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prvý príhovor čiastočne novoobsadenej redakcie Hudobného živo
ta mal zača( slovami uznania a vďaky jej predchádzajúcemu vede
niu, osobne Dr. Mariánovi Juríkovi, ktorý počas dlhých rokov svoj
ho pôsobenia na jej čele vytváral profil dvoj týždenníka s plným 
nasadením svojich síl a schopností a nemalou mierou prispel 
k tomu, že si časopis uchoval a potvrdil svoje miesto v slovenskej 
hudobnej kultúre. Osud chceL aby si sám tieto riadky už nemohol 
prečítať: krátko po ukončení svojho šéfredaktorského pôsobenia sa 
hrozivo nečakane definitívne uzavrel jeho život. Okrem zmierenia 
sa s touto nedovrátiteľnou skutočnosťou nám zostáva preto iba 
konštatovať. že akokoľvek nový je od tohto roku vonkajší tvar 
a vnútorné ďenenie či rytmus vychádzania časopisu Hudobný 
život, jeho ďalšia existencia je postavená na pevných základoch 
Mariánom Juríkom vykonanej desaťročnej práce a na priazni ním 
vybudovanej čitateľskej obce. V tomto zmysle prenášame aj dedič

stvo Dr. Mariána Juríka do budúcnosti. 
Cesť jeho pamiatke! 

Prvé dvojčís lo Hudobného života v tomto roku nechalo dlho na 
seba čakať. Nová podoba, čiastočne nová redakcia a krátky a rých
ly priebeh týchto zmien sú vysvetlením pre nechcenú a nepláno
vanú cezúru v jeho vychádzaní, pričom treba podotknúť. že v gra
fickej úprave časopisu bude v priebehu nasledujúcich čís iel dochá
dzať ešte k čiastkovým upresneniam. Odteraz bude váš pravidelný 
sprievodca po hudobnom dianí doma i v zahraničí vychádzať 
v mesačných intervaloch. Rovnako ako doteraz sa však na jeho 
stránkach dočítate najmä o najdôležitejších udalostiach v oblasti 
tzv. vážnej/klasickej hudby (v rámci nej o všetkých jej prejavoch 
vrátane alternatívnych žánrov), a le i jazzu; novú rubriku venujeme 
fenoménu tzv. world music, ktorá sa v živej hudobnej praxi i na 
trhu zvukových nosičov stáva jedným z dominantných smerov 
súčasného hudobného diania. V každom čísle chceme v rozsiahlom 
rozhovore predstaviť poprednú hudobnú osobnosť zo Slovenska 
alebo zo zahraničia, pokračujeme v rozpracovaných seriáloch HŽ 
a postupne naštartujeme nové témy. Otvárame stránku pre čita
teľov, kde očakávame reakcie njelen na ďánky a informácie uve
rejnené na stránkach HŽ, ale aj pripomienky a návrhy súvisiace so 
všetkým, čo sa hudby v našej krajine dotýka. Očakávame preto aj 
čitateľské ohlasy (i polemické, ale slušné), podnety, informácie, 
ktoré radi uverejníme. Domnievame sa totiž, že napriek mnohosti 
a pestrosti hudobného života na Slovensku existujú problémy 
i páľčivé otázky, ktoré treba rieši(: verejná ruskusia je vždy účinne
jšia ako všeobecne také obľúbené kuloárové besedy. Zároveň otvá
rame Burzu HŽ. v rámci ktorej môžu čitatelia bezplatne inzerovať 
predaj, kúpu či výmenu akéhokoľvek tovaru súvisiaceho s hudbou 
(hudobné nástroje, noty, knihy, CD, zvuková elektronika a pod.). 
Novinkou na stránkach Hž bude nesporne rubrika, v rámci ktorej 
predstavíme čitateľom zaujímavé internetové stránky z oblasti 
hudby. Miniprofil HŽ bude priestorom na prezentáciu predovšet
kým mladých osobností hudby na Slovensku. Vďaka spolupráci 
s niektorými domácimi a zahraničnými partnermi ponúkame čita
teľom súťaže so zaujímavými cenami. Hudobný život naďalej bude 
informovať o zaujímavých hudobných podujatiach, pričom novin
kou bude informácia o hudobných reláciách Slovenského rozhlasu, 
s ktorým plánujeme aj ďa lšiu zaujímavú spoluprácu ... 
Summa sumarum: Hudobný život chce osloviť odbornú 
i laickú hudobnú verejnosť. všetkých, v živote ktorých hudba 
zohráva dôležitú úlohu. 

Vaša redakcia HŽ 
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DR. MARIÁN JuRÍK [1933-1999] 
Narodil sa 5. apnla 1933 v Trnave. Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole 

pedagogickej v Bratislave v rokoch 1957-1964 pôsobil ako hudobný redaktor čes
koslovenského rozhlasu na Slovensku v Bratislave, 1964-1968 ako redaktor den
níka Smena, 1968-1970 riaditel' Slovkoncertu. Pôsobil v československej televízii 
(1969-1972) a v Slovane, bol šéfredaktorom hudobného vydavatel'stva OPUS 
( 1972-1983), umeleckým šéfom Opery Slovenského národného divadla v Bra
tislave ( 1983-1988). Bol zakladajúcim redaktorom ( 1969) a neskôr ( 1988-1998) 
šéfredaktorom dvojtýždenníka Hudobný život. Ako vedúci autorského kolektívu 
a spoluautor sa podiel'al na vydaní Malej encyklopédie hudby, Malej encyklopédie filmu, 
Encyklopédie dramatického umenia na Slovensku. Bol autorom monografií slávnych 
interpretov (Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Maria Callasová, David Oistrach), 
odborných príspevkov, kritík v denníkoch a odborných časopisoch . Bol stálym 
externým spolupracovníkom Hudobného vysielania Slovenského rozh lasu, peda
gógom VSMU, členom porôt medzinárodných súťaží i dlhoročným podpredsedom 
Výboru Slovenského h udobného fondu, predsedom Slovenskej hudobnej únie 
a Slovenskej muzikologickej asociácie a p redsedom Umeleckej besedy Slovenska. 

Marián Jurík bol ženatý s manželkou Martou, rodenou Slabejovou, mal dve 
deti - Igora ( 1965) a Martina ( 1969). 

~udobný 
život 
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FOTO NA OBÁlKE 

ARC H ÍV fLORI DA P H ILHA RMONi e 

Ao: NA HUDOBNOM SLOVENSKU 

JE TO TIEŽ TAK 

V HUDOBNOM ŽIVOTE 1998/č. 22, STR. 

2 SME UVEREJNILI REAKC IU IRIS SZEGHY 

NA INŠTITUCIO NÁLN E l OSOBNÉ POSTO

JE VŠETKÝCH ZAANGAŽOVANÝCH NA UVE

DENÍ { RESP. NEUVEDEN0 J EJ SKLADBY 

PERZPETU UM MOBILE V RÁM CI KO NCER

TU Z TVORBY SÚČASNÝCH SKLADATEĽOV 

v MOYlESOV EJ SIENI SF 28. 10. 1998. 
OKREM OH LASOV ANONYMNÝCH AUTO

ROV (PRETO NEZVEREJ NITE ĽNÝCH) DO 

REDAKCIE PRIŠLA ODOZVA AJ I NTEPRETA 

SKLADBY, DEKA NA H T F VŠMU STAN IS

LAVA lAMBO RSKÉHO, KTORÚ V PLNOM 

ZNEN Í CITUJEME: 

So záujmom som si prečítal ďá 

nok v Hudobnom živote 1 998/č. 

22, ktorý sa zaoberá príbehom, ako 
klavírny umelec . dostal strach" 
a .podľahol". 

Súhlasím s autorkou článku, 
ktorá urobila malú analýzu problé
m u preparácie nástroja a ktorá 
súčasne kritizuje .nadštandardný" 
postup vedenia filharmónie, keď 
umelec dostane pred koncertom 
.zákaz" doručený zriadencom. 

Nechcem bližšie analyzova( dôvo
dy zakazujúceho, ktoré boli umel
covi sprostredkované, teda ani ich 
vzťahy, ani to, či komunikácia me
dzi organizátorom podujatia a maj i
teľom nástroja, teda inštitúciou, sa 
nemala riešiť celkom iným spôsobom. 

Nemôžem však súhlasiť s autor
kou v otázke klasifikácie umelcov
ho postupu, pretože za spomenu
tým klavírnym umelcom treba 
vidieť aj inštitúciu, na čele ktorej 
stojí. A v tejto súvislosti treba 
hovoriť nie o strachu, ale o korekt
nosti a zodpovednosti. O zodpoved
nosti za vzťahy, ktoré sú medzi in
štitúciami. Na jednej strane tej, 
ktorá vychováva umelcov, a na 
strane druhej tej, ktorá tých to 
umelcov uplatňuje. Zodpovednosť 
nedovolila teda dať na misku váh 
osobný vzťah k . nadštandardnej" 
niekol'kominútovej skladbe a sl'ub
ne sa rozvíjajúce vzťahy medzi in
štitúciami. za posledné dva roky 
doslova umŕtvené. Nakoniec aj in
štitúcia, na čele ktorej umelec stojí. 
má svoje podmienky pri zapožičia
vaní nástrojov a tie treba dodržať. 
Je to p rávo majitel'a. Znovu sa teda 
treba vrátiť ku komunikácii medzi 
organizátOrom a prenajímatel'om. 

Milá kolegyňa, autorka článku 
a skladby, ktorú vel'mi rád interpre
tujem. Nemám osobné ambície 
v SF. Nemám ani osobný strach, 
ktorý zo mňa zostal z totality. 
Nepodl'ahol som ani nátlakom, ani 
lákadlám, ktoré táto totalita ponú
kala v minulosti. Za všetkými svoji-

, mi konaniami som si stál a stojím. 
Bez strachu. 

STANISLAV ZAMBORSKÝ 
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Kurt Mosur, v rokoch 1971- 1996 šéfdi
rigent (Kopellmeister) Gewondhous 
orchestra v Lipsku, od roku 1991 
hudobný riaditeľ New York Philharmo
nie, nastúpi od jesene 2000 no miesto 
šéfdirigenta London Philharmonie 
Orchestra, s ktorým ho spája dlhoroč
ná spolupráca. Umelec, ktorý v 60. 
rokoch opakovane hosťoval oj v Bra
tislave, bol roku 1989 jednou z ústred
ných osobností politických zmien v bý
va lej NDR, no neskôr odmietol nomi
náciu no nemecký prezidentský úrod. 
V New Yorku, kde so jeho zmluvo končí 

roku 2002, získal priazeň verejnej 
mienky nielen svojím dirige ntským 
umením, ole oj zaujímavou dramatur
giou, zah ŕňajúcou súčasnú americkú 
hudbu o nevšedné projekty. 

Novým generálnym hudobným riadi
tel'om Lipskej opery sa stal d irigent 
Hartmut Haenchen, ktorý v súčas
nosti pôsobí v rovnakej pozícii 
v opere v Amsterdame. Svoju novú 
funkciu prevezme roku 2000 po 
Jii'ím Koutovi. 

Roku 2000 dochádza k ďalšej perso
nálnej zmene: šéfdirigentom o umelec
kým poradcom Štokholmského král'ov
ského filharmonického orchestra so 
stone Alan Gilbert, ktorý v rokoch 
1995- 1997 pôsobil oko asistent-d iri
gent Cleveland Orchestra. 

Legendárno violončelistka Jacque
line du Pré, ktorá na vrchole svojej 
interpretačnej kariéry ochorelo o po 
rokoch podľahlo skleróze multiplex, 
je stredobodom filmu režiséra 
Anondo Tuckero. Hilary and Jackie 
je názov filmu, ktorého scenár vzni
kol no základe nedávno vydanej 
knihy umelkyniných súrodencov; 
ciel'om oboch prác (knižky i filmu) je 
odmýtizovanie života vel'kej violo
nčelistky, idealizovanej najmä 
hudobným priemyslom. Knižka i film 
boli prijaté veľmi kontraverzne. 

Televízny film o francúzskom s klada
teľovi o dirigentovi Pierreovi Boulezovi 
pripravilo BBC pod titulom Pierre 
Boulez, A Life in Seven Chapters 
(Pierre Boulez, život v šiestich kapito
lách). Názvy jednotlivých kapitol sú: 
Skladotel', Dirigent, Skúšky, Opera, 
Technológia, Obecenstvo, Budúcnosť. 
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SLOVÁ POD NOTOVÚ OSNOVU 

píše už veľa rokov libretistka, prekla
dateľka, speváčka a dramaturgička 

Je la Krčméry-Vrteľová (7. l . l 924, 
Turčiansky Sv. Martin). Umelkyňa 

z rodu starodávneho, slovenského, 
spisovateľského i divadelníckeho. 

a začiatku rodu, ešte v časoch 

Belopotockého, čiže v prvých rokoch 
a pri prvých krokoch nášho ochotníc
tva, stál August Horislav Krčméry, 
divadelný kritik, hudobný skladateľ 
a popritom aj iniciátor založenia slo
venského kočovného divadla. Stefan 
Krčméry bol jeho vnuk. Básnik, 
literárny historik, zápalistý rečník, 

ochotnícky herec, dramatik, prekla 
dateľ Wildovej Salome, a le aj sklada
teľ operety Két hét a lídón na text 
maďarskej poetky T. Ulrichovej
Mészárosovej. Stefanova sestra Ele
na, prvá Slovenka na javisku SND 
v Tajovského aktovke Sľuby, bola aj 
spoluautorkou libreta manželovej 
opery Čachtická pani. 
Krčméryovci boli slova božieho 

kazatelia, slova svetského herci. Aj 
keď divadlo nebolo ich chlebom kaž
dodenným, častO ho mali na umelec
kom stole. Navyše aj mamička jubi
lantky Jely. legendárna Teta Hela, 
bola milovanou rozprávačkou roz
hlasových rozprávok m nohých gene
rácii slovenských detí. Nuž akéže iné 
než iba "divadelné" dieťa mohlo 
vyrásť v takomto umeleckom rode 
a rodine? 

Jela sa rozhodla pre divadlo a vy
brala si operu. Záľuby predkov, di
vadlo a hudbu. spojila do jedného. 

Najprv spievala. Žiačka vynikajúcej 
bratislavskej pedagogičky Anny Ko
r ínskej sa ďal ej školila u profesora 
Scolariho na slávnej rímskej Acade
mia di Santa Cecilia, no účinkovala 

v opere SND iba krátko. Dirigent 
Ladislav Holoubek dôveroval mla
dým ta lentom a mezzosopranistke 
Jele K.rčméry zveri l Bizetovu Carmen, 
najvýznamnejšiu rolu v jej kariére. 
Debutovala hneď po vojne Madda 
lenou vo Verdiho opere Rigoletto, bola 
Florou v Traviate, Lolou v Mas
cagniho Sedliackej cti, vystúpila ako 
Leľ v Snehulienke Rimského-Korsa
kova, ba obliekla si aj nohavice 
Niclausa v Offenbachových Hoffman
nových poviedkach. Jedna z hrdiniek 
tejto opery pre spevácku vášeň 

zomiera: naša jubila ntka sa ako 
múdra žena pre chorobu spevu vzda
la a pre našu operu vytvorila veľa 
krásneho a zdravého ako libretistka 
a prekladateľka operných textov. 

Rodnou rečou opery je taliančina, 
naučila sa teda predovšetkým tento 
jazyk a pri rímskom pobyte si ho zdo
konalila. Preto aj dobre pochopila 

a po slovensky vystJzne vyjadrila, 
o čom spievajú hrd inovia opier 
Verdih o, Belliniho, Ponchiellih o. 
Boita, Pucciniho. Ukázala sa tiež ako 
slúžka, dodajme hneď, že vtipná 
slúžka dvoch pánov a žánrov- opery 
a činohry. Z Goldoniho si vybrala 
dokon ca t ú najznámejšiu, naj hra
vejšiu a najhranejšiu koméd iu Sluha 
dvoch pánov, poslúžila však aj "suchár
skemuN Benholdovi Brechtovi. 
Nerobili jej problémy ani nemecké 
a fra ncúzske libretá. Niektoré z tých
to vyše sedemdesiatich pr ekladov 
speváci iba zaspievali, iné vyšli 
tlačou , najčastejšie ako prílohy ku 
gramofónovým nahrávkam. 
Krčméryovej preklady operných 

libriet predstavujú to najlepšie. čo 

v tomto druh u literatúry máme. Po 
remeseln ých poslovenčeniach pár 
libriet zo škrípajúceho pera spevákov 
a publicistov prvá povýšila preklad 
libreta do umeleckej rovin y Mária 
Rázusová-Martá ková. Krčméry ju 
nasledovala a sama - i s kolegyňou 
z dramaturgie SND Alexand rou 
Braxatorisovou - vytvorila zlatý fond 
prekladovej opernej literatúry. Opera 
sa však prestala po slovensky spievať, 
takže Krčméryovej dielo veľk ej ceny 
sa čiastočne "znehodnotilo". Využí
vaj ú ho iba pre nlitulkove zariadenie .. 
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nad javiskom. Tak teraz chodíme do 
opery nielen počúvať, ale aj čítať. Na 
pozeranie nemáme čas. 

Co sa pri speve, prekladaní a inej 
práci v divadle naučila, to prebohato 
využila pri písani vlastných texto
vých knižočiek , operných drám, 
komédií a rozprávok. Tých bolo naj
viac. Známy príbeh Ako išlo vajce na 
vandrovku zhudobnil Miloslav Ko
i'ínek, Veľkú doktorskú rozprávku napí
sala voľne podľa bratov Capkovcov 
a ponúkla ju Milanovi Dubovskému, 
text Trojruže, inšpirovaný l"udovou 
povesťou, si osvojil Ladislav Kup
kovič. Spomíname iba detské opery 
inscenované v divadlách, no Krčmé

ry napísala aj libretá pre rozhlasové 
a televízne opery. Iba na jedno použi
tie bola Andrašovanova opera Figliar 
GeTo, pre ktorú jubilantka s Martinom 
Ťapákom upravili klasickú veselohru 
Jozefa Hollého, no dlho bude žiť 

Suchoňova národná hudobná dráma 
Svätopluk. Stodolovu historickú hru 
Krčméry prepísala pre potreby opery 
spolu s dramatikom i skladateľom . 

Libreto nesie prevažne jej rukopis. 
Vraj verš básnika .Leť myšlienka 

na zlatých krídlach ... " inšpiroval 
Verdiho na zloženie najmilovanejšie
ho zboru . Inšpirácia prekladateľa lib
riet je asi opačná: viac ho podnecuje 
hudba ako slová . Prvoradá je muzika, 
je slovo až na druhom mieste? Pre 
Krčméry-Vrteľovú ono druhoradé 
nikdy nebolo. Bože, ako ma vykrsti
la, keď som kedysi pochválil Fel
dekov recesistický a lajdácky preklad 
Hoffmannových poviedok! Ona vždy 
hľadala slová, ktoré sa predsa budú 
spievať. ktoré samy už aj bez hudby 
spievajú. Zžila sa s melodikou sklada
teľa, ale aj slovenského slova. Vždy 
vycítila dramatické a muzikálne hod
noty textu, s ktorým práve žila. 
Tvorila obklopená hudbou a najmä 
husľami. Nielen tragickými zvukmi 
Puknutých husieľ- tak poeticky nazva
la matka knižku o tragickom živote 
otca - ale aj tónmi husieľ manžela 
Albína, pedagóga husľovej hry. Bodaj 
by sa teda hry aj hudobné drámy 
necítili u Krčméryovcov ako doma! 

LADISLAV ČAVOJSKÝ 
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PETR EBEN - SEDEMDESIATNIK 

z 
~ 

, KAŽDÝ UMELEC, POKIAĽ DÝCHA, CHCE TVORil, PRAVDAŽE, 

JE CELKOM ZÁVISLÝ OD INVENCIE. KÝM TELO STARNE 

A DUŠA ZOSTÁVA STÁLE MLADÁ, INVENCIA MÔŽE ALEBO 

STARNÚŤ, ALEBO AJ MLADNÚŤ (PRIPOMEŇME Sl 

JANÁČKA). HÁČIK VŠAK JE V TOM, ŽE ČLOVEK NA TO 

NEMÁ VÔBEC VPLYV A ŽE MUSÍ ČAKAŤ NA DAR ZHORA. AJ 
o 

~ JA SA NACHÁDZAM V TEJTO SITUÁCII, NAPOKON AKO VŠ ET-

o Cl TVORIVÍ ĽUDIA NA TEJTO PLANÉTE. D ÚFAM, ŽE 
~ 

V BUDÚCNOSTI BUDEM SCHOPNÝ EŠTE NIEČO PRIJAŤ, 

VEĽMI BY SOM Sl TO ŽELAL. KOMPONOVANIE JE STÁLE ZDROJOM MOJEJ VEĽKEJ RADOSTI. AJ KEĎ 
V TOMTO VEKU SA PREDSA NIEČO MENÍ. ČLOVEK Sl ZAČÍNA INTENZÍVNEJŠIE UVEDOMOVAŤ, ŽE POPRI 

PRÁCI A KOMPONOVANÍ OPUSOV ŽIL AJ SVOJ ŽIVOT, A ZAČÍNA Sl KLÁSŤ OTÁZKU, AKÝ VLASTNE BOL. 

DNES SA NA RIEKU SVOJHO ŽIVOTA POZERÁM OVEťA EKOLOGICKEJŠIE NEŽ VO SVOJEJ MLADOS

TI. SPOZNÁVAM, ČO SOM DO NEJ NAHÁDZAL, ČO TAM NEPATRILO, ČÍM SOM JU ZAKALIL A KOĽKO TEJ 

ČISTEJ VODY V NEJ ZOSTALO. TEN VEK ČLOVEKU NIEČO UBERÁ, ALE AJ NIEČO DÁVA. UBERÁ ZO ZMYS

LOV, ZRAKU, SLUCHU A PAMÄTI, ALE ZVÄČŠUJE TRPEZLIVOSŤ, POKORU, ZHOVIEVAVOSŤ A NAJMÄ VĎAČ

NOSŤ. VEĽKÚ NÁDEJ Ml DÁVA VETA, KTORÚ SOM RAZ ČÍTAL: STAROBA NIE JE PIATYM DEJSTVOM 

DRÁMY, ALE KONCOM PREDOHRY. VLASTNÝ KUS SA EŠTE LEN ZAČÍNA." 

Každá osobnosť vyrastá z mnohých 
zdrojov: zo životných skúseností, 

povahového za loženia, vzdelania, 
talentu a, napokon. z ťažko definova
teľného a tajomného zdroja, ktorému 
niekedy hovoríme osud, údel alebo 
dar. 

2ivot dal Ebenoví dôkladnú lekciu 
už v mladosti: vylúčenie zo školy z ra
sových dôvodov a potom koncentrač
n ý tábor v Buchenwalde. Veľkou 

posilou mu bola súdržná rodina, kde 
rozvíjal aj svoj hudobný talent. Keď 
nemohol chodiť s ostatnými spolu
žiakmi do školy, utešoval sa hrou na 
organe v kostole v českom Krum
love. Už tu bol zrejmý jeho spomína
ný dar - jedinečný hudobný talent. 
Vzdelanie získaval jednak v rodine 
(už v detstve hovoril dokonale po 
nemecky a spoznal latinčinu , neskôr 
hovoril takisto dokonale po anglicky 
a francúzsky), jednak u dobrých pro
fesorov na AMU v Prahe. Klavírnu 
hru absolvoval u Františka Raucha, 
skladbu u Pavla Borkovca. 

Osud už v mladosti prisúdil Ebenoví 
neľahkú úlohu: neustále vyvažovať 
príkre protipóly, balansovať až na 
samotnej hrane života. Od mladosti 
katolík, ale židovského pôvodu. 
Katolík, urputne oddan ý a nepred
stierajúci, ale študujúci a tvoriaci 
v komunistickom totalitnom štáte. 
Koľko to len bolo životných skúšok, 
cez ktoré z týchto dôvodov prešiel, 
a to so cťou! Veľmi mu pomohlo, že 
sám bol výborným interpretom, kla
vi ristom a neskôr organistom: na 
stovkách koncertov uvádzal svoje 

diela, ktoré by sa iní možno obávali 
hrať. Nechýbala ani veľká odmena: 
viera ako vyšší príncíp sa Ebenoví 
stala životnou oporou, posilou a isto
tou. Podobne ako Bach, život i hudbu 
zasvätil oslave Boba - Bach tomu 
hovoril Endzweck, konečný cieľ. 

V tomto smere predstavuje Eben 
v českej hudbe celkom osobitný 
vyhranený typ. V istom zmysle aj 
v medzinárodných rozmeroch: popri 
Messiaenovi je Eben jedným z naj
väčších katolíckych autorov. 

V tvorbe, zahŕňajúcej takmer 200 
opusov. prevazuJU výrazne diela 
vokálne: jedno oratórium (Apologia 
Sokratus). šesť kantár (Starodávné čaro

vání milému a. i.), päť omší (napn1dad 
Truvérská mše, Missa cum popu/o), dva
násť piesňových cyklov (napríklad Ses
tero písní milostných, Písne neláskave). 
osem cyklov úprav ľudových piesní. 35 
zborov. Stal sa najvýraznejším vokál
nym tvorcom českej hudby 20. storo
čia. Druhou svojbytnou sférou sú jeho 
diela organové (Nedetní hudba, Laudes, 
Faust, Okna, Job atď.). Obsiahla je tvor
ba komorná. Eben je autorom troch 
sólových koncenov (2 organové, l 
klavírny) a štyroch orchestrálnych 
diel. Málo známe sú hudby k šiestim 
filmom a divadelným hrám. V drama
tickom žánri vyniká celovečerný balet 
Kletby a dobrorečení z roku 1983, vytvo
rený pre Holandské tanečné divadlo 
Jii'ího Kyliána. Jeremias ( 1998) je jedi
nou, t reba zdôrazniť - originálnou 
operou. 

Eben kompozične začínal v tradič
nom tonálnom štýle. Inšpiroval sa 
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širokým literárnym spektrom (antika, 
poézia celého sveta, ľudová tvorba). 
Postupne sa jeho hudobná reč rozras
tala smerom k dodekafónii, polytona
lite, k zložitým rytmickým štruktú
ram, pričom nikdy neopustil komuni
katívnu melodickú rovinu. Kedysi 
výstižne povedal, že skladatelia 20. 
storočia niekedy zabúdajú na dôležitú 
úlohu umenia ako služby človeku. 
Duchovným potrebám ľudí. V tomto 
smere je Eben pokorným tvorcom, 
ktorý si je vedomý svojho poslania. 
Táto vernosť sebe, svojmu presvedče
niu, vdychuje jeho tvorbe zvláštny 
mravný akcent a presvedčivosť. Svoju 
sedemdesiatku môže vítať s radosťou 
z dobrého diela. 

IN MEMORIAM 
lADISLAV ScH LE ICH ER 

JliH PILKA 

Posledný raz som s ním hovoril po 
jednom z decembrových koncer

tov Slovenskej filharmónie, keď sme 
sa dohodli aj na termíne mojej pláno
vanej prednášky v rámci zimných 
podujatí Spoločnosti F. Liszta. Na 
zasadnutie výboru, ktorého dátum 
určil na 14. januára, žiaľ, už neprišieL 

Prácou a aktivitou naplnený život 
profesora Ladislava Schleichera sa 
začal odvíjať 30. marca roku 1908 
v Bratislave. Bol siedmym dieťaťom 
rodiny mestského úradníka. Po matu
rite absolvoval Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského a stal sa pro
fesorom latinského a maďarského 
jazyka. Súčasne študoval aj hudbu, 
pretože od detstva ho vábila hra na 
husliach a na klavíri. Afinita k hudbe 
ho viedla k neustálemu rozširovaniu 
vedomostí v tejto oblasti. Výsledkom 
bolo absolutórium štúdia kompozície 
a neskôr štátnica z hry na husliach. 

Kariéru pedagóga začal v Nových 
Zámkoch, pokračoval v Bratislave, 
kde k pôvodným filologickým pred
metom pribudli ďalšie: dejiny hudby 
a iné hudobnoteoretické odbory, 
ktoré vyučoval na konzervatóriu 
a neskôr na novozaloženej hudobnej 
škole v Samoríne, odkiaľ aj odchádzal 
do dôchodku. Jeho učiteľská dráha 
nebola bezproblémová. V povojno
vých rokoch netolerovaná národnost
ná príslušnosť i svetonázorová orien
tácia vniesli do jej plynulosti niekoľko 
cezúr. Dnes sa mi Schleicherova cesta 
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životom, uzavretá po vyše deviatich 
desaťročiach, vidí ako mohutná mo
zaika. Dominantnou farbou tejto 
mozaiky bola dirigentská činnosť na 
čele rôznych cirkevných a svetských 
spevokolov, prostredníctvom ktorých 
uvádzal skvosty duchovnej hudobnej 
literatúry. Na tomto mieste sa žiada 
spomenúť, že počas 53-ročnej aktív-

a pod patronátom Csemadoku založil 
Klub F. Liszta, neskôr premenovaný 
na Spoločnosť F. Liszta. 
Ťažiskom, ba priam elixírom sa pre 

prof. Schleichera v posledných dvoch 
desaťročiach stala práve riadiaca 
a organizačná práca tejto spoločnosti. 

Jeho prednášková činnosť bola zame
raná na život a osobnosť F. Liszta. 

Každoročne organizoval 
zájazdy pod heslom .po 
stopách F. Liszta", v rámci 
ktorých od Raidingu cez 
Sopron, Weimar až po 
Ostravu, od Viedne cez 
Budapešť, Ostrihom po 
Pécs a Szekszárd členovia 
spoločnosti navštívili mie
sta späté s osobnosťou 

skladateľa. 

SLÁČIKOVÉ KVARTETO PRI DO V BRATISLAVE - 1955 

Ak k tomu všetkému pri
počítame aj jeho aktívnu 
činnosť v sláčikových kvar
tetách a záľubu vo foto
grafovaní, v maľovaní 

a v pravidelnej turistickej J. KOWALSKI, DR. K. NEUMANN, l. SCHLEICHER, l. SUCHOŇ 

nej dirigentskej činnosti (iba cirkevný 
spevokol Salvator viedol 25 rokov) 
stál takmer tisíckrát na čele orchestra 
a zboru v kostoloch i pri rôznych svet
ských slávnostiach. 

V súvislosti s touto činnosťou ne
možno nespomenúť jeho hudobno
literárnu aktivitu, v rámci ktorej spra
coval príručky Jntonačné a rytmické cvi
čenia a Hra, štúdium a analýza zborových 
partitúr pre učiteľov spevu na stred
ných školách. 

Samosta tnú kapitolu predstavuje 
jeho skladateľská činnosť, ktorá podľa 
vlastného číslovania obsahuje 58 
opusov. Jej ťažiskom sú cirkevné zbo
rové skladby, ako napríklad Missa 
papae Joannis XXlll. et concilii Vaticani, 
rôzne motetá a krátke a cappella 
skladby. Z jeho komorných skladieb 
sú hodné povšimnutia Invencie pre 
hoboj a fagot a Invencie pre sláčikové trio. 

Ako vášnivý lokálpatriot zbožňoval 
rodné mesto a možno tvrdiť, že boha
tú hudobnú minulosť Bratislavy sot
vakto poznal lepšie ako práve prof. 
Schleicher. A tak akosi, nadväzujúc 
na tradíciu roku 1873 (v tom roku bol 
totiž založený prvý klub nesúci meno 
F. Liszta, no ten po smrti známeho 
archivára Jána Batku, žiaľ, zanikol), 
to bol práve prof. Schleicher, ktorý 
v spolupráci s Dr. Ľudovítom Rajte
rom vzkriesil roku 1980 minulosť 

činnosti, dotvára sa obraz Schlei
cherovho plodného života. 

JOZEF VARGA 

HUDOBNÉ SKÚSENOSTI 
Z KRAJINY VYCHÁDZAJÚCEHO 
SLNKA 

SLOVENSKÍ VOKÁLNI UMELCI SA VO SVETE 

UPLATŇUJÚ NIELEN AKO INTERPRETI, ALE AJ 

AKO PEDAGÓGOVIA SPEVU. J EDNÝM Z NICH JE 

JOSEF ŠPAČEK, DLHOROČNÝ SÓLISTA OPERY 

SND, KTORÝ V ROKOCH 1992- 1997 PÔSOBIL 

AKO PEDAGÓG SPEVU NA UNIVERZITE 

MUKOGAWA WOMENS GAKUIN V JAPONSKOM 

MESTE N ISHINOM IYA. 

t2 Ako došlo k vášmu angažovaniu 
na tejto univerzite? 
Môj kon takt s Japonskom sa zača l už 
roku 1991, keď ma veden ie opery 
v Sakai-City pozvalo na hosťovanie. 
Tento kontakt sprostredkovala pani 

J. ŠPAČEK SO SVOJIMI ŽIAČKAMI 
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Eva Matovová, Slovenka žijúca 
v Japonsku. Jej nezištná pomoc mi 
umožnila túto krajinu nielen navští
viť. ale v nej aj pedagogicky pôsobiť. 

Prvý rok som vyučoval operný a kon
certný spev hlavne s jazykovou 
pomocou kolegu pedagóga prof. 
Masuka. Zo strany študentiek som 
našiel pochopenie, toleranciu a veľký 
záujem spoznať európsku hudobnú 
kultúru, ŕakže mi pedagogická činnosť 
spôsobovala veľkú radosť. 
b Ako prijímali študenti podnety 
z e urópskej, prípadne s lovenskej 
vokálnej školy? 
Okrem výučby osnovami predpísa
ných piesní, árií a fragmentov z ta
lianskej. francúzskej. španielskej 
a nemeckej hudobnej literatúry som 
sa snažil uplatniť vo vyučovacom pro
cese aj skladby slovenské a české. 

MINIPROFIL 
Studoval kompozíciu. hru na klavíri 
a čembale na konzervatóriách v :liline 
a v Prahe. v rokoch 1987-1992 hudobnú 
vedu na FFUK v Bratislave. Od roku 1986 
nahráva vlastné kompozície, hl'adajúc 
osobitý zvuk prostredníctvom kombinácie 
syntezátorov, akustických nástrojov, kla
sických inštrumentálnych zoskupení 
i vokálu. Tvorí rockovú hudbu a má vera 
skúseností s dramatickými žánrami: napí
sal rad scénických a Wmových hudieb, 
balety; okrem toho je autorom množstva 
reklamných spotov. Autorsky. produkčne 
a sčasti interpretačne realizoval 9 CD
albumov vydaných na Slovensku. vo 
Svajčiarsku, v Nemecku. USA a v Cesku. 
Po vel'kom úspechu predstavenia muziká
lu Malý princ v divadle Andreja Bagara 
v Nitre vydala spoločnosť PolyGram rov
nomenné CD s Henrichovou hudbou. 
Nedávno vyšlo aj CD Mary Swarc s hudbou 
k pred taveniu v nitrianskom divadle 
a veľkej pozornosti sa tešilo predstavenie 
Bratislavského divadla tanca Romeo 
a Júlia. ktorého hudba je tiež jeho dielom. 
Zatial' napísal jedinú kompozíciu, ktorú 
možno žánrovo zaradi( do oblasti klasickej 
hudby. Striedanie a miešanie žánrov je 
jednou z príznačných čŕt Henrichovej 
tvorby. Symezátor používa tam. kde to 
vyžaduje štýl či žáner, napríklad v rekla
me. A všade tam. kde sú obmedzené finan
čné prostriedky. Napn1dad v hudbe k hre 
Mária Stuarcová. ktorá sa musela uspokoji( 
so syntezátorom a gitarou. 'a druhej stra
ne pestrosť, žánrová rôznosť i širšie spek
trum výrazových prostriedkov sú príznačné 
pre balet Romeo a Júlia. 
Pokiaľ je možnosť ovplyvniť výber použi
tých prostriedkov a pokiaľ to je primera
né, uprednostňuje popri syntezátore živé 
nástroje. vrátane symfonického orchestra. 
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Moje žiačky spievali piesne Mikuláša 
Schneidera-Trnavského, Eugena Su
choňa, Antonína Dvoi'áka, Kle-menta 
Slavického a ďalších - vždy s nadše
ním a snahou čo najdokonalejšie 
zvládnuť aj originálny jazyk. 
Japonsko je krajinou, ktorá sa v sú
časnosti všemožne snaží dopfňat svoje 
vedomosti o európskej kultúre. Je tu 

množstvo škôl s hudobnými faku lta
mi, kde sa snažia v čo najväčšej miere 
prijímať poznatky západnej hudobnej 
kultúry. intenzívne sa vyrovnávať aj 
s európskou interpretačnou a recep
tívnou tradíciou. V krajine je veľa 
akusticky vysoko kvalitných koncert
ných siení, v ktorých vystupujú 
umelci z celého sveta. 
ti V Japonsku ste pôsobili aj ako 
sólista a k oncertný sp evák. Na ktoré 
z vystúpení n ajradšej spomínate? 

Hž] HENRICH 
.. Mám rád akustiku 
veľkého priestoru. 
Z tohto hľadiska som 
gýčový aovek. Cím 
dlhšie to znie, čím 

väčší priestor vníma 
me, tým viac sa mi to 
páči. Záleží na diele, 
na žánri: Scarlatti na 
spinete, pravda, ne
znesie 7 -sekundový 
dozvuk. 
Preto milujem aj organ. V Banskej 
Bystrici, je veľký štvormanuálový or
gan, na ktorom som často hrával a raz 
ročne som tam organizoval súkromné 
organové koncerty. 
Mám rád, keď hudba vyvoláva aj 
vizuálne predstavy, stačí temnosť. jas. 
V tom zmysle ide o teatrálnosť.· 
čo je najdôležitejšie pri prád na multime
diálnych projektoch? 
.. Ľudský kontakt. Možno je dôležitejší 
ako téma a scenár. · 
Sen? 
.Chcel by som urobiť veľký film. 
Hudbu pre Ridleyho Scotta - niečo 

ako Dobytie raja. Alebo ako Misia." 
Orchester? 
.. Keby prišlo oslovenie, napísal by 
som skladbu pre orchester. Asi trošku 
ináč, ako napríklad v rámci projektu 
Romeo a Júlia. A písal by som beľ 
použitia umelého zvuku.· 
Opera? 

Najväčším zážitkom bolo pre mňa prvé 
pôsobenie roku 1991 v Mozartovej 
opere Don Giovanni, ktorú v Sakai-City 
Opere režijne pripravil mladý tokijský 
režisér a hudobne naštudoval dirigent 
Oliver Dohnányi. Spoluúčinkovali ja
ponskí. českí a americkí sólisti. V ďalších 
rokoch som spieval v Pucciniho opere 
Bohéma úlohu Colena a vo Verdiho 
opere Rigoletto Grófa Monteroneho 
a Sparafucila. Spolu s orchestrom z Osa
ky som v koncertnom predvedení 
Mozartových opier Čarovná flauta 
a Figarova svadba spieval Sarastra, resp. 
Figara. Absolvoval som tiež vela komor
ných koncertných vystúpení, v rámci 
ktorých som popri slovenskom a čes
kom repertoári (Suchoň, Dvofák, 
Smetana. Fibich ... ) interpretoval ruské 
ľudové piesne. 

PRIPRAVIL M. BLAHYNKA 

.Napísal by som, ke
by som dostal príleži
tosť. Co sa asi nesta
ne. Musel by som sa 
tomu dlho venovať, 
zvládnuť veci, s ktO
rými som sa doteraz 
nestretol. Spevácku 
techniku, vzťah ľud

ského hlasu k inštru
mentácii, otázky dy
namiky. Pristupoval 

by som k tomu ako panic. A vellni by 
ma to bavilo." 
čo je najdôležitejšie v živote? 
,.Nerobil som v živote nič iné ako 
hudbu. Som v tomto obmedzený, 
a cítim sa dobre v tejto obmedzenosti. · 
Životný del? 
.. eviem. Keď som bol malý, mal som 
veľmi presné predstavy o budúcnosti. 
no tie sa čoraz viac zahmlievali a dnes 
sú neviditeľné. Dôležité je nezakrniet. 
Robiť v rôznych žánroch, lebo všetky 
sú užitočné. Vrátane produkcie rocko
vej hudby z času na čas. Je zvláštne, 
ako sa rôzne žánre prepájajú, ako 
jedna druhej pomáhajú , nevynímajúc 
klasickú hudbu. Prax s reklamnými 
spormi a džinglami, kde človek musí 
byť skratkový- to sú tiež veľmi vážne 

• technické cvičenia. Treba vedieť. ako 
tieto rôznosti spájať, kedy spájať. a či 
vôbec spájať.· 

RA 
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SLOVENSKÁ HUDOBNÁ ÚNIA 
- 5· VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Dňa l. januára 1999 sa za účasti dele
gátov, zvolených na valných zhro
maždeniach spolkov SHÚ uskutočnilo 
v Štúdiu 2 Slovenského rozhlasu 
v Bratislave 5. Valné zhromaždenie 
Slovenskej hudobnej únie. Po schvá
lení programu, voľby Mandátovej 
a Návrhovej komisie, po vypočutí 

správ jednotlivých spolkov SHÚ a po 
diskusii delegátov prija lo 5. Valné zhro
maždenie toto 

UZNESE IE 
l. Valné zhromaždenie SHú zobralo 
na vedomie Správu o činnosti Spolku 
slovenských skladateľov, Spolku kon
certných umelcov, Slovenskej muziko
logickej asociácie, Spolku hudobného 
folklóru, ich dozorných komisií a 
Správy regionálnych združení v Ban
skej Bystrici, v itre a v Košiciach. 
2. Valné zhromaždenie SHÚ zobralo 
na vedomie a schválilo Správu Rady 
SHÚ o činnosti od posledného, 4. 
Valnéh o zhromaždenia z roku 1996, 
Správu o hospodárení SHÚ a Správu 
dozornej komisie SHÚ. 
3. Valné zhromaždenie SHú ukladá 
rade SHÚ: 
al zrealizovať zasadnutie Rady SHÚ do 
5 dní od tohto Valného zhromaždenia, 
bi pokračovať v základných aktivi 
tách SHÚ a vytvárať podmienky pre 
prácu jednotlivých spolkov a regio
nálnych združení, 
cl žiadať o vrátenie aktivít SHÚ a jej 
spolkom zabezpečiť v spolupráci 
s Ministenvom kultúry SR krytie 
aktivít SHÚ, 
dl spolupracovať na projektoch spo
ločného záujmu s ostatnými hudob
nými inštitúciami, najmä s Národným 

hudobným centrom, resp. s jeho 
nástupníckou organizáciou, 
el oživiť činnosť Slovenskej hudobnej 
rady, 
fi vráúť právnu subjektivitu umelec
kej agentúre Slovkoncert, 
gi požiadať Ministerstvo kultúry 
o zriadenie hudobného vydavateľstva, 
pričom treba zdôrazniť závažnosť 

potreby existencie hudobných perio
dík Hudobný život a Slovenská hudba, 
h l pripravi ť podklady pre 
Ministerstvo kultúry SR v záujme 
zachovania hudobného vydavateľstva 
garantujúceho vydávanie samostat
ných periodík Hudobný život a Slo
venská hudba i edíciu hudobnín, 
kníh o hudbe a zvukových nosičov. 

