te v .normalizačných" obdobiach patria 
k mojim najkrajším životným okami
hom. Strečanský sa netajil túžbou vrátiť 
sa do svojej vlasti, žiaľ, pádu železnej 
opony sa nedožil. 

MARIÁN BULLA 

ŠESŤDESIATNIK 
MILAN DUBOVSKÝ 

Milan Dubovský vstúpil do slovenskej 
hudobnej kultúry ako skladateľ a klavi
rista. Absolvoval štúdium kompozície 
na VSMU v triede Jána Cikkera. Dlhé 
roky pôsobil v slobodnom povolaní. 
Od roku 1995 je umeleckým vedúcim 
Vojenského umeleckého súboru v Bra-
tislave. ' 
Veľkú časť svojej hu!obnej tvorby 

spojil s médiami a divadlom. Kompono- • 
val scénickú hudbu pre rozhlas, film 
a televízne inscenácie. V 70. rokoch vy
tvoril veľké množstvo scénických hu-

dieb k inscenáciám moderných divadel
ných hier (Kráľ Lear, Miliónový Marco, 
Krčma pod zeleným stromom, Mária Stuar
tová, Othel/o ... ). V televíznej tvorbe sa 
v 70. rokoch vyrovnával s poetikou te
levízneho muzikálu (O muzikantovi Zvŕ
ta/ovi, Zhŕňajova nevesta, Malí detektívi). 

Bohatá je jeho tvorba pre film. 
Okrem hraných a dokumentárnych sní
mok veľká časť jeho tvorby súvisí 
s animovaným filmom. Tvorba preň sa 
u Dubovského odvíja nielen od psychi
ky a hudobnosti malého diváka, ale aj 
od potreby vytvoriť zvláštny, umelý 
zvukový svet, v animovanom filme na
hrádzajúci ruchy a zvuky reálneho ži
vota. Požiadavka synchrónnosti medzi 
animovaným pohybom a hudbou je 
v Dubovského tvorbe pre animovaný 
film naplnená vkusne, s hudobnou in
venciou a bohatou predstavivosťou. 

Spolupracoval predovšetkým s režisér
mi animovaného filmu Vladimírom 
Pikalíkom a Rudolfom Urcom. 

Vzťah k svetu dieťaťa sa tvorivo preja
vil v jeho detskej opere Veľká doktorská 
rozprávka (podia rozprávok bratov Cap
kovcov). Spolu s libretistkou Jelou Krč
méry-Vrteľovou sa mu podarilo vytvoriť 
vtipné, svetu detí blízke dielo s neopa
kovateľnou poetikou, hravé, blízke po
citovému svetu dieťaťa. Po Koi'ínkovi 
a Frešovi vytvoril Dubovský ďalšiu det
skú operu, otvárajúcu dieťaťu cestu, po 
ktorej môže kráčať k opernej klasike aj 
moderne 20. storočia. Opera SND 
uviedla Veľkú doktorskú ropzrávku v roku 
1992. 

Spolupráca s Operou SND pokračova
la pri uvedení Monteverdilio Korunová
cie Poppey; Dubovský vytvoril pre brati
slavskú inscenáciu úpravu a inštrumen
táciu opery. Pokračovala aj spolupráca 
s Jelou Krčméry-Vrteľovou. V budúcej 
sezóne má Opera SND uviesť ich operu 
pre deti Tajomný kľúčna námet z rozprá
vok o Pinocchiovi. 

V rozhovore pre noviny pred uvede
ním Veľkej doktorskej rozprávky Milan 
Dubovský povedal .avantgarda ma ne
vábila". Svojou tvorbou pre detského 
diváka dokázal, že inteligentná, inšpira
tívna, vkusná, hravá hudba dnes môže 
vznikať aj mimo okruhu avantgardnej, 
modernej hudby. Jej prínos nemusí byt 
v kategórii hudobne nového, ale 
v schopnosti pomôcť mladému vníma
teľovi nájsť cestu k tzv. vážnej hudbe 
a opere. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

ti HUDOBN Ý ŽI VOT) 7-8 )2000 
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MIESTO PRE ... 
Evu BLAHovú 
koncertnú umelkyňu, vokálnu pedagogičku, 
organizátorku Medzinárodnej súťaže 
M. Schneidera-Trnavského 

Žijeme v realite, ktorá nie vel'mi praje 
kultúre. O to viac nás vedia potešiť 
zvesti z blízkeho i vzdialenejšieho oko
lia, oznamujúce úspechy našich umel
cov. Takmer so samozrejmou pravidel
nosťou prichádzajú kladné ohlasy na 
hosťovania slovenských spevákov, na 
naše súťaže reaguje čoraz intenzívnej
šie zahraničie, počuť dokonca mýty 
o "slovenskej vokálnej škole" ... 

V máji sa uskutočnil v Trnave 
16. ročník medzinárodnej speváckej 
súťaže M. Schneidera-Trnavského, 
jedno z podujatí, ktoré prispieva 
k šíreniu dobrých chýrov o sloven
skom vokálnom prostredí. Skúsme 
doň v jeho reálnych reláciách vstúpiť 
a priblížiť ho prostredníctvom rozho
voru s vokálnou pedagogičkou, kon
certnou umelkyňou a organizátorkou 
Evou Blahovou. 

Ili V slovenskom hudobnom živote 
pôsobíte "viackoľajne". K začínajúcej 
sa (pred 35. rokmi) dráhe vokálnej 
umelkyne sa postupne pridružovala 
pedagogická činnosť (začala sa pred 
30 rokmi) a práca organizátorská. Na
priek tomu, že všetky zložky vašej 
pôsobnosti sú úzko prepojené, vzá
jomne sa ovplyvňujú, nemáte pocit 
veľkej preťaženosti? 

- Patrún pravdepodobne k typom, ktoré sa 
v súčasnosti označujú ako workholik. Moja 
profesia, práca vo všetkých jej zložkách 
ma nielenže neunavuje, ale aj pôsobí na 
mňa stimulujúco. Byt neustále .v akcii", 
v pohybe je pre mňa nesmierne vzrušujú
ce, najmä však, prirodzene, keď za vyna
loženým úsilím vidím konkrétne plody 
svojej práce. Ako príklad uvediem svoje 
júnové putovanie po rôznych európskych 
podujatiach, na ktorých účinkovali moji 
žiaci (M. Kožená na Wiener Festwochen, 
A. Gurina a S. Matis v Brne, D. Separovič 
a M. Zadro v Prahe, T. Masuda v Andore, 
K. Kramolišová v Ostrave, L. Briukov vo 
Florencii a G. Beláček v Bratislave). Ich 
úspechy som prežívala veľmi intenzívne 
a považujem ich aj za svoje osobné úspe
chy. Dodávajú mi energiu a krásny pocit 
satisfakcie a zmysluplnosti. 
Ili Za tridsať rokov prešlo vaším ško
lením množstvo adeptov vokálneho 
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umenia. Viacerí z nich na seba veľmi 
výrazne upozornili a zaradili sa k vo
kálnej špičke. Máte nejaký špecifický 
pedagogický recept? Co akcentujete 
pri výučbe? 
-Mám azda dobrú intuíciu, danosť orien
tovať sa v mladom spevákovi. Niekedy mi 
už pri prvom posluchu stačí jediný tón, 
ktorý ma zaujme, z ktorého možno vyjsť 
a na ktorom môžem začať stavať. Nemusí 
ísť ani o krásny, ani o vel'ký materiáL naj
dôležitejšia je muzikalita, v ďalšom peda
gogickom procese podporovaná pracovi
tosťou, disciplínou a vôľou . Zavše je po
trebná obojstranná trpezlivosť. Som si 
vedomá toho, že každý študent je iná, je
dinečná individualita, nesnažím sa za kaž
dú cenu presadzovať svoje predstavy, mo
delovať študenta . na svoj obraz·. Sancu 
vidím v rozvíjaní a kultivovaní toho oso
bitého, špecifického, čo je adeptovi naj
vlastnejšie. Snažím sa prispôsobiť a ťažiť 

PROF. A. HRUŠOVSKÁ-MAYER, E. BLAHOVÁ, 

W. BERRY {VIEDEŇ, 1999) 

z originality materiálu, vytvori ť .jedineč

nú osobnosť". Okrem toho zdôrazňujem 
potrebu vzdelávať sa počúvaním hudby, 
množstva hudby, nielen vokálnej. Akcen
tujem štúdium cudzích jazykov, bez kto
rých sa dnes mladý človek vo svete neobí
de. Viem, že medzi študentmi sú i takí, čo 
sa uspokoja s prvotným úspechom, so 
štandardom ktorý dosiahli, mne to však 
ako pedagógovi nestačí, nútirn ich kráčať 
ďalej ... Iní sa dostávajú do štádia depresie, 
strácajú trpezlivosť. Tých treba podržať. 
nedovoliť im rezignovať. Moje presvedče
nie a zásada znie- pracovať. Nikdy sa ne
staviam do pozície pedagóga-mentora. Vo 
svojich študentoch vidím potenciálnych 
kolegov, pri práci s nimi preferujem part
nerský tón, dialóg. 
Ili Sama ste aktívna koncertná umel
kyňa. Zúročuje sa táto praktická 
stránka vo vašej pedagogickej práci? 
Tvrdím, že človek môže naučiť len to, čo 
sám na vlastnej koži odskúša. Skúsenosti 
na javisku či na pódiu sú pre pedagóga 
veľmi dôležité a nedajú sa nahradiť nija-

kou teonou . Svoje metodické postupy 
som si neraz overila aj ako členka mno
hých medzinárodných porôt speváckych 
súťaží vo svete. Došla som k presvedčeniu, 

že s pedagogickou prácou treba začať čím 
skôr, samozrejme, pokiaľ človek má na ňu 
predpoklady. Učiteľ musí tiež rásť, stále sa 
učiť, dozrievať. 

Ili V súvislosti s úspechmi našich spe
vákov v zahraničí sa vyskytli označe
nia "slovenská vokálna škola". Nie je 
toto označenie akýmsi nadhodnote
ním? 
-Je to skutočne zjednodušené označenie, 
ktoré vzniklo zrejme vzhľadom na kvanti
tu a kvalitu našich spevákov. U nás môže
me hovoriť skôr o vokálnej škole prof. 
Egema, prof. Korínskej a prof. Hrušov
skej ... či ďa lších výrazných pedagógov, 
všeobecne o slovenskej nie. Keď však 
v kontexte napríklad českej scény počúva
me našich spevákov, môžeme pozorovať 
markantný rozdiel v ich kvalite, čo možno 
vedie k tomu, že sa tak často frekventuje 
pojem slovenská vokálna škola ako znám
ka kvality. Máme silný potenciáL otázka 
však znie, či mladí nájdu adekvátne uplat
nenie . Na Slovensku momentálne chýba 
primerané koncertné zázemie, ktoré je pri 
získavaní praxe veľmi potrebné a dôležité, 
existujúce tri divadelné scény sa veľmi 
rýchlo nasýtia... Vychovať špičkových 

spevákov nestačí, bolo by treba im poskyt
núť špičkové priležitostí. Mrzí ma, že roky 
budovaná koncertná agentúra Slovkon
cert (ako všeobecne zavedená agentúrna 
.značka") sa vytratila, zlikvidovala. Dnes 
je veľmi ťažké nájsť spôsob, agentúru, kto
rá by sústredila kvalitných umelcov a po
mohla im v distribúcii do sveta, kde vlád
ne obrovská konkurencia. 
Ili Jednou z ciest ako preniknúť do 
povedomia verejnosti sú pre mladých 
adeptov spevácke súťaže. V tejto ob
lasti máte bohaté skúsenosti, ako 
členka a predsedníčka porôt (Mon
treal - Kanada, Patrica - Taliansko), 
pedagogička, organizátorka ... 
- Mladí si svoje kvality musia overovať, 
musia bojovať o priazeň publika, poroty, 
agentúr. V účasti na súťažiach vidím jeden 
zo spôsobov presadiť sa, upozorniť. zaujať. 
Rada pripravujem študentov na súťaže, 
pretože ich považujem za významný krok 
pri vstupe mladých spevákov na umelec
kú dráhu. 
Ili Ich zoznam vytvára v umeleckých 
životopisoch solídnu garanciu, môže 
znamenať vstupnú bránu do ďaUej 
kariéry. Co však, ak adept je "ne
súťažný" typ? 
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-S klasifikáciou, delením na súťažné a ne
súťažné typy, najmä u spevákov, ne
súhlasím. Spevák predsa existuje a pracu
je na pódiu, na scéne, nemôže sa odvolá
vať na handicapy. Inou otázkou je trebárs 
momentálna disponovanosť, vplyv pro
stredia, okolnosti, aj moment šťastia. Iné 
vokálne ideály ~ádnu v Taliansku, iné 
v Spanielsku, Francúzsku , Nemecku ... 
Stáva sa, že ob:)ektívny talent sa v súťaži 
neumiestni. Všetko však ukáže čas a osob
ná umelecká angažovanosť. Pravá kvalita 
sa ukáže a presadí. 
ll A čo interpretačné kurzy? 
-V zásade áno, ale treba vedieť, kedy a ku 
komu. Vo svete sú však časté prípady, keď 
mladý koncertný umelec chodí z jedného 
kurzu na druhý, robí si zbierku účastí na 
interpretačných kurzoch u renomovaných 
pedagógov, čo v jeho curriculum vitae vy
tvára úctyhodnú dekoráciu. Tým sa však 
na prvý pohľad netreba dať a priori zmiasť. 
Ozajstný talent sa kúpiť ani predplatiť ne
dá. Dobrý spevák presvedči jedine svojou 
kvalitou. 
ll Na Slovensku máme niekoľko spe
váckych súťaží, z medzinárodných 
k najprestížnejším patrí popri súťaži 
Lucie Poppovej Medzinárodná spe
vácka súťaž M. Schneidera-Trnav
ského, ktorej prezidentkou i predsed
níčkou poroty ste vy. Posledný, 16. roč
ník, ktorý sa uskutočnil v máji, 
zaznamenal živý ohlas vzhl'adom na 
vysoký kvalitatívny štandard a úro
veň ... 
-Organizovať v súčasnosti podujatia toh
to druhu je veľmi namáhavé. Vieme, že 
ich existen cia je neustále ohrozovaná. 
Dnes môžem bez preháňania poveda(, že 
som do jej prípravy vložila vera sily, ener
gie a vytrvalosti. Vďaka podpore a obeta
vej spolupráci sl. Melicháčovej, dr. Okap
covej a ďalších všetko napokon dopadlo 
dobre. Viem, že keby som sa bola v oných 
kritických okamihoch vzdala, súťaž by bo
la asi nenávratne minulosťou. To by som 
však pociťovala ako osobnú prehru, vzhľa
dom na osobnosti, ktoré budovali tradíciu 
podujatia: Dr. Janko Blaho, prof. M . Kiša
nová-Hubová! To. že som sa začala an
gažovať v tej to oblasti, vyplynulo celkom 
prirodzene z myšlienky zachovania konti
nuity. Nehovorí zo mňa .spomienkový 
optimizmus·. je neodškriepiteľný historic
ký fakt, že Slovensko malo vo vokálnom 
umení už v minulosti vynikajúcu úroveň. 
Umelci však nemali možnost prenikať na 
zahraničné scény, ak nerátame niekoľko 
výnimiek, ktoré však zároveň na seba vza
li osud a kliatbu emigrácie. Súťaž Schnei-
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de ra-Trnavského získala už svoje postave
nie, renomé a ohlas v zahraničí, naberá 
stále nielen na kvantite zúčastnených, ale 
predovšetkým na kvalite. 
ll Trnavská súťaž, ako sa perspektív
ne črtá, bude prebiehať súbe.žne s ďal
šou speváckou súťažou, súťažou Lucie 
Poppovej. Nemôže si prekážať sused
stvo oboch podujatí? 
- Schneiderova súťaž sa profilovala do 
dnešnej podoby po roky, jej cieľom b~lo -
a je- akcentovať koncertný spev a propa
govať výnimočnú piesňovu tvorbu sklada
teľa. Na to, do akej miery sa to podarilo 
a darí jestvuje niekoľko dôkazov. Okrem 
úrovne vysoko oceňovanej napríklad i za· 
hraničnými účastníkmi, členmi poroty, je 
to i fakt, o ktorom som sa presvedčila 
osobne pri svojich zahran ičných cestách. 
Je to živá reakcia spevákov na tvorbu 
M. Schneidera-Trnavského, ktorú poznajú 
speváci od Kanady po Japonsko. Teší sa 
obľúbenosti pre svoju vokálnu mäkkosť, 
spevnosť, kvalitnú harmonizáciu, zrozu
miteľnosť a plastickosť. pre výraz porovna
tel'ný s ktoroukoľvek romantickou piesňo
vou tvorbou. 

Súťaž Lucie Poppovej kladie dôraz na 
motivovanie spevákov v oblasti operného 
spevu, pri dosahovaní absolútnych mét, 
takých. aké sa podarilo dosiahnuť pn'klad
nou kariérou práve tejto nezabudnuteľnej 
umelkyni. Jej atribúty sú v porovnaní so 
Schneiderovou súťažou posunuté vyššie, 
na rozdiel od nej prebiehajú v troch súťaž
ných kolách a finále za sprievodu orches
tra. Zúčastňujú sa na nej speváci, ktorí 
zvyčajne už odštartovali na profesionálnej 
dráhe a ktorí sú pripravení na angažova
nie do veľkých operných domov. Poteši
teľné na tohtoročnej Schneiderovej súťaži 
však tiež boli priame ponuky pre laureá
tov na vystúpenia v rámci zahraničných 
operných inscenácií. Je to pre mladých 
skvelá šanca sľubujúca perspektívy ... 
lti V súvislosti s pedagogickou prácou 
ste zdôrazníli význam aktívnej kon
certnej či opernej praxe učiteľa . Túto 
sezónu ste si pripomenuli malé jubi
leum, priam neuveriteľných 35 rokov 
od začiatkov svojej umeleckej dráhy. 
Obklopovala vás atmosféra hudob
ného divadla, opery, vy ste za svoju 
doménu zvolili koncertný spev ... 
- Ako dieťa z umeleckej rodiny som mala 
začiatky oveľa ťažšie než by Ša na prvý po
hľad mohlo zdať. Vyrastať '<l formovať sa 
vedia silnej osobnosti. akou bol môj otec, . 
znamenalo kon centráciu disciplíny, cieľa
vedomú prácu na sebe. Otec dbal o to, aby 
som získala všeobecné vzdelanie, spev 

som začala študovať až na vysokej škole 
po maturite na gymnáziu. Pôvodne po 
skončení štúdií som ešte nemala špecifiko
vanú predstavu o ďalšej orientácii v speve, 
od útleho detstva som sa pohybovala na 
divadelných doskách, postupne som si 
.odkrútila" celý rad detských postavičiek. 
Hudobné divadlo som brala ako svoju ži
votnú samozrejmosť, istý čas som snívala 
aj o dirigovaní, neskôr som privoňa la 

k réžii (robila som asistentku režisérovi 
Kornelovi Hájkovi). 

Po skončeni školy som urobila konkurz 
do drážďanskej opery, ktorá v tom čase 
mala hviezdne sólistické obsadenie 
(T. Adam, P. Schreier, G. Schroder .. . ), do 
toho však prišli smutné udalosti roku 
1968, všetci angažovaní umelci dali na 
protest výpoveď, moja šanca sa rozplynu
la. V septembri som išla robiť pohovory do 
Viedne a tak sa zmenil celý môj život ... Po 
hosťovaní v Klagenfurte som sa viac do 
opery nevrátila. Ci ľutujem? Ani nie .• Fa
tálnu· náhradu som objavila v koncert
nom speve. Nadchla som sa bohatosťou 

koncertného repertoáru, ale aj pocitom is
tej nezávislosti a zároveň zodpovednosti. 
Koncertný spevák je na pódiu sám. ne
môže sa skryť za dirigenta, šepkára, rekvi
zitu či kostým ... Má o to väčšiu pn1ežitosť 
ukáza(, čo v ňom je. čo dokáže. Ale, sa
mozrejme, bez kvalitnéh o umeleckého 
partnera-klaviristu adekvátny umelecký 
výsledok nie je možné dosiahnuť. 

Prvý koncert som mala so Slovenskou 
filha rmóniou s dirigentom L. Slovákom, 
prvú nahrávku pre Supraphon s Dr. L 
Rajte rom. Boli to začiatky pod krit ický
mi, ale pevnými a prajnýrni rukami. Po
stupne som si rozširovala, budovala re
pertoá r, okrem domácich pribudli ponu
ky hosťovať v zahraničí: napríklad recitá l 
v Chartres (Francúzsko); Washington, 
DC - Katolícka univerzita - s Karolom 
Toperczerom; New Jersey - Fairlington 
University, Montreal (Kanada) Tokio 
i Osaka (Japonsko). Rada by som spome
nula svoj minuloročný recitál na BHS 
s Karolom Toperczerom a koncert s Jose
fom Sukom a Sukovým komorným or
chestrom v Prahe. 

Svoju j ubilejnú sezónu som .oslávila" 
niekoľkými koncertmi. K vrcholným prí
ležitostiam svojej kariéry rátam hosťova
nie v Mahlerovej Piesni o zemi s Filharmó
niou Hradec Králové, s tenoristom V. Do
ležalom a dirigentom F. Vajnarom. V Ban
skej Bystrici som s dirigentom P. Tužin
ským uviedla kompletný prekrásny cyklus 
Dvorákových Biblických piesní ... ll 

PRIPRAVILA LÝDIA DOHNALOVÁ 
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MINIPROFIL Hž] Ml R KO KRAJc l D I RIGENT A SKLADATEĽ 

Narodený r. 1968 v Banskej Bystrici 
1984-1990 Konzervatórium v Bratislave 

(kompozícia. dirigovanie. klarinet) 
199Q-1995 VSMU (J. Sixta - kom~ozída . 

B. Režucha -dirigovanie) 
1992- stáž na Conservatoire National Supé

rieur v Paríži (J . S. Béreau - dirigovanie) 
199Q-1996 zbom1ajster Detského a mládež

níckeho speváckeho zboru Slovenského 
rozhlasu 

od r. 1993 dirigent. od r. 1996 aj umelecký 
vedúci komorného orchestra Technik 

1996-1998 dramaturg Symfonického or
chestra Slovenského rozhlasu 

od r. 1998 hudobný režisér Slovenského roz
hlasu; ako dirigent pnležitostne spolupra
cuje so slovenskýnú orchestrami 

viaceré ceny na skladateľských súťažiach na 
Slovensku a v Nemecku 

Výber z diela: 
Sláčikové kvarteto ( 1988) • •... a v prach sa obrá
tiš. .. • pre sólové violončelo ( 1991 ), Laudate 
Dom in um pre sláčikový orchester ( 1992), Ve
ní Creator Spíríws pre miešaný zbor a organ 
(1993), Sínfonía da Requiem (1994), Media ví
ta in morte sumus. hudba pre štyri trombóny 
( 1996). symfonická báseň Tu es Petrus ( 1996). 
Omša venovaná pamiatke sv. Gorazda ( 1998). 
Memoríae Mílleníorum pre symfonický orches
ter a schol u ( 1998). Passacaglía pre dvoje 
huslí ( 1999) 

112 čo bolo na .počiatku"? 
Myslím si, že v živote náhody neexistujú. 
preto asi nebolo náhodou ani to, že ma 
okolnosti a najmä konkrétni ľudia privied
li k štúdiu hudby. V druhom ročníka gym
názia som sa zoznámil s Miloslavom Ko
nnkom. ktorý ma skontaktoval s profeso
rom bratislavského Konzervatória Jurajom 
Pospíšilom. Mal som už. samozrejme. za 
sebou .detské" pokusy s komponovaním. 
Kompozída sa stala -popri klarinete -jed
ným z mojich dvoch hlavných študijných 
odborov. ktoré som začal študovať a s kto
rými som aj absolvoval konzervatórium. 
Neskôr som si pribral dirigovanie . . . 
112 To je obdivuhodná študzjná kombinácia -
nielen čo do kvantity. ale najmä náročnosti od
borov ... 
Bolo to naozaj náročné- vždy na ko nd ro
ka som bol rád, že som všetko zvládol a ne
tušil som. že ten prichádzajúci ročník bude 
opäť o čosi ťažší... Dnes však na to hektic
ké obdobie, zaplnené denným harmono
gramom plným hudby, spomínam rád. 
112 Kompozícia a dirigovanie majú k sebe 
v kontexte konzervatoríá/neho štúdia celkom 
blízko, prečo však klarinet ... ? 
Ako potendálny dirigent som chcel mať 
skúsenosť s nejakým z nástrojov symfonic-
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kého orchestra. Takže z tohto hľadiska to 
bola cenná príležitosť, aj keď dnes mi je tro
chu ľúto, že to nebol niektorý zo sláčiko
vých nástrojov. Profesionálnym inštrumen
talistom som však nechcel byť. 
112 Tvorí dvojica skladateľ-dirigent v tvojom ži
vote rovnocenné umelecké partnerstvo? 
Ano a toto partnerstvo mi umožňuje dva 
pohľady na jednu vec. Dirigovanie vlast
ných skladieb je určitým poznaním. ktoré 
ma posúva ďalej ako skladateľa -často pri 
detailnej práci s orchestrom konfrontujem 
svoju skladateľskú predstavu s reálnym 
znením a pri ďalších kompozíciách už pra
cujem obohatený o túto skúsenosť. Do 
každej partitúry sa naopak snažím zapísať 
všetko, čo by som ako dirigent od hráčov 
vyžadoval. Tým sa podstatne uľahčí 

a urýchli práca dirigenta. 
112 Vítaš nové interpretačné pohľady na tvoje 
kompozície, ak sa ocitnú . pod rukami" iných 
dirigentov? 
Samozrejme, nechcel by som byť jediným 
interpretom vlastných skladieb. Na jednej 
strane by sa asi nedostali k veľmi širokému 
publiku. Na druhej strane, moje partitúry 
zvyčajne obsahujú dosť interpretačných 
poznámok a ak ich dobrý dirigent správne 
dešifruje a ešte skladbu obohaú vlastným 
pohľadom - to môžem len privítať. 
112 Mohol by sí pomenovať svoj prístup 
k tvorbe? Zjednodušene: o čo sa snažíš pri kom
ponovaní? 
Ide mi o harmóniu v širšom slova zmysle. 
Skladba nesmie byť len technickým cviče

ním, musí mať aj emotívny rozmer. Rov
nako dôležitá je pre mňa rovnováha hori
zontálneho rozmeru a vertikály. V každom 
momente sa pri komponovaní snažím vi
dieť súčasne detail. na ktorom pracujem 
i zamýšlimý celok. V neposlednom rade mi 
záleží aj na tom, aby mala skladba poslu
cháčsky dosah, aby komunikovala v dob
rom slova zmysle so širším publikom. 

112 Aké sú tvoje kritériá komunikatívnosti? 
Nemám ich presne definované. Jednodu
cho, snažím sa poslucháča udržať v sále až 
do konca skladby. Hudba by ho mala 
.vtiahnuť do deja". upútať jeho pozornosť. 
112 To znamená, že väzba na poslucháča, reci
pienta je pre teba dôležitá. Nekomponuješ do 
. zásuvky" .. . 
Záleží mi na tom, aby sa moja hudba hra
la. Uvediem pnldad mojej omše, ktorá má 
dve verzie -jednu pre väčší vokálno-inš
trumentálny aparát, ale i druhú pre zbor 
a organ. Skladba môže byť teda interpre
tovaná koncertne, ale aj ako liturgický, 
.funkčný" útvar v rámci bežných .pre
vádzkových" podmienok s amatérskymi 
spevákmi. 
112 Spomenul si omšu. Tá je vyslovene liturgic
kým útvarom- zdá sa však, že duchovná hud
ba, konkrétne gregoriánsky chorál sú tvojimi 
významnými inšpiračnými žriedlami. Ide 
o tvoju osobnú inklináciu k spiritualite, alebo 
v prípade gregoriánu o historizujúci prvok, 
snahu o istú neoštýlovosť? 
Nejde ani tak o nejaké .retro", ale skôr 
o súvislosť s mojím vnútorným svetom, 
ktorý. v deväťdesiatych rokoch prešiel 
určitými zmenami a zákonite nasmeroval 
aj moju tvorbu k širšie chápanej, uni
verzálnej duchovnosti. 
112 . Spoločenské uplatnenie" skladateľa podlie
ha akýmsi zásadám • voľného trhu ·. s ktorými 
sa každý tvorca vyrovnáva po svojom. Diri
gentské povolanie je však pevne späté s reálny
mi pracovnými príležitosťami. V jednom z toh
toročných čísiel Hudobného života sme si moh
li prečítať nadšenú recenziu tvojho záskoku za 
Róberta Stankovského. Aká je vlastne tvoja do
terajšia bilancia spolupráce so slovenskými te
lesami? 
Počas mojich štúdií na VSMU sme mali 
ako adepti dirigovania možnosť asi dva
krát do roka spolupracovať s dnes už ne
existujúcou Komornou operou. Na VSMU 
funguje v posledných rokoch síce symfo
nický orchester, v jeho štatúte je však pod
mienka, že ho nesmú dirigovať študenti 
školy ... Pravdepodobne sa tým chce pre
dísť tomu, aby orchester bol laboratóriom 
pre študujúcich, . nehotových" dirigentov. 
Paradoxne však takto študenó dirigovania 
tej istej školy prichádzajú o možnosť plno
hodnotného štúdia vlastného odboru. 

Absolvoval som VSMU so SOSR uvede
ním vlastnej skladby Sinfonia da Requiem. 
Dvakrát som dostal príležitosť . zaskako
vať v žilinskom SKO. Už počas školy som 

(Dokončenie na str. 8) 
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ČÍRENIE TALENTOV 2000 

Medzinárodná súťaž v hre no husliach o viole 
Dolný Kubín 1. - 4. máj 

Keď som minulý rok písala správu a ko
mentár k priebehu Círenia talentov '99, 
považovala som za potrebné priblížiť od
bornej verejnost~eovú a umeleckú kon
cepciu tohto podujatia. Tohtoročný ko
mentár sa bez takýchto informácií zaobí
de. Je evidentné, že Círenie talentov sa 
stalo udalosťou roka pre veľkú časť husľo
vých pedagógov na Slovensku. Umelecké 
dianie a zápolenia na pôde samotnej 
súťaže i tvorivej dielne rezonujú v prád 
pedagógov a obohacujú ju o nový rozmer. 

ČÍRENIE TALENTOV. WARCHALOVCI S ABSO

LÚTNYM VÍŤAZOM 3· ROČNÍKA 

Organizátori súťaže nenechali bez po
všimnutia hlasy účastníkov vlaňajšej zá
verečnej rozpravy a konštruktívne návrhy 
v tomto ročníku aj zrealizovali. 

Na súťaži sa zúčastnilo 66 huslistov a vio
listov zo šiestich štátov Európy (Slovensko, 
Cesko, Ukrajina, Maďarsko, Poľsko a Ru
munsko). Laureátkou súťaže sa stala 12-ro
čná Mana Buraová z Ľvova (Ukrajina), 
huslistka s pozoruhodnými technickými 
dispozídami a veľkým výrazovým nábo
jom. Vo finále súťažila s Wieniawského Kon
certom pre husle a orchester č. 2 d mol (l. časť). 

(Dokončenie zo str. 7) 
záčal pracovať v Slovenskom rozhlase, 
v prostredi, ktoré sa ukázalo pre mňa ako 
priaznivé- mal som predsa len bližší kon
takt s orchestrom a dostal som sa postup
ne k viacerým príležitostiam v rámd pra
videlného nahrávania SOSR - nielen ako 
dirigent ale aj ako orchestrálny hráč. Spo
mínaný .záskok" za Róberta Stankov
ského bol treťou koncennou skúsenosťou 
so SOSR a na základe priaznivého výsled
ku som dostal ponuku na jeden koncen 
v budúcej sezóne rozhlasového orchestra. 
Okrem toho, už niekoľko rokov dirigujem 
komorný orchester Technik, ktorý je ama
térskym telesom s dlhou tradídou. 
lb Zo samých záskokov sa však systematicky 
kariéra dirigenta asi nedá budovať. .. 
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Medzinárodná porota, ktorej predsedal 
Peter Michalica, rozdelila ceny v jed
notlivých kategóriách takto: 

HUSLE: 

l. kategória (do IO rokov) 
l. miesto Katerina Gračovová, Kijev 
2. miesto Richard Kompuš, Košice 
3. miesto Anna Suraová, Ľvov 

Il. kategória (do 12 rokov) 
l. miesto Marta Suraová, Ľvov 
2. miesto Tereza Pi'ívratská, Praha 
3. miesto Lude Mikesková, Ostrava 

III. k a t eg 6 ri a (do 14 rokov) 
l. miesto Miroslav Ambroš, Praha, 

Luda Kopsová, Bratislava 
2. miesto Zsófia Lugosiová, Budapešť 
3. miesto Róbert Oláh, Dunajská Streda, 

Ondrej Tengler, Praha 

IV. kategória (do 16 rokov) 
l. miesto Anežka Drmolová, Bratislava 
2. miesto Aneta Gloneková. Bratislava 
3. miesto Vilmos Berki, Budapešť 

VtoLA (do 18 rokov) 

l . miesto Jeremij Vitalij, Užhorod 
2. miesto Martin Adamovič, Bratislava 
3. miesto Eva Chamilová, Košice 

Hlavná cena: 
Marta Buraová, Ľvov 

Cena mladej hodnotiacej rady: 
Luda Kopsová 
Cena pedagógovi: 
Jurij Halda, Jii'í Hnýr. Mária Karlíková 

Cena korepetítorovi: 
Livia Sutorina-Kivaová, 
Jana Nagy-Juhászová 

Cena za interpretáciu skladby 
20. storočia: 
Miroslav Ambroš 

Cena primátora mesta D. Kubín : 
Luda Kopsová 

Od skončenia školy som sa zaujímal o diri
gentské pozide v slovenských profesionál
nych orchestroch. no zatiaľ neúspešne ... 
b V súčasnosti si zamestnaný ako hudobný re
žisér v Slovenskom rozhlase. Je táto práca inš
pirujúca pre dirigenta a skladateľa? 
Určite áno. Práca v réžii umožňuje sklada
teľovi ale aj dirigentovi pozrieť sa na prob
lematiku sprostredkovania hudobného 
zážitku z iného uhla. získať cit pre farebné 
nuansy a byť svedkom práce rôznych diri
gentov. Na druhej strane som vďaka tejto 
práci obklopený aj hudbou. 'ktorej by som 
sa .dobrovoľne· nikdy nev~noval, a občas 
mám podt. že to každodenné množstvo • 
znejúcej hudby v štúdiu mi odčerpáva 
energiu pre vlastnú kompozičnú prácu. 
lb Akú hudbu máš rád? 

Tvorivá dielňa Círenia talentov (CT) 
s majstrom B. Warchalom a SKO sa vidi
teľne rozrástla. Zúčastnili sa na nej deti. 
ktoré v súťaži vysoko zabodovali. ale aj tie 
(a to je jedna z devíz Tvorivej dielne). kto
ré v nej neuspeli. Zahrali si však na kon
certe s warchalovcami. čo iste vyvážilo ich 
pocit neúspechu a prípadného sklamania. 

Rozprávala som sa s mladou kolegyňou 
z modranskej zuS. ktorá prišla do Kubína 
so svojou žiačkou. Výkonnosťou zatiaľ 
podľa jej uváženia na súťaž nestačí. Pri
viedla však mladú huslistku preto, aby sa 
zúčastnila na Dielni a súčasne okúsila at
mosféru medzinárodnej súťaže so špičko
vými výkonmi svojich rovesníkov. Tieto 
zážitky budú nepochybne motivovať jej 
ďalšiu prácu. 

Organizátori CT tohto roku prizvali na 
spoluprácu aj Moyzesovo kvarteto. Ich 
dielňa si podľa môjho názoru zaslúžila 
predovšetkým zo strany konzervatoristov 
väčší záujem. 

K tradíciám CT patria aj koncerty nosi
teľov cien z predošlého ročníka súťaže 
v spolupráci s SKO. l keď je repertoár 
v danom obsadení pre týchto mladých 
huslistov limitovaný. zažili sme tu aj toh
to roku pozoruhodné výkony. Laureát ro
ka 1999 Alexej Rosík podal v Sarasateho 
Carmen-Fantázii výkon. ktorým demonš
troval výrazný technický i umelecký rast. 
Tento mladý Bystričan v súčasnosti študu
je na pražskom Konzervatóriu v triede 
J. Pazderu. 

13-ročná Bratislavčanka Lucia Kopsová 
na seba upútala pozornosť nielen ako só
listka týchto koncertov. ale aj ako účast
níčka súťaže. keď nakoniec vo svojej kate
górii zvíťazila. pričom získala i ďalšie oce
nenia. l v jej prípade ide o výrazný 
vzostup huslistických kvalít. Kopsová je .... 

Autorov. ktorí spfňajú spomínanú pred
stavu o .harmonickej". vyváženej kompo
zícii. Ideálom v tomto zmysle je asi Bach, 
v mnohých smeroch neprekonateľný. 

Každopádne si vážim všetkých sklada
teľov, ktorí dokázali .prežiť , prejsť pomy
selným sitom času. 
b Aké sú tvoje vytúžené profesionálne méty? 
Nevzdávam sa nádeje na dirigentský post 
v profesionálnom telese, ale kedl.e situáda 
s dirigentskými miestami je na Slovensku 
nevyhovujúca, svoje ambíde asi sústredím 
viac na kompozidu. Raz by som určite chcel 
napísať ešte aspoň jednu .veľkú" skladbu, 
ktorá by mi priniesla zadosťučinenie, podt, 
že to .stálo za to•. Každopádne, á rim, že 
v živote je asi najdôležitejšie nájsť vnútorný 
pokoj a vyrovnanosť. lb AS 
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.... žiačkou bratislavskej ZUS na Stefánikovej 
ul. (Mária Skladaná) a súčasne je mimo
riadnou žiačkou Konzervatória v Bratisla
ve (Mária Karlíková). 

SÚŤAŽ ŠTUDENTOV SLOVENSKÝCH KONZERVATÓRIÍ 

Tohtoročné Círenie talentov je teda za 
nami. Koncepcia ročníka 200 l nadobúda
la kontúry už počas súťažných dní"v Dol
nom Kubíne. Potenciál tvorivej energie, 
ktorým disponujú tvorcovia Círenia talen
tov J. Gruska a L Vajdulák, je zárukou. že 
bude opäť úspešný a svojím dielom pri
speje k pozdvihnutiu úrovne slovenského 
umeleckého školstva. 

MÁRIA KARLÍKOVÁ 

ČÍRENI E TALENTOV 2001 

POVINNÝ REPERTOÁR 1. KOLA 

Husle: 

I. kategória 
A. Corelli: Sonáta e mol pre husle 
a basso continuo op. 5, č. 8 
Preludio- Allemanda 

Il. kategória 
Ch. Danda: Koncertné sólo č. l h mol pre 
husle a klavír 

III. kategória 
L Burlas: Introdukcia a Toccata zo Sonatí
ny pre sólové husle 

IV. kategória 
F. Kreisler: Sidliana a Rigaudon v štýle 
F. Francoeura 

Viola: 

F. A. Hof[meister: Etuda pre violu č. 5 Te
ma con variazioni 

Na požiadanie zašlú usporiadatelia notový 
materiál týchto skladieb. 

V školskom roku I 999/2000 sa uskutočnil 
už 32. ročník medzikonzervatoriálnych 
súťaží. ktoré vyhlasuje Ministerstvo škol
stva SR. Súťaž prebieha na pôde štyroch 
štátnych konzervatórií - v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Košiciach a žiline; zúčas
tňujú sa na nej aj študenti Súkromného 
konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľ
čanoch a bratislavského Cirkevného kon
zervatória. V tomto ročru'ku si zmerali ta
lent a dispozície súťažiaci v odbore spev. 
hra na husliach, hra na klavíri a na dreve
ných dychových nástrojoch. 

CENY 

Spev 
I. k a 1 eg ó ri a -dievčatá (l.- 4. roč. ): 
l . Adriana Kučerová (Bratislava). 2. Lenka 
Máčiková (Bratislava) a Aneta Mibályová (Ko
šice). 3. Stanislava lmrišková (2ilina). 
ll . kategória -dievčatá (5 .-6. roč.) : 

l. Eva Ondrejčáková (Banská Bystrica) 2. Ja
nene Zsigová (Košice). 3. Katarína Sroková 
(Bratislava) . 
l. k a 1 eg ó ri a - chlapd: 
l. Marek Gurbaľ (Košice) , 2. Peter Ripka (Ban
ská Bystrica), 3. Ján Kapala (Cirkevné konzer
vatórium). 
Il. kategória - cblapd: 
l. Daniel Capkovič (Bratislava), 2. Pavol Bršlík 
(2ilina), 3. Marián Lukáč (Košice). 

Husle 
l. kategória (l.- 3. roč.) : 

l. Kamila Sotolová (Košice). 2. Rudolf Patrn
čiak (2ilina), 3. Zuzana Kulanová (Košice) 
a Daniel 1\Jrčina (Bratislava). 
II. kategória (4.-6. roč. ) : 
l. Milan Para (Banská Bystrica), 2. Jana llléso
vá (Bratislava), 3. Marek Zwiebel (Košice). 

Klavír 
l. kategória (1. - 3. roč. ): 

l. Klaudia Debreová (Košice). 2. Zuzana Po
bunková (2ilina) a Ivana úradníková (Banská 
Bystrica). 3. Mária Fedorová (Bratislava). 
II. kategória: 
l. Matej Arendárik (2ilina). 2. Viera Kováčová 
(Bratislava) a Leonard Duna (Košice), 3. Ka
tarína 1\Jrňová (Banská Bystrica). 

KLAVÍRNA SÚŤAŽ DEZIDERA KARDOŠA 
V uplynulom školskom roku sa uskutočnil 
ďalší ročník Klavírnej súťaže Dezidera 
Kardoša v Bánovcioch nod Bebravou. 
Zúčastnili sa na nej žioci ZUŠ v odboroch 
sólovej klovírnej hry o štvorručnej hry. 
Výsledky súťože 
1 . kategória - sólová hra 
1. ceno - Petra Barčovská (Košice) o Andrej 
Krištof (Ružomberok); 2. cena - Gabriela 
Jončoryová (Košice), Moniko Gurská (Košice), 
Mária Portfoyovó (rrenčín); 3. ceno - Moniko 
Kováčiková (Bošony), Silvio Bukaiová (Štúro
vo), Rodovon Uhliar (Brotislova) 
2 . kategório 
1. ceno - Borboro Bittová (rrenčín); 
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2. ceno - Lenka Garajová (Detvo);3. ceno -
Lenka Slováková (Hlohovec) 
3 . kotegório 
1. cena - Peter Duchnický (Kežmorok) 
4. kotegório 
1. ceno - Ivano Egyedová (Žior nod Hronom) 
štvorručná hra 
1. kotegório 
1. cena - Tomáš a Motúš Ferkoví (Košice); 
2. cena - Notália Szárazová a Mária Lakato
šová (Košice); 3. ceno - Mário Kloknerová 
a Alexandra Mauerová (rrnova) 
2. kotegório 
1. ceno - Soňo Godarská o Dogmar Kršte-
niaková (Paprad) D. JAKUBCOVÁ 

Výkony zhodnotila odborná po rota 
v zložení: Ida Cernecká, Jela Spitková, 
Andrej Kucharský, Vojtech Samec. 

Po skončení všetkých štyroch tohto
ročných súťaží mali víťazi, tak ako každý 
rok. možnosť prezentovať svoje umenie 
na Koncerte víťazov v žilinskom Dome 
umenia Fatra. Koncert je začlenený do 
cyklu koncertov v rámci Stredoeuróp
skeho hudobného festivalu a stretá sa 
pravidelne s veľkým záujmom zo strany 
publika. 

AN NA RošKovÁ 

Drevené dychové nástroje 
flauta 
l. kategória (l. -4. roč.) : 

l. Daniela Blesáková (Bratislava), 2. Mana Talabo
vá (2ilina). 3. Andrea Bošková (Banská Bystrica). 
ll. kategória (5. -6. roč.): 
l. Veronika Maková (Bratislava), 2. Júlia Burášo
vá (Košice). 3. Miriam Kubaláková (Topoľčany) . 

hoboj 
l. kategória: 
l. Peter Dobai (Bratislava), 3. Lukáš 2ofčin 
(Banská Bystrica). 
ll. kategória: 
l. Magdaléna Franková (2ilina). 3. Rastislav 
Sohýs (Košice). 

klarinet 
l. kategória : 
Zuzana Trnavská (Banská Bystrica). 2. Manin 
Mosotjak (Košice) a Jana Tomanová (Banská 
Bystrica), 3. Peter Kazán (Bratislava). 
ll. kategória: 
l. Ján Rigan (Bratislava), 3. Jozef Brindzák (Košice). 

fagot 
l. k ate g ó ri a : 2. Michal Dobiaš (2ilina), 
3. Jozef Makarovič (Košice). 
II. kategória : 
l. Peter Kajan (Bratislava). 2. Vladinúr Sedlák 
(Košice). 3. Michal Fuka (2iJina). 

Cena Hudobného fondu 
za najlepšie predvedenie diela slovenského au
tora: Stanislava lmrišková - spev (2ilina) za 
predvedenie skladby Ave Maria od Petra Mar
tinčeka a klavirista Leonard Duna (Košice) za 
uvedenie Toccaty od Eugena Suchoňa . 

KALEIDOSKOP] 

Slovenská organistka Monika Mel

cová vystúpilo no organovom festivo

le ORGELZEITKLANG 2000 v Kostole 

sv. Alžbety vo Viedni. Do programu 

koncertu 17. júna zarodilo popri 

skladbách J. S. Bacho o N. de Grigny

ho oj Messe de la Pentecôte 

O. Messiaena, skladbu, ktorá pre

miérovo odznelo v padaní autora 

práve pred 50 rokmi v parížskom 

chráme St. Trinité. 
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HuDBA A MENŠINY 

V hlavnom meste malebného Slovinska, 
Ľubľane, sa koncom júna konalo prvé stret
nutie Studijnej skupiny pre hudbu a men
šiny pri Medzinárodnej rade pre tradičnú 
hudbu (International Coundl for Traditio
nal Music - ICTM). Jeho hostiteľom bol 
EtnomuzikologiJlý ústav vedecko-vý
skumného centra Slovinskej akadémie vied 
a umení v spol~prád s ústavom slovinskej 
etnológie, Slovinským etnografickým mú
zeom a Inštitútom pre výskum ľudovej 
hudby pri Univerzite hudobného a drama
tického umenia vo Viedni. 

Hod sa hudobným prejavom etnických 
skupín a menšín ako osobitej problematike 
etnomuzikológie venuje pozornosť už dlhší 
čas, Študijná skupina pre hudbu a menšiny 
ako najmladšia zo študijných skupín fun
gujúdch pri ICTM vznikla iba nedávno. 
Návrh na jej vznik sa uodil roku 1997 na 
34. Svetovej konferencii ICTM (konanej 
práve u nás v Nitre) na podnet Dr. Ursuly 
Hemetekovej (Viedeň), ktorá je v súčasnos
ti jej predsedníčkou. Cieľom tejto skupiny 
je podporova( hudbu menšín formou vý
skumu, dokumemáde a imerdisdplinárne
ho štúdia a poskytova( fórum pre spoluprá
cu medzi vedcatni a študentmi hudby 
menšín prostredníctvom medzinárodných 
stretnutí. publikádí a korešpondende. Me
dzinárodné pracovné stretnutie v tubľane 
malo byt prvou bilandou činnosti študijnej 
skupiny a malo predostrieť niektoré šped
fické problémy, vyplývajúce z konkrétnych 
výskumov minoritných spoločenstiev 

a špedHk výskumných tradídí v tej-ktorej 
krajine. Etnomuzikológovia a muzikológo
via zo štrnástich štátov Eu rópy a z USA tu 
prezentovali príspevky k trom tematickým 
okruhom: l. hudba a tanec menšín - vý
skumné tradíde a prinápy kultúrnej politi
ky, 2. hudba, tanec a identita v menšino
vých kultúrach a 3. menšiny v Slovinsku 
a susedných regiónoch. 

Aj keď je objekt výskumu študijnej sku
piny. t.j. menšina, definovaný pomerne ši
roko ako .skupiny ľudí odlišujúce sa od do
minantnej skupiny na základe kultúrnych, 
etnických, sodálnych, náboženských alebo 
ekonomických dôvodov", väčšina príspev
kov bola venovaná hudbe etnických men
šín, čo umožnilo prítomným viesť dialóg na 
spoločnej plaúorme. Základným jednotia
dm aspektom väčšiny referátov bol prob
lém identity, ktorý sa ukázal ako viacznač
ný a viacvrstvový (etnická, kultúrna, lokál
na identita, a pod.). Na druhej strane, 
jednotlivé príspevky demonštrovali, že spô
soby, akýtni je hudba schopná vyjadrovať. 
utvrdzovať alebo (re)konštruovať identitu 
či príslušnosť k niekomu alebo niečomu sú 
veľmi rôznorodé, preto i charakter výsku
mu hudby menšín musí odrážať kultúrne, 
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politické, historické a sodálne špedfiká tej
ktorej menšinovej i dominantnej spoloč
nosti. Rovnako i definída menšiny môže 
slúžiť len ako východiskový bod, ktorého 
obsah by sa mal dopfi'tať výsledkami kon
krétnych výskumných projektov. 

V príspevkoch boli predstavené hudobné 
prejavy juho-talianskych Albáncov -
Arbereshe (Ardian Ahmedaja), burgen
landských Chorvátov (Jerko Bezié), men
šiny Yao v Cíne (Shui-Cheng Ch eng), 
amerických Indiánov (Michael Schlott
ner ). amerických Slovákov (Jadranka 
Važanová), hudba Sefardov v Turecku 
a turecká hudba v Nemecku (Dorit Kle
be), židovsko-španielska hudba na Balkáne 
(Že ljka Kamhiová), hudba ako prejav 
identity u Rusínov (Robert Metil) a Nem
cov na Slovensku (Hana Urbancová) . 
Špedálna pozornosť bola jeden deň veno
vaná hudbe Rómov v rôznych krajinách 
Európy. Príspevky k tejto problematike sa 
zaoberali prehľadom zvukových dokumen
tov rómskej hudby vo viedenskom Phono
gramrnarchive (Christiane Fennesz-Ju
haszová), fenoménom piesne ako identifi
kačného faktora servických Rómov 
v Cechách a na Slovensku (Zuzana Jur
ková), zmenami v hudobnej identite 
dvoch maďarských cigánskych komunít 
(Katalin Kovalcsiková), tancom ako 
symbolom identity u Cigánov v južnom 
Rumunsku (Anka Giurchescu), rómskou 
hudbou krymských Tatárov (Wolf Diet
rich) a miestom rómskej hudby a Rómov 
v rituálnej hudobnej praxi v Srbsku (Di
mitrije Golemovié) a u vojvodinských 
Rumunov (Nice Fradle). Hostitelia sa pre
zentovali príspevkami k hudbe Slovincov 
žijúcich za hranicami materskej krajiny 
(Ma~a Komave c, Julijan Strajnar), 
k problému etnických vzťahov v Slovinsku 
(Mitja žagar) a prijatia etnickej hudby, 
konkrétne bosanskej sevdalinky, slovinskou 
kultúrnou verejnosťou (Vesna Andr ee 
Zaimovicová). :livým dodatkom príspev
kov a demonštrovaním disku tovaných 
problémov boli večerné koncerty slovin
skej ľudovej hudby, hudby Slovincov žijú
ach za hranicami Slovinska, ako aj hudob
ných prejavov Macedóncov, Rómov, Bos
niakov, Maďarov a Talianov žijúcich 
v Slovinsku. 

Napokon treba spomenúť príspevky, kto
ré sa venovali teoretickým a metodologic
kým otázkam výskumu menšín, ako boli: 
postavenie hudby v protirečivom vzťahu 
medzi individuálnymi (ľudskými) a skupi
novými (kultúrnymi) práv~mi (Kriste r 
Ma lmová), úloha hudby v etnickom 
a ekologickom zápase me;tsín o prežitie 
(Kjell Skyllstad), vzťah hudby, migrácie • 
a menšín (Adelaida Reyesová), úloha et
nomuzikológie v multikulturálnom pro
stredí na príklade výskumu hudby menšín 

v lrsku (John Morgan O'Connell), otáz
ka rôznych druhov identity a jej odraz 
v hudbe menšinových komunít (Anna 
Czekanowska ). Na konferencii nechýbali 
ani historické pohľady na problematiku 
prezentované v referátoch o pojme . menši
na" v slovinskej klasickej hudbe 20. storo
čia (Leon Stefanija ), o historickom vý
skume a dokumentácii hudby menšín 
(Gerlinde Haidová, Gerda Lechleit ne
rová) a o hudobnom odraze identity v his
torických rukopisných prameňoch zo 16. 
storočia v Bosne a Hercegovine (Alma Zu
bovicová ). Dve filmové prezentáde (.Ko
sovo očami lokálnych rómskych muzikan
tov" - Svanibor Pettan a .Kiúč zo Spa
nielska: piesne a pnbehy Flory Jagodo
vej" - Ankica Pe trovicová ) sa ukázali 
ako zaujímavý, v prezemádi etnomuziko
logických výsledkov dosiaľ nie naplno vy
užívaný spôsob predstavenia hudobnej 
kultúry komunity v jej sodálno-historic
kom a politickom kontexte. Film ako ume
lecký žáner totiž dokáže simultánne na
znači( viacero aspektov problému v širšom 
kontexte, čo sa vo vedeckom príspevku nie 
vždy podarí. Na druhej strane však môžu 
emóde, ktorých je film pôvodcom, skresliť 
podstatu výpovede, alebo umami( len jej 
vytrhnuté aspekty. 

Vynikajúca atmosféra sprevádzala všetky 
pracovné stretnutia i záverečné diskusie. 
Program konferende nemal jediné .biele 
miesto" a za jeho po všetkých stránkach 
vynikajú organizádu treba prejavi( slovin
ským hostiteľom, najmä Dr. Svaniborovi 
Pettanovi, vďaku a obdiv. Slovind postavili 
latku štandardu vysoko, takže sa organizá
tori druhého stretnutia Studijnej skupiny 
pre hudbu a menšiny, ktoré sa má konať 
o dva roky v niektorej z krajín strednej 
Európy alebo škandinávie, budú musieť 
obracať, aby úroveň udržali. 

Stretnutie ukázalo, že výskum hudob
ných prejavov menšín, najmä po spoločen
sko-politických zmenách v Európe po roku 
1989, je potrebný nielen z vedeckého. ale 
i z kultúrno-politického hladiska. Etnomu
zikológ môže totiž zohrávať aktívnu úlohu 
sprostredkovateTa informácii a poznatkov 
o kultúrnych prejavoch medzi menšinovou 
a dominantnou spoločnosťou, pretože prá
ve nedostatok či nekompetentnosť infor
mádí o menšinových komunitách je čas
tým dôvodom vzniku a udržovania napätia 
medzi nimi a takzvanou väčšinou. Napo
kon je starou známou pravdou, že len po
znaním rôznorodého môžeme dôkladne 
spoznať to . svoje", pretože ani jedno, ani 
druhé nejestvuje vo vákuu, ale vo vzájom
nom interaktívnom dialógu. (Účasť slo
venských etnomuzikológov finančne pod
porilo Sorosovo centrum pre súčasné 
umenie). ti 

JADRANKA VAŽANOVÁ 
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Ľudovít Rajter . . . 
1n memonam 

UVEDOMUJÚC Sl VÝZNAM SPOMIENOK VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ PRE VEDOMIE KONTINUITY, PRE ČO 
NAJBOHATŠÍ OBRAZ NAŠEJ MINULOSTI, PLÁNUJE REDAKCIA HUDOBNÉHO ŽIVOTA V NEĎALEKEJ 

BUDÚCNOSTI SÉRIU ROZHOVOROV S PAMÄTN Í KMI HUDBY NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ. 
ĽUDOVÍT RAJTER MAL BYŤ JEDNÝM Z PARTNEROV TAKÉHO ROZHOVORU . ŽIAĽ, ZMEŠKALI SME ... 

PRI PRÍLEŽITOSTI JEHO ÚMRTIA SME PRETO ZOSTAVILI MOZAIKU Z JEHO ROZHOVOROV UVEREJNENÝCH 

ZA POSLEDNÝCH 7- 8 ROKOV V RÔZNYCH MÉDIÁCH NA SLOVENSKU . (R) 

Hlavný impulz rozhodnutia stať sa hudobníkom 
- Bol to najmä otec. výborný muzikant. Už ako celkom ma
lého chlapca ma brával so sebou na skúšky hore k organu a 
myslím. že by bol býval veľmi nešťastný, keby som sa nebol 
stal hudobníkom. 

Predtým si museli ľudia hrať hudbu sami, ak ju chceli spo
znávať. Vel'rni veľa sa hralo štvorručne: s otcom som celú 
symfonickú literatúru hral najprv štvorručne, až potom som 
ju počul s orchestrom. 

Stúdium 
- Po maturite. roku 1924, som prešiel do Viedne, do kompo
zičnej triedy bratislavského rodáka Franza Schmidta a Josepha 
Marxa a ku Clemensovi Kraussovi na dirigovanie. Roku 1927 
Clemensa Kraussa vymenova
li za hlavného intendanta 
Frankfurtskej opery. Rád prijal 
túto ponuku, lebo tam mal 
voľnú ruku vo volbe repertoá
ra. dostal najlepších spevákov 
a vôbec výborné podmienky. 
lepšie ako vtedy vo Viedni. 
Preto prišiel do Viedne len raz 
mesačne a na škole mal kon
zultáde, ktoré nám dali všet
ko, čo sme od neho chceli ve
dieť; bežné hodiny mal s nami 
jeho asistent Alexander Wun
derer, prvý hobojista Vieden
ských filharmonikov, vyni
kajúd hudobník, výborný uči-
tel'. od ktorého som sa veľa naučil. Poznal celú literatúru 
a vel'rni dobre dirigoval. Najmä nás nechal dirigovať. .. Trikrát 
týždenne sme mali k dispozícii školský orchester. Zadelili sme 
si skúšky, takže každý z nás (boli sme šesmásti poslucháči diri
govania v triede) mohol aspoň raz týždenne dirigovať. Vel'rni 
dobré bolo aj to, že každý pondelok bol verejný školský kon
cert, na ktorom dvakrát mesačne účinkoval aj školský orches
ter. .. Bol to ve úni dobrý orchester. 

Bratislava - Viedeň - Budapešť 

Skoly mi dali vel'rni veľa. Začiatky v Bratislave dôkladnú pri-
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pravu. vysoká škola vo Viedni najkompletnejšiu znalosť skla
dateľskej a dirigentskej techniky a konečne štúdium v Buda
pešti dovŕšenie mojich teoretických vedomostí a hlavne zo
známenie sa s dielom Bartóka, Dohnányiho a Kodálya. Obe 
tieto vysoké školy mali už vtedy vysokú úroveň a moji hlavní 
profesori boli rodáci z Bratislavy: Franz Schmidt vo Viedni 
a Ern o Dohnányi v Budapešti ... Vo Viedni bola výučba zá
kladných teoretických predmetov (harmónia, kontrapunkt) 
veľmi dôkladná a prísna (trvala štyri ročníky, až potom nasle
dovala vol'ná kompozícia), kým v Budapešti už v 2. ročníku 
nasledovala voľná kompozícia. Pre všetkých študentov, aj ne
skladatel'ov, tu bola zavedená solmizácia, na ktorej trval najmä 
Zoltán Kodály. Ale ja som bol v Budapešti na Majstrovskej 
škole. nakoľko som vysokú školu už absolvoval vo Viedni. 

Stúdium na nej pozostávalo 
výlučne z voľnej kompozíde. 

Význam komornej hudby 
pre hudobníka 
- Je obrovský. Ako aktívny 
komorný hráč sa ďovek naučí 
počúvať partnerov, aspoň 

tých troch ďalších v kvartete. 
okrem toho to pomôže pri la
dení, v zna losti li teratúry. To 
sa neskôr transponuje do or
chestra. Vel'mi pomôže hra na 
sláčikovom nástroji: dýcha
nie. frázovanie sláčikových 

nástrojov je vel'rni dôležité ... 
Skoro by som povedal: pre 

orchestrálneho hráča je komorná hudba nepostrádatel'ná. 

Dirigent- skladateľ ... 
Kombinácia dirigent-skladateľ nebola predtým ničím nezvy
čajným. Vo Viedni všetci dirigenti museli absolvovať aj štú
dium kompozície, takže i v mojom prípade spojenie oboch 
disciplín bolo samozrejosťou . Rád komponujem a teším sa, že 
u obecenstva majú moje skladby úspech a umelci ich radi 
hrávajú ... 

Obe tieto činnosti sa diametrálne odlišujú, hoci sa doplňu
jú- obe mám rovnako rád. 

11 



Komponovanie 
Otázka .konvencií" a .módnych trendov" vždy úzko súvisí 
s átením a myslením celej generácie a je vo vysokej miere re
latívna- duchu doby sa však nemožno vyhnúť. V tomto rám
ci je sloboda vecou rozmeru osobnosti ... Návrat k starým for
mám, k starým štýlom a spôsobom komponovania je možný, 
k tomu azda nie je potrebná veľká osobnosť. Dôležité je, aby 
dielo dnešného skladateľa bolo súčasné, originálne, aby ne
pôsobilo dojmom epigónstva. Avšak návrat - ak to tak chce
me nazvať -je do určitej miery potrebný. Musíme rozvíjať 
zdedený hudobifý materiál, pritom však vždy sa snažiť 
o zrozumiteľnosť ... A nikdy sa nesmie skončiť .zvrchované 
remeslo". Bez ;.'emesla nemožno písať. tvoriť hudbu. Iba do
konalý znalec remesla môže. podľa môjho názoru, poriadne 
a slobodne komponovať. 

O dirigovaní, oživovaní partitúry 
Najprv si dirigent dôkladne naštuduje partitúru a keď má jas
nú predstavu o jej zvukovej podobe, musí ju preniesť do or
chestra. Je to akoby metafyzický proces. ktorý sa vlastne ne
dá vysvetliť. Dôležitú úlohu nesporne zohráva sila sugescie, 
prenášaná o. i. aj dirigentskými gestami . Konečný výsledok
znejúce hudobné dielo - sa skJadá z množstva faktorov. 

všetkým jej príslu~níkom, aby sa nikdy neprestali učiť, aby 
presvedčili silou svojho talentu, svojich schopností a vedo
mostí. 

Profesionálne zastávky ... 
Budapešt ... 
Keď som začal pôsobiť ako dirigent Maďarského roz
hlasu v Budapešti. rozhlas ešte nemal vlastný orchester, ale 
pre koncerty mal k dispozícii orchester opery (Orchester Fii
harmonickej spoločnosti) a Budapeštiansky koncertný or
chester. Obe tieto telesá boli vynikajúce, preto bola moja prá
ca obzvlášť náročná, nakoľko orchester dokonale poznal všet
ky repertoárové diela, na ktoré som sa ja musel dokonale 
pripraviť. Napríklad predohry opier, ktoré boli na repertoári 
v opere, sa vôbec neskúšali, ale išli - vtedy ešte - priamo do 
živého vysielania. Táto napätá práca rozhodne ovplyvnila 
moju ďalšiu dirigentskú kariéru. Vycvičila ma v pohotovosti. 
v rýchlom a pritom dôkJadnom štúdiu, prinútila ma zaoberať 
sa s dielami, s ktorými sa nikto počas štúdia nestretne - na
príkJad s orchestrálnymi číslami z opier, alebo s Griegovou 
suitou Peer Gynt a pod. Keďže som množstvo takýchto skJa
dieb predtým nikdy nepočul a nemal som možnosť overiť si 
ich zvukovú podobu z nahrávky (gramofónové platne boli 

NA SKÚŠKE S TYM PAN ISTOM SF 
S. (HUMCHALOM (1960) 

AKO PEDAGÓG NA MEDZINÁRODNEJ LETNEJ 

AKADÉMII MOZARTEA (1966) 
PEZINSKÍ RODÁCI A CELOŽIVOTNÍ 

SPOLU PRACOVNÍCI (1968) 

v rámci ktorých zna losť remesla i danej partitúry a schop
nosť prenosu vlastnej predstavy sú základnými predpokladmi 
účinnej a úspešnej práce dirigenta ... 

Pokiaľ ide o štýl dirigovania, vždy som sa hlásil ku kJasic
kej dirigentskej škole, ktorá uprednostňuje zreteľné, striedme 
gesto pred vystavovaním svojej osoby na obdiv. Považujem za 
zbytočnú prázdnu pultovú virtuozitu, pretože aj minimálnym 
gestom sa dá docieliť rovnaký výrazový efekt a napätie v hud
be ako dirigentskými choreografiami. Rád tu citujem krásny 
Lisztov výrok: . Dirigent má byť kormidelníkom a nie veslia
rom. • V tomto zmysle som viedol všetkých svojich študentov. 

Pedagóg 
Dirigentská škola predpokJadá talenty, dôkladnú znalosť har
mónie, kontrapunktu, formovej analýzy, ďalej zvukovú pred
stavu, zna losť literatúry - nielen orchestrálnej, ale aj komor
nej, sólovej či piesňovej , muzikalitu, všeobecný rozhľad, po
koru, schopnosť pracovať s veľkým kolektívom hudobníkov, 
prirodzenú autoritu ... Samotnú dirigentskú techniku nie je 
až také ťažké sa naučiť. Nezabudnime: byť dirigentom- to nie 
je povolanie, ale poslanie ... Dirigent-pedagóg vlastne iba 
usmerňuje, vštepuje zásady, pôsobí ľudským i umeleckým 
vzorom, svojou osobnosťou ... 

Nová, nastupujúca generácia u nás je sľubná a ja prajem 
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vtedy ešte zriedkavosťou, hudbu sme poznali z vlastného 
hrania či z partitúr), musel som odhadnúť správne tempo, in
terpretačnú tradíciu a pod. 