Mandátová komisia 5. Valného 
zhromaždenia SHú 
Hanuš Domanský, Angela Vargicová, 
Eva Kamrlová, Miriam Lehotská 
Návrhová k omisia 5. Valnéh o zhro
m ažde nia SHú 
Eva Blahová, Stanislav Bachleda, 
Ľubomír Chalupka, František Poul 

NOVÉ ORGÁNY SLOVENSKEJ HUDOBNEJ 

ÚNIE, KTORÉ VZIŠLI Z VALNÝCH 

ZHROMAŽ DEN Í SPOLKOV SHÚ 

RADA SLOV ENSKEJ HUDOBNEJ ÚN I E 

VLADIMÍR BOKES, PREDSEDA 

ĽUBOMÍR CHALUPKA, PODPREDSEDA 

EVA BLAHOVÁ, PODPREDSEDNÍČKA 
HANA URBANCOVÁ 

EGON KRÁK 

JÁN VLADIMÍR MICHALKO 

MIROSLAV ŠMÍD 

ONDREJ DEMO 

PREDSTAV ENSTVO 

SPOLKU SLOV ENSKÝCH SKLADATEĽOV 
VLADIMÍR BOKES, PREDSEDA 

EGON KRÁK, PODPREDSEDA 

PAVOL BAGIN 

RÓBERT GAŠPARÍK 

JURAJ HATRÍK 

STANISLAV HOCHEL 

M IRKO KRAJČI 
MAREK PIAČEK 

PREDSTAVENSTV O 

SPO LKU KONCERTNÝC H UME LC OV 

JÁN VLADIMÍR M ICHALKO, PREDSEDA 

EVA BLAHOVÁ, PODPREDSEDNÍČKA 
SLÁVKA FERENCOVÁ, TAJOMNÍČKA 
JURAJ ALEXANDER 

DAN IEL B u RANOVSKÝ 

IDA ČERNECKÁ 
EMÍLIA DZEMJANOVÁ 

MILOŠ JURKOVIČ 
EvA KAM RLOVÁ 

MARIÁN lAPŠANSKÝ 

MAGDALÉNA RovŇÁKovÁ 
STANISLAV lAMBORSKÝ 

PREDSTAVENSTVO 

SLOVENSKEJ MUZIKOLOGICKEJ ASOCIÁCIE 

ĽUBOMÍR CHALUPKA, PREDSEDA 

HANA URBANCOVÁ, PODPREDSEDNÍČKA 

ALENA ČIERNA 
LÝDIA DoHNALOVÁ 

EMESE DuKA-ZÓLYOMIOVÁ 

MARTA FOLDEŠOVÁ 

IGOR JAVORSKÝ 

JANA KALINAYOVÁ 

MIRIAM LEHOTSKÁ 

MELÁNIA PušKÁŠovÁ 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 

ĽUDOVÍT VAJDIČKA 
VLADIMÍR ZVARA 

PREDSTAVENSTVO 

SPOLK U H U DOBN ÉHO FOLKLÓRU 

ONDREJ DEMO, PREDS EDA 

MIROSLAV ŠM ÍD, PODPREDSEDA 

MARTIN ČOREJ 
JuRAJ DuBovec 

M I ROSLAV DUDÍK 

BERNARD GARAJ 

ZuZANA MoJŽIŠOvÁ 

ĽUBOMÍR ŠIMČÍK 
ANGELA VARGICOVÁ 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Akcie novej hudby predáva istá brit
ská investičná spoločnosť, ktorej ini
ciatívo má neočakávane priaznivý 
ohlas. Zaujímavým sprievodným zna
kom projektu je skutočnosť, že akcio
nári prejavili mimoriadny záujem 
o realizáciu nových kompozícií, do 
ktorých týmto nezvyčajným spôso
bom investovali: od prvého dňa so 
zúčastňovali na skúškach a premié
rach, stretáva li sa s inte rpretmi i skla
dateľmi. 

Nadácia Georga Soltiho vznikla 
na podporu a rozvoj hudobnej 
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výchovy a na povzbudenie mla
dých hudobníkov, ocitajúcich sa 
vo finančnej núdzi. O.I. prispieva 
na záchranu Vysokej hudobnej 
ikoly F. Uszta v Budapeiti, ktorej 
budova, zariadenia l profesorský 
zbor so nachádzajú v kritickej 
situácii. 

Jedno z najdôležitejších londýnskych 
kultúrnych centier - South Bank 
Centre - bude podra odsúhlasených 
plánov obnovené. Z troch koncert
ných sál bude rekonštruovaná Royal 
Festival Hall, kým Queen Elizabeth 

Hall o Purcell Room budú zbúrané 
a nahradené dvoma novými sieňami; 
nové priestory dostane aj Hayword 
Gallery. 

Aleksander Kwasniewski, prezi
dent Poľskej republiky, ponúkol 
Nemecku navrátenie rozsiahlej 
zbierky rukopisov, zahŕňajúcej aj 
autografy J . S. Bacha, Mozarta, 
Beethovena a Schumanna. Tzv. 
Berlínsku knižnicu, obsahujúcu 
20 000 rukopisov, nacisti presťa
hovali roku 1939 do Pol'ska. 
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POPREDNÝ ANGLICKÝ DIRIGENT JAMES JUDD, 

OD ROKU 1988 HUDOBNÝ RIADITEĽ FLORIDA PHILHARMONie V MIAM I 

PÔSOB Í NAJNOVŠIE V ROVNAKEJ FUNKCII AJ NA NOVOM ZÉLANDE. 

V BRATISLAVE PO PRVÝKRÁT VYSTÚPIL NA ČELE MLÁDEŽN ÍCKEHO 

ORCHESTRA GUSTAVA MAHLERA, ODVTEDY OPAKOVANE HOSŤOVAL 

V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII. POČAS JEHO TOHTOROČNÉHO JANUÁRO

VÉHO POBYTU V BRATISLAVE SA S NÍM ZHOVÁRALA ALŽBETA RAJTEROVÁ. 

S 
voju dirigentskú kariéru začal ako asistent Lorina 
Maazela v Clevelande a Claudia Abbada v ním za
ložených mládežníckych orchestroch. Zoznam 
orchestrov, na čele ktorých doteraz hosťovaL za

hŕňa popri popredných anglických orchestroch, s ktorými 
realizoval aj rad významných nahrávok (komplet Meyer
beerových a Donizettiho opier, diela E. Elgara, G. Holsta, 
G. Mahlera a ď.) aj vedúce orchestre v Holandsku, Fran
cúzsku, Taliansku, Nórsku, Japonsku, Kanade a ď. Na Flo
ride bol v rokoch 1993-1996 aj umeleckým riaditeľom 
opery. Hosťoval v English National Opera, Glyndenburgh 
Festival a na Flámskom festivale. Na čele SF hosťoval 

v januári t.r. (pozri recendu na str. 29); na jeseň tohto roku 
bude hosťovať v rámci Bratislavských hudobných slávností. 
ti Dirigovanie a hru na klavíri ste 
študovali na jednom z najvýznam
nejších odborných učilíšť v Londý
ne. Ako sa pripravuje budúci hu
dobník na toto vyššie odborné 
školenie? 
JJ Pochádzam z malého mesta 
neďaleko Londýna, kde škola, ktorú 
som navštevoval vo veku 11-17 
rokov mala vynikajúce hudobné 
oddelenie s orchestrom, s opernou 
spoločnosťou a so zborom. Okrem 
toho, podobne ako v každom 
anglickom meste, tu pôsobil ama
térsky orchester, amatérsky zbor 
i drkevné zbory. Rodičia tiež spie
vali v zbore. Teda hudba bola 
dostupná každý deň. Dirigovať som 
začal už vo veku 13 alebo 14 rokov, 
a to cirkevný zbor, zúčastňoval som 
sa pravidelne na skúškach miestne
ho orchestra, v ktorom som aj hrá
val a niekedy som smel skúšky aj 
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dirigovať. Okrem toho som dochádzal do blízkeho 
Londýna na koncerty a na skúšky. Nevyčerpateľne bohatý 
hudobný život Londýna som potom počas štúdia na 
Trinity College vychutnával plným dúškom. 
ti Prekvitajúci anglický hudobný amaterizmus, založe
ný na vynikajúcej hudobnej výchove vo všeobecnovzde
lávacích školách, je však teraz ohrozený ... 
JJ Lial'. je to pravda, pretože sa škrtli náklady na nákup 
hudobných nástrojov v školách. No v čase, keď som na
vštevoval základnú školu, mal každý, kto chcel študovať 
hru na akomkoľvek nástroji, nástroj svojej voľby zdarma 
k dispozícii v škole a výučba bola tiež bezplatná. 
Pravidelne som hrával v orchestri- naozaj to bolo úžasné. 
Tento ojedinelý systém teoreticky prežíva dodnes, no 

poľutovaniahodné sú dnešné kráte
nia rozpočtu. Pritom suma potrebná 
na udržanie tejto praxe je v porov
naní s inými. často nezmyselnými 
výdavkami. isto zanedbateľná. 

Podstatná je otázka, či vláda 
považuje hudbu za dôležitú. A to už 
je iný problém. 
ti Co všetko vám dalo Trinity 
College of Music? 
JJ Predovšetkým vynikajúcich 
pedagógov v odbore hry na klavíri 
a dirigovania a okrem toho veľmi 
dobré všeobecné hudobné vzdela
nie. Bolo tu množstvo príležitostí 
dirigovať, najmä zbory. Keďže škola 
nemá vlastný orchester, zorganizo
val som z vlastnej iniciatívy orches
ter zostavený zo všetkých londýn
skych hudobných škôl pod názvom 
The Young Musidans Symphony 
Orchestra (Symfonický orchester 
mladých hudobníkov), ktorý 
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dodnes existuje. Myšlienkou bolo zhromažd iť študentov, 
ktorí chceli hrať Mahlerove symfónie, Svätenie jari 
a podobný repertoár, a nemali na to vo svoj ich college prí
liš veľa príležitostí. Stretali sme sa v nedeľu na skúškach 
v kostole. Priatelia mi pri organizácii pomáhali a nakoniec 
sa Sir John Barbirolli stal prezidentom orchestra. 
tl:l Boli študenti finančne motivovaní na účasť v tomto 
orchestri? 
JJ Nie. Studenti hrajú samozrejme zdarma. Majú radi 
hudbu a využívajú príležitosť hrať... Príležitosti pre štu 
dentov dirigovania sú všade na svete ohraničené. Preto je 
najlepšie, keď nastávajúci dirigent zhromaždí okolo seba 
niekoľkých priateľov, nech je to 

čo len malý zbor, malý inštru
mentálny súbor, s ktorými mu
zicíruje, aby nadobudol diri
gentskú p rax. 

No ja som mal okrem toho 
šťastie, že v tom čase Royal 
Liverpool Philharmonie na čele 
so svojím vtedajším hudobným 
riaditeľom Sirom Charlesom 
Grovesom organizoval seminá
re, na ktorých štyria mladí diri
genti mohli dva týždne pracovať 
s týmto významným orches
trom. Museli sme si pripraviť 

práve aktuálny repertoár 
orchestra a v Liverpooli nám 
pridelili skladby, na ktorých sme 
s orchestrom mohli pracovať 

a dirigovať aj verejné koncerty. 
To bola moja prvá skúsenosť 

s pro fesionálnym orchestrom. 
Pre mladého dirigenta, ktorý na 
rozdiel od inštrumentalistov nemá svoj nástroj v obývač
ke, to je rozhodujúca skúsenosť. Bez toho nie je možné 
vykonávať dirigentské povolanie. V tom období britské 
orchestre mali aj dirigentov-asistentov, čo je tiež vel"mi 
dôležité. 
tl:l Ako 20-ročný ste absolvovali Trinity College. Boli ste 
už pripraven ý pre profesionálnu dráhu? 
JJ Nie, nie, to bol iba začiatok. Rozhodol som sa pre ďalší 

rok štúdia na London Opera Centre, kde som absolvoval 
veľmi dobrý kurz korepetície a získal som všetky dôležité 
poznatky o opernom zázemí: z hľadiska h udobného, spe
váckeho, režijného i produkčného . Mali sme majstrovské 
kurzy s takými veľkými osobnosťami, ako napríklad Ki ri 
Te Kanawa, Tito Gobbi (mal som príležitosť dirigovať aj 
niekoľko talianskych operných scén s týmto umelcom) 
a ďalší. Pravidelne sa pripravovali produkcie; napríklad 
v Cavalliho opere Ormindo pod taktovou Raymonda 
Lepparda som hral na čembale. Zoznámili sme sa teda 
s rôznymi aspektmi interpretácie. Pripravoval som aj 
operu Vaughana-Williamsa; na prvom predstavení tejto 
produkcie sa zúčastnil Sir Adrian Boult, s ktorým som 
predtým mohol pracova(. Boli to vzácne skúsenosti a krás
ne zážitky. 

Po opernom štúdiu som sa vydaJ ako dirigent-klavirista 
s malou opernou spoločnosťou s m ladými spevákmi 
a mladým technickým personálom na turné po celom 
Anglicku; hrali sme v malých divadlách, bez orchestra, 
dirigoval som od klavíra. Na programe boli opery Nicolaia, 
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Mozarta a Gounoda. Podmienky neboli vždy ideálne: na 
miesto predstavenia sme prišli popoludní, postavili sme 
scénu, vyskúšali divadlo; v prípade potreby dokonca aj 
technický personál spieval v zbore. 

A na tomto turné ma zastihol telefonicky môj učiteľ 

dirigovania, ktorý ma informoval, ·Že BBC potrebuje mla
dého di rigenta na spoluprácu s Lorinom Maazelom na 
istom televíznom programe. Chopil som sa príležitosti; 
niekoľko mesiacov po realizácii tohto spoločného progra
mu ma Maazel pozval ako asistenta k svojmu orchestru 
v Clevelande. Bol to môj profesionálny začiatok, šťastná 

príleži tosť. 

tl:l Co znamená pozícia asisten 
ta? Aj možnos( dirigovať? 
JJ V Clevelande som bol dva 
roky a, pravda, maJ som možno
sť aj dirigovať. Spolu so mnou 
tam v tom čase pôsobil ako 
sídelný dirigent Mauhias 
Bamert. Obaja sme mali na sta
rosti celý edukačný program 
orchestra, veľké množstvo kon
certov pre deti. Ďalej sme muse
li aktívne pokryť všetky koncer
ty, r. j. sedieť na všetkých skúš
kach, mať naštudovaný každý 
program a v prípade choroby 
zastúpiť Maazela. Okrem toho 
sme boli zodpovední za nahrá
vanie všetkých koncertov, za 
spoluprácu pri strihaní: každý 
program Cleveland Orchestra sa 
vysielal a keďže koncerty sa nie
koľkokrát za sebou opakovali, 
bolo na nás vybrať po diskusiách 

s Maazelom, ktorý z n ich sa dostal do éteru. 
Dirigovali sme aj niektoré koncerty, ktoré orchester hral 

mimo Clevelandu. Maazel nám okrem toho niekedy veľ

koryso ponúkol dirigovať niektorú skladbu svojho abo
nentného koncertu. Bola to teda všestranná príležitosť na 
získanie skúseností, tým skôr, že išlo o taký vefký orches
ter a veľkú organizáciu: spoznali sme štruktúru i fungova
nie každého oddelenia, žili sme s hudobníkmi. 
tl:l Aký bol vzťah hudobníkov k vám, mJadým d irigen
tom? 
JJ Boli vel"mi veľkorysí. Nemyslím si, že veľký orchester sa 
cíti mladým dirigentom ohrozený. Snažili sa nás podporiť, 

pomôcť nám, spolupracovali. Je prirodzené, že začínajúci 
dirigent robí chyby, pretože nemá skúsenosti a celý čas sa 
učí. Bol to vel"mi pekný vzťah. 
tl:l Podľa akého systému sa vo všeobecnosti dostanú 
mladí dirigenti k pod obným asistentským miestam? 
Možno sa o ne uchádzať? 
JJ V Anglicku v minulosti a v USA aj v súčasnosti má 
každý orchester miesto pre jedného alebo dvoch asisten
tov. Voľné miesta sa inzerujú, takže pre mladých dirigen
tov vlastne existuje veľké množstvo príležitostí. Netýka sa 
to len Američanov - veď ja ako Angličan som dostal asis
tentské miesto v USA. A môj súčasný asistent na Floride je 
z Argentíny (mimochodom: je zodpovedný za zostavova
nie programov cýklu latinskoamerickej hudby, ktorý orga
nizujeme, lebo v Miami je veľká španielsky hovoriaca 
komunita). Mladí dirigenti získajú tak nielen príležitosť, 
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ale zároveň nesú zodpovednosť za svoju prácu, spravidla 
za koncerty pre mládež. Každý americký orchester totiž 
hráva ročne približne pre 100 000 žiakov. Sú to 2-3 týžd
ne koncertov výlučne pre mladých ľudí. Je tO veľká vec 
a navyše aj jeden z účelov, na ktoré môže orchester získať 
peniaze zo súkromných zdrojov, ktoré oceňujú účasť na 
výchovnom programe. 
la Dvojročné pôsobenie v Clevelande sa skončilo a vy 
ste sa vrátili do Európy. 
JJ Stal som sa dirigentom festivalu mládežníckych orches
trov v Aberdeene, kde som bol asistentom Claudia 
Abbada. Tam sa zrodila myšlienka vytvoriť z krajín Eú 
(vtedy šesťčlennej) European 
Community Youth Orchestra 
(Mládežnícky orchester 
Európskeho spo ločenstva). ktO
rého budúci hudobný riaditeľ 

Claudio Abbado nú ponúkol 
funkciu asistenta. Nasledovalo 
dlhé obdobie spolupráce od 
vz1úku tohto telesa v roku 1978 
až do 90. rokov. V tomto obdo
bí Abbado založil aj Mlá
dežnícky orchester Gustava 
Mahlera a zorganizovali sme aj 
Chamber Orchestra of Europe 
(Eu rópsky komorný orchester). 
Spočiatku som dirigoval iba 
skúšky pre Abbada, neskôr 
koncerty a zájazdy. Tento súbor 
je dodnes považovaný za jeden 
z najlepších orchestrov sveta. 
Som hrdý, že som sa mohol 
zúčastniť na jeho začiatkoch. 
la Vaša profesionálna kariéra 
mala veľmi logický priebeh a priamo smerovala k prvej 
celkom samostatnej, nanajvýš zodpovednej funkcií: stali 
ste sa hudobným riaditeľom Florida Philharmonie. 
JJ Prax u Maazela a Abbada mi naozaj otvorila brány do 
dirigentského sveta . Keď mi však po úspešnom konkurze 
ponúkli túto funkciu v Miami, nevedel som, či ju mám 
prijať. Orchester to nebol vtedy veľmi pôsobivý a Erich 
Leinsdorf ma tiež odrádzal. dôvodiac, že na Floride niet 
kultúry a nie je možné vybudovať tam dobrý orchester. 
Vtedajší vynikajúci výkonný riaditeľ orchestra však bol 
presvedčený o opaku. Už dva roky vytváral nový orches
ter z viacerých predtým existujúcich floridských telies. 
la Dovtedajšie skúsenosti vám určite uľahčili aj rozbeh 
nového orchestra ... 
JJ Skúsenosti sú dôležité, a le na funkciu hudobného ria
diteľa v Amerike nikoho nič nepripraví. Tie pravé odhale
nia prichádzajú až za pochodu a nikdy neprestávajú, ani 
v terajšej, dvanástej sezóne s týmto orchestrom. Ten sa 
síce výborne vyvíjal. stával sa čoraz lepším, ale postupne 
som zisťoval, že na college som sa nič nenaučil o získava 
ní peňazí, o politike a pod. Moje skúsenosti, ktOré som 
v tOmto smere nadobudol v Clevelande u Maazela, kde bol 
orchester v 70. rokoch podporovaný, ba priam riadený 
určitými spoločnosťami. ktoré len vypisovali šeky, zabez
pečujúc tak jeho existenciu, mi tu vôbec nepomohli. 
Odvtedy neúmerne vzrástli problémy financovania ame
rických orchestrov. Vo všeobecnosti prežívajú vďaka veľ

kým nadáciám a iba zlomok z ich rozpočtu tvorí vládna 
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podpora. (Státny fond umenia v USA má pre všetky ume
nia spolu k dispozícii 100 miliónov dolárov, čo je suma 
skôr smiešna. O čriepky z tOhto fondu sa treba uchádzať 
vypisovaním hôr papierov, rovnako ako o granty loká l
nych Umeleckých rád, za ktoré sme tiež veľmi vďační; no 
výška poskytovan ých súm nie je porovnatel'ná s množ
stvom potrebných formulárov a papierov. Je toho tak vel'a, 
že treba zamestnať osobitných pracovníkov na ich vypfňa
nie. ) a druhej strane 35-40% získava orchester zo vstu
penkovej pokladnice- aj vda ka tomu, že "obhospodaruje" 
región s asi piatimi núliónmi obyvateľov. Založiť nadáciu je 
rovnako ťažké, najmä pri novovznikajúcom orchestri sú 

potrebné milióny dolárov. Bola 
to na Floride vzrušujúca práca, 
zaberala však veľké množstvo 
môj ho času. 
la Je bežné, že sa hudobný ria
diteľ tak intenzívne zapája do 
získavania prostriedkov pre 
orchester? 
JJ Je to bežné, iba miera jeho 
zapájania sa do týchto činností je 
rôzna. Na Floride nastala neľah

ká situácia, keď po úmrtí nášho 
výkonného riaditel'a sa ukázalo, 
že výbor (board) orchestra, pozo
stávajúci síce z vynikajúcich, no 
nie najmocnejších ľudí regiónu, 
nie je schopný zabezpečiť viac 
peňazí, ani zostaviť tomu zodpo
vedaj ú ci manažmen t.. . Keďže 

som mal veľké plány na vytvore
nie lepších podmienok p re 
hudobníkov, uvedomil som si, že 
musím prevziať zodpoved nosť. 

Stal som sa prezidentom výboru, ktOrý nú ponúkol svoju 
rezignáciu. Bola to v USA nezvyčajná kríza. Odrazu som 
bol šéfom adnúnistrácie, výboru i orchestra- bola to zod
povednosť za niečo, o čom som dovtedy nemal predstavu. 
Navyše som v tom čase bol aj riaditeľom opery v Miami. 
kde môj orchester hrá všetky predstavenia. Ak som chcel 
uspieť, musel som prestať dirigovať vlastný orchester, 
zruši ť všetky svoje hosťovania s inými orchestrami na štyri 
mesiace. Zostavil som nový, silný výbor s veľmi dobrým 
predsedom a našťastie som v tejto nezvyčajnej situácii mal 
aj podporu orchestra i verejnosti. Cesta z krízy však bola 
veľmi ťažká. Nedávno sme získali aj vynikajúceho výkon
ného riaditeľa, takže sa zo mňa stáva opäť tradičný hudob
ný riaditel'. 
la Kto vás zastúpil ako dirigenta na čele orchestra v čase, 
keď ste boli zaujatý organizáciou administratívy a finan
čných záležitostí? 
JJ Pozýval som priateľov, ktorí pomá hali. prišli dirigovať 
zdarma. Aj vďaka nim sme prežili. Neznamená to však 
koniec všetkým problémom. Na Floride zostáva ešte veľa 
peňazí aj po tom, čo sa podporí sociálna sféra, zdravotníc
tvo, univerzity a pod., no tí. ktorí nimi disponujú, sú kul
túrne nevzdelaní. v školách im n ič nehovorili o význame 
umenia. Rovnako tO platí pre politikov: vláda nevidí svoju 
úlohu ako zodpovedného činiteľa v kultúre ... 
la Váš orchester- Florida Philharmonie- patrí k veľkým 
orchestrom v USA. Aké sú základné parametre jeho čin
nosti? 

11 



JJ Počet členov je 84, čo je nízky počet pre veľký orches
ter. Máme 15 prvých huslí a drevené dychové nástroje po 
troch; keď si niektorý program vyžaduje väčšie obsadenie, 
angažujeme ďalších h udobníkov. Do základného stavu by 
sme potrebovali o lO hudobníkov viac. V USA sa pohybu
je počet členov vo veľkých orchestroch medzi 84 a l 04. 
(Najvyšší spomínaný počet platí aj pre Cleveland, New 
York a im podobné najväčšie telesá.) Okrem koncertov 
(spravidla štyri skúšky a 5 koncertov) h ráme operu, 
v danej chvíli ročne 5 produkcií, každú spolu 7-krát, ktoré 
sa uvádzajú v Miami a v ďalších mestách. Miami zatiaľ 
nemá samostatnú operu, ale divadlo, ktoré prevádzkuje aj 
iné divadelné žánre. Roku 2002 otvoríme nové operné 
divadlo a novú koncertnú sieň, ktoré budú stáť štvrť mi
liardy dolárov. Bude to pre verejnosť veľký krok: od pia
tich opier ročne k plnoprevádzkovej opernej scéne. 
Orchester bude mať vlastnú koncertnú sieň, veď zatiaľ 

máme len budovu na skúšanie a na koncerty si siene pre
najímame. Neraz vznikajú problémy, lebo prevádzkovate-

lia veľkých siení uprednostňujú veľké broadwayské pro
dukcie, ktoré v prípade 2-3-mesačného hosťovania pri
nášajú vefa peňazí. 

Je totiž iróniou, že v USA sa pomerne ľahko dá postaviť 

nová budova, pretože ľudia radi dávajú peniaze na to, aby 
ich mená boli zvečnené na múroch alebo vo výťahu či 

v umyvá rke. Oveľa ťažšie je dostať od tých istých ľudí 

peniaze na živé umenie. Bude to veľká výzva pre verej 
nosť, ale aj veľká príležitosť pre Miami. 
t!:l Podľa akého kľúča zostavujete program vašich kon
certov? 
JJ V súčasnosti to je ťažšie ako na začia tku môjho pôsobe
nia v Miami: je tu vellni. konzervatívne obecenstvo. Preto 
nemôžem uvádzať toľko diel súčasných, resp. neznámych 
skladateľov, ako by som chcel. Zároveň však treba odolať 

tlaku zo všetkých strán hrať neustále Čajkovského 
a Beethovena. Neuralgickým bodom je vstupenková 
pokladnica, ktorá ihneď ohlasuje nezáujem. Napriek tomu 
sa snažíme každoročne zadať kompozičné objednávky na 
nové diela. V súčasnosti uvažujem o zaradení cyklov súčas
nej hudby, ktoré možno ľahšie pritiahnu mladšie obecen-
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stvo. Pre Miami je typické kozmopolitné obecenstvo, ktoré 
je omnoho otvorenejšie pre nové veci ako severnejšie 
mestá na Floride, kde tiež pravidelne hrávame. Snažíme sa 
p reto programy pre rôzne obecenstvo diferencovať. 

t!:l Uvádzate súčasnú hudbu na koncertoch pre mládež? 
JJ Robíme to často, mladé obecenstvo je oveľa otvorenej
šie. Vlani sme začali s projektom troch spoločenských týž
dňov, každý pre jeden z krajov. Jadrom tohto projektu bo
lo rozdeliť hudobníkov do menších a malých zoskupení 
a rozoslať ich medzi ľudí - teda nie priniesť ľudí do siene, 
ale naopak. Hralo sa na velíni obľúbených, navštevovaných 
miestach, napríklad na námestí s blším trhom, kde po
čúvalo okolo 3 000 ľudí, ktorí dovtedy ešte nikdy neboli 
na orchestrálnom koncerte. Podobne sme robili koncerty 
v chudobných a nebezpečných štvrtiach Miami, v kosto
loch a školách. Hrali sme tam veľmi miešaný program. Na 
jeden z týchto projektov sme pozvali skladateľov do škôl 
medzi mladých ľudí, ktorí nemali nijaké hudobné vzdelanie, 
ani skúsenosti s tvorením hudby. Bolo to veľmi úspešné. 

V rámci podobného projektu pozývame deti na skúšky 
orchestra a lebo na stretnutia s hudobnfk.mi: podľa pracov
ných zmlúv môžeme totiž hudobníkov zoskupovať aj do 
rôznych skupín v rámci služby. úlohou pre budúcnosť je 
zistiť, akým spôsobom možno získať hudobníkov na rozší
renie tejto činnosti. Je to otázka dohody s odbormi. 
Zároveň však musíme robiť výchovné projekty aj pre 
starších ľudí, pre vekovú kategóriu asi 22-45 -ročných, 

ktorí nemali nijakú hudobnú výchovu. V Pittsburghu už 
takýto cyklus naštartovali (dirigoval som tam koncert 
s názvom wHudobné škandály", ktorého program tvorilo 
Svätenie jari, diela Debussyho, Wagnera a ďalších; v obe
censtve boli herci, ktorí zahrali vzburu obecenstva ... ). 
Mnohé orchestre v USA umiestňujú premietade plátno 
v koncertnej sieni, kde si možno prečítať poznámky, zau 
jímavosti súbežne so znejúcou hudbou, ilustrácie a pod. 
t!:1 Americkí hudobníci, najmä dirigenti často prehovoria 
k obecenstvu. Vy-užívate túto prax? 
JJ Áno, najmä, ak hráme novinku. Ak je prítomný skla
dateľ, vediem s ním na pódiu krátky dialóg - stačia 3-4 
minúty na poskytnutie "smerovky" pri počúvaní. A tiež na 
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prelomenie bariéry, na získanie kontaktu. V Amerike to 
ľudia majú radi. 
t1 Sídelný skladateľ? 
JJ V minulosti sme mali dvoch sídelných skladateľov. 

Predovšetkým dostali objednávku od orchestra a tiež sme 
sa snažili zahrnúť ich do práce so školami; písali komornú 
hudbu pre našich hudobníkov. boli v stálom kontakte 
s nimi. Rád by som aj túto činnosť rozvíjal. no v tejto chví
li sme ešte veľmi zaťažení dlhmi. 
t1 Ktoré hudobné zážitky, skúsenosti vás ovplyvnili roz
hodujúcim spôsobom? 
JJ Fundamentálne bolo rozhodnutie stať sa hudobníkom. 
Začal som hrať na klavíri vo veku 4 rokov. Nebol som 
zázračné dieťa, ale miloval som hudbu. Prvá hudba. krorá 
sa ma vtedy hlboko a trvácne dotkla, bola hudba v kosto
le: zvuk organa a kostolný zbor. Nečudo: anglické chrá
mové zbory majú dlhú tradíciu a sú vynikajúce vďaka 
kvalitnej výučbe celých generácií. 
Veľkým zážitkom môjho teenagerského obdobia boli 

dirigenti Sir John Barbirolli. Leonard Bernstein: navštevo
val som ich koncerty a vnímal som ich angažovanosť. 
vášeň, špecifickú citovosť pri muzicírovaní - bolo to 
nezvyčajné. Neskôr bol veľmi dôležitý môj učiteľ klavíra 
Alfred Kitchin, ktorý ma o . i. zoznámil s fascinujúcimi 
Furtwänglerovými nahrávkami. No nemôžem nespome
núť aj význam spolupráce s Maazelom a Abbadom, 
s dvoma principiálne odlišnými osobnosťami. Ak mladý 
djrigent sleduje prácu takýchto géniov, oprávnene si kla
die otázku: ako sa k nim vôbec priblížiť? 
t1 Ako hudobný riaditeľ musíte mať veľký repertoár. 
Máte svoje hudobné lásky? 
JJ Ťažko povedať. Zaľúbim sa zakaždým do hudby. ktorú 
práve študujem, dirigujem. Milujem veľký romantický 
repertoár a začiatok 20. storočia. Mahlera. napríklad, kto
rého so svojím orchestrom často nahrávam. Veľmi rád 
robím novú hudbu, premiéry. čoraz ťažšie bolo vposled
ných desiatich rokoch zaoberať sa Bachom, Haydnom, 
Mozartom a Beethovenom. pretože títo autori sa stali 
vecou vynikajúcich špecialistov. V Londýne s týmto reper
toárom nemá šancu dostať od kritiky dobré slovo taký 
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dirigent, ktorý sa nevolá 1orrington, Gardiner či 

Harnoncourt. Je to nezrelé a absurdné. Avšak od týchto 
majstrov-špecialistov, ktorí urobili úžasný kus práce, sme 
sa veľmi veľa naučili; teraz je načase. aby som sa aj ja na 
Floride pustil do beethovenovského cyklu . Cítim sa 
v tomto repertoári už slobodný a m ilujem túto hudbu. 
Vďaka vel'mi dobrému kontaktu s English Chamber 
Orchestra som často uvádzal Mozarta, Haydna, Schuberta, 
ktorého hudbu zvlášť milujem. Môj najmilší skladateľ je 
Bach, ktorý však nedáva príliš vela príležitostí dirigentovi 
symfonického orchestra. 
t1 Vyjmúc v kombinácii so Stokowskim ... 
JJ Áno, ale k mojim projektom budúcnosti patria Bachove 
veľké zborové diela. 
t1 čo vás najviac zaujalo z praxe hlstorickej interpretácie 
starej hudby, čo z toho, čo priniesla, môžete použiť pre 
vlastnú dirigentskú prácu? 
JJ Nemôžem vždy súhlasiť s volbou tempa. Ale v oblasti 
textúry. balansu, zmyslu pre rytmus a pre niektoré štýlo-

vé znaky sú odhalenia historickej imerpretácie naozaj 
opodstatnené. Nehovoriac o vibrate, ktoré sa v starých 
časoch nepoužívalo tak výda tne ako dnes. Pokiaľ ide 
o zvukovú rovnováhu, o balans medzi nástrojovými skupi
nami, je dnes napríklad skupina plechových dychových 
nástrojov príliš veľká a ťažkopádna. Znie krásne, ale pre
hluší všetko, ak n ie sme veľmi starostliví a pozorní. 
Vzťahuje sa to dokonca na hudbu ná šho storočia : 

v Londýne sme zakladali New Queen 's Hall Orchestra, 
ktorý hral na nástrojoch z 20. rokov tohto storočia. Je 
známe, že v Londýne mali vtedy trúbky a trombóny 
s malými vrtmi, používali malé lesné rohy, francúzske dre
vené dychové nástroje, a vo veľkej miere sa používali čre
vové struny. Bola to celkom iná zvuková kultúra. Dvorák 
síce napríklad píše tri forte pre trombóny, no boli to nástro 
je, ktoré sa v základe odlišovali od nástrojov dnešných. 
Takže vo veľkých koncertných sieňach. najmä v USA. kde 
treba naplniť priestor niekedy až pre 3 000 návštevníkov. 
počujeme najmä zvuk plechových dychových nástrojov: 
fantastický, vzrušujúci zvuk, všetci sa snažia hrať čo najsil 
nejšie. No celkom sa zmenila kultúra zvuku. Jednou z veľ-
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kých vecí, ktorú velikáni ako Gardiner, Harnoncourt, 
Bruggen, Norrington urobili, bolo zohľadnenie toho, čo na 
týchto nástrojoch v dobe vzniku diel bolo možné realizo
va(. Nejde o imitáciu, pretože jej výsledkom je múzeum, 
ale o to, modernými nástrojmi vyjadriť náš cit so zmyslom 
pre balans a štýL Je to vážny filozofický problém. Podľa 
mňa v zmysle "autentickostiM hľadáme niečo ako autentic
kého ducha a autentický cit. Možno na vytvorenie tohto 
pocitu v modernom poslucháčovi treba použiť moderné 
prostriedky. Tvrdenie, že ľudia v Beethovenovej dobe 
nerozmýšľali romanticky, je pre mňa absurdné hľadisko, 
pretože ak chceme vzbudiť cit v modernom poslucháčovi, 
musíme to robil v zhode s našimi skúsenosťami. Ide teda 
o kombináciu odhaľovania technických možností. Keď 
som pripravoval svoj prvý beethovenovský cyklus. veľa 
som o tom premýšľal, pridržiavajúc sa presne zápisu v par
titúre a potom, keď som si vypočul nahrávky, mal som 
pocit, že som nebol celkom úprimný. Znovu som sa 
zamýšľal a našiel som svoj vlastný prístup. 
tl:l Používate nové kritické, "urtextové" edície? 
JJ Samozrejme, keď mám na to príležitosť. Vzrušujúce sú 
niektoré odhalenia napríklad v Beethovenových symfó
niách v novej edícii Jonathana del Mar. 
tl:l Zhodujeme sa asi v tom, že myšlienky historickej 
in terpretácie mali veľmi ozdravujúci účinok v dobe, keď 
bol uprednostňovaný veľký zvuk a kládlo sa menej 
dôrazu na zreteľnú artikuláciu. 
JJ Súhlasím s vami. Pripomeniem ale zvláštnosť: počas 
mojich štúdií v šesťdesiatych rokoch v Londýne pravidel
ne dirigoval Otto Klemperer, veľký "romantickýM dirigent. 
Raz mal na programe Bachovu Omšu h mol. Každý očaká-
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val veľký, tlstý zvuk, a tu Klemperer dirigoval malý 
orchester, malý zbor - bol to teda z dnešného hľadiska 
veľmi moderný prístup. Nahrávka dokumentuje aj to, ako 
bolo všetko zreteľné. Teda tento spôsob interpretácie nie je 
výlučne nový. Máte pravdu, ak dnes počúvame Bacha pod 
taktovkou Herberta von Karajana, je to, akoby sme počú
vali Stokowského aranžmán. 

No ťažko vysloviť jednoznačný súd: ak ma trošku una
vuje interpretácia Beethovena, prísne zachovávajúca 
údaje podľa metronómu (v súvislosti s Beethovenom je 
možno oveľa pravdivejší a autentickejší flexibilný 
Furtwängler), potom na druhej strane som očarený 

Gardinerovou interpretáciou Haydnovho oratória Stvo
renie, s ktorým sa teraz zaoberám, pretože ho uvedieme 
v neďalekej budúcnosti: koľko vzrušujúceho zvuku, ima
ginácie, flexibilnosti, pričom to znie tak moderne! Je to 
objav! 

Je úžasné, ako spomínaní dirigenti - Harnoncourt, 
Gardiner, Norringron teraz pracujú s modernými orches
trami a sú schopní z nich prostredníctom aplikovania his
torických techník dostať úplne nový zvuk! 
tl:l Počiatočný fundamentalizmus sa transformoval do 
veľmi poučeného, slobodného spôsobu interpretácie. 
JJ Je dobré, že dnes mladí hudobníci študujú aj špecifiká 
interpretácie barokovej hudby. Orchestre budúceho storo
čia budú musieť vedieť hrať všetky štýly, ba budú musieť 
vedieť striedať nástroje - napríklad ventilové horny za 
naturhomy a pod. Symfonické orchestre budú musieť mať 
tieto nástroje aj hráčov k dispozícii. V budúcnosti pravde
podobne nebudú už špecializované orchestre. Mohla by to 
byt vzrušujúca cesta. 
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~ Ste optimista pokiaľ ide 
o budúcnosť symfonický ch 
orchestrov? 
JJ Môžeme byť optimisti, ale je 
isté, že prežijú iba najlepšie 
orchestre, pretože prostredníc
tvom internetu čoraz viac ľudí 

môže doma počúvať tie najlepšie 
orchestre sveta. Tlak budú vyvíjať 
aj prvotriedni mladí hráči: prečo 
by mala verejnosť platiť stály pro
fesionálny orchester, keď môže 
mai k dispozícii mládežnícky 
orchester, ktorý je niekoľkoná 

sobne kvalitnejší? 
Vieme, že orchester je veľmi 

komplexný, zložitý sociologický 
stroj. Mám voči členom orchestra 
veľkú úctu, no niekedy môžu 
doviesť do krajného zúfalstva. 
Vieme, že každý hudobník miluje 
hudbu rovnako ako dirigent: veď 
získať miesto v orch estri je už dlho 
nesmierne ťažké. Nastávajúci hu 
dobník musí neustále cvičiť, vzdať 
sa futbalu a iných radosti, t.j . obe
tovať pre svoju profesiu veľmi 

veliL Je tiež známe, že orchestrálni hudobníci nepatria k naj
lepšie plateným spoluobčanom. Okrem toho každý študuje 
ako indivíduum a v orchestri sa musí prispôsobiť skupinovej 
mentalite, pod vedením násilného dirigenta a administrácie, 
ktorí prikazujú nástup v presnom čase, hranie v určenom 
tempe a pod. Otázka znie: ako možno h udobníkom vrátiť 

slobodu? · Možno sa snažiť získať viac peňazí. Môžeme 
poskytnúť viac rešpektu zo strany verejnosti. Môžeme vrátiť 

istý stupeň individuality prostredníctvom sólistických 
príležitostí, komornej hudby, zverejnením životopisov, pozý
vaním na recepcie. Sú to drobnosti, no na podstate profesie 
to nič nezmení: prijímať pokyny niekoho iného. Na druhej 
strane orchester je jediná umelecká inštitúcia, ktorá má isto
tu a táto istota je niekedy nepriateľom dobrých inštinktov, 
dobrej pamäte. Domnievam sa, že v budúcnosti bude menej 
istoty. V umení je to tak, že nemôže interpretovať, kto nevie 
hrať, nemôže maľovať, kto nemôže pohnúť rukou. Musíme 
sa síce starať o tých, ktorí už nevládzu, ale súťaž sa natoľko 
stupňuje, že prosto nie je možné každého udržať. Vec má 
teda dve stránky a vyžaduje vela starostlivého zvažovania. 
Všimol som si v Anglicku a v USA, kde najlepšie poznám 
pomery, že veľká časť zodpovednosti nie je len na dirigen
toch, ktorí sa v budúcnosti budú musieť viac identifikovať so 
svojím spoločenstvom a budú musieť prejaviť viac ochoty aj 
pre netradičné činnosti, ale sa o ňu delí veľkou mierou aj 
administrácia, ktorá sa velíni mení, lebo čoraz viac ide 
o obchod: treba vedieť obracať každý halier, kontaktovať sa 
s verejnosťou, rob if dobrú propagáciu, získavať peniaze. Je to 
vel"mi ťažké. Aj v Anglicku a USA je vel"mi málo dobrých 
manažérov so správnymi skúsenosťami, s vyhranenou osob
nosťou. Umelecký manažment sa v budúcnosti stane vel"mi 
kritickou záležitosťou, vyžadujúcou vela predstavivosti, 
nové vzťahy, dôveru. 
~ Aký zástoj pripisujete všeobecnému i odbornému 
vzd elaniu hudobníkov? 
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JJ Veľký. Všestranne rozhľade
ný, vzdelaný, moderný hudob
ník dodáva intepretovanej hud
be celkom iný rozmer. 
~ Myslíte si, že hudba je pre 
všeobecné vzdelanie dôležitá? 
JJ Odpoveď je jednoznačne 
kladná. A je to vláda, ktorá mu
sí netel"ne deklarovať význam 
klasickej literatúry, výtvarného 
umenia i hudby. Prečo? Pozrime 
sa najprv na rozdiel medzi kla
sickou hudbou a hudbou popu
lárnou: populárna hudba nad
chýna poslucháčov, do určitej 

miery vzbudzuje city, kým kla
sická hudba má obrovskú citovú 
hlbku a duchovnú kvalitu, 
kwrú ľudia vyhľadávajú vo svo
jom živote. Veľké umenie učí 
ľudí komunikovať. TL čo počas 
vojny mali príležitosť počúvať 

hudbu, nasledujúci deň už 
neboli schopní bojovať. Verím 
tomu . Je známe, že hudba má 
vel"ký vplyv na myslenie 
v zmysle výchovy. Poznáme fas

cinujúce štúdie na túto tému ... 
Nejedna iniciatíva v tomto smere už uzrela svetlo sveta: 

napríklad v americkom spolkovom štáte Georgia existuje 
projekt, podľa ktorého sa v ru kách každého novonarode
ného dieťaťa má ocitnúť CD s klasickou hudbou . Náš 
orchester plánuje program pod názvom .Beethoven pre 
malé deti": nahráme CD, ktOré sa má dostať ku každému 
školopovinnému dieťaťu . Je to projekt podporovaný štá
tom. Toto je jedna rovina pochopenia významu hudby. 
Ale zatiaľ sa málo pozornosti venuje významu hudby pre 
dospelú verejnosť. Pre každého je dostupný rozsiahly 
vzdelávací program, existujú nemocnice a rad ďalších inš
titúcií, a le v podobn om rozsahu chýba veľká kultúra . 
V americkej televízii dochádza k vysokému stupňu odkul 
túrnenia, zlacňovania, kultúra sa považuje mylne za vec 
elitársku. Jednou z našich úloh je niečo na tom zmeni(. 
~ Domnievate sa, že hudba môže ľudí urob iť lepším i? 
JJ Som o tom presvedčený. Verím v moc hudby. 
Spomínam si na skupinu The Anonymous Four, ktorá sa 
pred štyrmi rokmi stala slávnou tým, že spievala grego
riánsky chorál. Priniesla akýsi druh mystického prejavu, 
ktorý mladých ľudí oslovil. .. Pre nás je dôležité, aby títo 
mladí ľudia prekročili prah koncertnej siene. Musíme pre
lomiť predsudky, ktoré im v wm bránia. Mladá generácia 
v Amerike si myslí, že sa na to musí obliecť, dať si kravatu 
- je to akoby prestúpiť na iné náboženstvo. Pritom pre 
prvý kontakt s hudbou nie je potrebné ani odborné vzde
lanie: hudba je schopná dotknúť sa nás aj bez hlbších zna
lostí, bez veľkej prípravy. 

No ten, kto raz urobil prvý krok, určite chce o hudbe 
vedie( viac, bude klásť otázky, hľadať informácie, poznat
ky. Lebo na druhej strane, čím viac o hudbe vieme, tým sa 
stáva väčším potešením. 

SNÍMKY NA STR. 8-15: J . Juoo SKÚŠA so SF v JANUÁRI 1999 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Alexander Moyzes 
l. symfónia D dur op. 4/31 

Ľubomír Chalupka 

P 
re dynamiku vývoja slovenskej hudby 20. storo
čia mali závažný význam tie tvorivé iniciatívy, 
ktoré usilovali o preklenutie nedostatočnej vzde
lanosti, úzkeho domáceho kultúrneho rozhľadu, 

obmedzenosti inšpiračných okruhov a skromnosti ume
leckých ambícií. Prvá z takto nasmerovaných iniciatív 
programovo sprevádzala nástup generácie slovenskej 
hudobnej moderny na sklonku 20. a v priebehu 30. rokov. 
Jej reprezentanti uskutočňova l i špecifickú syntézu folklór
nych zdrojov slovenskej hudobnej imaginácie s vyspelou 
európskou kompozičnou tradíciou i novšími podnetmi. 
Súčasťou rohto progra mu bolo okrem iného odstraňovať 
manká dovtedajšej žánrovej orientácie slovenskej hudby 
a položiť základy moderného typu symfonickej , komornej , 
kantá tovej, piesňovej i opernej tvorby. 

Najstarší predstaviteľ tej to cieľavedomej generácie 
Alexander Moyzes ( 1906, Kláštor pod Znievom - l 984, 
Bratislava ) pomerne rýchlo a nekompromisne presadzoval 
ideu profesionálnej úrovne slovenskej národnej hudby 

a skompletizoval tak cyklický celok symfónie. Premiérové 
uvedenie celého diela bolo v Bratislave vo februári 1929 
na koncerte Osvetového zväzu pod taktovkou Oskara 
Nedbala, ktorému Moyzes symfóniu dedikoval. V Prahe 
zaznela o rok neskôr v podaní českej fi lharmónie pod 
vedením Václava Talicha. 

Výchovné prostredie pražského Konzervatória 20. 
rokov sa opieralo o úctu k smetanovsko-dvorákovskemu 
odkazu, o nadväznosť na klasicisticko-romantickú tradíciu 
európskej hudby i o pevné zásady kompozično- technickej 

prípravy. Moyzesov učiteľ Otakar Sín, významný teoretik, 
autor priekopníckych náukových prác o harmónii a kon
trapunkte, presadzoval v pedagogickej praxi dôkladnosť, 

disciplínu i dôveru v osvedčené vzory minulosti. 
Umeleckú úroveň školy posilňovala i tamojšia pedagogic
ká aktivita popredných skladateľských osobností českej 
hudobnej moderny - Vítezslava Nováka a Josefa Suka. 
V neposlednej miere mohol na študenta Moyzesa vplývať 
aj rozvin utý kultúrny život Prahy, ktorá v tom čase patri

la k významným centrám, priaznivo 
nakloneným tvorbe európskej hu
dobnej avantgardy. 

nevyhnutnú pre vývoj. Roku 1925 
za čal študovať na Konzervatóriu 
v Prahe v kompozičnej triede Ota
kara Sína. Už v študentských prá
cach - zborových opusoch i cykle 
skladieb pre klavír - sa dokázal rozísť 
s amatérskou štýlovou konvenciou, 
pestovanou v slovenskej hudbe. 
Presvedčivý dôkaz o kvalite získa
ných odborných vedomostí i šírke 
svoj ho talentu podal v absolvent
skom diele- l. symfónii op. 4, ktorá sa 
stala nielen prvou v rade budúcich 
opusov Moyzesa-symfonika, ale his
toricky prvou novodobou sloven 
skou symfóniou (ak nerátame 
komorný pokus I S-ročného samo
uka z Bardejova Jozefa Grešáka 
z roku 1922). Prvú časť tejto symfó
nie uviedla Ceská filharmónia na 
absolventskom koncerte študentov 
kompozície v Prahe v júni 1928. 
Počas letných a jesenných mesiacov 
Moyzes napísal ďalšie tri čast i 

ALEXANDER MOYZES 

Z týchro i nšpiračných zdrojov sa 
rodil tvorivý koncept l. symfónie; 
v nej Moyzes rešpektoval dedičstvo 
rozvoja symfónie, tohto popredného 
druhu inštrumenrálnej hudby, ktorá 
od Beethovenových čias bola mode
lom kompozičnej sústredenosti, 
obsahovej závažnosti, špecifického 
dramatického napätia, evolučnosti 

h udobného procesu, schopného 
sprostredkovať zvukovo- farebnú 
diferencovanosť i šírku expresie. Iste 
nebolo jednod uché zvládnuť nároč

né požiadavky, vyplývajúce z roz
hodnutia skomponovať symfóni u, 
najmä keď spomenuté dedičstvo 

zaväzovalo a skúsenosti mladého 
adepta boli minimálne. Moyzesova 
individuálna invencia i tvorivá 
odvaha nachádzali dostatočný pries-
tor najmä tam, kde sa opierali 
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o tematicko-tvarovú koncíznosf, o nápaditosť motivických 
tvarov, konštru kčnú schopnosť polyfonickou väzbou 
stmeľovať viaceré myšlienkové vrstvy a o plastické nará
banie s orchestrálnym zvukom. Každá zo štyroch častí 
symfónie sa stala presvedči-
vým dôkazom nadania mla-
dého slovenského skladateľa 

pod tlakom prísnej autokritickosti, sa Moyzes rozhodol 
svoj prvý symfonický opus po ôsmich rokoch prepracovať. 
Bolo v súlade s osobitOsťou jeho tvorivého postupu, uplat
ňovanou i pri iných dielach. že sa k nim vracal a že ich 

.vylepšoval", pretože ani kon
cenné uvedenie a úspešné 
prijatie novej skladby nepo-

i jeho túžby využi( všetky 
možnosti, ktoré klasický 
štvorčasťový tektonický plán 
symfonického cyklu predpo
kladá, a naplno sa zmocniť 
zvukovo-farebných dispozí
cií veľkého orchestrálneho 

OSVETOVV SVAZ PRE SLOVENSKO. BRATISLAVA. važoval za dôvod na defini
tívnu spokojnosť. Roku 1936, 
keď vznikla prepracovaná 
verzia l. symfónie. označená 
ako opus 31, disponoval už 
Moyzes oveľa väčšou kom-

VLADNA BUDOVA • REGIF..RU\;GSGE.BJI.UDE 

fM) 
IL ll. 1929 w -20.:;: 

[V. 
pozičnou skúsenosťou. osob

aparátu. V diele sú prítOmné 
už základné črty individuál
neho tvarovania Moyzesov
ho vyspelého symfonizmu: 
permanentná evolučnos(, 

tvarová disciplinovanosť, 

preklenutie myšlienkových 
kontrastov polyfonickou 

SYMFONICKÝ KONCERT 
ne rýchlo dozrieval a z tohto 
nadhl'adu mohol odstraňo

vať niektoré .hranatosti" 
a p reexponované monu
mentálne, zvukovo masívne 
kontúry svojej absolventskej 
skladby. Táto prepracovaná 

Soh SL H. RJNGSOVA 
!...sLOVA VIUUOZKA Z \IUN; 

Oirig<al. OSKAR if.DBAL 
IIR.\l15LW5KÝ 5YMIO~\" OKCHESIEI< 

verzia sa stala základom na-
h rávok i vydania partitúry. prepracovanosfou, polarita 

monumentá lne-heroického 
a lyricko-idylického výrazu, 
inštrumentačne poimovaná 
farebnosť, dôvera v gradácie 
- teda charakteristické zna
ky, ktoré nielen určovali 

skladateľov štýlotvorný vý
voj, ale stali sa aj príznačný-

l.U.".-0-<Io< . .... 
l~_.._.._._ .... 

V prvej časti - Allegro mode
rato - skladateľ načrtáva pô
dorys vol'ne koncipovanej 
sonátovej formy. kde zákla
dom evolučných premien 
nie sú ani tak témy, ako sku
piny tém. úvodné myšlienky 

•~v~~,...,.. "' .. 
IV ,._. U.".,-- Ioom, D-<loo (t. 

A 1\. CU21JN)\'. -, ..._", ............ ...-.,.& 
J OOTOV.\C .~~.~o· ~ '-< 

mi v širšom intonačnom 

zázemí slovenskej symfonic-
kej tvorby. Moyzes neprekračoval tektonické a inštru
mentačné postupy, ktoré priniesla novoromantická sym
fónia. neexperimentoval so štruktúrou a nehľadal nové 
zvukové riešenia i keď jeho harmonicko-toná lne myslenie 
čerpalo z dispozícií rozšírenej dur-molovej tonality. 
V tomto plne rešpektoval umeleckú orientáciu pražského 
Konzervatória, hoci v nasledujúcich dielach , písaných už 
pod dohľadom Vítezslava Nováka na Majstrovskej škole, si 
osvojoval i podnety z avantgardného prostredia dobovej 
európskej hudby. ktoré počas štúdia v Prahe spoznával. 

l . symfónia jestvuje v dvoch verziách. Voči pôvodnej ver
zii zaujali kritiky po jej bratislavskom uvedení pozitívn y, 
miestami až nadšený tón. Kritik Ivan Ballo popri uznaní 
technickej dokonalosti a výrazovej sugestívnosti diela však 
upozornil na prehnanú zvukovú exaltovanosť v okrajo
vých častiach. na určitú dávku neosobného výrazu i na 
nedosta tok citovosti (požiadavka citového zafarben ia slo
venskej hudby sa sta la symptomatickou nielen pre Ballov 
postoj. ale i pre ďalšie kriticko-publicistické generácie). 
Ballovi sa tiež nezdalo vhodné použiť ako vedľaj šiu myš
lienku v l. časti symfónie citát slovenskej ľudovej piesne 
.Hrmelo. pršalo". (K tOm uto nápadu priviedol Moyzesa 
Otakar ~ín, ktorý sa domnieval. že citát folklórnej prove
niencie posilní slovenskosť kompozície a identifikuje 
národnú príslušnosť jej autora.) Pozoruhodné bolo, že 
v kritických ohlasoch na symfóniu sa spomínala inšpirácia 
mladého skladateľa tvorbou Vítezslava Nováka. hoci 
Moyzes v čase písania skladby Novákovým žiakom ešte 
nebol. 

Azda na základe niektorých pripomienok, ale najmä 
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rastú z trojtónového moti
vického jadra, ktoré tvarom 
pripomína .. otázku", expo

novanú v poslednom Beethovenovom sláčikovom kvarte
te F dur op. 135 (.Muss es sein?"), citovanú aj v dielach 
iných skladateľov (naprík lad v Lisztovej symfonickej básni 
Prelúdiá, či v Symfónii d mol Cézara Francka). V priebeh u jej 

Pr. l 

Allegro moderato 
Cor 

&e ij)IJ. . . > 

p 

evolučných premien Moyzes siahol i po kontrastných mo
tivických nápadoch, ktoré individualizujú súvislý dyna
mický (ah. podmieňujú zvukovú pestrosť a výrazovú 
mnohotvárnosť od tanečnej gracióznosti cez kantabiln ú 
rozjasanosť až k apelatívnej intonácii. Po slede gradácií 
zaznie v hoboji lyrická téma. krorou Moyzes nahradil 
pôvodnú citáciu l'udovej piesne. Po expozícii ju sk ladateľ 

Pr. 2 

Andante con moto 

hneď rozvíja a konfrontuje s inými témami. Evolučný diel 
sa sústreďuje na ďalšie variačné obmieňanie hlavnej myš
lienky. Návrat tematického komplexu je v mamení fareb
nej individualizácie jednotlivých nápadov. 
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Druhá časť - Adagio - sa zacma široko rozospievanou, 
meditatívne ladenou kantilénou v sláčikoch, pripomínajúc 
svojou vrúcnosťou okruh mahlerovských intonácií. Moyzes 

Pr. 3 
Adagio 
Ve 

tfltl r-
p 

molto espressivo 

obnažil citlivosť pre farebné nuansy veľkého symfonického 
aparátu a tematickú sú stredenosť. Zároveň v strednom diele 
časti spoznávame skladateľa s impresionisticky ladeným 
zmyslom pre zvukovú jemnosť a sugestivitu: súzvuk dreve
ných dychových nástrojov, harfy a čelesty na podklade tre
molujúcich s láčikov pripomína atmosféru Debussyho Mora, 
či Ravelovu suitu Dafnis a Chloé. Je to v Moyzesovej tvorbe 
ojedinelý prejav novej sónickosti. V návrate úvodného 
dielu určuje napriek gradačným zdvihom a dynamickému 
pulzu jednotiacu náladu vstupný motív, ešte viac po
znamenaný elegickou meditatívnosťou a mužnou lyrikou. 
Príznačný k ontra st do symfonického cyklu vná ša 

scherzózne rozihraná tretia časť - Adagio, Allegro con brio. 
Moyzes tu nadviazal na vitalitu tanečných, brilantne ply
núcich symfonických častí v tvorbe Beethovena, Men
de lssohna či Dvofáka. Zaujímavé je trio. štylizujúce me
nuet spôsobom charakteristickým pre neokJasicizmus fran
cú zskeho typu. Hudba plná noblesy a ša rmu. vzdialená od 
romantizujúcej expresie, anticipuje akýsi skladateľov 

objektivizujúd nadhľad nad celkom. V pôvodnom znení 
l. symfónie riešil Moyzes návrat scherza doslovnou reprí
zou. v prepracovanej verzii variačne pozmenil inštrumen
táciu i rytmický tvar témy. 

Finále skladby- Adagio, Allegro con brio - je voči prvotnej 
verzii najviac poznamenané Moyzesovými zásahmi, kto
rých cieľom bolo prehlbiť symfonickú konfliktnost' a zdô
razniť účinnosť evolučných metamorfóz tematického 
materiálu. V pomalej introdukcii sa objavujú dve motivic
ké jadrá. ktoré sú pilierom tematickej konfrontácie nových 

Pr.4 Ad . a gt o 
Violino solo 
~- Cl 

~~# e * Cr lf#pfl t 'l~~Df·Mf·fii 
mp :::::> ::::=- P 

myšlienok s tvarmi z predchádzajúcich častí. Dômyselná 
práca s iniciálnymi jadrami ústi do romanticky vzletných 
gradácií, kombinovaných s brilantným pulzom allegrových 
dielov. V dôsledku polyfonicky prepracovaných tematic-

Pr. 5 
Allegro con brio 
Vn > ,.i Itl l l 

f ~~ 1r r r r r r r r l r ~r r r r r r r 

kých súvislostí, uplatnenia hlavnej myšlienky l. časti 

i sónickej epizódy z druhej časti sa finále symfón ie stáva 
účinným tektonickým vrcholom diela a pointou sklada
teľovho zmyslu pre evolučnosť hudobného procesu . 
V bohatom spektre sledov nápadov sa rodí záverečná gra
dácia, ktorá uzatvá ra symfonický celok v lesklom zvuku 
celého orchestrálneho aparátu. 

Hoci k prepracovaniu / . symfónie. svojho absolven tského 
diela , siahol Moyzes - tridsiatnik, bol v tomto veku už zre
lým tvorcom, autorom kľúčových diel defin ujúcich jeh o 
eruptívny vývoj (Symfonická ouverrúra - absolventská sklad
ba v triede Vítezslava Nováka, 2. symfónia, sinfonia-kantáta 
Demontáž. Dychové kvinteto, symfonická su ita Dolu Váhom) . 
Preto l . symfónia zaujíma významné miesto v štýlotvornom 
profile Alexandra Moyzesa a tvorí presvedčivý dokument 
o umeleckom rozhl'ade i profesionalite svojh o tvorcu. D 

Vydanie: 
Alexander Moyzes: l. symfónia. Partitúra. Universal Edition Wien 

Diskografia: 
Alexander Moyzes: l. symfónia. Slovenská filhamtónia, ľ.udo•it Raj tu. 
Supraphon 1961 DV 5328 (L P) 
Alexander Moyzes: l . symfónia op. 413 l D dur. Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu, Ladislav Slovák. OPUS 1996. SF 00202131 (CD) 
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.. Ak so nepodarí naplniť klavírnu pedagogiku opäť tvorivými silami, 
dohrá klavír- oko vari najdôležitejší nositel' západoeurópskej hudobnej kultúry - svoju úlohu ... 

Z úbytku vyu čovania klavírnej hry netreba viniť mechanickú hudobnú reprodukciu, 
oko so to stále znova zvykne tvrdi ť, ole takmer výlučne netvorivosť klavírnej pedagogiky .. . 

Tvorivou so však musí stať práve metodika vyučovan ia ... " 

Carl Adolf Martienssen 

C 
ar! Adolf Martienssen 
(1881-1955 ) bol význam
ný nemecký klavirista, 
pedagóg, metodológ a zná

my editor klavírnej literatúry z okru
hu viedenského klasidzrnu. Hru na 
klavíri študoval u významných žiakov 
Franza Liszta - Alfreda Reisenauera 
a Karla Klindwonha. V rokoch 1914 
- 1934 pôsobil ako pedagóg klavírnej 
hry popri Karlovi Straubem a Rober
tovi Teichmiillerovi na lipskom kon
zervatóriu, 1934-1935 ako nástupca 
Edwina Fischera v Berlíne, následne 
v Giistrowe a Rostocku a v rokoch 
1950-1952 opäť v Berlíne (východ ) 
na Deutsche Hochschule fiir Musik. 

Svoje celoživotné umelecké i peda
gogické skúsenosti zaznamenal C. A. 
Martienssen v dvoch knihách: roku 
1930 vznikla v Lipsku jeho základná 
metodologická publikácia pod titulom 
Die individue/le Klaviertechnik auf der 
Grundlage des schäpferischen K/ang
willens (Individuálna klavírna techni
ka na základe zvukovej tvorivej vôle), 
ktorú autor doplnil ďalšou prácou, 
nazvanou Die Methodik des individuel
len Klavierunterrichts (Metodika indivi
duálneho vyučovania klavírnej hry. 
Lipsko, 1937). Obe práce s istými 
úpravami napokon autor roku 1953 
spojil a vydal pod spoločným titulom 
Schäpferischer Klavierunterricht (Tvorivé 
vyučovanie klavírnej hry. Lipsko, 
1954, 1957). V slovenskom preklade 
vyšla pod titulom súbornej 
Martienssenovej práce zatiaľ. žiaľ. iba 
prvá z pôvodných autorových prác. ' 
Druhá knižka je praktickým doplne-
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ním prvej práce a zároveň teoretic
kým vyvrcholením pedagogickej čin
nosti veľkého umelca a učenca; meto
dika individuá lneho vyučovania kla
vírnej hry tvorí teda dôležitú závereč
nú tretinu knihy (jej tri časti obsahu
jú osemnásť kapitol). 2 

Ako píše sám Martienssen, jeho 
knihy sú výsledkom vlastných .. ume
leckých zážitkov" a dlhoročnej skúse
nosti klavírneho pedagóga, jeho pozo
rovaní a hľadania úspešných postupov 
v procese výučby. Po kritickom štúdiu 
a zhodnotení základných teoretických 
a metodických materiálov minulosti 
dospel Martienssen k poznatku, že zo 
všeobecne platnej dogmy, podľa ktorej 
základom metodiky výučby klavírnej 
hry musí byť fyziológia, sa klavírna 
pedagogika musí preorientovať na pri
márne psychologický postoj. "Na
miesto technického školenia smerujú
ceho zvonka dovnútra má nastúpiť 

školenie smerujúce zvnútra navo
nok. " (C. A. Martienssen: Tvorivé 
vyučovanie klavírnej hry. OPUS, Bra
tislava 1985, srr. ll.) 

Mnohé Marrienssenove úvahy sú 
blízke myšlienkam a živej praxi iných 
významných svetových pedagógov
umelcov; popri individuálnych rieše
niach v n ich nachádzame aj všeobec
ne platné pravdy, ako napríklad: .Je 
potrebné vychovávať v žiakoch chá
panie klenotov a súčasne neprekáža( 
rastu ich vlastného života - v tom 
spočíva zrelosť pedagogického ume
nia. Klavírny pedagóg to však môže 
dosiahnuť iba tak, ak sám zostane 
umelcom ... " 

Odborná i jazyková stránka práce 
dokumentuje vysoký stupeň analytic
kých schopností i zovšeobecňujúcich 

postupov autora. Text vnáša aj do 
nemeckej pedagogickej terminológie 
nemálo neologizmov, kto ré kladú 
vysoké nároky na preklad do iných 
jazykov. Práca je však charakteristická 
najmä tvorivou atmosférou, ktorá je 
podstatným prínosom k metodike 
vyučovania klavírnej hry v 20. storo
čí. Vari po prvý raz v histórii sa otvá
rajú dokorán okná vývinu psycho
technických škôl nového typu. Je 
nepochybne jedným z mocných 
a rozhodujúcich impulzov tohto 
vývoja nielen v nemeckej metodoló
gii. Právom ju vysoko ocenila ruská 
škola, ktorá sa v 20. storočí vyvíjala 
v najši rších súvislostiach v zhode 
s Martienssenovými myšlienkami. 

Martienssen vychádza zo vzoru 
"zázračného dieťaťa" prvej kategórie 
W. A. Mozarta - a z pedagogických 
postupov jeho otca Leopolda Mo
zarta, a na tomto základe načrtáva 
novú tvorivú podobu súčasnej kultúr
ne plnohodnotnej klavírnej pedagogi
ky. Práca vnímavého čitateľa postup
ne zoznamuje s celým komplexom 
psychofyzických zložiek ústrednej 
tvorivej sily - zvukovej tvorivej vôle 
(.schi:ipferischer Klangwille") ako 
centrálneho pojmu výskumu i tvori 
vého prístupu k umeleckej pedagogic
kej práci. Autor postupuje analyticky 
od stavebných (konštru kčných) zlo
žiek tohto pojmu, ktoré neskôr apli
kuje na jednotlivé pianistické typy, či 

na prácu klaviristu v najširšom zmysle 
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slova, k vyšším, stvárňujúdm zložkám 
interpretácie. Ide o tieto zložky: vôl'a po 
tóne/zmysel pre tón (N Ton-wille"), vôl'a 
po línii /zmysel pre líniu (.Linien
wille"), vôl'a po tvare/zameranosť na 
tvar (.Gestaltwille") a stvárňovacia 

vôl'a /zameranosť na stvárňovanie ("Ge
staltungswille"). 

Obe časti knihy sú vzájomne prepo
jené. V Metodike individuálneho 
vyučovania klavírnej hry dochádza 
napokon k istému vyvrcholeniu 
v podobe aktualizácie hlavných tvori
vých myšlienok klavírnej pedagogiky 
Franza Liszta. Neobyčajne zaujímavým 
prínosom sú kapitoly venované pianis
tickej typológii a súčasne aj otázkam 
tónotvorby, techniky jednotlivých 
typov. V ďalších častiach knihy sa čita

teľ stretáva s kapitolami o príčinách, 
ale aj o liečení či náprave pokazenej 
techniky pianistov, o podmienkach 
úspešnosti tvorivej práce pedagóga. 
V týchto súvislostiach sa uvádzajú 
myšlienky o zladení 
umeleckého založenia 
pianistu s jeho tech-

minologickú totOžnosť s h istorickým 
vývojom hudobných štýlov za ne
výhodnú a W'ada l nové pomenovanie 
interpretačných typov. Pri analýze je 
podstatné preniknúť do odlišností ich 
psychologickej podstaty, do pocitovej 
základne, charakteru zvukových 
predstáv a na pokon do techn ických 
princípov -okruhov tech ník. ktoré sú 
im vlastné. SkutOčnosť. že v hudobnej 
praxi sa s danými typmi stretávame 
v ich čistej podobe iba zriedkavo, 
priamo naznačuje veľkú rozmanitOsť 
a variabilitu možností. 

Prvým typom je statický (klasický) 
typ zvukovej tvorivosti s prstovým 
a zápästným okruhom techniky jemu 
zodpovedajúcim - statickou techni
kou. V období existencie starých škôl 
bol vlastne jediným typom, z ktorého 
sa vyvíjali postupne ďalšie. Prežil však 
historické štýlové obdobie, ktoré pod
mien ilo jeho vznik, takže sa s ním 
stretávame i vo všetkých ďalších 

vých vydaní hudobných diel preniká 
množstvo zápisov označujúcich pred
nesové nuansy v podobe crescend, 
decrescend, oblúčikov a podobne. 

Jedným z najdôležitejších reprezen
tantov tohto zamerania v dejinách 
klavírnej interpretácie bol Ha ns von 
Bi.ilow. pianista i d irigent, významný 
Lisztov žiak. Od neho pochádza 
i náuka o frázovaní a označovanie 

frázovacích oblúkov v notácii nových 
vydaní klavírnej hudby. S uvedenými 
redakčnými charakteristikami sa stre
távame v bohatej miere napríklad 
v Bi.ilowových vydaniach Beetho
venových klavírnych sonát. Klavír 
mal znieť vždy kvalitne a mal rozvíjať 
svoje pôvodné zvukové vlastnosti .bez 
dynamických extrémov. S prihliadnu
tím na potrebu zreteľnosti a vypraco
vanie detailov odporúčal Biilow vytr
valé cvičenie každou rukou osobitne, 
bez pedála a prežitie každej línie, kaž
dého miesta. K významným teoreti-

kom a klavírnym 
pedagógom v l 9. 

nAN l JED EN UMELEC V SKUTOČNOSTI 
nickým vývojom 
v najširších súvislos
tiach, o dosiahnutí 
istej rovnováhy medzi 
umeleckou a technic
kou stránkou vyučo

vania klavírnej hry 
a napokon o potrebe 
sústavného pestova
nia celkového kom
plexu klavírnej tech
niky - troch základ
ných okruhov klavír
nej techniky v proce
se prípravy pianistu 
i v štádiu jeho ume-

DO DANÉHO TYPU NEZAPADÁ Ú PLNE. 5POZNAT ZMES 

stOročí. ktorí dô
kladne spracovali 
základné princípy 
starickej techniky, 
patril aj Adolf 
Kullak. Bol auto
rom inštruktív
n ych diel a vo 
svoJeJ k lasickej 
učebnici Die Äs
therik des Klavier
spie/s ( 1861. Este
tika klavírnej hry) 
venoval vel'kú po
zornosť výskumu 
a vypracovaniu 

TYPOVÝCH CHARAKTERISTÍK V KAŽDOM ŽIAKOVI - TO 

JE NAJVZÁCNEJŠIA SCHOPNOSŤ RODENÉHO 

PEDAGÓGA. Oo NEJ BUDE ZÁVISIEŤ l MIERA KVALITY 

JEHO PÔSOBENIA ... 

POSTAVIŤ TECHNICKÝ VÝCVIK TAK, ABY INDIVIDUÁL-

NEJ ŠTRUKTÚ RE KAŽDÉHO ČLOVEKA ZODPOVEDALA 

ZMES ZÁKLADNÝCH FORIEM KLAVÍRNEJ TECHNIKY-

TO J E PEDAGOG ICKÁ Ú LOHA STÁLE ROVNAKO TAŽKÁ 

A VYŽADUJÚCA Sl CELÉHO ČLOVEKA." 

leckej zrelosti. 
Uvádzané okruhy pianistickej typo

lógie sa vyvinuli v chronologickej 
postupnosti, spolu s paralelným vývi
nom estetických požiadaviek a vkusu 
danej doby, s vývinom hudobnej 
tvorby a jej spoločenského uplatne
nia. ako aj s vývinom nástrojov. Hoci 
Martienssen jednotlivé typy pianisti
ky priraďuje podľa vonkajších znakov 
k istým štýlovým obdobiam, ktoré 
determinovali ich vznik a vývoj, za 
dôležitejšie možno považovať ich 
vnútorné psychologické i umelecké 
kva lity, ich individuálne založen ie. 
V takomto chápaní ostávajú pianistic
ké typy vzájomne neprekonané, tvo
ria prirodzenú rozmanitosť interpre
tačného umenia i v súčasnosti. Z uve
dených dôvodov autor považoval ter-
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obdobiach. Pôvodne tvoril zameranie. 
pri ktorom všetko iné pôsobilo ako 
odchýlka. Zvuková tvorivosť static
kého typu sa pri interpretácii koncen
truje na preniknutie do najmenších 
detailov hudby a na ich spracovanie. 
Celok umeleckého diela potom vyras
tá z týchtO deta ilov, z ja sne vyhraných 
a prežitých lírtií bez akejkol'vek samo
účelnosti alebo uprednostňovania. 

Podrobnosti neprenikajú do popredia, 
rozhodujúci je celok, ktorý vyrastá 
z ich zomknutia sťa pevná konštruk
cia stavaná z jednotlivých dielcov. So 
zameraním na detall súvisí rytmická 
drobnokresba, rytmické ťažiská, ktaré 
podmieňujú taktovú i medzitaktovú 
väzbu taktových skupín . Rytmus sa 
uprednostňuje pred farbou. Do tlačo-

všetkých foriem 
prstovej techniky. 

Veľkým počtom praktických rád tu 
prispel i Adolfov skúsený brat 
Theodor Kullak, významný berlínsky 
k lavírny pedagóg (žiak Carla 
Czerného). Oblasť prstovej a zápäst
nej techniky bola považovaná za naj
citlivejší ďánok pianistického hracie
ho aparátu, schopný reagovať na 
jemné podnety statickej zvukovej 
predstavy. Všetky ostatné okruhy boli 
chápané iba okrajovo. Takto, pravda. 
nebolo možné dospieť k celostnému 
chápaniu klavírnej techrtiky. Prejavy 
techniky predlaktia a ramena sa 
považovali skôr za akési gestá a von-

, kajškovosť. Predstaviteľov typu static
kého (klasického) zamerania charak
terizovali jasnosť a pokoj a tie to atri
búty boli považované za prejavy naj-
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vyššieho majstrovstva, nehľadiac na 
to, že k tOmuto druhu interpretácie sa 
niekedy ľahko pripája aj určitý prejav 
odcudzenia či chladu. 

Druhým typom Martienssenovej 
typológie je extatický (romantický) 
typ zvukovej tvorivosti a jej technické 
formy hry z predlaktia, či .spievajú
cich podušiekN' - extatická technika. 
Pre tento typ zvukovej tvorivosti je 
tiež od začiatku najdôležitejším krité
riom celok. V porovnaní s predchá
dzajúcim typom je to však celok 
iného druh u - vychádzajúci z kom
plexu duševných síl ďoveka, ktoré 
dielo stvorili . V zmysle romantických 
predstáv o tvorivej prepojenosti 
medzi rôznymi druhmi umenia a sile 
citového vkladu tvorcu do vlastného 
diela prenikajú mocné podnety tohto 
druhu aj do interpretačnej oblasti. 
Hudba takto nadobúda v predstavách 
velikánov tOhto zamerania mocnú 
poetickú pôsobivosť, ktorá sa prenáša 
i na poslucháčov. K veľkým a výraz
ným prototypom extatickej (roman
tickej) zvukovej tvorivej vôle patrí 
osobnosť a pianistika Antona Ru
binštejna. Oproti statickej interpretá
cii s jej uprednostňovaním kresby sa 
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BUDOVA LIPSKÉHO KONZERVATÓ RIA NA KONCI 19. STOROČIA 

v extatickej interpretácii objavuje ako 
základné špecifikum - farba. Ba do
konca miešanie farieb, využitie rôz
nych polôh klavíra, objavy a rozvinu
tie nových zásad pedalizácie. 

Pedalizácia statického interpreta je 
v zásade skromná, nenarúša a neroz
mazáva kresbu. V extatickej roman
tickej predstave klavírnej zvukovosti 
nadobúda peda lizácia úlohu celkom 
novú, ba jednu z rozhodujúcich. 
Pedál pomáha vytvárať nové druhy 
znejúcich faktúr, významne dopfňa 
grafický záznam klavírnej hudby. 
Popri in ých sk lada teľoch obdobia 
romantizmu bol jedným z najväčších 
reformátorov v tejto oblasti Fryderyk 
Chopin. Jeho spôsob zápisu klavírnej 
faktúry s množstvom rytmicky krát
kych notových hodnôt, ktoré v jeho 
predstave vyznievali ďalej za pomoci 
harmonického pedála, vytvárali sú
časne novú farebnú zvukovosť 

nástroja. Známe Rubinštejnove myš
lienky o rozhodujúcej úlohe pedála 
pre umeleckú klavírnu interpretáciu 
sú príznačné pre extatické zameranie. 

Vychádzajúc z názorov mnohých 
velikánov klavírneho umenia v obdo
bí romantizmu, bolo potrebné vyvíjať 

extatickú techniku z duševných síl 
ďoveka. Odborná klavírna pedagogi
ka sa vývoju predstáv v tejto oblasti 
a novým spôsobom hry prispôsobova
la veľmi pomaly. Aj u majstrov, akými 
boli Liszt alebo Rubinštejn, prevládal 
názor, že duševné sily naozaj talento
vaných pian istov si napokon vytvoria 
svoju vlastnú techniku akosi samo
činne. Za nevyhnutný základ školenia 
sa považova li formy klasickej techni
ky, predovšetkým dôkladná prstová 
techn ika. Spomen utí majstri sa mohli 
opierať o vlastné skúsenosti, veď ich 
školenie pred rokm i prebieha lo 
v tom to zmysle. Avšak neskorší vývin 
klavírnej pedagogiky smeroval k po
trebným úvahám o dôkladnom vy
pracovaní nových foriem techniky. 
Tie vyvrcholili začiatkom 20. storočia 
v diele R. M. Breithaupta Die natiir
liche Klaviertechnik (Prirodzená klavír
na technika) i v prácach iných auto
rov. Vznikali aj mnohé rozpory medzi 
porovnaním hry veľkých umelcov 
a pedagogickými popismi h racích 
foriem. Ich podrobný opis sa nachá
dza i v uvedenom Breithauptovom 
diele. V klavírnej hre sa zdôrazňuje 

využívanie hmotnosti ramena ruky, 
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najrozmanlleJSie formy pohybov 
zápästia hrajúcej ruky vrátane mož
n ých kombinácií vertikálnych a hori
zontálnych pohybov, kolísanie, na
kláňanie a iné form y poh ybových 
oblúkov v zápästí. ale i otáčanie (rotá
cia) predlaktia. Rozpory pramenili 
niekedy aj z toho, že budovanie tech
niky hry malo vychádzať z oblasti 
citov. No touto cestou sa často ani 
nedospelo k celistvému stvárneniu 
umeleckých diel. Extatický technický 
arzenál bol okrem toho najmä vo svo
jej izolovanosti o čosi hrubší alebo 
i ťažkopádnejší voči statickej techni
ke. Najmä ak sa nespájal s výcvikom 
jemných foriem statickej techniky. 
Umelec extatického typu zrejme zís
kaval i uznanie svojho majstrovstva 
s výhradami a zriedkavejšie. Veď bol 
búrlivákom, tvorcom nových, nieke
dy iracionálnych kvalit. Veľké výsled
ky v tejto oblasti dosahovali najmä 
všestranne vyškolení pianisti, silné 
osobnosti. ktoré vnášali do svojej 
interpretácie neustále nový život. 
Každé bližšie hodnotenie pri porov
návaní uvedených dvoch typov stráca 
zmysel. Navyše sú to dva svety, ktoré 
jestvujú v umení klavírnej hry s istý
mi modifikáciami i dnes, do značnej 
miery aktualizované ďa lším vývojom. 

Tretím typom je expan zívny 
(expresionistický) typ zvukovej tvori
vosti so svojím okruhom ramennej 
techniky, charakteristickými pružne 
fixovan ými formami väčších celkov 
hracieho aparátu- expanzívnou tech
nikou. Vo vývine priniesol prekona
nie neskrotnosti a útočnosti extatika, 
jeho skrotenie a novú objektivitu 
pohľadu, teda prekona nie statickej 
i extatickej subjektivity. Odpútajúc sa 
od vonkajšej zmyslovej stránky ume
nia, prináša v porovnaní s klasiciz
mom nový druh objektivity, zamera
nej na pravé poslanie umenia v ľud
skom bytí - úlohu čistého výrazu 
duše. Vel'kým vzorom interpreta exta
tika bol Ferruccio Busoni. V novom 
duchu sa niesli jeho interpretácie 
Liszta a iných velikánov klavírnej 
hudby. Obecenstvo i kritika ich spo
čiatku nepochopili, pretože začiatkom 

20. stOročia reprezentovali výrazný 
interpretačný prelom voči zaužíva
ným tradíciám interpretov neskorého 
romantizmu. Podstatou bola architek
túra inte rpretaoe, opierajú ca sa 
o veľké celky, pričom detaily i city 
akoby ustupovali do úzadia. Inými 
slovami. expanzívna interpretačná 

predstava ich prekonala svojím zame-
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raním na to, čo sa jej zdalo v umení 
i prírode absolútne. 

Busoniho expanzívna technika 
našla vyjadrenie i v jeho Klavírnom 
cvičení (Klavieriibung). ktoré bežná 
klavírna pedagogika málo pozná. Je 
to pozoruhodné pedagogické dielo 
a iba jeho dôkladnejšie štúdium dáva 
možnosť odhaliť dôslednosť plánu, 
podľa ktorého sa Busoni usiloval 
o zachytenie vypracovania všetkých 
zložiek jeho novej techniky. v stupni
cových i akordických formách techni
ky sa napríklad aplikujú nové druhy 
prstokladov polohového typu, ktoré 
priamo súvisia s celostnou pružne 
fixovanou formou pianistického hra
cieho aparátu. Päť zošitov techniky 
v tomto diele vystrieda päť zošitov 
etud s vyvrcholením v podobe tran
skripcií Paganiniho a Lisztových etud. 

Interpretačná typológia je prospeš
ná nielen z hľadiska teo retického 
poznania, ale i z pedagogického hľa
diska. Napriek tomu, že opísané dele
nie na typy je pomerne zjednoduše
né, vznikajú otázky okolo ďalšieho 

vývinu klavírnej hry, ale najmä pri
meraného využitia - bez akejkoľvek 
jednostrannosti - všetkých najlepších 
výdobytkov a poznatkov, ku ktorým 
dospela pedagogika klavírnej hry 
v historickom vývine. 

"Ani jeden umelec v skutočnosti do 
daného typu nezapadá úplne. Spoz
nať zmes typových cha rakteristík 
v každom žiakovi - to je najvzámejšia 
schopnosť rodeného pedagóga. Od 
nej bude závisieť i miera kvality jeho 
pôsobenia ... 
Postaviť technický výcvik tak, aby 

individuálnej štruktúre každého ao
veka zodpovedala zmes základných 
foriem klavírnej techniky - to je 
pedagogická úloha stále rovnako 
ťažká a vyžaduj úca si celého ďoveka." 
(C. A. Martienssen: op. cit., str. 90) 

Martienssen s hlbokou úctou vyslo
vuje slovo pedagóg. Stavia povolanie 
učiteľa hudby na vysoký piedestál. Pri 
čítaní týchto stránok cítime v pozadí 
prítomnosť veľkého ducha geniálne
ho hudobníka Franza Liszta. ktorý 
v roku 1842 vo svojej odpovedi na 
udelenie čestného doktorátu hudby 
na Kônigsbergskej univerzite zdôraz
nil slová: "Opakujem, že som hrdý na 
čestný titul uči teľa hudby" .• 

Súborná práca C. A. Martienssena 
je "venovaná pamiatke veľkého uči 

teľa Franza Liszta"; v záverečných· 

kapitolách autor rozvíja a aktualizuje 
m yšlienky jeho pedagogického odka-

zu. Metodikou Franza Liszta sme sa 
zapodievali čiastočne už v kapitole 
venovanej jeho umeleckému odkazu. 
(Hudobný život č. 1811998) Na tomto 
mieste pridáme ešte niekoľko pod
statných myšlienok. Autor bol odcho
vancom dvoch priamych Lisztových 
žiakov - Karla Klindwortha a Alfreda 
Reisenauera, myšlienkami ktorých 
približuje atmosféru lekcií. zásady 
i živú predstavu výraznej umelecko
pedagogickej intu ície majstra. Potre
bu pedagogickej aktualizácie vidí 
Martienssen najmä v rozšírení pôvod
ne jednostranného študijného zame
ra nia na obla sť statickej techniky 
o potrebné zahrnutie ďalších dvoch 
druhov techník, a to rovnako pri štú
diu umeleckých dieL ako aj pri výcvi
ku techniky. Individuálne treba p ri
stupovať i k voľbe východiska, ktoré 
tvorí jeden z troch základných okru
hov klavírnej techniky. Svoju dôležitú 
úlohu zohráva pritom aj charakter 
nadania žiaka (napríklad p revažne 
sluchové, zrakové, motorické nadanie 
a podobne). Skúsenosť u kazuje, že 
apriórnemu zameraniu zvukovej tvo
rivosti vôle jednotlivca na línie, kvali
tu tónu či rytmus zodpovedá i kon
kréme technické východisko. Zame
ran iu na línie zodpovedá ramenná 
(expanzívna ) technika, zameraniu na 
tón technika podušková (extatická) 
a ak stojí v popredí rytmus, ide o kla
sickú (statickú) techniku. Dôležité je. 
aby sa k východiskovému okruhu 
techniky v priebehu štúdia pridali 
postupne oba ďalšie okruhy. Tie to 
p rechody sa dejú vždy pod kon trolou 
zvukovej tvorivosti a jej umeleckých 
potrieb, teda nie na základe nejakých 
povelov či intelektuálnych návodov. 
Martienssen pritom ako najčastejšie 
východisko uvádza okruh extatickej 
techniky. 