Bratislava ... 
Symfonický orchester Ceskoslovenského rozhlasu ... 
Po ukončení vojny bolo treba bratislavský rozhlasový orches
ter obnoviť, nakoľko mnohí bývali nemeckí ďenovia opustili 
republiku a orchester zostal nekompletný. V dôsledku toho 
sme mali vera čerstvých bratislavských absolventov, ktorí ne
mali orchestrálnu prax, čo samozrejme spočiatku ovplyvnilo 
aj spôsob práce s orchestrom. Zmenou bola aj skutočnosť, že 
od roku 1947 sa začalo nahrávať, teda stále menej sa hralo 
priamo do živého vysielania, čo zasa znižovalo napätie vďaka 
možnosti urobiť korektúry. 

Pri práci so Symfonickým orchestrom Cs. rozhlasu v Brati
slave mi veľmi pomohli skúsenosti získané v Budapešti, pre
dovšetkým rozsiahla zna losť literatúry (v Budapešti som diri
goval niekedy až tri koncerty týždenne s rôznym progra
mo&!) . Hudobný archív tam bol taký bohatý, že v priebehu 
jedného roka nebolo potrebné opakovať uvádzané skJadby. Aj 
v Bratislave som sa snažil presadiť pestré programy (tu bola k 
dispozícii rozsiahla sieť notových archívov Ceskoslovenského 
rozhlasu z celej republiky) zostavené zo všetkých štýlových 
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dzanie patrilo k prvoradým úlohám rozhlasového orchestra. 
V ďalších rokoch bola fluktuácia rozhlasových šéfdirigen

tov dosť veľká a po odchode Otakara Trhlíka, ktorý tu pôso
bil dva roky, rozhlas nenašiel okamžite vyhovujúceho diri
genta. Orchester stál roku 1967 pred rozsiahlym zájazdom do 
Spanielska a mňa oslovili. aby som sa ujal jeho umeleckého 
vedenia. Zájazd sa mimoriadne dobre vydaril, orchester bol 
vtedy v dobrej forme, zvykli srn~ si na seba a po návrate zo 
Spanielska ma vedenie rozhlasu požiadalo o prevzatie funk
cie šéfdirigenta, spočiatku na 1/2 úväzok. Po súhlase minis
terstva som sa ujal funkcie a po niekoľko rokov som pôsobil 
v oboch veľkých bratislavských symfonických orchestroch. S 
rozhlasovým orchestrom sme začali podstatne viac verejne 
koncertovať a o. i. sme realizovali (po prvýkrát na Slovensku) 
mimoriadne úspešný cyklus Beethovených symfónií. Symfo
nický orchester Cs. rozhlasu sa v tom období dostal na vyni
kajúcu úroveň. 

Slovenská filharmónia 
V Slovenskej filharmónii som pôsobil takmer 30 rokov na pl
ný úväzok ... Slovenská filharmónia jemojím životným dielom 

a bol som jej prvým dirigentom, čo do roku 1961 znamenalo 
funkciu šéfdirigenta. Orchester sme založili spolu s kolegami
skladatel'mi a inštrumentalistami, pričom nám vel'mi pomohol 
vtedajší povereník školstva a kultúry, veľký básnik a spisova
teľ Ladislav Novomeský. Súbežne s budovaním repertoáru 
sme oboznamovali obecenstvo s vrcholnými dielami svetovej 
hudobnej literatúry a v relatívne krátkom čase sme začali aj 
našu úspešnú zahraničnú zájazdovú činnosť. Každý pracoval 
s nadšením, čo sa odzrkadTovalo na našich výkonoch, hoci 
pracovné podmienky boli vtedy neporovnateľne horšie ako sú 
dnes v SF. Aj zahraniční hosťujúci dirigenti sa s uznaním vy
jadrovali o kvalitách Slovenskej filharmónie, ktorá sa za krát
ky čas dostala na vel'mi dobrú európsku úroveň. Stačí si vypo
čuť vynikajúce nahrávky SF spred 25, 30, 40 rokov. 

V Slovenskej filharmón ii som strávil krásne roky života ... 

Hosťovanie 

Hosťovanie s rôznymi orchestrálnymi telesami je vždy zaují
mavé (v tomto zmysle obohacujúce), pretože dirigent sa musí 
prispôsobiť (v tomto zmysle to je zväzujúce) novým pod
mienkam, technickej kvalite, zvuku orchestra, špeciálnym 
hráčskym technikám, štýlovému cíteniu a pod. Na druhej 
strane dlhodobá práca s jedným orchestrom má úež veľa 
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ca, najmä prvých hráčov, reakcia orchestra je rýchlejšia 
a spontánnejšia, najmä v repertoárových skladbách, lebo aj 
orchester dôverne pozná dirigenta, jeho gestá, požiadavky, 
temperament, etc. No dirigent musí veľmi dbať na to, aby sa 
dlhodobá spolupráca nestala príliš rutinnou. 

Repertoár 
Vyrastal som hlavne s viedenským klasicizmom a romantiz
mom, ale rovnako blízky vzťah mám k hudbe Dvoi'áka. Sme
tanu, Debussyho, Ravela. Stravinského, Prokofieva, Bartóka, 
Kodálya, Dohnányiho a ď. a ku skladbám slovenských skla
datel'ov, ktorých takmer všetky diela - komponované v ro
koch 1946-1976- som premiérova! so Symfonickým orches
trom Cs. rozhlasu a so Slovenskou filharmóniou. Ťažšie som 
sa vyrovnával (nie po technickej, ale po obsahovej stránke) 
iba s nekvalitnými skladbami -aj také sa našli, a museli sme 
ich hrať. . . 

Život, mladosť, zrelosť, inšpirácia ... 
Domov zabezpečuje pokoj na prácu, poskytuje potrebné zá
zemie- to všetko je zdrojom inšpirácie ... 

Problémy mladých l'udí sú aktívnym podnetom aj pre mo
ju prácu ... Predovšetkým prostredníctvom syna, ktorý je ver
mi rozhladený a muzikálny, v rozhovoroch s ním, pri spoloč
nom počúvaní hudby získavam prehlad o nových prístupoch, 
dozvedám sa o najnovších interpretačných štýloch a neraz sa 
nechám aj presvedčiť o ich správnosti. Napfňam tak starú 
múdrosť, že učeniu niet konca ... 

Mladí hudobnici ma však inšpirujú aj v kompozícii: neraz 
si odo mňa pýtajú skladby a ja im rád vyhoviem ... 

"Sloboda je vecou rozmeru osobnosti." 
"V hudbe som vždy našiel útechu a radosť." 
"V zásade som optimista. Stále verím v dobro, hoci 

som vel'mi často zažil veľké sklamania, najčastejšie 
v l'uďoch. Okrem toho ma vel'rni zarmucuje žia!' a hrô
za, odohrávajúce sa na celom svete ... Viera v Boha: 
v nej sú korene môjho optimizmu." 

"Aj počúvanie hudby je aktívna činnosť. Keď rela
xujem, nepočúvarn hudbu." 

"úspech je radosť z dobre podareného výkonu a od
mena, ktorú si každý umelec váži..." 

" Všetko, čo som chcel urobiť, som urobil." 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Andrej Očenáš 
Plušť, fantázia pre klavír 

Ľubomír Chalupka 

Keď sa krátko po skončení 2. svetovej vojny začali v sloven
skej publicistike objavovať nekompromisne ladené príspevky 
mladého kritika a skladateľa Ota Ferenczyho na margo ak
tuálneho stavu slovenskej hudby, bolo zrejmé, že ide o sme
lý hlas, poukazujúci na črty stabiHzáde, izolácie a anachro
nizmu, ktoré v nedávnej minulosti poznačili jej vývoj. 
Ferenczy konštatoval, že .väčšinou robí súčasná hudba do
jem postpubertálnych výkrikov, alebo sa javí ako zamaskova
ný eklektidzmus, jednoducho povedané, ide sa na verejnosť 
bez ostychu s tým, čo komu momentálne prišlo na um ... Je 
naším presvedčením. že slovenská hudba sa pohne dopredu 
len vtedy, keď opustí základňu romanticko-naturalistickú, 
zaodenú raz do romantického, inokedy 
do impresionistického hávu. Infikova
nie slovenských skladaterov duchom 
osobnosti Novákovej a jej glorifikova
nie spôsobilo, že pri porovnaní s dneš
ným stavom svetovej hudby sme po
merne velíni pozadu.M Ostrie svojich 
výhrad Ferenczy nepriamo zameral na 
tvorbu odchovancov skladatel'skej ško
ly Alexandra Moyzesa. ktorí sa začali 

pred verejnosťou presadzovať koncom 
30. a v prvej polovid 40. rokov. Preto
že sa ako kompozičný autodidakt ne
dostal pod vplyv tejto školy, mohol jej 
štýlovú orientáciu z odstupu kriticky 
posudzovať. 

cia podnetov získavaných z postromantickej hudby bola 
ohraničená prostredím rozšírenej tonality smerom k voľnej 
dvanásťtónovej modalite s využitím bi- a polytonality, vo vý
bere a využití harmonických prostriedkov viedla k prirodze
nej osdládi medzi pólom dravej expresivity a eufonickej 
zvukomalebnosti impresívneho typu. Tektonickú súdržnosť 
kompozičného celku zabezpečovala motivicko-evolučná 

a polyfonicko-imitačná technika. Rešpektovanie tejto základ
ne, ktorej sa nedotklo ani ďalšie kompozičné vzdelávanie nie
ktorých zo spomenutých skladateľov v zahraničí (v rokoch 
1941-1943 Prešov pobyt na Academia Santa Cecilia v Ríme. 
roku 1943 Jurovského štúdium u Josepha Marxa na vieden

skej Musikhochschule) sa stalo čini
teľom stabilizácie profilu slovenskej hu
dobnej moderny i predpokladom kon
tinuity medzi tvorivými predstavami 
Moyzesa-učiteľa a jeho žiakov. 

Stýlová príbuznosť. ktorá v uvede
nom období viazala tvorbu skupiny 
najstarších Moyzesových žiakov- Ladi
slava Holoubka, Simona Jurovského. 
Dezidera Kardoša. Andreja Očenáša 
a Tibora Freša - vyplývala z viacerých 

A. OčENÁŠ ASI ROKU 1946 

Počas vojnových rokov sa otvoril 
priaznivý priestor pre potvrdzovanie 
tejto kontinuity. Zmenené spoločenské 
udalosti - rozpad Ceskoslovenskej re
publiky a vznik samostatnej Slovenskej 
republiky - nezasiahli do plynulého 
formovania individuálneho profilu 
jednotlivých skladateľov. ba naopak, 
posilnili ich tvorivé sebavedomie. Po 
krátkom ustrnutí hudobného života, 
spôsobeného odchodom českých hu 
dobníkov, sa pomerne rýchlo rekon
štruovala činnosť základných inštitúdí 
- poštátnenie Hudobnej a dramatickej 
akadémie (s premenou názvu na Kon
zervatórium). obnovenie abonentných 
symfonických koncertov, operné pred

skutočností. S výnimkou Freša všetci prešli aj školením na 
Majstrovskej škole v Prahe u Vítezslava Nováka, čo v nich 
v podstate upevnilo dôveru v kompozično-technické skúse
nosti získané na bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadé
mii. Paralela medzi Moyzesovými a Novákovými pedagogic
kými zásadami spočívala vo výchove k profesionálnosti, za
loženej na úcte k hudobnej tradícii európskej hudby i schop
nosti umelecky štylizovať intonačné prvky slovenskej l'udovej 
piesne a tanca v záujme vyhranenia osobitého národného 
štýlu. Kým Moyzes pri vedení svojich žiakov trval na určitých 
normách a predstavách, Novák bol tolerantnejší, rešpektoval 
individualitu hudobnej invende adeptov kompozície. Selek-

14 

stavenia, rozšírenie minutáže hudobného vysielania Sloven
ského rozhlasu (odbornými pracovníkmi hudobných redakcií 
sa stali Alexander Moyzes. Dezider Kardoš, Andrej Očenáš, 
Simon Jurovský). čo priamo mobilizovalo do novej tvorby. 
Ak sa reprezentatívne osobnosti medzivojnovej hudobnej 
moderny Alexander Moyzes a Eugen Suchoň počas vojno
vých rokov temer odmlčali (Moyzes napísal len Poetickú suitu 
pre f;zusle a klavír. inak sa venoval rekonštrukcii svojich 
starších skladieb. S.uchoň začal pracovať na opere Krútňava), 
do povedomia verejnosti začali vstupovať Moyzesovi odcho
vand, podporovaní spriaznenými hlasmi kritiky a publicisti
ky (Zdenka Bokesová, Juraj Haluzický, Ján Strelec). Pozoru-
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hodnou črtou ich tvorivej aktivity bolo výrazné zastúpenie 
orchestrálnej tvorby. Vyplývalo z viacerých skutočností- išlo 
jednak o rozvinutie Moyzesom vštepovanej predstavy o kva
litnej prezentácii kompozičnej profesionality prostredníctvom 
rozmernejšieho inštrumentálneho útvaru; boli vytvorené 
podmienky pre uvedenie skladieb na koncerte, resp. v roz
hlasovom vysielaní; zvukovo-farebné dispozície symfonic
kého orchestra umožňovali rozvinúť rozmanité nuansy prog
ramovej hudby, v tom čase pova.žovanej za najpriliehavejšiu 
na tlmočenie nacionálne-vlasteneckých ideí a námetov; prí
klon k symfonickej hudbe mohol určitým spôsobom kom
penzovať nedostatočné zažitie roman tickej epochy vo vývoji 
slovenskej hudby. V neposlednej miere išlo o vyrovnávanie 
sa spomenutých skladatel'ov s eruptívnou tvorivou energiou 
Jána Cikkera, ktorý sa po kompozičných štúdiách v Prahe 
a vo Viedni začal prezentovať v Bratislave ako invenčný sym
fonik. 

Za zjednocujúce činitele, sprevádzajúce výraznejší nástup 
mladších príslušníkovej slovenskej hudobnej moderny v ro
koch 1939-1945, možno považovať, okrem úcty k estetickým 
východiskám ich učiteľov, porozumenie pre nacionálnu 
orientáciu slovenskej hudby spojenú s úctou k folklóru (šty
lizované spracovania slovenskej ľudovej piesne prostriedkami 
montáže v nadväznosti na Moyzesove skladby tohto typu), 
prijatie programovej kompozície ako dobovo priliehavej, otu
penie hľadačského postoja v kompozično-technickej rovine, 
zrieknutie sa sodálne motivovaných námetov (na rozdiel od 
Cikkera, dtlivo reagujúceho na vojnové udalosti v kantáte 
Ca nt us fi/io rum a v symfonickej básni Boj, ani jedného z gene
rácie prvých Moyzesovych žiakov sa nedotkla prebiehajúca 
vojna) v prospech idealizovanej vlastenecko-romantickej inš
piratívnosti, ako aj spočinutie v istotách generačno-štýlovej 

kontinuity a nastoleného konceptu modernej národnej hud
by bez zámeru narušiť ju kontaktom s inými podnetmi (mier
ny exotizmus Frešovej Indickej suity je výnimkou). V takto 
určenom, relatívne jednotnom tvorivom spektre slovenskej 
hudby sa však diferencovali individuálne skladateľské typy. 
Popri koncentrovanom symfonickom prejave Dezidera Kar
doša (l. symfónia, predohra Moja rodná), novoromanticky 
orientovanom melodikovi Tiborovi Frešovi (Meditácia, Symfo
nický prológ), prepájaní lyrického prejavu až sentimentálneho 
typu s impresionistickou zvukomalbou u Šimona Juro"ského 
(suita Cyrano z Bergeracu, Orchestrálna suita, symfonická báseň 
Začatá cesta, sláčikové kvarteto Melódie a dialógy) a sústredení 
sa Ladislava Holoubka na vokálnu tvorbu (piesne, dve opery) 
sa odlišne formoval najstarší zo skupiny Andrej Očenáš 
( 1911, Selce- 1995, Bratislava). 
Očenáš prišiel za profesionálnym vzdelaním do bratislav

ského centra z írečitého prostredia stredoslovenskej dediny, 
ku ktorému mal mocný citový vzťah. nížba osvojiť si tradíciu 
európskej umelej hudby i kompozično-technické dispozíde 
z nej odvodené akoby spočiatku paralyzovala spomenutú 
emocionálnu príchylnost. Skladby písané v rokoch štúdia 
u Alexandra Moyzesa ( 1932 - 1937) dokumentujú školskú 
povinnost mladého Očenáša vyrovnať sa so svetom roman
tickej harmónie (Klavírna suita č. l Prvé listy, 1934), prísnej 
formy (Fúga pre klavír, 1936) i zvukovej kompaktnosti (Malá 
predohra pre orchester, 1937, ktorou absolvoval bratislavské 
školenie). Počas jednoročného pobytu na Majstrovskej škole 
u V. Nováka vznikla Klavírna suita č. 2, (časti Passacaglia, Me
nuet, Capriccio), dielo, kde Očenáš popri naplnení pedagogic
kých požiadaviek českého učiteľa (zvládnutie polyfónnej 
techniky) prvýkrát siahol za hranice tonality výberom drs-
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nejších súzvukov i polylineárnou faktúrou. Overovanie .mo
deme( expresivity v prostredí dvanásťstupňovej modality 
obnažilo sk.ladateľovu náklonnosť k suitovému princípu pri
raďovania kontrastných nápadov s efektom výrazového po
sunu (Menuet má stiesnenú melancholickú náladu, Capriccio 
obsahuje prvky grotesknosti); z toho dôvodu aj k Malej pre
dohre koncipovanej v sonátovej forme pridal časti Rondino 
a Pochod, ktoré spojil do Orchestrálnej suity ( 1938). I ďalšie 
skladby- Detská suita pre husle a klavír ( 1939) a Burleskná pre
dohra pre orchester ( 1940) - podčiarkujú záujem skladateľa 
prijať všetky nápady, ktoré sa ponúkajú. Problém prehuste
nosti a zvukovej masívnosti v záujme expresívnej výbušnosti 
a tonálnej pohyblivosti nastolený v Burlesknej predohre musel 
Očenáš riešiť v ďalšej tvorivej etape. 

Ak sa Očenáš intuitívne vyhýbal konfliktom, vyplývajúcim 
zo sonátovej formy, a uprednostňoval suitovú aditívnosť, vy
plynulo to z jeho naturelu formovať predstavu kompozič
ného celku na základe konkretizovaných citových stavov 
a obrazov, sprostredkovaných z vonkajších podnetov, vyka
zujúcich premenlivost na pôdoryse sugerujúcom príbehovosť. 
Prvou programovou takto inšpirovanou skladbou je kantáta 
pre sóla, zbor a orchester (klavír) Margita a Besná ( 193 7). 
V baladickom príbehu Jána Bottu našiel skladateľ svet tajom
na, tragiky, rozmanitých ľudských emócií a reakcií. Táto roz
manitosť situácií a konania protagonistov sa stala konštant
nou inšpiračnou vrstvou pre rozvinutie hudobnej epickosti 
ako črty špecificky formujúcej hudobnú predstavivosť Oče
náša v ďalšom tvorivom období. Jeho príchylnosť k ľudovej 
slovesnosti saturovala nacionálnu inšpiráciu, obnažila zako
renenosť s rodným krajom a sprostredkovala až insitnú zahf
benosť do rozprávkového prostredia. Cítanie románovej 
trilógie Ľuda Ondrejova o Jergušovi Lapinovi uvoľnilo v skla
dateľovej imaginácii nové rozmery až kaleidoskopicky pro
jektovanej epickej predstavivosti. Zápas dobra a zla, svetla 
a temna, odbojného vzdoru i tragických zauzlení príbehu 
víťazstva pravdy, zakotvený v idylickej slovenskej prírode 
a približovaný Ondrejovovým rozprávačským umením, pre
mietol Očenáš do hudobnej podoby viac ráz. Roku 1941 na
písal balet-pantomímu Na zbojníckom tanci (prvé dielo svojho 
druhu v slovenskej hudbe), o dva roky neskôr kantátu 
Sumejú hory zelené pre sóla, zbor, sólové husle a orchester. 
Rozprávkovo-legendárny základ má aj suita Povesti o rodnom 
kraji ( 1943, s príznačným i pod titulmi úvod do rozprávky, 
Po/nočný tanec strašidiel, Pochod skamenených, Chodníčlwm do 
Starých Seliec) . Pozoruhodné je, že napriek pevnému progra
movému zakotveniu v rámci mimohudobnej inšpirácie 
a konkretizovanej príbehovosti nevolil Očenáš primitívne 
ilustratívno-opisné prostriedky zhudobňovania; v zhode s je
ho epickým založením ide viac o symboly. 

V poslednom roku vojny začal skladateľ písať trilógiu sym
fonických básní Vzkriesenie (Sitno, Temno, Slávny návrat), inšpi
rovanú povesťou o sitnianskych rytieroch, ktorí sú priprave
ní v čase najväčšej poroby slovenského ľudu vyjsť z útrob Sit
na, pomôcť prekonať prekážky a nastoliť spravodlivost. 
Očenášovo úsilie prostriedkami rozmernejších orchestrál
nych kompozícií stvárniť naznačenú fabulu narazilo na úska
lia, ktoré suitový typ aditívneho radenia nápadov nemohlo 
prekonať, úskalia spojené s tým, že Očenáš nebol dramaticky 
cítiacim autorom. Vyše hodinu trvajúca trilógia priniesla pre
to fádnu hudbu, navzdory zvukovej masívnosti a silenej kon
trastnosti. (Skladateľ neskôr dielo prepracoval). 

V dovtedajšej tvorbe skladateľ pozitívne reagoval na pod
nety zvonku a hoci mu mimoriadne vyhovoval svet rozprá-
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vok a povestí, preplnený sugestívnymi fabulami. dokázal 
podnietiť aj vlastnú predstavivosť. Už Detská suita nebola na
priek názvu určená detskému interpretovi či poslucháčovi, 

vznikla z dojmov autora pri pozorovaní hry malého dieťaťa. 
Sláčikové kvarteto Obrázky duše ( 1942) je výsledkom obdivu 
nad výtvarným obrazom Vincenta Hložníka. Z podobných zá
merov vyrástla aj fantázia pre klavír Pľušt: napísaná v roku 
1946. Ak sa v súvislosti so symfonickou trilógiou Vzkriesenie 
v neskoršej publicistike tvrdilo (J. Fišer, Z. Nováček), že skla
dateľovi v nej išlo o aktuálnu reakciu na dobovú skutočnosť 
-tragiku povst~ckých dní a následnú apotoézu oslobodenia 
našej vlasti- mohlo ísť o ideologicky motivovanú interpretá
ciu skladateľo;'ej volby námetu v duchu tzv. socialistického 
realizmu. Subjektívnu a preto pravdivejšiu reakciu Očenáša 
na historické udalosti spojené s poslednými rokmi vojny 
predstavuje autobiograficky ladená Pľušť 

Tendenciu smerujúcu k rozvláčnosti a epickej opisnosti 
symfonických opusov skladateľ vo svojej klavírnej fantázii 
eliminuje rozsahovo (dielo trvá 9 minút) , pričom napriek 
podtitulu nejde v skladbe o spontánne priraďovanie rozmani
tých nápadov, ale o premyslenejšiu tektoniku, založenú na 
charakterových variáciách hlavných motivických buniek. Na 
rozdiel od melodických tvarov, použitých v predchádzajúcich 
opusoch, je Očenášova invencia skratkovitejšia, úspornejšia 
a najmä koncentrovanejšia. Nejde však ani v tomto prípade 
o tradičnú evolučnosť, ale o pripomenutie expresívnej výbuš
nosti, ktorá poznačovala rané skladateľove diela. Stavebne 
preto Pľušť zodpovedá pôdorysu s viamásobne gradovanými 
zvlneniami, ozvláštnenými kontrastnými vsuvkami -čo pri
pomína osobitý svet Janáčkovej dikcie. (Na určitú príbuznosť 
s Janáčkom poukazuje aj epizodický motív v Des dur- obľú

benej tónine moravského majstra.) Ak Očenášovu skladbu 
chápeme ako emocionálnu reakciu autora na vojnové roky 
a udalosti zo SNP- popri Cikkerovej symfonickej básni Ráno 
prvá kompozícia svojho druhu v slovenskej hudbe - treba 
k pozitívam skladateľovej predstavy pričítať poňatie Pľušte 

zbavené ilustratívnych momentov, povýšené do polohy me
lancholického smútku, zjatreného zábleskami nádeje. Nejde 
už o výsek z rozprávky, ani o idylizujúcu opisnosť, ale o dra
maticky pointovanú reflexiu reality. 

Úvodný motív - sekundovo-kvartový zdvih s následným 
rytmickým zhustením -slúži na vyvolanie priestorovej pred
stavy. Vystrieda ho trojtónový úzkoambitový motív stiesne
ného žiaľu. (Pr. l ) V prvých variantoch vstupných nápadov 

Pr. l 

---= ffo ==---

• Al. 

ide o metamorfózu pohybu a faktúry, v zmysle rapsodickosti 
na malej ploche (v každom takte ide o iné rytmické tvary); 
návra~ k iniciálnemu tvaru je odrazovým bodom k prvej vý
raznej gradácii s rýchlym striedaním a kombinovaním oboch 
motivických tvarov. Melodický pulz i výber akordov zodpo-

vedajú prostrediu, rozšírenej tonality, kde dur-molový pola
rizmus je rovnocenný s modálne traktovaným úsekom. Pri
tom modálnosť v Očenášovej hudbe nie je viazaná na niekto
rý z modov, charakteristických pre slovenskú l'udovú pieseň: 
s názvukmi melodickej či rytmickej citácie sa nemožno stret
núť ani v predchádzajúcich skladateľových dielach. (Zaují
mavé je, že v tvorbe z vojnových rokov, keď sa najmä v kri
ticko-publicistickej praxi vyzdvihovala ľudová pieseň ako 
bezpečný emblém národnosti hudby, vládla v tvorivom zá
zemí Očenášovej generácie žánrová segmentácia na skladby 
úžitkového typu, bezprostredne spracúvajúce folklórny ma
teriál prostredníctvom montáže, a opusy, v ktorých bola väz
ba na melodicko-štrukturálny a rytmicko-pohybový folklór
ny základ vysoko štylizovaná, resp. temer nepostihnuteľná.) 

Orientačným stredom rapsodických zvlnení v Pľušti je tretí 
motív, ktorý možno chápať ako spojenie dvoch predchádza
júcich nápadov - kvarta so sekundou tvoria oporu melodic
kému spevu v stíšenom dvojhlase, kde trojtónový molový 
motív tvorí ostinatnú figúru. (Pr. 2) Zo vzájomného napätia 

Pr. 2 

medzi statizujúcou podobou tejto figúry a postupným kom
plikovaním melódie (dôležitú pozíciu Očenáš priznáva chro
matickému zahusťovaniu diatonického priestoru) rastie ďal
šia vlna variovania, v ktorej majú svoje miesto aj farebno-so
nické prvky (virtuozita pasáží, biakordické tremolá). Pred 
nástupom záverečného gradačného vzopätia sa ozve melódia 
tretieho motívu vo zvukovom prostredí, ktoré naznačuje 
skladateľovu blízkosť k prostriedkom impresionistickej hudby 
ako statizujúcim činiteľom v pulzácii skladby. (Pr. 3) V po-

Pr. 3 
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sledných taktoch šestnástinový pohyb smeruje akoby k víťaz
nému ukončeniu vo fortissime, fermáta na centrálnom tóne 
a následný tritónový pokles zaznievajú však ako spochybne
nie istôt (podobným spôsobom v symbolizovanom tvare otáz
ky sa končí aj Cikkerovo Ráno). 

Upozornenie mladého Ota Ferenczyho, vyslovené v roku 
vzniku Pľušte v súvislosti s užitočnosťou hladania nových vý
vojových dimenzií, slovenskej hudby v záujme prekonania 
niektorých pretrvávajúcich materiálových, technických, vý
razových a koncepčných konštánt, neovplyvnilo Očenášovu 

(Dokončenie na str. 19) ..... 
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V NÚDZI POZNÁŠ PRIATEĽA 
ALEBO VEČERY NOVEJ HUDBY S BACHOM 

Priznám sa, že ponuku redakcie písať o tohoročných Večeroch novej hudby som prijal s neskrývanými rozpakmi. 
Dramaturgiu festivalu, ktorý ~a tento rok koná už po jedenásty raz, totiž tvoria skladatelia, s ktorými prichádzam 
na pôde VSMU do kontaktu raz ako konzultant, inokedy ako oponent. To sa predsa nehodí, písať o " ich" festi
vale, najmä ak len nedávno som na stránkach tohto časopisu bol účastníkom zriedkavého medzigeneračného 
konfliktu. Na druhej strane, veľmi dobre poznám rozladenie z čítania kritík festivalov Melos Étos a Nová sloven
ská hudba, z absencie kritík na skladateľské koncerty v Mirbachovom paláci, z kritík čiastkových, neúplných či 
preferujúcich mimohudobné fakty na úkor hudby samotnej. Preto som sa rozhodol ponuku prijať - budem sa 

snažiť o vystihnutie celku i detailov ll. ročníka medzinárodného festivalu Večery novej hudby. 

Rozhranie druhého a tretieho tisícročia, 

štvrťtisícročia od smrti Johanna Sebastia
na Bacha, .250 Years After", všetky tieto 
jubileá vedú k retrospektíve, k hodnote
niu i prehodnocovaniu vlastných i cu
dzích názorov. Tvorcovia Večerov novej 
hudby prehodnocujú radikálne, keď po 
preskúmaní rozličných vedlajších (že by 
slepých?) ciest sa zrazu pri bachovskom 
výročí obracajú rovno k prameňu európ
skeho mainstreamu a pritom sa tvária, že 
to robia s jasnou 
samozrejmosťou . 

Predsa len si po
važujem za po· 
vinnosť upozor
niť, že táto eu
rópska či do
konca stredoeu-
rópska orientácia 

D. MATEJ 

tu bola aj pred . amerikanizáciou" hudby 
deväťdesiatych rokov, aj počas nej, bez 
toho, aby ju brali serióznejšie. Ako sa ge
nerácia Večerov novej hudby vyrOvná 
s týmto svojím problémom, to zrejme 
uvidime v budúcich rokoch. Takže, vitaj
te doma, ako píše Daniel Matej v úvod
ných slovách bulletinu, . práve tento po
stoj zameranosti na seba, ,naháňan ie 

vlastného chvosta' a nevšímavosť voči 
,inému', patril a, žiar (zdá sa), stále patrí 
k jedným z hlavných neduhov európ
skeho, najmä stredoeurópskeho regiónu". 

Bachove diela - Suita č. l C dur pre 
violončelo v podani Jozefa Luptáka, 
Ricercar a 6 z Hudobnej obete v interpretá
cii súboru Musica aeterna, iršaiovská ví
zia Francúzskych suít č. l d mol a č. 3 h mol, 
organové Prelúdiá a fúgy s chorálovou 
predohrou Wenn wir in hächsten Näten 
sein, predvedené Jánom V. Michalkom 
a jeho žiakmi v najvyššej úcte k bachov
skému štýlu, a napokon Bázlikova inter
pretácia výberu z Dobre temperovaného 
klavíra s elektroakustickými komentármi 
k nemu spred takmer 30 rokov, to všet
ko tvorilo .historizujúcu· časť festivalu, 
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ktorá, samozrejme, priťahuje do kon
certnej siene poslucháčov zameraných 
ináč než na novú hudbu. Takto Večery 
prelomili kliatbu prázdneho auditória 
z čias cageovských a satieovských. Za 
akú cenu? Podľa čísie l programu dve pä
tiny, podl'a minutáže možno aj polovica 
festivalu súčasnej hudby patrila Bachovi. 
Je to veľa, je to málo? Kompozičná 
štruktúra, typická pre starého majstra, 
bola jednoznačne svojou hustotou 
(Dichtung, Dichtheit) ťažko dosiahnuteľ
ným ideálom pre väčšinu zúčastnených 
skladatel'ov a zdá sa mi, že k bližšej ko
munikácii tohto typu by mohlo dôjsť pri 
výbere autorov z okruhu.darrnstadtskej 
tradicie". Navyše, interpreti - Lupták, 
Iršai, pri repríze Ricercaru aj Musica ae
terna - sa pri Bachovi dali inšpirovať 

a doslova uniesť voľnosťou, možno až 
šantivosťou avantgardnej farebnosti, tak
že azda len Ján V. Michalko a Zuzana 
Ferjenčíková pri organe zachovali dôs
tojnosť a askézu tejto vel'kej hudby. 

Pôsobivá dramaturgia otváracieho 
violončelového recitálu Jozefa Luptáka 
priniesla zvláštnu konfrontádu typu Vý
chod-Západ: na Slovensku pôsobiaci Rus 
Jevgenij Iršai vo svojej skladbe Sonata-

corta premieňa 
bachovskú or
namentiku na 
orientálne me
lizmy, zatial' čo 
americký Ne-
mec Chris-

-i tian Wolff 
~ v troch čas 
~ tia ch Cel/o Suite 

CH. WoLFF Variation, na-
písaných pre 

tento festival. vytvára most medzi Ba
chom a spomínanou darmstadtskou ško
lou. Výraznou skladateľskou postavou 
sa stáva Ľubomír Burgr, ktorý sa pred
stavil rytmicky a zvukovo pôsobivou 
skladbou From Any Bars. Kompozične 

najzložitejší Datastream od britského skla
datel'a Hilary Jefferyho spája rôzne spô
soby violončelovej hry so spevom a elek
tronikou. Ako istá kompenzáda k tomu 
vyznela skladba Petra Zagara Introduk
cia a prelúdium, v danej konfrontácii až 
zarážajúco jednoduchá. Jednotlivé čísla 

programu vrátane záverečnej Bachovej 
suity Lupták prepoji! rockovo vyznie
vajúdmi medzihrami (Convergence l-IV), 
ktoré v konečnom dôsledku prispeli 
k čiastočnému potlačeniu individuality 
jednotlivých autorov v prospech koncert
ného celku a interpreta samotného. 

Jevgenij Iršai bol - popri Bachovi -
pravdepodobne v súvislosti s blížiadm sa 
životným jubileom hlavným protagonis
tom festivalu. Jeho klavírny recitál bol 
pospájaný podobne introdukdou, inter
lúdiami a bachovsko-beethovenovsko
bergerovsko-iršaiovským postlúdiom. 
Zaujímavým spôsobom sa do kontextu 
Večerov dostal Sostakovič, ktorého . duch" 
sa v Iršaiovej hre objavil, v jeho neob
vyklom .skladateľskom " podaní dvoch 
Francúzskych suít d mol a h mol sa ako ďalší 
typ medzihier do programu dostali kla
vírne skladby Francúza Frédérica Lag
naua To niente (Un silence de mouche), 
dosial' u nás neznámeho Rusa Borisa 
Geceleva Souvenir de sarabande, v Brati
slave už dlhšie známeho britského skla
datel'a Kevina Jonesa The Spirit of Bach 
Surveys the Haunts of His Ancestors a napo
kon nové dielo Romana Bergera Sem
plice. Spomenúť treba najmä Jonesovu 
skladbu, hudobnými i mirnohudobnými 
prostriedkami 
zdôrazňujúcu 

kresťanské sú
vislosti Bacho
vej hudby, ale 
aj bratislavský 
pôvod jeho 
predkov - me
lodická línia 
kreslí obrysy R. BERGER 
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-
mestskej veduty zo 16. storočia. Bergero
ve nové dielo napriek svojmu názvu nad
väzuje na výrazovo vypäté oblúky autora 
Konvergencií, Mementa a Exodu. 

Ricercar a 6 z Hudobnej obete rámcoval 
program koncertu súboru Musica aeter
na, kde viaceré nové diela odzneli pod 
prekvapivou bezpečnou taktovkou mla
dého skladateľa a dirigenta Mariána Le
javu. Názov skladby Kanaďana Marca 
Sabata John Je"lins (ide o meno anglic
kého skladatel'fl zo 17. storočia) je dosť 
zavádzajúci, kedže sa v nej odohráva istý 
typ .deštrukúvnej analýzy" Bachovho Ri
cercaru. Ďalš ia skladba (Lower) Stri ng 
Quartet and Elearic Guitar od Juhoafričana 
Michaela Blaka vnáša do bachovských 
reminiscencií prvky rockovej hudby (to, 
napokon, robil aj Matej s Monteverdim), 
kým skladba D'autres yeux sur le mtme cho
se od F. Lagnaua neprekračuje štandard 
minimalizmu. Prekračujú ho však dvaja 
slovenskí skladatelia s týmto štýlom by
tosme spojení - Martin Burlas vo svo
jom Offertoriu dáva Bachovu tému do tak
mer šostakovičovských súvislostí, zatial' 
čo Daniel Matej sa v skladbe Dying Old 
(offertorium) púšťa do skúmania terénu s 
novými výrazovými prostriedkami. 

Koncert súboru Požoň sentimentál 
(tentoraz s klaviristom Tomášom Soro
šom) mal byť pôvodne skombinovaný 
s ukážkami elektroakustickej hudby. žiar, 
zasiahla vyššia moc v podobe slabého na
pätia v sieti, takže mi v pamäti utkvel len 
názov jednej z nich -No More Water in the 
Moony Organs. Takúto situáciu som pred 
štyrmi rokmi zažil na festivale novej hud
by v Odese. Na škodu veci sa kuriózna 
konfrontácia nekonala. Na začiatku sa 
ocitla skladba Rakúšana Klausa Langa 
(dúfam len, že tentoraz nešlo o fingova
ných skladateľov) Wenn wir in hächsten 
Näthen seyn, orientovaná podobne ako už 
spomenuté dielo M. Sabata s absolúmou 
dôslednosťou na najnižšiu úroveň dyna
miky s využívaním punktualistickej sadz
by. Skladba náročná na vnímanie akoby 
naznačovala, že tento chorál už viac 
rozobrať nemožno. Ľubomír Burgr 
v dvoch kompozíciách Short Bach I a II, 
rovnako ako Martin Smolka v melo
dráme Drahý Sebesto (žiaľ, text v podaní 
recitátora Martina B urlasa bol takmer ne
zrozumitel'ný) využívajú jednoduchý 
kontrast medzi originálom a jeho trans
kripciou, zatiaľ čo Rakúšan Peter 
Ablinger v skladbe Wir Christenleut pre 
akordeón predvádza deštrukciu pôvod
ného Bachovho chorálu pomocou tech
niky pnbuznej so Stravinským, pričom 
celkové vyznenie potvrdzuje skôr cha
rakteristiku vyslovenú T. W. Adornom. 

Predvedenie Irša iovho diela TUrbulencit4 
č. l pre akordeón a klavír potvrdilo vysoký 
štandard tvorby skladatel'a. Ťažiskom 
koncertu sa stala premiéra skladby Da
niela Mateja Bargain Happiness, ktorá s 
mimoriadnym .požoňovským" zmyslom 
pre humor pridáva k Bachovmu Prelúdiu 
a Gounodovej Ave Marii ďalší vydarený 
kontrapunkt (autor sa predstavil v úlohe 
speváka vcelku solídne) s paródiou na 
dnešné predstavy o tom, čo je kultúra. 
Záver koncertu patril Markovi Piačeko
vi, ktorý sa vo svojej skladbe Kindermusi
kverein typickým spôsobom pohral s té
mami z Dobre temperovaného klavíra, ako
by k Bachovmu obrazu prikresW fúzy, 
briadku a okuliare. 

Dramaturgický prinóp kontrastu, kto
rý z technických príčin zlyhal v predoš
lom koncerte, bol všestranne naplnený 
v nedeľu ll. júna. Program pozostával 
z diel Bacha a súčasných skladieb Ba
chom inšpirovaných, pričom sa v ňom 
súbor Opera Aperta striedal s organista-

mi Jánom V. 
Michalkom, 
Zuzanou 
F erj enčíko
vou a Klárou 
Vitekov ou. 
Bachov chorál 

~ Wenn wir in 
j hächsten Näten 

sein - motto 
tohoročný ch 

Večerov - odznel v Michalkovom adek-

J. V. M ICHALKO 

vámom podaní spolu s organovou ver
ziou Matejovej skladby s tým istým náz
vom. Toto dielo (Matej) si rozhodne za
slúži pozornosť, jeho pôvodná verzia pre 
súbor Opera Aperta zaujala pri premiére 
na festivale Melos-ttos'99 i na záver toh-
to koncertu. 
Zlomysel'ne by 
sme mohli pri
pomenúť slo
venské príslo
vie (viď nad
pis) a Matej 
priateľa na
chádza v blíz
kosti post
webernistov. 

z. FERJENČÍKOVÁ 

že by to bol signál, na ktorý my, o niečo 
starší, tak dlho čakáme? Ak odznie dva
krát na jednom koncerte, má zrejme au
tor a súčasne dramaturg qninenmý záu
jem práve tieto súvislosti zdôrazniť. Matej 
udáva tón svojej generáci~ a z tohto zor
ného uhla je naznačený odklon od viac· 
ako desaťročnej minimalistickej orientá
cie pozoruhodným momentom. Protago
nista festivalu J evgenij Iršai so skladbou 

BACH -ACH CH CHA- CHAOS pre husle, vi
olu, violončelo a klavír dosahuje z hľadiska 
vysokých kritérií jemu vlastných nový 
stupeň výrazovej dimenzie a toto jeho 
dielo si zasluhuje všestrannú pozornosť. 
Spomenúť treba farebne zaujímavé dielo 
britského skladateľa Christophera Foxa 
Ru/es and irregularity pre organ v podaní 
Kláry Vitekovej. Svojou až didakticky čis
tou koncepciou upútala skladba Tomáša 
Boroša 8-A-C-H pre súbor Opera Aperta. 
Skladba B. Org. (inégale) pre basklarinet, 
husle, violu, violončelo a klavír od Kanaďana 
Martina Arnolda zaujala poetikou blíz
kou M. Sabatovi a K. Langovi. Možno je 
to len dojem z koncertu, ale dalšie diela 
(W. Zimmermann, Ch . Butterfield, 
H. Harder a P. Ablinger) nezanechali 
hlbší dojem. Dominantou koncertu bez
pochyby boli Bachove organové Prelúdiá 
a fúgy h mol (v podaní Zuzany Ferjenčíko
vej, C dur (v podaní Jána V. Michalka, 
ktorý sa predstavil aj ako skladatel' lnter
lúdií aD dur (v podaní Kláry Vitekovej). 
Neočakávané povinnosti mi nedovolili 

zúčastniť sa na podnetnom round table 
.Bach- 250 Years After", ako aj na záve

rečnom kon-
certe v Experi
mentálnom 
štúdiu Sloven
ského rozhla
su, kde odznel 

" výber z l. dielu 
~Bachovho 

~ Dobre tempera
~ vaného klavíra 

K. VITEKOVÁ 
v podaní Mi

roslava Bázlika spolu s elektroakustic
kými skladbami s názvom Spektrá. Viac 
ako 25 rokov stará nahrávka je dojem
ným dôkazom kontinuity záujmu o Ba
cha v kontexte súčasnej hudby na Slo
vensku a jej zaradenie do festivalu hovo
rí v prospech dramaturgov. 

Jedenásty ročník Večerov novej hud
by - i keď festival bude mať na jeseň po
kračovanie - sa stal udalosťou. A to nie
len tým, že si pripomenul Bacha. Na
značil zmenu orientácie - Večery prestá
vajú byť festivalom mladej generácie, 
zameranie na okrajové a outsiderské 
smery sa mení v prospech hlavného eu
rópskeho prúdu. Ci budúmosť potvrdí 
túto .zmierlivú" orientáciu, to je otázka 
položená dramaturgii, ktorá by sa mala 
usilovať aj o zmiernenie istého . autocen
trizmu" v štruktúre programov festivalu. 
Práve kvôli tejto otázke som sa už viac
krát dostal do otvoreného konfliktu so 
skladatelíni vo funkcii dramaturgov, pre
to končím. b 

VLADIMÍR BoKEs 
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ZVOLENSKÉ HRY ZÁMOCKÉ 2000 

Tohtoročné Zvolenské hry zámocké bo
li - okrem už tradične vrtkavého počasia 
a nedostatočného ekonomického zabez
pečenia pre veľkolepejšie poi'íatú kon
cepciu -charakteristické presunom ťažis
ka z operných predstavení na .operné 
koncerty, z verdiovsko-donizettiovskej 
dramaturgie na veristický repertoár a na
hradením trailičných talianskych hosťu
júcich spevákov opernýmj umelcami 
z Bratislavy i z okoHtých krajín. NajexpH
cirnejšie bol tento trend vyjadrený kon
certom v podaní hostí visegrádskej štvor
ky (7. júla, Súpová sieň). Päť spevákov 
tvorilo na prvý pohľad nesú rod ú zostavu: 
od poľskej študentky Hudobnej akadémk 
Fryderyka Chopina vo Varšave Malgor
zaty Paňkovej cez pôvodne zbormaj
sterku opery SND, teraz speváčku Ka
tarínu Loflerovú a v poslednom čase sa 
.hľadajúceho" tenoristu Simona šomor
jaia, rutinovaného českého basistu 
Jihbo Sulženka po medzinárodne os
trieľanú Maďarku Veroniku Feketeovú. 
V konečnom výsledku mal koncert nie
koľko vrcholov, predovšetkým v troch 
vstupoch fenomenálneho maďarského 
dramatického sopránu, uchovávajúceho 
si popri dramatickom účinku (Puccini: 
Thrandot) hlasovú pružnosť a pohyblivosť 
(Bellini: Norma, Erkel: Hunyadi László), 
pričom nemal nijaké . nižiny• na opač
nom kvalitatívnom póle. Ako mimoriad
ny prísľub sa ukázala mladá poľská mez
zosopranistka (žiačka K. Szostek-Radko
wej) s podmanivou farbou hlasu a pre
kvapujúco zrelým zmyslom pre frázu 

(Dokončenie zo str. 17) 

i vokálny výraz, čo demonštrovala 
v Chopinovej piesni Smutná rieka, ale aj 
v áriách dvoch .femme fatale" opernej li
teratúry- Carmen a Dalily, na ideálnu in
terpretáciu ktorých už nepotrebuje do
zrieť ani tak spevácky ako skôr ľudsky. 
Doménou spevácky začínajúcej sloven
skej sopranistky už v strednom veku Ka
taríny Loilerovej sú muzikalita a dobrá 
technická príprava, ktoré dokážu prekryť 
menšiu bohatosť hlasového ma teriálu 
a tón znejúci občas skôr inštrumentálne 
(ária Katreny, Boitovej Margarety a smrt 
Liu). Ci sa tenoristovi Somorjaiovi podarí 
prechod k spinto odboru, to by bolo po
trebné overiť v iných akustických priesto
roch, než je zvolenská Súpová sieň, a na 
inom repertoári, než predstavuje Cavara
dossiho listová ária. Najviac vstupov a aj 
najširší štýlový diapazón predviedol ba
sista Sulženko, spievajúci Mozarta, Sme
tanu, Veriliho i Gounoda: tam, kde jeho 
materiál strácal na nosnosti a farebnosti, 
umne využíval nazalizáciu, čím umocňo
val aj výrazový účinok. Poctivý klavírny 
sprievod sólistov zabezpečila Darina 
Turňová. Vo dvoch koncertných pro
dukciách festivalu ( l. a 2. júla) potom 
uviedol banskobystrický operný súbor 
slávne operné zbory a predohry (dirigent 
I. Bulla) a na ďalšom koncerte sa predsta
vili traja bratislavskí laureáti Pavarottiho 
súťaže: Kundlák, Rybárska a Babjak. 

V jedinom kompletnom opernom 
predstavení (Cavalleria rusticana a Pagliac
ci) sa ako hostia predstavili v Cechách 
pôsobiad Bielorus Ivan Šupenič (Thrid-

du spievajúci s citom pre veristický štýl) 
a barytonisti Martin Babjak a Vladi
mír Chmelo, opakujúci tu svoje brati
slavské kreácie (Alfio a Silvio) mimo
riadne presvedčivo. Z banskobystrických 
sólistov upútal superdramatický Canio 
Alojza Haranta, okrem nižšej, prive!Ini 
subretne znejúcej polohy aj Nedda Mar
garéty Vajdovej, kým Ljubov šar
ninová sa v lyricko-meditatívne stvár
nenej Santuzze až privelíni vzdialila od 
požiadaviek verizmu. Festival uzavrela 
poloscénická kompozícia Večer s Bohé
mou, v ktorej odzneli podstatné časti pr
vého a tretieho obrazu Pucdniho opery 
a tretie a štvrté dejstvo rovnomennej Le
oncavallovej verzie. Kompozícia vyznela 
ako skrytá manifestácia nechuti ilirigen
ta M. Vacha i sólistov rozlúčiť sa s Leon
cavallovým ilielom, ktorého inscenáda 
sa im ešte na pôde zaniknuvšej Komor
nej opery tak vydarila a s ktorého poeti
kou sa tak oduševnene stotožnili Ďurčo, 
Schubert, šeniglová i Šlepkovská. 
Osobitou kapitolou je A. Harant, kto
rého dramatické vysoké tóny svojou si
lou i fa rbou vyrážajú dych, čo však kon
trastuje s problémami pri kreovaní fráz 
a čistej vokálnej línie. 

Ak donedávna ZHZ ignorovala Brati
slava ako celok, dnes si k nim na roziliel 
od oficiálnych hudobno-divadelných 
kruhov našli cestu aspoň bratislavskí 
spevád. Pre dôstojný vstup podujatia do 
kontextu letných operných festivalov 
Európy to však nestačí. Pre to treba uro
biť viac. a ŠTEFAN ALTÁN 

generáciu. Kontinuitné väzby na pôvodné štýlové východiská 
pestované koncom tridsiatych rokov i v rokoch druhej svetovej 
vojny jej príslušníci zachovali a osobitným spôsobom upevnili aj 
v desaťročí nasledujúcom . Očenáš zároveň s dokončením svojej 
fantázie pre klavír pracoval na symfonickom triptychu Môjmu 
národu (časti Pustý hrad, Trenčín, Muráň- 1947), kde zostal ver
ný vlastenecky motivovaným inšpirádám, epike, tentoraz s his
torickým koloritom. Skladateľova ambída vyjadrovať sa pro
stredníctvom programovej orchestrálnej kompozíde v rozmer
nejších a hlučnejších dispozíciách sa osobitým spôsobom 
uplatnila aj v epoche, keď napfňal intencie tzv. sodalistického 
realizmu, a zostala mu vlastná až do konca jeho tvorivosti. Aj 
inšpiráciu fabulou a ideou Ondrejovovej Zbojníckej mladosti po
važoval Očenáš dlhšie za nosnú - prepracovaním hudby baletu 
Na zbojníckom tanci z roku 1941 vznikli klavírne cykly-suity No
vá jar ( 1954), Mladosť (1956), z chlapsky odbojného vzdoru vy
rástla Rura lia Slovaca ( 1957, podtitul tejto orchestrálnej suity je 
.Rozlúčka s mladosťou") a napokon hudba k baletu Vrchárska 
pieseň (1957). Na druhej strane skratkovitosť a určitá úspornosť. 
ktorou sa vyznačova la klavírna fantázia Pľušt; sa premietla do 
radu komorných skladieb, ktoré Očenáš písal v 60. rokoch -

Fresky pre husle a klavír, Poéma o srdci (určená sólovým hus
liam), Trio pre klavír, husle a violončelo, Súičikové kvarteto č. 2 
.Etudové". V nich sú epickosť a mozaikovitosť eliminované tón
mi reilexivnej lyriky, vážnej meditácie a reminiscende, tónmj 
d1arakteristickýrni pre zrelú etapu Očenášovej tvorby, obnažu
júcu autentické vrstvy skladateľovej emodonaHty. ti 

Pramene: 
- Partitúra: Andrej Očenáš: Pľušť, fantázia pre klavír. Slovenské hu-

dobné vydavateľstvo, Bratislava 1950. 
-Nahrávka: Michal Karin. Supraphon Praha Sv 3877. 
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MUSICA SACRA - NITRA 

PRAŽŠTÍ KOMORNÍ PEVCI 

Jedným z menších, regionálnych festiva
lov, ktoré majú už svoju tradíciu, je 
i Musica sacra v Nitre. Na štvrtý ročník 
tohto festivalu pozvali organizátori 
okrem domácich súborov a sólistov (Slo
venský komorný orchester, spevácky 
zbor Cantantina~uinta nova, Bratislav
ský chlapčens~ý zbor, Archí di Žilina 
a ď.) aj popredný český súbor špecializo
vaný na barokovú hudbu - Pražšú ko
morní pevci. Toto komorné zoskupenie 
vzniklo roku 1996 a pod vedením 
všestranného a rozhľadeného Michaela 
Pospíšila sa systematicky venuje o. i. 

oživovaniu starej, no vo svojej dobe cel
kom bežnej interpretačnej praxe v cir
kevnej hudbe, ktorá na všetky vokálne 
hlasové polohy využíva iba mužov (bez 
nejakých predsudkov voči skutočnej 

kráse ženských hlasov, ako zdôrazňuje 
M. Pospíšil!). 
Má to nepo
chybne svoje 
čaro a ak sa to 
robí tak dob
re, ako to robí 
tento súbor, je 
to i velmi pre
svedčivé. 

Na koncerte 
v ideálnej akus
tike nitrianske
ho kostola pia
ristov odzneli 
ll. júna vlast
ne liturgicky kompletné nešpory, tak ako 
mohli vyzerať približne v polovici 17. 
storočia. Boli zostavené zo žalmov Ada
ma Michnu z Otradovic, skladieb zatiaľ 
málo hraného, no veľmi or-iginálneho 
cisterciáta českého pôvodu pôsobiaceho 
v Rakúsku Alberika Mazáka, ale aj Clau
dia Monteverdiho a i.; nešpory boli .po
pretkávané" chorálnymi antifónami, 
resp. v duchu dobovej praxe nahradené 
pri opakovaní po žalme virtuóznymi 
a veľmi afekúvnymi sólovými motetami 
predovšetkým Giovanni Antonia Rigatti
ho, Monteverdiho súčasníka, ktorého 
cirkevná hudba má nepochybne kvality 
i význam porovnateľné s veľkým benát
skym majstrom. Program dopfňali sklad
by menej známych autorov- Constanti
na Huygensa a Vendelina Huebera, ktoré 
dokázali, že v žiadnom prípade nešlo 
o nejakých druhotriednych či bez
významných skladateľov. Dramaturgia 
teda mala ako vždy rukopis vzdelaného 
lídra súboru. No nielen dramaturgia, ale 
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aj interpretačné stvárenie: M. Pospíšil sú
stredil okolo seba kvalitných a všestran
ných hudobníkov - zo spevákov Jan 
Mikušek spieva okrem kontratenoru aj 
technicky výborným, jasným sopránom, 
podobne altista Lubomír Moravec, 
s ktorým sa predstavili aj spoločne 

v Mazákovom úvodnom Domine ad adju
vandum pre dva soprány. Podobne nový 
ďen súboru Marc Niubo strieda altovú 
a basovú polohu, čo sa javí zo súčasného 
hľadiska takmer nepochopiteľné, no vo 
svojej dobe bolo celkom normálne, že 
spevák ovládal hlas vo viacerých polo
hách. Ostrieľaný a na Slovensku dobre 
známy tenorista Richard Sporka sa 
blysol v známom Laudate pueri z Monte
verdiho zbierky Se/va morale e spiritua/e. 
Konštatovanie, že M. Pospíšil suverén
ne .odpáWM náročné Rigattiho moteto 
pre sólový bas a pritom sa sám sprevá

dzal na orga
novom pozití
ve, je len nose
ním dreva do 
lesa. (NB Na 
poznámku, či 

to nie je prive
ľa na jedného 
muzikanta, od
povedal - • veď 
to bolo v 17. 
storočí celkom 
bežné ... M.) Ako 
vedúci súboru 
nielenže tra

dične veľmi dobre zostavil program, ale 
aj umne využil všetky možnosti kontras
tov, ktoré mu poskytuje skromné obsa
denie (vtedajšie kapely mali naozaj mies
tami len 5-7 ďenov, ktorí museli byť, po
chopiteľne, veľmi všestranní), takže 
program vôbec nebol nudný či jedno
tvárny. Naopak, koncert podal dobrý 
obraz toho, ako hudba pred tromi sto
ročiami žila, aká vlastne bola, ako sa 
ideálne dopfňali figurálna hudba 
a chorál a pod. Z tohto hľadiska je tro
chu škoda, že pred koncertom nebolo 
publikum požiadané, aby tlieskalo až 
na konci a nie medzi jednotlivými 
skladbami. Program bol totiž dosť roz
kúskovaný (niektoré skladby trvali na
ozaj len 2-3 minúty), pričom napriek 
bohatému priehrštiu bar~kových afek
tov, výbornému cont.nuu (spolu 
s M. Pospíšilom sa oň postaral teorbis-
ta Tomáš Najbrt) chýbala programu 
predsa len duchovná atmosféra skuto
čných nešporov 17. storočia . Ostatne, 

KALEIDOSKOP] 

ŽENA A HUDBA - medzinárodná pra

covná skupino/Kassel je spolok, ktorý 

vznikol roku 1978 oko výsledok spolu
práce žien zo všetkých oblastí hudby 
no celom svete. Jeho cieľom je rieše

nie problémov súvisiacich s postave
ním žien v celosvetovom hudobnom ži

vote, so zlepšením ich situácie. Spolok 

vidí svoju úlohu v polohe podnetov 
o podporuje širokú diskusiu no uvede

né témy; je oj zakladateľom Archívu 
Žena o hudba o vydavateľom časopi
su/štvrťročníka VIVAVOCE, ktorý chá

pe oko platformu pre prezentáciu 
o diskutovanie svojich problémov. 

Okrem toho prináša informácie o hu

dobnej tvorbe žien. Členovia spolku 
dostávajú pravidelne časopis a majú 

za zľavu zaručený prístup k všetkým 
podujatiam a publikáciám spolku. 
Členské príspevky plynú na podporu 

Arch ívu, ktorý ponúka rozsiahlu zbier
ku odborne kvalifikovaného materiá

lu - dokumentov, informácií, najmä 

z oblasti tzv. vážnej hudby, ale aj hud
by populárnej, jazzu a pod. Dnes dis

ponuje Archív vyše 12 000 dokument
mi vyše 900 skladateliek z 38 krajín, 
predovšetkým z Európy. 

Archív Žena a hudba je členom 
AI8M (Medzinárodnej asociácie hu

dobných knižníc, hudobných archívov 

a hudobných dokumentačných stre
dísk). Archív Žena a hudba je finančne 
podporovaný predovšetkým z verej
ných zdrojov prostredníctvom spolko

vej krajiny Hessensko a zo súkromných 

zdrojov. 

i takto v dobovom duchu zostavený 
program z diel rôznych skladateľov je 
jedným celkom a podobne, ako sa ne
zvykne tlieskať po každej časti omše 
(resp. po žalme, či dokonca orácii v ne
šporoch), i tu pôsobil potlesk - a to 
i napriek výborným výkonom spevá
kov- rušivo. V tomto smere majú ešte 
agilní a schopní nitrianski organizátori 
určité rezervy. Stačilo by namiesto 
všeobecného úvodu moderátorky na
príklad malé upozornenie, že koncert 
je koncipovaný ako celok. Ale to bola 
len malá chybička krásy pekného a prí
jemného večera, chybička, ktorú sa 
Nitrania iste poskúsia v budúcnosti od
strániť. Treba im v tom držať palce, le
bo o dobré nápady, akým bolo aj po
zvanie súboru Pražští komorní pevci, 
v Nitre nie je núdza. ra 

LADISLAV KAČIC 
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Skvelý americký pianista Ga r rick 
Ohlsson jezdí do Prahy koncertovat od 
mládí. Program jeho festivalového kon
certu byl pritažlivý pro všechny poslu
chačské vrstvy: Bach - Fantazie a fuga 
g moll, Liszt -Sonáta h moll. Chopin - tfi 
valčíky, Nocturno c moll, Scherzo b moll. 
Pro každého z návštevníku bylo tím vr
cholným kouskem jiste neco jiného. 
Faktem zustává, že brilantní technika, 
ba rekneme i bravura nezustaly samo
účelné, ale tvoi'ily podklad k hluboké
mu ponoru do emočne krajne vzepja
tých skladeb Liszta a Chopina. Prítomné 
nadchly brilantní .blesky" Chopino
vých kousku a zcela pohltila mohumá 
stavba Lisztovy sonáty. Precizní, spon
tánní a projevem stále mladistvý 
Ohlsson rozburácel sál. 

Koncert Pražských sym fonikii diri
goval Petr Vronský. Program: kantáta 
pro mezzosoprán, vypraveče, mužský 
sbor a orchestr Dido od Jana Nováka 
a .Patetická" od P. I. Cajkovského. 

Pusobivost Novákova díla byla podlo
žen a skvelou interpretací Bernardy 
Finkové v bohate klenutém. dramatic
ky po okraj naplneném, umelecky vy
pjatém partu královny Didony. Zkuše
nosti s hlasovým projevem vložil Ota
kar Brousek do partu recitátora, sbor 
pripravený Pavlem Kiihnem zaujal 
strhujícím výrazem a muzikálností pro
jevu. Dirigent Vronský ukázal hudbu 
Jana Nováka v tom nejlepším svetle. 
Cajkovského 6. symfonii h moll .Patetic
kou" mel dirigent hluboce v sobe, pres
ta jí chybely patetičnost i vnirrní pnutí. 

Jestliže byla mezzosopranistka Ber
narda Finková skvelá Dido v Novákove 
kantáte, pak její písňový recital se stal 
ojedinelým zážitkem letošního Pražs
kého jara. Pro polovinu programu si 
pevkyne vybrala Haydnovu kantátu 
Ariadna na Naxu (s doprovodern klaví
ru) a výber šesti Schumannových písní 
rôzných opusu. V druhé pwce koncertu 
zaznely písne Enriqua Granadose, Joa
quina Rodriga a Joaquina Nina. Hayd
nova Ariadna by se v rámci programu 
dala očekávat jako klidnejší. emocím 
vzdálenejší hudba, ale Bernarda Finko
vá je pevkyni dramatického projevu 
a ten zasáhl i v této klasicistní skladbe. 
Technicky dokonale vybavený hlasový 
fond naplnil výraz a už první skladba 
napovídala o výjimečném umení písňo
vé interpretace. Sest Schumannových 
písní vytvofilo pevkyni podklad k uká
zání snad všech valéru hlasové barvy 
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a výrazu. Jen málokdy se setkáváme 
s tak príkladným naplnením mikro
svetu jednotlivých písní. Oblast španel
ských a kubánských melodií. rytmu 
a jemných hlasových fines prinesla 
v druhé puli jiný posluchačský vjem. 
Pčvkyne rozprostrela pred posluchače 
deset písní, aby vykreslila mnoho podob 
lásky. Lahodný hlas a ušlechtilý projev 
Bernardy Finkové i v tomto prípade da
ly posluchači krásný poznatek z niterne 
oduševnelé písňové interpretace. Ne
prehlédnutelný podíl na umelecky sil
ném dopadu koncertu mel pianista 
Roger Vignoles. 

účast anglického Schidlof Quartetu 
na Pražském jaru mela zásadní smysl 
v uvedení skladby Terezín Ghetto Requiem 
od Sylvie Bodorové. Nádherná trívetá 
skladba je vnímaná v interpretačním 

naplnení jako jednovetý oblouk - od 
lkavého synagogálního spevu a medita
tivního charakteru smyčcu v první vete 
pres drásavé emotivní vyvrcholení Dies 
irae v druhé vete ke zklidňujíómu opet 
medativnímu a hluboce niternému 
Libera me v záveru. Povznášející dílo 
jednoznačne tvorilo vrchol koncertu. 
Haydnuv Kvartet G dur op. 7711 však 
ukázal na pruzračné klasické partitui'e 
radu nepresností v souhi'e. Tytéž nedo
statky, avšak ve vetší míre, se projevily 
v Beethovenovém tretím, .Razumov
ském" kvartetu. Anglický soubor s vy
nikající povestí narazil u nás na inter
pretační latku vyšponovanou tvrdou 
konkurencí. 

Koncert Wiener Streichtria pi'inesl 
umelecký zážitek, odpovídající stan
dartní úrovni interpretace: Haydn (Trio 
G dur op. 53) a Mozart (Divertimento 
Es Dur KV 563) obepínali svými sklad
bami díla Antona Weberna (Trio op. 20) 
a Ernsta Ki'enka (Trio op. 118). Dva 
témer protichudné typy hudební reči se 
protnuly v jednom večeru a pravdepo
dobne mnoha posluchačum vnukly 
podvedomé otázky kolem vývoje hudby 
zejména 20. století a desetiletí bu
doucích. Trio vycizelovane a niterne in
terpretovalo složitou mozaiku tónu 
Webernova Tria a v jejich podání toto 
výjimečné dílo vyznelo celistve i ba
revne. Rozlehlé petiveté trio (hrané at
tacca) Ernesta Ki'enka, výrazovými pro
stiedky navazující na predchozí Weber
novu skladbu na horizontu vývoje 
posouvá, a obávám se, že také roz
melňuje, sevrenost a výrazovou sílu dí
la Webernova. 

V druhé pu li večera zaznelo Mozarto
vo Divertimento, čtyi'icetiminutová, ra
dou repeticí prodlužovaná skladba. In
terpretace nedodala dílu dostatek bria, 
lehkosti a bezstarostnosti, takže jsem 
si snad poprvé u Mozanovy hudby 
uvedomovala. že je dlouhá. Večer 

s Wiener Streichtriem nedošel, die 
mého soudu, toho naplnení. co mohl. 
Dramaturgie programu nekdy i zrazuje. 

Koncert Pražsk ých symfonikii 
s Jir ím Be lohlávkem patfil k výjimeč
ným večerom letošního Pražského jara. 
a to jak z hlediska dramaturgického 
(uvedení Vokální symfonie Vladimíra 
Sommera), tak interpreračniho. To vše 
se ukázalo hned v úvodu, kdy provedli 
predehru k Janáčkove opere z mrtvého 
domu. Druhý houslový koncert Bohu
slava Martinu uvedi spolu se symfoniky 
výborný houslista František Novotný. 
Skvela technická pripravenost sólisty 
a rozezpívaná výrazová srrídmost cha
rakterizovaly jeho výkon, mnohoná
sobne podporený citlive reagujícím diri
gentem. Vokální symfonie Vladimíra 
Sommera je monolitem, plyne ze tfí 
ruzných zhudebnených textu: víze 
Franze Kafky (první veta V noci) pres 
krutost príbehu Dostojevského (druhá 
veta Sen) k meditativnímu zamyšlení 
nad smrtí, jak je básnicky vyjádfil Cesa
re Pave se (tretí veta Pfijde smrt) . Presta
že texty navozují tri odlišné svety, skla
dare! je propojil jednolitým tahem vni
trního smutku, jímž je hudba prorostlá. 