Toto je základná zásada komplex
nosti výchovy žiaka, jeho všestran
ného vývinu, zohľadňujúceho indivi
duálne vlastnosti jednotlivca aj pri 
budovaní tvorivej techniky, pričom 

vynikne tiež pravý zmysel umeleckej 
tvorivosti pedagóga. 
Vzťah umeleckého diela k jeho 

vždy jedinečnej interpretácii podáva 
C. A. Martienssen metaforicky na prí
klade Platónových ideí a ich konkrét
neho stelesnenia v určitej objektívnej 
podobe. Jedinečnými odrazmi širšie 

· platných ideí sú vlastne jednotlivé 
interpretácie. Výklady tej to kapi toly 
vyúsťujú do záveru, že je nemožné 
vyjadriť úplne -ako ideu - umelecké 
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dielo. Najmä nie v jednotlivej inter
pretácii. Z tohto hľadiska sa i úloha 
pedagóga v porovnaní s úlohou inter
preta javí ako širšia . hoci vari na prvý 
pohľad je svojím dosahom menej 
významná. Úloha pedagóga je však 
predovšetkým iná. Pedagóg by mal 
zasahovať do hry vyspelejšieho žiaka 
n aj mä vtedy. ak si jeho hra protirečí 
s ideou. obsah om daného umelec
kého diela. Vychovávať žiakov k tvo
rivém u chápaniu umeleckých d iel 
a neprekážať im vo vlastnom vývoj i
to je zrelá podoba pedagogického 
umenia . 

Nie náhodou ukončil autOr svoju 
knihu kapitolou d vyučovaní začia

točníkov. a to opäť s tvor ivým rieše
ním : vychádzajúc zvnútra n avonok, 
od prejavov zvukovej tvorivej vôle do 
klávesov. Opäí sa tu stretávame so 
známou triádou: vidím - počujem -

hrám, ap likovanou na stupeň 

elementaristiky vo vyučovaní klavír
nej h ry. Zdôrazňuje dávno overenú 
skúsenosť o rozhoduj úcom význame 
tvorivého hu dobného vyučova nia 

začiatočníkov, zameraného na oblast 
výchovy hudobných am atérov, 
a väčšmi na vývoj budúcich generácií 
pianistov. 

V závere knihy je uvedený citá t 
z myšlienok veľkého Martienssenov
ho predchodcu na poli hudobného 
umenia i pedagogiky, tiež skvelého 
metodika a človeka Edwina 
Fischera, ktorý ako krédo pre inter
pretačného umelca uvádzame na 
záver. 

Poznámky 
' MARTIENSSEN. C. A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej 
hry. OPUS Bratislava. /985. Preklad Mikuláš Strausz. 
V tejto publikácii vyšli iba tri štvrtiny Martiensse· 
nových dvoch spojených prác, u vádzaných v texte. 

Aurorom prvého slovenského prekladu, realizovaného 
podľa textu nemeckého vydania z roku 1954. je prof 
Miloslav Starosta (1974. rkp.). Posledná čas(. 
Metodika individuálneho vyučovania k/avimej hry, 
dodnes čaká na slovenského čitateľa v rukopimej 
podobe. 

1 Marcimssenova práca sa c?ení na devä( častí a 60 
kapitol. 

' Marcinessenov trrmin . podušková cech nika· je 
vlastne jeho základnou symbolicko·metaforickou 
pedagogickou konkretizáciou jed>tej z foriem klavírnej 
kamilénovej techniky motorického okruhu pred/ak· 
cia-zápästia s využitím hmomosti ruky a s prepojením 
na aktívne prstové podušky. t.j. na mäkšie a hmacovo 
citlivejšie časti nechtových prstových c7ánkov. pričom 
prsty hrajú podľa potreby niekedy i vo viac vystretých 
polohách. hoci cvar ich oblúkov ostáva zachovaný. Je 
co vlastne technika vychádzajúca z dotyku s klávesmi 
nástroja (francúzsky toucher = dotýka( sa) obmedzu· 
júca akýkoľvek prejav nadmernej údernosti a z nej 
pochádzajúce mimohudobné zvuky. ktoré sú prekáž
kou najmä spevt>ého k/avímeho tónu. Podporuje sa 
naopak sýtosť. zaokníhlmosť i pružnosť tót> u 
a v neustálom prepojení tla cvorivé sluchové predstavy 
i jeho schopnost lepšieho spájania sa do melodických 
línií. 

' Pozri MIL!>TEJN. J. F.: Liszt. Moskva l 971, l . diel. 

" ŠTÚDIUM, TALENT, ANI USILOVNOSŤ SAMOTNÉ NIČ NEVYTVORIA, 

AK CELÝ ŽIVOT NIE JE ZAMERANÝ NA TO, STAŤ SA PROSTREDN ÍKOM VEĽKÝCH MYŠLIENOK 

A POCITOV. KAŽDÝ ČIN A KAŽDÁ MYŠLIENKA ZANECHÁVAJÚ SVOJE STOPY NA OSOBNOSTI. 

TREBA ŽIŤ TAK, ABY ČISTOTA ŽIARI LA AJ ZJEDLA, KTORÉ VKLADÁME DO ÚST. PRI TAKEJTO 

PRÍPRAVE VZNIKÁ ČOSI, ČOMU SA NEMOŽNO NAUČIŤ, VZNIKÁ PR I AZE Ň TICHEJ HODINY, 

KEĎ SA K NÁM PRIHOVÁRA DUCH SKLADATEĽA, VZNIKÁ MOMENT PODVEDOMIA, ODTRHNU

TOSTI OD SEBA SAMÉHO ( " DAS SICH-SELBST-ENTRi.kKTSE IN") - NAZVITE TO INTUÍCIOU, 

MILOSŤOU : TU PADAJÚ VŠETKY PUTÁ, MIZNÚ VŠETKY ZÁBRANY. C ÍTITE SA POVZNESENE. Už 
NEVN Í MATE: JA HRÁM , ALE ONO HRÁ A, HĽA, VŠETKO JE SPRÁVN E. AKOBY RIADENÉ 

BOŽOU RUKOU PLYNÚ MELÓDIE POD VAŠIMI PRSTAMI, PRÚDIA VAMI A VY SA DÁTE UNÁŠAŤ 

TÝMTO PRÚDENÍM A PREŽÍVA TE V POKORE NAJVÄČŠIE ŠŤASTIE DOTVÁRAJ ÚC EHO UMELCA: 

BYŤ IBA MÉD IOM, PROSTRED NÍKOM MEDZI BOŽS KÝ M, VEČNÝM A ČLOVEKOM." 

EDWI N FISCHER 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Štátna opera vo Viedni musí 
čoraz viac čeliť negatívnej odbor
nej kritike, poukazujúcej na úpo
dak umeleckej úrovne tejto vedú
cej svetcwej opernej scény. 
Príčinou tohto javu je pravdepo
dobne nedostatok skúšok posky
tovaných hosťujúcim sólistom či 
dirigentom a neraz neočakávane 
a prekvapujúco nepazam6 hra 
orchestra, ktorú pacifujú ako 
nedastatak najmä sólisti (takmer 
bezkonkurenční Viedensld filhar
monici sú z6ravoeň Štátnym oper
ným orchestrom). No zd6 sa, že 
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táto tendencia nemá vplyv na 
záujem o vstupenky. Podra prie
skumu návštevníkov je všok údaj
ne príťažlivá najmä budova vie
denskej opery. 

Hudobná univerzita Mozorteum 
v Salzburgu, sídliaca v modernej 
budove postavenej roku 1979, so 
muselo zo svojho sídlo vysťahovať: po 
úmrtí dvoch profesorov o manažéro 
reštaurácie s diagnózou leukémia 
nariadili mestské úrody vyšetrenie prí
padu, ktorého výsledkom bolo ziste
nie neprípustného množstvo rakovina-

tvorných látok v akustických paneloch 
o krytinách budovy. O príčinách kon
taminácie so zatiaľ vedú spory. Hoci 
priamo súvislosť tejto skutočnosti 
s uvedenými úmrtiami nebolo ziste
ná, budovu v októbri 1998 zovreli. 
Výučba 1 500 študentov, ktorých 
vel'ké percento tvoria zahraniční 
poslucháči , odvtedy prebieha v rôz
nych priestoroch mesto. 
Zamestnancom o študentom univerzi
ty ponúkli program preventívnych 
lekárskych prehliadok. Osud budovy 
je zatiaľ neznámy. 
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Pokrivkávajúci verizmus v SND 
Pavel Unger 

Netreba ani veľa cestovať, stačí si prelisrovať niektorý 
z medzinárodných operných časopisov a z recenzií, ba 
i z fotodokumentácie poľahky zistíme, že hudobnodrama
tické umenie vo svete neustrnulo. Stvárňovanie známych 
diel odhaľuj e pestrosť režisérskych a scénografických 
poetík, súperiacich v originalite výpovedí i miere vernosti 
autorskému zápisu. Jednoducho, tvorivosti - i za cenu 
rizika- sa medze nekladú. A ešte jeden postreh spoza hra
níc. Prezrel som si repertoárovú ponuku viacerých diva
diel s podobným systémom prevádzky ako SND (od 
Budapešti cez Brno, Prahu, Varšavu, Viln ius po St. 
Pe terburg), no tak jednofarebne na taliansku tvorbu 
zameranú dramaturgiu, akú má naša národná scéna, som 
nenašiel. Ani predávkovanie jed
ným, hoci najobľúbenejším štý
lom nie je zdravé a neumocňuje 
záujem divákov. Aspoň v inštitú
cii formátu SND by ro tak nema
lo byť. 

vyjadriť sa realistickým slovníkom, sformovať postavy 
z mäsa a krvi a mať k dispozícii výpravu, ktorá vyžaruje 
atmosféru. Václav Vežník, ktorý roku 1969 uviedol 
Sedliacku česť a Komediantov v brnia nskej Janáčkovej opere 
(s debutujúcou Santuzzou Magdalény Blahušiakovej), si 
touto inscenáciou získal obdiv v celoštátnom meradle. 
Prešli tri desaťročia, režisérov tvorivý rozlet medzitým kul
minoval, pričom v posledných sezónach, keď sa stal pravi
delným hosťom bratislavského divadla, už nereprezentuje 
typ moderného, invenčného divadelného tvorcu. Nápo
mocnou mu tentoraz nebola ani scénografická st ránka 
inscenácie, podpísaná Ladislavom Vychodilom, ktorá sa 
vyznačovala nadmierou strohosti, neodrážala a tmosféru 

K tomuto úvodu ma podnieti
la ostatná premiéra bratislavskej 
opery: Komedianti od Ruggiera 
Leoncavalla a Sedliacka česť od 
Pietra Mascagniho. a dosky 
SND sa táto populárna veristická 
kombinácia vrátila po štrnástich 
rokoch, čo v porovnaní s inými 
dielami podobného zanru 
(napríklad Andrea Chénier, dra
maturgiou pôvodne avizovaný) 
nie je interval až taký dlhý. 
Rozhodujúci pri posudzovaní 
naštudovania však nie je časový 
rozmer odmlky. Z predchádzajú

Ľ. RYBÁRSKA (SANTUZZA), G. OVSEPIAN (TURIDDU} 

talianskeho juhu a dokonca obišla 
základné dejové reál ie (v Sed
liackej cti chýbal kostol), pričom 

zakotvenie oboch príbehov do 
identického prostredia pôsobilo až 
priehľadne zjednodušujúco. Dalo 
by sa akceptovať i náznakové, 
ilustratívnosti zbavené riešenie, 
pravda, muselo by ho vykom
penzovať .akčné" dianie na javis
ku (nie iba samoúčelné ratova
nie ročne), diferencovanie zboru 
(nie jeho apatické reakcie počas 2. 
dejstva Komediantov, či skrytie za 
scénu v úvodnom zbore Sedliackej 
cti) a vypointovanie charaktero
kresby sólistov. Vežníkovo a Vy
chodilovo poňatie z tohro hľadis
ka neprináša viac než prekonané 
klišé a v psychologickom rozkrý
vaní postáv kfzanie po povrchu. 

cej inscenácie Branislava Krišku si nová produkcia osvoji
la niekoľko čŕt, žia ľ, nie najšťastnejších. V rozpore so 
zvyklosťou sa ako prví hrajú Komedianti (zažil som tento 
postup na menších českých javiskách, nie však vo Viedni 
či Verone), originálu nezodpovedá oddelenie partu, resp. 
postavy Prológa od roly Tonia, nepochopil som, prečo 
posledné slová Komediantov (.La commedia e finita") raz 
prednesie Tonio, inokedy Canio, a napokon ani situovanie 
oboch príbehov do tej istej lokality neodráža vôľu autorov. 
Toľko dedičná záťaž. A v čom spočíva pôvodnosť novej 
inscenácie? Žiaľ (je to konštatovanie pre kritika vetmi 
nevďačné), v ničom. 

Ak má operná podoba veristického diela spfňať v javis
kovej a hudobnej zložke aspoň základné kritériá štýlu, 
musí stáť minimálne na troch pilieroch: na pravdivosti, 
vášnivosti a expresivite. Režisér, ktorý sa chce vyhnúť 
symbolike či inotajom, musí rešpektovať . prvý plán", t. j. 
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Ojedinelé pokusy o .nápad" buď stroskotávajú (pijácka 
pieseň Turiddu odspievaná na rozkývanej stoličke), alebo 
šokujú primitívnosťou (opitý bicyklista v Sedliackej cti) 
a dramaturgickou nenáležitosťou. 

Verizmus má, samozrejme, svoj estetický program nie
len v javiskovej rovine, ale i v rovine hudobnej a vokálnej. 
Napfňajú ho podobné princípy, analogická potreba výra
zových kontrastov, emocionálnej otvorenosti, plnosti 
a farebnosti zvuku, rafinovanosti v kolorovaní detailov. 
Nepovažujem za príliš šťastné, že vedenie divadla zverilo 
hudobné naštudovanie Dušanovi Stefánkovi. Precízny 
dirigent - . technokrat" - si získal dôveru v iných oper
ných štýloch . Verizmus mu nie je blízky. Stefánkov tem
perament je príliš ,krotký, úsečný, limitujúci výrazovú 
spontánnosť, agogickú voľnosť i šírku dynamického rozpä 
tia. V repríze nastúpil za dirigentský pult mladý Martin 
Mázik. Zrejme nemal veľkú možnosť zasahovať do hudob-
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nej koncepcie naštudova
nia. jeho výkon však pôso
bil sľubne a dával tušiť, že 
k verizmu cíti väčšiu afinitu 
než Stefánek. Zbor má 
v oboch dielach dôležitú 
úlohu (zbormajster Kolo
man Kovács). ktorú však 
zvládol iba na priemernej 
úrovni. 

Už v úvode som naznačil. 
že nepovažujem za výhod
né oddeliť prológový part 
od postavy Tonia, z ktorého 
sa tak stáva rola viac-menej 
charakterová. Do polohy 
zlomyseľného mrzáka sa 
musel Martin Babjak zjavne 
štylizovať, čo však nestačilo R. T SYMBALA (CANio), A. KoHÚTKOVÁ (NEDDA) 
celkom na to, aby spod 
masky cynika nevykúkala tvár mladíka so širokým úsmevom. Vokálne bol Babjak 
výborný a hoci by som uvítal. keby ešte rok-dva stvárňoval skôr kantilénové roly 
(napríklad Silvia), voči jeho sýto znejúcemu tónu v postavách Tonia i Alfia ne
možno ma( vôbec výhrady. Prológ som počul v podaní pražského hosťa Ivana 
Kusnjera, ktorého kovovo timbrovaný a vo výške suverénny barytón priniesol do 
inscenácie luxusné obsadenie. Taktiež Vladimír Chmelo zaujal bezproblémovýnú 
okrajovými tónmi i lyrickejšie poňatou interpretáciou prológu. Svoje schopnosti 
kultivovaného legatového spevu vložil i do partu Silvia. Spoľahlivo a s výraznej 
ším hereckým nasadením sa tejto úlohy zhostil Svätopluk Malachovský. 
Uzavriem ešte kapitolu barytónov a to pochvalou Richardovi Haanovi za typovo 
i hlasovo presvedčivú kreáciu Alfia. A už len jedna kuriozita: na 2. premiére stáli 
na javisku SND traja najpoprednejší baryronisti českých scén - Kusnjer, Haan 
a Chmelo! 

V tenorových úlohách Cania a Turiddu sa striedajú Gurgen Ovsepian 
s Romanom Tsymbalom, pričom kostýmy svojich hrdinov si vymenili až na prvej 
repríze. Každý z nich má svoje prednosti i slabšie stránky, vhodne by sa dopfňali. 
Tam, kde Ovsepian dokáže upútať vrúcnosťou, farebnosťou a objemom svojho 
spinto tenoru, teda najmä v strednej polohe, nie je Tsymbalov lyrickejší materiál 
númoriadne zaujímavý, znie dosť sucho a bez potrebného barytonálneho nády
chu. Toto manko sa prejavuje skôr v pane Cania, za tial' čo ako Turiddu má viac 
príležitostí blysnúť sa kompaktnýnú výškami. Avšak i Ovsepianovi sa v Sedliackej cti 
darilo úspešnejšie a až na jednu-dve výnimky zažiarili i výšky. Hoci má s nimi stále 
isté technické problémy, nebál sa v Komediantoch vyspievať i nepísané okrajové 
tóny (pasáž .a ventitre ore a ária v 2. dejstve), pravda, tie nezneli uvoľnene. 

Dominantou dámskeho obsadenia bola Santuzza v podaní tubice Rybárskej. 
Tónovo bohatá, obsažná, v dráme vyhrotená a v lyrike plastická, ponúkla jediný 
komplexný, verizmu adekvátny portrét celej inscenácie. Magdaléna Blahu
šiaková Santuzzou pred 29 rokmi otvárala v Brne svoj u kariéru. Stále má k nej 
veľmi blízko: tmavou farbou tónu, príťažlivými hrudnými polohami i emotívnym 
mezza voce dokáže do istej miery vykompenzovať priveľké vibrato a hlasovú 
ostrosť. Klaudia Dernerová stvárnila Neddu v oboch navštívených predstave
niach; v repríze oveľa vyrovnanejšie, farebnejšie a technicky istejšie. Jej pevný 
a priebojný tón však ešte potrebuje získať viac plastickosti, timbrového tepla a po 
výrazovej stránke väčšiu variabilnosť. Menšie postavy priliehavo spievali Jitka 
Saparová-Fischerová a Denisa Slepkovská (Lola), Alžbeta Michálková a Anna 
Kľuková (Lucie). 

Dnes sa stáva na Slovensku takmer pravidlom. že termíny prenúér troch oper
ných divadiel (menej ich nemá vari ani jeden porovnateľný štát) sú určené na ten 
istý deň. Keďže ponuka Státnej opery v Banskej Bystrici bola dramaturgicky 
atraktívnejšia (išlo o Janáčkovu Její pastorkyňu), uprednostnil som tentoraz návš
tevu divadla, ktoré by sa dátumom prenúéry mohlo Slovenskému národnému 
divadlu prispôsobiť. To len na vysvetlenie, prečo táto recenzia obchádza reflexiu 
prvého večera. lill 
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OPERA 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO 
DIVADLA 

PREMIÉRY V SEZÓNE 1998/ 99 

EuG EN SucHoŇ 

SVÄTOPLUK 
(26. SEPTEMBER 1998) 

Ru GGIERO LEONCAVALLO 

KOMEDIANTI 
(13., 14. NOVEMBER 1998) 

PIETRO M ASCAGN I 

CAVALLERIA RUSTICANA 

W O LFGANG A MADEUS MOZART 

ÚNOS ZO SERAILU 
(29. JANUÁR 1999) 

G IUSEPPE VE RD I 

fALSTAFF 
(23., 24· APRÍL 1999) 

REPERTOÁR V SEZÓNE 1998/ 99 

JÁN CIKKER VZKRIESENIE 
ANTONÍN DvoRÁK RUSALKA 
BEDÄICH SMETANA PREDANÁ NEVESTA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART Č.ROVNÁ flAUTA 
Cosl FAN TunE 

GISUEPPE VERDI RIGOLEno 
lA TRAVIATA 
OTELLO 
TRUBADÚR 
DoN CARLos 
AIDA 

ARRIGO BOITO MEFISTOFELES 
GIOACCHINO ROSSINI BARBIER zo SEVILY 
GAETANa DoNIZETTI LuctA ot LAMMERMOOR 

VINCENZO BELLINI NÁMESAČNÁ 

GIACOMO Pucc1N1 BoHÉMA 
TOSCA 

ŠTÁTNA OPERA 
BANSKÁ BYSTRICA 

PREMIÉRY V SEZÓNE 1998/ 99 

LEOŠ JANÁČEK 

JENU FA 
(13. NOVEMBER 1998} 

J ERRY H ERMAN 

HELLO, DOLLY! 
(22. JANUÁR 1999} 

G IUSEPPE VERDI 

ERNANI 
(JÚN 1999) 

REPERTOÁR V SEZÓNE 1998/ 99 

GIUSEPPE VERDI AROLDO 
lA TRAV IATA 

LUISA MILLER 
NABUCCO 
RIGouno 

GAETANO DoN lZ Ent DoN PASQUALE 
JOHANN STRAUSS NETOPIER 
FRANZ LEHÁR ZEM ÚSMEVOV 
EMMERICH KÁLMÁN GRÓFKA MARICA 
Ono NICOLAI VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ 
PIOTR lu1č CAJKOVSKIJ EuGEN 0NEGIN 
WOLFGANG AMADEUS MOZART CAROVNÁ 

JÁN CIKKER MISTER ScROOGE 
Leoš JANÁČEK JENÚFA 
JERRY HERMAN HELLO, DoLLY! 

FLAUTA 
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]ejí pastorkyňa 
stále aktuálna 

Mária Glocková 

Začnem remm1scenciou. Pred rokmi prekážala časti 

odbornej verejnosti v košickej inscenácii npastorkyne· prí
lišná scénická .bieloba". Vraj bola symbolom chladu 
a "nemoravskosti". Dirigent Ladislav Holoubek- tolerant
n ý voči javisku. nekompromisný voči orchestru - dodal, 
že by bolo oveľa väčším prehreškom voči Janáčkovej slo
vanskej duši, keby chlad vychádzal z parti túry. Zbytočné 
extempore? Iba zdanlivo. Pretože práve chlad bol spoloč
ným menovateľom oboch inscenačných partnerov v Stát
nej opere v Banskej Bystrici, kde mala Její pastorkyňa I 3. 
novembra I 998 premiéru. 

obloženia, za ktorým cítiť aj priestor . za", asociuje vrat
kosť vzťahov. S ich .búraním" búrali sa aj dosky. Ne
príjemným treskotom podkopávali miestami aj h udobn ú 
autoritu moravského génia. Kompletný doskový celok 
vytvoril v priebehu dejstiev najprv drevený exteriér 
a interiér. v závere priečelie - kvázi nový symbol nového 
.domu· života, cez ktorého prah vstupujú JenUfa s Lacom 
už očistení. Dramaticky silný účinok dosiahol režisér n ie 
koľkými originálnymi nápadmi. Napríklad využitím vody: 
bola nielen symbolom života (mlyn), ale v 3. dejstve počas 
generálnej pauzy aj symbolom smrti (torzo mokrej . chlap-

ZÁBER z 1. DEJSTVA 

Kým niektoré scénické indície tohto naštudovania 
následne potvrdili účelovosť .prehrešku" a inscenačným 
výkladom dokázali opätovnú životaschopnosť (aj) chladu, 
tentoraz v tmavej farebnosti, chlad partitúry potvrdil vte
dajšie stanovisko dnes už nebohého dirigenta. Janáček bez 
srdca pod dirigentskou taktovkou Igora Bu liu je ťažko pri
jateľný a bez čitateľnej hudobnej polarizácie základných 
motívov (smrť a láska) je nepochopením a sklamaním. 
Hudobná dráma poznačená začiatkom nášho storočia sa 
stala v rukách inscenátorov na konci storočia synonymom 
pesimizmu, ľudskej drámy bez detailnejšieho situovania 
v priestore a čase, ale aj synonymom univerzálneho vy
užitia apelu odpustenia a katarzného účinku. Markí
zovský režisér Marián Chudovský a renomovaný scénický 
výtvarník Jozef Ciller začínajú nsvoju" drámu bez opon y. 
Na otvorenej scéne Oe opernou variáciou staršej činoher

nej témy autora?) tvoria vstupné identifikačné symboly 
sekera, zelený (akože) rozmarín a drevené dosky. Tie 
voľne lemujú a zadebňujú celý priestor javiska. Vratkosť 

čokovej" výbavičky ) . Zaujímavý dejotvorný zástoj prisúdi l 
Chudovský zboru. Exponoval ho na začiatku každého dej
stva vo funkcii akéhosi verejného svedomia, pre ktoré pla
tia kresťanské zákony a Božie prikázania. Mariánsky sym
bol religiozity v 2. dejstve stratil význam, viera .opustila" 
veriacich a jej absencia (scéna je bez madony) dávala tušiť 
prečin voči prikázaniu: nezabiješ! Celý akt vraždy aj 
s následkami - ženou Kostolníčkou je v tomto kontexte 
nielen divadelne efektný (ak sa o efekte v súvislosti s vraž
dou dá vôbec hovoriť!?), ale aj znásobuje pocity spoluviny 
všetkých zúčastnených. Ak by sme sa odvolali na Gabrielu 
Preissovú, potom .jej" Kostolníčka Petrona posiela v mene 
viery chlapčoka k Pánu Bohu za anjelička. Popisným 
a vari aj zbytočným v tejto krutej výpovednej rovine sa 
stalo opätovné .spustenie" madony počas JenUfinej mod
litby. Zbytočné bolQ aj príliš teatrálne obrátenie sa Jenufy 
už v závere opery za spomienkou na mŕtveho synčeka. Sú 
to detaily do diskusie, v tejto chvíli rešpektujem režijnú 
licenciu. 
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Z ohlasovaných interpretov ústredných postáv pútala 
najväčšiu pozornosť bývalá sólistka, dnes členka ostrav
skej opernej scény Tamara Brummerová . Jej výkon 
v úlohe Kostolníčky bez precenenia a zá roveň bez podce
nenia osta tných znesie celkove profesionálne kritériá. 
Intonačne náročné frázovanie nieslo punc premyslenosti, 
koncentrovanosti, ba aj autentickej moravskej deklamá
cie. Príkladná bola jej interpretácia dynamických odtieňov 
(motív .Ty pláčeš?"). Náročnejšieho poslucháča, akceptu
júceho vokáln e kvality mezzosopranistky pred odchodom 
z Bystrice, moh la zaskočiť niekedy široká a plochá farba 
vysokej polohy. Budila dojem nedostatočnej rezervy. 
Druhou sólistkou, bezkonkurečne obsadenou v tomto 
naštudovaní, bola Mária Tomanová-Slosiarová. Po ver
kých romantických úlohách a veristicky vypä tých partoch 
dokázala už pred Jen ufou, že vie profesionálne "prešalto
vať" a kantilénu zamen iť bez problémov za expresiu 
moderny, tentoraz špecificky nuansovanej. Od prvých 
taktov bola tragickou Jenlifou, bez úsmevu a l'udského 
tepla, akoby nepoznala život pred sklamaním. Tomanovej 
h udobné apely mrazili a dojímali zároveň. Sledujem 
umelkyňu od jej vstupu na bystrickú scénu a obdivujem 
jej dlhodobo vyrovnané a spol'ahlivé výkon y. Výni
močným výkonom zaujal Laco Stanislava Matisa. 
Tenorista disponuje dramatickou vývojovou perspektívou, 
doteraz nedostal väčšiu opernú príležitosť . Robustný 
postavou aj hlasom p ripomínal zdravý samorast a p riam 
bytostné zrastenie s postavou . Jeho sok Stevo- brniansky 
Jaromír Novotný - v porovnaní s predchádzajúcimi vý
konmi v premiérovom večeri spieval "druhú ligu" . 
Paradoxne však jeho mäkšia výrazová línia pôsobila kom
penzačne voči absencii vrúcnejšieho prejavu hudobného 
naštudovania. Pohl'ad na obsadenie inscenácie v bulletine 
dokazuje, že je opäť dielom nad rámec vlastného sólistic
kého potenciálu. Bude nesmierne náročné stabilizovať 

výkon y najmä na reprízach a po dlhšom časovom odstu
pe. Tento opus je totiž náročný nielen pre všetkých zúčast

nených, ale na tento druh "zákuska" treba mať mimoriad
nu divácku chuť. Je to sústo par excellence. 

Premiérová inscenácia bola súčasťou 5. ročníka Bansko
bystrických hudobných dní. Kvitovala som decentný spô
sob oznamu tejto skutočnosti v meste, menej už krátko 
pred samotnou premiérou. Bolo vôbec potrebné zavesiť 

nad portál iniciály festivalu, keď spôsob ich zvesenia rušil 
nielen úvodnú atmosféru a nešikovnou manipuláciou na 
okamih "znesvätil" premiérovú chvíl'u? 

Popremiérový týždeň prin iesol v za ujímavej ponuke aj 
niekol'ko ďalších hudobných podujatí. Z nich najväčší 
záujem právom vzbudil pôvodný český muzikál Mertu
Mašu Sny svätojánskych noá vo vynikajúcej interpretácii 
členov Mestského divadla z Brna. Mimoriadne vnímavé 
publikum vytvorilo skvelú atmosféru, záverečný song 
o láske dokonca znel opakovane. Sentimentálne ladený 
poslucháč konštatovaL že obe premiéry akoby anticipova
li nové slovensko -české vzťahy .. . Z ostatnej ponuky to boli 
Najkrajšie operné árie sólistov SND v spolupráci s orches
trom Komornej opery, koncert populárnych melódií 
so salónnym orchestrom Dušana Kozáka, ako aj súbor 
Musica aeterna. Záver patril saxafónovému kvartetu 
z Prahy. Dosť produkcie na to, aby umeniach tiví 
poslucháči dočasne našli nasýtenie v krátkom časovom 
úseku. l!J 

l!J HUD O BNÝ ŽIV OT] 1-2] 199 9 

KA LE l DOS KO Pj 

, Resononzen• je názov medzinárodného festi
va lu pre starú hudbu, ktorý každoročne 
v januári organizuje Konzerthous vo Viedni. 
Pravidelným sprievodným podujatím tohto fes
tivalu je výstavo o predaj starých hudobných 
nást rojov, presnejšie ich kópií. Výrobcovia 
z celého sveto so počas jedného víkendu 
nosťohujú do spoločenských priestorov 
Konzerthousu - do šatní, foyer, predsiení atď., 

ktoré naplnia do posledného kúta nepreh ľad-

ným množstvom svojich výrobkov: kópií nástro-
jov počnúc od stredoveku až po 19. storočie. 

Niet azda historického nástrojo, ktorý si 
v súčasnost i nemožno zadovážiť. Výstava sa 
stretáva s veľkým záujmom verejnosti, ktorá si 
nástroje môže vyskúšať, objednať, získať 

predstavu o spôsobe výroby, dostať informá
cie každého druhu priamo od výrobcov. Je to 
- zdá sa - prekvitajúci t rh, pastva pre oči , 

radosť z krásy a záľahy nových poznatkov. 

Historicky verné interpretácie predpokladajú o. i. aj 
primerané nástroje, pričom je spravidla nevyhnutné 
použiť verné kópie originálov. Výnimku tvoria sláčiko
vé nástroje, ktorých originály v 19. storočí stavebne 
prispôsobili potrebám silnejšieho zvuku a ktoré bez 
väčších problémov možno .vrátiť• do pôvodného 
stavu. Vel'kým problémom zostávajú plechové dycho
vé nástroje, ktorých pôvodná, bezventilová podoba 
spôsobuje dnešným hráčom vellté problémy, takže 
sa často pristúpilo k tolerovanému, lebo jednoduch
šiemu riešeniu cestou akéhosi kompromisu medzi 
kópiou originálnej podoby a modernejšieho technic
kého vybavenia nástroja_ Následkom toho bola síce 
čistá, technicky bezúhonná hra, no na druhej strane 
újma na originálnom zvuku. 
Angličan Crispian Steel-Perkins objavil v Anglicku 
trúbku vyrobenú koncom 18. storočia v kvalitativne 
pomerne dobrom stave, sám ju opravil bez väčších 
zásahov do podstaty nástroja. Zvuk tohto originálne
ho nástroja sa nepomerne lepšie snúbi s ostatnými 
dobovými nástrojmi, najmä však s rudským hlasom. 

Interpretácia starej hudby na základe princípov čo naj
väčšej historickej autent ickost i bolo donedávno domé
nou Európy, sčasti Ameriky. Roku 1990 však Masaaki 
Suzuki, žiak Tona Koopmana a Pieta Keea 
v Amste rdame, založil Bach Collegium Japan, s ktorým 
postupne realizuje a kýsi ná protivok Koopmanovej série 
nahrávok Bachových kontát (najnovšie je k dispozícii 
Vianočné ora tórium). Kritika so o týchto nahrávkach 
vyja druje s najväčším uznaním, ba nadšením. 
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TRI 

FI LHARMON IC KÉ 
VEČERY 
3. a 4. december 
Eugen Suchoň: Serenáda pre sláči 

kový orchester op. 5 
Joseph Haydn: Koncert pre husle 
a orchester C dur Hob. VIla: l 
Francesco Manfredini, Giuseppe 
Torelli, Arcangelo Corelli: vianočné 
concert i grossi 
Slovenský komorný orchester, ume
lecký vedúci Bohdan Warchal, 
Martina Fajčáková, husle 

Svätý Mikuláš priniesol do Reduty 
tentoraz naozaj bohatú a pestrú 
nádielku. Zaobišiel sa bez veľkého 
hluku a bez pompéznosti. Pozva l si na 
pomoc starých dobrých wwarchalov
cov". Vlastne, pardón za preklep, 
wwarchalovci" sú síce stále dobrí, no 
v žiadnom prípade nie sú starí. Pán 
profesor rozhodil siete pomedzi mlaď, 
využil svoje pedagogické pôsobenie 
na pôde HTF VSMU a do tímu 
Slovenského komorného orchestra 
prišla mladá, temperamentá krv. 
Staré časy sú zastúpené azda už len 
tromi skúsenými hudobn íkmi. Je 
dobre, ak sa ktosi nebojí nových tvárí 
a poskytne im dostatok priestoru. Je 
to asi tak: kto to vie robiť, nemusí sa 
báť podrazov a zrád zo strany iných 
schopných profesionálov. Bodaj by si 
túto stratégiu osvojili aj viacerí vrch
nejší činovníci, účastní na stavbe 
bašty našej hudobnej kultúry .... 

Bohdan Warchal a jeho oddaní zve
renci prejavujú dobrú vôľu aj v dra
maturgickom zmysle. Ak som kedysi 
apeloval na oživovanie programových 
stereotypov, v ostatnom čase mi akti
vity "warchalovcov" pripadajú iskri 
vejšie, členitejšie. Ich mikulášsky 
darček mal v Redute tri zásadné polo
hy. 

Prvou z nich - veď ako inak v Roku 
Eugena Suchoňa - ďalšia pocta maj
strovi. Nechcem byť farizejom a tvrdiť, 
že takéto kultúrno-spoločenské pro
jekty sú mi sympatické. Skôr naopak, 
vidím ich ako problematické a ťažko 
zvládnuteľné pri zach ovávaní logiky 
a spôsobe výberu ponúkaných diel 
a interpretov. Na druhej strane však 
viem, že Slovenský komorný orchester 
je bez akýchkoľvek poch ybností 
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oprávnený zasiahnuť do priebehu uda
lostí. navyše, ak to urobil takým šar
mantným spôsobom ako začiatkom 

decembra. Serenáda opus 5 je stimulu
júca kompozícia ovládaná primárnou 
radosťou z bytia hudby. Suchoň-bala
dik, rapsodik, Suchoií-dramatik v nej 
ešte neodhalí! naplno svoje tvorivé 
esá. Serenáda je dielom študentským, 
plným optimizmu a chuti do života. 
Neprekáža teda, ak pred dvoma 
mesiacmi znela v Redute vďaka 

komornému orchestru Amadeus 
z Poľska, a tak wwarchalovská" iniciatí
va bola duplicitná. Serenáda nie je 
za(ažkávajúdm opusom, nie je nároč
ná na časový objem. Je iskričkou a na 
úvod koncertu SKO pekne zažiarila. 

Bod číslo dva. Ak sa nemýlim, prvý 
väčší wredutový" debut huslistky Mar
tiny Fajčákovej , dnes poslucháčky 4 . 
ročníka Hudobnej a tanečnej fakul ty 
VSMU. Bohdan Warchal dal svojej 
obzvlášť talentovanej študentke krás
nu šancu. Využila ju. Haydnov Koncert 
pre husle a orchester C dur je neopotre
bovaným a vkusným tovarom. Je pri
tom zaťažkávajúcou skúškou kvality 
pre dozrievajúcu interp retačnú osob
nosť (tak, ako väčšina Haydnových 
a Mozanových kompozícií). Bez tech
niky a disciplíny je to všetko bezzubé. 
Zdá sa, že mladá huslistka je už dobre 
vyzbrojená a má aj neodmysliteľnú 

dávku zdravej odvahy a sebadôvery. 
Jej počínanie v Haydnovom koncerte 
ma upokojovalo: nič sa v zásade nerú
calo, naopak, všetko zdravo pokračo
valo aj vtedy, keď sa pritrafilo drobné 
zakolísanie. V pomalej časti Manina 
Fajčáková prezradila čosi zo svojej 
ženskej nehy, zmyslu pre lyriku a pre 
kantilénu. Nebol to prstovo hyper
technický Haydn, bola to predovšet
kým hudba. Sólistke zaň treba poďa

kovať a pogratulovať. 
už a bod tri: Vianoce. Tri vianočné 

concerti grossi. Jedn o krajšie ako 
druhé, no Corelliho Concerto g mol 
zostáva pre mňa najkrajšie. Viem, že 
to nebolo na črevách a že to teda pre 
mnohých wbarokistov" nebolo štýlovo 
fai r. Nič to. Vysnívaný ideál štýlovej 
rýdzosti a čistoty je pre mňa skôr ilú
zia, než do dôsledku reali zovateľný 

plán. Takže som schopný stále príjmať 
šťavnaté signály w warchalovcov". 
Môžem si zaželať aj trocha neškod-

ného hedonizmu, alebo nie? Jedna 
z mikulášskych maškŕtok. 

10. a !! .december 

v 
< 

Maurice Ravel: Koncert pre klavír 
a orch ester G dur 
Igor Stravinskij: Oedipus Rex 
Slovenská filharmónia, Sloven ský 
filharmonický zbor (muži) 
dirigent Jack van Steen 
zbormajster Jan Roze hnal 
Cyprien Katsaris, klavír, Miroslav 
Kopp tenor, Marta Beňačková, alt, 
Ivan Kusnjer, barytón, Jiií Sulžen ka, 
bas, Igor Pasek, tenor, Peter Rašev, 
rozprávač 

Tomu sa povie superdramaturgia! 
Uprostred decembra sme sa odrazu 

ocitli v búrlivom období prvej tretiny 
nášho dohasínajúceho storočia. 

A nielen v búrlivom období, lež aj 
v tom čase na tektonicky veľmi nepo
kojnom teritóriu Gálie. Stravinskéh o 
Oedipus Rex, to je rok 1927, Ravelov 
Koncert pre klavír a orchester G dur zasa 
rok 1931. Obdobie, keď viacerí veľkí 
tvorcovia hľadali zázračné korene 
akejsi ma ndragóry, či inej zázračnej 
kvetin y, aby z nej pre h udbu vyťažili 
blahodarnú emulziu, eliminujúcu kli
nické príznaky dlhodobej choroby. Aj 
preto je ich h udba často plná dobrých 
nápadov, brilantných postupov, občas 
aj duchaplných vtipov. V programe 
však nechýbal ani m ýtus, pátos antic
kej drámy či tichá lyrika pomalej časti 

koncertu. Nič však nebolo samoúčle 

né, n espútané. Vládla striedmosť. 

logika. Stretnutia s takouto hudbou 
' potešia. Sú totiž tiež ozdravujúce. 

Najmä ak sa o ne postarajú odbor
níci - n apríklad Jack van Steen 
a Cyprien Katsaris. Umelci, ktorí 
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v Bratislave už niekoľkokrát vysoko 
bodovali. Nie iba formá lnym koncer
tantným úvodom. ale zážitkom par 
excellence bol Ravelov Koncert 
G dur. Skladba, ktorá hádam nikoho 
neponechá bez zimomriavok. Azda 
tento skvost pre mňa znamená jedno 
z najvydarenejších Ravelových diel 
vôbec. Možno. ba určite áno. Ak si 
dodatočne premietam výkon 
Cypriena Katsarisa. som o rom pre
svedčený. Ravel sa usmieval a trblie
tal od začiatku do konca. Katsaris 
nechal naplno prehovoriť autora nád
hernej hudby. netlačil sa do popredia. 
neafektoval (nič ma nevie viac 
vyrušiť ... ). Sedel a hral. Poľahky. kon
centrovane. bravúrne, zodpovedne. 
Všetko akoby bolo úplne samozrejmé, 
nad ničím nebolo potrebné sa poza
stavovať. na nič sa pýtať. Žiadna hlava 
ponorená do dlaní. Opäť raz radosť 
z hudby. Tak by to mohlo byť čas
tejšie. 

Oedipus Rex. Možno povedať: legen
dárne dielo v globálnom kontexte 
vývoja hudobného myslenia 20. sto
ročia. kde poprednú pozíciu zaujal 
mýtus a jeho tajomný svet. Hľadanie 
zdrojov, hľadanie podstaty, hľadan ie 

utajených rezerv v pohľadoch na javy 
a udalosti okolo ďoveka. Umenie už 
mýty .neopisovalo" ani chorobne 
.nedramatizovalo" (nemôžem si na 
tomto mieste odpustiť meno Richard 
Wagner). Umenie akoby sa mýtom 
stávalo. Igor Stravinskij prvý raz vý
razne na tieto zmeny upozornil Svä
tením jari. Potom nasledovalo viacero 
podnetných partitúr a na kráľovskom 
stolci leží aj partitúra o Oidipovi 
a jeho príbehu. Nečudo. ak o toto 
dielo prejavovali záujem aj takí vykla
dači mýtu ako Claude Lévi-Strauss 
alebo Eero Tarasti. Stravinskij, možno 
aj trochu podobne ako o niekol'ko 
rokov po ňom Orff vo svojich sakrál
nych spevoch Carmina burana, odkrý
val v hudbe tvarovú prapodstatu 
Prekvapil publikum zvyknuté skôr na 
úpornú (občas až topornú) štylizáciu 
a sofistikáciu výpovede drsnou pra
hmotou. Tá nám našepkáva to známe 
Gauguinovo: .Odkiaľ prichádzame? 
Co sme? Kam smerujeme?" Zhruba 
cez takto volenú optiku hľadím na 
skladby typu Oedipus Rex. To v nich 
túžim začuť, pocítiť. V prípade prípa-
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du Jack van Steen viem. že mnohé 
z roho tam mohlo byť. Možno chvíl'a
mi zašarapatili vokalisti, hoci výkon 
Miroslava Koppa ako Oedipa, nech 
bol akokoľvek .hrdelný". vlastne dob
re vystihoval postavu. No a o Marte 
Beňačkovej ako o Iokaste sa zmieňo

vať nemusím - bola opä( skvostná. 
Produkcia Stravinského diela bola 
z môjho pohľadu jednou z najvydare
nejších produkcií za tial' len v štvrťčase 
sa ocitajúcej jubilejnej sezóny SF. 
Bodaj by takých bolo viac. 

28. a 29. január 
Johann Sebastian Bach - Leopold 
Stokowski: Toccata a fúga d mol 
Béla Bartók: 3. koncert pre klavír 
a orchester 
Modest Petrovič Musorgskij 
Maurice Ravel: Obrázky z výstavy 
Slovenská filharmónia 
dirigent James Judd 
Daniela Varínska, klavír 

Pred Vianocami som si želal. aby 
sme sa v Slovenskej filharmónii do
čkali viacerých pekn ých zážitkov 
a pochúťok. Vtedy som spomínal na 
výkon Cypriena Katsarisa a Jacka van 
Steena. Akoby som bol vyslyšaný 
a netrvalo dlho, kým sa udiala iná 
veľká udalosť. O nej je reč práve 
teraz. Približne rovnaký interpretačný 
tandem: vynikajúci dirigent a vyni
kajúci klavirista, resp. klaviristka. 
James Judd a Daniela Varínska. 
Úspech zaručený. Intelekt, mimoriad
ne precizovaná muzikalita, skrom
nosť, zmysel pre radosť z chodu vecí = 
profesionál. Všetko prebehlo tak. ako 
v decembri: bez pozénsva. Na pódiu 
zavládla pokora pred zvesťami. aké sa 

mali ozývať a ozývali sa z troch vyvo
lených kompozícií. Viem si predstaviť. 
že Srokowského transkripcia Bacho
vej Toccaty a fúgy d mol vzbudila na 
niektorých prísnych tvárach obhajcov 
štýlu a štýlovosti aj úsmevy. Viem si 
predsatviť. že ktosi iný si povedal: 
• ... do pa roma, raz za čas sem príde 
dirigent takého kalibru a vyberie si 
druhú ligu ... • 

Nech je už akokol'vek, Stokow
ského nadšenecký pokus posunúť 

Bachov organ do sveta vel'kého 
orchestra je dnes už klasikou. Svedčí 
tiež o estetických názoroch predstavi
tel'ov jednej ohromnej generácie 
hudobníkov. Aj to bol predsa istý 
.štýl". Okrem toho, v rámci posled
ného januárového sedenia v Redute 
čiasročne dramaturgicky korešpondo
valo s iným .dodatočným" vstupom 
do originálu - s Ravelovým inštru
mentačným výkladom Kartiniek. Sto
kowski v tomto smere síce na Ravela 
.nemá", ale verím, že nejeden 
z poslucháčov sedel v Redute so zata
jeným dychom. 

úvodného Bacha som prežíval 
v očakávaní niečoho celkom iného: 
Bartóka. A ešte k tomu Banóka s pani 
Danielou Varínskou. Sú ľudia, ktorí 
ešte aj v dnešnom roztatárenom svete 
prechovávajú úctu a pokoru voči 

umeniu (nielen voči interpretácii 
v užšom slova zmysle). V tom je 
Daniela Va rínska nezlornná . Nevie ísť 
inak, ako naplno. V jej prípade ísť 

naplno znamená ale čosi viac, ako 
mať veci kvalitne .nacvičené". 

Daniela Varínska je jedným zo šťast
ných prípadov v našej interpretačnej 
obci, ktorý transformuje akt interpre
tácie do vyšších sfér filozofie umenia. 
do sfér, kde si kladieme otázky o pod
state hudobného diela, o jeho du
chovnom zázemí a jeho smerovaní do 
výšin transcendentna. Béla Bartók je 
preto pre Danielu Varínsku obzvlášť 
vhodným médiom. Najmä jeho 3. 
klavírny koncert. Výsledok sa dostavil 
v každom takte. Od začiatku do 
konca, bez zaváhania. Nikdy neza
budnem, ako sa úvod pohojdával 
v nádherných banókovských orna
mentoch a a rabeskách. Nad klavírom 
pani Varínskej sa vznášalo p ierko 
a ľahúčko sa nadnášalo vďaka fluidu 
tohto úchvatného úvodu. Takýchto 
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poetizmov by som mohol aplikovať 
viacero. Stačí však zopakovať. že som 
prežil niečo mimoriadne a povzbu
dzujúce. ebol to paušál. Nebol to 
.koncert" ako spoločenská udalosť. 

Bola to vyššia forma komunikácie. 
Pokračova nie po prestávke: 
Obrázky z rystary. to je zá ruka úspe

chu. Možno ma trocha zamrzelo, že 
James Judd neprišiel s niečím menej 
,.radodaj ným". Ide o dirigenta super
triedy, kultivovaného, elegantného, 
svižného v každom prejave. Má určite 
vyvinutý zmysel pre kontakt s ľudmi, 
pretože jeho práca so Slovenskou fil
harmóniou bola z pohľadu zozadu 
ukážková a príkladná. Scény a scénky 
z Musorgského, Hartmannovej a Ra
velovej výstavy geniality defilovali 
pred poslucháčmi v prekrásnych fareb
ných kombináciách ovládaných pev
nou rukou a predovšetkým umom (čo 
v súvislosti s Kartinkami nie je vždy 
v centre pozornosti). Pre Judda to 
nebol evergreen a nespoUehal sa na 
klišé. Hľadal viac a odkrýval aj to, čo 
Musorgsk.ij alebo Ra vel ukryli, povedz
me, do druhého plánu. Koncepcia 
Jamesa Judda musela potešiť laika, ale 
aj pre náročných odborníkov bola zais
te podnetná a inšpirujúca. Ľahko si 
pritom poradil s prácou rúk, nemusel 
okolo seba víriť vzduchovú hmotu 
pohybmi, pripomínajúcimi skôr situá
cie z kováčskej vyhne, na stupienku 
nedupal, netváril sa útrpne a extaticky. 
Pritom aj on je zjavne .otrokom" 
hudby. Ale hrdým a statočným otro
kom. Všetko išlo smelo vpred. V práci 
Jamesa Judda došlo k spätnej väzbe, 
akú by súdny človek od dirigenta 
túžobne očakával vždy: pracoval 
s ohromným prehľadom a nadhľadom, 
pritom však bolo evidentné, že za 
touto nevyhnutnou extroverziou tkvie 
prenikavá in trospekcia do hudobného 
organizmu (a to platí v plnej miere aj 
o Bartókovi). 

Je to asi tak: nadšenie, um a kultivo
vanosť pri práci s ľudmi - to je to, čo 
veľký dirigent potrebuje. 

IGOR JAVORSKÝ 

PIANO BRATISLAVA 

Usporiadať medzinárodnú interpre
tačnú súťaž pre mladých adeptov 
výkonného umenia sa v dnešných 
časoch rovná donkichotstvu... Na 
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svete je dosť známych a slávn ych 
súťaží (navyše finančne dobre doto
vaných), ale mám pocit, že ísť do 
takéhoto podniku na relatívne malom 
Slovensku, kde už máme niekoľko 
súťaží s medzinárodným renomé, je 
odvaha. Napriek romu sa mi táto 
odvaha prvolezcov a rojkov páči. 

Súťaž PIANO BRATISLAVA .vymys
lela" a jej propozície navrhla prof. Ida 
Cernecká, autoritou inštitúcie zastre
šilo Konzervatórium v Bratislave na 
čele s riaditeľom Petrom Cermanom 
s niekoľkým i ďa lšími (najmä finanč

nými) spoluorganizátormi (Kyoko 
MiyamotO, Peter Dvorský, Soroptimist 
International Club Bratislava, Spo
ločnosť Eugena Suchoňa, Bohemia 
Piano, s. r. o., z Ceskej republiky, Hu
dobný fond, Nadácia • Talent", Slov
nah, a. s., VSMU Bratislava, Zdravo
projekt, a. s.). 
Vypočula som si zamyslenie prof. 

Idy Cerneckej v Slovenskom rozhlase 
(relácia Zrkadlenie) a osvoji la som si 
z neho najmä úvahu, že dnes na 
Slovensku nechýba ani tak všeobecná 
platforma pre vzdelávanie mladých 
hudobníkov prostredníctvom ZUS, 
ako skôr výberové triedy či učiliská, 
ktorých výsledky práce by mohli 
posunúť viac do povedomia Európy 
naše výnimočné talenty. Možno 
práve realizovaná súťaž PIANO BRA
TISLAVA je .žeriavom", ktOrý po
zdvihne podobné výnimočné mladé 
osobnosti na Slovensku na hviezdne 
medzinárodné nebo. 
Súťaž prebiehala pod dozorom 

medzinárodnej poroty. Na čele bola 
už spomenutá prof. Ida Cernecká 
z VSMU, čestnou predsedníčkou 
Halina Czerny-Stefanska z Poľska, ale 
pozvanie prijali aj Amalie Mallingová 
z Dánska, Elena Richterová z Ruska, 
Jii'í Skovajsa z Ceskej republiky a 
Peter Cerman za Slovensko. 

Dvojkolová súťaž PIANO BRATI
SLAVA bola 25.-27. novembra pod 
záštitou hl. mesta Slovenska Bratis
lavy. Koncert víťazov bol 27. novem
bra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca. 

Organizátori zaradili do druhého 
kola - ako podmienku - Suchoňovu 

Toccatu alebo 4. časť z jeho Metamorfóz. · 
Súťažili klaviristi zo šiestich európ
skych krajín (Rusko, Luxembursko, 
Dánsko, Slovensko, Cesko a Bul- · 
harsko). 

Nositeľ 3. ceny Martin Quist Hansen 
(1978) z Dánska hral Mozartovu 
Sonátu B dur KV 570 a Suchoňovu 
Toccatu, za ktorú mu porota udeli la 
Cenu Spoločnosti Eugena Suchoňa 
za naj lepšiu interpretáciu skladby 
E. Suchoňa. Tento útly, takmer chlap
čensky pôsobiaci klavirista ma oslnil 
precíznosťou v Mozartovi, ktorého 
podal ako lahôdku po stránke štýlovej 
i technickej. V jeho hre nezanikne ani 
jeden tón, všetko je perlivo čisté 

a jasné - bez vonkajších e fektov 
a neprimeraného dynamického vzru
chu. Toccata E. Suchoňa sa rozozvuča
la pod rukami mladého Dána ako naj
prudšia tatranská riava - s fantastic
kou brilanciou. 

Kamil Mihalov (1977, tiež 3. cena) 
zo Slovenska predniesol Lisztovu 
Famasiu quasi sonaru . Apres une /ecture 
du Dante". Tiež subtílny klavirista pre
javil v prednese vrcholne romantic
kého diela veľkú expresivitu. A hoci 
by sa v jeho hre našli malé technické 
pokfzn utia, myslím si. že celkove je to 
už mladý umelec, ktorý disponuje 
veľkým citovým nábojom a vynikajú
cou pianistickou prípravou. 

Ďalšia 3. cena sa ušla Ladislavovi 
Fančovičovi ( 1980) zo Slovenska, 
ktorý h ral Lisztov náročný virtuózny 
Mefisto valčík. Výborne pripravený kla
vmsta dokázal malé zaváhania 
v hudobnom texte preklenúť okamži
tou koncentráciou v ďalšom hudob
nom prúde. Má rád stíšenejšie dyna
mické úseky, kde efektne uplatnil 
svoje umenie úderu a nuansí v doslo
va vlasových tónoch. 

Najväčší zážitOk som mala nielen 
z ku ltivovaného Dána, ale aj z Rusky 
Ekateriny Richterovej ( 1982), ktorá 
získala 2. cenu a Cenu Spoločnosti 
Eugena Suchoňa za najlepšiu inter
pretáciu 4. časti Metamorfóz. Potvrdila 
trvalú úroveň ruskej klavírnej školy, 
ktorá doslova .ohuruje" technickou 
vyspelosťou už od školských rokov 
adeptov. Ekaterina Richterová pôsobí 
dojmom dievčatka, nástroj však rozo
znela priam s mužnou bravúrou. 
Väčšmi akcentovala baladicko-lyrický 
rozmer Metamorfóz, vychádzajúc zrej 
me zo svojho súčasného chápania 
Suchoňovho hudobného sveta. 
Skrátka: hoci mladá umelkyňa 

.dokáže v hre i .zaburácať", ešte lepšie 
vie vystihnúť tíšiny duše ... V Liszrovej 
Uhorskej rapsódii č. 2 ma zase zaujala 
rytmická ohybnosť, pestrosť a - bez-
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problémovosť hry. Liszt dokáže ryt 
mom doslova čarovať - ale i nalomiť 
neskúseného pianistu. E. Richterová 
vo svojom .uhorskom fantazírovaní# 
išla neoblomne vpred, pričom súčas

ne odkryla svet pestrých rytmických 
variácií. 

Koncert laureátov fina lizova l 
rozľahlou a náročnou Sonátou h mol 
op. 58 od F. Chopina nositel' l . ceny
Jean Mu ller ( 1979) z Luxemburska. 
Obdivovala som najm ä nadhľad. 

s akým vystaval formu sonáty, ktorú 
celostne interpretujú Jen zrelé zjavy. 
Priznám sa však. že v detailoch (dyna
micko-výrazových) sa mi viac páčili 
iní laureáti. Možno je to vec vkusu -
a azda aj celkového dojmu. ... 
PIANO BRATISLAVA má za sebou l . 
ročník. Organizátorom a všetkým 
sponzorom treba zaželať, aby sa ich 
úsilie dostalo čo najskôr do pozornos
ti Ministerstva školstva SR. ktoré mi 
akosi chýbalo v zozname tých. čo by 
sa mali podieľať na medzinárodnej 
umeleckej súťaži, reprezentujúcej 
Slovensko. 

Azda nabudúce ... 

TER ÉZIA U RSÍNYOVÁ 

FERGUSONOVA 

SPOMIENKA 

NA GERSHWINA 

Klavírny recitál. zostavený poväčšine 
z diel Georgea Gershwina, je na Slo
vensku naozaj ra ritou. Donedávna to 
bolo možno pochopiteľné, ani dnes 
však azda neprekvapí, že jeho hlav
ným protagonistom v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca (24. novembra) 
bol rodený Američan - John Fergu 
son. Prečo sa naši klaviristi (nielen) 
Gershwinovej tvorbe trochu vyhý
bajú (aspoň ja mám taký dojem). 
ťažko povedať. Na jednej strane sa vy
nára zrejme oprávnená domnienka. 
že v strednej Európe pretrváva akýsi 
duch klasicisticko-romantickej tradí
cie (Beethoven, Schubert, Schumann, 
Mendelssohn Bartholdy), na strane 
druhej však akoby sa týmto výpočtom 
zoznam skladateľov častejšie hraných 
našimi interpretmi končil. Autori 
toh to storočia, počínajúc Hinde
rnithom a Bartókom, pokračujúc Pro
kofievom. Sostakovičom a končiac 
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trebárs práve Gershwinom či Bern
steinom. zostávajú kdesi v úzadi. 
Preto musí prísť nositeľ príslušnej ná
rodnej kultúry- v tomto prípade ame
rický hudobník. aby nám .naživo" 
ukázal kvali ty a odtiene tejto hudby ... 
Navyše. z vystúpenia som mal pocit, 
že Američania zrejme tak ostro nepo
ciťujú onen rozdiel medzi hudbou 
.vážnou" a .zábavnou· . Možno aj pre
to, že neexistuje. Klasik vraví, že je 
len hudba dobrá ... a tá druhá. 

Ferguson sa pokúša na svojich 
turné po Európe, a le napríklad aj na 
Blízkom východe či po ázijských kra
jinách, predstaviť americkú kultúru. 
Jedným z jej pevných pilierov je urči

te aj hudba Georgea Gershwina, kto
rú však nemožno vnímať ani hodnotiť 
mimo kontextov jej zrodu. Co z tých
to súvislostí bolo v moci Johna 
Fergusona nám pribl ížiť, to aj učinil 
pripomenul časy Joplinových či jopli
novských ragtimov (Maple Leaf Rag, 
Tricky Fingers). s ktorými Gershwin 
vyrastaL ale aj skladbu nasledovníka 
o generáciu mladšieho, no znejúceho 
rovnako .americky" - Williama Bol 
coma (The Serpenťs Kiss). Bolcomovi 
ide o to, aby sa súčasná hudba stala 
v duch u typického šoumenstva pre 
poslucháča príťažlivejšou a zábavne
jšou, pričom sa mu darí vyhnúť sa lac
ným efektom a gýču. 

V prvej polovici programu mladý 
kl a v iri s ta zah ra l výber piesní 
z Gershwinovho Songbooku. aranžo
vaných samotným skladateľom p re 
sólový klavír. l Gor Rhytm či Who Cares 
patria k evegreenom a pritom určite 
nie sú nenáročnými odrhovačkami, 
ich interpretácia kladie nemalé náro
ky na klavírnu techniku . A tu sa u ká
zalo, akou komunikatívno u je 
Gershwinova hudba. samozrejme, ak 
je primerane zahraná - s citom pre 
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rytmus, ktorý má bližšie k jazzu ako 
k európskej tradícii (pričom napriek 
rozdielnym koreňom tu nájdeme 
paralely s tvorbou Bartóka či Proko
fieva). a so spontánnosťou. ktorá je 
tejto hudbe vlastná. Atmosféra New 
Yorku 20. a 30. rokov ožila . Prierez 
Gershwinovou tvorbou z rôznych 
období živora dokreslil osobnosť skla
dateľa, ktorý si napriek nepochybným 
vplyvom okolia vytvoril neopakova
teľný individuálny štýl. 

Druhá časť večera sa nezaobišla bez 
azda najznámejšej z Gershwinových 
kompozícií - Rhapsody In Blue. opäť 
v aranžmán skladateľa pre jeho naj
obľúbenejší nástroj . už. je to dodnes 
svieže a paradoxne .. vždy zelené" 
dielo, ktoré vynikne na klavíri rovna
ko dobre ako v orchestrálnej úprave. 
Co dodať? Aby takých koncertov bolo 
viac! 

SLAVOMÍR KR E KOVIČ 

KALEIDOSKOP 

Mozartwoche je pravidelným 
festivalovým podujatím, kto ré 
každoročne koncom januára (pri 
p ríležitosti výročia Mozartovýc h 
narodenín) v Salzburgu organizuje 
Interna tiona le Stiftung Mozarteum 
(Medzinárodná nadácia Mazarteum). 
Programy koncertov tvoria diela 
Wolfganga Amadea Mozarta a je ho 
súčasníkov a jedno dielo súčasného 
a uto ra, kto ré vzniká na objednávku 
hla vného organizátora (tohto roku 
bol touto úlohou poverený Alexander 
Goehr). Orchest rálne koncerty tohto
ročného festivalu boli v rukách 
Viedenských fi lharmonikov, ktorí hrali 
pod taktovkou leopolda Hagera, 
Riccardo Mutiho, Regera Norringtona 
a Nikolausa Harnoncourto. Orchester 
Mozartea (dirigenti Houbert Soudan 
a Ton Koopman), Camerata 
Academica (d irigent i Augustin Dumay 
a Roger Norrington), Vysokoškolský 
orcheste r Moza rtea (dirigent Dennis 
Russell Davies) o hosťuj úce súbory 
(o. i. The English Concert pod vedením 
Trevora Pinnocka , Artemis Qua rtet) 
ako aj rad sólistov (o. i. Maria Joao 
Pires, Tabea Zimmermann, Thomas 
Zehetmmair) dopÍňali bohatý program 
jed iného týždňa v zimnom 
fest ivalovom Salzburgu. 
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"Pri skúmaní podstaty jazzového rytmu 
zisťujeme. že jeho jedinečnosť pochádza 
z dvoch primárnych prameňov: z vlast-

jqzz a zvyšok tvoria traja alebo štyria bube
níci . Takýto súbor produkuje minimál
ne sedem a často až maximálne 
možný počet jedenásť pasiem. 
Pozoruhodný nie je však počet týchto 
pásiem. ale to, že šesť zo siedmich 
pásiem (v prípade 7 -ďennej skupiny) 
môže pracovať s rôznymi rytmickými 
modelmi. rozvrhn utými tak, že sa ich 
ťažké doby len zriedka stretávajú . 
Dvaja bubeníci môžu odohrať naprí
klad celé vystúpenie, ktoré trvá často 
niekoľko hodín, v navzájom križujú
cich sa rytmoch." 

nosti, ktorú jazzoví hudobníci nazývajú 
.swing' ', a z dôslednej ,demokratizácie'' 
(zrovnoprávnenia) rytmických hodnôt. 
Obidve tieto špecifiká majú výhradne 
africký pôvod." 

GUNTHER 
ScH u LLER 

A 
"K africkej hudbe sa pristupova lo 
z pozícií európskej hudby a výsledky 
skúmaní neboli konzultované so žiad
nym zasväteným Afričanom, ktorý by 
mohol buď potvrdiť, alebo vyvrátiť ich 
platnosť. Je dôležité si uvedomiť, že 
európsky uhol pohľadu v takomto prí-

o POVOD E 
/ 

JAZZOVEHO 

RYTMU 
pade nevedie len k chybným stanoviskám, či k malým dis
krepanciám vo faktoch. Keďže spôsob rytmickej organizá
cie európskej hudby je úplne odlišný. dochádza k tomu, 
že sa tieto ,objavy' diametrálne líšia od skutočného afric
kého h udobného myslenia . l tie najdôkladnejšie znotova
né príklady pred Jonesom' mali nízku hodnotu, pretože 
už ich základná orientácia bola ch yb
ná . Spomínam si trochu zahanbene na 
svoje prvé pokusy s transkripciou 
africkej hudby z nahrávok. Naivne 
som sa snažil vtesnať túto hudbu do 
európskeho časového konceptu 
a pamätám si tiež množstvo transkrip
čných problémov, s ktorými som sa -
na svoje prekvapenie - stretol. 

Najpozoruhodnejším zistením Jone
sovho výskumu je nepochybne dôkaz 
toho, čo sa už dávno rušilo, a to. že 
africká hudba vrátane bubnovania je 
plne kontrapunktická a pochopitelná 
vo svojej podstate len v polymetrických 
a polyryuruckých časových súvislos
tiach. Jones však potvrdil aj mnoho 
ďalších čŕt africkej hudby, ktoré boli 
dovtedy buď neznáme, alebo miatli 
muzikológov, že totiž: l. africké rytmic
ké myslenie je založené skôr na princí
pe priraďovania, ako na princípe dele
nia, 2. africká hudba je improvizovaná. 
ale len v určitom význame tohto slova, 

GA:"l'K. 

SPEV 

3. je improvizovaná len v rámci veľmi zložitého a prísneho 
súboru pravidiel. 
Keď hovorí Európan o polyrytmike, predstavuje si pod 

tým obvykle dve alebo viac rytmických pásiem. plynúcich 
simultánne, pričom je zachovaná vertikálna zhoda začiat
kov a koncov fráz. zhoda taktových čiar a ďalších koordi
načných bodov. Afričan na druh ej strane koncipuje poly
rytmy na oveľa širšom. zložitejšom. polyrytmicky organizo
vanom základe, v rámd ktorého sa frázy zhodujú len zried
kavo alebo sa vertikálne vôbec nezhodujú. Prvoradým 
záujmom Afričana je pracovať s tzv. križujúcimi rytmami 
(cross- rhytms)- čo najdôvtipnejšími a najzložitejšími. 

V základnom afri ckom súbore je sólový spevák, ktoré
mu odpovedá zbor, jeden alebo dvaja hráči na zvonoch, 
ktorí vyklepávajú základné nemenné rytmické modely; 
podobnú funkciu majú tlieskači (spomedzi spevákov) 
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Pr. l Polyryunická a polymetrická organizácia štandardného 
afrického súboru: tanec Sovu (Ghana), takty 32-35. 
GANK. = gankogu i, nástroj podobný zvonu, ktorý udáva 
základný sprievodný rytmus 
AXAT. = axatse, chrastidlá sprevádzajúce gankog ui 
ATSI. = atsimevu, KAG. = kagan a KID! tvoria trojč lennú sku
pinu bicích nás trojov 

.-->---, 

ZBOR 

Kl DIO KRIP 

• Vžitým názorom je, že in flexia ' a synkopovan ie v jazze 
nie sú európskeho pôvodu, pretože nám európska ,ume
lecká' hudba pre ne neposk ytuje žiaden precedens. 
Naozaj, niekoľko príkladov synkopácie, s ktorými sa v nej 
môžeme stretnúť (aj to len vo veľmi elementá rnej, ak nie 
primitívnej podobe, ako v Dvorákovej ,Novosvetskej' 
symfónii alebo v Debussyho Golliwog 's Cakewalk), bolo 
prevzatých zo zjednodušených podôb toho istého afric
kého vplyvu, ktorý nachádzame v americkej populárnej 
hudbe konca 19. storočia . Až doteraz sme však nemali 
hudobne dokumentovaný dôkaz toho. že synkopácia 
v jazze nie je nič iné ako idiomatická deformácia, plošná, 
jednorozmerná mutácia toho, čo bolo kedysi naozajstným 
polyrytmickým cha ~akterom africkej hudby. 

Historici, etnografovia a antropológovia nám poskytli 
dostatok dôkazov o tom, že africký černoch. či už ako 
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americký otrok alebo ako člen islamskej society (ako je to 
v určitých častiach západnej alebo strednej Afriky), má 
pozoruhodné schopnosti prispôsobovať svoje náboženské 
a svetské zvyky prostrediu, v ktorom žije. Počas svojho 
vyše !50-ročného pobytu v Amerike sa africký černoch 
buď násilne, alebo procesom pasívnej akulturácie v mno
hom p rispôsobil sociálnym a kultúrnym modelom belo
chov. Azda prvé a najďalekosiahlejšie zmeny v spôsobe 
života afro-amerického černocha sa prejavili v nábožen
stve a hudbe. No dokonca ani tu nešlo len o jednoduché 
preberanie konvencií belochov, ale skôr o ich adaptova
nie, pričom kdekoľvek to bolo možné, černosi ich infiltro
vali črtami chrániacimi vlastné milieu ." 

Pr. 2 Schullerova transkripcia zápisu pr. l pre nástrojové zlože
nie typické pre s kupiny 20. rokov. Pri tejto transkripcii, 
zahŕňajúcej nielen ,.skok" z kontinentu na kontinent, ale tiež 
z obdobia do obdobia, bolo- ako uvádza Schuller - nutných len 
málo zmien (viď tab.), pričom základný obsah zostal rovnaký. 

Tabu !'ka 
Gankogui 
Axatse 
Tlieskanie l 
Tlieskanie 2 
Tleskanie 3 
Tlieskanie 4 
Tlieskanie 5 
Spev 
Atsimevu 
Kid i 
Ka gan 

ban jo 
basový bubon a klavír 

čínsky blok 
tuba 

k larinet 
trúbka 
trombón 

.Prispôsobenie sa a fri ckého otroka hudbe belochov spočí

va presne v adaptovaní polymetricky a polyrytmicky chá
paných prízvukov v monometrickej a monorytmickej 
štruktúre európskej hudby. Synkopácia, teda presúvanie 
prízvukov pred alebo za hlavné doby, bola jedin ým usku
točniteľným kompromisom amerického černocha•. Tu 
spoznávame černocha s jeho záľubou ku križujúcim ryt
mom a križujúcemu prízvukovaniu (cross-accentuation), 
zachovávajúcemu túto tradíciu v rámci belošských 
hudobných štruktúr. 

Synkopácia je pre hudobníka najpriamejší spôsob zvý
raznenia ľahkých dôb inak ako ich priamou akcentáciou. 
Transformácia prirodzených vlôh pre ,protirytmickú' 
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(against-the-beat ) akcentáciu na synkopovanie umožnila 
černochom uskutočniť tri veci: znovu potvrdiť zvrchova
nosť rytmu v hierarchii hudobných elementov, nájsť spô
sob, ako zachovať rovnocennosť alebo ,demokratizáciu' 
rytmických impulzov a zachovať základné, vnútorne 
samohybné kontinuum svojej hudby spojením predchá
dzajúcich dvoch čŕt s tendenciou formu lovať všetky rytmy 
ako ,rytmizované melódie'. A to do takej miery, že všetky 
tri kvality odolávali ďalším vplyvom, pričom prežili v jazze 
ako ,swing'. 

Pr. 3 ,.God Got Plenty o'Room" 

God gO< plen ty-o' room. ~Ot plen-ty o' room. Way 

r-3--, 

plen-ty o· room. rn) Je - sus say. 

in de king-dom. God got 

1n de king-dom. 

V poznámke k piesni .God Got Plenty o' Room" F. W. 
Allen ' vysvetľuje: ,uvedená pieseň je zaznamenaná pres
ne, ako bola spievaná, n iečo v 2/8, niečo v 3/8 a niečo 
v 2/4 taktoch. Nepravidelnosti vznikli pravdepodobne 
vynechaním prestávok. Snaha rekonštruovať jednotné met
rum sa však zdala beznádejná, takže sme sa rozhodli, že 
bude rozhodne najlepšie nechať notový zápis piesne 
v tej to podobe ako charakteristickú ukážku černošského 
spevu' (kurzíva Schuller). Allenovo váhan ie pri norovaní 
piesne v rôznych metrách a jeho obrana konečného roz
hodnutia dodržať túto nepravidelnosť sú ľahko pochopi
teľné, ak si pripomenieme, že metrické zmeny od taktu 
k taktu boli vlastne na prelome 20. storočia neznáme. 
V každom prípade to, s čím sa Allen stretol, bola záľuba 
černochov v nepravidelných polyrytmických metrických 
modeloch a polyrytmoch, možno vtedy už v trochu zjed
nodušenej podobe, hoci africká h udba oplýva piesňami, 

ktoré sa zdajú nášm u západnemu uchu relatívne jedno
duché." 

.černošské rytmy, vyvíjaj úce sa v ustavičnom procese 
hudobnej asimilácie, boli nakoniec transformované do 
oveľa jednoduchších [rytmických] modelov raného jazzu. 

a tej tO ceste, obzvlášť po zrušení otroctva, zanechali 
svoje stopy rôzne spoločenské refo rmy a následné zmeny 
v spoločenských a náboženských rituáloch a v zábave. 
Tradícia pochodových skupín (marching bands) talian
skych a nemeckých emigrantov rýchlo splyn ula s pohreb
n ými procesiami černochov anglo-americké hymny 
s africkým jednohlasným a dvojhlasným spevom, z čoho 
vznikli spirituály a ich svetský dvoj ník blues. Minstrelské 
predstavenia otvorili černochom cestu do oblasti profesio
nálnej zábavy. černosi postupne absorbovali rôzne popu
lárne hudobné formy z Európy - džigy, pochody, polky, 
štvorylky, atď. - aby nakoniec splodili klavírneho potom
ka týchto foriem: ragtime.· 

., Určitý rytmický model v ragtime môže zreteľne smerovať 

k africkým križujúcim rytmom. Tento model vo svojej 

najjednoduchšej podobe f7' "7', alebo ~"7 sa 
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Gu N TH ER Sc H u LLE R 
(na r. 11. novembra 1925, New York) 

hornista, skladatel', d irigent, 
pedagóg, vydavateľ, producent, 
spisovatel' 

G. Schuller je 
neuveriteľne vše
stranným, .dvoj
domým" hudob
níkom, presvedči
vo etablovaným 
v oblasti klasickej 
hudby i jazzu. 
Lesný roh študo
va l u prvého hor
nistu Metropolitnej opery o u Roberto 
Schulza no Manhattan School of 
Music. Ešte oko teenager strávil dva 
roky oko prvý hornista v Cincin noti 
Symphony Orchestra. Od roku 1945 
zostával 14 rokov obdobnú pozíciu 
v orchestri Metropolitnej opery v New 
Yorku. 

Schullerovo bohatá pedagogická 
činnosť so zača lo no Manhatta n 
School of Music, kde vyučoval hru no 
lesnom rohu (1950 - 1963). V roku 
1963 so stol vedúcim katedry kom po
zície v Berkshire Music Center 
v Tongle-woode o roku 1970 jeho ume
leckým vedúcim spolu s dirigentom 
Seiji Ozowom. Túto funkciu zostáva l ož 
do roku 1984, keď ho vymenovali zo 
hudobného rioditel'o festivalu v Sond
point (Idaho). S týmto festivalom je 
spojené oj Schullerovo pôsobenie vo 
Schweitzerovom hudobnom inštitúte, 
kde vedie triedy dirigova nia . 
Celoživotné poznanie dirigenta, hosťu
júceho v popredných svetových 
orchestroch, vložil do svojej zatiaľ 

poslednej publikácie The Compleot 
Conductor (Oxford University Press, 
august 1997). Schuller je autorom 
množstvo die l, zo ktoré obdržal nieko
l'ko vel'mi významných ocenení. Zo 
skladbu Of Reminiscences and 
Reflections, napísanú pre Louisville 
Symphony o inšpirovanú takmer 50-
rocnym spolužitím s manželkou 
Morjorie, mu v roku 1994 udelili 
Pulitzerovu cenu zo hudbu. 

V celej hudobnej kariére Gunthero 
Schullero za ujímal dôležité miesto 
jazz. Roku 1950 so oko člen Capitol 
Bondu Milesa Davisa zúčastnil no 
nahrávaní prelomového albumu Birth 
of the Cool. V spolupráci s Johnom 
Lewisom zaviedol v polovici 50. rokov 
termín . third streom music• (hudba 
tretieho prúdu), popisujúci ich pokusy 
spájať vážnu hudbu s jozzom. 
S Johnom Lewisom tiež vytvoril v rámci 
letného programu The Lenox School of 
Jazz (1957-1960) kurz s názvom The 
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objavuje tiež v ďalších variantoch, alebo 

íkld 'l )"!'}l'J"l (V' k ' h ··t 'k'h dl h'd Ml na pn a L...l...__j . set yc pa rytffilc yc mo e ov sa n ac a za v ap e 

Leaf Rag od Scotta Joplina z roku 1899, jednej z prvých a naj trvácnejších ,rago
vých' kompozícií.) Opäť sa stretávame s polymetrickým - alebo v tomto prípa
de - bimetrickým prístupom rodeného Afričana, núteného vtesnať sa do jed
noduchého 2 /4 m odelu európskych pochodov. Ernest Borneman poznamená
va celkom presne, že tento model' 3 + 3 + 2 je ,čo sa týka pôvodu a prístupu 
nepochybne africký', ,rozdel'ujúci takt skôr metricky než prízvukmi' (kurzíva 
Schullerľ. Tu je tiež spojitosť s Jonesovým opakovaným odôvodne ním teórie, 
že ,africké frázy sú vystavané z viacerých dvoj - alebo trojdobých modelov alebo 
z ich kombinácií' .10 V tomto jednoduchom ragtimovom modeli americký čer
noch opäť presadil neskrotnú túžbu zachovať dva simultánne plynúce rytmy 
v hudobnom rámci belochov. 

Okrem toho cíti Afričan podl'a všetkých dostupných dôkazov ako zá kladnú 
rytmickú jednotku skôr to, čo my nazývame osminovou dobou, na rozdiel od 
švrtinového delenia, vlastného európskej hudbe. Aj keď neskorší výskum toto 
tvrdenie možno poprie, dnes môžeme poveda ť, že Afričan buď myslí v osmi
nových dobách, alebo pri prech odnom myslení v štvrťových dobách je v kto
romkol'vek momente schopný rovnako intenzívne vnímať delenie na osmino
vé doby11

• Toto poznanie, samozrejme, vedie k zaujímavým špekuláciám o tom, 
či tendencia v ,modernom jazze' cít iť osminovú dobu ako základnú časovú jed
notku má nejaký vzíah k africkej hudbe. Dnes je jasné, že jednou z najtrva
lejších inovácií Charlieho Parkera bo lo práve rozdelenie štyroch dôb v takte na 
osminy. Išlo tu - podobne ako pri zjavení sa nejakej podzemnej rieky -
o hudobnú reinkarnáciu impulzov predošlých generácií. uložených v podvedo
mých sférach pamäti, ktoré sa objavia až vtedy, keď n osíte!' tejto pamäti rozvi 
nie dostatočne svoju hráčsku techniku na ich zvládnutie? Túto teóriu opä( 
podporuje sku točnosť. že sa v e urópskej ,vážnej hudbe' nevyvinul a ni jeden 
porovnatel'ný trend. 

Poukáza l som už na skutočnost. že jedným z najjednoduchších príkladov pri
rodzených sklonov černochov k polyrytmickému usporiadaniu je zvyk tlieska( 
na l'ahké doby taktu. Ide naozaj o najúplnejšiu transformáciu polyrytmického 
prístupu Afri čanov, aká bola možná v jednoduchom rámci 4/4 taktu. Obidve 
rytmické pásma navzájom súperia v snahe dominovať rytmickému priebehu. 
Tento protichodný prístup je práve tým prvkom. ktorý chýba v európskej váž
nej hudbe a súčasne je prvkom tvoriacim základ pre wSwingovanie". Najlepší 
príklad tohto základného bimetrického prístupu poskytujú ranejšie a jednodu 
chšie podoby jazzu . Predstava o tom, čo mohol černoch cítiť v ranom štádiu 
prechodu afrického rytmického myslenia k jeho europeizovanému potomkovi 
získa na presvedčivosti pri vypočutí si raných nahrávok, kde sa presúva cítenie 
ťažkej doby, ktorú spájame s prvou dobou v takte, na druhú dobu. Môžeme to 
počuť u štyroch spevákov v kostole na alabamskom vidieku, vytlieskavajúcich 
vlastný sprievod k tradicionálu , When the Saints Go Marchin' In' .12 Predstavte 
si našu l. a 3. dobu na mieste nimi tlieskanej 2. a 4. doby a pocítite si lný ryt
mický ťah hudby, ktorý Afričania potrebujú cítiť vo svojej hudbe a ktorý ich 
afro-americkí potomkovia pretransformovali týmto dômyselným spôsobom." 

Pr. 4 Stan Getz, Early Autumn. Excerpt zo sóla Stana Getza, ako príklad uplatnenia 
polymetrických myšlienok v modernom jazze, sa dotýka troch základných prístupov 
k polymetrickej organizáci i: A/ navrstvenie .,nepravidelných" metier nad .,pravidelné" 
4/4 metrum - po dvoch štvortónových skupinách nasledujú dve päťtónové; B/ pre
miestnenie "pravidelných" modelov fráz mimo frázy so základným metrom -pôvod
ná fráza bola posunutá o 1/16 a podľa toho preskupená v rámci základného 4/4 metra; 
Cl kombinácia týchto dvoch prístupov v rámci celej frázy: pôvodná štruktúra frázy a jej 
nové dispozície vo vzťahu k 4/4 metru rytmickej sekcie zostala zachovaná. 

A. 
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1 Termínom swing tu Gunther Schuller označuje rytmickú kvalitu v jazze .• rytmický 
impulz jazzovej frázy". s dvoma základnými špecifikami, ktoré sa .obvykle neobjavujú 
v .klasickej' hudbe": l. so špecifickým typom akcentácie a inflexie pri hre a speve a 2. 
s (rytmickou] kontinuitou- dopredu ženúcou smernosťou- s akou sú spájané jednotli
vé tóny. (pozn. A. R.) 
2 . Demokratizáciou" rytmických hodnôt Gunther Schuller myslí tO. že .v jazze sa tzv. 
ľahké doby (alebo ľahké časti rytmických jednotiek) neh rajú rovnako ako v kl<;~sickej 

hudbe. Namiesto toho sa dostávajú na úroveň prízvučných dôb a veľmi často sú dokonca 
zdôrazňované po prízvučnej dobe. To dosahujú jazzoví hudobníci nielen udržiavaním 
dynamickej rovnosti medzi .neprízvučnými" a .prízvučnými" prvkami, ale aj zachováva
ním plnej sonority tónov, dokonca i keby mali padnúť na ľahké časti taktu" . (pozn. A. R.) 

' A. M. Jones: Studies in African Music. Londýn. Oxford Un iversity Press. 1959. 
.Anglický muzikológ A. M. Jones. ktorý strávil v Afrike podstatnú časť svojho života. ak o 
jediný zo všetkých výskumníkov pochopil, že analýzy založené na terénn ych nah ráv
kach. uskutočnené bežnými fonografickými metódami, nie sú dostatočné. Vďaka kon
zultáciám s vedúcimi (master drummer) afrických hudobníkov a využitím exaktnejších 
a spoľahlivejších nahrávacích metód nakoniec odhalil mimoriadne zložitý svet domoro
dej. neeuropeizovanej africkej hudby.· 

• Až do 50. rokov, kým Cage a Stockhausen neurobili významné experimenty v tomto 
smere. bol osamoteným predchodcom na tomtO poli v oblasti .klasickej' hudby Charles 
Jves, ktorý už v roku 1906 používal polyrytmické a polymetrické štruktúry, dlho mätúce 
klasických interpretov, no v porovnaní s výkonmi afrických hudobníkov naivné (napr. 
Ivesova Strvtá symfónia) . 

' V jazze znamená in flexia celú škálu individuá lnych prejavov frázovania vyvinutých jaz
zovými h udobníkmi, ako je prízvukovanie. nasadenie, držanie a farebné i výškové defor
movanie tónov a ich rôzne kombinácie. Jazzové inflexie boli základnou rekvizitou 
v období swingu. 

• ústupok černocha hudobnej koncepcii belochov tkvie v skutočnosti. že synkopácia 
opodstatňuje zvrchovanosť ťažkej doby. pretože synkopácia predstavuje modifikáciu, 
okrášlen ie tejto doby. teda nie je od nej nezávislá. Na druhej strane africké polymetrické 
štruktúry predpokladajú základnú rovnosť a autonómiu všetkých prízvučných dôb. Je 
tiež zaujímavé všimnúť si, že synkopácia v európskom zmysle je extrémne zriedkavá 
v africkej hudbe a objavuje sa len v najmenších rytmických hodnotách (šestnástiny). 

' W. F. Allen- C. P. Ware- L. M. Garrison: S/ave Songs of che United States. New York, A. 
Simpson & Company. 1867; reprint: New York, Oak Publications. 1965. 

• V skladbe The Easy Winners ( 1901) Scott Joplin používa model 3 + 2 + 3: rJ'l~Jjj 
• Ernest Bomeman, In: Marshall Stearn: The Story of Jazz. New York, Oxford University 
Press. 1956, str. 142. 
10 Jones: op. cit. V určitom zmysle sa to dá povedať, samozrejme, o každej hudbe. 
Napríklad kvintoly a septoly v Stravinského hudbe sú zložené z dvoj- a trojčlenných 
komponentov. Jo nesova odlišnosť. akákoľvek jemná. je rozhoduj úca. keďže napríklad 
v indickej hudbe alebo v japonskej ceremoniálnej hudbe čast i fráz väčšinou nic sú zlože
né priraďovaním dvoj - a trojtónových skupiniek, ale z podstatne väčších jednotiek. 

" Označenia štvrťových a osminových dôb sú, samozrejme, termíny požičané z európskej 
hudby a použité v súvislosti s africkou hudbou len pre názornosť. 

" Been Here and Gone, Folkways Records FA 2659 (Music from the Sou th , Vol. l O). strana 2, 
skladba 1. seq. B. 