Zkušenosti dirigenta Belohlávka 
z velkých vokálne instrumentálních 
partitur a rady hudebnich nastudování 
oper tvoi'ily zázemi pro plne rozkrytý, 
v rádu vystavený obraz notového zápi
su. Podobné jako v Janáčkove hudbe, 
tak také v Sommerové Vokální symfonii 
prevážil výrazove bohatý tah vnitrního 
smutku, avšak ve výsledném projevu 
nenesl pouze depresivní stopu. Spolu 
s autorovou vizí Bélohlávkovo pojetí 
podtrhlo sice výkrik a smutek první 
a druhé vety, zároveň však rozestrelo 
v záverečné vete hluboký ponor do 
možných výkladu vety. Spolu s výrazo
vým sepétím v projevu mezzosopranist
ky Jindi'išky Reinerové vygradoval 
skladbu i stavbu programu celého veče
ra. Pevkyne obdivuhodne interpretova
la intonačne nejednoduchý pan vel
kého hlasového rozsahu. Extrémne 
dramatickou druhou vetu vytvárela 
mistrovsky proponovaná funkce sboru 
(Pražsk ý filharmonický sbor skvele 
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pripravený Jaroslavem Brychem) 
a speakra: Jan Tiíska exponoval svuj 
vstup v ironizující nadsázce a vzepjaté 
dynamice (naddimenzované zesilovací 
zai'ízení v sále však interpretaci ublíži
lo). Uvedení Vokální symfonie se setkalo 
s obdivnou reakcí publika. 

K nejočekávanejším .pražskojarním" 
koncertom letošního ročníku pati'il večer 
s The Philadelphia Orchestra, který i'í
dil jeho šéf Woytang Sawallisch. Dvo
i'ákuv Karneval, Bartókuv Kon-cert č. 3 pro 
klavír a orchesir (se sólistou Yefimem 
Bronfmanem ) a Sostakovičova Pátá 
symfonie d moll tvoi'ily nejen nádherný 
poutavý program, ale zároveň pi'ehlídku 
interpretačních možností telesa. Zvuko
vá kultivovanost jednotlivých skupin, 
zvuková barevnost a pfesnost smyčcu 
i dokonalá technika dechu byly zákla
dem skvelé hry orchestru. Yefim 
Bronfman nadchl zase jiným interpre
tačním projevem v Bartókovi. Sostako
vičova symfonie diváky v sále bezpros
tredne omámila - dynamickou škálou, 
nuancemi výrazu, technickou dokonalo
stí a samozrejmostí, s níž se často neset
káváme. EvA VírovÁ 

KRONOS QUARTET - CESTA 
SPÄŤ MOŽNÁ ... 

Pražský koncert amerického kultového 
telesa Kronos Quartet bol netrpezlivo 
očakávaný ako jeden z vrcholov Praž
ského jara a podľa nadšených reakcií 
publika i miestnych recenzentov pre žán
rovo rôznorodú vzorku fanúšikov sa stal 
zrejme aj jedným z vrcholov tohtoročnej 
koncertnej sezóny. 2iaľ, patrila som 
k menšine tých menej .šťastných", kto
rým intenzita vybičovaného očakávania 
výnimočného zážitku nedokázala prekryť 
skutočné dojmy z diania v sále. Pod hor
kastú príchuť sklamania sa podpísala už 
pri vstupe do sály ohlásená závažná zme
na programu, týkajúca sa neúčasti Dawn 
Upshawovej. Ešte tlačová konferencia 
deň pred koncertom prebehla bez názna
ku možnej neúčasti americkej sopranist
ky- organizátori vraj do poslednej chvHe 
dúfali v šťastný koniec. 

Kronos Quartet vystaval dramaturgiu 
jedného zo svojich viac než sto (!) kaž
doročných koncertov ako promo najnov
šieho CD Karavan. Posledný titul ame
rického telesa zasiahne určite široko
spektrálne publikum, také, aké naplnilo 
Smetanovu sieň Obecného domu: od 
tradičných priaznivcov sláčikových 

kvartet z tábora klasickej hudby, cez 
tých, ktorí dychtivo a úprimne sledujú 
všetko, čo sa mihne okolo súčasnej 
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hudby až po kultivovaných fanúšiko\' 
ambicióznejších .neklasických" žánrov: 
jazzu, popu, world music. Zaujímavá je 
žánrová nejednoznačnosť imidžu telesa, 
ktorý uspokojí naozaj pestré spektrum 
recipientov. Stačí si len zvoliť ten správ
ny uhol pohľadu. Tu niekde asi tkvie 
zvláštna príťažlivosť Kronos Quarteta. 
Chcete klasiku? Je tu Schnittke. Chcete 
world music? Je tu Turceasca s Taraf de 
Haidouks. Chcete pop? Je tu Elvis Eve
rywhere. Samozrejme nie je to úplne 
pravda. Každé žánrové vymedzenie to
tiž v prípade Kronos Quartet zlyháva: 
Schnittke je ozvučený (kvarteto nespra
ví ani krok bez svojho zvukára), Beet
hovenových či Janáčkových kvartet sa 
nedočkáte, Turceasca bude pre bežného 
konzumenta world music predsa len 
pnliš artificiálna a vydarená koláž Elvis 
Everywhere môže zaznieť na festivale 
súčasnej hudby ... A nezabudnime na 
svetelnú show na koncertoch, hru do 
predhratých .tape" partov a mediálnu 
kampaň sprevádzajúce videoklipy. 

KRONOS QUARTET 

Kronos Quartet, ktorý sa mi zdal byť 
vždy ambicióznym vrcholom crossove
rového ľadovca, akoby na poslednom al
bume Karavan strácal dych a rozhodol sa 
zbierať body tým najjednoduchším spô
sobom. Nepochybujem o tom, že ešte 
stále sa dá dosť dobre profitovať na world 
music, jej exotická chuť však niekde po
maly vyprcháva, iným sa už pomaly pre
jedla. Na bohatej škále crossoveru sa eš
te k tomu CD Karavan miestami nakláňa 
do plytkejších vôd pop-music. 
Vráťme sa však ku koncertu. na kto

rom zazneli skladby zo spomínaného 
propagovaného CD (Aaj ki raat od in
dického skladateľa Rahul; Dev Burma
na, Panonia Boundless od •Juhoslovanky 
Aleksandry Vrebalovej, Responso od Ar- · 
gentínčana Aníbala Troila, Cortejo fúneb
re en el Monte Diablo od Američana Terry 
Rileyho) a náhradný program za neprí-

tomnú Dawn Upshawovú. Vďaka tejto 
.záplate" zazneli z môjho pohľadu zau
jímavejšie diela: napríklad minimalistic
ká koncertná suita z Glassovej hudby 
k filmu Dracula, Schnittkeho vrúcne 
Collected Songs Where Every Verse is Fi/led 
with Grief. O Virtus Sapiente - nádher
ný, mysteriózny .kus" starej hudby od 
Hildegardy von Bingen, či Triple Quartet 
od Steva Reicha. Kvarteto podalo počas 
celého koncertu profesionálny výkon 
špičkového telesa, na príslovečnú .is
kru" nezabudnuteľného koncertu som 
však čakala márne. Neodmysliteľná sve
telná show, ktorá kedysi pri prvom 
pražskom koncerte pobúrila miestnych 
puristov, sa niesla len v rovine decent
ného podfarbovávania, bez výraznej
ších kontrastov, či rytmizovania a neus
tále ozvučenie ma predovšetkým v prí
pade skladieb bez predhratých tape 
partov do poslednej chvHe nepresvedči
lo o svojej funkčnosti. Naopak, zvuk 
sláčikových nástrojov sploštilo, ubralo 
im možnosť prezentovať viaceré nuan
sy. V prípade .novouhorskej" Panonia 
Bound less či .indickej" Aaj ki raat akoby 
chýbala výraznejšia svetelná show a pri 
Schnittkem, či Hildegarde von Bingen 
ma naopak rušil amplilikovaný zvuk. 
Balansovanie medzi žánrami a chuťami 
rôznorodého publika podľa mňa dostalo 
Kronos Quartet do slepej uličky - ani 
ryba ani rak. 

Hudba asi predsa len nebude .len jed
na". Prinajmenšom sú dve- tá takzvaná 
vážna či klasická a tá zábavná. Slová sú 
len slová, ale aj keď sa vždy budú pres
né hranice medzi týmito dvomi skupi
nami žánrov vďaka množstvu prejavov 
. na pomedzí" ťažko definovať. ich roz
dielne poetiky, .účel" a nároky na per
cepciu sú jasné a stále potvrdzujú vzá
jomnú . nekompatibilnosť". Nie som 
žánrový rasista a v pomyselnej vojne 
dvoch hudobných svetov by som bola 
určite na strane .mierotvorcov". Do
kážem s pôžitkom vnímať hudbu Jimi
ho Hendrixa i Johannesa Brahmsa, no 
cítim, že aj keď intenzita zážitku môže 
byť rovnaká, kvalita býva rôzna. 

Casopriestor severoamerického kon
tinentu- to je pre Kronos Quartet polo
ha zmysluplnosti, vlastnej tváre ale aj 
popularity. Presvedčili sme sa o tom 
v minulosti často - či už išlo o diela 
amerických minimalistov, pôsobivú na
hrávku Barberovho Adagia, vydarenú 
elvisovskú koláž Michaela Daughertyho 
alebo bláznivú psychedeliku na Hendri
xovu Purple Haze. Aj naspäť vedie nieke
dy cesta zo slepej uličky ... b 

ANDREA SEREČINOVÁ 
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OHLASY 

V rámci tohtoročného festivalu Pražská 
jar vystúpilo i niekoľko slovenských 
umelcov. Z ohlasov na ich koncerty vy
beráme z kritík uverejnených v 7. äsle 
mesačníka Hudební rozhledy: 

•... soubor Komorní sólisté Bratisla
va ( l. 6.). Dvojí vystoupeni truQ')petisty 
Jura je Bartoše .. .imponovalo v rámci 
prosté melodiky koncert Benedetta Mar
cella a Jana Krtitele JiHho Nerudy temer 
bezchybnou virtuózni jistotou. Drama
turgickou zajímavostí sui generis bylo 
ovšem jak zarazení dvou částí ze Sucho
ňových Sesti sk/adeb pro smyčce, tak zejmé
na prezentace Ctyr kusu pro smyčce sloven
ského komponisty Petera Zagare. Micha
el Dittrich ... dirigoval se sympatickou 
skromností beze snahy o vnéjší efekt. . . 
Skoda, že Dvoi'ákova síň byla téméi' po
loprázdná . .. • (Petar Zapletal) 

. S malým zájmem publika se žel setkal 
Marián Lapšanský (3 1. 5.). Je to nejen 
škoda, ale troufám si i'íci i hodné nedtli
vá nespravedlivost. Cele se obetoval pro
pagaci jubilujíciho Zdeňka Fibicha. Po 
úvodní Dvofákove Suite A dur, prednesené 
čisté a muzikálne, zahrá! početný 

a vpravde reprezentatívni výber 34 skla
deb z Fibichova megacyklu Nálady, dojmy, 
upomínky. Prokázal. že je to hudba plná 
prekrásnych nápadu, zajímavá obsahové 
i ryze pianisticky, že je tu co hrát i co po
slouchat, do čeho se ponont neméné 
hluboce jako pn kterémkoliv jiném red
tálovém repertoáru. Byl potom v mno
hem obtížnéjší pozici než virtuózové, 
ktei'í se opírají o slavné vzory, ale i pole
mizují s pi'edchozími interpretacemi. 
Snad pod touto tíhou byl prece jen príliš 
objektivní a nerozvinut vždy fantazijní 
náboj, jaký Fibich-romantik nabízí. • 
(Jaroslav Smolka) ~ 

KALEIDOSKOP] 

SÚŤAŽ PRAŽsKEJ JARI 

Tohtoročná interpretačná súťaž Praž
skej jari sa konala pre adeptov v odbo
roch dirigovanie a hra na violončele 
Zo zúčastnených 27 kandidátov sa víťa
zom dirigentskej časti stal Kanaďan 
(t. č. šéfdirigent Severočeskej filharmó
nie Teplice) Charles Olivieri-Munroe. 
Z 29 violončelistov najúspešnejší bol 
Fín Ponu Luosto. 

Medzinárodný festival Petra Dvor
ského sa konal od 4.júno do 1. júla na 
Štátnom zámku Jaromel'ice nad Roky
tonu. Zámocká záhrada a miestny kos
tol sv. Markéty boli dejiskom koncertov, 
no ktorých účinkovali okrem P. Dvor
ského ďalší svetoví umelci. 
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W1 EN ER fESTWOCH EN 2000 

V POSLEDNOM OBDOBÍ SME NA STRÁNKACH HUDOBNÉHO ŽIVOTA NERAZ KONŠTATOVALI OTVORENOSŤ, 

MODERNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ KULTÚRNEHO ŽIVOTA VIEDNE, KTORÉMU V NIE AŽ TAKEJ DÁVNEJ MINULOSTI 

DOMINOVALA ÚCTA PRED TRADÍCIOU NAD DÔVEROU VOČI SÚČASNOSTI. DNEŠNÁ ViEDEŇ VŠAK SVOJOU 

KULTÚROU PREZENTUJE MOŽNOsT BEZPROBLÉMOVEJ SYMBIÓZV TRADÍCIE l SÚČASNOSTI, ČO DOKUMEN

TUJE NEVÍDANÁ ŠÍRKA PONUKY PO CELÝ ROK, NAJMÄ VŠAK VHKÉ MNOŽSTVO MIMORIADNYCH PODUJATÍ, 

MEDZI KTORÝMI WIENER FESlWOCHEN PATRIA K NAJVÝZNAMNEJŠÍM. AJ TOHTOROČNÝ PROGRAM TEJTO 

ŠIROKOSPEKTRÁLNEJ PÄŤTÝŽDŇOVEJ SLÁVNOSTI KULTÚRY A UMENIA (12. MÁJ - 18. JÚN) OBSIAHOL NIE

LEN CELÚ ŠÍRKU ŽÁNROVEJ PALETY OO VŠETKÝCH FORIEM A PODÔB TRADIČNÉHO A EXPERIMENTÁLNEHO 

ČINOHERNÉHO l HUDOBNÉHO DIVADLA CEZ REŽISÉRSKU SÚŤAŽ, LITERÁRNE VEČERY, MULTIMEDIÁLNU 

PRIESTOROVÚ INŠTALÁCIU (.STREs"), VÝSTAVU A FESTIVAL TANCA (s POSUNUTÝM TERMÍNOM 12. JÚL - 13. 

AUGUST) AŽ PO .TRADIČNÝ" HUDOBNÝ FESTIVAL TENTORAZ ORGANIZOVANÝ SPOLOČNOSŤOU PRIATEtoV 

HUDBY. AJ TÁTO HUDOBNÁ ČASŤ ODZRKADtoVALA ŠIROKOSPEKTRÁLNU KONCEPCIU, KEĎ SA V RÁMCI 

.TRADIČNÝCH " KONCERTOV OBJAVILI AJ PROJEKTY SO SÚČASNOU, RESP . • STAROU" HUDBOU -TO VŠAK 

JE PRÍZNAČNÉ PRE CELÚ KONCERTÚ SEZÓNU. DOMINUJÚCIM PRVKOM POPRI DOMÁCICH ORCHESTROCH 

BOLI ORCHESTRE HOSŤUJÚCE (o. l. BERLÍNSKA ŠTÁTNA KAPELA S KOMPLETOM BEETHOVENOVÝCH SYMFó

NIÍ, NEWVORSKÝ FILHARMONICKÝ ORCHESTER, PITTSBURSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER) NA ČELE SO SVETQ

VOU DIRIGENTSKOU ŠPIČKOU, S ROVNAKO VÝZNAMNÝMI SÓLISTAMI, KTORÍ URČOVALI AJ ÚROVEŇ POČET
NÝCH RECITÁLOV A KOMORNÝCH KONCERTOV. 

NA ĎALŠÍCH STRÁNKACH NÁŠHO ČASOPISU REFLEKTUJEME IBA ZLOMOK TEJTO BOHATEJ PONUKY 

V SÚLADE S MOŽNOSŤAMI l ZÁUJMOM SLOVENSKÝCH KRITIKOV ... MNOHÍ SLOVENSKÍ TELEVÍZNI DIVÁ

Cl V OKRUHU PÔSOBNOSTI SIGNÁLU ORF VŠAK MOHLI VIDIET PRIAMY PRENOS, RESP. NA CELOM SLo

VENSKU NESKÔR ZÁZNAM (VYSIELANÝ STV) Z OTVÁRACIEHO MEGAPROGRAMU WIENER FESlWOCHEN 

PRED VIEDENSKOU RADNICOU. UMELECKÁ A TECHNICKÁ ÚROVEŇ TOHTO VErKOPROJEKTU, JEHO 

V PODTEXTE VŠADE PRÍTOMNÉ (NIE VERBÁLNE DEKLAROVANÉ) MYŠLIENKOVÉ A POLITICKÉ POSOLSTVO 

SPOLU SO SKVELOU ATMOSFÉROU, VYŽARUJÚ COU Z TISÍCOV ÚČINKUJÚCH l Z MNOHOTISÍCOVÉHO OBE

CENSTVA, OPRÁVNENE VZBUDILI OBDIV A TAK TROŠKU l ZÁVISŤ. VIEDEŇ JE TAK BLÍZKO A MY SME TAK 

ĎALEKO ... (R) 

OPERNÉ INŠPIRÁCIE 

Pri takom repretoárovom rozpätí, akým 
disponuje Viedenská štátna opera, nie je 
ľahké profilovať opernú časť multižán
rového festivalu Wiener Festwochen 
tak, aby tvorila dramaturgický kontra
punkt, či dokonca estetickú alternatívu 
prvej rakúskej scéne. Predsa sa však zá
mer obohatiť hudobno-dramatickú po
nuku Viedne o nehrané tituly, resp. ne
konvenčné inscenačné tvary známych 
diel podarilo do značnej miery napl
niť. Počas piatich týždňov na javisku 
Theater an der Wien došlo v blokoch 
k trom zaujímavým koprodukciám. 
Verdiho Macbeth má svoje inscenačné 
pramene na vlaňajšom Edinburskom 
festivale, Schumannova Genovéva vzišla 
z tvorivej dielne Lipskej opery a Koruno
vácia Poppey od Claudia Monteverdiho 
sa zrodila minulého leta na festivale 
v Aix-en-Provence. 

V súčasnom boome produktov tzv. re
žisérskeho operného divadla, neraz pre
kračujúceho mantinely zmysluplných 
experimentov, už pomaly ťažko nájsť in
scenácie zároveň moderné a pritom reš
pektujúce autorské zámery. Jednou z vý
nimiek je Verdiho MACBETH v réžii Luca 
Bondyho a v naštudovaní súboru Sco
tish Opera Glasgow. I keď je to ne
sporne .režisérske" predstavenie, predsa 
v prvom pláne má rešpektovanie partitú
ry. Vychádza z psychologickej analýzy 

postáv a situácii, inšpiruje sa ich emócia
mi, kreslí ich vzopätia i pády. Illavnými 
hrdinami opery nie sú Jen manželia 
Macbethovci, ale rovnako - v súlade 
s požiadavkou Verdiho - i bosorky. 
V úvode inscenáde, situovanej do stro
hého, nadčasového, červeným polkru
hovým horizontom uzavretého priestoru 
(výtvarník Rolf Glittenberg), sa bosor
ky v kostýmoch bujarých dievčat najskôr 
krášlia pred zrkadlami. aby vzápätí pred
viedli nad orchestriskom vyzývavý ta
nec. V 3. dejstve rozohráva Bondy s bo
sorkami morbídnu scénu, v ktorej sťa su
py ohlodávajú mŕtve telo a hádžu po 
sebe jeho časti. Isteže, táto epizóda je už 
na hrane naturalizmu, jednako však sa 
neprieo hudbe. Fasdnujúco pôsobí ara
nžmán oboch vrážd, nekomplikovane, 
no efekme vystavaná banketová scéna 
s choreograficky vypointovaným prípit
kom a zjavením sa mŕtveho Banca, sa
dajúceho za stôl. Silným charakterizač
ným prostriedkom sú tiež kostýmy 
(Rudy Sabounghi), pričom Lady má 
v každom obraze priliehavé šaty inej far
by, v súlade so situádou a psychickým 
stavom hrdinky. Sugestívna je záverečná 
scéna šialenej Lady, prichádzajúcej na ja
visko v bielom kostýme s obrovským 
mečom nad hlavou. Celá Bondyho réžia 
je strhujúdrn psychologickým divadlom 
činoherných parametrov s prihovárajú-
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cim sa duchom Verdiho i Shakespeara. 
Je to moderné, akčné predstavenie, bez 
jediného oddychového miesta. Ci prota
gonisti, či zbor, nik nie je ponechaný v 
pasivite, každý má svoj zástoj v deji, svo
je nenahraditelné miesto. 

S Bondyho réžiou korešponduje hu
dobné naštudovanie Richarda Arm
stronga. Je tiež úzko späté s dejovým 
vývojom, s dram_Jtickými situáciami, dá 
sa nimi strhnút"'do kontrastných temp 
a zvukových fe rieb. Orchester Skótskej 
opery upúta najmä spontánnosťou, po
ldaľ však by sme išli po stope zvukovej 
precíznosti, tam už by sme chybičky 
našli. Rovnako sólistické obsadenie ma
lo velmi ďaleko od verdiovského ideálu. 
Napokon, viedenské publikum búrlivo 
ocenilo až Macduffovu áriu v podaní je
diného Taliana v ansámbli, dramaticky 
výrazného Marca Bertiho. Kathleen 
Brodenicková (Lady Macbeth ) je 
skvelá výrazová interpretka titulnej 
úlohy - veď o to Verdimu predovšet
kým išlo - rýdzo vokálne však jej mla
dodramatický materiál má manko v tó
novom rozsahu i v technike. Ešte 
väčším dlžníkom verdiovskej kantiléne 
bol barytonista Richard Zeller, kto
rého timbre a frázovanie majú s talian
skym štýlom Jen málo spoločného. Mia-

R. ZELLER ( M ACBETH) A K. BRODE RICK 

(lADY M ACBETH ) 

dý basista Carsten Stabbel ako Banco 
je za tiaľ iba prísľubom, no herecky, 
podobne ako všetci jeho kolegovia, 
do réžie Lucu Bondyho zapadol vý
borne. 

Robert Schumann skomponoval svoju 
jedinú operu GENOVEVA (premiéra roku 
1850 v Lipsku) na námet smutnohry 
Život a smr( svätej Genovevy od Ludwiga 
Tiecka a rovnomennej tragédie Friedri
cha Hebbela. Podobne ako F. Schuber-
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tovi, hoci obaja boli veľkými znalcami. 
ľudského hlasu a majstrami piesňovej 
literatúry, sa mu v opernom žánri 
nedarilo. Genoveva sa síce v druhej 

GENOVEVA: Z INSCENÁCIE 

polovici 19. storočia sporadicky obja
vovala i na zahraničných javiskách, 
neskôr však takmer celkom zapadla 
prachom. V meste svojej premiéry 
sa objavila v koncertnej verzii až v ro
ku 1976 a jej javiskový život v uplynu
lej sezóne, v koprodukcii s Wiener 
Festwochen, vzkriesil režisér Achim 
Freyer. 

Dôvody odmietania toh to diela sú 
vcelku pochopitel'né, rovnako však tre
ba privítať i pokus o rehabilitáciu, hoci 
šancu na trvalý divadelný život Cenove
vy nevidím ako reálnu. Dramaturgovia 
ju obchádzajú najmä pre nedostatok 
dramatického nervu, divadelnej expre
sivity a utajovanie emócií. Hudba je 
akoby zahľadená do seba, dejové vlne
nia nenachádzajú odozvu v orchestri, 
an i v sólových vokálnych partoch. Pri
tom nemožno podceniť gracióznosť 

schumannovskej poetiky a eleganciu 
inštrumentácie. Nie je to však výpoveď 
divadelná. Inscenátori stoja pred dile
mou, či podnietiť akčnosť jednotlivých 
scén, alebo ísť cestou sošného, antiilu
zívneho výkladu. Keď Lipská opera po
núkla inscenáciu Genovevy mnoho
strannému divadelru'kovi a maliarovi 
Achimovi Freyerovi, bolo jasné, že 
vznikne svojrázna výpoveď. Freyero
vým kľúčom bol princíp farebného 
a svetelného divadla, statickej, ale vi
zuálne pestrej imaginácie. Profily po
stáv a vzťahy medzi nimi nevychádzajú 
z pohybu a hereckých akcií, a le sú uza
tvorené do vlastných kostýmových 
schránok. Tieto bizarné figúry medzi 
sebou komunikujú iba otváraním či za
tváraním akýchsi olden do kostýmov, 
čím prejavujú svoje city., Každá z nich 
má svoju farbu, povýšeľú na symboL 
ktorý je vlastne hlavnym výrazovým 
prostriedkom Freyerovej koncepcie~ 

Scéna je takmer prázdna, lemovaná po 
bokoch zrkadlovými plochami, odrá
žajúcimi farebné kostými hercov. Vari 

jedinými kulisami sú kríže, podľa re
žiséra večné symboly .fyzickej a psy
chickej anatómie každého človeka". 

Hudobného naštudovania sa ujal ta
liansky dirigent Gabriele Ferro, ktorý 
s pochopením pre vnútorný svet Schu
mannovej hudby vymodeloval partitú
ru do jemných detailov. Život jej však 
vdýchnuť nemohol. Sólisti nemali me
dzi sebou nijaké hviezdy, no na druhej 
strane tu nebolo ani jedného slabého 
výkonu. V hlavných úlohách sa pred
stavili Anne Schwanewilmsová (Ge
noveva), Deon van der Walt (Golo), 
Tom Erik Lee (Siegfried) a Patricia 
Spenceová (Margaretha). Bol to pouč

ný exkurz do opernej histórie, vhodný 
ako príležitostná akcia, menej už pre 
bežnú prevádzku. 

Atmosféru známeho festivalu v Aix-en
Provence vo Francúzsku priviala do 
Viedne séria predstavení Monteverdiho 
KORUNOVÁCIE POPPEY. Išlo opäť O ko
produkciu s viedenským festivalom, 
vďaka ktorej rakúska metropola spo
znala jedno z najstarších diel opernej 
histórie v mimoriadne zaujímavom 
spracovaní. Na rozdiel od Macbetha a Ge
novevy ten to raz nešlo o .režisérske" 
predstavenie, ale spiritus rector uvedenia 
bol di rigent Marc Minkowski. Tento 
renomovaný odborník na barokovú 
hudbu s ansámblom Les Musiciens du 
Louvre (založil ho roku 1984) oživil 
partitúru v plnej kráse a autentickosti. 
Vyťažil z nej nesmierne bohatstvo zvu
kových, farebných a tempových osobi
tostí, výrazových kontrastov a nuansí. 
Prostredníctvom hudby tak ožívali dejo
vé situácie, defilovali postavy v bo
hatosti svojich charakterov, skrátka, 
hudba dominovala. Minkowsld s rovna
kou starostlivosťou ako orchester vy
pracoval i všetky vokálne party. Stýlové 
tvorenie tónu, redukovanie vibrata, 
veľká dávka fantázie pri jeho farbení 
a dynamickom tieňovaní dodávali in
terpretovaným rolám jed inečnú cha
rakteristiku. Dirigent obsadil dve muž
ské postavy (Nero a Ottone) mezzoso
pránmi, naopak, pestúnku Arnaltu 
spieva tenor. 

Orchester Les Musiciens du Louvre, 
hrajúci na dobových inštrumentoch, 
podal brilantný výkon vo všetkých 
nástrojových skupinách i sólach, plne 
rešpektujúc ruky Minkowského. Tie 
(diriguje bez taktovky) dokážu vymo
delovať každý detail a vdýchnuť takmer 
360-ročnej partitúre punc životnosti, ba 
až aktuálnosti. V súlade s hudbou bola 
tiež réžia Klausa Michaela Grubera. 
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Zachovala si komornú atmosféru bez 
barokovej košatosti , kde výprava 
Gillesa Aillauda svojou jednoducho
sťou otvárala priestor výrazovej charak
teristike postáv. Iba základné kulisy 
určovali prostredie, zato významnou 
zložkou bola svetelná réžia. Kostýmy 
mali prostý strih, s výnimkou do čier
nych farieb odetej Otta vie a Sen~cu pre
vládali svetlé odti ene. Hlavnou silou 
Gruberovej réžie bolo vytváranie cha
rakterov postáv bez akýchkoľvek bar
ličiek, bolo tO filigránsky vypracované, 
do jemných odtieňov vymodelované di
vadlo o moci, láske, intrige. Vysokú 
štýlovú i vokálno-technickú úroveň 
malo celé sólistické obsadenie. Titulnú 
rolu stvárnila Mireille Delunschová, 
pravidelná protagonistka Minkowského 
projektov, speváčka s dokonale ovláda
ným, farebne lesklým sopránom. Jej 
partnerom bola česká mezzosopranistka 
(timbrom skôr sopranistka) a absolvent-

L'INCORONAZIONE Dl POPPEA. M. KOŽENÁ 

( NERO) A M. DELUNSCHOVÁ (POPPEA). 

ka bratislavskej VSMU Magdaléna Ko
žená, ktorej kariéra prudko stúpa. Spie
va vysoko kultivovane, výrazovo tvár
ne, intonačne čisto a je pritom tiež 
skvelou herečkou . Najväčším zážitkom 
bol záverečný dvojspev Poppey a Nera, 
v ktorom obe protagonistky fascinovali 
pianovou kultúrou a delikátnosťou štý
lu. Dramatický vzruch priniesla postava 
Ottavie vo zvukovo sýtom a farebne 
tmavom prejave Sylvie Brunetovej . 
Kabinetnú kreádu Arnalty, provokujú
eu potlesky na otvorenej scéne, predsta
vil známy Jean-Paul Fouchecourt, 
miešajúci výrazovo účinne prostriedky 
charakterového tenora a kontratenora. 
Noblesný, v hlbke prekvapujúco sýty 
bas charakterizuje spevácke umenie 
mladého Denisa Sedova v postave Se
necu. Strieborným tónom s perlivou 
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technikou interpretovala rolu Drusilly 
Nicole Heastonová, dobrú úroveň ma
li aj Anna Larssonová (Ottone), Fran
cois Piolino (Lucano) a ďalší sólisti 
v malých rolách. Skrátka, nevšedný záži
tOk, zvlášť pre diváka, ktorý sa s ranoba
rokovou operou stretáva iba vzácne. 

PAVEL UNGER 

ScHäNBERG A STRAVINSKIJ 
AKO HUDOBNODIVADELNÁ 
KONFRONTÁCIA 

Dva z projektov Wiener Festwochen 
2000 predstavili klasikov hudby dvad
siateho storočia - Arnolda Schônberga 
a Igora Stravinského -ako tvorcov mo
derného hudobného divadla a ako hľa
dačov nových riešení hudobnodrama
tických situádí a vzťahov hudby a slova 
v modernom hudobnom divadle. 

Schônbergov Pierrot lunaire op. 21 
z roku 1912 je kľúčovým dielom otvá
rajúcim cestu hudobnému expresioniz
mu a principiálne novému vzťahu me
dzi slovom a hudbou v hudbe 20. sto
ročia. Prezentovať túto kompozíciu 
v rámci jedného večera s piesňami 

Brettl-Lieder od toho istého autora, urče
nými pre berlínsky kabaret, je nepo
chybne odvážnym dramaturgickým 
krokom. Pierrot lunaire patrí k najsláv
nejším dielam hudby 20. storočia, pies
ne pre kabaret z roku 190 l , ktorými si 
Schônberg pomáhal riešiť existenčnú si
tuádu, zasa patria k najmenej známym 
opusom klasika hudby tohto storočia . 

Apologeti Schônbergovej dodekafónie 
o kabaretných piesniach svojho Majstra 
mlčia. Nenájdeme o nich zmienky ani 
v Adornovej Filozofii novej hudby, ani 
v Stuckenschmidtovej monografii. Asi 
chápali toto diela ako autorov poklesok. 

Na Wiener Festwochen (30. mája 
v divadle Ronacher) bolo spojovaám 
ďánkom dvoch principiálne štýlovo od
lišných diel scénické predvedenie. In
scenoval ich režisér Peter Stein s náz
vom . Schônberg Kabaren·. Režisér má 
so Schônbergovými (aj Bergovýrni) ja
viskovými kompozíciami skúsenosti: re
žíroval opery Mojžiš a Aron a Wozzeck. 
V prípade Námesačného pierota a kabaret
ných piesní zvolil najjednoduchšie scé
nické prostriedky. Hlavnou hrdinkou 
večera bola speváčka a herečka Mad
dalena Crippová. Presne a citlivo od
Líšila štýlové dimenzie oboch kompozí
cií. Námesačnému pierotovi dala mierne 
dekadentný rozmer, avšak nikdy ne
skfzla do estetického naturalizmu. Aj 
najprovokatívnejšie skladby cyklu boli 
predvedené s vysokou mierou štylizácie 

-
a s pohybovou kultúrou. 

Námesačný pierot dostal v jej podaní 
dráždivo tragikomický, ale čiastočne aj 
romanticky nostalgický rozmer. Umoc
nila ho dômyselná práca so svetlom Ga
bora Riva . Herečka predviedla priam 
virtuózny koncert gestických, mimic
kých, pohybových výrazových pro
striedkov. Napriek jedinečnosti scénic
kého stvárnenia dominovala predvede
niu hudobná expresia. Schônberg 
vokálny part Námesačného pierota 
označil ako .Sprechstimme". Pod týmto 
te rmínom si predstavoval hovorenú 
melódiu. Interpret vokálneho partu síce 
nasadí predpísané tónové výšky, ale 
v prednese ich ihneď opúšťa, stúpajúc 
alebo klesajúc podľa výrazových kvalít 
textu. Namiesto bel canta kreuje jeho 
expresívny náprotivok bel parlare. 
Maddalena Crippová tento princíp 
zvládla bravúrne, s technickou samo
zrejmosťou a schopnosťou dať každej 
vokálnej skladbe účinné vypointovanie. 

SCHONBERG KABARETI: M. CRIPPOVÁ 

V Bretti-Lieder zasa dominovalo zla
denie hereckej akde (s výrazným cha
rakterizačným rozmerom a bravúrnou 
pohybovou stránkou) a hudobného 
prednesu, v ktorom sa zrkadlilo výbor
né ovládanie prednesových nuansí ka
baretného štýlu . Režisér Stein každú 
z piesní na texty, vychádzajúce z po
klesnutého mestského folklóru prelo
mu storočí. kreoval ako ironicko-ko
mický pnbeh. To vyžadovalo od inter
pretky nielen bleskurychlé prezlečenie 
a premaskovanie sa na iný typ ďoveka, 
ale aj výrazové preladenie. Crippová 
vystupovala raz ako tučný pán so psí
kom, inokedy ako tulák, či mestský 
švihák. Pestrá prehliadka ľudských ty
pov, ironický nadhľad a bravúrne štýlo
vé zvládn utie odôvodnili prezentáciu 
týchto piesní v blízkosti kultového diela 
novej hudby - Námesačného pierota. 
V oboch dielach bol inštrumentálny sú
bor na scéne ('Ober-Brettl Ensemble, 
umelecký vedúci Alessandro Nidi); 
nielen ako hudobný sprievod, ale aj 
ako činiteľ vstupujúd do divadelnej in
terakcie. 
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Igor Stravinskij sa chápe ako Schänber
gov umelecký protipól. Roku 1912 sa 
zhodou okolností zúčastnil na svetovej 
premiére Námesačného pierota a zane
chal o tom krátke svedectvo v Kronike. 
Hudobne ani básnicky mu cyklus nebol 
blízky. Odpudzovalo ho čosi. čo nazval 
beardsleyovskou poetikou. Ocei'loval 
však kvalitu inštrumentácie cyklu. 

PRÍBEH VOJAKA. 

Z dnešného odstupu má Stravinského 
Príbeh vojaka, inscenovaný na Wie
ner Festwochen ( 17. júna, Sofiensäle), 
s niektorými postupmi Schänberga viac 
spoločných čŕt. Predovšetkým uplatne
nie melodramatického princípu, hoci 
u každého z autorov je vzťah hudby 
a slova v melodráme iný. Schänbergo
vou ctižiadosťou bolo hudobne vyjadriť 
expresívne a poetické dimenzie slova. 
U Stravinského znie slovo a hudba tak
mer v celej skladbe oddelene, ako vkla
sickej melodráme, napríklad u Rousse
aua či Bendu. Schänberg aj Stravinskij 
nechávajú inštrumentálny ansámbel 
(v oboch prípadoch komorný) na scéne. 
Je súčasťou divadelnej ilúzie (alebo an
tiil uzívn osti). Prfbeh vojaka inklinuje 
k expresionizmu. Nie však k expresio
nizmu vychádzajúcemu z dekadencie, 
ale k expresionizmu grotesknému, kto
rý človeka vidí vo chvíľach hystérie, 
kŕča, emociálnej pokrivenosti. 

Tak videl Stravinského Pribeh vojaka 
aj režisér Peter Sellars, známy svojimi 
aktualizačnými výkladmi klasických 
operných diel (napríklad vo filmových 
spracovaniach Mozartových opier). Ak
tualizácia v Prľbehu vojaka (namiesto po 
prvej svetovej vojne sa príbeh odohráva 
po súčasných amerických vojnových 
expanziách) však nepôsobí natoľko šo
kujúcp a polemicky ako pri Mozano
vých operách. Navyše aktualizácia v di
vadle má prindpiálne iný charakter ako 
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aktualizácie vo filme. Inscenácia je vo 
dvoch jazykoch (angličtine a španieči~ 
ne) s nemeckými titulkami. Sellars zdô
raznil protivojnové posolstvo diela ne
násilne, citlivo. Jednotlivé výstupy rám
covali rozmerné objekty abstraktného 
maliarstva. Ich korešpondencia s cha
rakterom výstupov bola však iba voľná. 
Asi taká ako vzťah inštrumentálnych 
hudobných čísiel k hovorenému slovu 
v Prtbehu vojaka. Ako odcudzujúci pr
vok pôsobil fakt, že tak protagonisti 
(Vojak Alex Miramontes, Cen Omar 
Gómez) ako aj Rozprávač (Liza 
Colón-Zayasová) hovorili s mikrofó
nom v ruke - a pred ústami. Žiaľ, ani 
vzťahy medzi hlavnými postavami diela 
- Cenom a Vojakom - neboli vybudo
vané s dôrazom na hereckú precíznosť 
a odhalenie hlbšieho zmyslu. Vysokú 
profesionalitu, pohybové stvárnenie ex
presionistického kŕča, hyperbolu a gro
tesku do inscenácie vniesla Tiana 
Alvarezová v tanečnej postave Prin
ceznej . Precízne a výrazuplne hral inš
trumentálny súbor Avanti Chamber 
Orchestra s umeleckým vedúcim Gran
tom Gershonom. Všetky odtiene Stra
vinského hudobnej výpovede mali svoj 
zmysel aj hudobnú logiku a kultúru. 

Nevdojak som nemohol nemyslieť na 
bratislavské scénické predvedenie Prz'be
hu vojaka v rámci cyklov Slovenskej fil
ha rmónie roku 1982. Podieľali sa na 
ňom dirigent Ladislav Slovák, režisér 
Vladimír Strnisko, choreograf Ctibor 
Turba. Elektrizovalo silným, apelatív
nym charakterom, korešpondujúcim 
výrazne s životnými pocitmi ľudí vo 
vtedajšom Ceskoslovensku. Umelecky 
by obstálo aj dnes. V porovnaní s dneš
nou Sellarsovou inscenáciou by si od
nieslo palmu víťazstva. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

SLOVENSKÝ HOSŤ 
NA WIENER fESTWOCHEN 

Státny komorný orchester Žilina 
vystupuje v zahraničí pod názvom Slo
wakische Sinfonietta . Pravidelne hosťu
je v západoeurópskych krajinách, v Ja
ponsku a v USA. V tomto roku SKO Ži
lina vystúpil 31. mája ako jediné 
slovenské teleso na festivale Wiener 
Festwochen. 

V Brahmsovej sále Musikvereinu sa 
predstavil s programom s 'dramaturgic
ky zaujímavou koncepci~u. Vedľa seba 
stáli skladby Mozarta a Salieriho. Prvý. 
z n ich patrí k najväčším hudobným 
zjavom, kým druhého z nich moderná 
doba, hlavne pod vplyvom Shafferovej 

divadelnej hry a Formanovho filmu, 
chápe ako prototyp priemeru. Zarade
nie Salieriho skladieb do programu 
motivovalo 250. výročie jeho naro
denia. 

Významný rakúsky muzikológ Otto 
Biba, dramaturg a archivár Spoločnosti 
priateľov hudby, pripravil pre vystúpe
nie Žilinčanov dramaturgickú konfron
táciu Salieriho neznámych kompozícií 
a Mozartovej Haffnerovej symfónie 
KV 385. 

Dirigent Tsugio Maeda je čestným 
šéfdirigentom SKO Žilina. Vďaka jeho 
kontaktom sa telesu darí zahraničná 
prezentácia. K nej patria aj pravidelné 
vystúpenia na Wiener Festwochen. 
Státny komorný orchester Žilina sa vy
značuje ušľachtilým zvukom, technic
kou brilantnosťou, schopnosťou citlivo 
kreovať štýlovú podstatu hudby. Jed
notlivé nástrojové skupiny znejú vy
vážene a zvukovo kompaktne. 

Salieriho orchestrálne kompozície sú 
verné klasicistickému kompozičnému 
kánonu. Salieri bol skladateľ s obme
dzenou hudobnou predstavivosťou. 

Pomáhal si rôznymi formálnymi po
stupmi. niekedy aj ponáškami na iných 
tvorcov, vrátane Mozarta. Orchestrálne 
skladby zaradené do programu (predo
hry k operám La Scuo/a de ge/osi a La 
Grotta di Trofonio a suita z opery Pa/mira, 
Regina di Persia) predstavujú talentova
ného, pracovitého skladateľa, ktorému 
bol klasicistický kompozičný ideál alfou 
a omegou. Nikde sa od neho neodchý-
lil. Tým sa odlišuje od Mozarta: ten ve-
del invenčne a s citom pre mieru rúcať 
kompozičné konvencie a vzorce, o kto
rých nik nepochyboval. To, čo sa Salie
riho súčasníkom a bezprostredným na
sledovníkom javilo ako eklektické, 
vzbudzuje v dnešnom poslucháčovi 
zhovievavý úsmev. V trocha inom 
svetle sa Salieri javí ako operný sklada
teľ. Jeho árie a duetá z opier Axur, 
Re ďOrumus, L'Angiolina a Der Talisman 
ukazujú na tvorcu, ktorý mal cit pre 
divadelnú účinnosť a pôsobivosť svojej 
hudby. Aj keď vnútorný dramatizmus 
nahrádzal vonkajškovými prostriedka
mi, nájdeme uňho miesta naplnené 
iskrivou invenciou - v dramatických 
recitatívoch, v citlivom prístupe k ľud
skému hlasu, v nejednej prirodzene ve
denej melódii. Salieriho árie a duet 
predniesli sopranistka Udikó Raimon
diová a tenorista Thomas Cooley. 
Raimondiová dala interpretácii veľkú 
dávku espritu, pôvab, vokálnu plastici-
tu, citlivú štýlovú charakteristiku árií. 
Cooley je typom svojho h lasu pre - ..,.. 
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SOSR - ZÁVEREČNÝ 
KONCERT SEZÓNY 

Symfonický orchester Slovenského roz
hlasu a jeho šéfdirigent Róbeq Stan
kovský sa so svojim publikom na túto 
sezónu rozlúčili v koncertnom štúdiu 
na Mýtnej, dňa 8.júna, v rámci koncer
tu s prívlastkom . letný". l keď uvedené 
skladby možno dosť ťažko zaradiť do 
prvoplánového kontextu leta, drama
turgia koncertu bola vtipná a vynalieza
vá, s dôrazom na menej hrávané, no 
kvalitné diela symfonického repertoáru. 
Ani v interpretácii jednotlivých skladieb 
som zväčša nenachádzal vážnejšie ne
dostatky, takže vcelku sa nášmu druhé
mu symfonickému orchestru táto roz
lúčka vydarila. 
Poďme však k jednotlivostiam. V pr

vej polovici zazneli tri kratšie diela, 
vzniknuté v našom storočí, z nich dve 
francúzskej proveniencie a jedno slo
venskej. Krátka, no úderná španielska 
tanečná scéna Alborada del gracioso z pe
ra M. Ravela pod Stankovského taktov
kou mala potrebnú dravosť a razanciu. 
Interpretácia ovel'a subtílnejšej, nálado
vo a žánrovo nesmierne rozmanitej ba
letnej pantonímy Pavúčia hostina od 
Alberta Roussela bola už problematic
kejšia; zdalo sa mi, že aktérov večera tá
to rafinovaná a impresionisticky jemná 
partitúra príliš nezaujala. Po nej množ
stvo hráčov opustilo pódium a na ňom 
ostali iba sláčikári, aby na spoľahlivej 
úrovni a s temperamentným Vikto
rom Simčiskom v role husl'ového só
listu predniesli Musicu lstropolitanu otca 
slovenskej hudobnej moderny Alexan-

..,.. durčený na prednes klasicistických 
(a starších ) vokálnych kompozícií. 
Ukážky zo Salieriho opier predniesol 
kultivovane. 

Ako Salieriho hudobný protipól za
znela Mozartova Haffnerova symfónia vo 
vzletnom podaní, so sugestívnou hu
dobnou artikuláciou a s presvedčivo bu
dovanými dynamickými a motivickými 
kontrastmi. 

Vystúpenie Státneho komorného or
chestra Zilina s dirigentom Tsugiom 
Maedom prijalo festivalové publikum 
vrelo. Dramaturgická aj interpretačná 

podoba koncertu túto vrelosť prejudi
kovala. 

Ml LOS LAV BLAH YN KA 
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dra Moyzesa, akúsi miniatúrnu komor
nú symfóniu. Hoci dali by sa nájsť urči
té rezervy vo zvýraznení jej polyfonic
kej viacvrstevnosti a dynamizmu vnú
torných hlasov, v zásade táto relatívne 
nenáročná kompozícia, občas pripomí
najúca abstraktný folklorizmus Bélu 
Bartóka, interpretačne presvedčila. 

Posledné slová sa týkajú aj tlmočenia 
najzvukomalebnejšej symfonickej bás
ne Richarda Straussa Don Quijote. Tento 
vyše 40-minútový kolos je plný mno
horakých nástrah, číhajúcich na hráčov 
i na dirigenta na každom kroku. Róbert 
Stankovský však mal istú ruku a tejto 
mohutnej, fantastickej hudobnej gro
teske dal jasné tvary a logický poriadok 
celku. Na druhej strane treba spomenúť 
nezriedka poslabší vnútorný náboj a 
málo hudobnej drobnokresby. Svojím 
oslnivým výkonom i tentokrát zaimpo
novala jedna zo stálic slovenského in
terpretačného umenia, vio l ončelista 

Eugen Prochác, ktorý postavu .smut
ného rytiera" Dona Quijota stvárnil bri
lantne, s vysokou mierou l'udskej i mu
zikálnej empatie. Ani violista Milan 
Telecký v úlohe sólistu ako hudobný 
symbol Sancha Panzu nesklamal. Skla
mal ma zato obsahovo slabý koncertný 
bulletin. KedZe tento jav je vôbec na 
bratislavských koncertoch, bohužial', 
vel'mi rozšírený, rád by som mu na zá
ver venoval niekol'ko slov. Informačná 
hodnota tak filharmonických, ako roz
hlasových koncertných bulletinov sa 
okrem množstva suchých, štylisticky 
nespracovaných faktografických údajov 
o vystupujúcich interpretoch zväčša ob
medzuje na niekol'ko vrcholne subjek-

OČARUJÚCI VEČER 
Z bohatej koncertnej ponuky Wiener Fest
wochen prilákal milovníkov vysokej vokál
nej kultúry aj piesňový recitál jedného 
z najväčších tenoristov 20. storočia, nazý
vaného grandseigneurom operného ume
nia, Nicolaia Geddu, ktorý práve vo Vied
ni zažíval veľké triumfy a tu mu udelili ti
tul Kammersänger. Tentoraz bolo jeho 
hosťovanie spojené s ďalšou udalosťou : 

deň pred vystúpením mu prepožičali 
Rakúsky Čestný kríž pre vedu a umenie 
l. stupňa. Koncert sa konal v Brahmsovej 
sieni Musikvereinu, tenoristu sprevádzal 
vynikajúci klavirista David lutz (svojho 

tívnych, všeobecných a nezáväzných 
myšlienok, ktoré o vzniku, sociokultúr
nom pozadí, štruktúre a hudobnom ob
sahu predvedených kompozídí nevypo
vedajú takmer nič. Nazdávam sa, že 
práve v našom prípade by pre poslu
cháča bolo vel'mi dôležité vedieť, že na
príklad dve kl'účové témy diela sa ozvú 
až po rozsiahlej introdukcii, že téma 
Sancha Panzu je prvýkrát pridelená 
basklarinetu a tenorovej tube, a ktorý
miže inštrumentačnými prostriedkami 
Strauss tie skvelé hudobno-ilustratívne 
efekty dosiahol. A vôbec: myslím si, že 
dôvernejšie poznanie podstaty hudob
ného materiálu a jeho používania, ako 
aj jeho rozmanitých spojív s mimohu
dobnou realitou môžu hudobný zážitok 
len a len umocniť a posilniť. Slovom: 
náš poslucháč si zaslúži oveľa kvalitnej
šie koncertné bulletiny, než sa mu nú
kajú teraz. 

ToMÁŠ HoRKAY 

VIEDEŇ BRATISLAVE 
Na záverečnom podujatí komorného 
cyklu Viedeň Bratislave (14. júna v Zr
kadlovej sieni Primadálneho paláca) sa 
predstavil súbor zostavený zo štyroch 
členov väčšieho telesa Concilium 
Musicum Wien: umelecký vedúci a za
kladateľ huslista Paul Angerer ( 1925), 
jeho syn violista a hráč na viole ďamo
re Christoph Angerer, violončelista 

Gtinter Schagerl a Peter Rabi, hráč 

na klarinete a basetovom rohu. Hrali 
na vzácnych, historicky originálnych 
nástrojoch rakúskej proveniencie. 
Repertoár súboru sa zameriava na opu
sy z obdobia pred rokom 1800 a okolo 

času sprevádzajúci aj luciu Poppovú). 
Nicolai Gedda spieval piesne H. Duparca, 
E. Griega, P. l. Čajkovského a S. Rachma
ninova, všetky v perfektnom origináli. 
Publikum burácalo a večer sa stal doslova 
senzáciou. Tenorista si zachováva obdivu
hodnú sviežosť hlasu, jeho pianá a piani
ssimá sú očarujúce, výšky dokonalé, kultú
ra spevu na najvyššej úrovni. Nezabudnu
teľný večer. 

Na záver azda ešte poznámka: ten štíh
ly, elegantný, prešedivený muž debutoval 
roku 1951 v Štokholme a práve v týchto 
dňoch sa dožil 75 rokov ... ra 

Nl NA liTSCHAUEROVÁ 
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neho, jeho ťažiskom sú skladby J. Hayd
na, W. A. Mozarta, ich predchodcov 
a nasledovníkov. 

Hudbu doplnil slovný výklad; inštru
mentálne kombinácie sa striedali, tvori
vé nadšenie hráčov neochabovalo na
priek saunovým podmienkam a dľzke 
koncertu a obecenstvo bolo naozaj spo
kojné. 

Paul Angerer sa predstavil aj ako 
skladateľ kornifozíciou s nezvyklým 
názvom Symfónia, uspávanka a tanec pre 
violu d'amore, husle a violončelo. V úvode 
pripomenul, že jeho cieľom bolo pro
strednictvom netypickej inštrumentál
nej zostavy tlmočiť kompozíciu s využi
tím prvkov a postupov rozličných štýlov 
vrátane folklóru s primárnym dôrazom 
na komunikatívnosť. Skladba u obecen
stva zabodovala. 

NIEKEDY JE MENEJ VIAC ... 

Dóm sv. Martina so svojou špecifickou 
akustikou vryl už nejednu vrásku do 
čiel dirigentov, ktorí sa dali zaskočiť 
a interpretáciu neprispôsobili zvuko
vým podmienkam tohto najväčšieho 
bratislavského chrámu. tubica Halová 
a jej 25-ďenný Bratislavský akademický 
zbor, ktorému 13. mája patril úvod spo
ločného koncertu so zborom K. Szyma
novszkého z Lodže, našťastie túto prob
lematiku velmi dobre poznala a v prie
behu 40-minútového koncertu z nej 
dokázala vyťažiť maximum potrebné 
pre svoj interpretačný zámer. 

v úvodných skladbách (C. Saint-Saens: 
Ave verum, M. Schneider-Trnavský: Ave 
Maria) bolo síce trochu cítiť rozpaky, ale 
po Silvánovom Otčenáši (1571. rekon-

štrukcia Egon Krák) už nikto 
nepochyboval o kompetent
nosti. úprimnosti a oddanosti 
slúžiť hudbe v celej jej vzneše
nosti a kráse. Brucknerovo 
Graduale, Libera me od J. N. 
Batku a Asperges me od K. 
Mayrbergera boli dôkazom 
toho, že aj v ťažkých podmien-

_. kach ešte stále existujú nad
~ šenci, ktorí pod profesionál
~ nym vedením podávajú výko-

CONCILIUM MUSICUM WIEN V KOMPLETNEJ ZOSTAVE 
ny, za aké sa nemusíme hanbiť. 

Transkripciu Sonáty pre klavír a husle 
Es dur KV 380 od W. A. Mozarta pre kla
rinet, husle, violu a violončelo nemož
no pokladať za šťastnú. Klarinet príliš 
dominoval. ostatné nástroje zneli len 
ako nevýrazný doplnok a navyše ani 
klarinetistov výkon nepresahoval štan
dard. 

Sláčikové trio sa predstavilo v lepšom 
svetle v Diverimente A dur pre husle, violu 
a violončelo od Antona Zimmermanna. 
V súvislosti s týmto, ale aj s ďalším opu
som (Kvarteto F dur pre basetový roh, hus· 
le, violu a violončelo op. 2 od Johanna 
Baptistu Fussa) sme si opätovne potvr
dili, že menuetové časti (v jednom prí
pade i s variáciami) chápu a interpretu
jú rakúski umelci (podobne ako na má
jovom koncerte cyklu) skôr virtuózne. 

Na záver odznelo Kvarteto Es dur pre 
klarinet, husle, violu a violončelo od bra
tislavského rodáka Johanna Nepomuka 
Hummela, ktoré tak ako Zimmerman
nova skladba zapadlo do tematického 
kontextu celého cyklu. 

Napriek tomu, že súbor nepodal vždy 
vyrovnaný výkon, víťazil u obecenstva 
vďaka tvorivému muzikantskému elánu. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 
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V druhej časti koncertu, mi
mochodom venovanom 80. výročiu na
rodenia pápeža Jána Pavla II. a jubilej
nému roku 2000, sa predstavil 150-ďen
ný detský zbor pod vedením J. Przybyl
ského. Na svojej ceste z Varšavy do Rí
ma (cez Viedeň, Loreto a Vatikán), kde 
ho mal prijat pápež, navštívil aj Bra
tislavu. Už po prvých tónoch hudobnej 
produkcie mi bolo jasné, že rúe všetko, 
čo lahodí politike cirkvi, musí lahodiť aj 
ušiam. V ôsmich skladbách súčasných 
poľských autorov, ktoré boli sprevádza
né akýmsi tajomným elektronickým za
riadením (pravdepodobne syntetizár), 
som nenašiel nič, o čom by som mohol 
písať. Možno len toľko, že menej je nie
kedy viac (aj keď šoubizrús má svoje 
vlastné pravidlá). 

MARTIN KOKAVEC 

MLADÍ HUDOBNÍCI 
BRATISLAVE 

- je akcia, na ktorej sa každoročne 
zúčastňujú všetky bra\islavské ZUS 
a ktorá je galakoncertom výsledkov pe-, 
dagogickej aktivity učiteľov. Hoci peda
gógovia zápasia s nedostatkom voľného 
času detí a mládeže, dokážu v rúch pre-

búdzať lásku k hudbe a v mnohých prí
padoch ich usmernia tak, že sa ona stá
va ich celoživotným zameraním. 
účinkujúd zrejme prešli viacerými vý

berovými sitami, čo sa, až na malé vý
nimky, prejavovalo aj na úrovni ich vy
stúpení, a to bez známky nevhodného 
výberu študijného repertoáru. 

Na koncerte (22. mája v Zrkadlovej 
sieni Primadálneho paláca) pod patroná
tom viceprimátorky p. Demeterovej od
znelo sedemnásť čísel (z toho 3 komor
né). Skoda, že ochorel absolútny víťaz 
Hummelovej súťaže i súťaží ďalších Peter 
Sándor (ZUŠ Topoľčianska). 

Dramaturgia bola pestrá a zahŕňala štý
ly od baroka až po hudbu 20. storočia, 
a to aj slovenskú tvorbu. Zastúpené boli 
všetky nástrojové oddelenia vrátane spe
váckeho. účinkovali žiad desiatich ZUS 
prvého a druhého stupňa i štúdia pre do
spelých. 

úvod koncertu patril akordeónovému 
kvartetu zo zuS na Exnárovej ul. (T. Fôl
deš. R. Karman, D. Michalíková, K. IUá
šová). ZUS J. Kresánka zas úspešne re
prezentovalo gitarové kvarteto (R. Letaši, 
A. Moravčík, J. Frassová, V. Tužinský). 
Pekným komorným číslom (J. Rosinský: 
Ave Mária) zaujala Z. Dunajčanová, s kto
rou popri klavíri spolu účinkoval aj vyspe
lý violista P. Jun'k (ZUŠ Hálkova). 

Ako klavírni partneri sa predstavili uči
telia jednotlivých ZUS a slovo dostali aj 
profesionálky Z. Poulová a J. Nagy-Ju
hászová. 

V dramaturgii spevákov prevažovali 
slovenské opusy. Ich interpretáda svedči
la o muzikalite účinkujúcich: M. Ha
nyová (ZUŠ E. Suchoňa), E. Plesníková 
(ZUŠ M. Ruppeldta). 
Sláčikové oddelenie reprezentovali 

najmä nadani huslisti: M. Adamová (ZUŠ 
Daliborovo nám.) má zmysel pre medi tá
du a vrúmosť. výrazný talent s osobitou 
iskrou a závideniahodnou istotou preu
kázali A. Rigo (ZUŠ Topoľčianska) a L. 
Kopsová (ZUS Štefánikova) s priehrštím 
plným fantázie, vitality a v neposlednom 
rade aj intonačno-technickej istoty. Zo 
zuS Daliborovo nám. vystúpila aj talen
tovaná gitaristka E. Karelová. Dychové 
oddelenia ZUS boli zastúpené hrou na 
zobcových Oautách: M. Simkovičová 

(ZUŠ M. Ruppeldta), L Lovišková (ZUŠ 
sv. Cecílie) a na priečnej flaute S. Pingit
zerová (ZUŠ Sklenárova). 

Klavírne triedy reprezentovali výborne 
vedený P. Pindják (ZUŠ Sklenárova) a A. 
Ráczová (ZUŠ E. Suchoňa). Na imponujú
cej úrovni zvládla technickú problematiku 
známeho Lisztovho Sna Lásky As dur, č. 3. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 
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COMENIUS V ZRKADLOVEJ 
SIENI 

S blížiacim sa letom možno očakávať 
i zvyšujúcu sa aktivitu bratislavských 
speváckych zborov. Prejavom toho bol 
aj koncert SZ Comenius v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca 15. mája, 
poeticky nazvaný Oda na mladQli( Il. Tí, 
čo sledujú zborové dianie na Slovensku, 
a v sále ich bolo nemálo, právom od 
zboru očakávali výkon zodpovedajúci 
jeho povesti laureáta viacerých domá
cich i zahraničných súťaží. Koncert na
plnil toto očakávanie len čiastočne, čo 
možno odôvodniť aj značným omlade
ním zboru. Dirigent Sergej Mironov, 
ktorý pripravil a dirigoval väčšiu časť 

programu, interpretovaného miešaným 
zborom, v niektorých pekne zvládnu
tých číslach (ako bolo Moteto č. 23 od 
H. Schi.itza alebo Neznakomka od J . Fali
ka) ukázal, do akých umeleckých výšok 
možno toto teleso doviesť. Niektoré ďal
šie čísla programu však pôsobili nedo
pracovane, čo platí predovšetkým o in
terpretácii Cónovho Tempusu, ktorý tre
ba spievať brilantne, alebo ho potom 
vôbec nespievať. V dobre zvládnutej 
Ravelovej Nicolette by sa žiadalo ešte 
viac éterickej ľahkosti (a menej ostros
ti), v skladbách Gershwina, Lennona 
a Janssona, založených na kombinácii 
sólového a zborového spevu, zasa viac 
presnosti. Silnou stránkou Comenia bo
Ia vždy ženská zložka, ktorá sa v úvode 
koncertu predstavila dvoma vstupmi 
s mladou talentovanou dirigentkou 
Tatianou Kanišákovou. V Laburdovej 
Missa in Fa sa jej miestami aj za prispe
nia barytonistu Daniela Capkoviča po
darilo vyčariť silný emocionálny záži
tok. Možno by sa žiadalo ešte viac výra
zovo odlíšiť jednotlivé časti a trocha 
rozšíriť dynamickú škálu najmä v spod
nej polovici dynamickej amplitúdy. 
Naše početné drobné výhrady nijako 
nechcú ubrať z povesti tohto úspešného 
zborového telesa, ktoré pri lepšej konš
telácii okolností nepochybne vie podať 
naozaj vrcholný výkon. 

Š. ALTÁN 

Po koncerte sme oslovili dirigenta zboru 
Sergeja Mironova a položili sme mu 
niekoľko otázok. 
ti Prečo Oda na mladosť? 
- Po prvýkrát bol tento názov spojený 
so speváckym zborom Comenius na mi
nuloročnom májovom koncerte uspo
riadanom v rámci Dní Európy. Dovolili 
sme si parafrázovať názov známej Schil
Ierovej básne, čím sme chceli vyjadriť 
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charakter nášho telesa, ktoré prezentuje 
mladosť, elán, chuť do života a tvorivej 
činnosti. Keďže tradície zboru vznikali 
práve vďaka týmto vlastnostiam, chceli 
sme ich mať aj v záhlaví nášho koncertu. 
ti SZ Comenius mal po svojom vzniku 
v prvej polovici 90. rokov priam raketový ná
stup a neuveriteľne rýchlo sa prepracoval 
medzi najúspešnejšie zbory doma i v zahra
ničí. Pracujete aj s inými zbormi, v čom vidí
te špecifiká (výhody a nevýhody) práce s ry
sokoškolským zborom? 
- Najvýraznejším špecifikom je perma
nentná výmena členov zboru. Táto 
zdanlivá nevýhoda má aj svoju pozitív
nu stránku. S príchodom nových spevá
kov sa do práce vnášajú stále nové prv
ky v oblasti metodiky nácviku skladieb, 
ich interpretácie a efektívneho využitia 
výsledkov práce. 
ti Väčšina zahraničných zborov na Sloven
sku často prezentuje takmer výlučne s prog
ramom z tvorby svojho národa. Na druhej 
strane tí, čo sledujú zborové dianie u nás, 
majú niekedy dojem, že slovenské zbory 
domácu tvorbu dostatočne nepropagujú. 
Je dnes dos( tvorby, ktorú by zbory mohli 
uvádzať na zborových fórach doma i v za
hraničí? 

- Nemyslím si, že slovenské zbory ne
majú v zahraničí čo ponúknuť z pôvod
nej domácej tvorby. Naopak, kompozí
cie viacerých slovenských skladateľov 
(I. Hrušovský, I. Zeljenka, P. Cón, 
D. Kardoš a i.) boli viackrát ocenené 
a v mnohých prípadoch figurovali ako 
povinné skladby v zahraničných zboro
vých súťažiach . 

a Jedným zo stimulov (niekedy preceňova
ným) pre prácu v neprofesionálnych zboroch 
je možnosť ich účasti na zahraničných 

súťažiach a festivaloch. Aký je váš pohľad na 
túto problematiku? 
- Nepoznám filozofiu iných zborových 
telies, no náš zbor práve účasťou na 
významných súťažiach získaJ cenné skú
senosti a uznanie. Zbor, ktorý chce 
udržať krok so súčasným trendom 
v tejto umeleckej činnosti, by stále mal 
byť pod drobnohl'adom odbornej kritiky. 
a Zaznamenali ste pri rystúpeniach v za
hraničí nasledovania hodné trendy v oblasti 
dramaturgickej alebo interpretačnej? 
- V zahraničí badať stále sa zmenšujú
ci rozdiel medzi pojmami amatérsky 
a profesionálny zbor, ďalej neustále 
zdokonaľovanie vokálneho prejavu 
a obohacovanie výrazových prostried
kov o scénické prvky a napokon fron
tálnu komunikáciu spevákov a dirigen
ta bez ucelených väzieb jednotlivých 
hlasových skupín. 

ZHOVÁRAL SA š. ALTÁN 

-
BRATISLAVA - TEXAS 

V prvú júnovú nedeľu sa v Moyzesovej 
sieni uskutočnilo spoločné vystúpenie 
orchestrov ZUS Miloša Ruppeldta 
Bratislava a A & M Consolidated 
High School Orchestra Texas. V prvej 
časti koncertu účinkoval domád orches
ter pod vedením Ľudovíta Kvasnicu. 
V programe zaznel Haydnov Koncert pre 
klavír a orchester D dur Hob. XVIII so sólis
tom, mimoriadnym talentom školy, 
15-ročným klaviristom Robertom 
Sarkozim. (Tento nádejný hudobník 
deň predtým úspešne koncertoval v cyk
le Rodinné koncerty v Redute so SF pod 
taktovkou Bystríka Režuchu.) Program 
pokračoval vystúpením orchestra z Texa
su, vedeného dirigentom Ronom Whi
tom. Interpretoval skladby prevažne do
mácej produkde, reprezentujúcej pestrú 
rôznorodosť kultúr USA- autorov V. Wil
liamsa, D. Elingtona, D. Levitana, S. Jop
lina a D. Holsta. Na bratislavské pódium 
si pripravili aj Koncert d mol pre dvoje huslí 
a violončelo od A. Vivaldiho. Ako zaujíma
vosť pre nášho poslucháča vyznela netra
dičná skladba Variácie na Ghanskú tému od 
D. Levi tana pre orchester biách nástrojov. 