VÝBER Z KNIHY G UNTHERA SCHULLERA: EARLY JAZZ. ITs R OOTS ANO MUSI CAL D EVELO PM ENT 

(OXFORD U NIVERSITY PRESS, N EW YO RK 1986). PRELOŽI L AUGUSTÍN REBRO. 
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Ano lytico l Histo ry of Jazz. Schulle rov 
záujem o hudob nú pedagog iku vied ol 
v roku 1967 k jeho me nova niu zo pre
zidento The New Eng la nd Conservoto
ry v Bostone, kde pôsobil 10 rokov. 
Založil tu jozzovú katedru o d va jazzo
vé súbory: The New England Conser
votory Jazz Re pertory Orchestra (hral 
napr. sklad by D. Ellingtona) o The New 
Eng land Conservo tory Ra gti me 
Ensemble, ktorý získal v ro ku 1973 
cenu Grammy zo predvedenie The Red 
Back Book od Scotta Joplino . Gunther 
Schuller tiež zrekonštruova l o p ripravil 
pred vedenie J o p li novej opery 
Treemonisha. Po dob ne zrekonštruoval 
o posmrtne p re mié rovo ! v linco ln 
Centre v roku 1989 posledné dielo 
Cha rlesa Ming uso Epitaph, ktoré 
násled ne vyšlo v Columbia/ Sony 
Reco rds. Schulle r je ti ež a utoro m 
dvoch brilant ných a na lytických kniž
ných št údi í Early Jazz: It's Raots and 
Musica/ Development o Swing Era: the 
Developmen t o f Jazz 1930- 1945. 
Roku 1993 poctil Downbeot Magazine 
Gunthe ro Schullero ce nou zo jeho 
celoživotný p rínos k jazzu. 
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a ngl. - útok, prepadn ut ie 
V prenesenom hudobnom význa me 
označuje tiež tónové na sadenie. 
V jozzovej terminológii (v na šich 

pod mie nkach jo zzovom slangu) so 
pod ottockom rozumie špecifický 
spôsob nasadzovania tónov, cha ra k
terizova ný ostrosťou o prudkosťou, 
o ko oj špecifickými od chýlkami od 
predpíso nej met rickej poz1c1e 
(predrážonie, a lebo oneskorova n ie). 
Jazzové nosodzovo nie tónov nesú
visí teda le n s výrazovými, o le oj 
s rytmickými požiadavka mi jazzo

vých hudob níkov. Ostré nasadenie 
totiž popri svojej emocio nálnej kvali
te je oj nositeľom rytmického impul
zu. Attock v jozze je spo lu s ďalšími 

art ikulačnými tónovými špecifikami 
(t imbre, vibroto, rôzne tónové d efor

mácie o pod .) jedným zo základ ných 
identi fikačných fa ktorov hráčskeho 
o speváckeho štýlu jednotl ivých jaz
zových hudobníkov. 
se 
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W 
orld music je dnes ťažko pre
hliadnutel'ným hudobným 
prúdom, ktorý od 90. rokov 
z ískava masovú popularitu. 

O tom, že ide naozaj o popularitu maso
vú, svedčí fakt, že world music sa stala 
pevnou súčasťou katalógov popred
ných vydavatel'stiev a obl'úbenou témou 
relácií komerčných rozhlasových stan íc. 
Často aj tých, ktoré sa zdráhajú do 
vysielania zaradiť jazz a lebo klasickú 
hudbu. 

Fanúšikov world music spája náklon
nosť k tomuto prúdu, no zároveň ich 
rozdel'uje hl'adanie odpovede na otáz
ku, čo je vlastne world music? Kde končí 
world music a kde sa začína napríklad 
stredný prúd pop music mimoeurópskej 
krajiny? Alebo patrí aj ten do world 
music len preto, že európskemu uchu 
znie .exoticky"? Má vôbec zmysel použí
vať termín pre niečo, čo vieme š pecifi
kovať len na základe . exotickosti" 
nášho dojmu? Je world music len účelcr 

vým výmyslom hudobných producentov, 
alebo má naozajstné opodstatnenie 
pre označenie špecifického hudobného 
prúdu? 

Odhliadnuc od toho, že v hudbe ktcr 
ré hokolvek žánru sa ťažko vymedzujú 
presné hranice, pokúsili sme sa - v záuj
me jasnejšej komunikácie aj na strán
kach nášho časopisu - do zmätku okolo 
tohto spojenia vniesť t rochu svetla ... 

Čo je world music, respektíve, čo by 
podľa vás malo označovať toto spo
jenie? 

world music 
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Marián Jaslovský 
hudobný publicista 
Potenciál nijakého hudobného idiómu nie 
je nevyčerpatel'ný. Svet sa stal vďaka elek
tronickým médiám globá lnou ded inou . 
Človeko to prirodzene ťahá k exotike. To 
sú približne tri dôvody masovej obľuby 
etnickej hudby, alebo world music, ako sa 
v poslednom čase začalo hovoriť. 

Kde končí folklór o kde začína world 
music? Vymyslel som si takýto príklad: Ak 
hrá slovenský bača na fujare pod 
Kriváňom, je to folklór. Ak s fujarou vystu
puje v Toronte na predstavení folklórneho 
súboru, je to takisto fo lklór. Keď však hrá 
v jazzovom klube, sprevádzaný mandolí
nou, už je pravdepodobné, že ide o world 
music. Takisto je pravdepodobne world 

music, keď náš bača 
hrá no austrálskom 
didjeridoo, sprevá
dzaný sľučkami zo 
sample ra a hráčom 

no tabla. 
Pre Inda je trávnica 

rovnako etnická, oko 
pre nás indický folk
lór. Hudobníci world 
music si nedávajú za 
ciel' pietn u konzervá
ciu, a le kreatívnu 
prácu s vplyvmi - o je 
jedno, či so .svojím", 

alebo .cudzím• folklórom. V globálnej 
dedine patrí hudba ka ždého každému. 

Môj vzťah k world music je komplikova
ný: som predsa len príliš prirastený 
k euroamerickej tradícii, z ktorej sa zrodil 
jazz o rock. Nemôžem predstierať, že 
rozumiem napríklad indickým ragám aj 
inak oko povrchným vníma ním farbičiek 
a atmosfé r, sémantická rovina mi bude 
navždy skrytá. A stále mám odôvodnený 
pocit, že mám ešte príliš vážne medzery 
napríklad v jazze no to, a by som so 
hurónsky pustil do dobývania nových 
území. Napriek tomu mám rád ľudí, ktorí 
do mňa čosi z toho všetkého prepašovali: 
indického bubeníka Triloko Gurtu, židov
skú ša nsoniérku Achinoam Nini, zvanú 
Noc, amerického bendžistu Bélu Flecka ... 
a takto by som mohol ešte chvíľu pokročcr 
voť. 

V informačnej spoločnosti sme si čoraz 
bližší a je isté, že hudobníci budú (aj 
vďaka samplerom o ďalším technoló
giám) čoraz častejšie používať .požičané" 

vplyvy - navyše bez toho, aby si to bez
prostredne uvedomili. Tok ich definitívne 
prijmú zo svoje. Ako keď hrá slovenský,· 
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írsky alebo africký gitarista v medziná
rodne zrozumiteľnom jazyku blues. 

Igor Wasserberger 
muzikológ 
S presnosťou terminológie si novinári vo 
svete populárnej kultúry nerobia veľké 

starosti. Vzniká množstvo označen í 

(label), ktoré- ok so ujmú - poslúžia svoj
mu ciel'u (zákony predajnosti vyžadujú 
vždy nové označenia) bez ohľadu na 
ťažkú vymedziteľnosť ich obsahu. Skúste 
len nezainteresovanému hudbyznalému 
pa rtnerovi vysvetliť rozdiel napríklad 
medzi dvoma základnými označeniami 

70. a 80. rokov rokov oko sú hard rock 
a heavy metal. World music oko termín 
i fenomén prežil skúšku času (vznikol 
a rozšíril sa v 80. rokoch a jeho závaž
nosť akce lerovala počas 90. rokov). 
Samozrejme v tejto sfére za zna menáva
me mnoho spríbuznených čiastkových 

i totožných označení: etnická hudba, 
roots music (hudba čerpojúca z koreňov 
tohcrktorého smeru), nový fo lk (ne určitý 

pojem o.i. označujúci mestských pesnič
károv so zreteľným etnickým zázemím), 
a lternatívna country, bhangra music 
(populárno hudba indických obyvotel'ov 
anglických veľkomiest) a mohli by sme 
pokračovať... Čo teda world music je? 
Jednoducho povedané (o možno zjedncr 
dušene) je to folklórno a etnická populár
na hudba z celého sveta, ktorá vplynula 
do mechanizmov hudobného biznisu 
o získala výrazný vplyv najmä v alterna
tívnej, menšinovej, ale pritom komerčne 
často zaujímavej súčasnej hudobnej 
scéne. A na d ruhej strane názov zvádza 
k mylným záverom. Preto pripomeňme, že 
výraz .svetová hudba" neznamená 
hudbu, ktorá vládne svetovej scéne; world 
music sa neusiluje o syntézu rôznych 
hudobných kultúr sveto a neoznačuje ani 
globalizáciu súčasnej scény. Vo world 
music nejde o včlenenie jednotlivých 
národných prejavov do vykryšto lizova-

' ných podôb a ngloamerickej svetovej 
populárnej hudby, ako to bývalo v minu-

world music 
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losti, ale naopak je možné niektoré prvky 
rocku a jazzu včleniť do organizmu národ

nej hudby. Jednotlivé prejavy world music 
sa v pestrej a často bizarnej zmesi obja
vujú vedľa seba a zachovávajú si svoju 
špecifi ckosť. Scéna world music tak 

zahŕňa prejavy pochádzajúce z rôznych 
krajín sveta, etnických oblastí a ku ltúr

nych sfér a je reakciou na štandardizova
nú podobu a spomalenú vývojovú dyna
miku rôznych určujúcich smerov populár

nej hudby posledných dvoch desaťročí. 

Miro Potoček 
moderátor relácie Worldbeat v rádiu 
Ragtime 

Keď hľadáte podľa názvu cestu, o ktorej 
vopred neviete ako vyzerá celá, uvažujete 

nad priliehavosťou názvu k jej vzhl'adu? 
A keď zistíte, že tá cesto obvíja celý svet 
ako sieť, neprijmete názov World road? Aj 

spojenie world music je názov, obyčajný 

term ín, no s neobyčajným pozadím. 
Skrýva sa za ním množstvo hudobných 
štýlov - toľko, koľko je na 
Zemi národov, štýlov sia

hajúcich až do zahmlenej 
minulosti, k samotnému 

obja veniu hudby. Áno, 
k OBJAVEN IU, pretože 
človek hudbu nevymyslel, 

ale iba objavil, tak ako 
všetko ostatné, o čom si 

namýšľa, že to vymyslel. 
World music uráža našu 
namyslenosť na moder

nosť, búra rasové, generačné, kultúrne 

a ideové bariéry a pokiaľ bude mať také
to účin ky, môžeme ju považovať zo pozi
tívnu. Je to teda spev lovca z pralesa, 

Dvorákove Slovanské tance, folklórom 
okorenené nahrávky Transglobol Under

ground. Ostatné je záležitosťou kvalitatív
nej úrovne nášho hudobného vnímania 
a schopností tvorcu. Ale najdôležitejším 

prínosom world music je fakt, že zasahu
je celú planétu Zem a dáva šancu aj umel

com, ktorí ne pochádzajú zo začarova
ného kruhu angloamerickej popscény. 

Petr Doružka 
hudobný publicista 

Úplne s vami súhlasím v jednej veci: kedy
koľvek sa človek snaží vytvoriť z bežne 
používaného hudobného termínu exaktne 

definovaný žáner, dostane sa do problé
mov. Dvojnásobne to platí o bezpochyby 

vágnom označení world music. Myslím si 
však, že tí, ktorí tento termín pôvodne 
zaviedli, sa snažili vyjadriť i nasledujúce 

world music world music 
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posolstvo: nemali by sme konečne prestať 

na tú rozmanitú hudbu našej planéty pre

stať aplikovať naše špecificky európske (či 
euroamerické) hľadiská o no základe 
našej ,vážnej" a . populárnej" hudby 

vymedzovať všetko, čo prichádza zvonku 
a ko hudbu , etnickú" či ,exotickú"? Takéto 

označenia so sebou totiž prinášajú t rochu 
nevhodnú príchuť o vytvárajú teda akési 
geto žánrov, s ktorými si my, Európania, 

nevie me rody. Je to podobná situácia, ako 
keby Japonci tvrdili, že Bach bol ,etnický" 

skladateľ z Európy. 
A práve túto nevhodnosť malo zotrieť 

spojenie world music, ktoré uvádza všetky 

žánre na jednu p latformu, snaží so ich 

vymaniť z izolácie, akceptuje ich integrá
ciu o pritom nevyhnutne slúži aj ako rafi
novaná marketingová zbraň - ako v pozi
tívnom, tok i v negatívnom zmysle. Ak je 

teda world music termínom bez jasnej 

hudobnej definície, nerobme si s tým sta
rosti. Do world music patrí práve tok 
africký pop, klasická hudba z Indie, či 

rituálne spevy z Ticho
moria - a pokiaľ teda 

tento s logan po-moze 
l'uďom na ich dobrodruž-

~ nej ceste pri objavova
ní nepoznanej hudby, je 

ä to viac než v poriadku; 
j pokiaľ s ním podl'a svojich 

potrieb manipulujú mog
; náti gramofónového prie

~ myslu, ťažko im v tom 
~ 

zabránime. 
Napokon, world music nie je ničím 

novým o k jej priekopníko m môžeme 
pokojne zahrnúť všetkých, ktorí vytvárali 

kontakty medzi odlišnými kultúrami -

Bélu Bortóko ako aj amerických jozzmo
nov, Elvisa Presleyho či misionárov, ktorí 
so sebou priviezli do Afriky akordeón. 

Skupina Ghymes 
Hudobná skupina Ghymes vznikla pred 
pätnástimi rokmi spojením hudobníkov, 
ktorí hrali rock, vážnu hudbu alebo tzv. 
starú hudbu. Spočiatku uvádzali tradičnú 

ľudovú hudbu z regiónov Karpatskej kotli

ny. Posledné roky znamenali pre skupinu 
,očistec", k ľudovým motívom sa pridali 
tvorivé ambície a vzni klo jedinečná 

,Hudba Ghymes". Pri tradičných hudob

ných nástrojoch (husle, gajdy, ko bza, 

lutna) so objavil saxofó n i bicie a vznikli 
improvizácie. Bez toho, že by sme si to vši
mli alebo chceli, skupina sa zaradila d o 
kategórie world music. t2 
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SPRIEVODCA 
INTERNETOM 

Na tomto mieste pre vás budeme 
pravidelne vyberať a hodnotiť inter
netové stránky zamerané na klasic
kú hudbu, jazz a world music. 
Začneme britskou scénou . 

CLASSICAL MUSIC WEB RING 

www.orchestranet.co.ukj ring.html 
Je výborným odrazovým mostíkom pre 
surfovanie po stránkach o klasickej 
hudbe vôbec. Je stále sa rozširujúcou 
reťazou stoviek tematicky podobných 
stránok z celého sveta . Vstup do globál
neho .prsteňa" je zdarma. Ak máte záu
jem zaregistrovať svoju st ránku, stačí 

vyplniť vstupný formulár.. . 

BRITISH MUSIC PAGE 

easyweb.easynet.co. uk;-sncj british.htm l 
Britská hudobná stránka obsahuje vybra
né články (profily niekorkých britských 
dirigentov-skladatel'ov, portrét skladatel'a 
Harryho Farjeona, profily 12 skladatel'ov 
zábavnej hudby, príspevok o britských 
symfóniách, ktoré vznikli počas alebo 
ako reakcie na 2. svetovú vojnu ), tip na 
počúvanie, register o skladatel'och, strán
ku Britskej hudobnej spoločnosti , infor
mácie z koncertného života, audionovin
ku mesiaca, linky na mnoho ďalších strán 
a man ifest. 
Britskú hudobnú spoločnost (B ritish 
Music Society) založili roku 1979 niekoľ

kí nadšenci, aby zmenili ľahostajný 

postOj verejnosti k mnohým dobrým, no 
málo známym britským, nielen súčas
ným, skladateľom. 

BMIC 

www.bmic.co.uk 
Stránka Britského hudobného informač

ného strediska (British Music Infor
mation Centre) je slušn ým informačným 
materiálom z oblasti súčasnej hudby vo 
Veľkej Británii. Ponúka tematický adre
sár skladatel'ov, interpretOv a vydava
tel'ov, kontakty na odborné hudobné 
školy a pnbuzné inštitúcie po celej kraji
ne, ako aj avíza koncertných podujatí. 

THE AssociATION 
OF BRITISH 0RC H ES TRAS 

www.orchestranet.co.ukj abo.html 
Asociácia britských orchestrov bola zalo
žená roku 1947 za účelom podporovať 
a hájiť kolektívne záujmy zamestnancov 
britských orchestrov - hráčov, adminis
tratívy i manažmentu. Clenmi asociácie 
sú najvýznamnejšie britské symfonické 
orchestre, regionálne telesá, komorné 
orchestre, ale i malé špecializované an
sámble, mládežnícke orchestre a or
chestre konzervatórií. Na tejto stránke 
ďalej nájdete plán najbližších aktivít aso
ciácie, materiál o rozsiahlom vzdeláva
com projekte Orchestras NOW a dôležité 
kontakty. 
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VEĽKA PATKA 

Zrejme sme sa už viacerí zmie
rili s tým, že hudobný zážitok 
dávno nie je iba v moci našich 
vlastných schopností a možno- t 
stí zabezpečiť si ho živým kon- \ 
taktom s hudobným prejavom. 
Pravdepodobne oveľa častejšie 
vnímame hudbu sprostredko-
vane - pomocou zvukových 
alebo audiovizuálnych zázna-
mov. Do reťazca sprostredku-
júceho hu-dobný zážitok sa 
zrejme nenávrame dostal zvu
kový nosič - médium, ktoré je 
dnes stredobodom veľkolepej 

mašinérie hu-dobného prie
myslu. 

O globá lny koláč trhu 
hudobného priemyslu sa delia predovšetkým naJvacsJe 
nadnárodné koncerny- v súčasnosti sa hovorí o tzv. "veľ
kej päťke", inak aj "majors·. Túto skupinu tvoria: 
Universal Music (do minulého roka na našom trhu 
PolyGram), BMG, EMI, Warner Music a Sony Music. Po 
roku 1989 a najmä po vzniku samostatného štátu sa tieto 
nadnárodné spoločnosti etablovali prostredníctvom svo
jich pobočiek aj u nás. 
Počiatky EMI, najstaršej spoločnosti "veľkej päťky", sia

hajú až do roku 1897 a sú úzko spojené s vývojom hudob
ného priemyslu. Niekdajšia londýnska Gramophone 
Company plánovala pôvodne podnikať s gramofónmi 
a prvými zvukovými nosičmi. Aj keď jej prvé nahrávky 
tvoril muzikálový a dychovkový repertoár, historické 
nahrávky Enrica Carusa v milánskom hoteli v roku 1902 
predznamenali dominantnú pozíciu klasickej hudby 
v prvej fáze vývoja hudobného priemyslu. V 30. rokoch 
poznamenaných hospodárskou krízou sa táto spoločnosť, 

medzičasom preslávená pod značkou .H1s MASTER's Vo1cE", 
spojila so svojím najväčším konkurentom Columbia 
Graphophone Company, a vznikla Electric and Musica! 
Industries (EMI). Dodnes .funguje" prvé špecializované 
nahrávacie štúdio na svete na Abbey Road č. 3 v Londýne 
otvorené v roku 1931. EMI sa v medzivojnovom období 
preslávila menami ako Yehudi Menuhin, Benjamina Gigli, 
neskôr Herbert von Karajan či Maria Callas. Pre spoloč
nosť pracoval napríklad legendárny producent George 
Martin, manažujúci skupinu Beatles. Jednou z mnohých 
pobočiek spoločnosti po celom svete je slovenská Monitor
EMI Slovakia, podľa informácií IFPI (International 
Federation of Phonografic Industry) udržiavajúca si 
v minulom roku druhé miesto na našom trhu. EMI vydá
va hudbu rôznych žánrov: EMI CLASSICS a YIRGIN CLASSICS 
(Nigel Kennedy, Roger Norrington, Riccardo Muti , 
Roberto Alagna ... ) sú názvy katalógov pre klasickú hudbu, 

BLUE NorE je jazzovou edíciou 
(Cassandra Wilson, John Sco
field, Dexter Gordon ... ) a world 
music mapujú edície REALWORLD 
(Peter Gabriel, YoussuN'Dour...) 
a HEMISPHERE. 

Globálne najúspešnejšou spo
ločnosťou vo vydávaní hudob
ných nosičov bola donedávna 
WARNER MUSIC GROUP, súčas( 

koncernu Time Warner. Na 
našom trhu obsadila v minu
lom roku piate miesto. 
Mimoriadne aktívna slovenská 
pobočka (vrátane pozornosti 
venovanej klasickej hudbe 
a jazzu) patrí spolu s ďalšími 25 
pobočkami v 20 európskych 

krajinách pod centrálu Warner Music Europe so sídlom 
v Londýne. Každá európska pobočka má tri oddelenia: 
Warner Electra Atlantic (WEA), 
East West a Warner Classics. 
Warner Classics, zamieravajú
ca sa na klasickú hudbu, jazz 
a world music, vznikla v 90. 
rokoch odkúpením piatich 
značiek. ERATO je pôvodne štát
na francúzska značka, ktorá 
od roku 1997 ponúka okrem 
klasiky aj world music pod 
značkou DnouR (Mísia) . 
Pôvodne ne-mecká značka 
TELDEC sa preslávila naprí
klad edíciou DAS ALTE WERK 
(Nicolaus Harnoncourt) . 
Americká značka NoNESUCH sa špe
cializuje najmä na hudbu 20. sto
ročia (Philip Glass, John Adams, 
Kronos Quartet, Gidon Kremer, 
Bill Frisell, John Zorn, world 
music ... ) a FINLANDIA zasa na škan
dinávskych autorov a interpretov 
(Joonas Kokkonen, Einojuhani 
Rautavaara ... ). 

Spoločnosť SoNY Mus1c sa na 
slovenskom trhu spojila s úspešnou 
česko-slovenskou skupinou Bonton. 
Sony sa okrem pop music venuje aj 
klasickej hudbe, jazzu a world music -
spoločnosť ponúka•napríklad ambiciózny 
dvanásťdielny cyklus z tvorby Gyorgya 
Ligetiho Ligeti Edition, Bernstein 
Century s Leonardom Bernsteinom, 
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Zubinom Mehtom. Vlastní tiež jednu z najznámejších 
značiek pre world music Windham Hill. no dominantná 
časť jej jazzového katalógu prechádza od l. apríla t.r. pod 
expandujúcu skupinu Universal Music Group. Na sloven
skom trhu pôsobí BMG od roku 1994 - posledné dva roky 
si udržiava dominantnú pozíciu vo vydávaní domácej 
tvorby (prevažne pop 
music) a v celkovom hod
notení podielu na minu
loročnom slovenskom 
hudobnom trhu sa 
umiestnila na treťom 

mieste. 

Milesa Davisa. Herbieho Hancocka, ale aj Mahavishnu 
Orchestra, Weather Report či Wyntona Marsa lisa. Francúz 
Alan Stivell zase reprezentuje world music. 

O posledné novinky 
v oblasti hudobného 
priemyslu sa postarali 
spoločnosti POLYGRAM 

a UNIVERSAL Mus1c. 
Partner Sony Music - firma Bonton je vlastníkom 

Opusu, bývalého štátneho monopolného vydavateľstva na 
slovenskom trhu. Sony Music/Bonton si v roku 1998 
udržala na našom trhu štvrté miesto. 

Počiatky tohto mamu

BMG (Bertelsmann Music Group). jedna z divízií 
mediálnej nadnárodnej spoločnosti Bertelsmann Media, je 

tieho podniku siahajú do roku 1898, keď firma Siemens 
založila DEUTSCH E GRAMMOPHON GESELLSCHAFT- prVÚ spoloč

nosť koncernu PolyGram. Koncom minulého roka sa 
väčšinovým vlastníkom PolyGramu stala predovšetkým 
liehovinárska firma Seagram. vlastniaca spoločnosť 

síce najmladším členom "veľkej 

päťky", no s najdynamickejším vzo
stupom za posledných 15 rokov. Jej 
základ tvoria značky RCA, ARIOLA 
a AR ISTA. žánrovou dominantou spo
ločnosti je pop music (Whitney 
Houston, David Bowie, Annie 
Lennox, Garbage ... ), no sn ahou spolo
čnosti je rozširovať zatiaľ .slabší" 
podiel na trhu s klasickou hudbou. 
Hlavnými značkami pre klasickú 
hudbu sú RCA VICTOR, DEuTscHE 
HARMONIA MU NDI a ARTE NOVA- Orien to
vaná na cenovo prístupné tituly. Pre 
BMG nahrávajú napríklad Monserrat 
Caballé, James Galway, David Slatkin . 
Spoločnosť produkovala nedávny 
záznam z naštudovania opery 
Turandot v Zakázanom meste so 

Universal. Spojen ím PolyGramu 
a Universal Music vznik ol gigant 
Universal Music Group. ktorý s naj
vacsou pravdepodobnosťou ohrozí 
dominanciu spoločnosti Warner Music 
Group. Na globálnom trhu s klasickou 
h udbou obsadí táto fúzia bezkonku
renčných 40%. Universal Music Group, 
s pobočkami v 59 k rajinách sveta .• pre
dáva" napr ík lad Cecíliu Barto liovú, 
Luciana Pavarottiho. Valerija Gergijeva, 
Johna Eliota Gardinera, B. B. Kinga. Do 
tejtO skupiny patrí napríklad DEUTSCHE 

~ GRAMMOPHON, PHI LI PS MUSIC GROUP, ale aj 
~ najväčší operný kata lóg DECCA. Poly
~ Gram, dnes už súčasť UMG. zaujal 
o v minulom roku prvé miesto na sloven
§ 
.- skom trhu. 
~ AS 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

John Tovener píše oratórium no uvíta
nie nového tisícročia s názvom Fa/l 
and Resurrectian (Pád o vzkriesenie), 
ktoré popisuje históriu ľudstvo o je 
venované sklodoteľovmu blízkemu 
priateľovi Princovi z Walesu. Premiéra 
so uskutoční v londýnskej Katedrále 
svätého Pavla. 

Requiem for My Friend (Rekviem pre 
môjho priateľa) od Zbigniewa 
Preisnera, popredného poľského 

skladatelo filmovej hudby, dlhoroč
ného spolupracovníka veľkého 
režiséra Krzysztofa Kieslowského, 
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zažilo svoju opulentnú premiéru no 
jeseň 1998 vo Varšave. Uprostred 
neustále sa posúvojúceho objem
ného javiska Veľkého d ivadlo boli 
rozmiestnení sólisti, zbor a orches
ter spolu s horiacimi fakľami a sve
telnými efektmi: Gesamtkunstwerk 
alias multimediálne dielo. Sklada
teľov komentár: wOtrovuje mo spô
sob prezentácie koncertov. Obecen
stvo má mať možnosť vidieť oj 
počuť hudbu. Preto je moje Rekviem 
totálnym predstavením, nie koncer
tom.'" (Recenziu nahrávky SO-minú
tového diela pozri na str. 46) 

Premiéra nového diela Jano Klusáka 
Zemský ráj to no pohled, venovaného 
pamiatke Bedi'icho Smetanu, zaznelo 
no jednom z januárových koncertov 
Českej filharmónie pod taktovkou 
J ii'ího Belohlávko. Dirigent rešpekto
val oj sklodoteľovu požiadavku, aby 
so pred touto kompozíciou vždy hralo 
časť Smetonovho cyklu Má vlast. ČF 
uviedlo symfonickú báseň Z českých 
luhu o háju. Spätosť s odkazom ver
kého českého klasika evokuje oj citát 
zo Smetanovej klavírnej skladby. 
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ORCHESTER 
v , 

CO S NIM? 
DIALÓG MARKA PIAČEKA A PETRA lAGARA 

O PHILIPOVI GLASSOVI , SYMFONIZME NA KONCI STOROČIA, 

SENTIMENTALITE A VEKU. 

MP Na Slovensku mladí skladatelia 
nepíšu, resp. vel'mi málo píšu pre 
orchestre, a to z rôznych dôvodov. Na 
Západe však vel'a skladatel'ov, z kto
rých viacerí boli vol'akedy veľkí nová
tori (Glass, Adams, Reich ... ) píše teraz 
práve pre orchester. 
PZ Myslím, že vel'kú úlohu pri 
neochote písať pre orchester zohráva 
uprednostňovanie zvukovej stránky 
ctiela Ue to dedičstvo Novej hudby) 
a autori, idúc za touto vidinou, na
rážajú na tradičný, "ošúchaný" or
chestrálny zvuk. Stretol som sa aj 
s takto formulovaným názorom: koho 
dnes už zaujíma zdvojenie fagotu 
s violončelom? 
MP V dnešnej dobe to napn'klad zau
júna Philipa Glassa. Veď Glass bol tiež 
predstavitel'om jedného z avantgard
ných smerov v povojnovej hudbe. 
A teraz píše skladby ako Heroes 
Symphony, ltaipu, The Canyon, Husľový 
koncert, "Low" Symphony, všetky pre 
veľký symfonický orchester. 
PZ Rozhodujúce tiež je, že na Slo
vensku niet orchestrálneho drama
turga, ktorý by s odvahou zaradil do 
programu dielo súčasného autora, 
orchestrálni hráči celkom stratili kon
takt s touto hudbou, panujú o nej 
veľké predsudky, nikomu sa nechce 
s nimi bojovať. 
MP Treba si založiť vlastný orchester. 
Ale financovať sa dá iba malý súbor, 
a tak problematika "vel'kého", monu
mentálneho zvuku, aký dosahujú ame
rickí skladatelia, zostáva neriešená. 
PZ Presne tak. Táto cesta nie je schod
ná. Oveľa prirodzenejšie sa mi zdá, ak 
sa v orchestroch popri Cajkovskom 
a Ravelovi vždy uvádzajú aj nové 
diela. Vtedy môže vzniknúť spätná 
väzba medzi tvorbou a praxou. 
MP V Amerike to skladatelia vyriešili 
tak, že vo zvuku sa prispôsobili Caj
kovskému, a možno ich uvádzať aj 
v konzervatívnom prostredí. Je zaují
mavé, že sa prispôsobujú iba vtedy, 
keď pracujú s veľkým orchestrom; so 
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PHILIP GLASS 

SVOJimi vlastnými súbormi dosahujú 
nové, dosiaľ nepočuté výsledky. 
PZ Keď hovorúne o amerických skla
datel'och, mám stále na mysU ten ich 
úzkostlivý profesionalizmus (to nezna
mená, že tu, v Európe, neexistuje). 
MP Máš na mysli asi profesionálne 
zvládnuté pravidlá klasickej inštru
mentácie ... 
PZ Áno, pripadá mi to tak, ani čo by 
orchestrálne komponovanie bolo pre 
nich to isté ako zloženie regálu na 
knihy. Dobrý regál musí pevne stáť na 
nohách, dobrá skladba musí prezen
tovať orchester ako mnohofarebný 
nástroj, s pôsobivým tutti a kontrast 
nými sólami. Otázka znie, či sa tento 
prístup líši od tvojho, keď hovoríš, že 
sa snažíš písať takú hudbu, aká je pre 
zvolený nástroj vlastná. 
MP Ach, to je téma na dlhý rozhovor. 
Ale stručne: napríklad Adams využíva 
neskororomanticku harmóniu, ktorá, 
na rozdiel od jeho vzorov, dianie 
v hudbe neposúva, pôsobí skôr static
ky. Adamsov orchester znie "dobre", 
v podstate tradične, ale hudba je 
úplne nová. No u Glassa orchester 
znie tradične a aj hudba je tradičná. 
Mám problém s tým, že Glass recyklo
val hudbu Ena a Bowieho (takých 
progresívnych autorov) do vel'mi· 
konvenčnej podoby, prístupnej 
dokonca aj malomestskému poslu-

cháčovi symfonickej hudby. 
PZ Aký máš vlastne vzťah k hudbe 
Philipa Glassa? 
MP Všeobecne? Dobrý, pozitívny, 
vel'a jeho skladieb sa mi páči. 1000 
Airplanes on the Roof a lebo Hydrogen 
Jukebox asi najviac. Zo starších sa mi 
páči Einstein na pláži, ale mám prob
lém práve s jeho najnovšími orches
trálnymi skladbami. 
PZ Počul si hudbu k filmu Kundun? Ja 
som z nej mal pocit, že niekto chce 
ušiť na tibetskú hudbu pekné rúcho. 
MP Ale veď to je pravda. Mne sa páči
lo práve to, že sa neštylizoval do úlohy 
dajakého znalca tibetskej hudby, že sa 
ju nesnažil napodobiť, ani ju trápne 
nezneužil, ale z vlastnej hudby vytvo
ril pre ňu vhodné prostredie. 
PZ Aký je rozdiel medzi "výťahovou" 
hudbou a hudbou k filmu Kundun? 
MP Myslíš, že Kundun zaváňa akousi 
"ezoterikou"? 
PZ Tak trochu, ale pri počúvaní sa 
predovšetkým pýtam, či spojenie 
autentickej rituálnej hudby s európ
skymi kategóriami hudobného mysle
nia nie je násilné. Ci by v prípade 
filmu o 14. dalajlámovi nebolo vhod
nejšie použiť autentickú hudbu. Ešte 
dôležitejšie je, ako táto hudba obstojí 
bez obrazu. 
MP Práve u Glassa som nemal pocit 
zo zneužitia tibetskej hudby, lebo 
napríklad to, ako sa spracovávala 
v európskej elektroakustickej hudbe, 
bolo násilnejšie. Glass iba zapojil do 
"svojej" hudby tibetské "motívy", 
ktoré vlastne nie sú vôbec vzdialené 
jeho hudobnému mysleniu. 
PZ Co ti zišlo na um, keď si prvý raz 
počulltaipu, vel'ké vokálno-symfonic
ké ctielo inšpirované najväčšou prie
hradou na svete? 
MP Pýtal som sa , či u nás niekto 
nenapísal v 50. rokoch kantátu Ora-

, va. Tak velíni mi to pripomenulo našu 
"angažovanú" tvorbu. A čo zišlo na 
um tebe? 
PZ Bol som už ušetrený prvotného 
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šoku, lebo som tušil, o čo asi pôjde, 
a rozmýšľa l som o tom, či niektorí 
ľudia nemajú geneticky zakódovaný 
sklon k prehnanej sentimentalite, 
ktorý sa prejaví až v zrelom veku. Na 
tom nemusí byť nič odsúdeniahodné, 
v podstate je to ľudské. ale v prípade 
umelca nebezpečné a u Glassa ma to 
veľmi prekvapuje. 
MP Otázne je, či 10 uňho prichádza 
s vekom, alebo či nebol sentimentál
ny už keď písal hudbu k filmu 
Koyaanisqatsi. Myslím, že Einstein bol 
ešte dosť .,triezvy", resp. že išlo viac 
o štruktúru hudby, o prácu s hudob
ným materiálom. V najnovších die
lach sa akoby snaží vyjadri( hudbou 
nejaké posolstvo. 
PZ Koyaanisqatsi nepôsobí na mňa 
sentimentálne. 
MP Ale veď ten film má posolstvo. 
PZ Áno, ale nečíha na teba za každým 
taktom. Keď sa pozeráš na film. vidíš 
iba neutrálne obrazy, kde-tu je zdôraz
nený motív civilizácie ako mravenis
ka. Všetko sa mení, vzniká, zaniká ... 
MP Koyaanisqatsi iba konštatuje (hoci 
slovo .koyaanisqatsi" evokuje naše 
známe .memento"), naproti tomu 
ltaipu oslavuje: ľudský um, schopnosť 
pretvárať prírodu ... 

Zaujíma ma. či tento pátos nesúvisí 
s použitím orchestra - pokiaľ Glass 
písal pre malé zoskupenia, nebol sen
timentálny, ani patetický. Keď mal 
k dispozícii veľký symfonický orches
ter. zrazu akoby .musel" písať monu
mentálne, akoby sa patrilo, aby 
v skladbe bol pátos. A to sa týka aj 
iných skladatel'ov - Adams, Jarrett ... 
PZ A možno títo skladatelia majú 
preto také rovnaké apriórne chápanie 
orchestra ako veľkého média pre 
veľké témy, lebo vyrastali na eklektic
kej zmesi hudobných žánrov (rock'n'
roll, Beatles, dychovky) a pred or
chestrom mali zvláštny rešpekt. 
MP Majú asi jednu príručku inštru

mentácie. Mne sa zdá, 
že napriek všetkému 
Hydrogen luke-box. 
ktorý je pre malé 
zoskupenie, má 

vel'ké posolstvo 
(asi to súvisí 
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s Ginsbergovou poez1ou 
a s témami, ktoré sa nás 
bezprostredne dotýkajú 
podobne ako 
Koyaanisqatsi), a nepôso
bí to tak trápne ako 
Itaipu - prečo? 

PZ Možno otázka znie 
inak: dá sa dnes napísať 
skladba pre vel'ký or
chester, pritom dodržať 
všetky prirodzené zákonitosti tvorby 
orchestrálneho zvuku a neupadnúť 
do prehnanej monumentalizujúcej 
polohy? 
MP Ak pozorujeme Adamsovu tvor
bu, tak všetky .,najprogresívnejšie" 
skladby nenapísal pre štandardný 
orchester, ale len pre dychové nástro
je (Grand Piano/a Music, Fearful 
Symmelries), pre sláčikové nástroje 
(Shaker Loops) éll~ho pre komorný 
schonbergovsk )' orchester (Chamber 
Symphony). Nazdávam sa, že najviac klišé 
používa práve v skladbách pre velký 
symfonický orchester. ako napríklad 
v Hannonielehre, ElDorado, Eros Piano. 
PZ Vrátim sa späť ku geneticky zakó
dovanej sentimentalite zrelého veku. 
Rozmýšľam nad Mendelssohnom, 
o ktorom sa hovorí, že najzaujíma
vejšiu hudbu písal, keď bol vel'mi 
mladý, a že od istého bodu sa z nej 
vytratil nadhľad, Hindemith, Villa
Lobos tak isto ... 
MP ... Ro?sini či Sibelius radšej prestali. .. 
PZ Ale Janáček sa v päťdesiatke len 
rozbiehal... 
MP ... Stravinskij neustále začínal. 
PZ Ak si môžem dovoliť ten luxus 
hodnotiť to, tak Itaipu mi najviac pri
pomína osud spomínaných sklada
teľov, inými slovami: zdá sa, že šesť
desiatročný Glass má celkom inú 
motiváciu komponovať, ako mal pred 
tridsiatimi rokmi. Lenže akú? Akoby 
mu všeobecný záujem o jeho tvorbu 
uberal zo schopnosti sústrediť sa na 
to, čo je hlboko v ňom. 
MP Hoci teraz (Hydrogen Jukebox, 
Kundun) sa priznáva k záujmu o bud
hizmus - nezdá sa mi teda, že by 
nemal záujem sústrediť sa ... 
PZ Možno sme len príliš nároční. 

Možno Glass potrebuje napísať n ie
kol'ko takýchto skladieb, aby mohol 
prísť s jednou prenikavou. dobrou. Aj 
prvé tri syrrúónie Cajkovského sa už 
dnes hrajú iba zriedkavo. 
MP Reich spočiatku písal štrukturálnu 
hudbu. venoval sa výskumu hudob
ných štruktúr. teraz, keď ich zvládol, 
začal písať skladby plné posolstiev -

Tehillim, Different 
Trains ... 
PZ Ale Differenc Trains 
na teba pôsobí tak iba 
preto, lebo obsa h uje 
text, ktorý zvýrazňuje 
posolstvo - ja to posol
stvo v hudbe vôbec ne
cítim, pre mňa je to 
štúdia rytmických a me
lodických vzorcov reči. 

MP Máš pravdu, v lTaipu zo samotnej 
hudby cítiš, že ide o vel'kú elektráreň. 

A naopak - spievaný text (pôvodná 
indiánska história zaplaveného mies
ta) skladbu posúva do .,abstraktnejšej" 
roviny. 
PZ V Reichovom prípade h udba zauj 
me rovnako svojou štruktúrou a nie
koho zasa svojím posolstvom. Naopak, 
u Glassa je posolstvo výrazne v popre
dí, je nám vnucované. 
MP Zdá sa mi, akoby každý národ 
musel prejsť .obdobím veľkých kan
tát". My to už máme za sebou, teraz to 
robia na Západe (kantáta Churchill. 
Liverpoolské oratórium. ltaipu, El Dora
do ... ). Ide o podobné témy - oslava 
ľudskej práce. osobností, veľkých 

technických projektov, elektrární. .. 
Platí to aj pre hudobnú reč- podobné 
harmonické postupy, orchestrálna 
sadzba, .,zrozumitel'nosť" ... 
PZ Je to provokatívna myšlienka. skôr 
by som hovoril o módnej vlne. nie 
o tom, že národy na Západe ešte ne
prešli .,plagátovým štýlom" v umení. 
MP evyplýva z toho všetkého, že 
orchester je dnes už zastarané mé
dium? Alebo: nezdá sa ti, že písa( 
dnes pre štandardný orchester vyža 
duje podobný prístup ako písať pre 
súbor starých nástrojov? 
PZ Bolo by mi vel'mi smutno. keby si 
mal pravdu o tom zastaranom médiu. 
Áno, keď píšem pre orchester, nesna 
žím sa ho postaviť na hlavu v záujme 
nového zvuku. Nemyslím si však, že 
vel'kos( tohto média si vyžaduje aj 
vel'kú tému ... Zaujíma ma problém 
symfónie na konci storočia . Ide o roz
siahle ctielo pre veľký orchester a pri
tom je to absolútna hudba . Zaujíma to 
dnes ešte niekoho? 

Zaznamenané 4. februára 1999 

MAREK PIAČEK, PETER ZAGAR 

SKLADATELIA, HUDOBNÍ PUBLICISTI, 

ČLENOVIA MALOMESTSKÉHO KOMORNÉHO 

ORCH ESTRA POŽOŇ SENTIMENTÁL 
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MARIAN SLOVAK 

HEREC 
" HUDBA V MOJOM ŽIVOTE: VEDOME, NEVEDOME, PODVEDOME, NO STÁLE PRÍTO MNÁ. 

BEZ HUDBY NEMÔŽEM EXISTOVAŤ." 

Narodil sa roku 1949 v Bratislave v hu· 
dobníckej rodine, študoval na Divadelnej 
fakulte VSMU v Bratislave. 

V súčasnosti stváriíuje hlavnú posta vu 
v muzikáli Fidlikant na streche v DAB v Nitre. 

Moje prvé stretnutia s hudbou? Vo veku, 
keď ešte skôr dtovo, než radonálne vníma· 
me, troj·, štvor· či päťročný, som vyrastal 
v Bratislave na Heydukovej ulid, v byte sta· 
rýd1 rodičov. Spomínam si, ako som sa vždy 
vplazil pod nádherné koncertné krídlo zn. 
Bosendorfer, na ktorom starý otec, klavirista 
a skladatel' Stefan émeth-Samorínsky hrá 
val-len tak, pre seba. Ako som neskôr zistil, 
boli to často improvizáde na Bachove témy. 

Hod som sa aj trochu bál, že by sa tri nohy klavíra mohli 
zlomiť a ťažký nástroj by mohol na mňa padnúť, átil som sa 
pod jeho perinou vel"mi dobre, aj preto, že vedla mňa bol blíz
ky ďovek a do izby i popod klavír sa rinula zvláštna, krásna 
harmónia. Hudba, ktorú som vtedy nevedel definova(, ktorej 
dotyk však vzbudzoval emódu. Bolo to, ako keď ráno zalezie
me k mame do postele a ona si nás pritúli a zohreje. Bol to 
podt totálneho bezpečia, zvláštnej od1rany. A aj keď ma nikto 
fyzicky nehladkal, bolo to pohladenie zvukom, ktoré ma pre
nieslo do nádhernej, povznesenej nálady, akú l'udia tohto 
sveta niekedy máme hladajú ... Postupne, ako som rástol, 
dozrieval, zistil som, že hudba bola u nás každodenným 
javom: do našej domámosti prichádzali zvláštni l'udia, ktorí 
zazvonili, starý otec alebo stará mama otvorili, ľudia vošli, 
zavreli za sebou dvere a pracovali s hudbou. Pamätám si pána 
Bystn1<a Režuchu. kvaneto Aladára Móžiho a mnohých 
ďalších- proste ľudí, pre ktorých hudba bola životom ... 

Hudba bola teda stáJe prítomná ako prirodzená súčasť 

môjho detského života. Stala sa velíni konkrétnou, keď ma 
starý otec dal na husle. A hod som bol lenivý a radšej som trá
vil čas na dvore a starý otec azda už nemal dosť síl, aby ma pri
nútil pravidelne cvičiť, bolo všetko v poriadku, až kým rok 
pred absolvovaním hudobnej školy vyšlo najavo, že som 
dovtedy hral bez nôt, iba podľa sluchu, ktorým som bol 
mimoriadne obdarený a ktorý mi umožnil existovať s nástro
jom bez základných teoretických znalosó. Jednoducho som 
nemal rád teóriu, bolo to pre mňa čosi ako matematika. 
Spôsobil som šok: aká to hanba, chlapec z muzikantskej rodi
ny! Samozrejme, nešiel som na konzervatórium. napriek 
tomu, že majster husliar. pán Willmann, otcov kamarát, pre 
mňa odkladal starý nemecký nástroj. No, žiaľ, nebola mi vlast
ná pracovitos(. cielavedomosť, taká príznačná pre otca, 
významného dirigenta. Určite som ho rým velíni sklamal. 
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Dnes to úprinme l"utujem, a viem, že hlav
nú vinu za to nesiem sám. Možno som tiež 
podvedome átil ťarchu dedičstva dvoch 
významných hudobníkov a odmietol som 
perspektívu dalšieho ďena hudobnej dyna
stie s huslami v orchestri ... 
S hudbou som teda na isrý čas skončil. No 
nie nadlho. Neprešli viac ako štyri roky, 
keď sa odrazu objavil zvláštny, nový feno
mén: Beatles, hudba celkom novej expre
sie. A nás, od prírody lenivých chlapcov, 
ktorí sme sa najradšej uliali z vyučovania, 
čosi chytilo: vytvorili sme skupinu a denne 
sme štyri hodiny cvičili. Hudba nás teda 
naučila pracovať. Ba navyše, stalo sa neví

dané: práca nám spôsobovala rados(, najmä keď vyústila do 
vystúpenia. Spomínam si na kritiku Luboša Juríka, ktorý 
vtedy raz konštatoval: .Marián Slovák - spevák a herec. .. " 
Herec? ikdy predtým som o tom neuvažoval, ale odteraz ma 
táto myšlienka už nepustila ... Studoval som hereavo (pamä
tám si, čo všetko znamenala chvíla, keď som si uvedomil 
význam hudobného rytmu ako základnej pomôcky v kontex
te hovoreného slova .. . ), a hod som aj v tom období mohol 
využiť svoje spevácke skúsenosti. nasledujúdch dvadsať rokov 
bolo hudby v mojom živote pomerne málo ... 

Až sa opäť vrátila a dnes znova determinuje môj život: na 
staré kolená sa mi hudba javí ako zvláštny dar. ielen v pro
fesionálnom živote, ale aj v kontakte so synom Stankom, 
ktorý spieva, na rozdiel odo mňa aj noty číta, píše texty, 
a s ktorým spoločne vymýšl'ame hudbu, i keď tá naša je vo 
vzťahu k hudbe môjho starého otca skôr vellni jednoduchá, 
ba primióvna. A vždy znovu a movu pod(ujem hranice. spô
sobené svojou mladíckou lenivosťou, ktorá je príčinou mojej 
inštrumentá lnej nedokonalosti i toho, že pri štúdiu svojich rolí 
sa nezaobídem bez korepetítora ... 

Akosi podvedome dnes čoraz častejšie prepínam na stanicu 
Devín, keď presýtený hudbou, ktorá ma sprevádzala v obdo
bí mládeneckého dozrievania, hradám zmenu a som rád, keď 
začujem napríklad Vivaldil1o. Táto túžba ma však nezavedie 
na koncert, skôr ma usadí ku klavíru, ktorý v spojení s poé
ziou (ktorú podla mňa nemožno prednášať, ale len v tichu 
čítať) je zdrojom zvláštnej inšpirád e. Napríklad Krasko, tento 
nostalgický básnik, vyžaruje pre mňa bluesovú atmosféru, 
ktorú môžem vyjadriť čo i len tromi akordmi. Zaoberám sa 
tým a je to ako hra, eko dobrá knižka ... Na verejnosť? Občas. 
Ale považoval by som za trúfalosť chdeť sa tým živiť popri toľ
kých skutočných majstroch hudobníckeho remesla. ll! 

ll! HUDOBNÝ ŽIVOT) 1 - 2 )1999 



MEDZINÁRODNÉ 

HUDOBNO-PEDAGOGICKÉ 

AKTIVITY NA SKLONKU 

ROKA 1998 
Možnosti, dosah a význam hudob
nej výchovy v základnom školstve 
nielen u nás, ale aj v susedných, 
hospodársky oveľa vyspelejších 
západoeurópskych štátoch 
zatieňuje honba za kvantitou 
vedomostí. za zvládnutím počí
tačovej a internetovej techniky. 
Jednostranné akceptovan ie racio
náhleho vzdelávania bez vyváže
nia v emocionálnej a zážitkovej 
rovine sa negatívne odráža na 
správaní i postojoch žiakov a mlá
deže - tie často ústia až do nega
tívnych spoločenských javov. 

Výchova osobnosti prostredníc
tvom hudby bola jednou z tém 5. 
Medzinárodného spolkového kon
gresu rakúskej Asociácie hudob
ných pedagógov, ktorý sa koncom 
októbra uskutočnil v pohraničnom 
kúpeľnom mestečku Bad 
Radkersburg. Kongresy. poriadané 
v trojročných intervaloch, sú pra 
covným stretnutím učiteľov 
hudobnej výchovy zo všeobecno
vzdelávacích škôl v Rakúsku, ktorí 
sú na základe vykonávacieho 
predpisu Ministerstva školstva 
uvol'není z výučby a účasť na kon
grese je vlastne formou ich ďalšie
ho vzdelávania. Význam a vážnosť 
celému podujatiu dodala prítom
nosť predstaviteľov štátu . spolko
vého prezidenta Dr. Thomasa 
Klestila a spolkového kancelára 
Viktora Klimu, ktorí tvorili čestné 
predsedníctvo a prihovárali sa 
k učiteľom hudobnej výchovy 
v predslovoch v programovom 
bulletine. V programe našli pries
tor všetky hudobnopedagogické 
formy; prednášky o problémoch, 
ako sú napríklad kultúra pestova
ná mládežou -jej možnosti 
a šanca využiť ju v hudobnej praxi 
(Franz Niermann, Hans BäBler); 
príspevok Mládež medzi luxusom 
a stratou zmyslu života -má 
a môže hudba pomôcť (Harald 
Lacom), či otázky • ... hodnotenia 
v hudobnej výchove" (Christine 
Gurtelschmiedová). Autorka tohto 
príspevku bola pozvaná v rámci 
round table spolu s ostatnými 
hudobnými pedagógmi z niekto
rých susedných štátov Rakúska 
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vystúpiť k téme plenárnej pred
nášky o kultúre, ktorú pestuje 
mládež na Slovensku, a o tom. 
ako sa dá, či nedá využiť a uplatniť 
v školskom vyučovaní hudobnej 
výchovy. 

Realizované praktické dielne 
obsiahli všetky oblasti hudobnový
chovného procesu od tradičných 
vokálnych, inštrumentálnych. 
hudobnopohybových a percepč

ných cez nové možnosti využitia 
počítačov, internetu, keyboardov. 
či záujmu žiakov o nové smery 
a hity v pop-rock hudbe pre 
hudobnú výchovu. Prestávky 
v rokovaniach vyprňali svojimi 
hudobnými produkciami či kom
pletnými integratívnymi projektmi 
žiaci rôznych stupňov a typov škôl 
zo Stajerska. 

Ako účastníčka už tretieho 
takéhoto vel'kolepého kongresu 
v Rakúsku si vždy želám, aby sme 
mohli podobné celoplošné stretnu
tia učiteľov hudobnej výchovy 
uskutočniť aj na Slovensku a vzá
jomne konfrontovať obsah, formy 
i postupy vo vyučovaní hudobnej 
výchovy. Náš učiteľ je totiž úzko 
viazaný na svoje okolie s dosahom 
na semináre, ktoré poriada meto
dické centrum či učiteľská fak ulta 
v danom regióne. Aj keď sa u nás 
uskutočnili vel'ké celoslovenské 
a medzinárodné podujatia, zúčast
nili sa na nich len najväčší 
nadšenci a táto účasť bola často 
obmedzovaná uvol'nením z praco
viska. Legislatívne zastrešenie zo 
strany MS je základnou podmien
kou pozitívne ho výsledného efek
tu v celoslovenskom meradle. 

V nadväznosti na kongres v Bad 
Radkersburgu, kde sa kona la aj 
schôdza výboru Európskej asociá
cie pre školskú hudobnú výchovu, 
pozvalo Metodické centrum 
v Maribore (Slovinsko) členov 
výboru prezentovať svoje hudob
novýchovné systémy a aj iné akti
vity na celonárodný kongres uči
tel'ov hudobnej výchovy z rôznych 
typov slovinských škôl do kúpel'
ného mesta Ragaška Slatina. 
Slovinské stretnutie malo pre nás 
hlavný význam porovnaním vývo
ja hudobného školstva, hudobno 
výchovného procesu na konkrét
nych typoch škôl po zmene spolo
čensko-politických pomerov 
v Slovinsku. Slovinskí učitelia 
hudobnej výchovy rozhodne nezá-

BRITSKÉ NÁVRHY 

Hudobná výchova vo Vel'kej 
Británii zostáva stredobodom 
diskusií, odkedy so výrazne krátili 
štátne subvencie, zabezpečujúce 
donedávno ojedinelý spôsob 
hudobnej výučby no všeobecno
vzdelávacích školách. Popri najno
všej vítanej o vzácnej iniciatíve 
Asociácie britských orchestrov, 
týkajúcej so spolupráce so zákla d
nými školami, ktorá však nie je 
náhradou základného hudobného 
vzdelanie, existujú oj návrhy ponú
kajúce celistvé riešenie. Napríklad 
projekt vzniku Národného hudob
ného úrodu, ktorého cieľom by 
malo byť predovšetkým profesio
nalizácia učiteľov hudby, ich výuč
by, postgraduálneho štúdio 
o zá roveň poskytova nie kvalitných 
podmienok o združených projek
tov. Iniciátori oko príklady takého 
projektu uvádzajú známe metódy 
Zoltána Kodályo o Shinichiho 
Suzuki ho. 

pasia s takými materiálnymi prob
lémami ako naši, čo má priamy 
vplyv na vyššiu kva litu výučby. 

l ďalšie hudobnopedagogické 
podujatie sa uskutočnilo 
v Slovinsku . V polovici novembra 
sa v mestečku Skofja Loka, vzdia 
lenom l 5 km od Ľubľany, konalo 
v poradí už IV. Stretnutie susedov 
(Treffen der Nachbarn IV) zástup
cov susedných štátov Rakúska 
a emecka, ktorí sa zaoberajú orf
fovskou hudobnovýchovnou kon
cepciou. Hudobní pedagógovia 
z Rakúska, Ceska, Slovenska, 
Slovinska, Poľska, Maďarska 
a emecka sa zamýšľali nad orf
fovskou hudobnopedagogickou 
koncepciou z hl'adiska inovačných 
trendov i požiadaviek komplex
ného hudobného vývoja jedinca 
a domáci slovinskí kolegovia pre
zentovali konkrétne formy apliká
cie orffovskej koncepcie. 
Pravidelné Stretnutia susedov ini
ciovali aj na Slovensku vznik 
dvoch orffovských centier na uči
tel'ských prípravkách v Nitre 
a v Prešove a samostarnej 
Slovenskej orffovskej spoločnosti, 

ktorá je novou sekciou Asociácie 
učiteľov hudby Slovenska. 

IRENA MEOŇANSKÁ 
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"DRUHÉ HOUSLE" 

Prvý ročník medzinárodného 
hudobného festivalu, ktorý sa pod 
týmto názvom uskutočnil 27.-29. 
novembra 1998 na pôde Hudobnej 
fakulty AMU v Prahe, bol zaujíma
vý .prezentovaním netradičných 
hudobných projektov, ťažko sa 
presadzujúcich na klasických kon
certoch vážnej hudby. Je pozoru
hodné. že nápad i real izácia boli 
predovšetkým v réžii samotných 
študentov odboru hudobný 
manažment HAMU. ktorí si tak 
svoje teoretické poznatky priamo 
overili v praxi. A môžem povedať, 

že veľmi úspešne. Počas troch dní 
prebehlo 14 akcií. na ktorých 
vďaka nápaditej a pestrej zostave 
bolo čo počúvať a sledovať. 

Je potešitel'né, že s ponukou 
vystúpiť na samostamom koncerte 
sa organizátori obrátili aj na štu
dentov akordeónového oddelenia 
VŠMU. V spolupráci s orchestrál
nou katedrou a katedrou spevu sa 
28. novembra predstavili na kon
certe v sále Martinu. Osem našich 
študentov podalo veľmi dobré 
výkony v skladbách slovenských, 
českých i svetových autorov, pred 
stavujúc výlučne ich pôvodnú 
akordeónovú tvorbu (1. Zeljenka, 
P. Zagar. S. Gubajdulinová, L Vie r
ková, E. Jokinen, O. Schmidt, 
E. Derbenko. P. Fiala). Osobitne 
by som vyzdvihol tituly In croce 
pre violončelo a akordeón 
S. Gubajdulinovej a Flos et venrus 
pre soprán a akordeón P. Fialu. 
škoda. že prevažná väčšina čes
kých akordeonistov bola práve 
v tom čase na akordeónovej súťaži 
konzervatórií v Pardubiciach. čo sa 
prejavilo na počte poslucháčov. 
Festival bol. a určite nielen pre 
mňa, veľmi inšpirujúci predovšet
kým vyzdvihnutím samostatného 
tvorivého potenciálu mladých 
ľudi, ktorí tu dostali jedinečný 
priestor pre verifikáciu svojich 
schopností. Pritom názov wDruhé 
housle" nesledoval v nijakom prí
pade prezentáciu umelcov alebo 
nástrojov nižšej kategórie (akési 
.béčko" ). ale išlo o zameranie na 
iné, alternatívne formy umelec
kého prejavu v kontexte bežnej 
ponuky. 

RAJMUND KÁKON I 

LIST z PRAHY 

SARAH CHANGOVÁ V PRAHE 

PREM l ÉRA SKLADBY JANA KLUSÁKA 

Na januárovom koncerte Pražskej 
komornej filharmónie sa pod tak
tovkou šéfdirigenta Jii'ího 
Belohlávka predstavila mladá ame
rická huslista kórejského pôvodu 
Sarah Changová. Osemnásťročná 
dievčina má za sebou desaťročnú 
oslňujúcu kariéru. počas ktorej 
z detskej hviezdy vyrástla na výni
močnú umelkyňu. Viaceré nahráv
ky s najslávnejšími orchestrami 
a dirigenmli a výrazná propagácia 
pred pražskými koncertmi viedli 
k mimoriadnemu záujmu o jej 
vystúpenie. Huslistka predniesla dva 
koncerty: č. l g mol od Maxa 
Brucha a husľový koncert d mol od 
Richarda Straussa. Bruchov koncert 
zahrá v podstate každý konzervato
rista, takže pokiaľ sa sólový part 
neinterpretuje priam geniálne, je 
v rukách zrelého huslistu niečím 
zbytočným. Sarah Changová však 
presvedčila už v prvých tónoch 
sólového začiatku a nebývalo preži
tý, emocionálne vypätý výkon nie
len udržala, ale v ďa lších častiach 

ešte stupňovala. Jej energiou nabitá 
hra našla výrazný protipól v medi
tatívnosti pomalých úsekov; ne
omylnosť brilantnej tedmiky nebola 
účelom, ale podkladom pre umenie 
nezvyčajného frázovania. Intenzita 
a farebnosť tónu v spojení s virtuo
zi tou, huslistke bytostne vlastnou, 
boli prejavom vyzretého ďoveka. 
Podobne presvedčivo zaznel takmer 
neznámy Straussov huslový kon
cert; obe romantické diela dosýta 
naplnili sieň spontánnym a jedno
značným výrazom výnimočnej 
umelkyne. Prekvapením bol prída
vok - Bachovo Adagio: maximálne 
sústredený výkon plný kontemplá
cie, v diametrálne odlišnej výrazo
vej a štýlovej polohe, bol neočaká

vanou bodkou za naozaj veľkým 
umenún Sarah Changovej. 
Sprevádzajúd skvelý orchester 
Pražských komorných filharmoni
kov pod citlivým vedením Jifího 
Bélohlávka tu zamenil symfonický 
zvuk romantických koncertov za 
priezračnosť krehkej barokovej 
hudby. Mendelssohnova Rozprávka 
o krásnej Meluzíne. ktorá koncert · 
uvádzala, predznamenala večer 
dzelovanou interpretáciou. Bolo 

v nej všetko. čo tento orchester 
reprezentuje: vynikajúca súhra, 
krása farebnosti tónu mladých 
hráčov. dynamická konáznosť 
a i nterpretačné majstrovstvo, pra
meniace z naplneného vzťahu diri
genta a inštrumentalistov. 

Ceská filharmónia na svojom 
j<muárovom abonentnom koncerte 
uviedla premiéru symJonickej básne 
skladateľa Jana Klusáka Zemský ráj 
to napohled. Už samotný názov 
skladby, všeobecne známy z textu 
štátnej hymny, upozorňuje na seba 
svojou národnou orientáciou. Autor 
ju potvrdil konštatOvaním, že sa 
svojou novou symfonickou básňou 

h lási k vlasteneckej idei, ktorú pod
poril aj dedikáciou diela pamiatke 
Bedficba Smetanu, zdôrazňujúc 
hudobnú a duchovnú spätosť s tvor
bou veľkého českého národného 
klasika. Na Klusákovo želanie. aby 
sa pred týmto dielom uvádzala vždy 
časť zo Smetanovho cyklu Má vlast. 
reagovala CF zaradením symfonic
kej básne z českých luhu a háju. 

KJusákova asi pätnásťminútová 
skladba sa začína fanfárovým moó
vom a po dramatickom zvlnení 
začiatku široká pokojná plocha 
stredného dielu evokuje buď ironj
zujúcu. alebo pritakávajúcu inter
pretáciu názvu diela. Scherzo roz
dúcha zvuk celého orchestra. ktorý 
je v priebehu symfonickej básne tri 
krát prerušený klavírnou .otázkou· 
a pred záverom krátkym citátom zo 
Smetanovej klavírnej skladby. 
Upokojenie. ústiace do výslednej 
emocionálnej a zvukovej pohody 
dynamicky umierneného záveru. je 
úsmevným koncom KJusákovej 
symfonickej básne. Výklad väzby 
diela na tvorbu Bedficha Smetanu, 
ako aj jeho nezvyčajného názvu, 
ponecháva skJadatel' na poslucháčo
vi. Skladba nie je atonálna. ani 
melodicky drsná. aj keď ironické 
ozvuky nepopiera. Po prvom počutí 
však zapôsobí na poslucháča auto
rov myšlienkový nadhl'ad nad prob
lematikou češsrva, vlastenectva 
i úay voči dielam vel'kých pred
chodcov. Neocenitet:nú zásluhu na 
kladnom ohlase premiéry mal aj Jifí 
Bélohlávek, ktorý spolu s Ceskou 
filharmóniou obohatil predvedenie 
KJusákovho diela tvorivým briom 
svojej výnimočnej dirigentskej 
osobnosti. 

EvA VírovÁ 
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6. mája l 998 vyhlásila 
v Maškarnej sále 
K.rumlovského zámku Nadácia 
Ceského hudobného fondu 
najvýznamnejšie hudobné 
udalosti roka 1997. Ako naj 
lepšia gramofónová platňa 
roka bol ocenený komplet 
Nálady, dojmy a upomínky 
Zdeňka Fibicha v podaní 
Mariána Lapšanského, ktorý 
na 12 CD vydalo vydavateľstvo 
Supraphon Records. 
Keď sa roku 1925, k 25. 

výročiu úmrtia a 75. výročiu 
narodenia skladateľa. pod 
týmto názvom objavila knižka 
Zdenka Nejedlého. vzbudila 
veľké prekvapenie. rozruch 
i odpor. Vladimír Helfert vtedy 
protestoval z dôvodov etických 
aj estetických. Tie prvé mali 
isté opodstatnerúe, pretože 
samotný Fibich počas svojho 
života vydával tento rozsiahly 
cyklus bez jediného slovka 
vysvetlenia, pričom zásadu, že 
aj umelci majú právo na svoje 
privatissimum, isto treba 
rešpektovať. Na druhej strane 
však nemožno nebrať do 
úvahy. že Nejedlý tak urobil 
z poverenia samotnej Anežky 
Schulzovej. hlavnej aktérky 
tejto ľúbostnej romance, ktorá 
pred svojou smrťou odovzdala 
osobné poznámky k celému 
cyklu Fibichovmu najoddanej
šiemu žiakovi a hudobnému 
historikovi so žiadosťou, aby 
ich, ak to uzná za vhodné, 
uverejnil. až nastane vhodná 
chvíra. 

Helfenove estetické dôvody 
sa neukázali ani zďaleka také 
opodstatnené, a to ani histo
ricky. ani vecne. Historicky 
preto, že hudobná historiogra
fia bola vtedy ešte stále o ri en -

tovaná dosť biograficky a na 
odhaľovanie vnútorných 
väzieb autorovho života a jeho 
diela sa kládol nemalý dôraz. 
Rozsiahly cyklus 376 lyrických 
mirúatúr, vydávaných za sebou 
v 4 radoch (I. z počiatkov 
Fibichovej lásky od roku l 892, 
ll. pod názvom Novela z roku 
1895, m. z rokov 1895/96 
a IV. z rokov 1897/98). bol 
dovtedy určitou záhadou. nie
len preto. že bol vnútorne 
motivicky a intonačne prepo
ený, ale tiež preto, že pôsobil 

aj ako svojho druhu invenčné 
kompendium Fibichovej tvor
by posledného desaťročia -
príznačnými väzbami totiž 
poukazoval i na skladby veľ
kých foriem (na opery Búrka, 
Hedy, Sárka. II. a Jlf. symfóniu 
a Klavírne kvinteto D dur). 
Záhada vnútorných i von
kajších príznačných väzieb 
cyklu sa rozptýlila, len čo sa 
dospelo k poznarúu, že aj toto 
invenčné kompendium je 
vlastne svojho druhu ojedine
lý, hudobne originálny 
.ľúbostný denník•. A aj to 
predtým tak uochu pýticky 
pôsobiace členenie cyklu sa 
racionálne objasnilo: Nálady sú 
umeleckým zovšeobecnením 
celkovej citovej atmosféry tejto 
poslednej ľúbostnej romance 
Fibichovho života, Dojmy sú 
hudobnou básňou, resp. 
radom hudobných obrazov 
Anežky ako ženy. teda aj naje
rotickejšou časťou celého 
cyklu, a Upomínky tvoria akúsi 
kroniku. časovú chrbticu naj
pamätihodnejších udalostí 
Fibichovej ľúbostnej historky. 
Heuristickú cenu rozuzlenia 
životnej väzby Fibichovej tvor
by poslednej dekády ťažko 
možno historiograficky i este
ticky popierať. 

Pod vplyvom prvej víťaznej 
vlny českého a európskeho 
štrukturalizmu rozlfšil Helfen 
striktne medzi dielom a jeho 
inšpiráciou a uprel hudbe 
schopnosť predmetnej význa
movosti. Pravdaže, dnes, 
poučení výsledkami semiotic
kého bádarúa, sme pri vynáša
ní takýchto absolútnych súdov 
opatrnejší. Pravda je. že ani tá 
najcitovejšia a najpoetickejšia 
tvorcova inšpirácia nemá zmy
sel, ak nedôjde k jej zživotne
niu vo vlastnom umeleckom 
diele a k jeho zmyslovo názor
nej obraznosti. 

Ale práve v tom bol Fibich 
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majster. To, že bol spontánny. 
od Boha nadaný mladík. mu 
neuprel a arú dnes neuprie 
vari nik. Nie je náhoda, že 
popri Dvoi'ákovej Humoreske 
preletel celým svetom aj jeho 
.Poem·, ako známy český 
husl'ový virtuóz Jan Kubelík 
nazval svoju husľovú úpravu 
ednej z Fibichových 

Upomienok (č . 14. v celkovom 
poradí 139 - spomienka na 
spoločné večery. strávené na 
lofíne). Výraznosť a kresba 
jeho melódií je príslovečná. 

Ako nadaný maliar niekol'ký
mi ťahrrú pri portrétovaní 
dokáže vystihnúť najcharakte
ristickejšie črty, tak aj Fibich 
plastickými líniamj svojich 
melódií dokázal neobyčajne 
sugestívne - .hudobne kresliť• . 

Dosial' sa, myslím, nevenovala 
dostatočná pozornosť tej sku
točnosti, že Fibichova symfo
nická tvorba sa nevyčerpáva 
len typom .symfonických 
básní• (predpokladajúcich 
určitú básnickú predlohu ako 
Othello, Boufe. Toman a lesní 

ale že utvára aj nový 
.symfonických obrazov·, 

ktorých základným inšpirač
ým východiskom (Vesna, 

V podvečer) nie je epické 
rozprávame, ale celkový 
maliarsky dojem. Svoju úlohu 
tu zohráva aj neobyčajná 
Fibichova schopnosť jadrne 
zhustiť hudobný výraz. schop
nosť. ktorú si osvojil vďaka 
dlhodobej skúsenosti z kompo
novania melodrám. 

Recitované slovo je nepo
merne kratšie ako slovo spie
vané a skladateľ. ktorý chce 
naplniť estetické nároky tohto 
umeleckého druhu, musí si 
osvojiť umenie skratkovitosti 
i hudobného výrazu. Fibich to 
dokázal syntézou všetkých 
týchto tvorivých predpokla
dov, plastickej kresby svojich 
melodických línií. farebnej 
sugestívnosti svojho hudob
ného maliarstva a jedinečného 
majstrovstva hudobnej skrat
ky, a vyzrel na celkom ojedi
nelého majstra hudobnej 
miniatúry. 

Pritom všetkom zostal 
bytostným romantikom. 
'ajvyššou estetickou hodno

tou sa v romantickej dobe stala 
jedinečnosť, originalita, ktorá 
súvisí s prometeovským .uro
biť nemožné možn)w•. 
Pôvodnosť celkom nových 
druhov a žánrov, hudobnej 

reči. labilizujúcej normy sotva 
stabilizované, jej štýlové ucho
penie, h l'adanie nových into
načných možností stvárňova
nia nových obsahov- s tým 
všetkým sa v takej či onakej 
podobe stretávame u Fibicha 
ako tvorcu scénickej melodrá
my. autora symfonických 
obrazov a v neposlednom rade 
experimentá tora pri pokuse 
o hudobný akt ženy. 

Krása ženského tela ako 
najmilostivejší dar prírody 
odnepamäti priťahovala umel 
ca na jej stvárnenie. Básnid ju 
ospevovali kvetnatou rečou 
svojich veršov. sochári ju mie
sili vo svojich priestorových 
plastikách. maliari oživovali 
v plošných kresbách 
a mal'bách svojich obrazov. 
Vyzeralo však ako nemožné 
vizuálne taký priestorový 
fenomén stelesniť zvukovo 
pohybovými prostriedkami 
hudby ako nepriestorového 
umerúa. rýdzo časového. 
Fibich sa o to pokúsil, a nie 
neúspešne. V rozsiahlom cykle 
Dojmov, ak máme veriť zápis
kom Anežky Schulzovej doslo
va. nachádzame však aj kúsky, 
ktoré do tohto umeleckého 
experimentu nemožno vážne 
zahrnúť (prsty na nohách 
a pod.) a ktoré sú len preja
vom rozmarného laškovania, 
aké je bežné u milujúcich 
párov v dobrej pohode 
a humore. Povrchnému vtip
kovaniu, pre ktoré sú podobné 
posiedky vďačným terčom, 
však uniká nevšedná vynachá
dzavosť a umelecký um, vyna
ložený pri riešení samotnej 
podstaty tohto umeleckého 
experimentu. 

V Dojmoch (aj v nasledujú
cich Maliarskych štúdiách) láka
la Fibicha vábnička koordiná 
cie maliarstva ako umerúa 
nečasového s hudbou ako 
umenún časovým. Plastickosť 
svojich melodických línií kulti
vuje i v mikrorozmeroch svo
jich miniatúr a v súvislosti so 
svojím hudobno-maliarskym 
unesením objavuje aj ich 
významovú kresbu. Umenie 
miniatúry ho súčasne privádza 
k numosti čo najväčšmi kon
denzovať výraz i k nutnosti 
maximálnej koncentrácie nála
dy a učí ho tak využívať tie 
časovo naj úspornejšie - mohli 
by sme povedať .momenrové• 
-prostriedky. ktoré predstavu
jú farba a zvukovosť v najšir-

45 
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šom zmysle slova vôbec. Hoci 
ani ladné krivky ženského tela 
nezostali nedostupné jeho 
umeniu melodickej kresby 
a hudobnofarebnej malby, 
nechápe svoj hudobný akt 
ženy ako analógiu výtvarnej 
predmetnosti, ale pracuje špe
cificky hudobnou pohybomaľ
bou a jej psychologickým 
zvnútornením, opodstatňujú
dm ná1ov - dojmy. 
Pohybomaľbou nepopisuje 

len erotické deje. hoci ani tým 
sa nevyhýba, ale predovšet
kým gestickou charakteristi
kou pohybov spätých s milo
vanou ženskou bytosťou: ruka 
(č. 69-78) a dlaň ( č. 75) nás aj 
hudobne pohladká tou vl'úd
nosťou a pohodou. aké vyža 
rujú z milujúcej ženy, hlava (Č. 
46) i tvár (č. 60) nás uchvacu
jú anjelsky čistou vznešeno
sťou svojho držania, boky ( č. 
89) a nohy (č. 104-116) roz
košnou kolísavosťou svojej 
chôdze a pod. Význa mnou 
súčasťou Dojmov sú aj . dušev
né portréty" oboch aktérov, 
Anežky (č. 45) i Zdenka ( č. 19), 
kde sklada tel' v miniatúrnych 
skratkách využil svoje osved
čené umenie hudobnej cha
rakteristiky dramatických 
osôb. 

Marián Lapšanský, dnes 
popredný slovenský pianista, 
stál pred nesmierne ťažkou 
interpretačnou úlohou. Už 
pokiaľ ide o samotné množ
stvo, zvládnuť okolo 10 hodín 
čistej hudby, je výkon takmer 
nadl'udský (cca 6, ak nie viac. 
samostatných koncertov). 
Pravdaže. predovšetkým tech
nicky a výrazovo. Fibich -
zrejme . na mieru" svojej vlast
nej pianistickej ruky- obľubu

je vel'ké rozpätie (používa širo
ké polohy ako charakteristické 
zvukové farby), má celkom 
mimoriadne nároky na repe
tičnú techniku (jednotlivých 
tónov, dvojzvukov i akordov), 
rôzne formy tremola, prírazov 
a najmä širokú paletu kon
trastného i neobyčajne jemne 
nuansovaného úderu (od lega
tissima po staccatissimo), až 
rafinovane jemné frázovanie, 
dynamiku, agogiku atď. Jeho 
invencia je miestami až impre
sionistická a vyžaduje si 
.farebne" polohový prstoklad, 
čo by tomu zodpovedal, cel
kom modernú pedalizáciu, 
schopnosť rôznymi vhodne 
kombinovanými, klavíru 

dostupnými agogicko-dyna
mickými prostriedkami tvoriť 

notm't alebo len mierne sa 
vlniacu zvukovú plochu atď. 
A pritom na druhej strane je 
tu umenie aj plastického 
vykrúženia melodickej kresby 
i živo emocionálnej pulzácie 
tempa a rytmu . Hoci je to 

možno na počudovanie. rôzne 
skupiny kúskov. najmä Nálady, 
vychádzajú síce z rovnakého 
pocitového založenia, ale aj 
tak každá z nich má svoju 
vlastnú osobitú notu. 
Spoľahlivo sa zorientovať 
v dramaturgicky pestrom mak
rokozme 376 miniatúr s jeho 
širokou obsahovou paletou 
kontrastov, podôb. odtiei'lov 
a polotieňov je hodné veľkého 
majstra aj tých najjemnejších 
fines klavírneho úderu. 
Lapšanský ním je. 

Vydavatel'stvo Supraphon 
records malo šťastnú ruku pri 
volbe imerpreta a svojím dra
maturgicky odvážnym činom 
dokázalo, že hudobné podni
kanie ani dnes nemusí byť 
v rozpore s kultúrnymi potre
bami našej spoločnosti. 

JAROSLAV JtRÁNEK 

RECITÁL 

EVA URBANOVÁ 

SMETANA·DVO!UK-JANACEK 
ERATO 3984-23414-2 

Eva Urbanová- spev, Symfonický 
orchestr hlavm110 mésta Prahy FOK. 
dirigent Ondrej Lenárd 

Kedysi uprostred roku 1988, 
pri náhodnej návšteve Verdiho 
opery Simone Boccanegra 
v Plzni, som od úžasu priam 
onemel. Kým slávne pražské 
ND v talianskej opere interpre
tačne tápalo, .provincia" 
vyprodukova la o triedu vyšší 
verdiovský večer, v ktorom 
dominoval dirigent Ivan Pafík 
a dovtedy neznáma sopranist
ka Eva Urbanová. Uplynulo 
desaťročie a mladá dáma, po 

začiatkoch v žánri pop-music 
a súkromnom štúdiu, vyrástla 
na hviezdu českej opery. 
V Prahe nemá konkurenciu. 
otvárajú sa jej brány vysne
ných divadiel- milánskej La 
Scaly (Gioamda) a newyorskej 
MET (Tosca. Ortrud v opere 
Lohengrin) . 

Eva Urbanová (l 96 1) má na 
svojom umeleckom konte tiež 
niekol'ko kompaktných d iskov 
s koncertným i operným prog
ramom, medzi ktorými sú aj 
dve profilové CD. Po ukážkach 
z talianskej tvorby- . Celeste 
Aida" - sa upriamila na český 
repertoár a jej RECJTAL vzni
kol na základe živého praž
ského koncertu v decembri 
1997. Syrrúonický orchester 
hl. mesta Prahy FOK diriguje 
Ondrej Lenárd. Traja velikáni 
českej hudby, Bedrich Sme
tana . Antonín Dvoi'ák a Leoš 
Janáček, tvoria dramaturgickú 
os recitálu, odhaľujúceho ne
smierne široký vokálno- tech
nický a výrazový potenciál 
sólistky. Dokumentujú to hu
dobné vzorky postáv od mla
dodramatických až po vysoko 
dramatické, ktoré- s jedinou 
janáčkovskou výnimkou- CD 
projekt rámcujú. Otváracím 
sólovým číslom je Milada 
z opery Dalibor (.Jak je mi"), 
veľmi náročná ária. na malej 
ploche nesmierne dynamicky 
a výrazovo gradovaná. kulmi
nujúca držaným h' . Eva 
Urbanová ju poníma s heroic
kým pátosom, tónovým les
kom a s impozantnou pevno
sťou výšky. Nasledujúca sada 
ukážok odhaľuje lyrickejší roz
mer sólistkinho materiálu, 
ktorý je i v pianissimách vrúc
ny. obsažný a emotívne príťaž
livý. Vendulka z opery 
Hubička, Mai'enka i obe árie 
Rusalky za ujmú príkladnou 
legarovou kultúrou, lahodným 
mezza voce, ale tiež bohatou 
paletou dynamických 
odtieňov. čo je pre dramatické 
typy hlasov devíza hodná 
zvláštneho uznania. Urbanovej 
soprán áti kantilénu priam 
belcamovo (neklarnný znak 
vokálno-estetického posunu 
v českej opernej kultúre) 
a hoci má v timbri . taliansky" 
esprit, cítiť v ňom zjavný slo
vanský náboj . Tieto danosti 
zúročuje tiež v dvoch diamet
rálne odJHných scénach 
z Janáčkovej Její pastorkyne. 
Jenlúina modlitba sa vyznaču-

je citovosťou, jemným výrazo
vým tieňovaním, má dimenziu 
lyriky i utajenej vnútornej 
drámy. Monológ Kostolníčky 
je zasa terénom pre demonš
trovanie veľkosti fondu, jeho 
pevnosti i razantnosti. 

Záverečný blok z Libuše 
(scéna Libušinho súdu. ária 
Krasavy a finá lové proroctvo) 
ponúka zaujímavú konfrontá
ciu. Zatiat čo Libuša 80. rokov, 
Gabriela Beňačková, je citeľne 
lyrickejšia. tónovo štíhlejšia, 
Urbanová akcentuje rozmer 
drámy, napätia a gradácie, 
ústiacej do extatického proroc
tva. Ak predsa len čosi mám 
Urbanovej vyčítať, je tO nie
koľko vyšších prechodných 
tónov (osobitne vo forte ), kde 
trocha ubúda z kvality a ply
nulosti línie. Pražskí symfonici 
pod Lenárdovou taktovkou 
(majú i .sólové" čísla: predo
hry k operám Predaná nevesta 
a Libuša) hrajú precízne, štýlo
vo a s oduševnením. 

PAVEL UNGER 

NEJSTARŠÍ ZVUKOVÉ ZÁZNAMY 

MORAVSKÉHO A SLOVENSKÉHO 

LIDOVÉHO ZPEVU (z FOLKLORtS· 

TICKÉ ČINNOSTI lEOŠE JANÁČKA 

A JEHO SPOLU PRACOVNÍKU) 

MORAVSKÝ A SLOVENSKÝ LIDOVÝ 

ZPEV 1909-1912 
!kniha s CD! 

O stav pro etnografii a folkloristiku AV 
český rozhlas Brno. 1998 

Jifí Plocek a Jaromír ečas ako 
producenti pripravili v spolu
práci s ústavem pro etnografii 
a folkloristiku AVCR. ako aj 
s autormi textovej časti Jarmi
lou Procházkovou, Milošom 
Stedroňom a Martou Toncro
vou cenné. pútavé, bibliofilsky 
vybavené vydanie fo rmátu CD 
s názvom Nejstarší zvukové 
záznamy moravského a sloven
ského lidového zpevu (z folkloris
tické činnosti Leoše Janác'Ka a jeho 
spolupracovníku) s paralelným 
anglickým prekladom celej 
textovej časti. Kniha a vložené 
CD vyšli k 70. výročiu úmrtia 
hudobného skladateľa a veľ
kého ctiteľa ľudovej hudby 
Leoša Janáčka. Autori textovej 
časti venujú pozornosť Janáč
kovej fokloristickej činnosti 
vzh ľadom na dobový kontext, 
ako aj vzhľadom na teoretické 

!aspekty tejto činnosti. 
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Zaujímavý je vývoj sklada
teľovho vzťahu k folklóru. 
V počiatočnom období svojej 
skladateľskej tvorby chápal 
Janáček folklór predovšetkým 
ako inšpiráciu. Až po spolu
práci s Františkom Bartošom 
na jeho druhej zbierke sa 
osobne vybral za moravskými 
ľudovými piesňami do ich pri
rodzeného prostredia, kde ich 
sám zaznamenával spolu s inš
trumentálnou hrou dedin
ských hudcov.Je dobre známe, 
že Janáčka do značnej miery 
zaujala melodická krivka reči, 
ktorej úryvky si v bežných 
situáciách bezprostredne zapi
soval. Svoje poznatky zhrnul 
v tzv. nápevkovej teórii, v kto
rej využíva psychologický prí
stup na hľadanie spojitosti 
hovoru a spevu. Z týchto 
názorov vyrástol aj jeho origi
nálny kompozičný štýl. ktorý 
sa naplno rozvinul v opere Její 
pastorkyňa. 

V zapisovaní útržkov hovo
ru neustal ani pri pokračujú
com zbieraní piesní. Nie meló
die ako také, ale predovšetkým 
ich vnútorný náboj. nálada, 
pátos či jeho opak na neho 
silno pôsobili. Vo svojom prí
spevku o piesni v moravskej 
obci Brezové ( 1899) zazname
náva, ako hlboko naňho zapô
sobili miestne ťahavé piesne. 
Pociťoval ich ako príval. kto
rého zápis je podľa neho iba 
náznakom skutočnosti. 
O dva roky neskôr ( 190 l) ho 
očaril spev zo slovenskej obce 
Veľké Rovné. Považoval ho za 
čosi nové, celkom svojrázne, 
k čomu by sa najlepšie hodil 
názov nokturno: .Jsou to 
zvláštní lidové zpevy vícehlasé, 
lidem zajímavé harmonizova
né. Na svých potulkách krajem 
zachytil jsem je v kraji dosud 
lidopisci neprozkoumaném. 
Nemohu o nich hovoi'iti, 
abych se nerozechvél. • Sedem 
z týchto piesní potom upravil 
ako dvoj hlas s klavírnym 
sprievodom pod názvom 
Lidová nokturna. 
Janáček sa venoval aj orga

nizátorskej práci, ktorá vytvá
rala predpoklady pre systema
tické zbieranie ľudových pies
ní. Ako konzervátor Morav
skej múzejnej spoločnosti sa 
staral o tzv. guberniálnu zbier
ku piesní z roku 18 19 (mimo
chodom, vyšla zásluhou Ústa
vu lidové kultury Strážnice 
roku 1994). 

Významnejším impulzom 
pre Janáčka bol roku 1902 
návrh vydavatefsrva Universal 
Edition, ktoré chcelo vydať 
tlačou výber piesní národov 
rakúsko-uhorskej monarchie 
pod názvom Das Volkslied in 
Osrerreich. Pôvodne mal praco
vať v rámci tohto podujatia iba 
výbor český a nemecký, Janá
ček však presadil aj Pracovní 
výbor pro českou národní 
píseň na Morave a ve Slezsku 

a vo výzve pre externých zbe
rateľov využil možnosť uviesť 
do života zásady, ktoré si osvo

autentickým poznaním teré
nu . Postupne získaval aj blíz
kych spolupracovníkov, z kto
rých najproduktívnejší boli 
Františka Kyselkavá a Hynek 
Bím. Do prvej svetovej vojny 
sa s pomocou stálych aj prí
ležitostných zberateľov podari
lo sústrediť viac ako l O 000 
piesní. Po vzniku Ceskosloven
ska nadviazal na prácu býva
lého Výboru Státní ústav pro 
lidovou píseň v Ceskosloven
sku, ktorý mal svoju obdobu 
neskôr aj na Slovensku. 
Janáček mal našťastie kladný 
vzťah k technickým prostried
kom dokumentácie. V tomto 
zmysle podporoval napríklad 
fotografovanie ľudových tan
cov, ba aj osobne sa na ňom 
zúčastňoval. Keď Edison 
zostrojil fonograf. ktorý bol 
revolúciou vo zvukovej doku
mentácii, Janáček sa hneď usi
loval získať ho. Podarilo sa mu 
to v roku 1909; prístroj zveril 
do rúk dvoch najzdatnejších, 
už spomínaných zberateľov. 
Občas však nahrával aj sám. 
Svedä o tOm zápis sloven
ských piesni z Terchovej, ktoré 
nadpísal: .Sebral Leoš Janáček 
(Notace i ve fonografu)." 
Obaja poprední zberatelia. 
Františka Kyselková a Hynek 
Bím, Janáčkovi žiaci, povola
ním učitelia. mali vynikajúci 
predpoklad pre pohotový zápis 

absolútny sluch. Vďaka tomu 
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zapisovali prevažne priamo zo 
živého prednesu. Na fonograf 
nahrávali len určitý výber, aj 
t.o nie celé textové znenie; to 
iba zapísali. prípadne text n ie
ktorých strof nahrali iba v ho
vorenej podobe kvôli upresne
niu dialektu, aby sa piesní 
vmestilo čo najviac. Na jeden 
valec sa vmestila iba jedna 
dlhšia pieseň, z kratších piesní 
najviac štyri. Valčeky sa okrem 
toho pomerne rýchlo opotre
bovávali. pričom na opotrebo
vanie doplatili najmä tie, na 
ktorých bol zaznamenaný spev 
Slovenky Evy Gabelovej zo 
Slatiny nad Bebravou, pretože 
si ich Janáček prehrával čas
tejšie. Sesť z týchto piesní 
upravil pre dva ženské hlasy 
a klavír a v skladbe uviedol aj 
ich informátorku. 