Texaský orchester disponuje všetký
mi nástrojovýrni sekciami, pričom jeho 
zvuková paleta sa približuje farebnosti 
veľkého symfonického orchestra. Jeho 
vystúpenie poukázalo na entuziazmus, 
vitalitu a muzikantské ambície telesa. 
Spoločný koncert bratislavskej a texas
kej školy potvrdil trvalé hodnoty hudby, 
ktoré nadchýnajú mládež nezávisle od 
vzdialenosti kontinentov. 

BOŽENA DLHÁŇOVÁ 

KALEIDOSKOP] 

ÄCANTHES 2000/IRCAM 

je projekt spolupráce medzi oboma 
inštitúciami, ktorý so tohto roku v júli 
uskutočnil v troch európskych kultúr
nych mestách roku 2000: v Krokove, 
Chortreuse o v Helsinkách. Cierom po
dujatia je oboznámiť mladých hudobní
kov s informačnými technológia mi z hra
disko hudobnej kompozície o interpretá
cie. Teoretická i praktická výučba so 
prispôsobilo stupňu vedomosti účastní
kov. l nterpretočné ateliéry o predovšet
kým kompozičné ateliéry so zaoberali 
oj inštrumentálnou hudbou. Kurzy viedli 
šiesti skúsení skladatelia: Ivan Fedele, 
Jonathan Harvey, Michael Jorrell, Mag
nus Lindberg, Martin Motolon o Triston 
Muroil. 
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lONDÝNSKE KONCERTNÉ SIENE (ll.) 
ROYAL ALBERT HALL 
Najstaršou zo všetkých londýnskych koncertných siení -
aspoň porovnateľných rozmerov - je Royal Albert Hall 
(RAH), ktorá určite má aj najzaujímavejšiu históriu. Jej 
základný kameň položila roku 1867 kráľovná Viktória, 
ktorá jej udelila aj meno na pamiatku svojho manžela. 
Princ Albert za pomoci geniálneho Henry Cola usporiadal 
roku 1851 v Hyde Parku Great Exhibition- veľkú výsta
vu, z k?ej získal 86 436 libier. Tento- na vtedajšiu dobu 
úctyhodný- profit mal princovi priniesť splnenie jeho sna 
o vylmdovaní centra, kde by umenie, veda a priemysel 
mohli koexistovať, vzájomne sa podporujúc. Princ však 
roku 1861 nečakane zomrel (na brušný týfus) a jeho sen 
uskutočnila až jeho manželka kráľovná Viktória. Opäť to 
bol však Cole, ktorý prišiel s nápadom, ako získať potreb
né financie, lebo Viktória za väčšiu časť získaných pro
striedkov dala na pamiatku milovaného manžela postavi( 
pompézny pomník. Cole sa vtedy rozhodol vopred predať 
sedadlá v hľadisku plánovanej sály za l OO libier na 99 ro
kov. Takto získal ďalších stotisíc libier, potrebných na vy
budovanie veľkolepej haly s (vtedajšou) kapacitou 5 500 
poslucháčov (dnes 5278 kvôli bezpečnosti a pohodliu). 
I dnes vlastní tieto miesta 340-350 súkromných osôb 
a spoločnosú, ktoré platia ročný prenájom. Medzi nájom
cami boli aj sestry Mirchhousové, ktoré sa ako jediné od
mietli vzdať svojho miesta na sedenie za odškodné; na za
čiatku storočia sa totiž začali usporadúvať plesy a pri nich 
sa kreslá na prízemí dočasne odstraňovali. Návrh sestier 
bol zarážajúci: do podlahy sa mala urobiť diera, aby moh
li počas soaré sedieť. Skoda, že dobové pramene neuvá
dzajú, či sa tak naozaj aj stalo. 

RAH je architektonicky impozantne riešená budova: jej 
kruhový pôdorys pripomína rímsky amfiteáter, ktorým sa 
jeho tvorca kapitán Francis Fowke údajne inšpiroval. 
40 m vysoký kolos s priemerom 55 m korunuje kupola 
s hmotnosťou 400 ton. Priečelie budovy lemuje fríza 
s malbami, predstavujúcimi rozličné krajiny sveta, ako 
prinášajú exponáty na Great Exhibition. RAH sa nachádza 
v jednej z najbohatších londýnskych štvrtí Kensigton, 
hneď oproti južnej strane Hyde Parku, a je obklopená inš
titúciami s veľkolepou minulosťou, ako sú Royal College 
of Music, Royal Geographic Society Science Museum, 
Natural History Museum, Victoria and Albert Museum, 
Imperial College of Science, Technology and 
Medecíne a Royal College of Art. Za zmien
ku stoja aj iné fakty. V sále sa nachádza 
obrovský organ ( 150 ton) s l O 491 
píšťalami (ich dľzka predsta
vuje asi 16 km). V budove 
je prísne zakázaná prí
tomnosť akýchkoľ
vek zvierat - tento 
predpis sa však kaž
dý rok porušuje, 
a to zlatými rybka
mi, plávajúcimi vo 
fontáne počas hu
dobného festivalu 
Proms. Ako každý 
historický monu
ment, aj RAH 
má svojich duchov 
a svoje prízraky. 
Zamestnanci ich 

volajú Ngirls"; objavujú sa každoročne 2. novembra medzi 
1.30 hod. a 2. hodinou v noci na prízemí budovy. Sú to vraj 
dve lady z vyššej spoločnosti v kostýmoch z roku 1840, kto
ré s chichotom prechádzajú chodbami. Ďalším prízrakom je 
malý mužík v čiernej čiapke, ktorý sa ukazuje vždy pri stav
be organa a ktorým vraj je otec Willis, prvý staviteľ organa. 
RAH má 126 zamestnancov a 140 stewardov (každý večer 
je z nich v službe 60), ročne sa tu realizuje vyše 300 kon
cenov, vstupenky predáva 35 špeciálne školených zamest
nancov. Prevádzkové náklady činia ročne 5 mil. libier, 
pričom zisk roku 1997 bol 1,86 mil. Program je naozaj pes
trý: od koncertov klasickej hudby a najväčšieho hudob
ného festivalu klasickej hudby na svete BBC Proms, ktoré 
tvoria tretinu z celkového počtu, cez operu, balet, výstavy, 
burzy, moderný tanec, pop, jazz, zasadania, konferencie, 
kázne, verejné akcie, cirkus až po tenis a box. 

Protirečivá jej aj samotná história sály. RAH bola otvo
rená kráľovnou Viktóriou roku 1871, roku 1872 tu 
Gounod dirigoval Royal Choral Society, o päť rokov ne
skôr tu Richard Wagner dirigoval svoj festivaL roku 1879 
sa po prvý raz použila na javisku elektrická aparatúra 
a o l O rokov bola elektrifikovaná celá sála. Na konci sto
ročia sa v RAH mohli konať už bohoslužby, od roku 1900 
sa používala aj ako kino, roku 1906 sa tu uskutočnil prvý 
gramofónový koncert, o dva roky dokonca maratón (524 
okruhov okolo arény), roku 1912 sa tu konal Titanic 
Band Memorial koncert, na ktorom účinkoval najväčší 
profesionálny orchester na svete (500 hráčov) a ten diri
govali Edward Elgar, Henry Wood, Landon Ronald a Tho
mas Beecham. V 20. rokoch sa tu prvý raz boxovalo, ro
ku 1928 sa tu predstavil 13-ročný Yehudi Menuhin, roku 
1941 sa v RAH začali uskutočňovať Proms a roku 1946 
bol odtiaľto prvý televízny prenos Winstona Churchilla, 
roku 195 5 sa tu uskutočnil prvý-pop koncert a roku 1963 
vyrazil hale dych koncert Beatles, roku 1969 tu koncerto
val Jimi Hendrix, v 70. rokoch sa začal hrať tenis a zaká
zali sa pop-koncerty, aby nehrozilo poškodenie budovy. 
Roku 1984 sa sála premenila na ľadovú arénu a začal sa 
uskutočňovať celý rad koncertov populárnej hudby: na
príklad Erik Clapton, Lisa Minelli, Elton John, Sting, Paul 
McCartney, Phil Collins, nedávno Buena Vista Social Club 
a Ruben Gonzales s Ibrahimom Ferrerom. 

RAH mala už od začiatku vážne problémy s akustikou, 
boli to konkrétne pridlho doznievajúce ozveny a hluché 
miesta. Do 60. rokov sa tento problém riešil umiestne

ním obrovského kalika v priestore kupoly, 
z ktorej sa roku 1949 vraj odstránila l to

na usadeného prachu. V 60. rokoch 
sa akustika mnohonásobne 

zlepšila akýmisi závesnými 
hríbmi vyplnenými skle-

nou vatou, ktorá má 
za úlohu rozpty
ľovať zvuk. A na
koniec ani tej
to kontroverznej 
koncertnej sá le 
n esmie chýbať 
orchester s do
movským právom: 
je ním od roku 
1995 Royal Phil
harmonie Or
chestra. 

VAN OA 

PROCHÁZKOVÁ 
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Grand opéra a opéra comique na scéne SND 
1920-1945 

Tragický pátos a úsmevný esprit 
Jaroslav Blaho 

Francúzska opera 19. storočia, tvoriaca dnes nepatrný zlo· 
mok v dramaturgii našich divadiel, patrila v medzivojnovom 
období k najpreferovanejšej zložke repertoáru prvej (a vtedy 
aj jedinej) slovenskej scény. Na plagáte sa objavovali nielen 
reprezentatívne opusy opéry lyrique (Faust, Mignon, Lakmé, 
Carmen, Hojfmannove poviedky, massenetovské tituly), ale aj 
dnešnému slovenskému publiku takmer neznáme diela váž· 
nej a výpravnej grand opéry a jej úsmevného náprotivku -
opery comique. Hlad obecenstva znásobovala vkusová orien· 
tácia vedúcich umeleckých osobností súboru, ktoré v inten· 
ci ách trendov českej opernej estetiky z románskej klasiky jed· 
noznačne uprednostňovali francúzsku pred talianskou. Platí 
to najmä o prvej vývinovej perióde opery SND, keď ju profi· 

Trubadúra (len Gutierrezova bratovražda je tu nahradená 
Scribeho vraždou vlastnej dcéry) a melodická, efektná, aj di
vadelne účinná hudobná reč - to všetko Halévyho veľkej 
opere zaručuje úspech u publika striedajúcich sa generácií. 
Navyše je to terén pre skutočnú vokálnu exhibíciu piatich 
hlasov - dvoch sopránov, dvoch tenorov a basso cantante. 
V dramatickom parte Rachel (v nemecko-česko-slovenskom 
preklade bez hlbšieho zmyslu premenovaná na Rechu) sa 
striedali primadony súboru Kramperová, Sehnalová, Si· 
máňová, Pírková, Hadrabová i hosťujúca Maša Kolárová. 
V pohyblivej partii princeznej Eudóry vynikli najmä sýtejšie, 
agilné soprány Žaludovej, Sponarovej, Bartošovej; lyrický 
tenor Choroviča a neskôr Blahov sa uplatnili v úlohe princa 

Leopolda. Ústredná postava starého 
Eleazára, vyžadujúca . eroico•, prípad· 
ne .drammatico spinto", bola parke· 
tou pre Romana Hiibnera a tmavý 
kovový materiál Zdenka Knittla, ob· 
dareného navyše nekaždodennou in· 
terpretačnou inteligenciou a muzikali· 
tou. Kantabilným, hlboko položeným 
partom kardinála Brogniho prešli po· 
stupne Josef Peršt Josef Munclinger, 
Jaromír Soukup a najprv ako hos(, po· 
tom neskôr v čase svojich bratislav· 
ských začiatkov Arnold Flogl. Svoju 
najvlastnejšiu spevácku doménu v tej· 
to role však našiel predovšetkým 
Zdenko Ruth-Markov. 

lovali Milan Zuna a Oskar Nedbal. V ro· 
koch 1920-1928 uviedla opera SND 
štyri desiatky titulov francúzskej pro· 
veniencie, viaceré v niekoľkých obno· 
vených naštudovaniach. Ale aj desa(· 
ročnica programovo prísne zacielenej 
a náročnej dramaturgie Karla Nedbala 
( 1928·1938) vykazuje takmer dve de· 
sia tky ( 19) francúzskych premiér! 
Okrem nových naštudovaní v SND už 
skôr uvedených opier uvádza Nedbal 
štyri novinky z každej žánrovej variá· 
cie francúzskej romantickej opery: 
grand opéru zastupuje Meyerbeerov 
Robert diabol, komickú operu Halévyho 
Blesk, lyrickú operu Bizetovi Lovci perál 
a massenetovskú dramaturgiu Thais. 
Dramaturgia sezón slovenského štátu 
sa uspokojuje so šiestimi premiérami 
francúzskej klasickej tvorby. Popri pro· 
filových dielach (Faust, Mignon, Car· 
men, Manon), ktorých zaradenie koreš· 

HALÉVY: ŽIDOVKA (1923) - R. HUBNER (ELEAZAR) 

Predstavenia t.idovky sa, pochopi teľ· 
ne, stali vďačnou príležitosťou pre po· 
hostinské vystúpenia českých i vie· 
denských sólistov. Protagonista Mah· 
lerových viedenských sezón Nicola 
Zec očaril bratislavské publikum po 

ponduje s programovými tendenciami uvies( v slovenčine zá. 
kladné diela tzv. svetového repertoáru, majú premiéru aj dve 
komické opery Adamove, uvedené v SND po prvý raz už 
v prvej polovici dvadsiatych rokov. 
Skutočným diváckym hitom prvej desaťročnice opery SND 

bola Halévyho Zidovka. Do počiatku tridsiatych rokov zazna· 
mena la štyri premiéry a rovnaký počet obnovených naštudo· 
vaní s piatimi desiatkami repríz .• Niet soboty, aby nebola na 
plagáte,· konštatuje tlač. Postupne sa pod ňu podpísali di ri· 
genti Vanek, Zuna, Tvrdý, Vincourek; režiséri Peršl, Ruth· 
Markov a Vilím. Historizujúca patina príbehu s prvkami ta· 
jomstva, osobná tragédia troch dejových protagonistov, ktorá 
modelom pripomína tragédiu tria z neskoršieho Verdiho 
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chorvátsky spievaným kardinálom, kým v úlohe Eleazára ex· 
celovali dvaja českí tenoristi: pražský Teodor Schutz a vie· 
denský Leo Slezak (15. 4 . 1926). 

V tieni ohlasu Halévyho najznámejšej opery zostali iné bra· 
tislavské pokusy o veľkú operu - oba tituly meyerbeerovské. 
Afričanka ( 1926, dirigent Bohuš Tvrdý, režisér Ach ilie Viscu· 
si) v role Vasca s Romanom Hlibnerom sa dočkala iba troch 
repríz a jediné predstavenie Roberta diabla ( 1934, Zdenek Fol· 
precht, Bohuš Vilím) je skôr výnimočnosťou aj pri vtedajšej 
malej reprízovosti. Vokálne party tejto Meyerbeerovej opery 
v nárokoch ničom nezaostávajú za panmi zo tidovky. Popri 
Hlibnerovi (Robert) a Floglovi (Bertram) bolo zaťažkávacou 
skúškou aj pre troch slovenských spevákov - Blahu (Raim· 
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baud) , Barto- a D, exceloval! 
šovú (Alica) Podobnou teno-
a Bakošovú rovou exhibíciou 
(Izabella). Zá- bolo zrejme aj na-
ujem verej- študovanie z roku 
nosti nevzbu- 1942 (Schäffer, 
dili ani efekt- :Zelenský, sloven-
né baletné scé- ský preklad Jarka 
ny a kritika Elena) v hlavnej 
vyniesla nad úlohe s Blahom 
naštudovaním a s Madeleine 
i dielom tvrdý.. Márie Kišonovej-
súd. Meyer- -Hubovej, ktorá 
beerovej ope- upútala kolora-
ry sa - para- , túmou bravúrou. 
doxne _ zastal BOILDIEU: BIELA PANI (1930) - SCENA J. lADVENICA. Prvé naštudova-

iba .italobijca· Ivan Ballo, azda aj preto, že Roberta ako naj- nie Adamovej orientálnej rozprávkovej opery Keby som 
lepšiu skladateľovu operu pomerne vysoko hodnotil aj Sme- bol kráľom pripravili roku 1923 dirigent Tvrdý a režisér-
tana. choreograf Viscusi. Napriek výhradám kritiky k .málo 

Ešte viac zhovievavosti preukázal Ballo pre Halévyho troj- orientálnej atmosfére· a Chorovičovej češtine v próze 
dejstvovú komickú operu Blesk, znovu objavenú v dvadsia- (bol rodákom z povolžského Volgogradu) zaujalo predsta-
tych rokoch na nemeckých scénach. Blesk ( 1933), ktorý prí- venie vypracovaním baletných scén (sólistka O Iga Jano-
behom, typológiou postáv a zápletkou tak trochu pripomína tová) a niektorými vokálnymi výkonmi na čele s Choro-
Dve vdovy, naštudovali Folprecht s Vilímom: v hudobnej zlož- vičovým farebným a ušľachtilým tónom v role rybára 
ke poctivo, so zmyslom pre ansámblovú súhru - na javisku Pifeara. V naštudovaní z apríla 1939 (Folprecht, Vilím, 
vo svižnom tempe, s jemným humorom a francúzskym espri- slovenský prek lad Ruth-Markova) popri Siahovom 
tom. Z kvarteta účinkujúcich popri dvoch tenoroch (Hájek Pifearovi stáli vedľa seba príslušníci mladej- odchádzajú-
v charakterovej a Blaho v .rnilovnickej" partii) sú ťažiskové cej generácie českých operných sólistov (Kraus, Kalaš, 
dva sopránové party: vážnejšiu, citovú Henriettu stvárnila Jaroš) a dve začínajúce slovenské sopranistky (Frešová, 
s introvermými črtami Helena Bartošová, kým v úlohe jej Kišonová). 
sestry, veselej mladej vdovy, prekvapila suverénnym herec- Rozsiahlu javiskovú tvorbu D. E. F. Aubera zastupuje 
kým i speváckym prejavom debutujúca Margita Cesányiová v dramaturgii medzivojnovej opery SND .zbojnícka" 
(Darbel). komédia Fra Diavolo. Prvé naštudova-

Už roku 1921 naštudoval dirigent Ja- nie z roku 1926 (dirigent Folprecht) 
roslav Žid s režisérom Josefom Peršlom je pre dejiny slovenskej opery zaují-
jedno zo základných diel opéry comi- mavé suverénnym zástojom mladej 
que, Boieldieuovu Bielu pani. Jej nové Heleny Bartošovej v role Zerliny 
naštudovanie so štýlovou Folprechto- i vcelku ojedinelým pokusom len 
vou hudobnou zložkou z roku 1930 sa o čosi staršej Marty Krásovej o .staro-
však nestretlo s predpokladaným záuj- komindu" (lady Pamela). Druhé na-
mom obecenstva, hoci kritika toto die- študovanie diela, opäť Folprechtovo 
lo privítala unisono. Robotnícke novi- ( 1936), napriek kvalitným výkonom 
ny nazývajú Bielu pani .vzácnym die- Blahu (Lorenzo) a Jiráskovej (Zerli-
lom" a Slovák končí referenciu na) , no najmä bujarej komike dvojice 
konštatovaním: .Zasa jeden svetlý zjav Hájek/Ruth-Markov (vo filmovej ver-
v dejinách nášho divadla, umelecky zii Laurel a Hardy) neuspelo pre po-
príťažlivý podnet pre obecenstvo chybené obsadenie titulnej úlohy. 
a krásny sľub pre budúcnosť." Vedľa Spevácky náročný, až virtuózny part 
eterického umeleckého zjavu Vlasty bol nad sily Stefana Hozu, ktorého 
Posltovej v úlohe .bielej panej" (Anna) doménou boli skôr úlohy veristické. 
zasvietil v predstavení mäkký tenor Život tohto Fra Diavolo sa skončil pre-
Janka Blahu (Brown) v takej miere, že miérou. 

AUBER: FRA DIAVOLO (1926) - l. LEVÍČKOVÁ 
Slovák sa obáva .aby nám ho ne- (ZERLINA) Ako vidieť. aj napriek bohatému 
uchmatla Praha!". zastúpeniu francúzskej veľkej a ko-

Na plagáte SND v rokoch prvej CSR a slovenského štátu za- mickej opery v dramaturgických plánoch prvorepub-
stupuje francúzsku opéru comique najvýraznejšie dielo Adol- likového SND hral tento repertoár (azda s výnimkou 
pha Adama. O prvom predstavení Postil/iona z Lonjumeau Uar spevácky exkluzívnych naštudovaní tidovky) pri profi-
1920, dirigent František Vanek) nevieme prakticky nič- o in- lo~aní našej prvej scény skôr vedľajšiu úlohu. Inak to 
scenádi z roku 1924 tušíme, že s jedinou orchestrálnou skúš- bJlo pri inscenovaní opier formátu Fausta, Carmen, Haff-
kou sotva šlo o nadpriemernú produkciu, najmä ak podla tlače mannových povieilok či Manon, kde návraty a bohatý po-
výprava .bola pozbieraná". KedZe však z niekoľkých historic- čet repríz dovoľujú hovoriť o interpretačnej tradícii 
kých rozhlasových snímok poznáme farbu a rozsah tenoru v polohe vokálnej a o variabilnosti scénických pos-
Bronislava Choroviča, veríme, že v parte, plnom vysokých C tupov. ti 
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KAPITOLY Z HUDBY 20. STOROCIA 

PIERRE BOULEZ 
Zuzana Martináková 

-narodil sa 26. 3. 1925 
v Montbrison/Loire na 
východe Francúzska, kde 
už v detstve začal s výuč
bou hry na klavíri a hu
dobnej teórie 

-študoval na katolíc-
kom gymnáziu (college) 
v Saint-Etienne (Loire) 

- 1941-1943 navštevoval 
kurz matematiky a tech
nických vied v Lyone; po
pri matematike sa inten
zívne venoval hudbe 

- 1943 sa usadil v Paríži a navštevoval kurz analýzy Oliviera 
Messiaena na Conservatoire, u René Leibowitza študoval dodekafóniu 

- 1946 odišiel z Conservatoire a na odporúčanie Arthura Honeggera 
sa stal hudobným riaditeľom Théätre Marigny, kde pôsobila skupi
na hercov Madeleine Renaudovej a Jeana Louisa Barraulta; dirigo
val a komponoval hudbu k hrám tejto skupiny 

- 1951 - skladba Polyphonie X zaznela na Donaueschinger Musiktage 
- 1952-1968 takmer každoročne bol aktívnym účastru'kom letných 

prazdninových kurzov v Darmstadte 
- v koncertnej sezóne 1953/ 1954 sa začal ním vytvorený koncertný 

cyklus Domaine musica/, pozostávajúc zo série koncertov, venova
ných súčasnej hudbe, ktoré sám dirigoval 

- 1958 sa usadil v Baden-Badene, SRN 
- 196D-1963 vyučoval na Hudobnej akadémii v Bazileji 
- 1963 prednášal na Harwardskej univerzite 
- 1971 na základe poverenia francúzskeho prezidenta začal pracovať 

na vytvorení výskumného ústavu akustickej hudby Institut de Rt
cherche et de Coordination Acouslique/Musique (IRCAM), ktorého bol 
od vzniku roku 1976 riaditeľom 

- 197 1- 1975 - šéfdirigent BBC Symphony Orchestra London 
- 197 1- 1977 - šéfdirigent New York Philharmonie Orchestra 
- 1976-1980 - dirigent a vedúd hudobnej realizácie Wagnerovej 

tetralógie Ring des Nibelungen v inscenácii Patricea Chéreaua 
v Bayreuthe 

- 1976 -založil a niekoľko desaťročí viedol súbor pre súčasnú hud
bu Ensemble lnterContemporain 

Boulez patrí k integrálnym osobnostiam súčasného hudob
ného sveta. Získal uznan ie a ohlas nielen ako skladateľ, ale aj 
ako dirigent, h udobný teoretik, špecialista v oblasti elektro
akustickej a počítačovej hudby i organizátor hudobného ži
vota. Jeho rozsiahle vzdelanie zahŕňa rôzne oblasti umenia 
(li teratúru, výtvarné umenie, architektúru a hudbu) cez 
exaktné vedy (predovšetkým matematiku, fyziku, elektroni
ku ) až po filozofiu. Boulezovo meno figu rovalo na naj
významnejších hudobných projektoch 2. polovice 20. storo
čia : či už to boli podujatia zamerané na uvádzanie i analýzu 
najnovšej hudby (Donaueschinger Musiktage, Internationale 
Kurse fii r Neue Musik v Darmstadte, festiva ly súčasnej hud
by na celom svete, kde sa jeh o hudba h rala a kde aj sám di
rigoval. prednášal a viedol kompozičné kurzy), alebo išlo 
o vytvorenie vlastného koncertného cyklu (Domaine musi
ca!) i inštrumentálneho zoskupen ia (Ensemble InterContem 
porain ), zameraných na uvádzanie súčasnej h udby, ktorú 
sám dirigoval. či o spolu účast na projekte svetoznámej insce
nácie Wagnerovho Prsteňa Patriceom Chérauom a vybudova
nie veľkolepého výskumného centra IRCAM v Paríži ako 
aj spolupodieľanie sa na vzniku nových elektronických a po
čítačových technológii. ktoré sám vo svojej hudbe uplatnil. 

Boulez vo svojej mladosti nachádzal v rodinnom prostredí 
viac pochopenia pre vedu a techniku ako pre h udbu. Otec, 
inžirtier v oceliarni. si želal, aby jeho syn pokračoval v jeho 
šľapajach. Nada nie pre matematiku spôsobilo, že ho z kato
líckeho gymnázia v Saint-Eteinne (Loire) poslali na špeciálny 
kurz matematiky a technických vied do Lyonu, kde sa záro
veň intenzívne venoval hudbe. Prepojenosť matematického 
logickéh o myslenia a hudobnej predstavivosti ho sprevádzala 
celý život, či už v povolaní skladateľa, dirigenta, alebo ako or
ganizátora h udobného života. 

Definitívne rozhodnuúe uprednostniť h udbu p red mate
matikou z aspektu p rofesie padlo po príchode do Paríža roku 
1943, ktorý pre neho znamenal nastúpenie vlastnej cesty 
a oslobodenie od vplyvu technicky orie ntovaného otca. Začal 

Výber z diela 

Trois Psalmodies pre klavír (1945), Sonatína pre flautu a kla
vír (1946), I. sonáta pre klavír (1946), Le visage nuptial. 
Pä( básní René Chara pre komorný orchester, soprán 
a alt (1946, rev. pre soprán, alt, ženský zbor a orchester 
1951/52, rev. 1988/89), 2. sonáta pre klavír (1948), Le soleil 
des eaux. Dve básne René Chara pre soprán, tenor, bas a or
chester ( 1948, nová verzia so zborom, 1958), Livre pour 
quatuor 1-N ( 1948/49, rev. ako Livre pour cordes 1968), Etude 
l a Etude Il. Musique concrete (1951), Polypltonie X pre 18 
nástrojov (1951), Structures I pre dva klavíry (1952), Le 
marleau sat1S mallre na texty René Chara pre alt a 6 n ástro
jov (1952/54, rev. 1957), 3. sonáta pre klavír (1957), Poésie 
pour pouvoir na básne Henri Michauxa pre orchester 
a elektronické zvuky (1958), Doubles pre veľký orchester 
(1958), Slntctures ll ( 1961), Pli seton pli- Portrait de Mallanné 
pre soprán a orches ter (1958/62, pozos táva z revízii nie-
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kol'kých skorších skladieb vrá tane troch Improvisations sur 
Mallarme) , Éclat (1965, neskôr rev. ako Éclat/Multiples 
1966- 70), Figures-Doubles-Prismes pre orchester ( 1963/68, 
vzniklo rozšírením prvej verzie z roku 1957), Domaines 
(1961, rev. 1968), Cummings ist der Dichter (zbor a komorný 
orch, 1970, rev. 1986), .. . explosante-jixe ... ( 1971), Rituel pre 
orchester (1974175), Messagesquisse pre violončelá (1976), 
Notation pre orchester (1980), Répons pre šesť hráčov-sólis
tov, interaktívne riadených live-elektronickým systémom 
a komorný súbor (1981, 2. verzia 1982, 3. verzia 1984), Dé
rive (1984) pre komorný súbor, Dialogue de ľombre double 
pre klarinet a live electronic (1985), Mémoria/e ... exposante
[1Xe .. . originel (1985) pre flautu a komorný súbor (1985), 
lnitiale pre d ychy (1987), Explosant fixe (1993), lncises pre 
klavír (1994, verzia pre komorný súbor sur Incises, 1996), 
Anthbnes 2 (elektronická verzia, 1995). 
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navštevovať kurzy analýzy u Oliviera Messiaena, ktorého spô
sob myslenia, ba priam metóda kompozičnej práce v zásad
ných momentoch predznamenala jeho vlastný kompozičný 
jazyk. Messiaen v tom čase ( 1944) dokončil svoju teoretickú 
prácu Technique de mon langage musica/' (Technika mojej hu
dobnej reči), s východiskami ktorej oboznamoval svojich žia
kov. Produktom tohto vplyvu sú Boulezove Trois Psalmodies 
pre klavír ( 1945), ktoré tiež odvysielal francúzsky rozhlas. 

Druhým dôležitým impulzom pre Bouleza bolo oboznáme
nie sa s dodekafonickou metódou prostredníctvom svedka jej 
kryštalizácie, pMameho žiaka Schonberga a Weberna, René 
Leibowitza ( l~ 13-1972), ktorý v tom čase v Paríži dirigoval 
prvé dodekafonické diela: Schänbergovo Dychové kvinteto 
a Webernovu Symfóniu. Tieto diela veľkou mierou zasiahli 
mladého Bouleza a - ako sa sám vyjadril - dospel cez ne 
k .osvieteniu". Vo svojich skladbách z tohto obdobia: Sonatí
na pre flautu a klavír (1946), l. klavírna sonáta (1946) , 2. kla
vírna sonáta ( 1948)- síce aplikuje dodekafonickú metódu, ale 
zároveň ju ozvláštňuje rytmickými modelmi mimoeurópskej 
hudby, ktoré mu sprostredkoval predovšetkým Messiaen. 

Boulez si veľmi skoro uvedomil úskalia dodekafonickej 
a seriálnej metódy a riešenie videl vo vytvorení tzv. intergrál
neho serializmu. V ďánku Schänberg je mŕtvy ( 1952) sa kritic
ky stavia voči jeho dodekafonickým dielam, ktorým predo
všetkým vyčíta zamieňanie témy s radom a zotrvávanie na 
pozíciách tradície v oblasti metrorytmických i formových po
stupov (treba si uvedomiť, že už od konca 40. rokov Schan
berg a skladatelia Druhej viedenskej školy predstavovali tak
mer nedotknuteľný idol pre vtedajších mladých skladateľov 
a že podnietili vznik seriálnych a multiseriálnych koncepcií) . 

• Tento spôsob pátrania v oblasti dodekafónie musíme Schiinber
govi trpko vyčítať, lebo ho vykonával s tol'kou tvrdošijnosťou 

v opačnom zmysle, že v dejinách hudby ťažko nájdeme paralelu pre 
podobne pomýlené hľadiská. Nesmieme zabúdať, že zavedenie ra
du vyplynulo u Schiinberga z akéhosi ultra-tematizovania, v kto
rom ... intervaly témy možno považovať len za absolútne intervaly, 
zbavené akejkoľvek rytmickej alebo výrazovej záväznosti. .. 
Skutočnosť, že Schiinberg vo svojich dodekafonických dielach za
mieňa tému s radom, poukazuje, ostatne, dosť jasne na jeho ne
schopnosť čo i len tušiť svet zvukov, ktorý rad sám od seba vyžadu
je .... Jedným slovom: logický vzťah medzi tvarovaním radových 
podôb a z nich odvodených štruktúr spočíval v zásade mimo 
Schiinbergovho myšlienkového sveta. 

Myslím, že tým sa dá vysvetliť krehkosť, vlasmá väčšine jeho 
dodekafonických diel. Predk.lasické alebo klasické formy, ktoré sú 
základom architkektúry väčšiny jeho diel, historicky v nijakom prí
pade nie sú spojené s objavom dodekafónie ... Dva svety sa nedajú 
zlúčiť spoločným menovateľom; a pritom sú tu dokonca pokusy jed
ným oprávniť ten druhý ... Azda by sa mal seriálny priestor rozšíriť 
aj na iné intervaly ako len na poltóny: na mikrovzdialenosti, nepra
videlné intervaly, komplexné zvuky. Azda by sa mal radový princíp 
vo všeobecnosti aplikovať na štyri komponenty zvuku: na výšku, tr
vanie, intenzitu a spôsob hry a na farbu zvuku. Azda ... Azda ... 

Vystn'hajme sa nazerartiu na Scbiinberga ako na akéhosi Mojžiša, 
ktorý pred tvárou zasľúbenej zeme zomiera po tom, ako zniesol zo 
Sinajskej hory tabuľky zákonov ... pravdepodobne mu budeme 
vždy vďační za Pierrora luna ira ... ; a za niektoré iné, viac ako závi
deniahodné diela ... Nemáme ani najmenší záujem na pochabom 
škandáli, ale aj cudné pokrytectvo a zbytočná melanchólia sú nám 
vzdialené, keď teraz bez váhania povieme: 

SCHONBERG JE MŔTVY."' 

Boulez v tom čase už našiel riešenie, ktoré do značnej mie
ry urýchlilo aj vznik Messiaenovho diela Mode de va/eur et 
ďintesités ( 1949). Za východisko mu stále slúžil seriálny prin-
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cíp, pochopil vša~, že je potrebné prepojiť ho s odlišným spô
sobom tematickej práce, metrorytmickej a formovej výstavby, 
čomu zodpovedala jeho predstava tzv. integrálneho serializ
mu. Prakticky ju začal uskutočňovať od Structures - Livre l 
( 1952) pre dva klavíry, v ktorom sa snažil o systematickosť 
a vtedy ešte o striktnú prepracovanosť všetkých vlastností 
zvuku, zároveň o vylúčenie tradičných kompozičných postu
pov. Schänbergova dodekafónia sa tak stala pre neho len in
terným kompozičným postupom, ktorý ho môže usmerniť pri 
výbere kompozičného materiálu, ktorý však neznamená 
au tomaticky jeho totálnu determináciu. Podľa Bouleza 
umožňuje tento flexibilný či integrálny serializmus vrátiť 
hudbe jej podstatu, l. j. rozmiestniť všetky chromatické výš
ky a registre! využiť mnohotvárnosť a farebnosť zvuku a zá
roveň vylúčiť pravidelnú rytmickú' a metrickú pulzáciu, tra
dičnú sadzbu, homofóniu a polyfóniu. Boulez sa neskôr už 
len sporadicky vracal ku komponovaniu v striktnom serializ
me, zostáva mu však, aj keď v modifikovanej podobe, verný 
až do súčasnosti (na rozdiel od mnohých skladateľov, ktorí 
spočiatku .prisahali" na serializmus, no neskôr ho opustili). 

Bou lez mal v tomto období za sebou debut na najvýznam
nejších podujatiach vtedajšej avantgardy - Donaueschinger 
Musiktage ( 1951) a Internationale Ferienkurse der Neuen 
Musik v Darmstadte ( 1952). V Donaueschingene sa prezen
toval novou skladbou Polyphonie X pre 18 sólových nástrojov 
(X nie je písmeno ani rímska číslica, ale znamená symbol 
vzájomne sa krížiacich štrukturálnych línií, podobne ako 
u Stockhausena v skladbe Kreuzspiel), ktorá svojou multise
riálnou, t.j. totálnou organizáciou tónových výšok, dlzok, in
tenzity a farby, bola tiež inšpirovaná Messiaenovým Mode de 
va/eur et ďintesités. Výraz Polyphonie X bol suchý, odosobnený 
podobne ako vo väčšine takto racionálne vytvorených diel -
možno aj to bol dôvod, prečo kompozícia vtedy vyvolala 
škandál. 

Snaha dodať skladbám chýbajúci emocionálny náboj nebo
la pre Bouleza ťažká. Vyrástol vo francúzskom prostredí, so 
silným žijúcim odkazom impresionistov, reprezentovaných 
najmä Debussym, ktorý mu bol bytostne veľmi blízky. 

.Debussy zavrhol každú hierarchiu, ktorá stojí mimo samotného 
hudobného momentu. U neho- a predovšetkým v jeho posledných 
dielach - hudobný čas často mení svoj význam. Zatia! čo sa snažil 
vytvoriť svoju techniku, svoj vokabulár, svoju formu, dospel k to
tálnemu prevratu všetkých tých pojmov, ktoré dovtedy boli ne
zmenitel'né: oné v procese sa nachádzajúce, momentálne preniklo 
do hudby; nejde iba o impresiu okamihu, prchavosti, na čo sa to re
dukovalo, ale oveľa viac o koncepdu relativity a ireverzibility hu
dobného času a ešte všeobecnejšie: celého hudobného univerza. Vo 
výstavbe zvuku sa táto koncepda prejavuje v odmietnutí tých har
monických hierarchií, ktoré dovtedy platili ako jediné pla mé záko
ny hudobného sveta.·• 

Boulez sa pokúsil východiská dodekafónie i serialirnu, de
bussyovského impresionizmu i Messiaenovej metrorymickej 
organizácie spracovať do osobnej, o vlastný pohľad a uvažo
vanie obohatenej koncepcie, ktorá napokon viedla k vytvo
reniu svojského štýlového prejavu. Odráža ho už jeho preslá
ven,á skladba Le marteau sans mattre (1953-1956), ktorá prvý 
ra~zaznela v Baden-Badene v júni 1955 v rámci 29. ročníka 
hudobných slávsnosú SIMC, kam ho proti vôli komisie len 
s ťažkosťami prebojoval šéfdirigent Siidwestfunk orchestra 
Heinrich Strobel. Boulez touto skladbou presvedčil, že okrem 
výrazovo strohých seriálnych kompozícií vie komponovať aj 
sviežu, zvukovo i farebne bohatú hudbu. 
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Le marteau sans maftre má velmi zvláštne a originálne rieše
nie formy. Rozďenené je na deväť častí. zjednotených tromi 
bás§ami od René Cha ra (l . ľArtisanant furieux, 2. Bourreaux de 
Solitude, 3. Bel édifice et les pressentiments) a nimi zároveň roz
delených do troch cyklov. Tieto cykly však nenasledujú po se
be, ale sú vzájonme premiešané. 

.Týmto formovým riešením som si zadal úlohu takého prepoje
nia týchto troch cyklov, ktoré by C,flý proces urobilo viacvrstvovým; 
iba posledná časť dáva učitým spôsobom kľúč k tomuto labyrintu. 
Táto formová predstava ma, ostatne, priviedla overa ďalej, pretože 
oslobodila formu od akejkoľvek predurčenosti: tu v Marteau sans 
mattre som uskutočnil prvý krok k rozbitiu ,jednosmernej' formy. •• 

Výber inštrumentácie sleduje Boulezov ciel' dosiahnuť čo 
najširšie zvukovo-farebné možnosti výrazových nuáns: 

• Toro inštrumentálne 'teleso' som v skutočnosti zvolil pod vply
vom mimoeurópskych kultúr. V skutočnosti však ani štylistika, ani 
spôsob využitia nástrojov sa nijakým spôsobom nezameriavajú na 
preberanie týchto rozličných hudobných kultúr. Ide skôr o oboha
tenie európskeho arzenálu zvukov prostredníctvom mimoeuróp
skych zvukových svetov."' 

.., "" 

Marteau sans maltre- začiatok 

Táto skladba býva často prirovnávaná k Schonbergovmu 
dielu Pierrot Lunaire, najmä pokiaľ ide o spôsob využitia hla
su (obe sú napísané pre stredný hlas a používajú podobnú ar
tikuláciu), typu poézie (obe reprezentujú fantazijný imagi
nárny svet), tiež niektorých inštrumentačných i formových 
postupov (malý rôznorodý inštrumentálny súbor, tretia časť 
Boulezovho cyklu využíva tú istú nástrojovú kombináciu ako 
siedma časť v Pierrotovi). Tematicky vyrastá z dvanásťtóno
vého radu: es-f-d-cis-b-h-a-c-gis-e-g-fis, ktorý sa v takejto po
dobe nikde neobjaví. Boulez ho usporadúva napríklad do 
vertikálnych súzvukov (tu päť segmentov, pozostávajúcich 
z intervalov a trojzvukov) a robí s ním operácie, ktoré dode
kafónia nepoznala. Ide o tzv. metódu multiplikácie (násobe
nia), ktorú využil aj vo viacerých neskorších skladbách. Zá
kladný princíp spočíva v tom, že každý segment môže byť 
multiplikovaný iným segmentom (napríklad aplikáciou urči-
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tého intervalu jedného segmentu na každý tón druhého seg
mentu), pričom vylúčením spoločných tónov vzniká nová sé
ria (obsahuje menší počet tónov ako dvanás(). Táto metóda 
síce predurčuje postup, v ktorom sa jednotlivé segmenty 
multiplikujú, ale umožňuje tiež vol'nosť usporiadania jednot
livých tónov v segmente. 

Od prísneho determinizmu bol vo vývoji hudby už len 
krok k indeterminizmu, ktorý viedol k využívaniu náhody 
v hudbe a ku vzniku tzv. aleatorických koncepcí. Z tohto ob
dobia sa v Európe uvádzajú dve profilujúce diela ako príklad 
aleatoriky v hudbe: Stockhausenov Klavierstuck XI a Bouleza
va 3. sonáta pre klavír ( 1957). Prvok náhody bol predovšetkým 
aplikovaný na formu, ktorá pozostávala z pohyblivých a pre
menlivých súčastí. Inšpiráciou boli výtvarné objekty Alexan
dra Caldera - mobily, ktoré pozostávali z voľných v priestore 
sa pohybujúcich súčastí. Mnohí skladatelia zachádzali v upla
tňovaní tejto metódy tak ďaleko, že náhoda prevládla nad lo
gickým princípom výstavby. Boulez kritizoval tak seriálnu 
predeterminovanosť ako aj prehnané uplatňovanie aleatori
ky (ktitika bola namierená aj proti J. Cageovi). Navrhol vy
lúčiť oba extrémy a nahradiť ich štýlom, ktorý využíva ob
medzené prvky náhody a kombinuje seriálne procesy s intui
tívnym výberom. Sám sa o to pokúsil v 3. sonáte pre klavír, 
pričom prikladom mu bol v próze James Joyce a v poézii 
Stéphane Mallarmé, ktorí uplatňovali voľnosť a spontánosť 
v morfologickosyntaktickej väzbe. Inšpirácie našiel aj v indic
kej hudbe, ktorá kombinuje prísne štrukturálne pravidlá 
ragy s voľnou improvizáciou . 

• Indická hudba sa s týmto problémom - kombinádou štruktu
rálnych 'formantov' so spontánnou improvizádou -ľahko vyrovná 
a poskytuje jednoduché všedné riešenie. Samočinne vynucuje úpl
ne odlišný spôsob vnímania a zotrváva v otvorenom kruhu, zatiaf 
čo my dielo chápeme ako uzavretý kruh možností. • ( 1957)' 

Dielo je rozďenené na samostatné bloky (mobily), ktoré sa 
navzájom spájajú v okamihu interpretácie. Procesuálny zá
klad tvoria prvky, založené na modeloch verbálnej výpovede; 
názvy jednotlivých úsekov sú prevzaté z fonetiky, rétoriky a 
literatúry. Celé dielo pozostáva z piatich častí, ktoré skladateľ 
nazýva formantami (tie sa ďalej nazývajú tropy a strofy). 
Analogicky k akustickým formantom (t. j. alikvotným tó
nom, ktoré určujú farbu tónu) hovori Boulez o formantoch 
ako o kritériách výberu formy: 

.z kritérií výberu vzniká dialektika sledu alebo spájania lokál
nych štruktúr. pričom tieto kritériá výberu určujú začlenenie lokál
nych štruktúr do vefkej celkovej štruktúry, formy. Kritériá výberu 
ako celok nazývam formantami vefkej štruktúry. ·• 

Riešenie formy a priestorovej akustiky orchestrálneho zvu
ku pohybom inštrumentalistov na pódiu odráža skladba 
Figures-Doubles-Prismes ( 1957, rozšírená verzia 1966-1968). 
Názov odkazuje na premeny obrazov a tieňov pri svetelnej 
projekcii, ktorú neskôr častejšie využil vo svojej tvorbe. 

Boulez asi od polovice 60. rokov akoby komponoval to is
té dielo rozvíjaním toho istého princípu a štýlu, pričom tiež 
neustále reviduje staršie i novšie diela, čo bolo do istej miery 
zapríčinené aj jeho stále sa množiacimi povinnosťami diri
genta. Éclat ( 1965), neskôr Éclat/Muliples ( 1966-1970) je die
lo založené na striedaní súborov s krátkym (strunové drnka
cie alebo klávesové nástroje) a dlhým tónom (dychové 
a sláčikové nástroje); Domaines (1961-1968) na podobnom 
princípe odpovedi šiestich variabilne inštrumentálne obsade
ných skupín so sólovým klarinetistom, pričom v prvom diele 
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(originál) klarinet provokuje inštrumentálne skupiny k od
povedi a v druhom diele (zrkadlo) je to presne naopak; 
Cummings ist der Dichter ( 1970, rev. 1986) je priestorovou 
kompozíciou, v ktorej stojí oproti sebe 16 sólových hlasov 
a 24 nástrojov (konfrontácia vokálnych a inštrumentálnych 
zvukov od napodobňovania vtáčieho spevu až k rôznym hlu
kom); Ritue/ in memoriam Bruno Maderna ( 1974-1975) pre or
chester, ktorý je rozčlenený na osem skupín (kontrastujúce 
úseky na jednej strane nepáme členené akordické štruktúry 
v skupine plecJ;wv s dlhými držanými tónmi, na strane dru
hej párne čletféné heterofonické štruktúry s narastajúcou 
hustotou) a iAé. 

Prvé kontakty s elektroakustickou hudbou v predstavujú 
Boulezove Études I (sur un seu! son-t.j . vytvorené z jedného 
zvuku) a ll (sur sept sons, t.j. zo siedmich zvukov), ktoré vy
tvoril začiatkom 50. rokov v štúdiu Pierra Schaeffera a jeho 
Groupe de Recherche de Musique Concrete. '" Druhýkrát sa 
oboznámil s možnosťami elektronickej hudby roku 1958 
v Baden-Badene v štúdiu Siidwestfunku, kde pracoval na 
realizácii koncepcie priestorovej dislokácie zvuku v Poésie 
pour pouvoir na básne Henri Michauxa pre orchester rozdele
ný na tri skupiny a elektronické zvuky nahrané na 5-stopo
vom páse (základ tvoria slovné a zvukové montáže, znejúce 
ako plynulé pokojné kontinuum z kruhovo rozmiestnených 
reproduktorov, ktoré rozrušujú zvukové vpády troch orches
trov). Skúsenosti s oboma vtedy rozdielnymi prístupmi v tej
to oblasti ho viedli k hľadaniu spojníc medzi hudbou live 
(naživo - akustickou) a elektronickou. Svoje predstavy mo
hol neskôr realizovať v ním založenom ústave pre výskum 
akustickej hudby IRCAM, umiestnenom v srdci Paríža v zná
mej budove Centre Georges Pompidou. Premyslená koncep
cia i presná realizácia plánov a veľkolepých projektov viedli 
aj vďaka štátnym subvenciám k vzniku niekoľkých oddelení 
zameraných na výskum midi-nástrojov (akustické zvuky sú 
do najmenších podrobností napodobňované syntetickými 
zvukmi), ale aj na generovanie zvukov akustických nástro
jov, v reálnom svete sa nevyskytujúcich (tzv. virtuálnych, na
príklad zvuk gongu o priemere l km) , na rozvoj počítačových 
skladateľských programov, Live-electronic," výskum hlaso
vých techník, zvukovej syntézy a techniky in real time," mul
timediálnych a interdisciplinárch možností, ale aj na výučbu 
v oddelení pedagogiky (Boulez si uvedomal problémy klasic
kého vzdelania skladateľov a interpretov, ktoré neumožňuje 
využit tieto nové kompozičné techniky a technológie). 

Vo svojej stati Technológia a skladateľ" kritizuje stav mysle
nia o hudbe a jej vzťahu k technike a technickým vymože
nostiam. 

.Hudobníkom zvyknutým na presné vymedzenia, riadenú hierar
chiu a konvenčné pravidlá vytvárané stáročiami, ponúka nový ma
teriál celú množinu nezatriedených riešení a všetky typy štruktúr bez 
akejkoľvek perspekúvy, poskytuje nám len námak obrovských mož
ností bez návodu, ktorú z tých metód máme nasledovať. Stojíme tak 
na križovatke dvoch dosť rozdielnych dest: na jednej strane konzer
vatívneho historizmu, ktorý, pokiaľ invendu celkom neblokuje, jed
noznačne ju obmedzuje tým, že neposkytuje nijaký potrebný nový 
výrazový materiál . .. Na strane druhej máme progresívne technoló
gie, ktorých výrazová i vývojová sila sú odsúvané na úkor množenia 
takých materiálnych prostriedkov, ktoré môžu, ale nemusia byť 
v súlade s pravým hudobným myslením ... Hudobníd sa väčšinou á
tia odpudzovaní technikou a vedou. pretože výchova a kulrúra im 
neposkytla flexibilnosť alebo dokonca ochotu vysporiadať sa s prob
lémom tohto druhu ... Okamžitá reakda býva taká, že hudobná in
venda nepotrebuje korešpondujúcu technológiu; mnohí predstavi te-

lia vedeckého sveta na tom nevidia nič zlé a svoje názory odôvodňu
jú skutočnosťou, že umelecká tvorba je špecifickou oblasťou intuíde 
alebo iradonálna. Pochybujú, že by tento utopický zväzok ohňa 
a vody bol schopný vyprodukovať niečo hodnotné."" 

Boulez nachádza analógiu procesu osvojovania základov 
inštrumentácie u skladateľa s procesom oboznamovania sa 
s technickými vymoženosťami v elektroakustickej hudbe. 
Podobne, ako skladateľ nemusí zvládnuť hru na všetkých 
nástrojoch orchestra alebo ovládať technológiu výroby tých
to nástrojov, ale vyžaduje sa od neho len základná znalost ich 
špecifík, spôsobov a možností hry, ani skladateľ nemusí 
poznať technické parametre, výrobu a zloženie elektronic
kých prístrojov a počítačov, ale vystačí s virtuálnym osvoje
ním súčasnej technológie, ktoré však na druhej strane záko
nite vedie k zmene myslenia. Nový zvukový materiál si vyža
duje novú predstavivosť, nové kompozičné postupy, novú 
kreativitu. 

.Kreatívne myslenie v skutočnosti znamená schopnosť overiť 
vlastné spôsoby práce, vlastné mechanizmy. Ci už vo vývoji for
málnych štruktúr, v použití determinizmu alebo v manipuládi 
s náhodou ... pole je nekonečné a otvorené invendi. .. Výskum/ob
jav. individuálne/kolektívne, nevyčerpatet:né pramene týchto dia
lektických dvojíc sú schopné splodiť nekonečné možnosti. .. Sme
rovanie ku globálnym, zovšeobecňujúdrn riešeniam je však abso
lútne nevyhnutné. Tak v materiáli, ako aj v metóde musí byt 
prítomné stále prelínanie medzi spôsobmi myslenia a typmi čin
nosti, neustála výmena medzi dávaním a prijímaním. Budúce ex
perimenty budú vel'mi pravdepodobne prebiehať v súlade s týmto 
permanen rým dialógom. Podstúpia ho viacerí z nás?"" 

Boulez v budove IRCAM naplánoval štúdiá takmer abso
lútne odhlučnené (človek v nich vraj počuje aj tlkot vlast
ného srdca) a jednu miestnost - Espace de Projection - vy
hradenú pre verejné predvádzanie tu vytvorených kompozí
cií a projektov. Táto miestnost disponuje pohyblivými 
súčasťami stropu a stien, ktoré zmenou svojej polohy môžu 
ovplyvňovať intenzitu, dynamiku a dozvuk (tri stupne do
zvuku: tvrdý, stredný a mäkký) aj počas produkcie. 

Realizáciu Boulezovej dávnejšej túžby - prepojenia akus
tickej a elektronickej hudby - predstavuje skladba Répons, 
ktorej vznik umožnili nové technológie, vyvinuté koncom 
70. a začiatkom 80. rokov v IRCAM. Názov odkazuje na 
Boulezovu obľúbenú metódu responsoriálnej praktiky v gre
goriánskom choráli, v ktorom sa vzájomne striedajú sóla so 
zborom (dialóg, vzájomné odpovede). Répons sú napísané pre 
šiestich hráčov, rozmiestnených po okrajoch sály, ktorí hrajú 
na nástrojoch s krátkym tónovým dozvukom (l. klavír I. 
2. harfa, 3. klavír II a syntezátor, 4. vibrafón, 5. zvonkohra 
a xylofón, 6. cimbal) a sú v interaktívnom vztahu s počí
tačom, pričom sa podieľajú na riadení live-elektronických 
zvukov (hotové, pripravené alebo čiastočne predpripravené 
syntetické zvuky sú dotvárané naživo in real time vznikajúci
mi zvukmi, takže každý tón vydaný sólistami je možné oka
mžite v reálnom čase transformovať). Zvuk je vysielaný cez 
šesť reproduktorov, ktoré sú tiež umiestnené v pravidelných 
od~tupoch po okrajoch sály. Zároveň v centre pódia je dirigent 
a 4<omomý súbor, pozostávajúci z interpretov, hrajúcich na 
nástrojoch s dlhým tónovým dozvukom (7 drevených, 9 ple
chových dychových nástrojov, 8 sláčikových nástrojov), ktorý 
je nezávislý od elektronických modulácií a transformácií. Pub
Likum sa nachádza v strede sály, obklopené reproduktormi 
a sólistami. 
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.Názov sa nevzťahuje Jen na dialóg medzi sólistami a orches
trom. na dialóg sólistov medzi sebou, či na dialóg transformova
ných a netransformovaných úsekov, ale aj na dialóg rozličných 
ideí: pojem ,répons' je viacvýznamový. Dielo má formu veľkého 
oblúka špirálového tvaru, ktorý som komponoval vo viacerých 
úsekod1. Pre objasnenie rád uvádzam príklad z architektúry- Fran
kom Lloydom Wrightom navrhnutý projekt Guggenheimovho mú
zea v New Yorku. Vo vnútri je konštruovaný v podobe mierne stú· 
pajúcej špirály. Pri prezeraní výstavy máte stále v zornom uhle to, 
čo uvidíte o chvíl'u zblízka, ale aj to. čo ste práve videli a čo už je 
vzdialené ... Toto vzájomné prelínanie prítomnosti a minulosti, keď 
sa ten istý materiál javí prechodom návštevníka na nižšiu alebo 
vyššiu rovinu ako natiahnutý alebo transformovaný, urobilo na 
mňa vefký dojem. Z pohľadu hudby ide v Répons o celý rad variá
cií. ktorých materiál je usporiadaný kruhovito okolo seba."" 

Zaoberal sa tiež problémom rozmiestnenia sólistov, ktorí 
z väčšej vzdialenosti nedokážu sledovať taktovanie dirigenta, 
pretože oko nepracuje dosť rýchlo. Riešenie našiel v udávaní 
jednoduchých signálov pri určení dvojakého tempa - voľ

ného pre sólistov a metrického pre súbor. Répons Boulez ve
noval dlhoročnému priateľovi Alfredovi Schleeovi, vtedajšie
mu riaditeľovi Universal Edition vo Viedni a zároveň ním 
vzdal hold ďalšiemu priateľovi dirigentovi Paulovi Sacherovi 
(kryptogram jeho mena Sacher - es-a-c-h-e-re - tvorí základ 
harmonického materiálu celej skladby pozostávajúcej z intro
dukcie, ôsmich úsekov a kódy). 

V nadväznosti na Répons vytvoril Boulez pri príležitosti ju
bilea šesťdesiatych narodenín Luciana Beria roku 1985 sklad
bu Dialogue de ľombre double (Dialóg dvojitého tieňa ). Boule
za pre vznik tejto skladby inšpirovala scéna z divadelnej hry 
Le soulier de satin (Hodvábna topánka) od Paula Claudela z ro
ku 1924, ktorá niesla názov Dvojitý tieň. V Dialogue de ľombre 
double sa sólový hráč na klarinete (Boulez ho nazval . prvý 
klarinet"), umiestnený do prostriedku sály, zabáva sám so 
svojím tieňom (pomenovaným ako . dvojitý klarinet"), ktorý 
predstavuje reprodukovaný a transformovaný zvuk predtým 
nasnímaného partu prvého klarinetu, vysielaný cez šesť re
produktorov, umiestnených podobne ako v Répons po okra
joch sály. Publikum sa nachádza medzi sólovým klarinetistom 
a systémom reproduktorov. Ide opäť o interaktívnu kompozí
ciu medzi živým interpretom a počítačovým systémom, zalo
ženú na dialógu živého hráča a počítačového elektronického 
systému, ktorému zodpovedá celková výstavba: okrajové Si
gle initia1 (vstupná sigla) a Sigle final (záverečná sigla .. ), šesť 
strof (. Strophe" - každá strofa pozostáva z hudby naživo in
terpretovanej . prvým klarinetistom"), spojených piatimi pre
chodmi • Transition" (každé transition sú interpretované 
• dvojitým klarinetistom" t.j. cez reproduktory, z ktorých je 
vysielaná a priestorovým rozmiestnením a efektmi ozvláštňo
vaná predtým prvým klarinetistom nahratá hudba). ústred
nou myšlienkou je realizácia Boulezovej predstavy vzájom
ného dialógu a interakcie živého a reprodukovaného zvuku 
(dôležitá je ich schopnosť na seba reagovať) a širokých mož
ností priestorovej dislokácie zvukov, ktoré možno nielen 
z viacerých uhlov a smerov sledovať. ale aj z aspektu ich kva
lity zvuku rozlišovať (trilok od tónových skupín a tvarov roz
dielnej artikulácie). a to pomocou viackanálového vysielania 
zo šiestich reproduktorov .• Striedanie úsekov reálneho, sta
tického, nasvieteného (reflektorom, pozn. Z. M.) klarinetistu 
a úsekov ich pohyblivého, neviditel'ného 'dvojníka' je urču
júcim prinápom diela."" 

Možno práve tak často uplatňovaný princíp odpovede 
v Boulezovej tvorbe charakterizuje jeho osobnost. faustovský 

11:1 HUDOBNÝ ŽIVOT) 7 - 8 )2000 

princíp dualizmu a vnútorného dialógu, konfrontácie origi
nálu s duplikátom. skutočného ja so svojím tieňom, či prvého 
ja s dvojníkom ... Možno aj v profesionálnej dráhe sa odrazil 
v neustálom zvádzaní boja medzi povolaním skladateľa či di
rigenta, možno aj v rovine kompozičnej tvorby v hľadaní 
vzťahu medzi krajnými polohami, reprezentovanými starým 
a novým, prísnym a voľným, živým a reprodukovaným. ra
cionálnym či intuitívnym. Nech je to už akokoľvek, najviac 
otázok si kladú veľké osobnosti. .. 

. Som si istý. že v každom veľkom skladateľovi (v každej veľkej 
tvorivej osobnosti) tkvie •žulové temné jadro'. A aj keby to sám 
chcel: nemôže v sebe tento hlboký a nevyčerpateľný prameň vyža
rovania zničiť... - skladateľ môže toto jadro Jen znehodnotí( tým, 
že ho z nenávisti alebo z nedbanlivosti spustoší, alebo naň zabud
ne. Dôverujem tomuto 'temnému jadru', ktoré prežije aj úder bles
ku v momente roztrieštenia."" 

Poznámky: 

' Technika mojej hudobnej reči. Vo francúzskom origináli bola vydaná 
roku 1944 a v nemeckom preklade roku 1966, obe vo vydavateľ· 
stve Leduc, Paríž. 

' Schonberg ist tot. In: BO ULE Z. P.: Anhalcspunkte- Essays. Bärenreiter. 
Miindlen 1979, s. 288- 296. 

' Vychádza z Messiaenových modov, ktoré usporadúva do 48 tried 
a konštruuje pomocou matematických operácií matrice. Tieto mat
rice pozostávajú z 12 krát l 2 radov, odvodených z transpozícií zá. 
kladného radu. 

' Ten istý systém matríc je aplikovaný aj na rytmickú organizádu, 
pričom jednotlivé čísla v matrici predstavujú násobky 32-tinovej 
hodnoty, napn1dad l= 1/32, 2 = 1116,4 = 118 atď. 

' Lexikon-Artikel Debussy. In: BOULEZ. P.: op. cit., s. 35 - 59. 
• úvod k partitúre Le marteau sa/IS maltre. Editio Musica Buda-
pešť. 

' Tamtiež. 
' In: DIBELIUS. U.: Moderne Musik II. Miinchen 1988, s. 94. 
' Form. ln : BOU LEZ, P.: Musikdenken heute 2. Darmstädter Beiträge zur 

Neuen Musik Vl. Schott Mainz, 1985, s. 58. 
" Skupina pre výskum konkrétnej hudby. Pierre Sdlaeffer založil štúdio 

orientované na produkciu tzv. konkrétnej hudby. ktorá vznikla 
spracovávaním konkrétnych, z prírody alebo okolia nahratých 
zvukov pomocou magnetofónu a štúdiových prístrojov. na rozdiel 
od orientácie kolínskeho štúdia na čele s Eimertom a Stockhause
nom. orientovanými na produkciu elektronickej hudby, číže elek
tronicky generovaných zvukov, ktoré sa ďalej štúdiovou technikou 
spracovávali. 

" Spojenie elektroakustickej hudby s interpreuni na pódiu tzv .• na 
živo" . 

" Real time zamená okamžité zaznenie zvuku. nie dodatočne 
z pásu. ako to bolo v skorších fázach vývoja. takže skladateľ 
môže improvizova( pomocou počítača a prístrojov priamo na 
koncerte. 

" Preklad Z. M. z orig.: Technology and Composer. In: The Language of 
Electroacouscic Music. The Macmillan Press Ltd, 1986, s. 5 - 14; 
prvýkrát publikované v angličtine roku 1977. 

" Op. cit., s. IO 
" Op. cic., s. 14. 
" Un entretien de Jean-Pierre Derrien avec le compositeur. In: text 

k CD Boulez: Répons. IRCAM. Deutsche Grammophon Hamburg 
1998. 

" Tamtiež. 
" Ober die Notwendigkeit einer ästhetischen Orientierung. In: BOULEZ, 

P.: Musikdenken heute 2. Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik Vl. 
Schott Mainz, 1985, s. 29. 11:1 
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THEODOR lOTZ · , , 
NASTROJAR, INTERPRET, SKLADATEĽ 

0 ŽIVOTE A PRÁCI VÝZNAMNÉHO STAVITEĽA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU THEODORA LOTZA VIEME V POROVNANÍ S INÝMI 

DÔLEŽITÝMI NÁSTROJÁRMI 18. STOROČIA PREKVAPUJÚCO MÁLO. VÝSLEDKOM VÝSKUMU, KTORÝ SOM USKUTOČNIL SÚC MOTIVOVANÝ OSOBNÝM 

ZÁUJMOM A S NEZIŠTNOU POMOCOU PHDR. EVY SZÓRÁDOVEJ, SÚ VIACERÉ NOVÉ A ZAUJÍMAVÉ SKUTOČNOSTI. 

Róbert Šebesta 

Lotzova produktífa v oblasti drevených dychových nástrojov, naj
mä však klari~tov a basetových rohov. je všeobecne zaradovaná 
do exkluzívnej skupiny nástrojov. na ktorých boli uvádzané sklad
by W. A. Mozarta. V niektorých prípadoch dokonca ten-ktorý 
nástroj svojou kvalitou poslúžil (v spojení s konkrétnym interpre
tom) ako inšpiračný zdroj pre vznik Mozartovej kompozíde. Táto 
previazanosť Lotzových nástrojov s Mozartovou hudbou však ne
bola a nie je jedinou príčinou vysokého hodnotenia jeho nástro
jov. Lotzove zachované nástroje (nielen basetové rohy) vykazujú 
okrem vysokého stupňa remeselného spracovania aj konštrukčné 
zlepšenia. ktoré sa prejavili nielen vo zvukových, intonačných a 
dynamických kvalitách nástrojov. ale prispeli aj k zjednodušeniu 
ich samotnej výroby. A práve vysoká miera praktickosti Lotzových 
zdokonalení, schopnost rozoznať podstatné od menej dôležitých 
vývojových tendencií sú tými črtami. ktoré dnes oceňujeme a ob
divujeme na jeho nástrojoch. V súčasnosti. keď kópie dobových 
nástrojov sú výsostne aktuálne. dochádza k jednoznačnému pre
ferovani u Lotzových klarinetov a basetových rohov v porovnaní 
s rovnomennými modelmi, postavenými generádou jeho neme
nej významných kolegov- nástrojárov C. A. Grensera, J. Grund
manna a F. Doleischa. Možno práve táto skutočnosť vplýva na jed
nostranné zužovanie širokospektrálnych aktivít Theodora Lotza na 
jedinú činnost- stavanie nástrojov. 

Jednou z prvých otázok, ktorú si musíme položiť v súvislosti 
s Lotzovou biografiou. je príčina Lotzovho odchodu z Viedne -
z mesta, predstavujúceho centrum kultúrnych aktivít na teritó
riu strednej Európy a prostredie. kde Lotz mohol najhlbšie rozvi
núť každú z pracovných oblastí. ktorým sa venoval. Mohol byt 
vtedajší Pressburg (Prešporok-Bratislava) skutočnou alternatívou 
aspoň v niečom porovnatethou s Viedňou? 

ŽIVOT MEDZI DVOMA MESTAMI 

Ešte pred zodpovedaním tejto otázky uveďme na pravú mieru 
niekoľko biografických údajov. Pri (aspoň na Slovensku) rozšíre

ktoré som nevidel) nemá prešporskú značku. Naopak, všetky 
majú nielen viedenskú značku , ale dokonca na väčšine 

z nich zaznamenávame i Lotzov dvorný titul .k. und k. Hofin
strumentenmacher".' To znamená. že datovanie vzniku nástro
jov s takouto značkou spadá do obdobia tzv. Lotzovej zlatej éry 
štyroch rokov 1788-1792. Pokiaľ fakty. Vráťme sa však k otázke, 
prečo a kedy Lotz odišiel ako rodený Viedenčan zo svojho mesta 
pôsobiť do neďalekého Prešporka. 

Jedným z možných vysvetlení Lotzovho presunu môže byť 
významná pozícia Prešporku v 60. a 70. rokoch 18. storočia ako 
korunovačného a centrálneho mesta vtedajšieho Uhorska so 
všetkými kultúrnymi aktivitami. ktoré so sebou táto pozída pri
nášala, ako aj fakt, že Theodor Lotz sem neprišiel ako staviteľ 
nástrojov, ale predovšetkým ako hráč na klarinete. V čase jeho 
príchodu do Prešporka sa konštituovali Batthyányho orchester 
a Mestské divadlo. ale už pôsobila kapela (a v jej rámci dychová 
harmónia) uhorského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínského 
(sídliaceho na hrade). K úrovni hudobnej produkcie výrazne pri
spievali tiež časté návštevy Esterházyho orchestra, ktorý svojím 
účinkovaním dopfňal kultúrny život podporovaný šľachtickými 
rodinami. V hudobne kultivovanom prostredí našiel Lotz väčšie 
množstvo profesionálnych hudobníkov. ktorých vysokú hráčsku 
úroveň potvrdzuje aj fakt. že mnohí z nich sa neskôr uplatnili 
v najlepších viedenských orchestroch. 

Z dnešného pohľadu možno ešte zaujímavejšou je otázka pres
nejšie ho časového vymedzenia Lotzovho príchodu a odchodu 
z Prešporku. Jednu z nemnohých zaznamenaných Lotzových ak
tivít ešte pred príchodom do Prešporku uvádza Colin Lawson 
v knihe Mozart: Clarinet Concerto. Ide o záznam o Lotzovom hraní 
pre viedenskú hudobnú spoločnosť Tonki.instlersodetät v roku 
1772.' Ďalšiu správu o Lotzových aktivitách (už v Prešporku) pri
nášajú noviny Pressburgu Zeitung. ktoré od roku 1775 kontinuál
ne registrujú Lotzove hráčske pôsobenie v Prešporku. Hneď prvá 
správa o jeho vystúpení' zaznamenáva. že Lotz sa predstavil nie
len ako sólista-klarinetista, ale hral aj vlastné dielo- klarinetový 

koncert. Na rozdiel od dalších zmienom konštatovaní. že Theodor Lotz 
bol prešporským nástrojárom. pri
pomeňme toto: Lotzovým rodis
kom (1747/1748). ' ale aj miestom, 
kde zomrel ( 1792)' a prežil väčšinu 
svojho krátkeho života, bola Vie
deň. Z tohto uhla pohľadu by sme 
mohli Lotzove roky strávené v Pre
šporku hodnotiť .len· ako jeho 
významnú životnú periódu. Navy
še, napriek tomu, že Lotz prežil 
v Prešporku pravdepodobne desať 
tvorivých rokov (do nich spadá 
uzavretie oboch Lotzových ma
nželstiev), v miestnych dochova
ných dokumentoch sa z tohto ob
dobia zatiaľ nenašla nijaká priama 
zmienka o Lotzovi ako staviteľovi 
nástrojov. Co je však dôležitejšie. 
ani jeden z doteraz objavených Lo
tzových nástrojov (s výnimkou 
sláčikových nástrojov. zaznamena
ných Liittgendorffom' a Jalovcom.• 

~nrdnbifd)e QJorfdlle. nok o Lotzovi, žiaľ, v tomto prípade 
noviny neuvádzajú názov sprevá
dzajúceho orchestra. resp. zoskupe
nia. Tie isté noviny z roku 1776 
a 1777 registrujú Lotza v súvislosti 
s uvedením bližšie nešpecifikovanej 
komornej hudby nielen ako klari
netistu, ale už aj ako ďena Batthyá
nyho kapely.' Tieto referende, do
plnené informáciou o uzavretí 
Lotzovho manželstva s Mariou 
Elisabeth Klugerovou 18. augusta 
1777 (v zázname ktorého sa. mi
mochodom. objavuje Lotzovo kom
pletné meno Johann Theodor),' ne
priamo dokladajú Lorzovu prítom
nosť a pôsobenie v tomto meste od 
roku 1776. Podľa uvedených skutoč

nosú je pravdepodobné, že obdobie, 
v ktorom sa Lotz presťahoval z Vied
ne do Prešporku. môžeme určiť pri
bližne rokom 1775. 

Prt~borg. merganqenen eonntag; ar~ a1n 
9 ~pri( wurbť bit fcljte mttftfalifd)t ~fatJrntit', 
auf ~obt 23rranffaltung S: iri • .l)mn_ @eneralrrt 
0raf !llnt•n Cf0Urf}l'lbl uon @a(ant~a in btt 
~a~(rt'id)ften !llnlt)efrnbeit tint5 (Jo~ en ~Dd~ unb 
ffiirterftanbed bum aUerftitigen au~nt'IJnttnl>tfltn 
mergna·,gen oebnlten. .Pm Bimmennann rr!f 
tt1arb ftďJ l) i· bel) ilurď) f eine gouffu6fe Si'Otnl'oiTs 
tion uerfd;iťl>1·ner <SI)mpf}onien ben lautt'fttn 
~eQfaU 1 u nb i,)err <.tbťoilor ľoQ, .R'ammermn•. 
frfu6 ~r. Cf~ctUfnb be~ {)cľl'n CfrbbifdJof @Jr41 

fea marl)ianl) f}nrtr bel) Nt•frt· fl'l)trlicf)rn ltnrm 
baftung abtrma( bie Cfbrt (id) mit einem uoll 
i~m ft·(bfl urrft'rtigtl'n ston«rt auf ~cm .strari~ 
nťtt bóun &ll fa lf en 1 beffen %wfJmlid)feit aflt 
~fnroefen~e in bit noUfommrn1lr 3nfriti>m~cit 
\)frfeure. - ®li9t·rq~ Dem ~u[e11t~afte Gr. 
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Lotz bol podľa Meierovej štúdie ( 1978)'0 zamestnaný v Banhyá
nyho kapele až do jej rozpustenia roku 1783. Nasledujúci rok sa 
jeho meno objavuje v súpise prešporských obyvateľov" a na za
čiatku roku 1785 (3 1. január) je v prešporskej matrike sobáše
ných registrované uzavretie Lotzovho druhého manželstva 
s vdovou Annou Barbarou Heldenfeldovou. Lotz sa tu spomína 
ako vdovec, čo znamená, že jeho prvá žena zomrela niekedy 
krátko po narodení posledného dieťaťa. Zdá sa, že s výnimkou 
súpisu obyvateľov Prešporka (mimochodom, uvádza Lotzovu 
adresu na Mänzl Gasse, ktorll ďalšie dokumenty dopfňajú 
o Schändorfer Gasse a Linien Gasse - všetky bez čísiel), ktOrý 
zaznamenáva Lotzovo meno kont.inuálne až do jeho smrti (prav
depodobne z dôvodu ponechania si domu a detí v Prešporku), 
je zmienka o sobáši poslednou zaznamenanou informáciou 
o Lotzovi v tOmtO meste až do jeho smrti v roku 1792. V tOmto 
období (od roku 1785) sa objavuje meno Theodora Lotza v sú
vislosti s viacerými dôležitými akt.ivitami vo Viedrt.i, z ktorých 
spomeňme záznamy platieb za dodanie viacerých klarinetov pre 
viedenské Dvorné divadlo v rokoch 1784-1785 a 1786," spolu
účasť na predvedení Mozartovej Slobodomurárskej hudby KV 477 
ako kontrafagotistu roku 1785, či jeho vymenovanie za dvor
ného nástrojára v roku 1788." Vo svetle týchto referencií ako aj 
evidovania Lotzovej viedenskej adresy od roku 1784 sa možno 
domnievať, že Theodor Lotz žil dočasne (v rokoch 1784-1785) 
v oboch mestách. TietO fakty tiež naznačujú, že Lotz sa definiúv
ne usadil vo Viedni buď krátko po uzavretí druhého manželstva, 
alebo v priebehu roku 1785. 

Dôvodom k domnienke o Lotzovom dočasnom pôsobení vo 
Viedni i Prešporku sú viaceré skutočnosti. Bola to predovšetkým 
blízkosť spomínaných miest, ktorá aj v 18. storočí umožňovala ne
obmedzené udržiavanie kontaktov. Lotz si okrem toho už skôr ove
ril model práce v dvoch od seba neveľmi vzdialených mestách -
v Eszterháze a Prešporku, keď na začiatku 80. rokov bol ďenom 
Batthyányho kapely a súčasne hrával na viole v Esterházyho or
chestri. Zdá sa, že Lotz len kopíroval vtedajšiu prax, ktorá bola bež
ná pre hudobníkov v tomto a možno aj v ďalších teritóriách. 

V matrikách narodených sú zaznamenané narodenia štyroch 
Lotzových detí. Všetky pochádzali z prvého manželstva a narodili 
sa v poradí: Christina Elisabeth (24. 7. 1779), Friedrich Theodor 
(4. ll. 1780), Phillipus Joseph us (l O. 10. 1782) a Anna Theresia 
(2 1. 10. 1783)." Z majetkovoprávnych dokumentov po Lotzovej 
smrti bolo možné o osudoch jeho deú zistiť len to, že najstaršieho 
syna Theodora si otec zobral ako jediné zo svojich deú so sebou do 
Viedne, kým ostatné zostali v Prešporku v opatere svokry." Theo
dor je na inom núeste v prešporských dokumentoch (po Lotzovej 
smrti) uvedený ako obchodrúk vo Viedrt.i, Joseph bol neskôr vo
jak'• a Theresia zomrela 29. septembra 1809 vo veku 27 rokov. " 

LOTZ - HUDOBNÍK 

Zaujímavejšie než osudy Lotzových detí sú však záznamy o Lot
zovom zamestnaneckom postavení, o čom sa dozvedáme z mat
rikových záznamov narodenia jeho detí. Pri študovaní ďalších 

SADA TROCH BASETOvÝCH ROHOV THEODORA LOTZA 

(KRÁSNA HôRKA - BETLIAR) 
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prešporských záznamov matrík sobášených, či dokumentov do
chovaných po Lotzovej smrti, doplnených viedenskou eviden
ciou, bolo zaujímavé upriamiť pozornosť na postupné zmeny jeho 
stavu v zamestnaní. Lotzove tituly, ako napn1dad musicus, alebo 
kammermusicus predstavovali štandardný stav v období rokov 
1776-1783, keď Lotz pôsobil v Banhyányho kapele. Ako k. und 
k. Hofinsmtmentenmacher bol Lotz titulovaný od roku 1788 (keď 
tento titul získal) až do smrti i po nej. Avšak v zázname narodenia 
najstaršieho syna Friedricha Theodora ( 1780) je Lotz uvádzaný 
ako Music-Diredor v Batthyányho službách. Prirodzene, nemožno 
sa domnievať, že by Lotz viedol skvelú Banhyányho kapelu (takú
to funkciu ako klarinetista nemohol zastávať), ale je viac ako prav
depodobné, že bol lídrom Batthyányho obľúbenej dychovej har
mónie. Je paradoxné, že v tomto čase vyvrcholila Lotzova inter
pretačná kariéra v Batthyány ho orchestri, pretože ak do roku 1780 
noviny Pressburger Zeitung prinášali o Lotzovi-hráčovi každoročné 
referencie a kritiky, po tomto roku neprinášajú o ňom nijaké pria
me zmienky. V tejto súvislosti hodno spomenúť Cramerov Magazín 
der Musik z roku 1783," kde je o Lotzovi zmienka ako o zlepšova
teľovi basetového rohu, pôsobiacom v Prešporku. Ak zoberieme 
túto referenciu ako relevantnú informáciu, získame niekoľko zá
važných indícií. Za predpokladu, že Cramer pri zmienke o Lotzovi 
reflektuje obdobie bezprostredne predchádzajúce vydaniu jeho 
magazínu, znamená to, že Lotz staval nástroje v Prešporku. Je veľ
mi pravdepodobné, že tejto aktivite musel venovať podstatnú časť 
svojho pracovného času. Táto domnienka nám potom pomáha po
chopiť Lotzov pravdepodobný ústup od koncertnej a interpretač
nej činnosti a zároveň trochu nejednoznačný zamestnanecký stav 
Meister der Thon-Kunst, uvedený v zázname o uzavretí Lotzovho 
druhého manželstva roku 1785." 

LOTZ - NÁSTROJÁR 

Postupný presun ťažiska Lotzovej činnosti z interpretačnej oblasti 
na stavanie nástrojov potvrd ujú tiež záznamy o nástrojoch, na kto
rých hral v jednotlivých etapách svojho života. Zatiaľ čo 

v Prešporku, ale aj v predchádzajúcom viedenskom období, Lotz 
hral na klarinete a na viole (podľa The New Langwi/1 Index aj 
v Eszterháze), neskôr, po presťahovaní z Prešporku do Viedne, je 
evidovaný ako hráč na basetovom rohu (vzhľadom na preukáza
ný osobný aj pracovný kontakt s klarinetistami bratmi Stadlerov
cami a veľkú dobovú popularitu trií basetových rohov, najmä 
v slobodomurárskej lóži Zur gekränten Hoffnung, ktorej boli 
ďenmi, nie je vylúčená Lotzova participáda v tomto zoskupení), na 
fagote a kontrafagote. Na ostatných dvoch ako na primárne sprie
vodných nástrojoch mohol hrať aj v období, keď nástroje viac vy
rábal, než na nich hral. Je zrejmé, že spomedzi všetkých nástrojov 
venoval Lotz najväčšiu pozornosť klarinetu, pretože podľa zachova
ných záznamov to bol jediný nástroj, na ktorom hral ako sólista. 
Vráťme sa k otázke značiek Lotzových nástrojov. Ako sme 

už uviedli, väčšina (ak nie všetky) zo zachovaných nástrojov je
ho výroby (vrátane nedávno objavenej sady troch basetových ro
hov na Krásnej Hôrke) "' má vygravírovanú viedenskú značku. 

DETAILNÝ ZÁBER NA SADU TROCH BASETOYÝCH ROHOV 
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KedZe Lotz prežil v Prešporku takmer desať rokov, je veľmi ne
pravdepodobné, že by v tom období nástroje vôbec nestaval, ale
bo postavil také minimálne množstvo, že by sa ani jeden neza
choval. 

V tejto súvislos-ti treba spomenúť ďalší dôležitý fakt, ktorý 
Roger Hellyer uvádza vo svojom článku Some Documents relating to 
Víennese Wind-Instrument Purchases, 1779-1837, kde spomína účty 
za nákupy nástrojov pre viedenské Dvorné divadlo, Dvornú hu
dobnú kapelu a pre Schwarzenbergov dvor, ktoré sú uložené 
v archíve v Ceskom Krumlove.'• A práve v účtoch tohto dvora sa 
objavuje záznaml.19. aprila 1780 o nákupe fagotu pre miestne· 
ho fagotistu Pr~hasku, ktorého staviteľom je .Anton Lotz 
lnstrumenten ~a cher in Pressbourg". Na inom mieste Roger 
Heyller dodáva, že meno Anton Lotz nie je doteraz registrované 
v The New Langwill Index, ale môže byť ďalším z Lotzových krst· 
ných mien. Podľa preskúmaných dokumentov v mestskom ar
chíve v Bratislave sa však takéto meno vôbec neobjavuje, ale na· 
opak, dokumenty s priezviskom Lotz sa pravidelne viažu na me
no Johann Theodor. Môžeme sa preto len domnievať, že ide 
o chybu v zápise. Ak áno, potom je to spolu s Cramerovou refe
renciou ďalší dokument Lotzovej nástrojárskej produkcie v čase 
pobytu v Prešporku. Prečo sa však nezachovali nijaké nástroje 
s prešporskou, alebo dokonca s esterházyovskou značkou? Ako 
najpravdepodobnejšia sa nám núka hypotéza, podľa ktorej Lotz 
(ako dobrý znalec pomerov) označoval viedenskou značkou aj 
nástroje, ktoré vyrobil v Prešporku, aby lepšie zhodnotil ich ce
nu. Vychádzal zo znalosti den viedenských nástrojov, ktoré boli 
neporovnateľné s cenami nástrojov vyrobenými v menej reno
movaných kultúrnych centrách či oblastiach. Ak budeme vychá· 
dzať z tejto domnienky, potom i prípadné presné zistenie Lotzov· 
ho definiúvneho odchodu do Viedne nebude môcť slúžiť ako po· 
môcka pri datovaní jeho nástrojov. 

LOTZ- SKLADATEĽ 

Ďalšou Lotzovou činnosťou bola kompozícia. Ako interpret nad
väzoval na zaužívanú prax vtedajších virtuózov, veľmi často 
komponujúcich pre svoj nástroj, aby popri jeho technických mo
žnostiach demonštrovali aj vlastnú virtuozitu. Preto spomínaná 
správa o koncerte v roku 1775, kde Lotz predviedol svoj klarine· 
tový koncert, nie je prekvapujúca. lnou Lotzovou kompozíciou, 
o ktorej vieme a ktorá je dokonca publikovaná (Breitkopf & Här· 
tel), je kasáda pre 2 klarinety, 2 lesné rohy a sláčikový orches
ter.'' KedZe ani v tomto prípade som nemal prístup k notovému 
materiálu, a o existencii nahrávky nemám informácie, nie je mož· 
né posúdiť hudobnú kvalitu, ani ďalšie aspekty, týkajúce sa tejto 
kompozície. Jej nástrojové obsadenie však nevylučuje možnosť 
vzniku v ktorejkoľvek časovej etape Lotzovho produkúvneho ob· 
dobia, vrátane prešporského. Vzhľadom na to, že o Lotzovi ako 
skladateľovi máme informácie zatiaľ viac-menej iba druhotného 
charakteru, môžeme len konštatovať, že Lotz sa rozvíjaním tejto 
činnosti zaradil k ambicióznejšej časti interpretov, ktorí nielen 
upravovali kompozície iných majstrov, ale komponovaním pri· 
spievali k rozširovaniu repertoáru. 

ZÁVER 

Najdôležitejším zachovaným dokumentom o Theodorovi Lotzovi 
je nepochybne úradný záznam o jeho smrti v Archíve mesta 
Viedne.'' Okrem základných biografických informácií (ako naprí· 
klad dátum úmrtia 25. jún 1792 a nie 26. jún, ako uvádza The 
New Langwill Index), tento dokument zahŕňa zaujímavý zoznam 
Lotzových dlžníkov, spomedzi ktorých si osobitnú pozornosť za. 
sluhuje dlh slávneho klarinetistu Antona Stadlera, ktorý Lotzovi 
dlhoval 36 dukátov (čo je ekvivalent 162 guldenov) za postave
nie a dodanie dvoch novovyvinutých basetových klarinetov (.fi.ir 
2 neue erfundene BaBklarineť). Tento záznam vnáša viac svetla 
na problematiku, s ktorou sa rozoberala americká muzikologička 
Pamela Poulinová: či Theodor Lotz postavil pre Antona Stadlera 
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aj basetové klarineiy (altové ladenia klarinetov) a ak áno, koľko 
a v akých ladeniach. Podľa údajov, ktoré uviedla P. Poulinová, to· 
tiž sám Stadler v prípade basetového klarinetu spochybnil inak 
dostatočne overený fakt, že Lotz staval Stadlerovi klarinety a ba· 
setové rohy tým, že po Lotzovej smrti si prisvojil autorstvo 
v zmysle výroby a vývoja nástroja." Úradný záznam o úmrti po
tvrdzuje skoršiu domnienku o tom, že Lotz postavil Stadlerovi aj 
basetové klarinety, ba dokonca udáva ich počet. Na základe správ 
o hudbe, ktorú Stadler na basetových klarinetoch hral, je taktiež 
zrejmé, že išlo pravdepodobne o modely nástrojov v ladeniach in 
A a B, a nie o basetový klarinet ladený in C. Väčšina dlžôb zazna· 
menaných v uvedenom dokumente sa týka buď nezaplatených 
nástrojov, alebo bežných opráv nástrojov. Nie je preto prekvapu
júce, že sa tieto dlhy vzťahujú na profesionálnych hudobníkov 
alebo šľachticov. Medzi hudobníkmi nájdeme okrem Antona 
Stadlera aj meno známeho virtuóza na basetovom rohu a fagote 
Franza Olivu. Avšak podobne ako v jeho prípade, aj u Antona 
Stadlera ide v porovnaní so sumami, ktoré dlhovali šľachtici, 
o pomerne zanedbateľné čiastky. Súvisí to zrejme s faktom, že 
hudobníci kupovali, alebo dávali do opravy len zopár nástrojov, 
šľachtici ich obvykle nakupovali celé sady. Najväčšími dlžníkmi spo· 
medzi šľachticov bola kňažná von Lichnowsky, ktorá Lotzovi ne
uhradila za nástroje neuveritelhých 3200 guldenov, nasledoval ju 
ruský gróf Sultikor s dlhom 1794 guldenov. 

Druhú čast záznamu o Lotzovom úmrtí tvorí zoznam veá a za. 
riadenia v jeho dome. Popri prekvapujúco veľkom počte pred· 
metov zo zlata, striebra a porcelánu, ktoré svedčia o Lotzových 
majetkových pomeroch, sú v zozname pracovné nástroje, po
chádzajúce z jeho dielne, doplnené súpisom dokončených a ne
dokončených hudobných nástrojov, ako aj materiál, ktorý pri ich 
stavbe používal. Zoznam (ktorý je, mimochodom, unikátnym 
dokumentom o Lotzovej dielni, ako aj o jeho životnej úrovni) bol 
vypracovaný pre aukciu; jej aukcionárom (nie je celkom jasné, či 
celej, alebo iba časti, ktorá sa týkala vecí Lotzovej dielne) bol zná· 
my Lotzov súčasník, nástrojár a klarinetista Raymund Griesba
cher. Z dokončených hudobných nástrojov je v zozname špecifí· 
kovaná jedna štandardná a jedna anglická flauta, ako aj 3 fagoty 
staršieho typu. Je zaujímavé, že zoznam neregistruje ani jeden 
z dominantných typov nástrojov Lotzovej staviteľskej produkcie, 
ktorými sú klarinety a basetové rohy, ale nie je vylúčené, že sa 
mohli vyskytovať vo forme jednotlivých dielov v položke veľ· 
kého počtu neidentifikovaných kusov-častí nástrojov. Z konkrét· 
nych častí nástrojov zoznam eviduje len 17 nedokončených fa· 
gotových dielov bez ďalšej špecifikácie. Záznam o úmrtí eviduje 
tiež ohlasovacie (výkričné) ceny týchto položiek, ako aj sumy, za 
ktoré boli vydražené. O nástroje z Lotzovej dielne (konkrétne 
62 rôznych vrtákov), diely nástrojov a materiál, ktorý pri stavbe 
používal, bol veľký záujem, čo dokumentovali ich vysoké pre· 
dajné ceny. 

Okrem spomínaných informácií naznačuje uvedený doku· 
ment, prirodzene, čo-to aj o Lotzovej osobnosti. Spolu s prešpor
skými dokumentmi ponúka mnohé detaily, ktoré nie sú zaují· 
mavé jednotlivo, ale v spojení s ďalšími, čím vytvárajú mozaiku 
jeho osobnosti s poziúvnyrni, ale aj negaúvnyrni črtami. Pre 
kompletnosť údajov doplňme, že prešporské dokumenty, týkajú
ce sa majetkovoprávneho vyrovnania po Lotzovej smrti, sporní· 
najú (na rozdiel od záznamu o úmrú, ktorý zachytáva posledné 
viedenské obdobie) Lotzove dlhy ešte z čias jeho prešporského 
pobytu, a to aj napriek tomu, že bol jedným z najlepšie platených 
členov Batthyányho kapely. Z uvedeného je zrejmá Lotzova ľa
hostajnosť voči finančným záležitostiam. Podobný postoj sa odzr
kadľuje i v jeho vzťahu k deťom. Podľa ich zamestnania, ako aj 
podl'll úrovne ovládania pravopisu atď. monžno usudzovať, že 
neo"lývali mimoriadným vzdelaním. Dodajme, že vo Viedni bol 
Lotz evidovaný ako člen slobodomurárskej lóže Zur gekronten 
Hoffnung, čo tiež naznačuje spôsob jeho životného štýlu. Ten sa 
v každom prípade prekvapujúco podobá na známy spôsob života 
jeho kolegov, členov rovnomennej lóže: Antona Stadlera a W. A. 
Mozarta. 
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cii nástrojov už skôr, z prirodzených dôvodov (hlavne z nedosta t
ku informácií o basetových rohoch, ale tiež o Theodorovi Lotzovi) 
neboli schopní doceni l ich historický význam i hodnotu pre sveto
vé kultúrne dedičstvo. Okrem tejto sady troch nástrojov je v súčas
nosti dochovaných len pä( Lotzových basetových rohov: dva 
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basetových rohov. Nástroje sú vo veľmi dobrom stave, čoho dôka
zom je aj dokumentačná nahrávka súboru Stadler Trio pre nahrá
vadu spoločnos( Glossa GCD 920 603 s hudbou trií basetových ro
hov od W. A. Mozarta, J . Družeckého, A. Salieriho, A. Stadlera 
a V. Nuderu, realizovaných na tejto sade nástrojov. Nástroje boli 
prezentované aj vo filme Enigma K 62/b Oliviera Juliena a Thier
ryho Nutcheyho v produkcii spoločnosti Kalamazoo International 
(Paríž 1999) a v odbornom organologickom časopise Galpin Society 
Journal (marec 1997) v článku Erica Hoepricha. 
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ZOZNAM lOTZOVÝCH DOCHOVANÝCH NÁSTROJOV 

1. hoboj (nekompletný)- Modena, Museo Civico 37, značka ? 
2. anglický roh (nekompletný) - Modena, Museo Civico 102, 

značka? 

3. anglický roh - Lipsko, Musikinstrumenten Museum der Universität 
1345, značka s titulom k. und k. Hofinstrumentenmacher 

4. anglický roh - Kassel, značka ? 
5. anglický roh - Viedeň, 33B, značka s K.und K. titulom 
6. klarinet - Ženeva, Museé des Instruments Anciens de Musique 

136, značka s K.und K. titulom 

LOTZOV KLARIN ET ULOŽENÝ V ŽEN EVSKOM M ÚZEU 

7. basetový roh (nekompletný) - Berlin, Sammlung alter Musikinstru
mente der Staatlicher Hochschule fiir Musik 2911, značka s K.und 
K. titulom 

B. basetový roh - Konstanz, Rosgarten Museum J19, značka s k. und 
k. titulom 

9. basetový roh - Krásna Hôrka, Betliar Múzeum č. 1, značka s k. 
und. k. titulom 

10. basetavý roh - Krásno Hôrka, Betliar Múzeum č. 2, značka s k. 
und k. titulom 

11. bosetový roh (nekompletný)- Krásna Hôrka, Betliar Múzeum č. 3, 
značka s k. und k .. 

12. basetový roh - Norimberg, Germanisches Notionalmuseum 
Ml 135, značka s k. und k. 

13. basetový roh - Praha, Národní Muzeum 1365E, značka s k. und 
k. itulom 

14. basetOIIý roh - Praha, Národní Muzeum 2094E, značka s k. und k. titulom 
15. basetový roh (torzo) - Frankfurt/Oder, značka ? 

16. basetový roh (torzo) - Frankfurt/Oder, značka ? 

17 fagot - Gättingen, značka? 
1B. fagot - Praha, Národní Muzeum, 1B4BE, značka? 
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8ASETOVÝ KLARINET - KLARINET - BAS'ETOVÝ ROH 

Moderný k larinet- najčastejšie ladený in B- alebo A- naj
nižšia písaná no ta rozsahu malé e je znejúce malé d písané na 
strednej notovej čiare v basovom kľúči. 
Basetový roh -ladený výlučne in F- najnižší rozsahový tón 
malé c znie o kvintu nižšie, teda veľké F, písané pod spodnú 
notovú čiaru v basovom lďúči. 

Rozdiel me.lzi oboma nástrojmi teda nespoCiva len 
v nižších ladeniach (F) basetového rohu v porovnaní s kla
rinetmi (Es, B, A), ale aj v hlbke najspodnejšieho tónu roz
sahu (basetový roh po c, klarinet iba po e). Menej ustálené 
ladenie dobových basetových rohov a klarinetov malo pria
my vplyv na väčšiu variabilitu v ladeniach týchto dvoch 
nástrojov (basetový roh okrem ladenia in F existoval aj v la
dení As, G, E, Es a D a klarinet prakticky vo všetkých lade
niach okrem Fis, E a Cis) a na eliminádu jednej z dvoch zá
kladných odlišností medzi oboma nástrojmi. Možno aj 
z tohto dôvodu prišiel Theodor Lotz v spolupráci s Mozarto
vým obľúbeným klarinetistom a osobným priateľom Anto
nom Stadlerom (ten mimoriadne rád hral v hlbších klarine
tových polohách) na myšlienku postaviť akýsi hybrid klari
netu a basetového rohu. Išlo o nástroj, ktorý bol v zá
kladných parametroch totožný so štandardným A-klarine
tom, no jeho rozsah sa v hlbke ne končil na písanom malom 
e, ale podľa vzoru basetového rohu až na malom c. Jeho 
tvorcovia ho nazývali baftklarinet (vzhľadom na vtedajšiu 
absendu akéhokoľvek nástroja, ktorý by registrova aspoň 
vzdialene pripomínal dnešný basklarinet, bol tento názov 
adekvátny) , ale už roku 1796 ho Ferdinand von Schonfeld 
vo svojej ročenke z Viedne a Prahy' nazval basetovým kla
rinetom. Tento názov sa postupne zaviedol do vtedajšej 
i neskoršej praxe a používa sa aj v súčasnosti. 

Je zaujímavé, že rozšírenie rozsahu basetového klarinetu 
smerom do hlbky bolo spočiatku len diatonické (ako to pres
ne špecifikuje záznam Stadlerového programu z 20. februára 
1788),' až neskôr, keď Lotz dokončil chromatizáciu baseto
vého (najhlbšieho) registra na basetovom rohu, aplikoval Lie
to zlepšenia na basetovom klarinete.' Vzhľadom na dovte
dajšiu tvorbu W. A. Mozarta pre klarinet a basetový roh 
(väčšia časť týchto skladieb vznikla pre Antona Stadlera, kto
rý hral výlučne na Lotzových nástrojoch) a na jeho mimo
riadne improvizácie na poli klarinetu a basetového rohu, nie 
je vylúčené, že Mozart mohol byť ideovým spolutvorcom ba
setového klarinetu. Dôkazom toho je použitie basetového 
klarinetu (a využitie výhod, ktoré poskytoval chromatický 
basetový register nástroja) v kvintete KV 581 skomponova
nom roku 1789 a revízia pôvodného zámeru koncertu pre 
basetový roh v G-ladení (fragment K621B uložený vo Win
terthure)' do A-ladenia pre basetový klarinet (fragment 
K62 1 B zachytáva opustenie G tóniny a následnú transpozíciu 
do A dur). ' Zdá sa, že zrod basetového klarinetu je najmä ovo
cím spolupráce nesmierne nadaného nástrojára (Lotz), inter
preta (Stadler) a skladateľa (Mozart). Napriek tomu, že mož
nosti, ktoré tento nový nástroj hráčom poskytoval, boli oveľa 
lepšie ako možnosti iných porovnateľných nástrojov toho ob
dobia, náročnosť výroby a nákladnosť údržby mu nedali žiad
nu šancu na prípadné rozšírenie a etablovanie, či už ako sólo
vého, komorného, alebo orchestrálneho nástroja. Naopak, 
zapríčinili jeho zánik. 

A nielen to. Do dnešných dni sa nepodarilo objaviť ani je-
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den z dvoch preukázateľne existujúcich Stadlerových baseto
vých klarinetov! ba dokonca ani nákres nástroja, či akýkoľ
vek iný zdroj (s výnimkou neodborných opisov nástroja), na 
základe ktorého by bolo možné verne rekonštruovať tento 
nástroj. Súčasné pokusy o jeho revitalizáciu nedokázali pre
dovšetkým odpovedať na otázku, ako Lotz so Stadlerom vy
riešili problém neúmerne dlhého korpusu (tela) basetového 
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OzNAM JEDNÉHO Z KONCERTOV A. STADLERA ROKU 1794 V RIGE 

A NÁKRES JEHO NOVÉHO NÁS 

klarinetu, ktorý vznikol následkom prediženia spodného (ba
setového) registra tohto nástroja. Logické riešenie tohto 
problému ponúkali Lotzove dochované basetové rohy, 
na ktorých sa trubica (tubus?) nástroja ešte pred vyústením 
do ozvučnice dvakrát lomila v tzv. knihe (skrinke v tvare kni
hy). Senzačný objav troch Stadlerových koncertných progra
mov v Rige ( 1992),' na ktorých sú nákresy Stadlerovho base
tového klarinetu· (pozri obr.), však naznačil celkom odlišné 
riešenie tohto problému a najmä dal odpoveď na otázku tý
kajúcu sa tvaru tohto špecifického nástroja . Následná realizá 
cia rekonštrukcie Stadlerovho basetového klarinetu súčasný

mi presúžnymi staviteľmi Ericom Hoeprichom ( 1995) a Gille
som Thomém ( 1998) po približne 200 rokoch umožnila 
pomerne verne oživiť technické, tvarové a zvukové paramet
re tohto unikátneho nástroja. 

Poznámky: 

' SCHONFELD, J. F.: Jahrbuch der Ton kunst von Wien und Prag ( 1796). 
str. 58. 

' ... . spieh Herr Stadler eine Variation au[ der Bass-klarinel, einem 
lnstrumente von einer neuen Erfindung und Verfenigung des 
K. K. Hof-lnslrumentenmachers. Theodor Lotz, dieses lnstrument 
hat zwey tiefe Tone mc hr, als die gewohnliche Klarinet ... • 

1 Pod písaným malým e postupoval chromaticky cez es, d, cis až na 
malé c. 

• Wintenhur, Rychenberg-Siiftung. 
' Ide o známy Mozartov Klarinetový koncert A dur KV 622. 
• Dpkazujú to Mozartove kompozície, ktoré okrem basetového kla

rineiU v A-ladení (napr. Kvinteto KV 581, Kanem KV 622) požadu
j~ aj rovnaký nástroj v B-ladení ("Parto, pano. z La clemenza di Ti
to a fragment Kvil]teta KV 5 16c) 

' Objavené americkou muzikologičkou P. Poulinovou. Bližšie 
v časopise Journal of the American Musica/ Instrumelll Society, 
1996. 
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NÓRSKE MARGINÁLIE 
lngeborg Šišková 

Ak obyvateľ vnútrozemia navštívi Nórsko, tak je zvyčajne buď 
motivovaný pracovne, alebo sa rozhodol ísť delene za prírodou . 
Prospekty sľubujú zážitky zo zábavy, bohatstvo pamiatok, ktoré 
práve v strede Európy sú neporevnateľne mnohorakejšie. Na
priek tomu oblasť medzi Svédskom a Nórskom smerom na Oslo 
cez tzv. Oslo-fjord, to sú najkrajšie prírodné hranice na konti 
nente. Pre našinca prechod do škandinávskych krajín môže byť 
viac než nepríjemný. Hranice totiž treba prekročiť už osem hodín 
pred dátumom platnosti víza vyznačeným v pase, ak však občan 
vstúpi neskôr, (ažkosti sú neuveriteľné a siahajú až k ministrovi 
zahraničných veá, ktorý má za úlohu vzťahy medzi krajinami 
vyladiť a koordinova(. aby lojálny občan nebol vystavený šika
novaniu byrokracie. Pri rokovaní prebieha rozhovor vo švédčine, 
čo je viac než čudné. V takom prípade treba mať sprievod schop
ný komunikova(. ako aj dôrazne dať najavo svoje vzťahy k dip
lomacii. 

V máji je počasie v Nórsku nevľúdné: 5-8 °C, viacnásobná 
prudká premena počasia zo slnka na studený dážď, či naopak 
v jediný deň, jasné slnko do št vn na jedenásť večer. V tom obdo
bí sa začínajú . biele noci", atraktívny prírodný jav, ale dosť ne
príjemný aj pre domáce obyva
teľstvo. Za to všetko však boH 
Nóri odmenení nádhernou prí
rodou. Fjordy sú vsunuté hlbo
ko do pevniny, pohoria čnejú do 
výšky 2 200 metrov, z obrov
ských výšok padá veľké množ
stvo vodopádov, s vodou čistou 
ako sklo. To je pre cestovateľa 
scenéria z Oslo smerom na 
Bergen. Nič nenarúša pohľad, 
stále sa otvárajú nové prírodné 
obrazy. 

teľské a spoločenské vzťahy sú úprimné a trvácne. Takéto stret
nutia trvajú dlhé hodiny a obídu sa bez alkoholu. Pre Nórsko pla
tí prísny zákaz podávania alkoholu. Ten sa kupuje len v určitých 
reštauráciách, kde ho podávajú k jedlu. Dostať ho aj v obchode, 
no za neuveriteľné ceny. Drahé však je v Nórsku všetko ... 

Pozoruhodné je oblečenie obyvateľstva: kvalitné, ale nevkus
né -móda akoby ani nejestvovala. Oproti tomu vidieť tu príťaž
livé kroje . Ich základ tvorí biela blúzka (pre mužov košeľa} mier
ne skladaná sukňa, prekrížená a vzadu zviazaná šatka. U mužov 
zas biele podkolienky, nohavice pod kolená, vesta alebo kabátec. 
Kroj nosia všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy. Od najjed
noduchšieho až po večerný- slávnostný, vyšívaný perlami, ka
mienkami. lesklými niťami, u mužov s masívnymi alebo tepaný
mi striebornými gombíkmi. Všetky sú pekné, či vlnený denný, 
alebo slávnostný. Kroj dobrej kvality má hodnotu 120 000 Sk. 

Južnejšie od Bergenu (asi 2 hodiny cesty autom} leží Voss. Ma
lé, nenápadné mesto s niekoľkými drevenými vilami z I 8. storočia 
v nádherných prírodných parkoch- bez ohraničených pozemkov. 
Vo Vosse sa narodil L Holberg - najvýznamnejší dramatik, žur
nalista, kňaz a filozof začiatku 18. storočia. Ako prvý sa zasadil 

za rovnoprávnosť žien a hlav-
-~") ne za ich možnosť získať vzde

lanie. 
Do Bergenu pozývala Medzi

národná spoločnosť E. H. Grie
ga, ktorá usporiadala v dňoch 
25.-27. mája Muzikologickú 
konferenciu na tému Edvard 
Hagerup Grieg. Oficiálne ju otvo
rila hlavná starostka mesta A. 
G. Scrom-Erichsenová, účastní
ci konferencie boH aj jej osob
nými hosťami na radnici. Priví
tal ich riaditeľ Griegovho mú
zea v Troldhaugene E. Dahl. 

Samotné Oslo je nesúrodé 
mesto. Jeho architektúru tvo
ria železobetónové .skleníky", 
funkcionalistické sídHská; jedno 
z veľkých je pre 120 000 fareb

TROLDHAUGEN, DoM E. H. GRIEGA, DNES MÚZEUM 

Konferencia bola súčasťou 
festivalu, ktorý má štyridsať
ročnú tradíciu a poskytuje širo

ký umelecko-kultúrny program prvotriednou interpretáciou. ných obyvateľov. To všetko je prerušované tradičnými stavbami 
z dreva na spôsob zrubov, s vysokými sedlovými strechami. Všet
ky sú vybavené elektrickým kúrením. Ním sú v zime vyhrievané 
aj chodníky hlavného mesta, to preto, aby sa znížila úrazovosť 
hlavne starých ľudí. Zdravotníctvo krajinu finančne viac zaťaží
elektrická energia je najlacnejšia. V Oslo je pozoruhodné Mun
chovo múzeum, niekoľko chrámov a park s výtvarnými objekt
mi súčasných nórskych umelcov. 

Ku koncu týždňa je Oslo, tak ako všetky mestá v Nórsku, 
prázdne. Obyvateľstvo sa presunie na chaty do okoHtých lesov, 
žije tu v úzkom vzťahu s prírodou a vedome si udržiava kondí
ciu. V lese sa pohybuje, orientujúc sa podľa hviezd, oblakov, po
rastov. Nór v lese údajne nezablúdi. V rozľahlých lesoch je prís
ny zákaz zakladania ohňa. Ani jeden obyvateľ by to síce neuro
biL no napriek tomu sú plochy sledované helikoptérami. 
Monitorujú i množstvo zveriny, najmä sobov a líšok. Nórsko ne
pozná besnotu a ďalšie ochorenia, ktoré u nás ničia zver. 

Počas pobytu v chatách sa obyvatelia vzájomne navštevujú. 
Rozprávajú, spievajú, jedia garnely, ktoré lúpu rukami. na
máčajúc ich do špeciálnej smotany- .reme·, a k tomu zajedajú 
biely chHeb. Netreba zdôrazniť. že hlavným jedlom sú ryby, ostat
né jedlá sú pre Stredoeurópana hutné, ťažké a jednotvárne. Pria-
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Tohtoročným ťažiskom bolo vystúpenie súboru Les Arts 
Florissants (zakladateľ W. Christie, kontratenor D. Taylor, bary
tonista N. Borg a čembalistka B. Martiniová}. Súbor interpretuje 
barokovú hudbu nanajvýš osobnostne. Hudobné nadanie jed
notlivých ďenov je vyrovnané, tak ako aj ich rytmické cítenie, 
súhra, sústredenosť či kvalita hudobných nástrojov. Hudbu spro
stredkovávajú nevyumelkovane, pritom cítiť detailnú znalosť 
materiálu aj z hudobno-teoretického a hudobno-historického 
pohľadu. (A. Vivaldi: Concerto grosso op. 3, č. ll d mol, L' alta Lor, 
Pietá dolce z Feste Cante, G. F. Händel: Cara sposa z Rinalda, Domero 
la tua z Julia Caesara, Concerti grossi op. 6 č. 6 g mol a č. 7 B dur, J. S. 
Bach: Koncert D dur BWV 1054.) 

Interpretácia súboru je hladká, aj dlhé frázy a sekvenčné úseky 
sú vnútorne ďenené s neustálou vibráciou. Hudba plynie bez os
trého prízvuku, temer bez známeho barokového pulzovania, kto
ré u menej interpretačne vybraných súborov smeruje k hrubosti. 

Záujem o umelecké podujatia je nevšedný. Na koncertné, 
operné a divadelné predstavenia veľká časť návštevníkov prichá
dza Hetadlom z Oslo. Večer s folklórnou hudbou na námestí bol 
obsadený do posledného miesta i napriek studenému, vytrvalé
mu dažďu . 
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BERGEN, H.&.KONSHALLEN 

Poriadatelia kladú veľký dôraz na prípravu podujatí a na dob
rú propagáciu, ktorá súvisí aj s tým, že pre rok 2000 bol Bergen 
vyhlásený za .kultúrne mesto roka", podobne ako Avignon, Bo
logna, Brusel, Helsinki. Krakov, Praha, Reykjavik a Santiago de 
Compostela. Na tom má nemalú zásluhu hlavná starostka mesta, 
ktorú aj pri oficiálnych pn1ežitostiach volajú jej krstnými mena
mi Anne-Grete. Nóri sú nekonvenční a srdeční. 

Konferencia bola zameraná na niekoľko tematických okruhov, 
ktoré riešili tajomníkom Spoločnosti prof. H. Herresthalom po
zvaní účastníci v referátoch: E. Grieg a Bergen, hudobný život 
v Bergene, organizácia a možnosti doktorandského štúdia v Nór
sku, dejiny hudby v Nórsku, stav výskumu E. Griega v Nemecku. 
nemecký projekt aktualizácie E. Griega v školskej výchove, pred
stavovanie nových publikácií o skladateľovi. recepcia E. Griega 
vo východnej Európe, francúzske inšpirácie v tvorbe E. Griega. 

Konferencia sa konala na niekoľkých miestach v Griegovom mú
zeu, ktoré pozostáva z múzejnej časti s kafetériou a malej, do skaly 
zarazenej haly na spôsob amfiteátra. Smerom do parku je preskle
ná vo výške jedného poschodia, zo strany vchodu je zapustená do 
skaly s trávnatou strechou, splývajúcou s trávnikom parku. Miest
nosť je viacfunkčná, konajú sa v nej konferende a komorné kon
ceny. Je v areáli parku, ktorý bol Griegovýrn majetkom. O sklada
teľovi tu každý vie, je vysoko uctievaný. V Troldhaugene žil 22 
rokov vo vile, ktorú si číastočne sám navrhol a ktorá tvorí ústred
nú časť múzea. Ďalším miestom konania konferencie bolo 
Vestlandské múzeum umeleckého priemyslu, jedna z pozoruhod
ností mesta, Radnica v Bergene a dom manželov Saeverutovcov 
v Siljustale. M. Saeverut bol generačne mladší od Griega, je po ňom 
najvýznamnejším skladateľom v Nórsku; zomrel roku 1992. Dedič 
daroval dom, postavený tradične z prírodného kameňa a dreva, 
Medzinárodnej spoločnosti E. H. Griega. 

Pre pozvaných hostí spoločnosť zaistila ubytovanie v luxusnom 
hoteli na kraji mesta, určenom pre obchodníkov, manažérov a fi
nančníkov. Pre povolenie nazvať ho .E. Hagerup Grieg - hotel 
and suits" si vyhradila spoločnosť rabat. Získať takýto názov 
v Nórsku závisí od povolenia Griegovej spoločnosti a kedže je 
skladateľ uctievaný až po hranicu fetišizmu, je takéto povolenie 

BRYGGEN 
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hodnotené ako vyznamenanie. Pochopitelhe, Grieg a jeho doba 
sú prítomné všade. Jeho ponrét je dokonca aj na anglickom pre
stieraní v jedálni. Nepomôže vám ho diskrétne odložiť nabok. Ne
známe ruky okamžite odnesú odložený a donesú taký istý, polo
žia tanier na Griegovu tvár a príbor na uši. Co sa dá robiť- medzi 
nevkusom a úctou sú hranice priepustné ... 

Na konferencii bola pozoruhodná disciplína účastníkov, ktorých 
bolo 55, z nich 25 s aktívnou účasťou. Prevládala pracovná, velíni 
verná a príjemne konštruktívna atmosféra. Dominantné boli príspev
ky z hostiteľskej krajiny a z Nemecka, ktoré ukázali, aká silná je tra
dída živej muzikológie. Aj zúčastnení doktorandi preukázali všeobec
nú kvalitnú pripravenosť a znalost materiálu, o ktorom referovali. 

Bergen, mesto so 120 000 obyvateľmi, má niekoľko pekných 
zátiší, napríklad impozantné Bergen-Bryggen, rad drevených do
mov z 12. storočia. Hoci Bryggen zhorelo v 14. storočí, postavili 
ho nanovo, nikomu však nenapadne uviesť nový dátum vzniku, 
lebo sa architektonicky nič nezmenilo. Bryggen je pozostatkom 
i dokladom najstaršej európskej hanza-výstavby. Dvojposchodo
vé stavby s vysokou sedlovou strechou majú dodnes prevádzko
vané obchodné priestory v prízemí, na poschodí sú obytné miest
nosti, veľké skladiská vzadu sú dnes múzeá. 

Ak má návštevník šťastie, môže zazrieť v prístave oproti Bryg
genu kotviť jednu z veľkých plachetníc. Slúži doškoľovaniu ná
morníkov, prechádzajúcich všetkýrni spôsobmi moreplavby od 
najstarších čías až po súčasnosť. Na takomto spôsobe zaškolenia 
trvajú aj Svédi s jednou plachetnicou, Nóri vlastnia tri veľké. Sú 
svetovým unikátom. 

K prístavu patrí rybí trh aj s predajom kožušín sobov a polár
nych líšok - za nevýznamné ceny. 

Atraktívne pre našinca je aj Múzeum rybolovu. moreplavby, stav
by lodí, hanzové múzeum, technické múzeUITL akvárium. Kedže nór
sku šľachtu Dáni vybili, Nórsko nepozná šľachtické sídla a mestské pa
láce. Domy sú meštianskymi stavbami. Bergen má na ostrove Lyson 
atraktívnu vilu huslistu Ole BuUa. V Bergene je imponujúca Rosen
krantzova veža z polovice 16. storočía. Nesie názov podla autora, kto
rý v stavbe prepojil ochrannú vežu s obytným objektom a nadviazal 
na stavbu paláca kráľa Lagabóta z roku 1270, tiež na Hanssänsov 
obranný val z roku 151 O. Kráľ Hakon Hakonson dal v 13. storočí po
staviť neďaleko Bryggenu kráľovský palác, ktorý je najkrajšou gotic
kou budovou mesta. Za návštevu stojí aj osem chrámov mesta. 

Co je však na Bergene najkrajšie, to je poloha mesta a príro
da. Nórsko je krajina obdivovateľov a milovníkov prírody. Ak 
k nim patríte, je hodné vašej návštevy ... ~ 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ, muzikologičko orientovaná najmä na historické discip
líny, W}'Sokoškolská pedagogička, autorka významných odborných prác 
(z posledného obdobia spomeňme publikáciu Obraz vývoja hudobného 
klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka z roka 1999) sa 1. júla 
v plnom tvorivom nasadení dožila významného životného jubilea. 

S prianím všetkého najlepšieho sa redakcia Hudobného života pripája 
k jej mnohým priaznivcom. 
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tUBOMÍR FELDEK 
spisovatel' 

Napísal som nadpis - a prvé, čo mi hneď potom zišlo na um, 
bol pán biskup Ruppeldt. Možno preto, že o tento ďánok ma 
požiadala Žilinčanka . 

V žiline som sa narodil a pán biskup Ruppeldt ma krstil. 
Zhodou okolností to bol prvý náboženský úkon, vykonaný 
v novom evanjelickom kostole. A odvtedy vždy, keď mal ten
to kostol nejaké okrúhle výročie, nezabudol kazateľ, ktorý 
mal jubilejnú kázeň, pripomenúť aj môj krst. Koniec koncov, 
zaslúžil som si to, vždy som mal vtedy okrúhle výročie aj ja. 

Pán biskup Fedor Ruppeldt bol muž mnohých záujmov. 
Nebol to iba teológ, ale aj muzikológ, prekladal romány 
z angličtiny (spomínam si, že preložil napríklad i ľwainovho 
Princa a žobráka) a dokonca písal aj básne a prekladal piesne. 

Evanjelici v tých časoch spievali väčšinou ešte po česky, 
z Tranoscia, no vedľa hrubých kancionálov mávali už polože
ný Spevník, ktorý obsahoval Prídavok: v Prídavku boli už slo
venské piesne. Celý rad z nich v preklade pána biskupa 
Ruppeldta. 

Tie preklady mali slušnú úro
veň aj napriek trochu hviezdosla
vovskému štýlu (.0, jedlo chvoj', 
jak šat je tvoj vždy zelený a krás
ny") a pána biskupa som si za to 
vážil. To ma však ešte nepriviedlo 
k priveľkej náboženskej disciplí
ne. Keď som v nedeľu ráno vy
rážal na cestu zo súdu, kde sme 
bývali, do kostola, doputoval som 
zvyčajne len po námestie - do 
uličky vedľa Grandu, ktorou ma
la moja púť k evanjelickému svä
tostánku pokračovať, som už ani 
nevkročil. 

Príčina bola jednoduchá: evanjelické bohoslužby sa začína
li až vtedy, keď sa už katolíkom končila omša a katolícka mlá
dež stačila vytvoriť na jednej strane žilinského námestia nád
herný pohyblivý ovál: žilinské mramorom vydláždené korzo. 
Krúžili tam v tej chvili všetky krásne žilinské katolíčky, do 
mnohých som bol zamilovaný bez ohľadu na to, či mi boli 
alebo neboli generačne blízke. Nedalo sa urobiť nič iné, iba sa 
pridať k niektorému katolíckemu kamarátovi a stať sa súča
sťou tohto vzrušujúceho krúženia, pri ktorom bola šanca kaž
dú chvíľu si aspoň na okômih vymeniť pohľad s niektorou 
z tých vytúžených, v protismere putujúcich bytostí. 

Lenže evanjelické bohoslužby slúžieval v tom čase už pán 
farár Marenčiak a pán biskup Ruppeldt mal zrejme privilégi
um, že pred bohoslužbami mohol aj on dávať prednosť zdra
vomej prechádzke. 

A tak sa raz stalo, že sme na seba na korze priam narazili -
práve vo vrcholiacom čase bohoslužieb. 

Vydesene som pozdravil a pán biskup ma hneď oslovil. 
.Synku!" zvolal. .A ty si náš evanjelik, však?" 
• Ano," zahundral som a chystal som si výhovorku pre prí

pad, že príde výčitka. 
Prišlo však čosi oveľa horšie. 
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Pán biskup občas dostal chuť pristaviť sa na kus reči s mla
dým ďovekom - a keď vravím pristaviť, mám na mysli pri
staviť. Pán biskup sa pristavil a aby sa pristavil aj mladý člo
vek, pán biskup si ho zvykol šikovne pridržať jednou rukou 
za plece. 

Presne tak i vtedy. Darmo som naznačil pánu biskupovi 
dvoma-tromi krokmi, že to nejde, pretože ma pristavuje 
uprostred živého pohyblivého útvaru. Pán biskup pohyblivý 
útvar ignoroval a môj pohyb takisto. Pridržal si ma a zvolal: 

.Už viem, kto si! Ty si ten, čo píše básne! Však si mal už aj 
čosi uverejnené?" 

.Mal,· zašepkal som, akobysom ho prosil, aby aj on hovo
ril tichšie. 

Pohyblivý útvar si nás totiž začal všímať- akoby aj nie, keď 
kvôli nám musel meniť tvar. Už to nebolo úhľadné pohyblivé 
O, ale akési Q, ktoré na jednom mieste narážala na prekážku 
a muselo ju obchádzať akousi .šikanou·- takými šikanami sa 
spomaľujú automobilové preteky, aby sa pretekári v priveľkej 

rýchlosti nepozabíjali. Ja by som 
však v tej chvili nedbal byť zabitý. 

Pán biskup bol z kancľa na
vyknutý hovoriť nahlas a teraz 
bol už aj nahluchnutý, takže 
hovoril ešte hlasnejšie - hneď 
teda upútal pozornosť tých, čo 
nás práve obchádzali, zvolaním: 
.A máš rád hudbu, synku?" 

Za chrbtom sa mi rozchichota
lo zopár strieborných dievčen
ských hrdiel - ani som radšej ne
odpovedal. 

Ale pán biskup neohrozene stál, 
pridŕžal si ma a pokračoval: 

.Musíš mať rád hudbu, keď 
chceš byť básnik. Poézia, to je aj hudba. Veď zistíme. Nože za
spievaj po mne- lá!" 

.Lá l" zaspieval som rýchlo, aby som to mal čím skôr za sebou, 
lenže ono sa to iba začínalo. Pán biskup šiel o terciu vyššie: . Lá l" 
A Keď som mlčal, opakoval to: .No, lá, spievaj po mne, lá!" 

.Lá!" 
Sie! o vyššie kvartu . • Lá!" 
Zlomene som sa mu podvoW: 
.Lá!" 
A on zase dole: . Lá!" 
A ja: .Lá l" 
A hore: .Lá!" 
.Lá!" 
.Lá!" 
.Lá!" 
Smiech zvonil už nielen za chrbtom, ale i sprava a zľava 

a spredu a ja som klopil zrak a červenal som sa, až ružovel 
i ten mramor pod nohami dievčat- nebol som už radšej zve
davý, komu tie nohy patria . 

.Ide ti to, bude z teba básnik! " zvolal pán biskup Ruppeldt 
a konečne s tým prestal. .Aby si vedel, aká je hudba dôležitá, 
poviem ti, čo sa raz prihodilo nášmu veľkému evanjelickému 
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básnikovi Rázusovi, kwrý nemal rád hudbu! Napísal na už 
existujúcu melódiu text 'Hoj, zem drahá, pol'úbže sa s rá
nom! ' - a keď to začal na jednej veľkej slávnosti spievať spe
vokol, čo myslíš. čo bolo počuť? 'Hoj, zem drahá, pol'úbže za
sranom!'" 

Bolo mi jedno, komu pol'úbila drahá zem. 
Krásne žilinské katolíčky, ktoré som tak miloval, sa mi ne

návratne vzďaľovali - a hoci bol pán biskup ochotný hnúť sa 
z miesta, bol som presvedčený, že ich už nedohoním nikdy. 
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A potom- maj rád hudbu! , 
Každý l'udský zážitok sprevádza nejaká hudba - zážitkov 
s hudbou mám i ja na román. 
Keď som prišiel po maturite študovať do Bratislavy, pat

rilo ku krásam študentského života dobýjať sa bez abo
nentky na koncerty v Redute. Odstál som si tam nejednu 
symfóniu -mimoriadne ma boleli nohy pri Beethovenovej 
Siedmej. 

Zato Deviata bola mojou pýchou: už ako študent som mal 
celkom slušnú básnickú povesť a dirigent Ján Mária Dobro
dinský ma požiadal o nový preklad ódy na radosť. Urobil som 
ho -a spieval sa. KLOvie, možno sa spieva dodnes. 

Pamätám si ho ešte vôbec? 
Objímte sa milióny, 
tento bozk pre celý svet... 
Tretí verš mi vypadáva, asi som ho nepreložil najlepšie! 
... tam náš milý Otec tróni. 
Odkáž, Elenka, milým priatel'om vo filharmónii , že keby 

chceli, vel'mi rád im to urobím ešte raz. 

3 
Koncom päťdesiatych rokov som putoval na Oravu do výro
by -ale nesťažujem sa na to. 

Na Orave som konečne dohonil tú svoju katolíčku a čo som 
si zabudol odsedieť v žilinskom evanjelickom kostole, to som 
si v tvrdošínskom katolíckom rád odstál. 

V Tesle Orava viedol vtedy súbor Oravan slávny terchovský 
rodák (a takisto bývalý žilinský gymnazista ako ja) Milan 
Chvastek. Len nedávno (nedávno znamená v roku 1956) 
zvíťazil v l'udovom speve na Festivale mládeže v Moskve 
a medailu mu na hruď pripínal sám Nikita Chruščov. 

Neskôr, keď sa jedna zo sesterníc mojej ženy vydala do Ter
chovej a ja som sa tam stal kmotrom (dokonca som prišiel do 
rodiny s Jánošíkom), spoznal som aj starého pána Chvasteka, 
ktorému hovorila .krstný otec· celá Terchová. V jeho podaní 
znelo moskovské víťazstvo syna Mila takto: 

• Keď náš Milan vyhral v Moskve tú medailu, zavolal si ho 
Chruščov a povedal mu .Servus, Milan! Ako sa má otec?" 

Milan Chvastek bol nielen vedúcim, ale i hlavnou hviez
dou súboru Oravan, s ktorým putoval po Slovensku i po sve
te. Najmä na každoročnú prehliadku ľudovej hudby vo Vý
chodnej sa osobitne tešil. 

Vždy pred ňou prišiel za mnou a hovorí mi: 
.Už tam môj repertoár poznajú, tak chcem prísť s niečím 

novým. Napíš mi nejakú l'udovú!" 
.A čo som ja ľud?" 
.A nie si?" 
Napísal som mu tých ľudových veľa- a čuduj sa svete, vďa

ka Milanovi naozaj zl'udoveli, neraz ich počujem nielen z roz
hlasu, ale i z celkom neznámych úst pri nejakej vatre. Nebu
dem teraz prezrádzať, ktoré to sú, aby ma fokloristi nezablu
šili. Alebo: 

predsa aspoň jednu? 
Milan mi vždy dal prvú strofu - k nej chcel ďalšie. Tak to 

bolo i s piesňou Koby ja mal milú Hanku. 

Prirobil som m~ k tej Hanke ešte sériu ženských mien, ale iba 
pod podmienkou, že bude spievať i o tej mojej Oravke, hoci sa 
volala Oľga a to meno neznelo celkom ľudovo. Sl'úbil a spieval. 
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Koby ja mau milú Oľu, 
šiou by s ňou na stodolu. 
Ej, tam by som sa na i1u pozreu, len tak pozreu 
a šiou by som dolu. 

Posledná príhoda bude čerstvá a smutná. 
V pondelok IO. júla ma pozval aj s dvoma dcérami Stano 

Radič do televíznej relácie Mám faktickú. 
Dcéra Katka na jej záver zaspievala pieseň Bratislavská ká

va, ktorú pre ňu a na moje slová zložil Jaroslav Filip. 
Bol to taký nočný pozdrav Jarovi- vedeli sme, že sa na tú 

reláciu díva. 

Pri krásnom modrom Dunaji 
sa Bratislava budí 
a Dunaj beží ako film, 
čo rudi neunudí. 

Hneď zrána Bratislavčania 
sa do kaviarní trúsia -
a Dunaj, ten svoj krásny lilm, 
si znova pozrieť musia! 

Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí 
po kaviarenských oknách ako po plátnach kín! 
Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí! 
Ten [ilm sme milovali, 
už keď sme boli malí! 
V nijakom kine na svete sa nehrá krajší film! 

Pri krásnom modrom Dunaji 
sa Bratislava budí 
a Dunaj beží ako film. 
čo ľudí neunudíl 

Bola to posledná Jarova káva. Na druhý deň ráno zomrel. 

V PRAHE 14. ]. 2000 - [UBOMfR FELDEK 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

KULTÚRNY MOST 2000 je názov podujatia, ktoré so koná od 

15. septembra do 15. decembra pri príležitosti otvorenia no

vého 16 km dlhého mostu medzi Dánskom o Švédskom o za

hŕňa výtvarné umenie, architektúru, tanec, divadlo o hudbu . 

V rámci tohto veľkého projektu patrí k najväčším podujatiam 

festival ,Tisíc rokov hlasu" s viac oko sto koncertmi v regióne 

(Dresund, vytvorenom pri príležitosti ,suchozemského" spojenia 

oboch škandinávskych štátov. Základnou myšlienkou tohto 

hudobného festivalu je fakt, že hlas je no jednej strane výcho

diskom každej ľudskej komunikácie o no strane druhej je pra

meňom individuality o rozmanitosti; je prostriedkom individuál

neho o kolektívneho kontaktu o má nekonečný estetický roz

mer. Festival má, pravda, aspekt historický i súčasný, zahŕňajúc 

všetky žánre hudby, všetky vekové kategórie o najrozmanitejšie 

plliestory. Hlavnými organizátormi sú Švédsky o Dánsky kultúr

ny inštitút, ktoré počnúc od koncepcie ož po realizáciu prevzali 

zodpovednosť zo celé podujatie, pričom spolupracujú s rodom 

ďalších dánskych i švédskych organizácií. 
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HUDOBNE MEDIUM , , 
NOVEHO MILENIA 

Už OD ZAČIATKU SVOJEJ PREZENTÁCI E V PRVÝCH JANUÁROVÝCH DŇOCH VYVOLÁVA NOVÁ SLUŽBA INTERNETOVEJ STRÁNKY MP3.COM KONTRo

VERZNÉ REAKCIE; POČNÚC VIZIONÁR'SKYM NADŠENÍM OBDIVOVATEWV NOVÝCH INTERNETOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A HUDBYMILOVNÝCH FANÚŠI

KOV CEZ ZÁVISTLIVÉ POHĽADY MALOPREDAJCOV CO Aí. PO SÚDNE ŽALOBY HUDOBNÝCH VYDAVATEĽSTIEV, AUTORSKÝCH OCHRANNÝCH 

ORGANIZÁCI l SAMOTNÝCH INTERPRETOV. 0 ČO VLASTNE IDE? 

MP3 je hudobný elektronický formát, kvalitou so blížiaci digitálnej no- hudby po sieti. Znamená to, že sám neponúka produkt poškodzujúci 
hróvke kompaktného disku, čím je jeho existencia vo virtuálnom svete autorské právo o teda so naň vzťahuje zákonná klauzula chrániaca no-
sietí pochopiteľne obrovskou konkurenciou fyzickým CD. No tento fakt príklad prevádzkovateľov internetových služieb pred obvineniami zo ší-
so nabaľuje niekoľko problémov, vznikajúcich rýchlo o paralelne renio škodlivého obsahu. Každopádne, MP3.com oj Nopster zatiaľ sú-
s novými koncepciami internetových vývojárov. V posledných mesia- dy prehróvojú o ťahanie zo kratší koniec ich privádza k rokovacím sto-
each tieto problémy zoskočili americké súdy - USA sú vďaka bezkonku- lom. Kompetentní z MP3 .com so napríklad v máji dohodli so 
renčnej rýchlosti vývojo logickou kolískou precedensov v tejto oblasti. spoločnosťou Broodcost Music lncorporotion no licenciách pre takmer 

Už niekoľko mesiacov trvajúci súdny proces začo l žalobou Asociácie 45 miliónov piesní, ktoré môžu .bez problémov• umiestniť no interne-
amerických nohróvocích spoločností (Record ing Institute Association of tovú stránku. Rokovania prebehli oj so zástupcami najväčších hudob-
Americo, ďalej RIM), ktorá obvinilo MP3.com z porušenia autorských ných vydovoterstiev. Zakladateľ MP3.com Michael Robertson vyslal 
práv týkajúcich so šírenia hudobných upokojujúce signály no júnovom stretnutí internetových podnikateľov. 

nahrávok. Ťažiskom sporu je Tu so nechal počuť, že hlavným cieľom podnikania v oblasti hudby no 
služba My.mp3.com, ktorá .. internete by v budúcnosti nemalo byť konkurovanie jestvujúcim .tehla-
je akousi virtuálnou hu- ~ vým" obchodom cez analogický on-line predaj, ole orientácia no vytvo-
dobnou knižnicou pre čle- 0~ renie nového alternatívneho zdrojo ziskov. Robertson navrhuje v ranej 
nov: zaregistrujete so, do l My. fáze vývojo tohto nového odvetvia sústrediť so no skvalitnenie 
svojho počítača vložíte MP. ponuky, v ktorej treba pomiešať ,obsah", teda po-
CD, ktoré máte domo, 3 nuku hudobných formátov so .služ-
My.mp3.com ho .prečíta• vďo- e ca bou· . Podľa neho má budúcno-
ko špeciálnemu programu Beam-it, a ak so titul nachádza • l~ sť napn1dad využitie on-line hud-
v databáze tejto služby, dostane so no vaše virtuálne konto. Z neho si l l J by v obchodných priestoroch, 
v budúcnosti môžete vypočuť CD vo formáte MP3, o to kedykoľvek, no pričom každý obchod-zákazník si 
akomkoľvek počítači a kdekoľvek (okrem toho pracuje sa už aj na vývo- môže vytvoriť vlastné menu špeciálne pre t~torú časť dňo. (Možno to 
ji špeciálnych prístrojov no on-line prehróvonie MP3 formátov). Jedno- znie oko sci-fi, uvedomme si však, že poplatky zo telefón sú v USA zene-
ducha, CD nemusíte fyzicky prenášať a takýmto spôsobom si môžete dbaterné a užívatelia sú bežne celodenne pripojení na zvláštnej linke.) 
vybudovať vlastnú virtuálnu knižnicu. Potiaľ vyzerá všetko v poriadku - Spor .malých" internetových pionierov s mamutími nahrávacími spo-
CD ste si predsa riadne zakúpili a svojím spôsobom si ho .archivuje- lačnosťami so v letných mesiacoch dostal už oj pred Kongres, kde pre-
te". To je oj oficiálno interpretácia MP3 .com, odvolávajúca sa okrem behlo niekoľko vypočutí. No strane žalobcov so mediálne osi najviac zvi-
iného no legálnu možnosť vyrábania kópií pre domácu potrebu. Prob- diteľnili členovia skupiny Metollico, ktorí súdu doručili zoznam 335 000 
lém nastáva vtedy, ok si fyzické cédéčko (napokon, už ich vlastne oni ne- ľudí, údajne nelegálne obchodujúcich s ich nahrávkami, o vymieňanie no-
potrebujete - máte ich predsa k dispozícii vo formáte MP3) začnete hróvok cez Nopster prirovnali k vykrádaniu obchodov. Ro per Ch uck D. zo-
s pri ateľmi vymieňať o vybudejete si tok oveľa väčšiu virtuálnu knižni- se tvrdí, že Napster je novým médiom pre komunikáciu interpretov s ich 
eu, než je množstvo vami zakúpených CD. Samozrejme, toto so už ne- fanúšikmi, o preto by sa mol vnímať oko akýsi novodobý druh rádio, kto-
páči nohróvocím spoločnostiam, ktoré takto prichádzajú o zisky. Neho- rý je v konečnom dôsledku podporným mechanizmom predajo. Medziča-
voriac o tom, že so naskytajú obrovské možnosti čierneho obchodu som vznikli viaceré štúdie, zaoberajúce sa reálnym dopadom MP3 
s vi rtuálnymi CD. o programov typu Nopster no obrat predajcov CD. Štúdio, skúmajúca 

Ale to nie je všetko. Ak si chcete rozšíriť vlastnú hudobnú ponuku vzorku kanadských fanúšikov využívajúcich služby programu Nopster, 
v MP3, no internete je ďalšia, pre vlastníkov autorských práv ešte .ob- ukázalo, že väčšino fanúšikov si nahralo jednu-dve skladby nového CD 
ludnejšia" služba. Program Napster dokáže vyhľadať rud í, ktorí majú o následne si ho aj zakúpilo. No druhej strane výsledky štúdie, ktorá so 
v počítači vami požadovanú skladbu - o tú máte k dispozícii zadarmo! zameralo no predajne v okruhu päť mn od vybraných amerických vyse-
No o okolo 10 miliónov registrovaných členov z celého sveto je viac než koškolských zariadení s množstvom študentov sťahujúcich si hudbu z in-
slušnou databázou. Toto .vymieňanie" po sieti, ktoré považujú mnohí ternetu, hovoria o 7 % poklese predajo v roku 1999, ktorý v USA v prie-
interpreti i vydavatelia zo hrubé porušenie ich autorských práv, inšpi- mere stúpol o 12 %. Do inej roviny posunuli debatu ochrancovia prírody, 
rova lo k druhej sérii súdnych žolob. oceňujúci ekologickosť formátu MP3, ktorý oko cédéčko bez .fyzického te-

Argumentácia odporujúcich si strán potvrdzuje, že celý proces bude lo" o zbytočného obalu šetrí životné prostredie ... 
ešte ťažkým orieškom. Proti spomínanému tvrdeniu MP3.com o istom Zdalo by so, že vydavatelia, predajcovia o interpreti majú z interne-
druhu .archivovania" zakúpených nosičov ich legálnym kopírovaním tu strach. Nie je to celkom tok. Internet je oj pre nich vhodným mé-
pre vlastnú potrebu stojí názor RIM, že kópiu nerobí majiteľ fyzického di om - či už oko priestor pre reklamu alebo pre alternatívny spôsob 
CD, ole ďalší subjekt, teda MP3.com, navyše no komerčné účely a bez predajo. Cieľom sporov nie je oni tak ,likvidácia " nepriateľa, lež vynú-
povolenio vlastníko práv. Prevódzkovoter stránky Nopster.com so zase tenie si mieru, počas ktorého platia určité pravidlá. 
bráni tým, že jeho program slúži len oko akési .potrubie" no prenos ANDREA SeREČINOVÁ 
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Jednou l najoriginálnejších osobností slovenskej folkovej scény je 
ZUZANI\,HOMOLOVÁ. Nadchýňa sa všetkým wstarým" ale i tragikou 
a lyrikou l'udových balád. Vlastnú tvár nestráca ako speváčka s gi
tarou, ale ani ako učitel'ka výtvarnej výchovy plnej hudby. 

Potichu. • • 
ra S vaším menom sa dnes na Slovensku spája predovšetkým folková pie
seň. Pôvodným povolaním ste však výtvarníčka-pedagogička. Aka a kde sa 
začal váš vzťah k hudbe? 
V detstve som navštevovalo všetky možné odbory vtedajšej ĽSU: výtvarný, 
dramatický ole oj hudobný, v rámci ktorého som chodilo desoM-okov no hus
le. No gymnáziu som husličky odložilo na skriňu, dalo som si kúpiť gitaru 
o pomo ly som trápila prsty na trojo kordových pesničkách, čo bola majo pr
vá veľká, hoci bolestivá inšpirácia. To podstatné so udialo počas mojich štú
dií no FFUK v Prešove, kde som bolo členkou známeho študentského diva
delného súboru, ktorý dodnes funguje. Tu so spojili schopnosti recitátorské, 
divadelné s hudobnými. Najdôležitejší v mojom živote bol ročný pobyt vo 
Francúzsku, kde som mohla bližšie pričuchnúť ku - vtedy už vo svete fungu
júcej - vlne folku. Tom mo očaril nielen folk anglosaský, ale aj ten miestny 
francúzsky. Po návrate som so zočolo orientovať na slovenské ľudové bolo
dy. Keďže som no FFUK študovalo slovenský jazyk o literatúru, vedelo som 
veľmi dobre, najmä po skúškach zo staršej slovenskej literatúry, o literár
nych zdrojoch ľudových balád o legiend. Pomaly som so v problematike zo
rientovalo, prepisovalo sam si texty i melódie, prispôsobovala sam ich svoj
mu hudobnému vnímaniu, ktoré nebola folklórne, naopak, bolo ovplyvne
né - oko inak - rockovou generáciou 60. rokov. Skôr som cítilo bluesovo než 
,autenticky' folklórne. Z toho sa vlastne vykľulo to, ča robím dnes. 
b Bali ste členkou českého pesničkárskeha združenia ~afrán ... 
Šafrán bolo združenie, ktoré vzniklo v Prahe začiatkom 70. rokov. Akosi ma 
vypátrali. Bolo to veľmi jednoduché: Jaroslav Hutka mol v Bratislave koncert 
a ľudia v jednom študentskom štúdiu mu pustili nahrávky z koncertu, ktorý 
som tam malo pred ním. Okamžite mi nechal odkaz, nech mu zavolám 
a nech prídem. Tak som v rokoch 1974 až 1976 začala tráviť víkendy v Pro
he a na priľahlých českých scénach, na spoločných alebo samostatných kon
certoch. Vtedy som vlastne navštívilo prvé zaujímavé folkové festivaly, čo 
bolo pre mňa veľmi podnetné. 

Koncom 70. rokov bol Šafrán rozprášený - súviselo ta samozrejme 
s rôznymi politickými dôvodmi, Chartou 77 atd'. Protagonisti Šofránu bud' 
bali rôzne umlčiavaní, alebo museli emigrovať. Zvláštne je, že to, čo sa ne
dalo robiť v (:echách, dalo sa zrazu robiť na Slovensku. Tak vzniklo sloven
ské pesničkárske združenie Slnovrat, ktoré začalo fungovať v bratislavskej 
pivničke U Rolanda. Moli síce nepatrnú, no zato veľmi úprimnú a pravidel
nú klientelu, striedala sa tam najmä mládež stredo- a vysokoškolského veku. 
b V 70. rokoch ste mali veľmi pozitívny ohlas v radoch kritiky. Napriek 
tomu oficiálne inštitúcie ostali voči vašej tvorbe chladné. Ako ste to vtedy 
vnímali? 
Vďaka tomuto ,nezáujmu' sa venujem dodnes svojmu povolaniu, na ktoré 
mám papiere - t.j. práci pedagóga vo výtvarnom odbore no ZUŠ. Hudobnú 
časť môjho života som vždy považovalo za svoje hobby. Možno to bol únik, 
možno druh sebaobrany, ole nikdy som so nepokúšalo z hudby žiť. Úprimne 
povedané, v tých časoch, ked' to ešte bolo možné, to súviselo s účasťou na 
rôznych udalostiach a festivaloch socialistického charakteru. A toto naozaj 
nikdy nebolo mojim krédom, nerada by som sa podvolila nejakému názoru, 
alebo mienke niekoho iného. Ďalším dôvodom bolo možno to, že som malo 
no interpretáciu ľudových balád iný pohľad než vtedajší ,oficiálni majitelia' 
folklóru. Aj ked' veľké folklórne súbory sa vtedy samozrejme nezaoberali 

baladou - nebolo pre nich dostatočne atraktívnym materiálom. Využívali 
,animovanejšie', dynamickejšie výrazové prostriedky. 

Moja mamička síce veľmi krásne spievalo ľudové piesne - spievali sme 
ich spolu dvojhlasne a dodnes ich mám rada - nikdy mo však silne ne
ovplyvnil autentický oni štylizovaný folklór veľkých oficiálnych súborov. Vy
rástla som v meste pri Beatles a pri inej hudbe, no kultúrny odkaz generácií 
nášho národa považujem zo veľkolepý dar. Jo som sa ho zmocnilo tok, oko 
som chcela o ako som najlepšie vedela. 
ra Súvisia spomínané kamenné tváre inštitúcii s tým, že ste svoje prvé LP 
vydali po viac ako pätnástich rakoch? 
Áno, to je úplne konkrétny príklad. Asi v sedemdesiatom druhom roku pod
nikol Viktor Szorko, dramaturg ľudovej hudby v Opuse, ,revolučný čin'. 
Inšpirovaný košickou televíziou, v ktorej so mnou natočil Peter Hledík tri die
ly ,klipov' ľudových balád, zo riskoval a vydal moju prvú malú platňu s dvo
ma baladami. Odvtedy platilo medzi Opusom o mnou nepísoná dohoda 
o vydaní ďalšieho titulu. Každý rok sa to však odsúvalo nabok. Hlavným ar
gumentom bola tragickosť, depresívnosť a nekonštruktívnosť ľudových ba
lád v radostnom socializme, navyše v nich bolo množstvo sakrálnych motí
vov, ktoré boli v tých časoch tiež nepoužiteľné. Takže naozaj som svoje prvé 
veľké LP vydalo až v osemdesiatom deviatom roku. 
ra Vo vašom repertoári má balada dominantné postavenie. Čo vás na nej 
fascinuje? 
Som romantik, človek, ktorý má rád staré veci, staré historky, má úctu 
k starým hodnotám. Na balade ma fascinuje jej samotný príbeh, krásny ja
zyk, neuveriteľná ,vyšľachtenosť' príbehu podčiarknutá nádhernou skrat
kou, poetizmami, lyrickými pasážami. Jej príbeh je neuveriteľný, prekvapivý, 
nevyspytateľný. Tragické konanie ľudí v balade je nepochopiteľné pre tých, 
čo sú na povrchu problémov, kým so ich tieto veci nedotknú ... 
b Je balada reálnym pdbehom? 
Určite to nie je reálny príbeh, ale príbeh, ktorý z reality vychádza. Viem si 
predstaviť určitú udalosť, ktorá v minulosti tak veľmi oslovila svoje okolie, že 
sa ústnym podaním prenášalo ďalej. 
b Môže pdbeh balady oslovi( aj poslucháča dnešnej doby? 
Oslovuje. Viem to z reakcií poslucháčov. Sú šokovaní. Niektorí z nich denne 
čítajú titulnú stranu Nového času a nemi hnú oni okom nad ,príšernosťami', 
ktoré so tam uvádzajú. Ale po koncerte sa mo prídu spýtať, oko je možné, 
že spievam také ,strašné' veci? Každopádne balada aj naďalej oslovuje. 
A mňa baví. 
b V Čechách je folková scéno oveľa živšia oko no Slovensku.' Prečo je no 
Slovensku len pár známych folkových mien? 
V (:echách to jednak začalo oveľa skôr. Praha oko centrum folkového hnu
tia bola kultúrne oveľa bohatšia, podnetnejšia a zrejme sa tam ,premieľalo' 
oveľa viac folkových ,živlov'. A potom, to musím rozhodne podčiarknuť, 
v (:echách bolo viac oddaných organizátorov a ľudí, ktorým záležalo na 
tam: aby folková pieseň žila. Na Slovensku sa to dialo inak. Oddanými boli 
m~imálne študentskí potentáti, ktorí nadšene pracovali v študentských klu
boch, ole akonáhle opustili školské lavice, odsťahovali sa, žili svoj život a tie
to veci ich väčšinou prestali zaujímať. Ďalšia generácia, ktorá po nich na
sledovala, už ani nevie, že také niečo existovala, takže dnes - najmä pa re
volúcii -je vo vedomí mládeže jedna hlboká diera. 
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la Na vašej prvej LP Čas odchádza z domu hrá štúdiová skupina Dobrá úro
da, ktorá podľa môjho názoru pomáha vytvori( v piesňach výbornú atmos
féru. Napriek tomu v nasledujúcich albumoch spolupracujete už len s jed
ným hudobníkom. Prečo? 
Prvé LP bolo pre mňa ohromným prekvapením - jo som piesne nahralo len 
s gitarou o dalo som ich Vladimírovi Mertovi, ktorý zavolal do svojho praž
ského štúdio množstvo rôznych hudobníkov o poriadne so s materiálom po
hraL Veľa ľudí mi hovorilo, že bohaté aranžmán piesni so presadzuje no môj 
úkor, ole mne so veľmi páčilo, že do toho vstúpilo toľko ľudí o farieb. Jo som 
však bolo v Bratislave o Vladimír so ara"nžérsky realizoval v Prahe. Pri tvor
be ďalšej nahrávky som chcelo byť prítomná, o oslovilo som po niekoľkých 
predchádzajúcich spoločných vystúpeniach Jíi'iho Stivíno. S posledným pro
jektom som so obrátilo na Vlastu Redlo. Slovenské balady ha veľmi oslovili, 
dlho nad nimi uvažoval, dlho ich aranžoval o potom so rozhodoval či ta 
náhodou všetko nezmaže, lebo mol pocit, že 
hlas o cappella by bol pre balady najvhod
nejší. No nakoniec uznal, že pravdepodobne 
by si ten projekt málokto kúpil o že pre 
európske ucho je lepšie bohatšie aranžmán. 
Ďalším dôvodom, prečo sú ostatné projekty 
komornejšie, je oj to, že som skôr takým sa
morastom - osi by som nedokázalo mať ka
pelu o rešpektovať spoločný rytmus, pretože 
s rytmom rodo narábam voľnejšie. 

la Nemyslíte, že folk, ktorý kedysi prezento
val nezávislý životný štýl, bal plný nepohadl
nej sociálnej a politickej kritiky (najmä v Če
chách), sa uberá dnes tou jednoduchšou ko
merčnou cestou? Je to vôbec ešte folk 
v pôvodnom zmysle slovo? 

nom Guttiérezom. Súbor Ghymes, ktorý oslávil pätnáste jubileum so dovte
dy na obrazovke STV neobjavil, takže jo som to považovalo zo takú .ozdo
bu'. Ďalšími hosťami bala napríklad vynikajúco mladá speváčka Radúza, 
potom skupino Sklo, Ceskomorovská hudební společnost, Dagmar Andrto
vá, Vlasto Redl o ďalší. 

la Kto vás v poslednej dobe najviac oslovil z hudobníkov? 
Je ich mnoho. V poslednom čase so zaoberám Miqueoom Mantonorom 
a jeho Východným vetrom (Vent ďest). Je obklopený rôznymi muzikantmi 
z každého kúta Európy a oj z mimoeurópskych krajín. No tomto projekte mo 
fascinuje otvorená platforma, kde komunikujú hudobníci, ktorí by so inak 
pravdepodobne nikdy nestretli: napríklad Ghymes zo Slovensko o francúzski 
jozzmoni. 
la Akú hudbu okrem folku máte ešte rada? 
Mám rodo klasickú hudbu, hudbu 20. storočia - Novú hudbu, tiež mám ro

do jazz. Nemôžem zabudnúť oni no rockovú 
hudbu, s ktorou som vyrastalo, o zaujímavé 
sú pre mňa oj nové prejavy populárnej hud
by. Nemám rodo dychovku, Senzus o podob
né typy. 
la Ste otvoreným človekom, prístupným no
vým nápadom, súvislostiam - aka sa ta 
prejavuje vo vašej práci výtvarníčky-pedago
gičky? 

Som členkou Asociácie učiteľov hudby, ktorá 
zastrešuje pedogógogov všetkých typov škôl, 
teda oj sekciu ZUŠ. V posledných rokoch so 
práve no tejto pôde usilujem spolupracovať 
s kolegami - hudobníkmi o dramatikmi. Raz 
do roko robíme pre učiteľov ZŠ o ZUŠ 
workshopy no VŠMU, no ktorých spolu s deť
mi vytvárame hudobné, dromoticko-pahybo
vé, výtvarné dielne, najskôr jednotlivo, potom 
spoločne. 

Ja si to netrúfam hodnotiť. Je to zrejme od
raz dnešnej doby. Pamätám sa, oko pa re
volúcii, keď akosi vyprchalo vôľa, respektíve 
chuť politicizmu, zdalo so, že so folk stol ne
opodstatneným o že teraz už nebudeme mať 
proti čomu bojovať (nehovorím to za seba, le
bo jo sam bolo trochu no okraji tohto ,revo
lučného' folku). Veľmi skoro so však zistila, 
že je o čom, proti čomu o pre koho hovoriť. 

S HUSLISTOM S. SMETANOM 

No mojom pracovisku vo výtvarnom odbo
re ZUš-Sklenárová je momentálne inštalova
ný 15. ročník tzv. ARTPARÁD. Ide a veľkolepú 
výstavu prác žiakov v objekte celej školy, va 
všetkých vnútorných priestoroch školy o vy
lieza oj von no opadané omietky našej budo

Samozrejme, v Cechách so dnes vyvijo folková scéno inak. Mnohí folkoví 
protagonisti sú ochotní viac sa prispôsobiť podmienkam o dopytu divákov, 
a to je osi to, čo so nazýva komerčný, úspešný folk. Stavili no to, ča so ľuďom 
páči. No mnohí zostali tvrdohlavo sami sebou, napríklad Ivo Bittová, Dag
mor Andrtová, Jirí Dedeček, Radúza o ďalší. 

la V minulom raku ste sa zúčastnili na medzinárodnom festivale v Rudol
stadte (Folk und Tanz Festival Ruda/stadt) .. .. 
V Rudolstodte sme dostali obrovskú 90-minútovú plochu. Spolu s huslistom 
Samom Smetanom sme vytvorili prvú slovenskú formáciu, ktorá kedy vystú
pilo no tomto mamuťom podujatí. Poctou pre nás bolo oj to, že so nahráv
ka z našeho koncertu ocitlo no výberovom reprezentatívnom CD. Zisk z je
ho predajo bol venovaný príprave ďalšieho ročníka festivalu. Aj keď sme 
tam zaspievali niekoľko inonárodných aleba inojazyčných pesničiek, pod
statou celého koncertu bali slovenské piesne. Asi išlo o celkový výraz, nála
du, čo ľudí oslovilo, lebo tom vydržali ož do konco o ešte chceli niekoľko prí
davkov. Netýkalo so to iba nášho koncertu s huslistom Samom Smetonom, 
ole každého koncertu. Ci spievali o hrali Uzbekistanci, Chorváti alebo Ko
rejský národný súbor, či boli rečovo zrozumiteľní alebo nezrozumiteľní, pub
likum bolo vždy otvorené, ochotné prijímať to, ča nemá bežne, čím ho ne
obklopujú média denno-denne. 
la Moderujete a dramaturgicky sa podieľate na folkových koncertoch, kto-

ZUZANA HOMOLOVÁ 

(nar. 1948 v Ružomberku) 

diskografia 

SP Išlo dievča po vadu (Opus 
1972) 

LP Čas odchádza z domu (Opus 
1989), spolupráca s Vladimírom 
Mertom 

ré možno zaži( naživo v Bratislave 
alebo prostredníctvom Slovenskej 
televízie, pod názvom ,Urobme si 
ticho' ... 
Snažím so tu predstavovať najmä 
ľudí, ktorí so istým spôsobom folk
lóru dotýkajú, alebo z neho vychá
dzajú, voriujú ho. Do prvého prog
ramu som zarodilo napríklad sú
bor, ktorý mo veľmi zaujal -
Ghymes o Zuzanu Novorovú s Ivá-

vy. Nielen žiaci, ole oj širšia verejnosť si tu môžu pozrieť, čo so no našej ško
le udialo zo posledné mesiace. Každý rok so zaoberáme určitou témou za 
všetkých možných smerov - inšpirujeme so rôznymi materiálmi, technikami, 
pozývame si ľudí k debatám na danú tému. V tomto roku no tému Mýty 
o legendy. V roku 1995 sme robili Artporádu no tému ,Mjúzik'. Celá výsta
vo vzniklo no základe inšpirácií hudbou - boli tom napríklad abstraktné vy
jadrenia Bacho, portréty jozzmanov, vizuolizácie, ilustrácie. Iným výtvarným 
vyjadrením bolo kolekcia maľovaných záznamov Rovelovho Bolera. Deti si 
najprv urobili grafický ,rytmický" záznam, no ktorý noboľovoli farebnú šká
lu postupne so pridávojúcich nástrojových skupín. Súčasťou práce bolo po
hybová improvizácia. 
la Takýto synkretický pohľad však nie je pre dnešný systém nielen umelec
kého školstva typický ... 
A to je, podľa mňa veľká škoda. Mnohí žiaci výtvarného odboru chodia oj 
no hudobný nástroj o mne pripadá celkom prirodzené využiť tieto ich schop
nosti - teda nielen maľovať pri počúvaní hudby, ole oj so o nej rozprávať, 
hrať no hudobných nástrojoch, nechať spievať žiakov, ale oj im spievať ... In
tegrácia rôznych umeleckých vyjadrení je pre vývoj detí určite pozitívno - sú 
citlivejšie, dokážu lepšie vnímať súvislosti. Pestuje so tým oj ich tolerancia 
nielen voči rôznym druhom umení, ole oj rôznym žánrom. Som presvedče
ná, že čosi také by so mohlo diať oj no hudobných odboroch. Napokon, 
v BO. rokoch bolo do metodík hudobných odborov zavedená oj improvizá
cia. Pamätám so no pobúrenie mojich kolegov, ktorí ju striktne odmietali 
učiť, pretože no to nie sú učebnice o príručky ... Súviselo to oj s ich dodnes 
trvajúcim nadradeným pohľadom no ,iné' hudobné žánre. Preto oj po 
dvoch rokoch improvizácia z osnov vypadlo. Našťastie viem o kolegoch, kto
rí so improvizácii oko rozvijaniu elementárnej tvorivosti detí, napriek tomu 
venujú. 

Hudobná výuka je veľkou pr~ežitosťou formovať nielen hudobný vkus de
tí. Je známe, že sluch je zo všetkých zmyslov najviac atakovaný médiami, 
o preto by sme ďeťom moli dať možnosť zorientovať so o vybrať si. la 

PRIPRAVILA MARTINA PEKÁRIKOVÁ 

LP Homolová - Stivín (Opus 1991, 
reed. Bonton 1997) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• modulácie 
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CD Slovenské ľudové balady (Po

vian Records 1995, reed. BMG 
2000), spolupráca s Vlastom 
Redlom 
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l Vladimír Rusó 
POZNÁMKY K STAREJ RÓMSKEJ HUDBE 

.Romoňi giľle }iles tor ove/ kilo jilo. • 
Rómsko pesnička vychádza zo srdca - o prichádza k srdcu. 

Rozporuplný pralsens 
Je teplý podvečer. Mladí i starí so chcú porozprávať, posedieť si v prí
jemnom prostredí o skrášliť si koniec dňo. Zamieria do vinárne, kde 
hrajú Forkošovci či Olóhovci či akí - ich hudbu majú ľudia rodi oko ví
no. Tu sladko spievajú husle, brnká zvučný cimbal, klarinet trilkuje o ba
so všetko príjemne podfarbuje ... 

V noci napadlo snehu! V rómskej osade polonahé o bosé Cigánčen
ce behajú po snehu o bezstarostne šantia. Ich otcovia sú domo, 
v chatrči. Do roboty ich nechcú, sú čierni, Cigáni. V osade nie je vodo, 
elektrina, oni kanalizácia. Deťúrence do školy nechodia, po slovensky 
vedia len veľmi mólo ... 

Dva veľmi rozdielne pohľady na konfliktnú prítomnosť rómskeho et
nika. Úvaho o starobylosti rómskej hudby azda pomôže zmierniť inte
retnické napätie, ktoré pod vplyvom nacionalizmu, šovinizmu, tribaliz
mu o xenofóbie môže vygrodovoť do absurdných rozmerov. No nacio
nalizmus o xenofóbia ešte nikdy nepriniesli pozitívne plody, zato 
koexistencia vždy obohacovalo. A poklady rómskej hudobnej minulosti, 
o ktorej sami Rómovia takmer nič nevedia o majoritná spoločnosť ešte 
menej, zaiste môžu prispieť k zlepšeniu spustnutých vzťahov o dať od
povede no mnohé otázky. 

Pôvod etnonyma Cigán 
Etnonymum Cigán pochádza z gréckeho slovo Athigonoi o to znamená 
čistí, nedotknuterní, čo je asi narážka na najnižšie kostové postavenie 
v pravlasti tohto etnika -v Pondžóbe v Indii. Označenie Cigán teda nie 
je pejoratívne. Ale sloveso cigániť (klamať) už áno. Vo svojej reči, v róm
čine, ktorá je príbuzná sanskritu, so sami označujú zo Rómov. Histo-
rické etnonymum Cigán je teda Aegyptiaco - quos Cingoros 
exoetnické o Róm endoet- vocomus" (Naozaj biedny 
nické. Anglické oznoče- rod egyptský, ktorý so sám 
nie Gypsi o francúzsko- nazýva Cigáni), alebo 
španielske Gitano so króro Žigmunda z roku 
vzťahuje no mýtus, 1423: .Ut Cigonos ... 
ktorý Rómovia ro- si outem inter ip-
zširovoli oj sami, sos oliquo Zíza-
že totiž vraj prišli nia• (A Cigáni ... 
z Egypta. Tok je to medzi nami oko 
vo výroku krárov- jedovatá buri-
nej Izabely (vda- no); špecialisti 
vy po uhorskom starej gréčtiny 
kráľovi Jánovi Zó- tvrdia, že dzi-
poľskom) z roku dzania je slovo 
1557: .l psi de me- arabského pôvo-
dis phoroonum si- du o znamená 
ve Cingonorum• burinu, po ktorej 
(Medzi nimi sú fo- so človeku alebo 
roóni, čiže Cigó- zvieraťu pletú no-
ni), alebo oj Ju- hy o má pomätenú 
rajo Turzu hlavu. Zistilo so, že 
ku 1616: jediná jedova-

tá trávo 
medzi 

čeľaďou lipnicovitých je Lolium Temulentum, mätonoh mámivý. Takže 
Cigáni neboli považovaní len zo burinu hociokú, ale zo burinu smrto
nosnú, jedovatú. Už v rokoch 1250-1260 spomína kronikár Bélu 11.: 
.Cingororum hoereticorum .. ." (Cigáni kacíri). V Anglicku so sami 
označovali oko Romani Rye, dnes Romanichal, v hindí Rámandí Raj, čo 
znamená .túlavý ľuď. Dáni o Švédi ich označujú Tateru (Tatári) o Fíni 
Hustalainen (čierni). 

Tieto etnonymó vyjadrujú xenofóbny postoj majoritnej spoločnosti 

všade v Európe ... A pritom hudba Rómov je príťažlivá, podmanivá 
o stará rómsko hudba vyžaruje pokoj ... 

Erdendetiko phurani djili (veľmi staré piesne) kontra novouhorský 
štýl 
Stará rómsko hudba je pre väčšinu poslucháčov verkým prekvapením. 
Nemá totiž nič spoločné s tým, čo dnes hrávajú cigánske kapely vo vi
nórňoch alebo no festivaloch ľudovej hudby (platí to oj o slávnej sto
člennej cigánskej kapele z Budapešti). To, čo dnes chápeme pod poj
mom .cigánsko hudba", je novouhorský štýl. ktorý sformovali slávni 
rómski primóši: Ján Lovotto z Pustých Úľan, Ján Bihori z Veľkého Bio
havo, Ignác Ružička z Rače, Cinka Panna zo Slonej o iní. No ich tvorbu 
nadväzovali popri rade ďalších skladateľov Franz Liszt vo svojich Uhor
ských rapsódiách o Johannes Brahms v Uhorských tancoch . • Uhorské 
rapsódie" o .uhorské tance" by so moli skôr nazývať Cigánskymi rapsó
diami o tancami, hoci v novouhorskom štýle. Používa so v nich hiotus 
o tritonus, bežne používané intervaly v rómskej hudbe, ole novou horský 
štýl je cigánsky iba spôsobom interpretácie, všetko ostatné je založené 
no maďarskej o slovenskej ľudovej piesni - je to subtílno komorná hud
ba, s ktorou Róm nešiel no trh, ole hrával o spieval si ju pred čerchou 
(stonom) sám pre seba. Godžom (ne-Rómom, neperojotívny výraz) 
Róm hral čokoľvek si priali, i keď no svoj spôsob: piesne slovenské? 
maďarské? ruské? rumun- novouhorskou hudbou o phurika-
ské? ... ole cigánske si hral ni djili vôbec nepoznali. 
len pre seba. Sú jeho in- Tento jav je osi všeo-
tímnym vlastníctvom. Zo- becný. Keď sme 
hral som mnohé piesne vo hra li no festivale 
vlastnej úprave no čem- v Kodani starú 
bole rôznym Rómom, rómsku hudbu, 
oj profesionálnym 
hudobníkom, 
o bol som 
veľmi pre
kvapený, že 
nepoznali oni 
jednu (okrem 
None odo lovuta
ris), hoci som hral 
piesne o tance z ich 
rodisko, ktoré s rodi-
nou hrá
voli v ko
pele od 
malička. 

Živili so 
totiž 
iba 

. 

dónie, ktorý 
nos prog
ram nakrú
cal no video 
záznam, ne
poznal oni 

jednu zo skla
dieb, hoci sme 
hrali (Musa 
antiqua) pies
ne z Anglic
ko, Španiel

sko, Slovensko, 
Sed mo-

hrad sko 
o Rusko. 

.EGYPŤAN" A .EGYPŤANKA". RENESANČNÝ PORTRÉT RÓMOV, KTORÍ BOLI OZNAČENÍ AKO EGYPŤANIA 

modulácie 
so 
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Poslucháči moli pocit, že boli no koncerte renesančnej o barokovej ko
mornej hudby o nie no koncerte s cigánskou tematikou napriek tomu, 
že náš spevák spieval iba v starej rómčine. 

No a kých hudobných nástrojoch hrávali Rómovia kedysi? 
Dnes sú v rukách Róma najčastejšie husle. No perzský básnik Abú' I-Kó
sim Monsúr Firdausi (okolo 935- 1020/ 1025) vo svojom epose Šáh-ná
me (Kniha kráľov) spomína príhodu, keď perzský kráľ Bahrom Gur v 5. 
storočí pozval no svoj dvor lu rov, odbofníkov v hre no lutne. Podľa inej 
verzie Hanza d' lsfahón napísal: .Perzský kráľ Bahrom Gur požiadal in
dického kráľa o hudobníkov. Ten mu poslal 12 000 Zottov [Arabi Rómov 
nazývajú Zutttl , odborníkov v hre no lutne.' Ešte roku 14B9 obveseľoval 
kráľovnú Beatrix Aragónsku, manželku Mateja Korvíno, hrou no lutne 
Róm z ostrova Csepel, oko to podľa modenského kódexu spomína Hip
polit ďEste: .Zingali quoli sonono di lauto• (Cigáni hrajúci na lutne). 

V Perzii bola lutna ud hlavným o naj
dôležitejším hudobným nástrojom. Od
tiaľ sa rozšírila do Arábie a prostred
níctvom Maurov i do Španielska. Aj 
starý názov, ud, zostal v základe slovo 
l' ut(na). Európska lutna sa len mólo od
lišovalo od perzského udu - mala iba 
jednu rozetu a vždy má prožce, ud ich 
niekedy má, inokedy nemá. V stredove
ku bolo lutna veľmi žiadaným komor
ným nástrojom o vládcovia si lutnistov 
vymieňali v rámci štátnych darov. Tak 
sa mohol dostať Róm ku kráľovnej Be
atrix. Ale vieme si dnes predstaviť v ru
kách Róma lutnu? Asi sotva ... 

Zdá sa že Rómovia so vždy chopili 
nástroja, ktorý bol poruke. Na dvore 
uhorského kráľa Ľudovíta ll . hral Róm 
na cythare ( . ... Poraphonibus [sie! Pha
raonibus] qui coram regia maiestate in 
stodio cytharom tangente hoberunt...") 
o no dvore Izabely (1543) no cythare 

\ 

·l . .. 

::· 

O Panne Cinkovej, ktorá žila v rokoch 1711 - 1773 na Gemeri, so tvr
dí, že ju ako 9-ročnú jej zemepán Ján Lónyi poslal učiť so do Rožňavy 
(narodilo sa v Slanom)- k Rómovi, oko inak - o že gróf Csáky jej neskôr 
daroval nádherné husle od Nicola Amatiho. V 1B. storočí žila na Slo
vensku celá plejádo slávnych rómskych husľových virtuózov: Cinka báči, 

jeho spomínaná dcéra, Mihály Barna (1737- 1776) nazývaný Uhorský 
Orfeus, dvorný huslista u kardinálo grófa Imre Csákyho, ktorý ho po
výšil do šľachtického stavu, Ján Bihory (1763 vo Veľkom Blahove -
1B27), nazývaný Uhorský Beethoven, M. Lévai, Hiripi, Sugór, L. Berki, 
Kozák, v 19. storočí Jozef Piťo (1800 Veľké Šorluhy - 1888), Fr. Horváth 
no svetovej výstave v Paríži v roku 1886 bol nazvaný .Uhorský Sorosa
te• ... Uhorský Orfeus, Beethoven, Sarasate ... Na Slovensku iste pôsobi
li domáci oj nemeckí huslisti, ole oni jeden nebol povýšený do šľachtic
kého stavu ako Berno, ani o jednom nekolujú legendy až dodnes ako 
o Panne Cinkovej. (Mnohí starožitníci mi s pýchou ukazovali .pravý 

portrét Panny Cinkovej", no každý bol 
inakší ... ) 

Je zaujímavé, že práve počas pôso
benia Cinkovcov, Barnu a ostatných sa 
v regióne, kde žili, písala zbierka tan
cov, dnes známa ako/. zbierka z Uhrov
ca z roku 1730. Je v nej niekoľko skla
dieb v cigánskej molovej stupnici s veľ

mi výrazným hiatom a dokonca jedna 
skladba s názvom Czigan. Nie je v tom 
jasná súvislosť? Kto mohol mať véičší 

vplyv no formovanie o obsah zbierky -
neznámy domáci či nemecký orches
trálny hrá č, alebo slávny husľový vir
tuóz - sólista - Róm? 

o na fidule. Sláčikové nástroje boli pre 
Rómov príťažlivé pre svoj flexibilný tón, 
schopný vyjadriť aj to najmenšie citové 
hnutie. V stredoveku hrávali Rómovia 
na fidule. Sino Paša z Budy v roku 15B4 
zorganizova l procesiu na privítanie 
kniežaťa Liechtensteino, vyslanca cisá
ra Rudolfa. Na če le procesie kráčali 

traja tureckí Cigáni, ktorí spievali .svo
jimi nepríjemne drsnými o krikľavými 

CIGÁN Z GALANTY HRAJÚCI NA SlÁČIKOVOM NÁSTROJI GAM80VÉHO 

TVARU (2. POL 18. STOR.). ( IGNAZ SAUER VYDAL ROKU 1803 VO ViEDNI 

ZBIERKU 28 TANCOV CiGÁNOV/ RÓMOV Z GALANTY, KTORÉ ZOLTÁN 

Aj v Zbierke Anny Szirmay-Keczerovej 
z roku 1730 sú skladby v cigánskej mo
lavej stupnici. Nie sú tu roztratené ako 
tie v /. zbierke z Uhrovca, ale nasledujú 
rod-radom v blokoch. Niektoré z nich sú 
vlastne mazúrkami alebo slovenskými 
ľudovými piesňami, veľmi výrazne pre
filtrované rómskym hudobným cítením. 
Napríklad skladba c-60 neustále krúži 
okolo hiatu a trikrát sa ozve dokonca 
diobolus in musica - tritonus. Čosi také 
mohol vytvoriť iba Róm. Exotická malo
vá cigánsko stupnica totiž nepochádza 

z Maďarska - sami maďarskí historici 
odvodzujú svoj archaický folklór od ug
ro-fínskych a altajských piesní, ktoré sú 
absolútne diatonické. Exotické hiaty 

KODÁLY SPRACOVAL PRE SYMFONICKÝ ORCHESTER.) 

hlasmi, vychvaľujúc vojenské hrdinstvá sultána•. Títo Rómovia hrali 
na čudesných sláčikových nástrojoch, ktoré držali ako gambu. Korpus 
nástrojov pripomínal dlhokrkú lutnu, teda brnkací nástroj, ale v pra
vej ruke mali lukovitý sláčik. Sebastian Tinódy v Histórii Transylvánie 
roku 1553 spomína Cigána Demetera alias Karmana z Lippy, ktorý 
.ako výnimočne talentovaný virtuóz hral vynikajúco no fidule v srb
skom štýle, preto bol veľmi obľúbený a poslaný ako dar bejovi Ulu
manovi sídliacemu no zámku v Lippe•. A Juraj Zrínyi v liste z roku 
1596 píše o dvoch tureckých otrokoch-Cigánoch: .Jeden hral no dru
hu fiduly, akú som ešte nevidel. Malo dve struny a nádhernú formu. 
Druhý hral na cimbale, ale nehral no ňom drievkami, lež brnkol prs
tami ako na harfe. Týchto dvoch otrokov mal Igric paša o oni chodili 
od pašu k pašovi a od beja k bejovi.' Fidulu používali Rómovia aj ne
skôr, keď už boli no svete husle. V cykle rytín Cigánski hudobníci z Ga
lanty z roku 1730 a veľmi podobných rytín od J. M. Stocka z roku 1776 
sú zobrazení Rómovia s veľkou altovou fidulou . Ale už v správe z dvo
ra kežmarského grófa Štefana Théikéilyho, ktorý mal v roku 16B3 
29 hudobníkov, so spomína ,huslista Gyorgy, Cigán•. 

a tritony nepochádzajú oni z Turecka - veď Mozart a iní skladatelia p~ 
soli turcikó, ktoré boli tiež diatonické. Hiatus je však udomácnený 
v orientálnej židovskej a arabskej hudbe, ktorá so vyvinulo zo starej 
perzskej hudby, a tu ho mohli spoznať oj Rómovia na svojej púti do 
Európy. Vi lmos Jéiger dal roku 1905 vytlačiť niekoľko starých rómskych 
piesní, medzi nimi je aj Berták nato z roku 1703 s ve ľmi výrazným hio
tom a Milostnú rozlúčku, chromatickú skladbičku, ktorá sa pripisuje 
Panne Cinkovej a o ktorej maďarskí historici, teoretici o skladatelia vied
li vášnivé diskusie; napísalo, či nenapísalo to Panna Cinkovó? 

Róm Jožko Piťo (1800-1888) spopularizoval slovenský hudobný folk
lór - hrával na svojich koncertoch slovenské ľudové piesne tak dojem
ne, že poslucháči plakali. Jeho syn Alexander vydal 25 slovenských ľu

dových piesnr. Pravda, riadne metomorfované cigánskym hudobným cí
tením a interpretačným štýlom. 

Každá cigánska kapela má cimbal. Lenže to, čo rozumieme pod poj
mom cimbal dnes, je veľký nástroj na štyroch nohách s pedólovým me
chanizmom o mnohými strunami, ako ho skonštruoval roku 1874 v Bu
dapešti Čech József Vencel Schundo. Predtým však bol cimbal malý, 
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dosť plochý o ľahký nástroj, ktorý Rómovia doniesli z Orientu. Perzsky 
so nazýva santir, v sanskrite sintiru Uedno skupino Rómov žijúca v ne
meckej jazykovej oblasti so nazýva Sinti), hebrejsky pesanterin. Tento 
nástroj nosili buď zavesený no remeňoch pred sebou, alebo ho položili 
no sud, no peň či no stôl o hrali paličkami, ole oj brnkali pierkom alebo 
prstami. Vo Viedni u beja hral roku 1596 Róm no cimbale o brnkol prs
tami o spomínaný Juraj Zrínyi písal o Rómovi, ktorý .na cimbale brnkol 
prstami oko no harfe'. Takto používali cimbal oj Židia. 

Čo sa za chova lo ~hry Rómov? 
Doteraz so mysl!lo, že najstaršie rómske hudobné pamiatky sú 
v Codexe Caioni.,V tejto obsahovo zmiešanej tobulotúre so z ničoho nič 
objavujú dve rómske piesne v dvoj hlase, bos o diskont s prosto rým róm
skym textom, ktorý so doteraz nepo
darilo uspokojivo rozlúštiť, lebo sla
biky pravdepodobne nie sú správne 
zoradené do slov. Vedľa tobulotúr
neho záznamu je dátum 6. februára 
1639 v Cloudiopolis (Kolozsvór, 
dnes Cluj-Napoca). So Slovenskom 
azda spája tieto dve piesne tvrdenie 
maďarských historikov, že text je síce 
rómsky, ole melódia je ,slovanská 
duchovná pieseň ", hoci pôsobí oko 
turcikum (Rómovia mohli tieto pies
ne priniesť z Istanbulu, kde so 
zdržiavali, kým so nerozpŕchli po Eu
rópe). 

O niečo starší oko tieto dve pies
ne je Gypsies Round (Rómsky kolový 
tanec) od Williama Byrdo (1543-
1623) z objemnej rukopisnej zbierky 
pre virginol - The Fitzwilliam Virgi
nal Book. Sú to koloristické variácie 
no rómsku tanečnú melódiu. Nie sú 
v nej oni hioty, oni tritonus (podobne 
ich zriedkavo nájdeme v piesňach o 
tancoch Vlošiko Roma - Ološských 
Rómov), ole je v pokojnom postoról
nom mixolydickom móde. Tento ko
lový tanec je teda doteraz naj
staršou hudobnou pamiatkou Ró
mov. Ale oko uvidíme neskôr, oj túto 
hranicu posunieme hlbšie. 

• 
ku 1830. Wlislocki uverejnil svoju zbierku v časopise Ethnologische 
Mitteilungen aus Ungarn, ole texty uverejnil zvlášť. Herrmonn uverejnil 
niekoľko piesní v starom Pallas Lexicone, ole texty už spolu s notami. 
A tok päť piesní má svoj originálny rómsky text, sedem ostatných kon
trofoktúru. Wlislocki so chválil, že jeho zbierka je najväčšia o najkom
plexnejšia. (Hoci v Zbierke Anny Szirmay-Keczer je viac skladieb v ci
gánskej molovej stupnici, skladby sú bez textu o incipity sú slovenské, 
podobne to je oj v /. zbierke z Uhrovca. ) Ak spojíme zbierky von 
Wlislockého o Herrmonno (niektoré piesne sú totožné), získame 13 pies
ní so starým rómskym textom, ktorý odzrkadľuje rómske myslenie o cíte
nie. Je to skutočne skvostná hudba, ktorej so novou horský štýl vôbec ne
dotkol o dnešná typická Gypsi Bond by si s ním osi vôbec neporodila. 

Ruskí Rómovia 

V Li novej zbierke z južného Sloven
sko z roku 1775 sú dve skladby 
označené oko Saltus Singar (v Auctu

Cigán z Galanty hrajúci no typickom rómskom cimbale 
(2. pol. 18. stor.) 

Do Rusko prišli Rómovia v roku 1501 
z Besoróbie, roku 1759 je doložený 
tábor neďaleko Sankt Peterburgu. 
Cigánske zbory prišli do módy 
v Moskve roku 1775, keď gróf Alexej 
Orlov povolal z Moldavsko skupinu 
lautaris. Cigánske zbory vystupovali 
celkom pravidelne v divadlách, kaš
tieľoch o palácoch šľachty. Akým 
pojmom boli Cigáni v Rusku v 18. 
storočí, vidieť z toho, že napríklad 
knieža Sergej N. Tolstoj si zobral zo 
manželku Cigánku Čičkinu, ktorá 
mu porodila 12 detí. Po tejto spe
váčke túži l oj známy spisovateľ Lev 
N. Tolstoj. Anglický spisovateľ Geor
ge Borrow pri návšteve Rusko roku 
1841 napísal, že Cigáni sú naj
kro jšou rosou no svete. Bol pri om 
očarený cigánskymi deťmi. Bol to, 
pravda, nekritický romantický po
hľad no slobodný štýl života Rómov. 
Obdivoval Cigánov, oko môžu sta
novať v hlbokom mraze. V Moskve 
mu zaspievali nové, ole oj veľmi 
staré piesne .so silnými znakmi 
originality, jemnými metaforami 
o s metrikou odlišnou od európskej'. 
Ruskí Cigáni absorbovali ruský spô
sob spevu v terciách o keďže ich 
zbory pravidelne spievali v divad
lách, prichádzali do styku s operou. 
Niektoré piesne majú hymnický cha

ario chronag. ad Epitomen anna/. Baranii z 1418 cituje Spondomus lu
lia Mitridoto, ktorý písal o Singoroch v Mezopotámii) medzi Saltus 5/a
vonicus o Gallicus. V zbierke sú oj maďarské o turecké tance - všetky 
napospol diotonické. Saltus Singar, hoci sú ovplyvnené menuetom, v pr
vých dieloch sú v exotickom lydickom móde, ktorý so inde v celej zbier
ke nevyskytuje. Svojou metrickosťou obe spomínané skladby pripomí
najú hudbu flošinetov o iných všakovakých hudobných strojov, ktoré so 
používali pri predvádzaní bábkových hier. (Bábky priniesli Rómovia z In
die; najstaršie rómske bábky sú v múzeu v Istanbule.) 

V Transylvánii zbierali rómsku hudbu Heinrich von Wlislocki o Anton 
Herrmonn (v rokoch 1887 o 1893). Wlislocki spolupracoval s dvoma hu
dobníkmi, Geigerom z Tirgu-Muresu o so Zoltánom Heltoym. Navštívili 
onolfobetských Cerharov, Rómov žijúcich pod čerchou, stonom, u kto
rých bol malý predpoklad hudobných stykov s novouhorským štýlom. 
Cerhori žili totiž v prírode dosť izolovane od spoločnosti. Piesne pochá
dzajú z rozličných miest - zo stredného Sedmohradsko, z Bukoviny, Mo
ro-Muresu, Teiusu, Brosovo, ole oj z Komárno. Cerhori si rozložili svoju 
ce rh u oj pod Devínom, oko to vidieť no kópii olejomaľby Conoletto z ro-

rakter. Cigáni v Rusku metomorfovoli talianske bel canto, ruský spôsob 
spevu, okorenili to chromatizmami, hiotmi o tritonmi, descendenčnou 
melodikou, portomentom o synkopami. Z tejto symbiózy Pondžóbu, 
Rusko o Taliansko vznikol celkom nový výtvor, ťažko definovoteľný, ori
ginálny cigánsky štýl. Je zaujímavé, že cigánsko hudba v Rusku patrilo 
k ruskej kultúre. Nebolo to zábavná oni etnická hudba či akýsi okrajový 
žáner. Takto ruskí Cigáni prispeli do pokladnice hudobnej kultúry o ho
ci v Rusku túto hudbu dnes oživuje vo fo lklorizovonej o štylizovanej po
dobe divadlo Romen (oko u nás košické divadlo Romathan), pôvodného 
materiálu je v inscenáciách veľmi mólo, alebo ho vôbec niet. Skodo, le
bo niektoré piesne sú veľmi staré. Napríklad Kukučka pochádza ož zo 
stredoveku, je to stredoveká pútnická pieseň. A tok so vek najstaršej 
rómskej hudobnej pamiatky posunul ož kamsi do 15. storočia. 

Hódbo Rómov je rozsahom i vekom úctyhodná. Vytvorili ju mysle 
o nAy tých, voči ktorým má majoritná spoločnosť už po stáročia ambi
valentné vzťahy poznačené nepochopením o odmietaním. Keď ktorýsi 
kronikár v 15. storoč( opisoval hru Rómov, napísal, že moli .špinavé ru
ky". Ale tie ruky boli čierne! b 
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Legenda potulného 
tovariša 
K premiére speváckeho zboru SCUK-u 

V porovnaní s hudobno-tanečnou zložkou SĽUK-u programy spevác
keho zboru pôsobia zdanlivo menej príťažlivo o ťažšie si nachádzajú 
svojho adresáta. Hľadanie nových prístupov, ktoré by boli založené no 
speve o hudbe oko no dominantnej zložke o zároveň by posunuli prog
ram do vizuálne atraktívnejšej podoby, naznačuje oj posledná premiéra 
s názvom Legenda potulného tovariša (námet, libreto a hudba Pavol 
Procházka, réžia Marián Chudovský, choreografia Martin Urban, scé
nografia Miloš Pietor, hudobné naštudovanie Bronislav Kostka, kostý
my Hona Cigánová; premiéra 16. mája). V podtitule uvedená ako ,hu
dobno-scénická freska no ľudové motívy• odráža hľadanie primeraného 
scénického tvoru pre tento typ programov - členovia speváckeho zboru 
sú zapojení priamo do scénickej akcie, ktorú spoluvytvára účasť piatich 
tanečných pórov. 

Myšlienka ,rozhýbať" spevácky zbor nie je nová. Z minulosti stočí 

spomenúť napríklad hudobne veľmi cenný program Poďme, zaspievaj
me, pripravený v polovici osemdesiatych rokov, ktorý so pomerne ús
pešne pokúsil preklenúť dojem staticky pôsobiaceho speváckeho zbo
ru práve oživením diania no scéne. V najnovšom programe je táto vý
chodisková id eo doplnená o niektoré prvky, ktoré ju posúvajú do novej 
podoby. 

Je to predovšetkým pokus o program s určitým vnútorným dramatic
kým oblúkom. Orientácia no tvorbu komponovaných programových cel
kov so prejavuje v tvorbe pre SĽUK už dlhší čas. Pri práci s malými for
mami, ktoré poskytuje folklórna predloha, však ostáva problémom, aký
mi prostriedkami možno kompaktný výsledný tvor dosiahnuť. Posun 
v žánrovom zameraní programu speváckeho zboru je zároveň aj posu
nom od koncertného vystúpenia ku kompozícii s nárokmi, aké so kladú 
no scénické žánre. V prípade Legendy potulného tovariša zohráva 
dôležitú úlohu originálne prepojenie vizuálnej, hudobnej o pohybovej 
zložky. Pri jeho príprave bolo silným podnetom výtvarné dielo Miloša 
Bazovského, jedného z významných predstaviteľov moderny, umelca 
s vlastným videním o interpretáciou slovenského fenoménu. Inšpirácia 
Bazovského obrazmi a kresbami oka súčasť režijnej koncepcie zodpove
dalo programovému námetu, preniklo do scénického tvoru o ovplyvnila 
mieru štylizácie. No pozadí jednoduchej, ale funkčne riešenej scény so 
premietajú v rytmickom striedaní expresívne, monumentálne plátna Bo
zovského s jeho lyrickou, komornou kresbou. Príroda, človek a jeho osa
melosť, väzba na krajinu, baladický príbeh vo výtvarnej skratke - to všet
ko tvorí pôsobivý kontrapunkt najmä k hudbe o spevu. 

Základným námetom programu so stol obraz človeko, putujúceho me
dzi domovom a .svetom·. Tento obraz však v programe nie je veľmi ho
mogénny, čo spôsobuje nielen ťažšiu orientáciu v jeho sémantike, ole i zo
sadenie do príbehu, do .deja'. Pred divákom so láme do dvoch podôb: do 
postavy putujúceho tovariša-učňa (čo zdôrazňuje oj názov programu) 
o do postavy večného hľadača, bludára (Bazovského slovenský Ahosver 
so napokon objaví v projekcii no plátne tesne pred záverom, v posledných 
sekvenciách programu). Predstavujú dva typovo rozdielne motívy, ktoré 
fungujú v európskej kultúre oko dva odlišné toposy. V ich kontexte so mo
tív putovania dostáva do dvoch významových rovín: učňovské roky strá
vené na cestách, počas ktorých so získava zrelosť, a putovanie ako výraz 
večného nepokoja, hľadania a túžby po neznámom, čo sa po návrate do
mov ukáže ako ilúzia s hodnotou poznania. Tento rozpor je zdrojom via
cerých menej logických zvratov v .deji•, v pnbehu, ktorý so odvija na scé
ne. Divák to však pri troche dobrej vôle dokáže prehliadnuť. Cíti totiž, že 
tu ide predovšetkým o pieseň a hudbu, prepojen ú navyše s výtvarným die
lom. To ostatné je len vďačným rámcom no ich prezentovanie - v tom 
spočíva silná aj slabšia stránka celého programu. 

Niťou, ktorá prepája jednotlivé sekvencie do celku, je putovanie mlá
denca. Ten však často prestáva byť subjektom príbehu a dostáva sa do 
pozície pasívneho diváka. Je to tým, že príbeh je len zámienkou, pozadím 
no uplatnenie piesne a hudby, podporený pohybovou, tanečnou zložkou. 
V snahe oživiť scénickú akciu sa však pohyb občas stáva predimenzovo
ný, pôsobí samoúčelne a nie je vždy organickou súčasťou dejovej sek
vencie. Pri scénickej práci so zborom (ktorý, mimochodom, zvládol svoju 
novú úlohu veľm i dobre) cítiť pochopiteľne aj postupy operného režisé
ra. Choreografia okrem zaujímavých individuálnych riešení ponúka alú
zie na staršie sľukórske choreografie, ktoré pôsobia ako určité reminis
cencie či stereotypy - motív pastierskych hier, pltníkov, rubárov, nemoh
lo chýbať ani exotické rómske intermezzo, ktoré pomaly pôsobí už ako 
klišé. 

Piesňový materiál a jeho hudobné spracovanie, podľ o môjho názoru, 
patrí k tomu najcennejšiemu, čo program prináša (výber a zborová úpra
va Pavol Procházka, inštrumentálne spracovanie Ján Palovčík). Je dobre, 
že výber materiálu dokázal prekonať etnomuzikologický .purizmus" 
o prezentuje množstvo piesňových žánrov a druhov bez ohľadu na ich 
pôvod, archaickú či vágnu estetickú hodnotu - okrem ľudovej piesne 
starých i novších vývinových vrstiev sa obracia i k poloľudovej tvorbe a k re
pertoáru spoločenského spevu. Je to spôsobené zrejme tým, že kľúčom 
k výberu boli oj texty piesní o možnosť ich zasadenia do atmosféry prí
behu, pričom asociácie s obrazmi Miloša Bazovského sú na niektorých 
miestach až prekvapujúco presné. V programe sa stretávame s piesňa
mi výročného a rodinného zvykoslovia, tanečnými piesňami, pastiersky
mi, zbojníckymi, lúčnymi, rubórskymi piesňami, piesňami so sociálnou 
tematikou, s baladami, vojenskými a regrútskymi piesňami, so ši rokým 
záberom do pestrého repertoáru ľúbostnej aj humoristickej piesne. 
Okrem územia Slovenska autor symbolicky siahol aj k repertoáru dolno
zemských Slovákov (akýmsi leitmotívom celého programu je pieseň 

Idem, idem, lebo musím). K slovu so dostali historické vrstvy folklóru 
a tradícia, súčasťou ktorej boli žánre vagantskej piesne, nechýbajú ani 
odkazy na duchovný spev ... Táto rozmanitosť, funkčne využitá v progra
me, naznačuje nové možnosti uplatnenia folklóru pri jeho umeleckom 
spracovaní. 

Spevácky zbor SĽUK-u disponuje kompaktným zvukom, súčasne však 
aj schopnosťou vyrovnať sa s tzv. prirodzeným spevom. Túto pružnosť te
lesa môže skladateľ využiť v plnej miere. Autor hudobného spracovania 
Pavol Procházka nezaprel svoje bohaté interpretačné skúsenosti so zbo
rovou tvorbou. Jeho úpravy o štylizácie sú jednoduché a vkusné, so 
zmyslom pre mieru v rámci tradičného spôsobu práce v klasickej zboro
vej faktúre. Prevláda dôraz na zrozumiteľnosť spievaného textu, pričom 
polyfonické úseky sú využité skôr ako výrazový prostriedok. Zdanlivá 
jednoduchosť úprav je vyvážená pestrou, zaujímavou až objavnou har
monizáciou, pričom nápaditá harmonická interpretácia sa týka nópevov 
všetkých hudobnaštýlových vrstiev. Pavol Procházka sa prejavil ako citl~ 

vý autor s odhadom možností folklórneho materiálu pri jeho rešpekto
vaní. Podobným spôsobom pristupuje k dotvoreniu inštrumentálnej zlož
ky aj Ján Pa lovčík . Vychádza z dobrej znalosti regionálnych štýlových 
znakov, ktoré navyše podľa potreby pomocou historizujúceho prístupu 
vedome posúva do rôznych časových súvislostí. Opiera sa o malý inš
trumentálny amsámbel s využitím ľudových hudobných nástrojov aj klo
sického inštrumentára. Podklad inštrumentálnej hudby v programe tvo
rí nahrávka z pásu, doplnená no scéne živým prejavom sólistov - hráčov 

no tradičné ľudové nástroje a malou sláčikovou muzikou (začlenenie 

priečnej flauty do tohto zoskupenia nie je prehreškom voči tzv. aute nt~ 
cite, ale plnohodnotným výrazovým dotvorením atmosféry). 

Metafora putovania ako cesty za sebou, cesty k sebe je vďačným ná
metom so širokými možnosťami uchopenia a výkladu. Program napokon 
tieto možnosti využil. Je predovšetkým putovaním po svete slovenskej 
piesňovej tradície v žánrovej, druhovej, regionálnej aj vývinovej rozman~ 
tosti (a prostredníctvom jej umeleckej interpretácie aj dobovej aktuál
nosti). V spojení s výtvarným dielom Miloša Bazovského sa pre súčasn~ 
ka stáva hľadaním zmyslu etnického fenoménu na jednej strane v spoje
ní s indviduálnym, na druhej strane so všeľudským - v súvislostiach, 
ktoré si môže doplniť divák sám ... ti 

HANA URB ANCOVÁ 
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Dreyfus Jazz 
Hustotu geografického rozmiestnenia európskych jazzových vy· 
davatel'stiev, ktoré široko presahujú lokálny význam, možno chá
pať oko výsledok viacerých faktorov. Množstvom a atraktivitou 
hráčskych príležito~tí počínajúc, úrovňou rozvinutosti gramofóno
vého priemyslu tef!ktorej krajiny končiac. Dominancia Nemecka, 
hlavného centra.,európskeho gramofónového priemyslu, je preto 
v tomto smere pochopi· 
teľná. Azda najatraktív
nejsou lokalitou po 
Nemecku, ku ktorej sa 
už niekol'ko desaťročí 

priznávajú i neeuróp
ske hudobné veličiny, 

je Francúzsko. V zábere 
domácich jazzových vy· 
davateľstiev možno ne
nájdeme také kvantita
tívne silné americké 
zastúpenie, ako v prípa· 
de nemeckých značiek 
ECM, ENJA či ESC. Vďa
ka množstvu kvalitných 
celosvetovo presláve-
ných francúzskych hudobníkov to ani pre ich úspech 
nie je až také určujúce. Zdá sa však, že rozumná pro
americká .zahraničná politika" v jozze nemôže byť ni
kdy na škodu. Potvrdiť to môže i parížsky rodák 
Francis Dreyfus, zakladateľ azda najznámejšieho 
francúzskeho vydavateľstva (nielen na poli jazzu) 
DREYFUS RECORDS. 

Cesta dlhoročného jazzového nadšenco k samostat
nej jazzovej značke viedla nezvyčajne dlhou okľukou. 
Svoju vydavateľskú kariéru začal počas štúdií prírod
ných vied a právo, údajne z prostriedkov vreckového, na 
začiatku 70. rokov multiplatinovým albumom Oxygene 
Jeana Michela Jarreho. Popri dlhom, dodnes so tioh
nucom rode veľmi úspešných nahrávok tohto klávesového mága sa 
stol v 80. rokoch druhým stredobodom Dreyfusových vydavateľs
kých záujmov najvýznamnejší francúzsky ,reštaurátor· keltského 
odkazu, bretónsky multiinštrumentalista Alan Stivell. Čas pre ses· 
terskú značku DREYFUS JAZZ (u nás distribuuje DIVYD) dozrel no 
podiv až na začiatku 90. rokov. Popri získaní a následnom publiko
vaní predtým nevydaných nahrávok amerických hudobníkov -
Buda Powella, Arta Peppera a Bennyho Golsona - a slávneho 
francúzskeho hammond-organistu Eddyho Louissa, bol Dreyfuso
vou zásluhou znovuobjavený legendárny tenorsaxofonista Steve 
Grossman, ktorý sa už oko 19-ročný preslávil svojím účinkovaním 
po boku Milesa Davisa. Dreyfus objavil Grossmana žijúceho v za
budnutí v Taliansku a ponúkol mu novú perspektívu v podobe dlho
dobej zmluvy. Ako sa ukázalo, tento ťah bol veľkým prínosom pre 
obe strany. Na posilnenie ,proamerických" aktivít bolo roku 1993 
otvorená i americká pobočka Dreyfus Records. Vďaka nej je v súčas· 
nosti katalóg vydavateľstva bohatší nielen o inšpiratívne nahrávky 
bubeníckej legendy Roya Hoynesa, no ktorých sa podieľali hudob
níci ako Pat Metheny, David Sanchez, Kenny Garrett a lebo Dave Ki
koski, ale i o pozoruhodné nahrávky 14-členného telesa s názvom 

Mingus Big Band. O tom, že ide o jeden z popredných svetových 
big bondov, svedčia viaceré nominácie na Grammy, ako oj pravi
delné obsadzovanie popredných priečok v anketách renomovaných 
časopisov Jazz Times a Down beat. 

Štýlová profilácia malých nezávislých vydovatel'stiev sa zvyčajne 
zreteľne odráža od individuálnych hudobných záujmov ich moji· 
tel'ov. Charakterizovať jednotnú štýlovú líniu pri vydavatel'stve 
Dreyfus Jazz nie je ož také jednoduché. Vzhľadom na dominanciu 
akustického jazzu sa k nemu asi najlepšie hodí trochu alibistické ši
rokospektrálne označenie jazzový moinstream. Nájdu sa tu však 
i ukážky plnokrvnej modernej fusion a v individuálnych prípadoch 

i ďalšie štýlové nuansy s nejasnou zaraditel'nosťou. Čo 
sa týka domácich hudobníkov, Dreyfus Jazz má v po
rovnaní s inými dôležitými francúzskymi jazzovým vy· 
davateľstvami (napr. Cream Records alebo Label Bleu) 
v súčasnosti osi najexkluzívnejšiu ponuku. Jej základ 
tvoria traja svetovo preslávení hudobníci: akordeónový 
virtuóz Richard Galliano, znamenajúci pre francúzsku 
musette asi toľko, čo Astor Piazzolla pre argentínske 
tango, cigánsky gitarový zázrak Bireli Lagrene a mi· 
nulý rok zosnulý klavirista Michel Petruccioni. Posled
ný z nich je okrem iného zapísaný v histórii jazzu ako 
prvý francúzsky hudobník nahrávojúci pre slávne jaz
zové vydavateľstvo Blue Note. Francis Dreyfus presve
dčil Michelle Petruccianiho po ukončení spolupráce 

s Blue Note, aby sa 
pod jeho producent
ským vedením vrátil 
k akustickému klavíru. 
Výsledkom je rod albu
mov charakterovo od
lišných od pop-jazzo· 
vých ,blue-notiek", 
predstavujúci Petruc
cianiho v rôznych 
nástrojových obsade
niach: sólisticky, v duu 
s hammond organom 
Eddyho Louissa, v triu, 
v spolupráci so sláčiko
vým kvartetom, v kvar

tete so Stephanom Groppellim, alebo v sextete pod aranžérskym 
vedením Boba Brookmeyera. Rovnako zaujímavú etapu prežíva pod 
Dreyfusom i Bireli Log re ne. Dva zo svojich albumov venoval odkazu 
Djanga Reinhardta o Franka Sinatru a nedávno ponúkol svoj nový 
duet s gitaristom Lucom Sylvainom. ti 

Novinky vydavateľstva v období 1999 - 2000: 
Steve Grossman Quartet With Michell Petrucciani (fdm36602-2) 
Michell Petrucciani - Solo Live (fdm36597-2) 
Michell Petrucciani - Trio In Tokyo/ Live (fdm36605-2) 
Philip Catherine - Guitar Groove (fdm36599-2) 
Bireli Lagrene - Blue Eyes (fdm36591-2) 
Bireli Lagrene/ Luc Sylvain - Duet (fdm36604-2) 
Richard Galliano - French Touch (fdm36596-2) 
Richard Galliano - Passatori (fdm36601-2) 
Didijr Lockwood - Tribute To Stephane Grappelli 
Martial Sala l & Johnny Griffin - In And Out (fdm36610.2) 
Mingus Big Band - Blues & Politics (fdm36603-2) 
Roy Haynes - Praise (fdm36598-2) 
~ dreyfusrecords com A UGUSTÍN REBRO 
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JAZZOVÁ DIELť(JA PAVLA BODNÁRA 
$tvorhlasné voicingy ll. 
Approach notes a ich harmonizácia 

V minulej časti som no demonštrovanie štvorhlasných voicin
gov zvolil zámerne príklad štvortoktio skladby l Loves You Porgy, 

pretože všetky tóny melodického hlasu boli buď základné okor
dické tóny, alebo povolené tenzie o pohybovali so jeden k druhé
mu skokom, takže v melódii boli obsiahnuté neokordické tóny, 
tzv. approach notes. No to, aby sme mohli v plnej šírke využívať 
voicingy oko prostriedok pre harmonizáciu plynulých melodic
kých línií, musíme si povedať niečo o approach notes o o spôso

be ich harmonizovania. 
Approach notes sú súčasťou melódie. Zvyčajne trvajú štvrťovú 

hodnotu o kratš ie. Approach note so pohybuje krokom k target 

note. V HŽ 2000/ 4 sme si target notes charakterizovali oko kos
tru harmonického hlasu pri procese harmonizovania melodic
kého hlasu. V rámci melodického hlasu rozumieme pod poj mom 
target notes tóny, ktoré sú buď oko rdickými tónmi, alebo tenziou 
príslušného akordu. Podobne oko v harmonickom hlase, oj tu 
vlastne vytvárajú okúsi kostru melodického hlasu. Krok od a p
proach note k target note môže byť poltónový: vtedy ide o chro
matické approach notes (chromatic approach). Ak so vyskytne 
celotónový krok k target note, zvyčajne ide o doškálne alebo dio
tonické approach notes (diatonic approach). 

Jednotlivé druhy approach notes sú zobrazené v pr. 1. Analógiu 
v európskej hudobnej terminológii majú passing tones (známe oko 
priechodné tóny) o auxiliary tones (striedavé tóny). Approach notes 

sú v jednotlivých príkladoch označené šípkami. 
Passing tones sú approach notes, ktoré so pohybujú krokom 

medzi dvoma okordickými tónmi, alebo medzi dvoma povolený
mi te nzia mi, či medzi okrodickým tónom o povolenou tenziou 
o naopak. Môžu byť chromatické alebo diotonické. 

Auxiliary tones so pohybujú smerom nadol alebo nahor od 
okordického tónu či tenzie o vzápätí so vracajú naspäť k tomu is-

Pr. 1 

Passing Tones 

Auxiliaries 

A C#mi7 

Unprepared 

lndirect 

tému tónu. Podobne oko passing tones môžu byť chromatické 
alebo diotonické. 

Unprepared tones predchádza buď pomlčk~. alebo intervalo
vý skok od iného tónu. 

Double chromatic approach tvoria dva tóny rovnakej rytmickej 
hodnoty (Double chromatic approach tones), ktoré smerujú dvo
ma poltónovými krokmi jednosmerne k svojej target note. 

lndirect resolution pozostáva z dvoch nôt rovnakej rytmickej 
hodnoty (lndirect approach tones), ktoré so približujú k svojej tar

get note tok, že jedno z nich so nachádza nad target note o dru
há pod ňou - teda každá z opačnej strany. 

Tóny melodického hlasu, ktoré identifikujeme oko approach 

notes, so zvyknú harmonizovať inými akordmi než tie, ktoré 
identifikujeme oko target notes. Tento proces nazývame rehar
monizáciou . Dôvodom je snaha vyhnúť so opakovaniu tónov 
o skokom medzi tónmi v harmonických hlasoch, čo no jednej 
strane nie je muzikálne, ole oni dobre hroteľné napríklad v prí
pade dychových nástrojov z h ľadisko správnej artikulácie. 
Stupnica C dur harmonizovaná týmto spôsobom by vyzeralo 

takto: 

Pr. 2 
C6 
_/1 

... ··-·~-· 

C6 C916 C6 

··-
--· ---- # -· --•= s- ...::...__ -

·-
F C6 C6 CMaj7 C6 

Dôležitým pravidlom je, že najskôr so má harmonizovať target 

note, pričom vzniká target voicing. (Podobne vznikne harmonizo
vaním approach note tzv. approach voicing.) Následne podľa 

zvolenej techniky doplníme harmonické hlasy no mieste app

roach note. Existuje niekoľko spôsobov, oko pristu povať k ha r
monizácii approach note. Zo štandardné možno považovať tieto 
rehormonizočné techniky: 

Diatonická reharmonizácia approach notes je najvhodnej
šia vtedy, keď melódia oj harmónia sú v danej harmonickej si
tuácii diotonické. Pri tejto metóde každý harmonický hlas appro

ach voicingu so pohybuje k zodpovedajúcemu hlasu target voi

cingu diotonickým krokom. Pr. 3 je harmonizova ný v úzkej 
harmónii. 

Pr. 3 
F Ami7 

Chromatická reharmonizácia approach notes so pouz1vo 
no harmonizáciu chromatických approach notes bez ohľadu no 
tonolitu alebo predznomenonie. Každý harmonický hlas app

roach voicingu so pohybuje k zodpovedajúcemu hlasu target vo

icingu poltónovým krokom. Pr. 4 je harmonizovaný v technike 
drop2. 
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Pr. 4 

Dvojchroma~ká reharmonizácia approach notes sa po
užíva na harmonizovanie double chromatic approach notes. 

Pri tejto metóde sa každý harmonický hlas paralelne približuje 
dvoma poltónavými krokmi k zodpovedajúcemu hlasu target 

voicingu. Pr. S je harmonizovaný v technike drop2 a v úzkej har
mónii. 

Pr. S 
F#mi7(!.5) 1 1 FMaj7 1 1 Emi7 Dm•7 

~ ~~ zi~rF: ~.v8t 2J 

Paralelná reharmonizácia approach notes sa môže použiť 
na harmonizáciu akéhokoľvek typu approach note. Najlepšie je 
ňou harmonizovať tie approach notes, ktaré vedú k target note 

harmonizovanej diml akordami. Pri tejto metóde sa každý har
monický hlas approach voicingu pohybuje k svojmu zodpove
dajúcemu hlasu target voicingu o toľko poltónov, o koľko aj me
lodický hlas. Pr. 6 je harmonizovaný v úzkej harmónii. 

Pr. 6 

Dominantná reharmonizácia approach notes je charakte
ristická tým, že approach note je harmonizovaná dominantným 
septakordom rozvódzajúcim sa do akordu v mieste target note. 

Použitie tejto techniky je podmienené tým, že approach note 
musí byť buď akordickým tónom, alebo povolenou tenziou spo
menutého dom inantného septakordu. Možno použiť ,čistú " do
minantu, alebo dominantu s alterovanými tenziami. Dôležité pre 
výber toho-ktorého voicingu je to, aby sa zabrán ilo opakovaniu 
tónov v harmonických hlasoch. Najčastejšie sa používa domi
nantný septakord s tenziou malá nana. Pr. 7 je harmonizovaný 
v technike drop2+4 . 

Pr. 7 

8 !.6 F7\!.9) F7(!.9) 

ll " l > 
-7( 

-' > L....J 
;: (1. , ~ -== -

Nepriama harmonizácia approach notes sa používa pri har
monizácii indirect approach notes. Technika spočíva v tom, že 
k harmonizácii každej z dvojice approach notes pristupujeme sa
mostatne. To znamená, že tieto noty môžu, ale nemusia byť hor-

• 
monizované tou istou reharmonizačnou technikou. Pr. 8 je har-
monizovaný v technike drop2 . 

Pr. 8 

Prvých päť techník sa pokúsim ešte pre lepšie pochopenie de
monštrovať na príkladoch harmonizácie prvých piatich tónov C 
iónskej stupnice. Vši mnite si, k akým zmenám v harmónii dochá
dza počas trvania akordu v mieste approach notes. 

Pr. 9 
diatonická reharmonizácia 

l 

C6 (07) 

chromatická reharmonizácia 
l 

C6 (86) 

dvojchromatická reharmonizácia 

C6 (8 !.6) (8 6) 

paralelná reharmonizácia 
l 

il'! 

C6 (8 !.6) 

dominantná rehannonizác1a 

~ ],! 
C6 (07(!.9)) 

C6 (07) C6 

C6 (86) C6 

C6 (81>6) (8 6) C6 

C6 (8 !.6) C6 

C6 (07(!.9)) C6 

Niekto by sa mohol spýtať, č i harmonické nástroje rytmickej 
sekcie (klavír, gitara, kontrabas) nemusia reflektovať zmeny 
v harmónii spôsobené rehormonizáciou approach notes, to zna
mená či nemusia tiež men iť harmóniu každú osminovú či štvrťo

vú dobu . 
Pokia ľ tempo skladby nie je príliš pomalé o rytmické hodnoty 

nôt nie sú príl iš ve ľké, potom l'udskému uchu neprekážajú krát
ke zmeny harmónie, pretože vďaka bezprostrednému rozvedeniu 
do pôvodnej harmónie ich ľudské ucho ťažšie vedome zaregis
truje. 

Naopak, niekedy sa zámerne využíva efekt kontrastu konso
nancie a disonancie, pričom disonancia so rozvádza do konso
nancie a tak tu vzn iká pulzovanie napätia a následného uvoľ

nenia. 
Na záver si všimnite analýzu dvoch príkladov v drop 2, úzkej, 

či drop 2+4 technike. 
V príklade č. 10 možno vidieť prvých 8 taktov témy Just Sqeeze 

Me •zoranžovoných v štvorhlasnej drop 2 techn ike. Šípkou 
ozrtJČené approach notes v prvom o treťom takte sú harmonizo
vané dom inantnou reharmon izočnou techn ikou. Ostatné voicin
gy zodpovedajú akordickým značkám. Všimnite si zaujímavé voi
cingy Gmil v piatom takte, ktoré majú kvartový charakter. Prvý 

modulácie 
sG 
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z nich má povolenú tenziu 11 v melodickom hlase o v druhom je 

kvortový charakter dosiahnutý nahradením kvinty undecimou 

v treťom hlase. 

Zaujímavý, zvláštny zvuk tohto voicingu je dosiahnutý tým, že 

dôležité tóny tercia o septima so nachádzajú vo vrchných hlo

soch o tenzia so základným tónom dole. V šiestom takte so kvin

ta v akordoch Cl nahradilo noj~rv tenziou 13 o následne 

tenziou b 13. 

Pr. 10 Just Squeeze Me (Arr. P. Bodnár) 

Amo7(~5) 07(~9) Gmo7 

C+7 F6 G '7 C7 

" l l l l mo 

t-lt:H- • • ~ -
: c .., -- ~:::::::=6 

-

~ 
,. _. > --
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Opravte si, prosím, zápis prvého riadku riešenia domácej 
úlohy, ktoré bolo uverejnené v minulom čísle. Zo tlačovú chybu so 

ospravedlňujeme. 

" 
Cmi7 Cmi7 Dmi7)~5) G7 

... . ....._ . 
l!~ l ? bn Ibn ~- ~ = -ť"-= f:Z':l>..-.rl: ~ 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

No objednávku .Comissoo Nacional para os Comemorocoes dos Des
cobrimentos Portugueses• (Národná komisia pre spomienkové oslavy 
k pn1ežitostiom portugalských objavov) vznikol v porodí piaty album 
portugalskej speváčky Marie Joao Chorinho Feliz pod značkou Verve. 
Objednávka súviselo s oprnovými oslavami SOO. výročia objavenia 
Broznie portugalským moreplavcom Pedrom Álvoresom Cobrolom. 
Pre inšpiráciu si Mario Joao vycestovalo spolu so svojím dlhoročným 
hudobným partnerom, klaviristom Máriom Loginhom priamo do Brazí
lie. Výsledkom je album úzko spätý s broznskou hudbou, no ktorého prí
prave so podieľali i broZJ1ski hudobníci oko Gilberta Gil, Toninho Ferrogut
ti (akordeón), Nico Assumpcoo (basgitara), Toninho Horta (gitara), ole
bo sekcia bicích nástrojov zo skupiny Funk • n Lata Ivo Meirelleso. (se) 

V novej domácej úlohe si precvičte prehraté rehormonizočné 

techniky. Ak máte otázky týkajúce so doteraz prebroných tém, 

bez obáv so obráťte listom no adresu redakcie. Ďakujem svojim 
žiakom zo niektoré podnetné návrhy. 

diatomckť rehannonizácie 
l 

chromatické rehannonizácie 
l Fmi7 8~7 E~Maj7 

C7 l l ..j .-f}..,..j,. l l l 

r.r~ •. ~ ~ 

l•· 

: -

dvojchromatické rebarmonjzácie 
A7 1 1 0mi? 1 107 

" l l C6 ~ . t-. A .f===F9' l l 

~-= 
tJ ..... 

r""J= 

paralelné reharmonizácie 

Fi!n 
D6 l Emi7 

1- · ~. 
l A9 l 

or . <>· ~~ ~-

~= - -
~~ 

dorrunantné rehannonizácie 
E~7 

A 0~6 1 l hr-!. ...!. l ... J--+-+~ 

... 

: ·- - --
nepriame reharmonizácie 

l l 
8~6 ,......!,...... r--ri 

~-

Jazz/World Mus ic: 
Béla Fleck & The Flecktones - Outbound (Columbia, 498921-2) 
Connonboll Adderley - Them Dirty Blues (CopitolfEMI, 495447-2) 
James Carter- Loyin' In The Cut (Warner, 7567-83305-2) 
James Carter- Chosin' The Gypsy (Warner, 7567-83304-2) 
Jean-Luc Ponty - The Very Best Of (Warner, 8122-79862-2) 
John Coltrone - Ascension (Universoljlmpulse!, 543413-2) 
John Coltrone - Kulu Se Mama (Universoljlmpulse!, 543412-2) 
John Coltrone - lnterstellar Space (Universoljlmpulse!, 543415-2) 
John Caltrane - lmpressions (Universaljlmpulse!, 543416-2) 
Karel Velebný & SHQ - Parnas (Suprophon, su5306-2) 
Goran Bregovič- Music For Films (UniversolfMercury, 546204-2) 
Emir Kusturica - Unzo Unzo Time (Universal, 543804-2) 
Ketomo - Agustito (UniversolfMercury, 562809-2) 

l 

~-

-

-
~l= 

-

l F1 

~· 

-

Wim Wenders - Bueno Vista Social Club (PontherJ Filmfour, Video, VC3765) 

Spracované podro ... .alftD1 Megostore 
~ Bratislova 
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Je dobré, aby nielen klaviristi, ale i aranžéri a iní inštrumenta

listi cvičili ,akordické stupnice·, založené na dominantnej rehar

monizácii approach notes, ktoré tvoria základnú bázu pre rozví

janie aranžovacích techník pre štyri saxofóny, štyri trúbky, štyri 

trombóny, štvoro husl í atď. Samozrejme, klaviristom tieto cviče

nia vo všetkých dvanástich tóninách umožnia dosiahnuť základ

nú technickú zručnosť pre rozvíjanie hry v ,blokových akordoch". 

Ako model sme. si zvolili stupnicový pohyb od tónu c, štvorhlasne 

hormonizovan/v úzkej a drop2 technike. 

Pr. A (úzka h<!rmónio) 

C6 G7(o9) C6 G7(o9) C6 G7(o9) C6 G7(o9) 

Cmi6G7(o9)Cmi6G7(o9) Cm•6G7(o9)Cmi6G7(o9) Cm•6 

Cmi7G7(o9)Cmi7G7(o9) Cm•7G7(o9)Cm•7G7(o9) Cm•7 

_;::J 
C7 G7!o9> C7 G7(o9> C7 G7(o9> C7 G7!o9> C7 

Pr. B (drop2) 

C6 z.m. C6 zm C6 zm. C6 zm C6 

Cm.J6 un. Cmi6 z.m. Cm16 zm. Cmi6 un. Cmt6 

Cmi7 zm. Cmi7 zm. Cmi7 zm. Cmi7 zm. Cmi7 

C7 zm. C7 zm. C7 zm. C7 zm C7 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Vydovoterstvo Columbio/Legocy so pripája k oslavám stého výro
čia narodenia Louisa Armstronga reedíciami albumov Sotch Plays 
Fots, Ambassador Sotch o Sotchmo The Great. Hlavným príspevkom 
k oslavám však bude augustové vydanie kompletu 4 CD: Louis Arm
strong - The Complete Hot Five And Hot Seven Recordings. Základ
né kombové nahrávky vydovoterstvo OKEH z rokov 1925-1928 tok 
vychádzajú po prvýkrát spolu s historickými nahrávkami, ktoré vzni
kali v rovnakom období, s tými istými hudobníkmi, často však pod 
inými názvami skupín. Nahrávky pre tento komplet boli zbierané vy
še troch rokov, o ich pramene siahajú od Kongresovej knižnice, ož 
po súkromné zbierky, archívy o múzeá 
z celého sveto. Zaujímavosťou komple
tu je tiež znázornenie prechodu od tzv. 
akustických Armstrongových nahrávok 
z rokov 1925- 1926, do éry elektricky 
snímoného zvuku prostredníctvom 
mikrofónu, ktorý so udial v Armstron
govom prípade v priebehu nahrávacej 
frekvencie v novembri 1926. 

MQJJI_E_GREA 
iiii-.IIW·l--~~ 

~-

Pod ra skladby Chicka Careu Spain dostal názov spoločný album 
klaviristu Michela Camila - pôvodom z Dominikánskej republi
ky a španielskeho flamencového gitaristu Tomatita. Nahrávaniu 
albumu predchádzalo stretnutie obidvoch protagonistov na no
hrávacej frekvencii skupiny Ketama v roku 1990. Po siedmich ro
koch nasledovalo vystúpenie na jazzovom festivale v Barcelone 
a v priebehu minulého leta vyše 40 spoločných koncertov. Stret
nutie jazzového klaviristu a jedného z naj uznávanejších súčas
ných hráčov flamenco sa podra Camilových slov uskutočnilo na 
polceste medzi Amerikou a Španielskom: .Tomatito vstúpil do 
môjho sveta a ja do jeho. Spolu sa pokúšame o niečo, čo tu ešte 
nebolo. Spain je úplne odlišný od ktoréhokorvek z mojich pred
chádzajúcich albumov a rovnako aj od ktoréhokorvek z Tomatito
vých albumov. • Do širokého prieniku hudobných záujmov dvoch 
zdanlivo ver mi rozdielnych hudobníkov sa popri t itulnej latino
jazzovej skladbe vošiel i tradičný španielsky bulerias, bolero, 
argentínske tango, alebo love-theme z Camilovej hudby k filmu 
Two Much. 

Po nedávnom pražskom uvedení sa i na slovenský trh dostáva 
prostredníctvom videokaziet nezávislej filmovej spoločnosti Film
four dlhoočakávaný filmový dokument nemeckého režiséra 
Wima Wendersa Buena Vista Social Club (BVSC). Film vznikol 
z podnetu rovnomenného bestsellerového albumu, ktorý nahral 
Wendersov niekol'konásobný hudobný spolupracovník Ry Cooder 
s legendami kubánskej hudby v roku 1996. Počas ďalšej návšte
vy Kuby po dvoch rokoch, pri ktorej nahrával svoj sólový a lbum 
jeden z členov BVSC, spevák Ibrahim Ferrer, sprevádzal Coodera 
už i Wim Wenders s malým filmovým štábom. Materiál z nahrá
vania, na ktorom sa podielali všetci členovia BVSC, spolu s au
tentickými výpoveďami jednotlivých hudobníkov a zostrihmi 
z koncertov BVSC v Amsterdame a v newyorskej Carnegie Hall, 
poslúžil ako základ pre dokument poskytujúci svedectvo o gene
rácii takmer zabudnutých 60 - 90 ročných hudobníkov, repre

zentujúcich dôležitú časť kubán
skej hudobnej histórie. Mená ako 
Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, 
Omora Portuondo, alebo Rubén 
Gonzáles, vystupujúcich vo filme, 
sa medzitým dostali do povedo
mia už aj prostredníctvom vlast
ných sólových nahrávok z vydava
tel'stva World Circuit. 

A. R EB RO 

modulácie 
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RECENZIE CD <;" '" '" r. l;" - VRELO ODPORÚČAME r. '" r. '" - VÝBORNÉ 

r. r. l;" - DOBRÉ r. '"- PODPRIEMERNÉ r. - ZABUDNITE NA TO 

•Eml.i•·········sančnej hudby ako trombóny sa 
objavujú na nahrávke len veúni 

RENAISSANCE OF THE SPIRIT 

THE MUSIC OF ORLANDO 

Dl LAS SO AN O H IS 

CoNTEMPORARtEs 

l Fiamminglri f R. Wfl"tlren, Curretrde f 
E. van Neve/ 
Te/are 2000,CD·8025/, distribrída O/VYD 

CD-nahrávok s renesančnou hud
bou vychádza vo svete predsa len 
o čosi menej než nahrávok 
s hudbou baroka či klasicizmu. 
Už aj z tohto dôvodu môže dis
kofila potešiť nový titul s aktrak
tívnym (a dodajme- i dobre pre
dajným) titulom. Keď už sme pri 
názve tohto CD, nie je veľmi 
presný: za Lassových súčasníkov 
možno pokladať nepochybne 
Philippa de Monte, Adriana Wil
laena, Nicolasa Gombena či Cle
mensa non Papa, ale sotva sú ni
mi o dve generácie starší Guillau
me Dufay, Antoine de Févin, či 
dokonca ešte starší Johannes Ci
conia. Druhá pripomienka -
myslím si, že nie nepodstatná -
sa týka dramaturgie. Kombinácia 
inštrumentálnej a vokálnej hud
by, svetskej (tanečná hudba, 
Lassove biciniá) a cirkevnej hud
by je na môj vkus predsa len prí
liš pestrá (v dramaturgickej zo
stave sú dokonca aj gregoriánske 
nápevy, napr. • Ti bi Christe splen
dor Patris" s fauxbourdonmi 
G. Dufaya). Je síce fakt, že dnes 
sa ešte stále konceny robia v ta
kejto dramaturgii, zahŕňajúcej 
viaceré žánre renesancie a ťažia
cej zo striedania vokálnej a inš
trumentálnej hudby. Myslím si 
však, že v poznaní hudby minu
lých storočí sme dnes už podstat
ne ďalej. Možno niektorí inter
preti ešte stále nedoceňujú (resp. 
priamo povedané - podceňujú) 
poslucháča. 

Nemenej závažné pripomien
ky sa týkajú interpretačnej strán
ky. Jednak na CD sa iba mecha
nicky strieda vokálne a inštru
mentálne obsadenie (v podobe 
dvoch rôznych telies) a nepouží
vajú sa v renesancii bežné kom
binácie hlasov a nástrojov .• Inš
trumentácia" je v pozitívnom 
zmysle slova úsporná (našťastie 
nejde o žiadne .zvukové orgie", 
keď si poslucháč ani nestihne 
zvyknúť na nejakú nástrojovú 
kombinádu a už ju -často nelo
gicky- vystrieda nejaká iná). No 
niekedy je to inštrumentáda az
da až príliš .sparťanská" - z tra
dičných praetoriovských .rodín• 
nástrojov využíva len zobcové 
flauty a violy da gamba, čo je 
však trocha chudobný výber 
(napr. celkom chýbajú nástroje 
šalmajového typu, cinky a pod.) 
a aj také základné nástroje rene-

sporadicky. Na druhej strane, 
použitie hoboja a fagotu ako ty
pických barokových nástrojov je 
na tomto CD nenáležité. 

Jednotlivé skladby sú samy 
oŠebe celkom pekné a príjemné 
na počúvanie. Zbor l Fiaminghi 
nie je síce špecializovaný na in
terpretáciu starej hudby, ale spie
va kultivovane, so vkusom i zna
losťou .veci" (hoci niektoré tem
pá, napr. v Gombenovej Ave 
Maria sú azda trochu .pietne", 
podobne ako Currende pod vede
ním E. van Nevela). Ako celok 
však toto CD (s Ave Mariou od 
Clemensa non Papa medzi pava
nou/gaillardou a Lassovou villa
nellou, hod len v inštrumentál
nej podobe, a pod.) pravdepo
dobne náročného a poučenej
šieho diskofila veľmi neuspokojí. 

LAD ISLAV KAČ I C 

kl kl kl 

ANTONIO VtVALDt 

GLoRtA, RV sBg, 
MAGNIFICAT, RV 611 , 

CoNcERTt, RV 243 a. 563 
Conurto Italiano, Akademia- Ensemble 
Vocal régional Champagne ('} Ardenne f 
R. Alessandrini 
Opus Ili, 2000, OPS 1951 

Pravdepodobne z máloktorej 
skladby A. Vivaldiho -azda s vý
nimkou Scyroch ročných období -
existuje toľko nahrávok ako 
z Glorie. RV 589. Počet CD s touto 
skladbou -v podaní či už väčšiny 
vokálno-inštrumentálych te lies 
špedalizovaných na starú hudbu 
alebo . tradičných· orchestrov 
a zborov až po rôznych amaté
rov - sa neodvažujem ani tipo
vať. O čosi menej možností na 
porovnávanie recenzovanej na
hrávky je v prípade Magnijicatu, 
RV 611. Táto situáda úlohu re
cenzenta na jednej strane uľa
hčuje (má dostatok materiálu na 
korigovanie svojich vlastných 
.predsudkov· a rôznych predpo-

zároveň však paradoxne 
čiastočne aj sťažuje (rád by som 
videl toho, kto pozná úplne všet
ky tieto nahrávky). Concerto Ita
liano so svojím lídrom R. Ales
sandrinim zostalo verné svojmu 
interpretačnému ideálu a chápa
niu hudby veľkého benátskeho 
majstra - vyžívaním sa v maxi
málnych kontrastoch, predovšet
kým tempových, v tempách 
rýchlych častí vygradovaných až 
po hranicu únosnosti (u viace
rých talianskych súborov akoby 
išlo o .svetový rýchlostný re
korď v hudbe či o .konské do
stihy"), dôrazom na technickú 
brilantnosť, až na istý technický 
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.exhibidonizmus·. Platí to Z veľ
kej časti práve o známej Gforii, 
veď nielen tempo úvodnej časti 
(kde by sa LO koniec-koncov ešte 
ako tak dalo zniesť). ale naprí
klad aj Laudamus te a v ďalších 
častiach je také rýchle, že stiera 
akékoľvek vnútorné. výrazové 
kontrasty i celkovú tektoniku 
skladby, ktorá predsa nemohla 
byť postavená ani v čase vzniku 
skladby len na extrémnych tem
pových polohách. Pri takom 
tempe ako napn1dad v Laudamus 
te sa sotva môžu výraznejšie, jas
nejšie predstaviť sólistky Debo
rah Yorková a Patrizia Bicdreová 
(na rozdiel od nich altistka Sara 
Mingardová v Domine Deus tento 
priestor má, celkom ho však -
napriek krásnej. temnej, sýtej 
farbe - nevyužila, resp. nemohla 
využiť). Z takto chápaného tem
pa potom vyplýva, že všetky 
rýchle čast i Glorie majú približne 
rovnaký charakter (fugato Prop
ter magnam gloriam. ale aj Domine 
Fi/i, Qui sedes a i.). Na druhej stra
ne, v takých extrémne pomalých 
tempách ako Domine Deus sa už 
strácajú vnútorné súvislosti. Ak 
k týmto črtám pridáme nie veľmi 
nápadité a často dosť svojvoľné 
continuo (pn1iš sólistické, .kon
cenantné", také typicky .talian
ske", o. i. s viacerými septakord
mi, tak ako to Vivaldiho hudba 
vyžaduje), čiastočne aj nevyrov
nanosť hlasov v niektorých zbo
roch, sotva môže toto podanie 
zanechať v poslucháčovi trvalejší 
dojem. Technický perfekcioniz
mus a virtuozi tu nemožno tejtO 
nahrávke rozhodne uprieť. O ne
jakom hlbšom prieniku do textu, 
obsahu- predsa len, dôležitom aj 
v prípade cirkevnej skladby -
však možno až na výnimky (Qui 
tollis) sotva hovoriť. Myslím si, že 
táto kreácia určite najznámejšej 
Vivaldiho drkevnej skladby má 
dosť ďaleko ku kvalitám starších 
nahrávok. povedzme. N. Har
noncouna alebo mimoriadne pre
svedčivého a úspešného experi
mentu A. Parrona, ktorý použil 
v zbore len ženské hlasy. 

Uvedené charakteristiky z Glo· 
rie sa našťastie o čosi menej pre
javujú v Magnijikate, skladbe 
prinajmenšom rovnako bohato 
štruktúrovanej. Táto skladba 
predsa len akosi viacej .dýcha", 
nielen zásluhou veľkých tempo
vých kontrastov, ale aj .vnútri" 
jednotlivých častí (Et exultavit, 
Quia fecit mihi magna, Sicur locutus 
est a i.). Na novom CD z dielne 

Alessandriniho lepšie ako Glo
ria vyznievajú aj obidva konceny 
- Concerto, RV 243 a Concerto, RV 
563 (resp. RV 781), najmä druhá 
skladba so sólovou trúbkou a ho-

bojom. Celkove sa zdá, akoby 
R. Alessandrini za každú cenu 
chcel .búrať konvencie" (vide 
Cum Sancto Spiritu) a hľadať- mo
žno i trochu nasilu- vlastnú ces
tu. To právo mu nikto neupiera. 
Ci je však výsledok vždy adek
vátny tejtO námahe, zostáva pre 
mňa nezodpovedanou otázkou. 

LADISLAV KAČIC 

kl kl kl 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

MASS IN B MINOR BWV 232 
Boston Baroque fM. Pearlman 
Te/are 2000, distribrída DTVYD 

WOLFGANG AMADEUS 

MOZART 

REQUIEML KV 626 
Tafelm11sik lB. Weil/, TO/zfi" Boys Choir l 
G. Sclrmidt·Gaden; M. Ulewicz. B. Hii/zl, 
J. Heri11g, H. va11 dfl" Kamp 
So11y M11sic 2000 

Dostali sa ku mne dva tituly, kto
ré nabádajú vysloviť niektoré 
vzájomné prepojenia. Predovšet
kým, obidve diela reprezentujú 
vrcholné syntetické kompozície 
dvoch hlavných štýlových epoch 
dejín európskej hudby 18. storo
čia: baroka a klasicizmu. Obidve 
skladby sú vokálno-inštrumenál
nymi dielami, obidve patria do 
oblasti duchovnej hudby, dokon
ca sú si aj formou blízke (omša, 
zádušná omša). Napokon, obidve 
cirkevné skladby sú koncipované 
skôr pre koncertné predvedenie 
ako pre bohoslužobné účely. Sú 
tu však ešte aj iné zaujímavé as
pekty. Protestant Bach píše rýdzo 
katolícku omšu. KatOlík Mozan 
píše Rekviem, ktorého tematický 
základ tvorí protestantský úmn
ný chorál. V priebehu skladby 
tento chorál zohráva dôležitú 
úlohu akéhosi .leitmotívu· a po
pri všetkej rôznosti myšlienok 
dodáva dielu sústredenú jedno
tu. Je pozoruhodné, že v obi
dvoch prípadoch sú zjavné 
postoje, pripomínajúce ducha 
ekumenizmu. Ďalej: oproti kom
paktnej sústredenosti Mozanov
ho Rekviem Bachova Omša je, na
opak, akousi širokospektrálnou. 
encyklopedickou zbierkou rôz
nych štýlov, techník a výraze-
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vých sfér, od prostých melodic
kých úsekov po najzložitejšie 
kontrapunktické štruktúry, od 
retrospektívnych historizujúdch 
výrazových prostriedkov v du
chu gregoriánskeho chorálu po 
modernejšie vrstvy, blízke ga
lantnej hudbe. A ešte: kým 
Mozart písal ; agment svojho 
Rekviem v priebehu niekol'kých 
málo týždňO<II, Bach pracoval na 
svojej Omši v rozpäú 25 rokov. 
pričom aranžoval a použil staršie 
verzie svojich skorších diel. Kon
cepčné prístupy Bacha a Mozarta 
sú teda od základu prindpiálne 
odlišné. 

Nahrávku Bachovej Omše h mol 
uskutočnil americký súbor Bos
ton Baroque pod vedením svojho 
dirigenta Martina Pearlmana. 
Boston Baroque je prvým súbo
rom dobových násuojov v USA, 
ktorý bol založený už pred vyše 
štvrťstoročím, my však máme 
veľmi málo informácií o scéne 
starej hudby v Amerike. Kým po
četné európske súbory dobových 
nástrojov vystupujú v USA, my 
sme ešte nemali príležitosť vypo
čuť si takýto americký súbor. 

Môžeme konštatovať, že sa 
podarilo pripraviť v podstate 
dobrú, štandardnú nahrávku. 
Pravda, treba podotknúť, že táto 
interpretáda sa nedá celkom me
rať kritériami historických inter
pretačných praktík. ktoré sa vy
tvorili v európskych kultúrnych 
centrách a vyrástli v podhubí dl
hotrvajúcej a zaväzujúcej !radí
de. V Amerike takéto prepojenia 
s minulosťou absentujú. Trans
parentný historizujúd zvuk do
bových nástrojov s neveľkým, 
dobre školeným zborom patrí 
k veľkým kladom nahrávky. Sve
domite pripravení vokálni sólisti 
Nicole Heastonová, Theodora 
Hanslowová, Elien Rabinerová, 
Mark Tucker a Nathan Berg sú 
dobre oboznámení so štýlovými 
požiadavkami tejto hudby, hoci 
spievajú skôr moderným ako 
historizujúdm spôsobom. Pri na
hrávke sa použil nový systém 
konvertovania zvuku do digitál
nej sféry (DSD), ale, pravdu ho
voriac, nebadať nejaké efektív
nejšie vylepšenie zvuku. Dirigent 
volil pomerne svižné tempá, tak, 
ako sa to v posledných rokoch 
v súvislosti s Bachom často prak
tizuje. 

K celkovej koncepcii ťažko 

zaujať jednoznačné stanovisko. 
Napríklad: hneď úvodný zbor je 
prednesený razantne, sugestív
nym spôsobom. V ďalšom priebe
hu však nastane určitá matnosť 
v oblasti frázovania , akcentov, 
dynamiky i výrazu. A tak to je aj 
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v ďalšom priebehu nahrávky -
niektoré časti pútajú pozornosť, 
iné pôsobia jednotvárne. Najvy
darenejšie sú rýchle. jasajúce 
časti a ani niektorým kontempla
tívnym. pomalým úsekom ne
chýba citová angažovanosť. Na
hrávka ako taká nemá dostatoč
ný ťah, ktorý by si podmanil 
poslucháča. Akosi chýba ele
mentárny povznášajúci tvorivý 
čin, množstvo diferencovaných 
afektov. Aj v oblasti religióznosti 
nahrávka necháva otvorenú 
otázku vrúcnej výrazovej hlbky. 

Nahrávka Mozartovho Rekviem 
KV 626 sa uskutočnila na základe 
. Novej edície od H. C. Robbinsa 
Landona•. V posledných rokoch 
vznikol rad nových nahrávok 
tohto diela, a to nielen v trado
vanej podobe (v 20. storočí to 
bolo niekoľko upravených ver
zií). Ako vieme, Mozart zanechal 
fragment diela. Vdova Konstanca 
sa najprv obrátila na Josepha 
Eyblera so žiadosťou o doplnenie 
a dokončenie skladby. Eybler bol 
skúsený cirkevný skladateľ, 

s Mozartom sa poznal a počas je
ho choroby ho pomáhal opatro
vať i meniť jeho polohy v posteli. 

Eybler sa najprv ujal diela a zin
štrumentoval časti Sekvencie pre 
nedokončené Lacrymosa. Dalej 
však nepokračoval v prád a vrá
til partitúru Konstanci. Tá sa na
pokon obrátila na Mozarovho 
pomocníka Franza Xavera SiiB
mayra. SiiBmayr bol v posled
nom čase často s Mozartom a sú 
doklady o tom, že Mozart SiiB
mayrovi prehrával na klavíri čas
ti z Rekviem, hovoril s ním o ďa
lšom postupe kompozíde, o jeho 
inštrumentácii; napokon Kon
stanca odovzdala SiiBmayrovi 
rôzne ceduľky a skice k dielu, ta
kže SiiBmayr mal isté podklady 
pre primerané a úspešné doplne
nie a dokončenie diela. Presné 
nástrojové obsadenie určil sám 
Mozart. 

Roku 1964 vydal Leopold 
Nowak v rámd NMA (Nové vy
danie Mozartových diel) nielen 
kritické vydanie partitúry Mo
zartovho SiiBmayrom dokonče-

ného Rekviem, ale aj nedokonče
nú partitúru Eyblerom zinštru
mentovaných častí. V úvodných 
textoch Nowak podrobnejšie po
rovnáva obe verzie a dochádza 
k záveru, že Eybler bol skúsenej
ším skladateľom, v mnohých prí
padoch je jeho inštrumentácia 
kvalitnejšia. inde zasa upred
nostňuje SiiBmayrovu verziu. 
Dôležité je však pripomenúť, že 
kompozičná substancia Rekviem 

vo vokálnom štvorhlase a bas
continuo, čo tvorí podstatu 

utografu fragmentu. Preto aj pri 
počúvaní výraznejšie nevníma
me, či ide o takú či onakú inštru
mentáciu, tá je iba druhoradou 
vecou. Tieto skutočnosti sú dô
ležité pre pochopenie úlohy, kto
rú zohral H. C. Robbins Landon. 

čo vykonal Landon. bolo 
v podstate mechanické spojenie 
dvoch rukopisov, ktoré sú prístup
né v novom vydaní. Najprv použil 
časti v Eyblerovej verzii po Lacry

kde sa konä Eyblerova prá
ca. Dalej potOm pokračoval v Siill
mayrovej verzii a tento podivný 
kompilát vydal ako . New Edition 
by H. C. Robbins Landon·. 

V texte priloženého bukletu 
R. Landon dokonca vyslovil od
vážnu hypotézu, či Eybler nemo
hol pracovať na inštrumentádi 
pod osobným dohľadom, alebo aj 
podľa Mozartovho návodu ešte 
pred jeho smrťou. lU to špekulá
ciu nemožno. na rozdiel od hod
noverných správ a dokladov 
v súvislosti so SiiEmayrom k tej
to otázke, niäm podoprieť. Oko
lo vzniku a kompozíde diela 
i Mozartovej choroby vzniklo 
v 19. storoä množstvo legiend 
a mýtov a hoci moderný výskum 
už mnohé odhalil a osvetlil, le
gendy ďalej prežívajú. A hľa, 

koncom 20. storočia sa zrodila 
nová nepodložená legenda. Po
dľa dnešného stavu výskumu 
v súvislosti s Mozartovou choro
bou vieme, že v tom stave už ne
bol vôbec schopný čokoľvek ro
biť s dielom, ani dohliadať na je
ho inštrumentáciu, alebo dať 
kékoľvek návody. 

Novú nahrávku Mozartovho 
Rekviem uskutočnil nemecký di
rigent Bruno Weil so súborom 
dobových nástrojov Tafelmusik. 
chlapčenským zborom Tôlzer 
Boys Choir (zbormajster Gerhard 
Schmidt-Gaden) a sólistami Ma
rinou Ulewiczovou, Barbarou 
1-Wizlovou, Jôrgom Heringom 
a Harrym van der Kampom. Tre
Ifa hneď povedať, že je to na
hrávka vynikajúcjch kvalít, ktorá 
ideálnym spôsobom spfňa všetky 
požiadavky, kladené na oživenie 
tohto diela z dnešného aspektu. 

Bruno Weil. známy svojimi 

vystúpeniami v početných eu
rópskych krajinách a v zámorí. je 
vitálny, energický, dynamický 
dirigent. ktorý hlboko vnikol do 
problematiky osobitosti mozar
tovského duchovného sveta. Je
ho interpretačný prístup je bez
prostredný a živý, akcentuje 
kantabilitu, rytmickú pregnant
nost a jasnú artikuláciu. Celé 
dielo pulzuje a dýcha, je dtovo 
prežiarené, ale sladkastý senti
ment tu nemá miesto. Zvuk je 
transparentný, odľahčený, záro
veň strhujúco a expresívne 
stvárňuje dramatické časti. Kaž
dá čast je svojím spôsobom výra
zovo diferencovaná, zároveň 

však skladba pôsobí ucelene, jed
noliato, nebadať, koľko rúk na 
fragmente pracovalo. Základné, 
ťažiskové miesto v štruktúre Rek
viem zaujíma zbor. Chlapčenský 
zbor z Tôlzu je brilantným, tvár
nym telesom - aj najnáročnejšie 
partie vyznievajú prirodzene 
a ľahko, s plastickou artikulá
ciou .-a spolu s orchestrom tvo
rí transparentný, zvukovo ho
mogénny súbor. Aj vokálni sólis
ti sa organicky zapájajú do celko
vej koncepcie diela. Nahrávka 
patrí k profilujúcim, najpozoru
hodnejším novším nahrávkam 
tohto skvostu hudobnej lite
ratúry. 

Osobitnú zmienku si zaslúži 
špičková úroveň zvukovej tech
niky, ktorá sa nedeliteľnou mie
rou podieľa na vysokej kvalite 
nahrávky. 

PAVOL PoLÁK 

Bach: l!:l bb 
Mozart: l!:l l!:l l!:l b b 

WOLFGANG AMADEUS 

MOZART 

DIE ENTFU HRUNG AUS DE M 

SERA! L 
Y. Kodalli, P. Graves, D. Ra11catore, 
P. Rose 
Scottish Chamber Orchestra l Sir Charles 
MackLrras 
Te/are 2000, distribrícia DIVYD 

Sir Charles Mackerras má okrem 
toho, že je považovaný za naj
väčšieho zahraničného znalca 
českej hudby, nesporne viacero 
dirigentských domén. Jednou 
z nich je Mozartov svet a špeciál
ne jeho operné dedičstvo. So 
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RECENZIE CD 
Skótskym komorným orches
trom nahral v minulosti pre 
Telarc štyri Mozartove opery 
a v tOmto roku k nim pribudol 
ďalší CD komplet- únos zo serailu. 

Charles Mackerras je skutočný 
.spiritus rector· nahrávky - pri
chádza s takou bravúrnou hu
dobnou koncepciou, aká robí 
projekt dostatOčne atraktívnym 
v konkurenčnom prostredí me
dzinárodného trhu aj napriek 
speváckemu obsadeniu bez 
hviezdnych mien. Aby orchester 
znel čo najautentickejšie, použí
va dirigent niektoré originálne 
nástroje (v sekcii bicích sa obja
vujú nástroje dodnes živé v tu
reckých vojenských kapelách), 
ktoré si škótske teleso kúpilo po
čas turné v Istanbule. Brilantné 
sú Mackerrasove tempá: počnúc 
brisknou, energicky odpichnu
tou predohrou dirigent v každom 
čísle čo najvýstižnejšie charakte
rizuje situácie, vynáša z partitúry 
kontrasty v agogike, dynamike 
i rytmike. To isté vyžaduje od 
speváckeho obsadenia a zboru, 
takže nový únos zo serailu je po 
štýlovej stránke takpovediac 
.bezúhonný". S výnimkou jednej 
árie Belmonteho je Mackerras 
verný autografu, čo znamená, že 
vokálne čísla znejú v pôvodnej, 
neskrátenej verzii. I Belmonteho 
ária č. 15 je napokon predstavená 
v originálnej podobe vo forme 
prídavku. Skótsky komorný or
chester hrá vel'rni disciplinovane, 
s technickou bravúrou, ale 
i zjavnou muzikantskou iskrou. 
Na dobrej úrovni sa prezentuje 
i Skótsky komorný zbor. 

llirecká sopranistka Yelda Ko
dalliová je technicky solídne vy
zbrojenou predstavitel'kou Kons
tanzy. Nejde o dramatickú kolora
túru, jej farba hlasu je však prí
jemná, mäkká a v polohách po
merne vyvážená, vo vokálnej ek
vilibristike ozdobného spevu sa 
i v najnáročnejších úsekoch blíži 
k ideálu. Druhú koloratúrnu par
tiu Blondy vytvára mladá rodáčka 
zo Sicílie Desirée Rancatoreová 
a obdarúva ju dievčensky milým 
a zaliečavým hlasovým timbrom. 
U nej však prekvapuje vo vysokej 
polohe značné vibrato. Z dvoch 
repertoárových domén tenoristu 
Paula Grovesa, belcantovej a mo
zanovskej, je mu tá druhá bližšia. 
Belmonteho spieva pevným, ele
gantným tónom, ktorý má dosta
tok farebnosti, pružnosti v pohyb
livých úsekoch i technické záze
mie na diferencovanú prácu s dy
namikou. Mozanovsky štýlová je 
tiež kreácia Petra Roseho (Osmin), 
ktorého bohatý materiál má však 
pre danú rolu jeden handicap. Je 
ním prisvetlá farba hlasu a málo 

rezonančné, nie dosť sonórne hlb
ky. Tie však sú Osminovou vokál
nou charakteristikou. Hod v sólis
tickom ansámbli niet jediného ne
meckého umelca, treba pochváliť 
precíznu výslovnosť celého kolek
úvu, do ktorého patrí tiež rozváž
~e poňatý hovorený pan Selima 
v podaní Olivera Tobiasa. 

PAVEL UNGER 

tltltllí::l 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

FIDELIO 

W. Meitr. P. Domingo, R. Papt, 
F. Struckmann, S. lsokoski 
l St<latska~•tllt Btrlin l Dan itl Bartnboim 
Ttldtc 1999 

opera Ludwiga van Beet
hovena sa nedávno dostala v kom
pletnej podobe na medzinárodný 
hudobný trh prostredníctvom 
nového CD z produkcie firmy 

Fidelio sa nerodil ľahko, 
čomu v jeho genéze zodpovedajú 
tri verzie partitúry, pričom až po
sledná z roku 1814 sa natrvalo 
udomácnila v divadelných reper
toároch. K dispozícii sú tiež štyri 
predo hry, no v praxi sa zväčša na 
úvod hrá ou venu ra Fidelio op. 72 
a Leonora 3 sa pod!a uváženia di
rigenta vkladá pred posledný ob
raz. Sporadické návraty k pôvod
nej podobe diela, resp. k prvej 
úprave z rokov 1805 a 1806, bý
vajú príležitosťami aktivovať pre
dohry Leon o ra l a 2. 

Daniel Barenboim, dnešný ge
nerálny hudobný riaditeľ berlín
skej Státnej opery Unter den 
Linden, sa ako dirigent nového 
Fidelia rozhodol postupovať ne
konvenčne. Neprevzal tretiu ver
ziu partitúry, ale CD nahrávku 
orvoril predohrou Leonora 2 (ďa l 

šie tri ouvertúry sú na platni ako 
prídavky), prehodil poradie pr
vých dvoch čísiel (ako prvá znie 
ária Marzelliny, duet Marzelliny 
a Jaquina sa hrá po nej) a napo
kon z produkcie odstránil všetky 
hovorené dialógy. Z koncepč
ného hladiska ma tento model 
prfliš nepotešiL predovšetkým 
chýbajúca próza redukuje operu 
na rad hudobných čísel bez pri
rodzenýchspojovruxov. Výpadok 
slova - hod aj v skrátenej podo-
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be -je mankom vzhľadom na lo
giku deja. Nepresvedčila ma ani 
nutnosť odklonov od zaužívanej 
tretej verzie diela. 

Daniel Barenboim je nesporne 
skvelým dirigentom a umelcom, 
nielen cítiacim symfonický roz
mer beethovenovskej partitúry, 
ale aj schopným z každej situáde 
vymodelovať živý dramatický ob
raz. S agogikou pracuje veľmi pre
myslene, neváha podľa potreby 
ísť až k mantinelom, orchester 
berlínskej Staatskapelle motivuje 
na spontánnu, vyrazovo plnokrv
nú a technicky spoľahlivú hru. Ba 
občas sa zdá, že svojim hudobní
kom odpusti drobnú nepresnosť. 
len aby zvukový obraz ako celok 
reflektOval čo najvernejšie dra
matické dianie, scénickú akdu. 

Sólistické obsadenie zodpove
dá skôr dobrému štandardu než 
výberu optimálnych interpretov. 
Waltraud Meierová v titulnej ro
le pokračuje v tendencii opúšťať 
mezzosopránový odbor, pričom 
sopránová Leonora jej spôsobuje 
isté ťažkosti. Najmä vo výške 
a pohyblivých úsekoch partu ne
má dosť technickej istoty a rozsa
hovej rezervy, takže jej prejavu 
chýba viac pokoja, plastickosti 
frázovania i sviežejší tón. Placido 
Domingo vo Florestanovi zúro
čuje svoje wagnerovské skúse
nosti a výsledok rozhodne nie je 
sklamaním. Stredná poloha znie 
sýto, bronzovo, výšky majú síce 
isté napätie, no technicky sú 
zvládnuté, deklamačná a výrazo
vá stránka zodpovedá danému 
štýlu. Soile Jsokoskiová je nesub
retná, takmer mladodramatická 
Marzellina, spieva kultivovane, 
mäkko a tónovo sviežo. Falk 
Struckmann modeluje Pizarra 
výrazovo účinne, štíhlo vede
ným, jadrným a kovovým dra
matickým barytónom. Vari naj
optimálnejšie je obsadený part 
Rocca, ktorého mladý René Pape 
vybavil farebne krásnym, vrúc
nym tónom, výrazovo a dyna
micky mnohovrstevným preja
vom. Kvalitne sú interpretované 
i ďalšie postavy: sľubne sa rozví-

tenor Wernera Giiru spieva 
Jaquina a ušľachtilý bas Kwang
chula Youna korešponduje s ro
lou Dona Fernanda. 

JAZZ 
BILL FRISELL 

GHosr TowN 

PAVEL U NGE R 
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Nonesuch 7559-79583·2, 2000 

.Mesto duchov• je názov najno
všieho albumu slávneho new
yorského gitarového Oazzo
vého?) inovátora. Tentoraz vzal 

Bill Frisell po prvýkrát všetko do 
vlastných rúk a nahral ho celý 
sám - viacstopový záznam mu 
totiž umožnil objaviť sa v sklad
bách v role viacnásobného akus
tického či elektrického gitaristu, 
ktorý sa však občas chopí aj šesť
strunového bendža, basgitary 
a popritom, ako sa na prahu no
vého milénia patrí, po večeroch 
na počítači programuje zvukové 
slučky. Legendárny progresivista 
hrá tentoraz na obe struny -
konvenčnú i (v istom zmysle) 
avantgardnú. Výsledkom je zau
ímavá, viac než počúvateľná 

a zvukovo neošúchaná platňa, 
ktorej hudba sa okrem svojej vy
sokej kvality môže aj celkom 
dobre predávať (aký paradox!). 

Po komornom rozohrávaní sa 
vo Frisellovi blízkom (mne až 
natoľko nie) country-štýle sa 
môžeme ponoriť do mora zvuko
malebných vízií. ktorým nemož
no uprieť osobitú atmosféru. Na 
mnohých miestach si tu môžeme 
tiež skusmo overi ť opodstatne
nosť pojmu .zvuková plocha", 
trebárs aj s pridaným adjektívom 
.sugestívna". Taká, akú si zaslúži 
názov albumu, vopred usmerňu
júci prúd poslucháčových asociá
cií. Elektronické kúzla sa obdivu
hodne nerušivo prelínajú s vy
bmkávaním akustickej či jazzovo 
znejúcej elektrickej gitary: je to 
pomerne pokojný prúd hudby, 
pri ktorom sú všetky ingredien
cie poctivo vymiešané. Sem-tam 
sa zjaví odzadu pustený záznam 
či iné počítačové efekty, ktoré 
dojem plynulosti nenarušia, pre
tože sú využité funkčne a s ohla
dom na celkové introvertné vy
znenie. Pre ctiteľov predchádza
júcich avantgardných výbojov 
(trebárs po bok u nezaraditeľ
ného progresivistu Johna Zorna, 
ale nájdeme ich aj na sólových 
Frisellových nahrávkach) nebu
de asi táto platňa dostatočne dy
namická a úplne uspokojivá- ale 
berme (zlomyseľne) do úvahy, že 
ide už o takmer päťdesiatročného 
muzikanta! Frisell však aj tu do
kazuje svoje majstrovstvo. Stále 
vie vylúdiť z takého sprofanova
ného nástroja, akým gitara už 
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dnes je. originálne a nie celkom 
bežné zvuky. Nielenže je absolút
ny profesionál, ale pristupuje 
tvorivo aj k obsahu pojmu aranž
mán. Okrem jedenástich autor
ských kusov zaujímavo spracúva 
obľúbenú americkú country-kla
siku od Hanka Williamsa. štan
dardy Georgea t~ershwina a Vic
tora Younga, no rad príde aj na 
mladšieho a ..štýlovo odlišného 
tvorcu - Frisellovo a McLaughli
novo dielko Fo/low Your Heart. 
Všetci z uvedených skladateľov 
sa na Frisellovom štýle podpísa
li a patria zrejme k jeho vzorom. 
Príjemne na mňa zapôsobilo, že 
aj ku country. znejúcom dňom 
i nocou celou Amerikou zo všet
kých rozhlasových staníc, do
káže umelec tohto formátu pri
stupovať s nadhľadom. To býva 
najťažšie - zaujať, ale nevnuco
vať sa. 

S LAVOMÍR KREKOVIČ 
1!1 1!1 I:Hí:l 

Pozoruhodným znakom rozmer
nej diskografie Billa Frisella je jej 
nezvyčajná rôznorodost. Pravi
delné striedanie nástrojových ob
sadení a hudobných konceptov 
od albumu k albumu tvorí však 
len jednu stranu mince. 'IU dru
hú, povedzme, že jednotiacu, re
prezentuje vždy a všade prítomná 
inšpirácia country hudbou. Býva 
stelesnená rôzne. Prehnanými 
.country-rockovými" vibratami 
gitár počínajúc a neskrývaným 
používaním tradičných melodic
ko-harmonických postupov ko
nčiac. V určitých momentoch Fri
sellovo country-ego preváži a nú
ti človeka váhať. či nálepka 
. jazzový hudobník" resp .• jazzo
vý gitarista" je ešte platná. Para
doxne práve takéto momenty sú 
schopné zaskočiť i širšiu odbornú 
verejnosť natoľko, že sa i viac
menej bluegrassová nahrávka -
čo bol prípad albumu Nashville 
(Jazzový album roka 1998 v an
kete časopisu Downbeat) - môže 
objaviť s prestížnym ocenením 
v kategórii, do ktorej už možno 
vôbec nepatrí. Argumentácia zod
povedných na otázku .prečo?" 
vtedy, tuším, hovorila niečo o oce
není novátorského prístupu. Co 
bude čakať album Ghost Town, to 
nechcem predvídať. Každopádne 
sú zdroje i miera ich uplatnenia 
velini pnbuzné a ich spracovanie 
rovnako originálne. alebo ak 
chcete .novátorské". S jediným 
podstatným rozdielom. že sa s ni
mi tentokrát Frisell popasoval 
úplne sám. bez pomoci bluegras
sovej elity, len v .spolupráci" 
s o'verdubbingom akustických 
a elektrických gitár a svojej . tra
demark" v podobe reverzných 
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slučiek. Je zrejmé, že si Frisell už 
dávno nerobí (ak si vôbec nieke
dy robil ) problém so svojím žán
rovým zaradením. l hudba, ktorú 
ponúka na svojom novom albu
me, je úkaz zaraditefuý azda len 
pod prívlastok .postmoderný". 
kde môžu i zdanlivo triviálne lo
kálne zdroje slúžiť vyjadreniu vy
soko osobnostných a závažných 
stanovísk. K výnimočným danos
tiam niektorých ľudí jednoducho 
patrí schopnosť podať aj najväčšiu 
banalitu tak. že ju ako banalitu 
nevnímame. Plati to obzvlášť pre 
FriseUa. Opäť sa stretávame s pro
stými, akoby ľudovými melódia
mi, známymi akordickými po
stupmi, s hráčskou prezentáciou 
bez akejkoľvek snahy o exibídu. 
s rozvážnou prácou s tichom a vý
razom, či so zvukovými plochami 
poskladanými z reverzných slu
čiek skutočným .zvukovým inži
nierom·. Spojenie s jazzom fun
guje len prostredníctvom troch 
prevzatých skladieb (gershwinov
ka My Man 's Go ne Now. When I Fail 
In Love dvojice Heyman - Young 
a Fo/low Your Heart od Johna 
McLaughlina), aj to skôr vďaka 
tomu, že si ich asi každý bude 
s jazzom spájať už apriórne. V ča
se blížiacej sa päťdesiatky dospel 
Frisell k niečomu, čo by sa mohlo 
nazvať hudobným patriotizmom. 
V jeho hudbe akoby už nebolo 
miesta pre nič neamerické. pri
čom niektoré základné americké 
hodnoty - a mám na mysli pre
dovšetkým jazz - ktoré si už 
osvojila pnliš veľká časť planéty, 
sa uňho postupne dostávajú na 
index. Nejde však o žiadnu tragé
diu. Skôr naopak. 

AUGUSTÍ N R EBRO 
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MICHAEL MANTLER 
SONGS AND ONE SYMPHONY 
Mona lArsm. Tllt Cllambtr Music and 
Songs Enstmblt 
ECM Records 2000, distribúda D/VYD 

Michael Mantler. dnes už päťde
siatšesťročný pôvodom rakúsky 
skladateľ a trubkár, vo svojich 
nových kompozíciách vťahuje 
poslucháča do osobitého hudob
ného sveta. Poetika i spôsob 
tvorby tohto skúseného autora 
sa v poslednom čase výrazne 
zmenili: Mantler bol dlhé roky 
pokladaný za úspešného . jazzo
vého" skladateľa. na jeho albu
moch sa objavovali aj improvi
zujúci hudobníci z tejto oblasti. 
Improvizácia zaručuje interpre
tovi pomerne otvorený priestor 
pre uplatnenie jeho tvorivosti. 
vnáša do predvedenia diela mo
ment často žiaduceho indeter
minizmu. Samozrejme. takýto 
koncept prináša aj isté riziká 

a tým sa chce Mantler tentoraz 
vyhnúť. Bohužiaľ, či našťastie? 
Autor sa podľa vlastných slov 
nazdáva, že je dnes len veľmi 
málo takých dobrých hráčov. 
ktorí by dokázali svojou hrou -
kompozíciou v reálnom čase vy
hovieť jeho predstavám o kone
čnom tvare skladby. A aj preto 
sa rozhoduje pre detailne vypí
sané nástrojové party a prekom
ponovanú partitttru bez čo i len 
náznaku priestoru pre impro
vizáciu. Môžeme to dnes chápať, 
ako chceme- návrat k (nezried
ka skostnatenej a pre niekoho 
.zatuchnutej") tradícii európ
skeho hudobného dedičstva 
môže znamenať jednoducho len 
potrebu umelca mať absolútnu 
kontrolu nad výsledkom ... Na 
obsadení Mantlerových nových 
skladieb stále pozorujeme infil
tráciu nástrojov i výrazových 
prostriedkov z iných zákutí 
hudby: okrem sláčikového kvar
teta má v autorovom kodan
skom (tam totiž teraz žije) súbo
re The Chamber Music and 
Songs Ensemble miesto aj elek
trická gitara (charakteristický 
.ťahavý• spôsob hry je domé
nou Bjarneho Roupé, ktorý brá
val aj s Milesom Davisom) 
a syntetizátory. Speváčku Monu 
Larsenovú si autor vybral kvôli 
skutočnosti, že sa mu viac páči 
naturálny hlas, disponujúci roc
kovo-popovým feelingom než 
klasický bel cantový vokál. Alto
vo zafarbený vokál naozaj viac 
zapadá do melancholickej. až 
ponurej atmosféry Mantlerovej 
hudby, s ktorou dokonale súz
nejú anglické preklady intro
vertných textov/básní Ernsta 
Meistera. V dlhých legatach me
lodických oblúkov vedie Man
tlerova trúbka s hlasom dialóg, 
zatiaľ čo v pozadí znejú ostatné 
nástroje, splývajúce do emocio
nálne napätej zvukovej plochy. 
Tak sa to často deje aj v štyroch 
častiach Jednej symfónie, pri kto
rej chce skladateľ aj neurčitým 
názvom podčiarknuť dôraz. kla
dený na úlohu individuálneho 
asociačného prežívania hudby 
poslucháčom. Zatiaľ čo v pies
ňach nás autor svojou zvukovou 
imagináciou príjemne prekvapí. 
v symfónii akoby mu už dochá
dzal dych- napriek zaujímavým 
nápadom sú nie príliš kontras
tujúce tonálne úseky rozložené 
na, rozmernej, bezmála štyrid
saJminútovej ploche. Nuž, mno
ht skladatelia druhej polovice 
dvadsiateho stor9čia prišli pri 
vlastnej tvorbe k záveru, že úsi
lie o úplnú determináciu hu
dobného deja môže niekedy vy
znieť až príliš konvenčne a str-

nulo: neupierajúc Mantlerovi 
sugestívnosť jeho zvukového 
sveta. tu by improvizácia asi pô
sobila ako oživujúci element. 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
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JANA KOCIANOVÁ 
EVANJELIUM 
Radio Bratislava 1999, 0216·2351 

Album. zostavený zo známych 
spirituálových i gospelových 
skladieb. možno vnímať analogic
ky k speváčkinmu staršiemu titu
lu Spiritual From Heart ( 1994 ). no 
Evanjelium je popovejšie, .pesnič
kovejšie". s bohatšími vokálnymi 
i inštrumentálnymi sprievodmi. 
Aj keď štúdiová nahrávka so spo
lu účinkuj údmi Close Harmony 
Friends vyznieva oproti koncer
tom, na ktorých Kodanovú spre
vádza vokálna skupina Trend. 
komornejšie. Známe a capella te
leso Close Harmony Friends sa tu 
s výnimkou skladby This Little 
Light Of Mine predstavuje len 
v úlohe sprievodnej vokálnej 
skupiny. Mne osobne viac konve
nuje .koncertné" spojenie Kocia
novej s .popovejšou· vokálnou 
skupinou Trend. Aj keď Kociano
vej prejav sa tu často ukazuje 
technicky i výrazovo v pozitív
nom svetle, speváčka .prekvapí• 
i v opačnom zmysle slova. Skla
manie prináša napríklad inter
pretácia notoricky známej piesne 
ó. šťastný deň (Happy Day), v kto
rej speváčka nezvláda vysokú po
lohu v refréne a volí kompromis 
v podobe .svojského· frázovania. 
Kocianová na tomto albume opäť 
miestami naráža na svoj, .zo srd
ca• vychádzaj úd, handicap- pre
exponované átenie. Co sa týka 
inštrumentálnej zložky, speváčka 
si vybrala z toho najlepšieho. 
Účinkujú tu výborní hudobníci: 
sólista orchestra Gustava Broma 
Milan Vidlák. Stanislav Herko. 
Martin Durdina, Jozef Dodo So
šoka. Erich .Boboš" Procházka 
a ďalší. Aj keď pre väčšie sólové 
vystúpenia hudobníkov na platni 
nieto miesta. Problematickou 
stránkou slovenských verzií go
spelov boli vždy ich texty- auto
rom tých lepších je r:ubomír Fel
dek, slabšie, aj keď .funkčné", 
texty pochádzajú z pera Kataríny 
Hudecovej, Petra Petišku a Zora 
Laurinca. zaujímavosťou albumu 
sú štyri monológy známeho rím
sko-katolíckeho kňaza Jána Su
cháňa na tému pozemského by
tia. Aj keď ich univerzálnosť do 
určitej miery vhodne dotvára die
lo, dalo by sa polemizovať o ich 
dramaturgickej vhodnosti, a to 
vzhľadom na .popovosť celého 
albumu. 
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Verím však, že platňa plná op

timizmu a dobrej nálady sa do
stane čo najskôr k svojmu poslu
cháčovi a nezostane, podobne 
ako iné nahrávky Vydavateľstva 
Radio Bratislava imúnna voči 
hudobnému trhu. 

MARTIN JURČO 
(!Jb(!J 

WORLD MUSIC 
CARLOS NÚNEZ 
Os ÄMORES LIBRES 
Wicklow 1999, 74321 666942 

Album Os amores libres (Slobodné 
lásky) bol nahrávaný v 22 štú
diách v španielsku, Portugalsku. 
Francúzsku, Anglicku, Nemecku, 
Kalifornii, Maroku a Rumunsku. 
Aj keď mega-projekty zväčša ne
vzbudzujú dôveru, tento po
važujem za vydarený. 28 zvuko
vých inžinierov by sa nepustila 
do bitky s neistým výsledkom. 
o čo ide? 

Spanie! Carlos Núiíez, narode
ný na území Galície, hráč na 
píšťaly, gajdy a okarínu, nahral 
svoj v poradí druhý album ako 
veľké session špičkových folko
vých a folklórnych muzikantov, 
ale aj muzikantov a interpretov 
iných žánrov, ktorí majú vzťah 
k hudbe vychádzajúcej z tradícií. 
V tíme all stars bola napn1dad iz
raelská speváčka Noa, anglický 
spevák Mike Scott - líder skupi
ny Waterboys, rocker Jackson 
Brown, experimentátor Hector 
Zazou. Pesuá zostava účinkujú
cich je predpokladom pestrej hu
dobnej palety, ktorá v tomto prí
pade zasahuje rámec avantgardy, 
ak si poslucháč dokáže avantgar
du predstaviť bez disharmónie, 
chaosu, hluku a čohokoľvek, čo 
páchne zámernou extravagant
nosťou. Spojenie rozličných sta
rodávnydl typov hudby s najmo
dernejšou nahrávacou technikou 
sa pod rukami schopných muzi
kantov a aranžérov premenilo do 
neočakávaných zvukových tva
rov. Zdá sa, že archaické násuoje 
nemusia zapadnúť v múzeách. 
Dá sa z nich ešte všeličo zaujíma
vé vydolovať. Napokon, za tia! 
majú pred syntetizátormi a elek-

tronickými nástrojmi jednu ver
kú prednosť: znejú hrejivejšie. 
prírodnejšie. Schuti som sa za
smial na istej recenzii debuto
vého albumu Heviu - Núi'lezov
ho kolegu, gajdoša. Recenzent 
kritizoval zvuk gájd. Vraj sú imi
t&vané syntetizátorom. Asi neve
del. že Hevia používa elektronic
ké gajdy. Elektrifikácia niekto
rých nástrojov môže byť aj na 
škodu, nie iba na osoh. Núiíez 
nás vťahuje viac do akustickej 
minulosti ako do počítačovej prí
tomnosti. Prerezal históriu ako 
poschodovú tortu, ktorú podáva 
na tácke. Môžete porovnávať 
jednotlivé poschodia a vrstvy. 
Napn1dad galícijské modlitebné 
piesne a/alás s andalúzskou hud
bou al-ala, pestovanou v Maro
ku, balady stredovekých rytierov 
s hudbou sefardskej židovskej 
diaspóry, cigánske tance s fla
mencom, galícijských gajdošov 
so škótskymi; nachádzať vplyvy 
keltskej kultúry v kultúre špa
nielskej, židovskej, moslimskej, 
zisťovať, čo majú spoločné rytmy 
flamenca s írskymi jigmi. Skrát
ka . .. nádhera. Ale nielen nádhe
ra v objavovaní skrytých možno
stí, ale aj nádhera v harmóniách, 
rytmoch a melódiách. Pn1dadom 
je pieseň María So/iňa (Osamelá 
Mária). Opisuje pnbeh zo začiat
ku 17. storočia. Rybárova žena 
Mária ovdovie počas nájazdu tu
recko-berberských pirátov. Vi
nou samotárskeho života získa 
povesť čarodejnice, za čo ju v sta
robe umučia inkvizítori. Azda ni
jaká iná speváčka nemohla tento 
pnbeh vyspievať lepšie ako The
resa Salgeirová, anjelský hlas 
portugalskej skupiny Madredeus. 

Opak zmučenej nevinnosti vy
žaruje flamencová speváčka 
Carmen Linaresová v skladbe 
A Dril/as del Río Sil (Na brehu rie
ky Sil), venovanej sobášu fla
menca s kubánskou rumbou. So
báš posväcujú Kelti. Núiíez hrá 
na keltských gajdách a píšťale, Ir
ka Sharon Shannonová na akor
deóne. Medzinárodnú armádu 
bojujúcu v španielskej občianskej 

vojne proti fašizmu oslavuje po
dlodová pieseň solidarity nazva
ná Viva La Quinta Brigada! (Nech 
žije piata brigáda!). lrskeho spe
váka sprevádzajú členovia ru
munskej rómskej kapely Tara! Of 
Caransebes. Hrajú na taragote, 
trúbke, trombóne, saxofóne, 
akordeóne. Prečo práve rumun
skí Rómovia? údajne preto, lebo 
v rumunských ľudových pies
ňach doina sa strieda bojovnosť 
s rebelantstvom a melanchóliou, 
čo ideálne podfarbuje oslavný 
pokrik .viva!". Najväčšie množ
stvo hudobníkov (29) spojilo sily 
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v záverečnej 13-minútovej na
hrávke O Castro da Moura, ktorá 
je kombináciou maurskej a kelt
skej hudby. Nudiť sa zaručene 
nebudete. Melódie a rytmy sa 
stále menia. Núiíez odkiaľsi vy
tiahol historické gajdy z 19. sto
ročia, skupina Bagad Kemper 
bretónske gajdy bombardy, bas
kická speváčka Xi rande la a jej ta
nečnice kvília ako čarodejnice, 
Simon Emerson a Martin Russel 
postupujú podobne ako v pro
jekte Afro Celt System. dodá
vajúc počítačový podklad vo svo
jom štýle .ethnodance". Na
hrávka graduje postupným zrých
l'ovaním rytmu. Gajdy vreštia, 
tympany dunia, keltský druid 
brúsi meč, Mauri ujúkajú, revú, 
akoby sa zvíjali opití v tanečnom 
ošiali. Tak sa konči najlepší al
bum keltskej scény. aký som 
v minulom roku počul. 

MtRo PoročeK 
rarararara 

PRAVDE PODOBNE NEDOSTUPNE 

Two CENTURIES 
OF CLASSICAL MUSIC 

THE DANISH EXPERIENCE 
CPHCDOOI 

Už pri poslednom referovaní 
o dánskej zborovej hudbe (H2 
2000/3) som konštatoval veľkú 
spätosť dánskej hudobnej kultú
ry s európskou, najmä s nemec
kou, ktorá je celkom logická. Bez 
toho, že by dánska hudba, najmä 
od čias romantizmu, bezducho 
imitovala štýlové spektrum 
európskej hudby, genetická spä
tosť s ňou je očividná, pričom 
vždy (alebo aspoň prevažne) 
v nej nachádzame špecifický se
verský zvuk, reflektujúci sa hlav
ne v melodike, harmónii i rynne. 
Podobne to môžeme konštatovať 
o nórskej či švédskej hudbe. 

Výber skladieb z dánskej ko
mornej a orchestrálnej hudby 
dvoch storoči je zaujímavý, po
učný i dostatočne panoramatic
ký, ale má jeden nedostatok, kto
rým sa vyznačujú prakticky všet
ky podobné .prehiady· nejakej 
hudobnej kultúry. úseky či časti 
vytrhnuté z kontextu väčších 
cyklických celkov pôsobia veľmi 
parciálne a väčšinou nedávajú 
dosť ucelený obraz o nadrade
nom celku. Tento moment, po
chopiteľne, znižuje kritériá hod
notenia výberu diel ako celku, 
relatívne znemožňuje ideálny 
prehlad vývoja dánskej hudby, na 
druhej strane však aspoň čiastoč
ne informuje o hudobnej kultú
re, ktorá je nám dosť vzdialená. 

Z obdobia k.lasidzmu a raného 
romantizmu sú na CD len dvaja 
skladatelia, v Európe pomerne 

neznámi: C. E. F. Weyse s Memle
tom zo 4. symfónie ( 1795) a D. F. 
Kuhlau s mužským zborom so 
sprievodom orchestra Elverhoj -
Her/ing en sommernat ( 1828). 
Weyse dobre pozná klasicistický 
haydnovský orchester, jeho 
Menuet je dosť invenčný a dobre 
inšLTumentovaný, aj keď napo
dobňovacie prvky sú tu dosť zre
teľné. Skoda, že príliš krátka 
Kuhlauova skladba nedáva uce
lený obraz o jeho hudbe, ale at
mosféra Weberovej hudby (Caro
strelec) je tu dosť nápadná. 

Romantizmus 19. storočia je 
na platni reprezentovaný štyrmi 
skladbami. Predovšetkým bri
lantnou 3. časťou z 5. symfónie 
( 1852) azda najväčšieho predsta
viteľa dánskeho hudobného ro
mantizmu Nielsa W. Gadeho; je
ho symfónia je osobitá tým, že 
do symfonického orchestra za
čleňuje klavír ako jeho súčas(. 
ale výsledný proces je podobný 
priebehu klavírneho koncertu 
s dominanciou klavíra. Azda ešte 
krajšia je ukážka (Allegro) z 2. slá
čikového kvarteta D dur ( 1861) 
nám neznámeho C. F. E. Home
mana: veľmi invenčná hudba, 
vychádzajúca z najlepších pod
netov raných nemeckých ro
mantikov (Schuben, Schumann, 
Mendelssohn), ale predsa len 
s osobitejším melodickým rieše
ním. Klavírny kvinte/ F dur od Pet
ra Heiseho (1869) je na svoje 
vročenie trochu konzervatívny, 
ale z hľadiska profesionálnej 
kompozičnej techniky perfektný 
(Intermezzo). Louis Glass so svo
jím Scherzom z I. klavírnej sonáty 
E-dur ( 1889) figuruje, bohužiaľ, 
na ešte nižšom invenčnom stup
ni než predchádzajúca skladba, 
ale jeho kompozičná technika je 
solídna, spoľahlivá, štýl jeho 
skladby dosť pripomína Sebu
manna i Brahmsa. To isté možno 
poveda ( o 5 piesňach pre soprán 
a klavír od Rueda Langgaarda 
( 1914, pieseň Svitanie) v trodm 
chladnejšom štýle nemeckej ro
mantickej lyriky. 

Skupinka dvoch skladateľov, 
stojacich jednou nohou v ne
skorom romantizme a druhou 
v hudbe 20. storočia, je pre dán
sku hudbu veľmi charakteristic
ká. Predovšetkým je to Carl Niel
sen, azda najlepší dánsky skla
dateľ vôbec, prezentovaný na 
platni allegrovou časťou z Dycho
vého kvinteta op. 43 ( 1923). Sk oda, 
že zostavovatelia nevybrali ukáž
ku z Nielsenovej symfonickej 
hudby, ktorá je jeho doménou 
a reprezentatívnou vizitkou. 
Kvinteto je síce kompozične su
verénne, no ľutujem absenciu 
niektorej zo symfónií. Niels Vig-
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go Bentzon s ukážkou zo svojej 
3. symfónie op. 46 (l 947. Andante 
con moto) je štýlovo dosť rozpol
tený, vzdialene pripomína Ho
neggera, ale invencia nie je najsil
nejšou stránkou tejto jeho hudby. 

Napokon sa dostávame k hud
be 20. storočia. ktorou sa Dáni re
laúvne úspešne -"členili do zná
mej avantgardy od päťdesiatych 
rokov. Veľmi ;uetcľne to doku
mentuje Bent Loremzen v sklad
be Punaa pre organ ( 1973), spočí
vajúcej na dusteroch a ostrých 
nástrojových farbách, ale bez zá
važnejšej myšlienkovej náplne. 
Podobná sterilita sa prejavuje aj 
v príliš krátkej ukážke z orches
trálnej Symfónie ( l 977) ako Symfó
nia-Antifóna od Pelle Gudmundse
na-Holmgreena, hoci hudba tu 
nezaprie dramatický náboj. 2. ča
sť z Talianskeho koncertu (l 98 l ) od 
Karla Aage Rasmussena je vari 
najkrajšou a najvtipncjšou sklad
bou na celej platni. Vzdušná, 
svieža a farebne bohatá komorná 
hudba spfňa moju predstavu 
o šp ičkovej dánskej moderne. 
Skoda, že ukážka je pri krátka. 

Per Niirgard je v súčasnosú az
da najznámejším dánskym skla
dateľom a veľmi kvalitným pred
staviteľom dánskej modemy. Jeho 
For A Change, 3. časf ( l 982-1983 ), 
je jemnou komornou hudbou 
s prevahou bicích a zvončeko
vých nástrojov. pritom ja som mal 
možnosť pri návšteve Dánska 
pred časom počuť od neho ešte le
pšie diela. Vyspelosť dánskej zbo
rovej hudby prezentuje na platni 
Vagn Holmboe s prcáteným, veľ
mi reflexívnym zborom a capella 
Sarvig Psa/ms op. 154 - .Du svae
vende anď (1983). Poul Ruders 
s Fina le zo svojho 2. husľového kon
certu ( 1990-199 1) prináša do zo
stavy skladieb na plarni vzruch 
i silnú inštrumentálnu dynamic
kosť. Napriek ostrému zvuku or
chestra je sólový násuoj so svojou 
allegrovou motorickosťou výbor
ne posadený i počuteľný, ale in
venčne trochu neosobitý. Prekva
puje pomalý lyrický záver. Napo
kon prehliadku dánskej hudby 
uzarvára Herman D. Koppel s Hud
bou pre dychové okteto (1991 ), vir
tuózne napísanou skladbou s pro
filovanýrni zvukovými farbami. 

Interpretačná úroveň všetkých 
vybraných diel je znamenitá. 

IVAN HRU ŠOVSKÝ 

BEETHOVEN 

PIANO SONATAS 
Slroko Sugitmri 
Vidor V/CC 136 

Shoko Sugitani vyhrala japonskú 
súťaz detí. študovala na Státnej 
tokijskej univerzite a aj v Euró
pe: v Nemecku u Detlefa Kraussa, 

u Ludwiga Hoffmanna u Elisy 
Hansenovej v Hamburgu, u Kar
la Seemanna vo Freiburgu a v Ko
líne. Konzultovala aj s Claudiom 
Arrauom, Alexisom Weisenber
gom i s Brunom-Leonardom 
Gelberom. Je laureátkou viace
rých medzinárodných klavírnych 
súťaii. 

Doma ju uznávajú ako osved
čenú interpretku Brahmsa (ako 
prvá ženská klaviristka nahrala 
kompletne jeho klavírne opu
sy), diel R. Schumanna i jeho 
manželky Kláry, sonát i klavír
nych koncertov L. van Beetho
vena. 

Na tomto CD sú zapísané na
hrávky najznámejších Beetho
venových sonát: č. 8 . Patetickej", 
c mol op. 13. Sonáty č. 14 .Mesač
ného svitu· cis mol op. 27, č. 27 
a č. 23 .Appassionaty" f mol op. 57. 

Ako východisko pre ich zhod
notenie sme zvolili porovnávaciu 
metódu s dostupnými nahrávka
mi týchto opusov zhodou okol
ností všetko mužov: Friedrich 
Guida (v poradí už štvrtá verzia 
súborného zapísania všetkých 
sonát z roku 1967, ktorú vydal 
OPUS. ďalej Glenn Gould. Wil
helm Kempf a v prípade Patetickej 
aj Svjatoslav Richter. 

Aj keď medzi týmito nahráv
kami sú isté rozdiely, raz pod
statnejšie, inokedy menšie, 
v jednom predstihli nahrávku 
japonskej umelkyne- v dôsled
nom udržiavaní napätia tempo
vej te tivy. Sugitani pri budova
ní línií v crescendách rada 
zrýchľuje. alebo miernejšie po
vedané: ide dopredu. Z tejto 
vlastnosti vyplýva potom auto
maticky ďalšia nutnosť - vrátiť 
sa do východiskového tempa. 
Túto . korekúru· vykonáva však 
s vkusom a na priliehavých 
miestach. Azda najvypuklejšie 
sa to prejavuje vo výstavbe nie
len vášnivo vypätých okrajo
vých častí Appasionaty, ale do
konca aj v poslednej variácii 
stredného Andante con moto 
tohto opusu. 

Z porovnania trvania jednotli
vých skladieb v podaní Goulda 
a Sugitani nám v niektorých prí
padoch vychádzajú dosť podstat
né rozdiely- napr. u Appasionaty 
takmer celých 6 minút (Gould 30 
min. Sugitani 24 min.) , u Sonáty 
cis mol temer 6 minút, pravda. 
v opačnom pomere. V prípade 
l. časti Sonáty op. 26, č. 2 Gouldo
va interpretácia predstavuje zo 
všetkých nahrávok krajne rýchle 
tempo (to už ťažko možno cha
rakterizovať ako Adagio), kým 
u Sugitani je tempo najpomalšie. 
vyložene romanticky zasneného 
rázu. 

Na rozdiel od Goulda Sugi
ni používa viac pedál a aj 
jemnejších úsekoch má sklon 
patetickému prejavu, zatiaľ čo 

d uprednostňuje ľahkosť, 
a dôsledne zachováva .... 

l 

tos( línií. U Goulda ná
vedľajšej, zvyčajne spevnej 
icnky plynie v pulze, kto-
opuncoval hlavnú myšlien-

na začiatku príslušnej časti. 
Pokiaľ miestami predsa len ma
lým oneskorením pripravuje 
niektoré významnejšie (zvyčaj
ne dlhé, vydržané tóny), tak 
toto vychýlenie vyznieva logic
ky a umocňuje dopad jeho hry. 
Súčasne u poslucháča navo

dojem prísne štýlovej in-
. Gould zo všetkých 

l<norrrín.•mírh in terpretov stvár-
najrýchlejšic finále zo Soná

mol po rozložených akor
A tak posledné dva aker

taktu (prvé so sforzatom) 
r splývajú a sú sotva slu

postihnuteľné. Guida 
musel mať pri nahrávaní 

špeciálne upravenou 
rPrrt>llrrno" mechanikou. 

Sugitani vo svojej 
nt.•rnrPr:>ri; nezaprela svoju žen

uprednostňovanie citu 
vášne. Citom opuncováva všet-

frázy, najmä tie spevné. Rada 
používa rubata, dokonca aj 

v hlavnej myšlienke finále z Pate· 
tickej sonáty. 

Guida má tiež tempovú ampli
túdu v n iektorých úsekoch dosť 
širokú (napr. v Appasionate, ale aj 
vo finále Sonáty cis mol). Prísne 
však buduje rýchle úseky I. časti 
Patetickej sonáty. Vyznievajú po
tom priam strojovo. 

l napriek našim výhradám po
dáva Sugitani v tejto trojnahráv
ke imponujúd výkon. Naše pri
pomienky sa týkajú predovšet
kým romantického náteru, ktorý 
vtláča viac-menej každej z častí 
všetkých troch sonát. 

Po prvýkrát prišla na Sloven
sko v júni minulého roku 
s členm i Beethovenovej spoloč
nosti z Japonska na zájazd do 
Bratislavy a do kaštieľa v Dolnej 
Krupej, kde pre svojich kraja
nov predniesla Beethovenove 
opusy. 

úspechy jej žiakov na 2. roční
ku detskej Hummelovej klavír
nej súťaže v Bratislave (pozri 
HŽ 1999/12) podrúetili organizá
torov seminára pre učiteľov kla
vírjl na ZUS (EPTA) pozvať umel
kyňu na prednášku v auguste 
t. P. V septembri zas v dolnokrup
skom kaštieli povedie interpre
tačný seminár pre' mladých kla
viristov z Japonska i zo zahra
ničia. 

VLADIMÍR ČíŽIK 

KNIHY 

MtLES DAVIS A QUINCY 

TROUPE 

MILES - AUTOBIOGRAFIE 

Silbmnan, Bratislava 2000 

Paperbackovú. no bezmála šty
ristostranovú autobiografiu 
Milesa Davisa môžeme čítať ako 
napínavý príbeh muža. ktorý sa 
dostal do vplyvu drog a aj sa 
z neho vlastnými silami vyma
nil. ako sociologickú štúdiu ži
vota čierneho obyvateľa Ameri
ky plnej rasových predsudkov 
a znevýhodnení (vraj sa toho 
za tých niekoľko desiatok rokov 

ani veľa nezmenilo), ako psy
chologickú sondu do duše gé
nia, no predovšetkým- a najmä 
kvôli tomu sa okolo postavy 
hlavného protagonistu sústre
ďuje taká pozornosť- ako svoj
rázne, no na výsosť kompetent
ne prerozprávanú históriu hu
dobného štýlu, ktorý spôsobil 
vo vývoji hudby dvadsiateho 
storočia čosi ako prevrat. Bez 

si tých posledných zopár 
desaťročí naozaj ťažko dokáže
mc predstaviť. All that jazz - tak 
by mohol znieť výstižný názov 
tejto knižky, keby už nebol 
.obsadený• jedným muziká
lom - ale napokon: ten skutoč
ný, stručný a nevtieravý pre na
vigáciu v kníhkupectve doko
nale postačuje. Veď kto by sa 
odvažoval nepoznať kľúčovú 
postavu vývoja tohto žánru? 
Kto by si dovolil nepočuť platne 
Birth Of Coal, Bitches Brew, Mi/es 
Smi/es. Agharta ... ? A, samozrej
me, desiatky ďalších: Miles ich 
má na svojom konte naozaj po
žehnane. Bol naozaj výnimoč
nou osobnosťou. stojacou pri 
všetkých významných preme
nách a zlomoch od nástupu mo
derného jazzu - od hard bopu 
a cool jazzu cez modálny kon
cept, elektrickým jazzrockom 
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YVETTA KAJANOVÁ 
SLOVN ÍK SLOVENSK ÉHO 
JAZZU 
Národné hudobné amtmm 1999 

Slovník slovenského jazzu je 
publikáciou, ktorá na sloven
sk~m trhu po vydaní . domáceho 
dielu" Encyklopedie jazzu a moder
ní populámí hudby známeho ko
lektívu autorov zapfňa výraznú 
medzeru v mapovaní domácej 
hudobnej scény formou encyklo
pedického spracovania. Útlosť 
knižočky (cca 150 strán) oproti 
úctyhodne hrubej - ešte spoloč
nej československej publikácii 

pomerne širokú) oblasť sloven
ského rocku a popu až po deväť
desiate roky, lenže aj vďaka zná
memu . zlyhaniu ľudského fakto
ra· (rozumej autorov veľkej časti 
hesiel) a nutnosti vyčerpať pride
lené prostriedky, ako to už v štát
nych inštitúciách býva, do istého 
termínu nakoniec máme pred se
bou len jazzovú časť projektu -
v zásade ide napriek širšie konci
povanému názvu o menný slov
ník slovenských jazzmanov. Uve
dený je vermi prezieravo erudo
vanou štúdiou Kajanovej o his
tórii slovenského jazzu -jeho vý-

respektíve fusion končiac. A eš
te stihol aj vlnu syntézy jazzu 
a elektronickej tanečnej hudby 
na konci osemdesiatych ro
kov ... Kto s jazzmanov hral 
s Milesom, ten to má zlatými 
písmenami napísané vo svojom 
životopise a buďte si istí. že to 
promotéri nezabudnú spome
núť v žiadnom propagačnom 
materiále. Najmä nie dnes, keď 
je už jazz predovšetkým- o biz
nise. Davis síce v druhej polovi
ci svojej dráhy tiež zarábal sluš
né peniaze, ale jeho priekopníc
ky význam to nijako nemôže 
zmenšiť. 1---------------t voji od prvých pionierov až po 

SLOVNÍK 
SLOVENSKÉHO 
JAZZU 

Yvetta Kajanová 

najmladšiu generáciu, nastupu
júcu v deväťdesiatych rokoch -
keďže ide podia mňa o problema
tiku neodbornej verejnosti po
merne neznámu. Dozvieme sa už 
konečne bez cenzúry, ktorí - aj 
významní- hudobníci ochudob
nili vlasť o svoju prítomnosť 
emigráciou pred komunistickým 
režimom do zahraničia. ako bol 
jazz pretláčaný (a potláčaný) 
v štátnych čiže jediných médiách, 
potešila ma aj stať o doterajšej 
reflexii tohto žánru. Potom už 
nasledujú heslá v abecednom po
radí (škoda, že chýba register), 
rozdelené trocha atypicky na časť 
Osobnosti a časť Skupiny. Štruktú
ra hesiel je našťastie prehľadne
jšia ako v Encyklopédii, doplnená 
o patričné údaje: na začiatku sa 

Takmer mýtická postava veľ
kého inovátora sa nám však te
raz predstavuje vo svetle, odliš
nom od bežných učebnicových 
podaní (mimochodom, nie som 
si istý, či u nás vôbec figuruje 
jazz v učebných osnovách hu
dobnej výchovy základných 
škôl!). Davis sa nám s dobre 
ukrytou, no iste výdatnou po
mocou spolupracovníka - bás
nika Quincyho Troupea - pri
hovára tak, . ako mu zobák 
narástoľ. Nanajvýš úprimne, 
odhaľujúc úplne bez škrupúľ 
detaily zo svojho života a živo
tov svojich blízkych (sex, drugs 
& rock'n' roll ... ?)- tie, ktoré po
važuje za podstatné, i ďalšie, 

ktoré patrične dokresľujú situá
ciu, metamorfujúc tak obyčaj
ný, zväčša fádny životopis na 
štylisticky podmanivé literárne 
dielo, napriek často popisova
ným vážnym situáciám plné 
humoru a nadhľadu. Hovorový 
jazyk plný slangových výrazov 
vynikne v skvelom preklade Jo
sefa Rauvolfa (českom aj na
priek faktu, že vydavateľ je 
hoci malý, ale napodiv náš, slo
venský - zrejme si dobre spočí
tal predajnosť pomyselného slo
venského prekladu .. . ). Text 
plynie jedna radosť a človek sa 
začíta tak ľahko, ako sa môže 
započúvať do Davisových priro
dzene plynúcich, vzdušných 
melodických liniek - vtedy sa 
občas zjavuje okamih zapochy
bovania, či sa majster nenarodil 
rovno s prirastenou trúbkou ... 
Prečudesnou záhadou pre mňa 
zostáva, prečo sa ku knižke 
ocitlo pribalené CD Kamakura 
s nahrávkami kapely v obsadení 
Andrej Seban, Oskar Rózsa, 
Marcel Buntaj. Ide síce azda o 
tie najlepšie veci, čo som od 
týchto muzikantov na cédečku 
vôbec počul. spojitosť s Mi lesom 
mi však - samozrejme okrem 
zvýšenia atraktívnosti knihy -
akosi uniká. 

f--------------lv oddelenej časti dozvedáme 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
li:JI!UUUJ 

z roku 1990- akoby naznačova
la skromné pomery, v akých sa 
jazzu v srdci Európy podarilo 
uchytiť a rozvíjať. No a samozrej
me, nejde už o predtým obligát
ne hádzanie tohto žánru a tak
zvanej populárnej hudby do jed
ného vreca označeného ako 
.nižšie umenie•. Nie, teraz stojí 
jazz samostatne a s úmyslom ob
hájiť si opodstatnenosť svojej ref
lexie trebárs prostredníctvom 
tohto - trochu osamotene stoja
ceho - Slovníka. A hod vieme, 
že pomery v bývalom Národnom 
hudobnom centre boli podobne 
ako celá existencia tejto inštitú
cie trošku . umelo vyvolané•, to
to dielko je určite užitočnou ve
cou a správnym ťahom. Yvetta 
Kajanová na poli jazzovej publi
cistiky, reflexie i na poli organi
začnom vykonala mnoho zásluž
nej práce a preto nečudo, že prá
ve ju nachádzame ako autorku 
a jednu zo zostavovateľov publi
kácie, nadväzujúcej na spomína
nú Encyklopédiu a spracúvajúcej 
samozrejme aj obdobie, ktoré už 
uplynulo od jej vydania. Treba 
spomenúť. že pôvodný zámer 
vydavateľa bol trochu neskrom
nejší- uvažovalo sa o komplex
nom diele, zahŕňajúcom aj (dnes 
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o násuojoch, prípadne obsadení 
skupiny plus dosiahnutom vzde
laní toho-ktorého muzikanta, ďa
lej nasleduje popis hudobného 
vývoja. Záver každého záznamu 
tvorí diskografia a voľne poňaté 
hodnotenie hudobníka a jeho 
dráhy: tu by sa podľa môjho ná
zoru dalo viac diferencovať, ktorá 
z osobností bola/je naozaj ver
kým zjavom európskeho formátu 
a ktorí jazzmani rozvíjali svoju 
činnosť len na viac-menej regio
nálnej úrovni. Mám totiž pocit. 
že vel'k.á časť slovenského jazzu 
svojim niveau dosahuje skôr 
priemerné ukazovatele a pohy
buje sa v donekonečna .recyk
lovateľnom· mainstreamovom 
rámci. To by bol však iste námet 
na dlhšiu diskusiu ... Daňou za 
vonkajšími okolnosťami vynúte
nú rýchlosť redaktorského spra
covania je errata, ktorá sprevádza 
knižku na jej ceste k čitateľovi. 
Zdá sa však, že táto cesta nebude 
ťažká a problematická - Slovník 
slovenského jazzu takmer vrecko
vého formátu sa určite stane vy
hľadávaným sprievodcom po do
posiaľ nie celkom prebádanom, 
no atrakúvnom územi. 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
li:Jii:Jii:J 

P I ES ŇOVÉ ŽÁN RE 
V TRADIČN EJ HUDOBNEJ 
KU LTÚR E 
Editor: H. Urbanrová 
ISti!T Sdma, v spoluprád s Ústavom 
hudobnej vedy SAV. Bratislava 1999 

Počtom rozsiahly materiál slo
venských ľudových piesní je ne
vyhnutné triediť, systematizovať, 
katalogizovať. aby sa v tejto rôz
norodej množine dosiahol pre
hľad. Niektoré skupiny piesní zo
raďuje k sebe ich tematika, 
štruktúra textová aj hudobná, 
iné zase spája prednostne ich 
funkcia, ktorá neraz priamo ge
nerovala ich vznik. Niekoľko 
výrazných piesňových skupín 
spájajú všetky tri spomenuté hľa
diská. Sú to tie, ktoré možno jed
noznačne charakterizovať ako 
žáner, kým iné skupiny sa k tejto 
charakteristike približujú iba nie
ktorými parametrami. 

Teoretickými otázkami výsku
mu piesňových žánrov sa editor
ka zaoberala už v štúdii uverej
nenej v zborníku Ethnomusicolo
gicum roku 1993. Na žánrový 
výskum hradí ako na jednu 
z produkúvnych možnosú štúdia 
skupín piesní s učitou mierou 
homogénnnosti a konzistentnos
ti. Už tam však položila aj otáz
ku, či poznanie ďalších výraz
ných piesňových skupín nerozší
ri dovtedajšie poňatie žánrového 
prístupu. Faktom je, že v recen
zovanom zborníku sú skúmané 
skupiny k uvedenému kritériu 
žánra v nerovnakom vzťahu. 

Hana Urbancová vo svojej štú
dii pod názvom Jánske piesne na 
Slovensku. ich regionálne väzby a in
teretnické súvislosti vypracovala 
analyticko-syntetický obraz žán
ra jánskych spevov. Opiera sa 
o relatívne kompletný korpus 
zápisov z publikovaných pra
meňov, z archívov, ako aj z vlast
ných terénnych výskumov. Vďa
ka tomu mohla tiež korigovať 
doterajšie názory na regionálne 
zastúpenie žánra, ale aj určiť 
štýlovú odlišnosť nápevov západ
ného, stredného a východného 
Slovenska, čo považujem za no
vý a súčasne veľmi cenný výsle
dok tejto štúdie. Autorka pritom 
vychádzala z tonality, typu melo
diky, z formového ustrojenia, 
z charakteru záverov, zo spôsobu 
prednesu, textovej štruktúry, 
z motivity textov, zo sémantiky 
zvyku vo vedomí informátorov 
i z nadväznosti na iné regionálne 
žánre. Sumárnu a kompletnú 
charakteristiku vybranej skupiny 
piesní umožnil autorke aj fakt, že 
ide o žáner zvukovo ukotvený, 
ktorý vo svojej pôvodnej funkcii 
už v podstate nežije, teda sa ďalej 
nevyvíja. K prehľadnosti, prav-

Gs 



RECENZIE KNIHY 
daže, prispieva aj celkový meto
dický postup autorky. 

Pozoruhodné sú aj výsledky 
sondy do interetnických súvis
lostí žánra. Autorka nenachádza 
v repenoári jánskych piesní prv
ky, ktoré sú spoločnými hudob
noštýlovými znakmi starých vrs
tiev slovansk'ťfh hudobných 
kultúr. Dvadsafj>ät notovaných 
príkladov celú problematiku 
piesní funkčne spojených s let
ným slnovratom zreteľne pri
bližuje a podopiera. 

Jadranka Važanová-Horáková 
si vytýčila ako úlohu žánrové vy
medzenie svadobnej obradnej 
piesne v interetnickom kontexte. 
Treba hneď na úvod povedať, že 
svoj deT zredukovala vo viace
rých ohľadoch. To, že si zo sva
dobných piesní vybrala iba tie, 
ktoré sa pevne viažu na konkrét
nu obradovú fázu svadby, je cel
kom prirodzené, ich rozsah však 
ďalej zúžila iba na tie fázy, ktoré 
sú zhodné v slovenských a chor
vátskych zvykoch, a to na zákla
de neveľkej materiálovej vzorky. 

Autorka veľmi dobre charak
terizuje svadobný obrad z kultúr
no-antropologického stanoviska 
a podobne aj charakter textu 
piesní spojených s najdôležitejší
mi bodmi svadobného rituálu. 
Prínosný je záver, podľa ktorého 
v slovenskom i chorvátskom ma
teriáli možno nájsť v piesňach 
k tým istým častiam obradu rov
naké motívy, ba občas aj prí
buzné slovné spojenia. Zložitejšia 
je otázka hudobnoštýlových 
vzťahov. Závery vyvodené k vzá
jomným súvislostiam archaic
kých vrstiev, ale aj k rozdielom 
v nich možno považovať za prvý 
krok k náročnej úlohe interetnic
kého porovnávania. Treba však 
povedať, že svadobné piesne pat
ria k zložitému, bohato rozvetve
nému komplexu a že ich skúma
nie je preto mimoriadne nároč
né. Doplňujúdm hľadiskom by 
sa mohol stať semiotický prístup, 
ktorý autorka. aj keď to tak ne
formuluje, tým, že sa sústredila 
na otázku obradovej nôty, v pod
state použila. 

Peter Ruščin si vybral doteraz 
málo rozpracovanú tému ľudo
vých duchovných piesní. Ide mu 
taktiež o vymedzenie žánra, 
pričom sa opiera o solídny pra
menný základ. Zaujímavé je po
rovnanie funkcie duchovných 
piesní z hľadiska folkloristiky 
a teológie. Ukazuje na vzťah ofi
ciálnych liturgických piesní 
a piesní ľudových ako na oboj
smerný vplyv tlačených pra
meňov na ústnu tradídu a regio
nálneho štýlu, viachlasu a po
dobne opačným smerom. 
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Autor nastoľuje definíciu ru
dovej duchovnej piesne, v ktorej 
na prvý stupeň kladie nábožen
skú tematiku; ďalej berie do úva
hy ústnosf tradovania a z toho 
vyplývajúcu variabilitu zároveň 
s rovnako dôležitým pričlenením 
piesne k zvykoslovným príleži
tostiam v rámd lokálnych a regi
onálnych súvislostí. Autor delí 
duchovné piesne jednak podľa 
spevných pnležitostí (vianočné, 
pútnické, pohrebné). jednak po
dľa vieroučného aspektu (drkev
né, mimocirkevné). Stúdia je. 
jednoznačne povedané, príno
som ako vzhľadom na doterajšiu 
malú prebádanosť tejto otázky, 
tak aj vzhľadom na úroveň jej 
riešenia. 

Mana Toncrová, ktorá sa ve
novala halekačkám na Morave 
a v Sliezsku, si vybrala, podobne 
ako H. Urbancová, žáner, kto
rého materiálový súbor je už tiež 
relatívne uzavrerý, čím v rámd 
národnej kultúry umožňuje 
predstaviť syntetizujúcu charak
teristiku. Halekačky sú piesne det
ských pastierov dobytka, hlavne 
dievčat, ktorými sa vo voľnej prí
rode navzájom dorozumievali. 
Vyjadruje sa v nich vzťah k príro
de, ale aj vzťahy medziľudské, 

otázky dtové i sociálne. Ich ná
zov vznikol z vyvolávaách cito
sloviec . helo, hoja •. ktorými sa 
obyčajne začínajú. Autorka po
dáva veľmi dôkladnú funkčnú, 
tematickú aj hudobnú charakte
ristiku tohto zaujímavého mate
riálu, ktorý približuje aj desať 
reprezentatívnych pnldadov. Po
rovnávacie súvislosti so Sloven
skom, ale aj s inými krajinami 
prenecháva na ďalšie štúdium, 
upozorňuje však na blízky vzťah 
k domádm žánrom piesní v prí
rode i k piesňam ľúbostným, sva
dobným a tanečným . 

Petra Michaloviča zaujali pies
ne k starobylému tancu .ďupka
ná• na Záhorí. Párový krútivý ta
nec v miernom tempe dostal ná
zov od príznačného pohybového 
motívu. Keďže ide o reziduálny 
typ tanca, autor sa musel vyrov
nať s problémami pri získavaní 
zápisov piesní. V štúdii uvádza 
18 typov so stručnou hudobno
textovou charakteristikou. Sta
robylosť piesní dokladá prevažne 
hudobná štruktúra, ale pritom aj 
výskyt v starších rukopisných 
spevníkoch. Typický sprievod 
týchto starších tanečných piesní 
rvorila sláčiková hu dba, pričom 
príznačné napätie tvoril rytmický 
kontrast triolového a synkopic
kého pohybu v speve oproti dvoj
šrvrtovej pravidelnosti sprievodu. 

V príspevku Kataríny Bičano
vej o humoristických piesňach 

v tradičnom speve na Spiši už 
nejde o žáner v zmysle úvod
ného vymedzenia. Aj keď totiž 
autorka pridáva i hudobnú cha
rakteristiku piesní. tá ich vôbec 
nevyčleňuje spomedzi ostatných 
druhov, pretože .nápevy ... pre
nikajú všetkými hudobnoštýlo
vými vrstvami ľudovej piesne·. 
Amorka sa sústredila na jeden 
región, aby do problematiky pre
nikla hlbšie. Všíma si aj spevné 
pnležitosti, ktoré sú rozmanité -
ako hlavné sa ukazuje spojenie 
s tancom. čo sa prejavuje v ich 
pevnej rytmickej štruktúre. 

Hlavným zmyslom triedenia 
humoristických piesní bolo po
dať prehľad tém a motívov, 
pričom aurorka vychádza z po
znatkov literárnej vedy. Piesne 
delí do piatich morivicko-tema
tických okruhov, ktoré zároveň 
súvisia s ich funkdou; tá okrem 
zdroja zábavy a veselosti bola zá
roveň aj prostriedkom spoločen
skej kritiky. Zaujímavé je porov
nanie záznamov z 20. storočia so 
staršími zápismi, ako aj porovna
nie rukopisných a tlačených 
zbierok. 

Všetky štúdie zborníka spája 
snaha autorov vystihnúť hlavné 
charakteristiky vybraných pies
ňových skupín, ktoré ich odlišu
jú od ostatných. prípadne z nich 
vytvárajú relatívne homogénny 
celok, ktorý v jednotlivých prípa
doch možno nazvať piesňovým 
žánrom, v iných sa k tomuto po
ňatiu blížia iba niektorými vlast
nosťami. V každom prípade ide 
o efektívne kondpovaný a jed
noznačne prínosný monografic
ký zborník, posúvajúc.i poznatky 
o stupeň vyššie. 

SOŇA BURLASOVÁ 

MISTR Í K, M . A KOLEKT ÍV 

SLOVENSKÉ DIVAD LO 

V 20 . STOROČ Í 
VEDA 1999, 542 s. 

Koncom minulého roka sa na 
knižnom trhu objavila reprezen
tatívna publikáda o interpretácii 
dramatických textov na Sloven
sku. Pod vedením riaditeľa Kabi
netu divadla a filmu SAV doc. 
PhDr. Miloša Mistnlca, CSc., vy
tvoril kolektív dvanástich auto
rov (vrátane jeho samého) zá
kladné dielo o profesionálnom 
slovenskom divadle 20. storočia. 
Je to kniha veľkého formátu 
s pfknou striebristou obálkou 
tvrdej väzby na prvotriednom 
biefom papieri s početnými -
zväčša veľmi kvalitnými - čier
nobielymi fotografiámi z jednot
livých inscenádí. prípadne i ex
teriérov či interiérov divadel
ných budov. 

Hudobnému divadlu sú veno
vané štyri kapitoly: XIII. Cesty 
k slovenskej opere (autor PhDr. Ja
roslav Blaho). XIV. \lývin opery po 
roku 1949 (PhDr. Miloslav Bla
hynka), XV. Hudobno-zábavné di
vadlo v 20. storočí (Terézia Ursínyo
vá) a XVI. Slovenský balet (Emil 
Tomáš Bartko). Celkove je hu
dobnému divadlu venovaných 
ll O zo 477 strán vlastného textu 
(okrem dodatkových kapitol). 

úvodom k jednotlivým recen
zovaným kapitolám o hudob
nom divadle na Slovensku treba 
upozorniť, že ich písali ozajstní 
odborníci. Mali neľahkú úlohu: 
charakterizovať pomerne dlhé 
časové obdobia na vymedzenom, 
neveľmi rozsiahlom priestore. 

Výborne je napísaná kapitola 
o hudobno-zábavnom divadle. 
Jej autorka T. Ursínyová dokáza
la na malej ploche povedať veľmi 
veľa o jednotlivých dielach i o ich 
predvedení, vyzdvihla zvlášť evi
dentné prínosy a podala plastic
ký obraz vývoja operety, hudob
nej komédie a muzikálu na Slo
vensku. Jej kapitola sa člení na 
13 podkapitoliek - text sa stáva 
prehľadným a dobre čitateľným. 
(Zvláštnu pochvalu si zaslúži mi
niponrét režiséra Jozefa Bedná
rika na strane 374.) 

Zasvätene je napísaná aj kapi
tola o slovenskom balete. Jej 
autorom je teoretik i praktik 
v jednej osobe, t. č. riaditeľ bale
tu SND Emil Tomáš Bartko. 
Hneď v úvode svojej state podá
va výstižnú periodizádu profesi
onálneho baletu na Slovensku 
a potom stručne, zato výstižne 
vykresľuje peripetie jednotlivých 
baletných súborov. (Vo výpočte 
diel chýba iba uvedenie Nicotíny 
od Vítézslava Nováka spolu s je
ho Signorinou Gioventou v Koši
dach roku 1960.) 

Brilantne je napísaná trinásta 
kapitola Cesty k slovenskej opere. 
Jej autor Jaroslav Blaho výstiž
ne načrtol dejiny interpretáde 
opier na Slovensku v rokoch 
1928-1949. Jeho dlhoročný vý
skum opernej interpretácie na 
Slovensku vyústil do skvelej syn
tézy. Jeho kapitola však vyvoláva 
dve otázky: l. Prečo začal písať 
dejiny profesionálnej opery na 
Slovensku až od roku 1928, keď 
SND vznikla už roku 1920? 2. 
Prečo sa nevenoval dejinám slo
venskej opernej interpretácie až 
po súčasnost, keď činnost slo
venských operných domov sle
duje už takmer polstoročie -
a pozná ju zväčša z autopsie? 

Na prvú otázku odpovedá 
čiastočrre on sám hneď prvou ve
tou svojho textu: . Ak je vo vývi
ne medzivojnového slovenského 
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RÉC.ENZIE KNIHY . 
činoherného divadla rozhodujú
cim dátumom rok 1932, v kto
rom vzniká v SND samosta tný 
slovenský činoherný súbor -
v opere Slovenského národného 
divadla dochádza k rozhodujú
cemu zlomu už o štyri roky 
skôr.· (S. 293.) Je to síce pravda, 
ale tých predchádzajúcich tak
mer 8 rokov (od l. 3. 1920) by 
sa žiadalo aspoň stručne vy
kresliť! 

Pravdepodobnou odpoveďou 
na druhú otázku bol asi nedosta
tok času- tak je vysvetlite !'né an
gažovanie Miloslava Blahynku 
do autorského kolektívu. Jemu 
pripadla najťažšia úloha: zhod
notiť prínos opernej interpretácie 
na Slovensku za posledných tak
mer 50 rokov. Zhostil sa jej so 
cťou: prezentoval jej vývoj tak
mer v celej jeho šírke, obišiel 
však (možno zámerne) niekoľko 
operných titulov v repertoári 
Spevohry Divadla Jonáša Zábor
ského v Prešove na začiatku jej 
existencie. Vypadlo mu i pôso
benie dramaturgičky spevohry 

FestiYaly 2800 
ISCM World Music Days 2000 
medzinárodný festival súčasnej hudby, 
29. september - 7. október, Luxembursko 

Tufl(u Music Festival, festival komornej 
a symfonickej hudby 
11.-20. augus~ Fínsko 

14. drážďanské dni súčasnej hudby 
1.-11. október, Nemecko 

Festival Terza Prattica, festival súčasnej hudby 

DJGT v Banskej Bystrici Mgr. Zu
zany Marczellovej koncom päť
desiatych rokov. Dvoi'ákovu Ru
salku roku 1972 v SND nerežíro
val Branislav Kriška, ale Miroslav 
Fischer. Medzi významnými spe
v~kmi Opery SND v osemdesia
tych rokoch chýba František Ca
ban. Napokon by sa mi žiadalo 
expressis verbis poveda(. že po 
prelomovom či ne Eugena Su
choňa, totiž po napísaní a pred
vedení jeho Krútňavy, analogic
kými prínosmi boli v šesťdesia
tych rokoch Cikkerovo Vzkriese
nie a v rokoch osemdesiatych 
Benešova Hostina. 

To však neznižuje celkový prí
nos recenzovanej knihy. Všetci 
štyria autori kapitol o hudobnom 
divadle na Slovensku prispeli ne
malým podielom k teatrologické
mu výskumu slovenského divad
la v dvadsiatom storočí. 

Kniha Slovenské divadlo v 20. 
storočí by nemala chýbať v kniž
nici ani jedného kultúrneho Slo
váka. 

IGOR VAJDA 

Súfaie 2000 

MR. SCROOGE A OPERNÁ 

TVORBA JÁNA CIKKERA 

Na vydanie pripravila Marianna 
Bárdiová. Vydalo Literárne a hu
dobné múzeum v Banskej Bystrici v 
spolupráci so Státnou operou v Ban
skej Bystrici a s finančným prispe
ním Nadácie Jána a Kataríny Cik
kerovcov. Banská Bystrica 1999. 

Bádania o tvorbe Jána Cikkera 
pokračujú i po tom. ako sa jeho 
dielo zavŕšilo. Zaoberajú sa ana
lýzou života, diela i jeho percep
cie. Tento smer naplnil i seminár 
Mr. Scrooge a operná tvorba Jána 
Cikkera, ktorý korešpondoval 
s uvedetúm tOhto diela na scéne 
banskobystrickej opery. 

Monografia o jednom sklada
tefovom diele ponúkla zaujíma
vý model uvažovania n ielen 
o samotnom diele, ale i o jeho 
motivačných činiteľoch, insce
načných princípoch, či percepcii. 

Skladateľovej opernej tvorbe sa 
venuje vo svojom príspevku I. 
Vajda. Jeho text nie je len základ
nou orientáciou o opernej tvorbe, 
ale ponúka i jej základné hudob-

né a teatrologické hodnotenie. 
Kompozičný jazyk diela spracoval 
vo svojom príspevku I. Hrušov
ský. Odpútava sa od analýzy 
a prikláňa sa k filozofujúcim a po
etizujúcim postupom. Tento smer 
úvah je plodný v odkrývaní no
vých modelov videnia reality na
priek tomu, že autor príspevku 
uvažuje len o fragmentoch hud
by Mr. Scroogea. O významovom 
vzťahu Dickensovho a Cikkerov
ho Mr. Scroogea píše M. Bárdiová. 
O vlastnom režijnom pohľade na 
inscenácie opier J . Cikkera napí
sal B. Kriška. Inscenáciami oper
ných diel skladateľa v zahraničí sa 
zaoberá príspevok J . Zvaru. Od 
K. Cikkerovej pochádza text 
o osudoch opery. Zborník prináša 
i denníkové záznamy autora od 
roku 1958 po rok 1963, výber 
z kritík jeho svetovej premiéry 
i prehľad inscenácií. Zborník je 
vybavený fotografiami z inscená
cií opery v Bratislave, Košiciach 
i Banskej Bystrici, scénickými 
a kostýmovými návrhmi. 

MILOŠ ŠIPKA 

Súfaie 2001/2002 
24. medzinárodná súťaž komornej hudby Sldadaterská súťaž ,Toru Takemitsu 20011 2002" 1 Toru 
Citta di Rrenze ,Premio Vittorio Gui 2000' 1 The 24th Takemitsu Composition Award 20011 2002 

International Competition of Chamber Music Ensembles Citta odbor. kompozícia (dielo pre orchester) 

di Firenze vekO'Iý limit do 35 rokov k termínu uzávierl(y bez poplatku 

,Premio Ylltorio Gui 2000' uzávierka: 

kategórie: 
pre rok 2001 - 29. september 2001 
pre rok 2002 - 28. september 2002 

a) duo: husle a klavír, b) duo: viola a kfavlr, c) duo: kontaktná adresa: Tokyo Opera City CUltura! Foundation 
Yiofončelo a klavír, d) sláčikové tJio 3 20 2 Nishi-Shinjuku·ku, Tokyo 163 
a kvarteto, e) sláčiluM! trio, kvarteto a kvinteto s kfavlrom 1403 Japan 
tennín: 9.-15. október tel. +81 3 5353 0770 

fax •813 5353 0771 vekový limit účastníci narodení po 31. decembri 1967 
30. november- 3. december, Amsterdam, Holandsko členovia Ilia, kwrtela a kvinteta môžu byť naroden! pred 

International Gaudeamus Music Week 2000 festival súčasnej 
tjmto dátumom, ale priemerný vek ansámblu nemá Medzinárodná klavírna súťaž Ettore Pozzoli 1 International 

preluačowť 32 rokov k 5. septembru 2000 Piano Competition Ettore 
hudby 

lllMna: 5. september ml Pozzoli 
31. august -10. september, Amsterdam, Holandsko odbor. klavír liaslnäy poplatot 250 000 ITL 

16. medzinárodný festival súčasnej hudby .Alicante" 2000 kontaktné adresa: A. C. E. R. M. Associalione Coocorsi termin: 18.-26. september 2001 

16.-23. september, Španielsko e ~ Musicali, Teatro Comunale dl Arenze, 
vekový limit: účastnici narodení po 1. januári 1969 vrátane 
uzávierka: 31. mája 2001 

Yta Solferlno, 15; vstupný poplatok: 80 Euro 

.." •• ,i .... 50123 Firenze, Italia, kontaktná adresa: Segreteria del Concorso Pianistico 
\.,.:-;··,: ·'! tel./fax: •39 055 277 94 46 Internazionale .Ettore Pozzoli' Citta di Seregno, 

22. medzinárodné majstrovské kurzy ,švajčiarsko e-mail: acermifirenze.net Via Paradiso 6, 20038 Seregno (Milano), Italia 

a Španielsko v hudbe' -.firenze-nelfpremfoeJi tel. l fax: + 39 362 l 222 914 
9.-15. október e-mail: pozzoli@concorsopozzoli.it 

odbor. kompozícia, klavír, harfa 2. medzinárodná klavírna súťaž ,florestano Aossomandl' 1 www.concorsopozzoli.it 
uzávierka: 4. september 2000 2nd International Competltion ol Piano Performance 
účastnícky poplatok: 5. -7. '*lóber 2000 10. medzinárodná dirigentská súťaž 
aktívni účastníci: 400 CHF vekový limit účastníci narodeni po 1. jaw 1965 ,In memoriam János Ferencsik' 1 
študenti: 250 CHF, uzM!Itul: 26. september 2000 

10th International Conductors' Competition ,In memoriam 
pasívni účastnici: 150 CHF • zápisné 50 CHF János Ferencsik' 
kontaktná adresa: Meisterlturse spanischer Musik, Stiftung účaslnicky poplatok: 80 000 ITL 7.-21. máj 2001 
Música fspanola Schweiz, Postfach 1325, CH-5401 Baden, kontaktné adresa: kademia Vibinensis, uzávierka: l. január 2001 
Schweiz Yta Seminario, 5; 71023 llcMno (FG), lta~ účastnicky poplatok: 250 USD 
e-mail: musicaespanola@swissonline.ch let.: +39 (881) 961 051 kontaktná adresa: lnterart Festivalcenter, 
www.musicaespanola.ch tel l fu: • 39 (881) 665 118 P. O. Sox 80, H-1366 
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Da Capo Bratislava 100,3 l Nitra 88,8 l 
B. Bystrica 97,6 l magazín zo sveta klasickej hudby 

So 19. 8. - 21.30 - STV2 
L Mikuláš 98,8 MHz 

Ne 20. 8. - 23.10 - STV1 

RÁDIO FORTE každý piatok o 23.00 
Bratislava 97,2 l B. Bystrica 99,5 l Zvolen 

92,6 1 Západ 90,8 J.Západ-Sever 88,0 l 
Juh-Stred 88,0 Mf!"' 

World Music 1 Jau 

s Vladom Šmidkem, Igorom Krempaským 

a Karolom Navrkalom 
každá nedera o 18.55 
Country panoráma ŠJankou Oolákovou 

Oddelenie dokumentaristiky a informatiky 
Hudobného centra 

ponúka publikácie (zdarma) 

+ Slovkoncert. Umelci. Súbory. Programy 
+ Hudobné udalosti no Slovensku 1999 
+ Rok slovenskej hudby 1996 
+ 2. medzinárodná spevácko súťaž lucie Poppovej 

3.-8. mája 1999 
+ SLOVAKIA and its musi co l culture 
+ Josip Andrié o Slovensko 
+ Slovenský filharmonický zbor. K 50. výročiu vzniku 
+ BHS 26. 9. - 10. 10. 1997. Programový bulletin 
• Detský folklórny súbor CEÓNKA Bratislava 

68 

v PRfPADE ZÁUJMU o TIETO PUBLIKÁCIE SA OBRÁf TE NA ODI HC, 
TEL 0715443 50]0, 5443 1606 

novootvorená predajňa 

MUSICA SLOVACA 

predajňa hudobnín 

noty, partitúry, knihy 
o hudbe, CD, MC 

hudba slovenských 
skladateľov 

nahrávky slovenských 
interpretov 

tvorba pre deti z produkcie 
Hudobného fondu i ďalších 

vydavateľstiev 

hudobné periodiká, 
hudobnovedné štúdie 

klasická hudba, 
alternatívna hudba, jazz, 

populárna hudba . . . 

Medená 29, 81 1 02 Bratislava l 
te1.(07) 5443 1380, fax (07) 5443 3569 
hfv@hfv.sk, www.hfv.sklmusicaslovaca 

Dom umenia - Piešťany 
Bachova Spoločnosť na Slovensku 
V rámci celoslovenského festivalu 

BACH-SLOVENSKO 2000 

Piatok 18. august - 19.30 - DU 
Zuzana Janáčková, ortan 

Program: 
J.S.Bach, F. Uszt, Ch. M. Widor, L Vieme 

Utorok 22. august - 19.30 - DU 
Massimo Nosettl, organ 

Program: 
J. s. Bach, G. Gabrieli, N. Rota, L de Saint Martin, M. Vitiala, G. Morandi, 

J. Jongen, P.A. Yon, M. Nosetti 

Štvrtok 24. august - 19.30 - DU 
Ursula Hofrictlter, spev 

Anton Gansberger, organ 
Program: 

J.S.Bach, A. Viva/di, M. Reger, F. Schmidt 

Utorok 29. august - 19.30 - DU 
DIYid dl Aore, organ 

Program 
J.S.Bach, J. Franr;aix, J. Reubke, l. Gárdonyi, E. Bossi 

Kontakt: 
Stanislav šurin, tel: 0905-269 971, fax: 0715441 7158, 

e mail: surin@gtinet.sk 

K O N K U R....:::Z:;...J__ K O N K U R Z ] 
Generálny riaditeľ Slovenského národného divadlo v Bratislave 

vypisuje konkurz no obsadenie voľných miest 
v orchestri Opery o Baletu SND: 

tutti hráč v skupine vi ol 
Podmienkou prijatia je absolutórium Konzervatória, VŠMU, JAMU, 

AMU. Konkurz so bude konať dňo 30. 8. 2000 o 9.30 hod. 
v skúšobni orchestra Opery SND, Gorkého č. 2, 815 86 Bratislava. 

Písomné prihlášky s krátkym životopisom posielajte no uvedenú adresu 
najneskôr do 28. 8. 2000. 

K O N K U R -=Z::..-~...___;K;.:._:-0 N K U R Z 
Jonáčkovo filhormonie Ostrovo 

vypisuje konkurz 
no miesto hráča 1. hoboja 

Konkurz so koná dňo 20. septembra 2000 o 14. OO h v skúšobni JFO, 
prihlášky spolu so životopisom posielajte no adresu 

JFO, 28. rijno 124, 702 OO Ostrovo 1. 

KONKURZ KONKURZ 

NAPÍŠTE MENO VÝROBCU TROCH VZÁCNYCH HUDOBNÝCH NÁSTJtOJOV, 

KTORÉ NEDÁVNO OBJAVILI V MÚZEU BETLIAR NA KRÁSNEJ HÔRKE 

A UVEĎTE O AKÉ NÁSTROJE IDE. 

Výherca súťaže získa CD (TELARC): Renoissonce of the Spirit -

The music of Orlando di losso and his contemporories 

t Absolventka konzervatória 
vyučuje hru flO klavíri 

v Bratislave. Záujemci so môžu 
informovať no teL 0815/ 5311233. 

BURZA] BURZA] 

Výherkyňa súťaže z HL/6 

je Edita Štefanidesovó 

z Banskej Bystrice. 
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ČASOPISY • MUZIKOLOGICKÁ LITERATÚRA NOTY 

... 

Hudobný život ....... ..... ......................... ........... .................... ................. ... .. ..... ..... ....... ... ...... ... ... . 

1 OO slovenských skladatel'ov ..... ..... .... .... .... .. .... .......... ..... ..... ...... .... .......................................... . 
Slovník slovenského jazzu ......... ............. ........................ ............ ..... .... ..... ... ... ......... ....... ..... ... . . 
J. Albrecht- Človek a umenie ..... ..... ................. ... ...... ..... ........ ... ........ ......... ............ ................ . 
J. Kresánek - Slovenská l'udová pieseň zo stanoviska hudobného ...................... ... ..... ..... .... . 
M. Fil ip - Súborné dielo l .... ........................ .... .......... ........ ................................................... ... .. 
M. Filip - Súborné dielo ll ........................... ......................... ... ............ .... .... .... ..... .......... .. .. .. .. .. . 
L. Burlas - Hudba-komunikačný dynamizmus .... .. .... ........ ......... .. ....... .. .......................... ........ . 
Režucha- Parík - Ako čítať partitúru ................... .................... .............. .......... ..... ....... .. .. .... .... . 

J. L. Bella - Súborné dielo A l - Klavírne skladby ............... .......... ........ .... .. ........................... . 
A. Albrecht - Sonát a F dur pre klavír .... ....... .................. .................. ..... ... .. ... .. .. ... ..... ... .. ........ . . 
J. S. Bach - Malé prelúdia .................... ... .. .................. ........ .. .............. ... ..... ....... .. ... ... ... .. ..... .... . 
J. S. Bach -Pätnásť dvojhlasných invencií 

Pätnásť trojhlasných sinfóni í ..................................................................... ........... . 
C. Czerny- Prvé cvičen ia op. 599 ... ... ... .... ... ................................ ..... ............ ... ... .......... .... ...... . . 
S. Hel ler - Etudy .............................................................. ... .. ... ....... .. ... .... .. .. .. .... ...... ...... ...... ..... . 
V. Kofínek - Slovenské l'udové piesne ......... .. ......... ..... .... ......... ............. .... ........ .... ........ .. ... ... .. 
J. F. Mazas - Melodické etudy pre husle, op. 36 .... ....... .. .... ......... ... ...... .... ... .......... .... .. ........ .. . 
F. S or - Etudy .................................................... .... .. ......... ... ..... ... ... .... ....... .. .......... . · ...... · .. . · · · ··· · ·· 
J. L. Bel la - Komorná hudba pre sláčiky .................................................................. ... ............ . 
J. L. Bel la - Skladby pre husle, violonče lo 

(fagot alebo harmónium) s klav. sprievodom ......... .. .... ..... .... ..... ...... ........ .. ..... . 
M. Schneider-Trnavský - Prelúdiá pre organ .... ..... ....... .. .. ........... ..... .... .. .. ... .... ..... .. ... ...... .. .... . 
E. Suchoň- Slovenská omša, Tri modlitby .................................................. .. ......................... .. 

29.- Sk 

250.- Sk 
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350.- Sk 
90.- Sk 

120.- SK 
150.- Sk 

50.- Sk 
45.- Sk 

280.- Sk 
149.- Sk 

60.- Sk 

99.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
60.- Sk 

150.- Sk 

150.- Sk 
120.- Sk 
30.- Sk 

Slovenský hudobný adresár ................................................................. ... .. ... .. ....... ... ........ ... .. .... 120.- Sk 

Objednávky posielajte na adresu: Hudobné centrum, Michalská 1 O, 815 36 Brat islava 

tel: 07/54 43 35 32, 0903 477 330, fax+tel: 07/54 43 37 16 

Predajne, v ktorých si môžete 
kúpiť časopis Hudobný život: 

BRATISLAVA 

MUSIC FORUM (Palackého 2) 

PAVIAN MUSIC ARTFORUM (Kozia 20) 

SLOVEN~ KV TATRAN (Michalská 25) 

BONTON LAND SLOVAKIA (Michalská 25) 

KNIH KUPECTVO ZEVA (Jesenského 12) 

GUMP Jzaretská 13) 

DlvYO (Bartokova 6) 

EX LIBRIS (Michalská 4) 

Dr. HORÁK (Medená 19) 

KONZERVATÓRIUM (Tolstého 11) 

HUDOBNÝ FOND (Medená 29) 

FFUK- KATEDRA HUDOBNEJ VEDY (Gandova 2) 

THE JUNGLE CAFE {Obchodná 42) 

KOŠICE 

HUDOBNINY BARTHA (Komenského S) 

PREŠOV 

KNIHY - PAPIERNICTVO (Hlavná 29) 

ŽILINA 

KNfHKUPECTVO ARTFORUM (Bottova 2) 

NITRA 

ASPEKT (predajňa v budove Univerzity K. F.) 

POD VŔŠKOM (Kupecká 7) 

TRNAVA 

REM EDI UM - KNIHA (Hlavná 29) 

KEŽMAROK 

COLOUR MUSIC (Hlavné nám. 3) 



Bachova 
spoločnosť 

na Slovensku 

Mesto Trnava 
Musica Vocalis 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

Tr~ ((lY~ dni 2000 
v , 

5· ROCNIK 
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA TRNAVA ING. ŠTEFANA BOŠNÁKA V RÁMCI FESTIVALU 

18~rok- S~2000 

NEDEĽA 13. AUGUST- 20.00 
DóM sv. MIKULÁŠA 

ZUZANA JANÁČKOVÁ ORGAN (sR) 
J . S. BACH: Prelúdium a fúga C dur BWV 545 

O Mensch, bewein' dein' Sun de gross BWV 622 

Komm, Gott Schäpfer, Heiliger Geist BWV 667 
F. L1szr: Prelúdium a fúga na BACH 

CH. M. W1ooR: Symfónia op. 13 č. 4 

Andante - Scherzo 

L. VJ ERNE: Symfónia op. 14 č. 1 - Finale 

ŠTVRTOK 1]. AUGUST - 20.00 
DóM sv. Ml KULÁŠA 

WOJCIECH SZWEJKOWSKI ORGAN (POI:SKO) 
KONCERT V SPOWI'ItÁCI S POtsKÝM KULTÚRNYM INITITÚTOM 

V BRATISLAVE 

J . S. BACH : Toccata o fúgo F dur BWV 540 

#Von Gott will ich nicht lassen" BWV 658 
M. SuRZVNSKJ: Choconne op. 14. 

F. NowowJ EJSKI: #Friede, schänstes Gliiclc der Erde" op. 31 č. 5 

T. PACIORKI EWICZ: fantazja gotyc/ca 

H. MU LET: ,.Tu es petra et partae inferi non prevolebunt 

NEDEĽA 20. AUGUST- 20.00 
DóM sv. MIKULÁŠA 

DAVID Dl FIORE ORGAN {USA 
0TvÁIIACÍ KONCEIIT KUIIZU CHRÁMOVÝCH OIIGANISTOV 

J . S. BACH: Fantázia a fúga g mol BWV 542 

J . FRANCAIX: Kormelitánslca suita 

J. REUBKE: Sonáta no lalm č. 94 

Z. GÁRDONYI: Mozart Changes (Mozartove premeny) 

M. E. Boss1: Studio Sinfon ico 

ŠTVRTOK 24. AUGUST. - 20.00 
DóM sv. MIKULÁŠA 

MASSIMO NOSETTI ORGAN {JALIANSKO) 
KoNc ERT v SPOLUPIIÁCI s TALIANSKYM VUWSLANECTVOM v SR 
J. S. BACH: Passacaglia c mol BWV 582 

CH.- M. WJDOR: Andante sostenuto, z "Gotickej symfónie" op. 70 

M. E. Boss1: Scherzo ing op. 49 č. 2 

M. REGER: Prelúdium a fúga in O op. 65 č. 7-8 
M. E. Boss1: Colloquio noc le rondini z ,Momenti Francesconi" 

op. 140 

S. K. ELE RT: Improvizácia na angliclcý choról , Blíž lc Tebe, Bože 

J . JoNGEN .: Sonata Eroica, op. 94 

M. Nosem: Improvizácia na duchovnú pieseň . Matica božia 

trnavská* 

NEDEĽA 2]. AUGUST- 19.30 
fRANTIŠKÁNSKY KOSTOL 

STEPHEN STU BBS DIRIGENT {USA) 
MUSICA VOCALIS (SR) 
BRANISLAV KOSTKA ZBORMAJSTER 
SOLAMENTE NATURAL! (SR) 
MILOŠ VALENT KONCERTNÝ MAJSTER 
NOÉMI KISS SOPRÁN {MAĎARSKO) 
CECILIA FLODÉN FLAUTO TUYERSO (šVÉDSKO) 
fiNANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV PHARE - NADÁCIA PliE POCIPO-Iľ 

OBČIANSKYCH AKnvŕf 

G. F. H ÄNDEL: Ouvertura O dur HWV 337 pre flautu, 2 

fagot, teorbu, sláčikový orchester a basso 

J. S. BACH: ,. Ich habe genung", lcontáta BWV 82 pre :JUJ~rw·•~ · 

sláčilcový orchester o basso continuo 

J. S. BAcH: .Komm,Jesu ,lcomm• moteto BWV 229 pre dva zbory 

a basso continuo 

J. S. BACH: Suita h mol BWV 1067 pre flautu, slóčilcový orcht/ilter 

o basso continuo 

G. F. HÄNDEL: , l.Dudote pueri Dominum*, žalm č. 112 HWV 

z .,Karmelitánskych vešpier* pre soprán, nOI1Cli.:IIP"''"í 

orchester a bossa continuo 

ŠTVRTOK 31. AUGUST - 20.00 
DóM sv. MIKULÁŠA 

IMRICH SZABÓ ORGAN (SR) 
F. L1szr: Prelúdium a fúgo no BACH 

Vari6cie na ., Weinen, K/ogen, Sorgen, Zagen ... • 

Andante religioso 
Fantázia o fúga na chorál ,.Ad nos, ad .saJruá:I,IWIIrt. 

Bachova spoločnosť no Slovensku, Hospodársko 13, 917 0 1 Trnovo 
mobil: 090 5/ 269 971 , 0905/ 433 532 fox: 07/ 5441 7158, e-ma il: surin@gtinet.sk 