Zaujímavé je, že na fonogra
fických valčekoch sú zazname
nané prevažne slovenské pies
ne, iba menšia časť piesní je 
z Moravy a Slovácka. To sa 
odrazilo aj na výbere v recen
zovanej knižke, kde je z celko
vého počtu zapísaných piesní, 
majúcich aj svoj zvukový pen
dant na CD, ll českých a 18 
slovenských. Slovenské piesne 
sú z dvoch lokalít: z Terchovej 
a zo Slatiny nad Bebravou. 
Kto si prezrie citovaný mate
riá l, čoskoro zistí. čo bolo 
práve na týchto typoch piesní 
zaujímavé. Z Terchovej sú to 
predovšetkým kvimonálne 
melódie s krátkou formou 
a Jýdickým tónorodom. také 
typické pre tento kraj. 
Zaujímavý je príklad so záve
rečným skokom zo zväčšenej 
kvarty na základný tón, čo 
vynikne zvlášť pri časovo pred
lženom trvaní kadende. 
Navyše je w ešte aj ozdobný 
sklz zo záverečného tónu na 
čistú spodnú kvanu. Piesne 
s väčším rozsahom aj formou 
zase pútajú spôsobom harmo
nizácie využívajúcej kvartové 
a kvintové akordy. ba ojedine
le aj septimový (prázdny) 
akord. 

Piesne Evy Gabelovej majú 
poväčšine vel'korozsabové 
melódie, avšak celkom odlišné 
od českých inštrumentálnych 
melódií. Niektoré z nich pripo
mínajú novouhorské typy. 
pričom však nejde o schema
tické príklady, ale o melódie 
s transmutáciarni tónov, vybo
čujúce z tóniny, alebo o hypo
tonálne melódie. Je úplne 

pochopitel'né, že Janáčka zau
jali a že ním poverení zberate
lia zrejme vedeli. čo majú 
z bohatého repertoáru doku
mentovať na fo nografe. V tejto 
súvislosti si spomínam na člá
nok Zuzany Maniná kovej 
(Hudobný živor '98, č. 3) s náz
vom Je Janáčkovi bližšia mo -
dá/na košeľa. či tonálny kabát? 
Totiž aj české piesne nachádza
jú ce sa v tomto vydaní. sú vo 
väčšej miere modálne. Janáček 
so svo jím bytostným vzťahom 
k l'udovej piesni mal nepo
chybne možnosť up latňovať 
svoj ambivalentný vzťah k nej: 
nechať sa inšpirovať jej osobi
tosťami a zároveií vo svojej 
fokloristickej činnosti vyberať 

z nej to. čo mu bolo blízke. 
Konfrontácia zápisov piesní so 
zvukovými záznamami (pri
čom musíme brať do tJvahy 
nielen mieru skreslenia zavi
neného nedokona lým prístro
jom, ale aj nevyhnutné doda
točné zvukové fil trovanie) 
ukazuje, že vývoj prekonali 
nielen názory na l'udovú pie
seň. ale aj spôsob jej zapisova
nia. Hoci Béla Bartók už v tom 
čase vyberal stupnice tak, aby 
sa zápis končil finálnym 
tónom g', tu sa na túto zásadu 
neprihliadalo. Môže to súvisieť 

aj s absolútnym sluchom zapi
sovateľov, ktorí zapisovali pie
seň v jej reálnej polohe, bez 
ohl'adu na množstvo predzna
menaní. Občasné zložité 
a meniace sa taktové štruktúry 
zasa svedčia o úsilí dať do súla
du slovnú a hudobnú dekla
máciu. Troj- až štvornotové 
ozdoby spevu vo vol'nom pred
nese počuť v nahrávke iba ako 
jednoduchý sklz na nasledujú
ci tón, čo je bežná maniera, 
v tomto prípade však relativi
zujem svoj postreh vzhladom 
na techn ickú kvalitu záznamu. 
Otázka starších zápisov ozdo
bovaného spevu na Slovensku 
je však aj vzhl'adom na iných 
autorov (napnldad Karola 
Pli ck u) ešte stále otvorená . 
Moje poznámky predstavujú 
v podstate kritiku zápisu, ktorá 
je povinným prístupom k star
ším prameňom. V ukážkach 
nahratých na CD vloženom do 
knižky nejde o nahrávky na 
počúvanie pre pote"enie. ale 
o primárny dokument. možno 
povedať dokument . folklórno
archeologický•, ktorý je prí
spevkom k histórii českej aj 
slovenskej fo lkloristiky. 
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S potešením konštatujem, že 
ako Béla Bartók svojho času uká
zal príkJad, ako treba pozerať 
na folklór bez nacionalistické
ho obmedzenia, tak aj vydaný 
dokument je prejavom veľko
rysosti a odborného nadhľadu. 

SOŇA BuRLASOVÁ 

PHILIP GLASS 

KUN DUN 

hudba k rovnonrm ni mu filmu pre 
tibetské rohy a činely. pikolu, flautu, 
hoboj. klarinet, basklarinet. fagot. kon
trafagor. lesný roh. trúbku. basový 
trombón. bicie nástroje. harfu, klavír, 
čelestu, syntezátor. violončelo a spie
vajúcich mníchov 
Michael Riesman, dirigent 
NONESUCH 7559-79460-2, 1998?. 

.Philip Glass je úžasne citlivým 
umelcom a silný emotívny 
účinok jeho hudby vychádza 
zo samého srdca filmu. Dojem 
v poslucháčovi pretrvá po celé 
dni . Krása. čaro. veľkoleposť 
a preduchovnenosť tejto parti
túry nám pomáhajú cítiť tep 
odvíjajúceho sa pnbehu. 
Filmový obraz je v mojej mysli 
už nerozlučne spätý 
s Glassovo u hudbou.· Slová 
režiséra Martina Scorseseho 
o spolupráci s Philipom 
Glassom na jeho najnovšom 
filme Kundun sú iste úprim
ným komplimentom renomo
vaného režiséra rovnako reno
movanému skladateľovi. 

Glassova hudba je naozaj 
pôsobivá, ale všetkého veľa 
škodí. Cynik by povedal: 
.Omáčka! " Zachovajme sa 
však férovo a pozrime sa na 
Glassovu skladbu triezvymi 
očami. Kundun je film o 14. 
dalajlámovi a či sa to tvorcom 
páči alebo nie, vždy sa bude 
dávať do súvisu so súčasnou 
hollywoodskou vlnou záujmu 
o tibetskú kultúru . Ja som film 
nevidel a priznám sa, že voči 
filmom tohto druhu mám 
predsudky. Môžem sa vyjadriť 
len o hudbe. ktorá moju nedô
veru voči filmu neznížila. 

Hádam nemusím hovoriť, že 
nejde o nijaký amaterizmus či 
trápny pokus o spojenie hudby 
Východu a Západu. Glass, 
údajne vyznávač budhizmu, 
nie je slon v porceláne a vie. 
čo má v danom priestore robiť. 
Hudba, ktorú k filmu skompo
noval. je vyvážená, s presne 
zvoleným opojným zvukom, 
jednoduchá vo svojej repetitív
nosti. Pri všetkej presvedčivosti 
tohto druhu však nedokážem 
prijať koncept monumentalizá
cie autentickej tibetskej hudby. 
Možno táto alergická reakcia 
vychádza zo skúsenosti so slo
venským fo lklórom a jeho 
symfonickou štylizáciou v päť
desiatych rokoch. Lebo ak to 
trochu pritiahneme za vlasy. 
ide o niečo iné? 
Estetické ohlády nabok, 
nahrávka hudby k filmu 
Kundun ponúka pestrý, tech
nicky dobre zvlád nutý zvuko
vý svet. Spevy tibetských mní
chov sú ako stvorené pre hlbo
ké zádrže, nad ktorými sa pra
videlne opakujú sledy d uro
vých a najmä molových troj
zvukov. Vyniká aj vhodne 
využitý tibetský čineL znejúci 
ako západná verzia nástroja pri 
spomalenom prehrávaní zvu 
kového záznamu. Pri pohľade 
na inštrumentáciu udivuje 
výsledný zvuk, ktorý pripomí
na symfonický orchester. 
Našinec ocení aj takú samo
zrejmú vec, ako je rytmická 
presnosť a spoľahlivosť inter
pretov. Glassove jemné poly
metrické hry by pôsobili tráp
ne, keby n iekto z účinkujúcich 
zaváhal. Ak ma niečo na 
Glassovi fascinuje, tak je to 
práve samozrejmosť. s akou 
jeho súbor dokáže realizovať 
strojové tirády nôt a neustále 
sa meniace metrum. Je to 
málo alebo veľa? Ako kde. 

PETER ZAGAR 

ZBIGNIEW PREISNER 

REQUIEM FOR MY FRIEND 

ERATO DISQUES S. A .. 1998 

Sinfonia Varsovia 
dirigent Jacek Kasprzyk 
Varšavský komorný zbor, zbormajster 
Ryszard Zimak 
Elzbieta Towamicka soprán 

Ak Kieslowského filmy patria 
medzi skvosty európskeho fil
mového umenia, možno to 
povedať analogicky aj o suges-

tívnej hudbe, ktorá je ich 
dôležitou súčasťou. Autor 
väčšiny partitúr k filmom 
tohto nedávno zosnulého poľs
kého režiséra, Zbygniew 
Preisner, však teraz po prvý
krát vstúpil na pevninu predsa 
len trochu odlišnú - napísal 
svoje prvé . ne[ilmové" dielo, 
okrem nahrávky predurčenej 
aj na koncertné predvádzanie. 
Hudba Requiem for my friend. 
vynárajúca sa z tajomného 
ticha a opäť v 11om miznúca, je 
venovaná priamo Krzysztofovi 
Kieslowskému. Práve on bol 
plánovaným režisérom 
zamýšľaného spoločného pro
jektu, ktorý mal mať niekedy 
v budúcnosti premiéru na 
aténskej Akropole: príbehu 
života, predstaveného a stvár
neného v akomsi spojení mys
terióznej hry a opery. livot 

však spôsobil. že udalosti 
vyvíjali inak - toto Rekviem 
spomienkou i rozlúčkou 

Co prináša tento skladateľov 
.autonómny opus"? Na 

strane (ak by sme mali 
trochu kritickí) tu nenáj

deme nič, čo by sme od 
Preisnera neočakávali, na stra
ne druhej to však nijako 
neuberá na presvedčivosti a až 

nej opravdivosti 
hudby tejto zádušnej omše. 
Musím sa priznať. že pri jej 
počúvaní sa mi mimovoľne 
vybavili n iektoré scény filmov 
Preisnerovho priateľa s charak
teristickou atmosférou 
(Dekalóg, cyklus Tri fa rby, 
Dvojitý život Veroniky). Ticho 

všade, je rovnopráv
nou a určujúcou zložkou 
hudby ponorenej do seba, 
hudby, niekde vytvárajúcej 
priestor pre meditáciu, inde 
zase znepokojujúcej nástojči 
vým opakovaním výrazných 
motívov. Ani Rekviem,neza
prie filmovú erudíciu sklada
teľa, tá však nemá za následok 

patetický . úžitkový pro
dukt•, ale prejavuje sa len 

v jednoduchosti a pôsobivosti 
skladby. úspornosť hudobných 
prostriedkov, neveľa nástrojov 
i celková priezračnosť tu dosa
hujú maximálny účinok. 
Expresívne, úderné zborové 
pasáže evokujú inšpiráciu 
Carlom Orff om, pri takmer až 
nečujnom pianissime sláčiko

vých nástrojov si zase spome
nieme na hlbokú religiozitu 
i pokoru, vyžarujúcu z diel 
Arvo Pärta. Treba uzna ť. že 
orchestru Sinfonia Varsovia 
pod taktovkou Jaceka 
Kasprzyka a Ryszardom 
Zimakom vedenému Varšav
skému ko mo rnému zboru sa 
podarilo doviesť zámer autora 
k dokonalosti: Requiem for my 
friend je vskutku hudbou 

podmanivým výrazom_ Hoci 
prvej časti diela 

(Requiem) je latinský a v dru
hej (Life) počuť aj gréčtinu, 
70 ,00TPrT,,; modl itba 

m zaznie v sklada
teľovej rodnej reči - poľštine: 

. Panie Boze wspomóz nas ... • 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 

(1gg8) 

/_ Save Our Cltildrtn - 2. Midnight In 
Berkeley Square- J. Jewels of Love 

Kazuko - 5. Tlte Anciem Sounds
Far-Off Sand 

Pharoah Sanders - tenor a sopránsaxo
perkusie, spev 

William Henderson - klavír, ham rónium 

Zakir Hussain - perkusie 
Trilok Gurtu - perkusie 

Mboup - ra/king drum. spev 
Oyewole- spev 

Fenomén world music, ktorý 
sa pomaly, ale neodbytne vtie
ra do našej prítomnosti -
i napriek nepochybnej per
spekúvnosti a nutnej akcepto
vatdnosti- spôsobuje istú 
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relativizáciu štýlových a žánro
vých kritérií. Jeho všežravé 
chúťky smerujú aj k niekto
rým hudobným artefaktom. 
ktoré sme si zvykli nazývať 
jazzom. Pritom nie je podstat
né, č i sa stanú terčom tejto 
rekva lifikácie produkty nové, 
alebo produkty dávnejšie, 
kedysi zdanlivo fixne zarade
né. Casto stačí len náznak. 

ebude preto prekvapením, ak 
podl'ahne (ak už nepodľahol) 
i najnovší album jedného 
z niekdajších čelných predsta
vitel'ov edičného radu ew 
Thing vydavatefstva lmpulse. 
saxofonistu Pharoaha San
dersa, skloňovaniu v naznače
ných súvislostiach. Nejde len 
o náznaky. Inšpirácia z výletu 
do Afriky v roku l 994, úspeš
ne zhmotnená na Sander
sovom debute Message from 
Home vo vydavatel'stve Verve, 
nevyprchala ani po štyroch 
rokoch. Album Save Our 
Children bezprostredne nadvä
zuje na svojho predchodcu. 
Ani tu už síce nenájdeme 
úplný Sandersov obraz africkej 
dediny z prelomu 60. rokov. 
s gongami, zvonmi, hrkačkami 
a búrlivými výtržnosťami 
tenorsaxofónu s azda najosobi
tejším tónom v histórii džezu. 
Vo svojej blížiacej sa šesťdesiat
ke odzrkadl'uje Sanders 
vytúžený stratený domov svo
jich dávnych predkov skôr 
s umiernenou vyrovnanosťou 
a patričnou dávkou sentimen
tu i melanchólie. S týmto dru 
hom emócií pracujú aj rozvláč

ne lyrické, takmer ambientné 
plochy, charakterovo blízke 
úvodným častiam indických 
rág, ktorých sladkavá, éterická, 
zvukovo podmanivá .bezob
sažnosť" vypovedá skôr 
o Sandersových prioritných 
ambíciách duchovných než 
hudobných. On sám svojím 
nedávnym prianím tvoriť 

hudbu s liečivými účinkami 
takéto konštatovanie nakoniec 
aj potvrdzuje. Komunikácia sa 
tu teda uskutočňuje (alebo by 
sa mala uskutočňovať) aj 
v iných ako hudobných rovi
nách. 

AuGUSTÍN RE BRO 

BREr's FRETS 

EURO PEAN RENDEZVOUS (1997) 

HOT WIRE RECORDS, 
EFA 12481 

l. Sub Gourntet- 2. Fretprims- 3. 
Warchir! - 4. Castle Minwood- 5. 
Glass We/Is- 6. After the gig- 7. laco 
- 8. Together 

Bret Wil/mott. Martin Koller. Philipp 
mn Endert, Juraj Burian, Ola Forse/1, 
Alex Gunia- gitary 
David Wiesner- basgitara 
Johan Svensson - bicie 
David Spak -perkusie, spev 

Breťs Frets je medzinárodná 
formácia, ktorá vznikla roku 
l 994 na pôde slávnej Berkley 
College of Music v BostOne 
z iniciatívy profesora hry na 
gitaru Breta Willmotta. Jej 
členmi boli bez výnimky vte
dajší študenti Berkley. Okrem 
rytmiky (nemecký basgitarista 
David Wiesner a švédsky 
bubeník Johan Svensson) 
a Willmotta sa v Breťs Frets 
angažovalo päť mladých sľub

ných jazzových gitaristov: 
Martin Koller (Rakúsko), 
Philipp van Endert (Nemecko), 
Ola Forsell (Svédsko), Bobby 
Rodgers (USA ) a Juraj Burian 
(Slovensko) . v rámci wrné po 
Európe sa pod hlavičkou The 
Berkley Student All -star 
Guitar Ensemble zúčastni l i 
v októbri l 994 aj na 
Bratislavských jazzových 
dňoch. V októbri 1997 Bret 
Willmou takmer v identickej 
podobe znovu oživil svoj pro-

(Bobbyho Rodgersa 
vystriedal nemecký gitarista 
Alex Gunia) pre dvojtýždňové 
európske turné, v rámci ktO
rého vznikla v kolínskom AtM 
štúdiu nahrávka European 
Rendezvous. 
Repertoár Bret's Frets, štýlovo 
prispôsobený temperamentu 

hráčov, pochádza 
až na skladbu Jaco od Pata 

Methenyho, Fretprints (slovná 
parafráza skladby Footprints) 
Wayna Sh ortera a jednu 
pôvodnú skladbu Philippa van 
Endena - z pera Breua 
Willmotta. Pri zachovaní 
základnej rockovo razantnej 
orientácie skupiny s dôrazom 
na nevtieravú melodickosť 
a niekedy až lyrickosť. či inými 
slovami komunikatívnosť. bez 
zbytočných kompromisov, 
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počíta repertoár (v rovine ryt
mických, či harmonických 
zmien. prípadne zmien nuansí 
v kolorite jednotlivých skla
dieb) s poskytnutím optimál
nych podmienok pre sólové 
zažiarenie všetkých hráčov. Ak 
teda počúvame sólo napr. 
Juraja Buriana. môžeme čakať 
emne latinizova ný sprievod. 

Pri nástllpe sóla rakúskeho 
legatového hráča Martina 
Kollera (epigónsku podobnosť 
s hráčskym štýlom anglického 
gitarového nová to ra Allana 
Holdswortha si nemožno 
nevšimnúť) sa zas hodí jedno
duchší (napr. klasická bluesová 
postupnosť v skladbe 
Fretprints). prípadne modálny 
harmonický plán. Hroziacu 
rôznorodosť eliminujú vkusné, 
orchestrálne koncipované 
aranžmá ny Breta Willmona. 
vytvárajúce v sprievodoch zau
ímavé komplementárne ryl

micko-melodické štruktúry. 
Hoci by bolo možné očakávať, 

že skupina so šiesti mi sólový
mi gitarami (počítané aj 
s Willmonom) bude nepropor
čne presadzovať sólové exhibí
cie pred koncepčnou vyváže
nosťou skladieb, v prípade 
albumu European Rendezvous 
treba s uspokojením konštato
vať, že je tO presne naopak. 
Isté výhrady by azda bolo 
možné adresovať na surovú 
zvukovú ostrosť nahrávky. 
ktorá predovšetkým v sólach 
rušivo obnažuje n iektoré 
interpretačné . kazy". 

A UGUSTÍN R EBRO 

E JOURNEY 

REAL WORLD 70/98 

Maryam Mursal- sp~v 
Soren Kjtl'r Jensen - basové gitary, 
kláv~sy 

Lars Daugaard Nielsen - bicie 
Jacob Andersen - pukusie 
Turid Norlund Christensen - spev 

Kasper Soderlund Jensen -gitary 

Peter Gabriel bol vždy zárukou 
seriózneho umeleckého prístu
pu. Pla tí to aj pre jeho gramo
fónovú fi rmu Real World. Od 
roku 1989 vyšlo pod značkou 
. Reálneho sveta• vyše sedem
desiat albumov. Nie všetky 
búrali múry Jericha, nie všetky 
obsahovali komerčný poten
ciál. ale ani jeden neklesol do 
šedej podpriemernosti. Minulý 
rok sa Real World blysol 
dvoma výnimočnými albuma
mi. Jeden nahral Bengálčan 

Paban Das Baul spolu 
s Angličanom Samom Milsom 
pod názvom Real Sugar. druhý 
somálska speváčka Maryam 
Mursa l. Posledne menovaný 
album dostal priliehavý názov 
The Journey (Cesta). Maryam 
totiž po ro z pú ta ní občianskej 
vojny prešla aj so svoj imi piati
mi deťmi strastiplnú cestu 
púšťou do Kene, odkiar zas 
odišla do Dánska. Pôvodne 
bola sólovou speváčkou tristo
ďenného súboru Národného 
divadla v Mogadiši. ajprv 
nahrala CD New Dawn s akus
tickou somálskou skupinou 
Waaberi pre pobočku 
WOMAD, firmou Real World 
vyhradenú rýdzo etnickým 
projektom. New Dawn však asi 
znel európskym ušiam jedno
tvárne, preto sa Maryam vyda
la overenou cestou v štýle 
typického gabrielovského kul
túrneho crossoveru a svoj 
sólový debutový album The 
Journey ovenčila zvukom štúdií 
Real World, opradených pove
sťou malého technického 
a architektonického zázraku. 
Základnú zostavu jej nahráva
cieho tímu tvorili dánski 
hudobníci, na aranžérsku 
prácu sa podujali Simon 
Emerson a Manín Russell, 
muži, ktorí preukázali svoje 
schopnosti v spájaní elektroni
ky s emikou v projekte Afro 
Celt Sound System, na perku
sie bubnuje jeden z najobsa
dzovanejších súčasných bube
níkov, Egypťan Hossam 
Ramzy. The Journey otvára 
nahrávka Lei Lei, trochu pripo
mínajúca Gabrielov hit 
Sledgehammer, najmä zásluhou 
nasamplovanej dychovej sek
de zo skladby Chickm Talk, 
pochádzajúcej zo slávneho 
albumu Mambo nenapodobi 
tel'nej peruánskej speváčky 
Ymy Sumac. V dru hej nahráv-
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ke Kufilaw sa ozve aj hlas Petra 
Gabriela a spolu s tanečnou 
pesničkou Sodewou tvoria 
melodicky najchytl'avejšiu 
a štýlovo najprístupnejšiu časť 
albumu The Journey. Zvyšok 
pozostáva z melodického 
experimentovania. vrcholom 
sú azda etnicko-ambientné 
zvukové plochy v počítačovej 

koláži Hamar. Maryam spieva 
v rodnom jazyku, čo je na 
scéne world music takmer 
samozrejmosť, pretože jazyky 
úzko súvisia so spôsobom 
spevu. Pri počúvaní 
Maryaminej hudobnej cesty 
bude pravdepodobne každému 
jasné, že prechádza krajinou. 
v ktorej sa krížia černošské 
náboženstvá s moslimskou vie
rou a somálčina s arabčinou. 

MIRO PoTočEK 

CYRIUS 

lA BANDA 

RUE BLEUE 023032198 

Neviem, či už niekto dokázal 
presne určiť, kedy a kde vzni
kol pop, pretože to, čo dnes 
chápeme pod týmto pojmom. 
existovalo pravdepodobne od 
nepamäti. Francúzska pieseň 
(šansón) má minimálne tisíc 
rokov. Rebelskí goliardi, vzne
šení trubadúri. l'udoví žongléri. 
korporácie minstrelov (asi 
prvých profesionálov), festiva
ly pod holým nebom (dnes 
módne open ai r) .. . Protest 
songy, underground, to všetko 
tu už dávno bolo . Francúzi aj 
v posledných rokoch akoby 
nenápadne a nenásilne podo
midali piedestál angloameric
kej scény. Priemerný našinec, 
ovplyvnený vysielaním MTV 
Europe a slovenskými komerč

nými rozhlasovými stanicami, 
nemá a ni tušenia o množstve 
a kvali te nových. mladých 
francúzskych interpretov 
a skupín. Z Parí7..a sa stalo 
multikultúrne centrum. 
Nenadarmo si francúzski pub
licisti vymysleli epiteton . Paris 
la capital de worldmusic". 
Dnešné Francúzsko sa hemží 
hudobn íkmi z bývalých 
zámorských kolónií. 
Uplatnenie tu môžu nájsť aj 
Rusi, Macedónci alebo Uzbeci 
- dvere sú otvorené pre kaž
dého. Boomom posledných 
dvoch rokov je aj kubánska 
hudba. Castrova cenzúra para-

so 

doxne zachránila pôvodnú 
kultúru Kuby pred amerika 
nizáciou. Vo Francúzsku má 
latinskoamerická hudba zele
nú. Samotní Francúzi h rajú 
kubánsku hudbu - napn1dad 
skupina Mambomania. alebo 
spevák a skladarel' Cyrius 
Maninez, skrátene prezývaný 
Cyrius. a jeho skupina La 
Banda. Cyrius odcestoval na 
Kubu a v Santiagu nahral 
excelentný album so starými 
kubánskymi hudobníkmi. 
Výsledok je bez nadsázky oča
rujúci. Parížsky šarm a elegan
cia prekvapujúco ladia s tradič
nými kubánskymi štýlmi son, 
rumba, danzon, habanera. 
Spleť unášajúcich rytmo v. 
krkolomných, no melodických 
variácií s l'ahkosťou nadýcha
ných rezkou dychovou sek
ciou, spolu s kontrabasom, 
akordeónom, husľami, gitarou 
tres, klavírom a tekvicovými 
rumbovými gul'ami maracas 
a syntetizátormi superprodu
centa Philippa Eidela vytvára 
plážovú atmosféru pohody 
nahrávkam. ktoré by v nešetr
ných rukách mohli l'ahko skfz
nuť do gýčovitosti. Cyrius 
a jeho La Banda je skrátka 
projekt. ktorý by mal nad
chnúť posl ucháčov rôznych 
vekových kategórií a štýlového 
zamerania. Len sa treba bez 
predsudkov poddať slnkom 
a morským vzduchom nasýte
nej hudbe francúzskeho Orfea 

Cyria. 

MIRO POTOČEK 

lETTERS 

D DOCUMENTS. 

Ed. T. David & A. Mendel. 1945 l R. 
ed. Ch. Wolff. W W Norton & Comp .. 
New York- London 1998. 

Poprední americkí muzikoló
govia Hans T. David (1902-
1967), profesor na University 
of Michigan, autor početných 
vedeckých prác, o. i. rozsiahlej 
štúdie o Hudobnej obeti) 
a Arthur Mendel ( 1905-1979) . 
profesor na Princeton Univer
sity, editor periodika Journal of 
the American Musicological 
Sodery a editor Bachových 

nových pašií v rámci súbor
ného vydania skladatel'ových 

diel). sú autormi. resp. editor
mi súboru dokumentov o ži
vote a diele J. S. Bacha, ktorý 
po prvýkrát vyšiel roku 1945, 
neskôr v reedíciách v rokoch 
1966 a 1972. Najnovšia reedí
cia, pod ktorú sa podpísal 
Chrisroph Wolf[. profesor 
a dekan na Graduate School of 
Arts and Sciences at Harva rd 
University. spoluediror časopi
su Bach-Jahrbuch, h lavný 
autor práce The New Grove Bach 
Family. jeden z najuznávane-

bachovských bádatel'ov 
súčasnosti , obsahuje vyše 400 
pramenných dokumentov (asi 
o l OO dokumen rov viac ako 
pôvodné vydanie). 
Hoci Johann Sebastian Bach 
nezanechal takmer nijaký 
osobný záznam. osobne lade
nú korešpondenciu, priame 
svedectvá, umožňujúce priam y 
pohľad na jeho spôsob mysle
nia, názory na hudbu. rodinné 
zázemie. možno si vytvoriť 
ucelený obraz o jeho osobnosti 
prostredníctvom množstva 

Úťadných dokumentov. žiado
stí. účtov. odborných posud
kov na organy, posudkov na 
žiakov a ď. Zvyšok informácií 
si pozorný čitateľ nájde medzi 
riadkami, v rade ďalších dobo
vých dokladov priamo súvisia 
cich s Bachovou osobnosťou . 

Edíciu dopfňajú početné faxi
mile titu lných listov Bacho
vých tla čí z obdobia jeho živo
ta. preklad Forkelovej mono
grafie oJ. S. Bachovi z roku 
1802 (v nej sa v kapitole 
o Bachovskej rodine dočítame. 
že •. .. Praotcom tejto rodiny. 
ktorá sa stala takou význam
nou v dejinách hudby. bol Veit 
Bach. Bol pekárom 
v Pressburgu (Bratislave). 
v Uhorsku; po vypuknutí 

náboženských nepokojov v 16. 
storočí však bol nútený hl'adať 

si iné miesto svojho trvalého 
bydliska. Zo svojho majetku 
r.achránil čo mohol a od išiel 
s n ím do Durínska. kde dúfal 
nájsť mier a bezpečnosť ... "), 
ch ronológiu udalostí jeho 
osobného a profesionálneho 
života. nekrológ C. Ph. E. 
Bacha a J. F. Agricolu, faximile 
radu rukopisov a skíc. pohľady 
a názory osobností 19. storočia 
naJ. S. Bacha a množstvo 
ďalšieho materiálu. Všetky 
staršie komentáre sú revidova
né v zmysle najnovších výsled
kov bachovského bádania. 

SOURCES READINGS IN 

MUSIC HISTORY 

Ed. Oliver Srrunk. R.ed. Leo Treir/er. 
New York. W W Norton 1998. 

Antológia prameňov k deji
nám hudby, ktorú roku 1950 
po prvýkrát vydal Oliver 
Strunk, vyšla teraz v reedícii 
Lea Treitlera . V nej nový edi
tor rozšíril prezentované pra
mene najmä o texty autorov 
20. sroročia: Arnolda Schä n
berga. Igora Stravinského. 
fu turistov i Carla Dahlhausa. 
Práca vyšla v jedinom zväzku. 
ale je p rístupná aj v čiastko
vých zväzkoch podľa historic
kých období (starovek, stredo
vek. renesancia. barok, 18. 
storočie, 19. storočie. 20. sto
ročie). Pre historikov a študen
tov hudby neposrrádateľná 
publikácia. no zaujímavé 
a poučné čítanie aj pre všet
kých milovníkov hudby. 
uprednostňujúcich priame 
informácie pred sprostredko
vanými. 

SEDLICKÝ, TIBOR 

LA 

K DEJINÁ M ZBOROVÉHO SPEVU 

NA SLOVENSKU J . 
0 JUBILUJÚCICH SKLADATE

COCH - DIRIGENTOCH -

SPEVÁCKYCH ZBORO CH. 

Univerzita Mateja Bela v spolupráci 
s Literárnym a hudobným múzeom 
a Národným osvetovým centrom 
v Bratislave s finančným prispmím 
SFK Pro Slovakia a HO Matice slovm· 
skej. Banská Bystrica 1998. 47 srr. 

AcTA UNIVERSITATI S 

MATTHIAE BELLI . 

Zborm1: Fakulty humanitných vied 
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UMB, sekcia vitd o umení a vied 
o športf 2. Vtdecká redaktorka doc. 
Pit Dr. Eva Langsteinová. CSc. Banská 
Bystrica, Fakulta Humanitných vied 
UMB 1998. 278 st~ 

Na sklonku minulého roka 
vyšli v Banskej Bystrici dve 
publikácie spojené s vysokoš
kolským hudobným prostre
dím tohto mesta. Na prvej sa 
popri Univerzite MB podieľali 
tiež Literárne a hudobné 
múzeum. Národné osvetové 
centrum v Bratislave 
a Hudobný odbor Matice slo
venskej v Martine za finančnej 
podpory Státneho fondu Pro 
Slovakia. Jej autorom je dlho
ročný pedagóg bývalej 
Pedagogickej fakulty Tibor 
Sedlický, ktorý dodnes rozvíja 
svoje bádania v oblasti zboro
vého spevu na Slovensku. 
Zúročil ich už v treťom diele 
publikácie K dejinám zborového 
spevu na Slovensku. Prvý diel 
sme na stránkach Hudobného 
života komentovali (HŽ 9713, s. 
8). Druhý diel periodikum 
neza registrovalo. Struktúra 
Sedlického publikácií je v pod
state totožná. Uvádza základné 
biografické údaje o hudobných 
skladateľoch i dirigentoch
zbormajsuoch speváckych zbo
rov a zaoberá sa históriou zbo
rov. Od druhého dielu sa autor 
snaží zaevidovať všetky zboro
vé skladby (i vokálno-inštru
mentálne) a roztriediť ich 
podľa typu speváckych zborov. 
Treba pripomenúť, že jeho 
encyklopedické heslá sa viažu 
na jubileá jednotlivcov a telies. 
V druhom diele spracoval bio
grafiu a tvorbu šestnástich 
skladatel'ov, desiatich dirigen
tov a dvadsaťjeden jubil ujúcich 
speváckych zborov. 

Tretí diel dejín zborového 
spevu na Slovensku prináša na 
začiatku biografiu a zborovú 
tvorbu h udobných skladateľov, 

ktorí si roku 1998 pripomínali 
životné jubileá. Začína sa 145. 
výročím narodenia Milana 
Licharda. pokračuje jubileom 
Frica Kafendu a ide cez Jána 
Kraska Zápotockého, Ladislava 
Slanečka, Jána Gajdoša. 
Eugena Suchoňa, Jozefa 
Kresánka, Bartolomeja 
Urbanca. Tibora Freša. Jána 
Hrka, Jaroslava Meiera, Jozefa 
Malovca, Pavla Bagina až po 
Víťazoslava Kubičku. V časti 

dirigenti-zbormajstri autor 
uvádza šest násť osobností zbo-

rového spevu -od najstaršieho 
Jána Strelca po najmladšieho 
Stefana Sedlického. Roku 
1998 autor spracoval činnosť 
siedmich v tom roku jubilujú
cich speváckych zborov. 
Postupuje od najstaršieho. 
11 5-ročného Zvolenského spe
váckeho zboru. po najmladší, 
1 5-ročný zbor Collegium 
Technicum z Košíc. Aj tretí 
diel, podobne ako prvý. obsa
huje Dodatok mapujúci osob
nosti a telesá. ktOré autor 
neuviedol v predchádzajúcich 
publikáciách. Uvádza v ňom 
36. výročie narodenia hudob
ného skladateľa Petra Zagara, 
ôsmich dirigentov a sedem 
speváckych zborov. 
Publikácie o dejinách zboro
vého spevu na Slovensku sa 
v zamýšľanom projekte mapo
vania tejto kultúrnej aktivity 
stanú nepochybne základným 
kompendiom problematiky. 
Projekt má ambície poskytnúť 
verejnosti do roku 2000 
základné biografické údaje 
o skladateľoch. ich zborovej 
tvorbe, dirigentoch-zbormaj
stroch i speváckych zboroch. 
ktoré si v tejto perióde pripo
menú svoje jubileum. Tým sa 
do S -ročného projektu dosta
nú všetci, ktorí aktívne praco
vali na poli zborovej tvorby. 

Druhým edičným počinom 
UMB je zborník Fakulty hu
manitných vied . Je to už II. 
zborník sekcie vied o umení 
a vied o športe. Zborník obsa
huje i časť, pod ktorú sa podpi
suje Katedra hudobnej a este
tickej výchovy univerzity. Prvý 
z ôsmich p ríspevkov je od Tva
na Hrušovského. Na malom 
priestore sa pokúša venovať 
situácii zborovej tvorby na Slo
vensku. Vzhľadom na rozsah 
autor len konštatuje jej osobit
nú situáciu, ktorá si v súvislos
ti s rozsa hom a závažnosťou 
vyžaduje analytickú štúdiu (ba 
možno aj školu). Wladyslav 
Malinowski (Poľsko) publikuje 
v zborníku esej Ako sa staľ hu
dobným kritikom. Jeho úvahy 
smerujú k obsahu kritiky, poč
núc výberom a zhromažďova
ním faktov. kompetenciami 
kritika, až po etiku kritiky s pre
sahom do jej percepcie pro
stredníctvom médií. tudmila 
Cervená rozvija svoje dlhoroč
né bádania o Jánovi Egrym na 
pozadí vývoja hudobnej kultú
ry 19. storočia na Slovensku 

itl HUDOBNÝ ŽIVOT) 1 - 2 )1 999 

s dôrazom na výskum 
v Banskej Bystrici. Prichádza 
k záveru, konštatujúcemu 
potrebu egryovskej monogra
fie. Autorom príspevku z etno
muzikologických bádaní 
katedry je 1gor Gašpar. Na 
základe publikovaných výsled
kov výskumu J. Kresánka, 
L Lenga, O. Elscheka. z mlad
ších E. Orsáryovej (Kreko
vičovej) analyzuje inštrumen
tálnu improvizáciu a variáciu 
ľudových piesní Podpoľania. 
Bohaté p raktické skúsenosti 
z terénu mu umožňujú analý
zu mnohých etnomuzikologic
kých otázok (variačná techni
ka predníkov. funkcia sprie
vodných nástrojov, kontraba
su , cimbalu). Stručne uvádza 
vývinové zmeny ľudovej hu 
dobnej kultúry regiónu. Jana 
Skvarková analyzuje Rippa
Liithyovej, Felisovej klavírnu 
školu a Klavierschule 2000. 
Dospieva k záveru, že všetky 
tri školy patria medzi školy 
s modernou koncepciou, vy
užívajúcou najnovšie vedecké 
poznatky. Esteticko-pedagogic
ký aspekt interpretácie hudob
ného diela analyzuje Eva Mi
chalová. Na zák lade verbálne
ho metatextu, ktorý je výsled
kom tejto analýzy. dochádza 
podľa autorky k novým perce
pčným možnostiam uchopenia 
hudby. Pedagogickej interpre
tácii hudobného diela sa vo 
svojom príspevku venuje Eva 
Langsteinová: problém rozširu
je o metodiku počúvania hud
by. svoje snaženia dokumentu
je na interpretácii Schuber
tovej piesne Kráľ duchov tak, že 
stanovuje päť úrovní analýzy
od genetickej, cez sémantickú, 
štrukturálnu, axiologicko-fun
kčnú až po esteticko-zážitko
vú. úroveň vyučovania hu
dobnej výchovy na Ostravsku 
si vo svojom príspevku všíma 
Zora Stiborová. pričom prichá 
dza k záverom, ktoré by mohli 
skvalitniť vyučovan ie hudby. 
V prílohe uvádza výpovede 
pedagógov PF v Ostrave o pod
mienkach a problémoch ume
leckej výchovy na tejto škole. 

Obe publikácie predstavujú 
šírku súčasného vedeckého 
i pedagogického hudobného 
myslenia vo vysokoškolskom 
prostredí Banskej Bystrice. 
Snaženia T. Sedlického smeru
jú k istému typu syntézy kon
krérneho problému, zborn ík je 

výstupom parciálnych bádaní 
jednotlivých autorov. Výsledky 
ich snažení by mali byť priro
dzenou súčasťou vedeckej, 
hudobnej, výchovno-vzdeláva
cej i kultúrno-osvetovej 
komunity Slovenska. 

M ILOŠ ŠÍPKA 

ÄNSELM GERHARD: 

THE URBANIZATION OF 

OPERA: MUSIC THEATRE IN 

PARIS IN THE 19TH CENTURY. 

Anglický preklad vyšiel v Univmity of 
Chicago Press 1998. 

Autor považuje typ tzv. grand 
opéra za príznačný produkt 
kapitalizmu určený buržoáznej 
spoločnosti 19. storočia, 
podobne ako n ím boli v wm 
období sa rodiace banky. želez
nice a pod. Nové témy a spô
sob ich spracovania v operách 
Meyerbeera, Aubera či Rossi
niho až po Verdiho označuje 
Gerhard za predchodcov dneš
ných filmových scenárov. Fil
mová technika spätného zábe
ru a súbežnosť udalostí pracu
júce s filmovými strihmi vná
šajú do priebehu n iektorých 
diel (Hugenoti a Nemá z Portici) 
nové napätia. ktoré podľa auto
ra približujú tento druh opery 
viac k Alfredovi Hitchkockovi 
ako k divadelnej, resp. opernej 
praxi 19. storočia. 

R 

KALEIDOSKOP] 

Stredobodom záujmu trhu zvuko
vých nosičov sa stávajú nové edi
cie, vydóvané majiteľmi zvuko
vých archívov: spoločnosť Philips 
založila špeciálnu edíciu vel'kých 
klaviristov 20. storočia, 

Medzinárodná súťaž Van Cliburn 
vydáva súťažné nahrávky svojich 
víťazov, BBC otvorila svoje archí
vy a naštartovala dlhý rad histo
rických nahrávok. Podobne učinil 
oj Newyorský filharmonický 
orchester, ktorý vydal vlastné 
archívne live nahrávky s dielami 
jedného zo svojich najväčších 
hudobných riaditeľov G. Mahlera 
pod taktovkou B. Waltera, 
J. Barbirolliho, L Stokowského, 
G. Soltiho, P. Bouleza, Z. Mehtu 
o ďalších. Dvanásť kompaktných 
diskov sprevádzajú dva zväzky 
komentárov a esejí no SOO stro
nóch, oko aj nahrávky rozhovo
rov o Mahlerovi s B. Walterom, 
L Stokowskim oJ. Barbirollim 
a rozhlasovej relácie o Mohlerovi 
zo 60. rokov. 
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2.3. Musica aeterna, Peter Zajíček; 
Martina Lesná, Kamila Zajíčková, Jana 
Pastorková; réžia Zuzana Lacková 
D. Scarlatti: Sinfonia; A. Scarlatti: Sonáta 
a mol pre flautu, sláčiky a basso continuo 
A. Corel/i: Concerto grossa D dur op. 6 č. 7; 
G. F. Händel: Aminta e Fi/lide, kantáta pre 
dva soprány, sláčiky a basso continuo 
(poloscénické predvedenie) 

4.3. a 5.3. SIO'IeiiSká filharmónia , Ondrej 
Lenárd; Ženský zbor SFZ, Jan Rozehnal; 
Bntislavský chlapčenský zbor, Magdaléna 
Rovňáková; Jitka Sapara Fischerová 
G. Mah/er. Symfónia č. 3 d mol 

9.3. Tokijskí sólisti, Yasushi Akamatsu; 
Mari Fujiwara 
J. S. Bach: Prelúdium BWV 869; G. Rossini: 
Sonáta č. 2 A dur; J. Haydn: Koncert pre 
violončelo a orchester C dur Hob. V/lb: 1; 
W. A. Mozart Divertimento D dur KV 136; 
B. Barták: Rumunské tance 

10.3. Sloftnský komorný orchester, 
Bohdan Warchal; Jane Thomsen, Ján Slávik 
A. Viva/di: Sinfonia G dur RV 146; Koncert 
pre violončelo a orchester h mol RV 424; 
Koncert pre flautu a orchester F dur 
(Morská búr/ca RV 433); Koncert pre flautu 
a orchester g mol (Noc) RV 439; Koncert 
pre štvoro hus/i a orchester h mol RV 580; 
Concerto grossa d mol RV 565 

11.3. a 12.3. Sloftnsä filharmónia , 
Vladimir Verbickij; Vladimir Krainev 
M. l. Glinka: Ruslan a Cudmila, predohra 
k opere; S. Rachmaninov: Koncert pre klavír 
a orchester č. 2 c mol op. 18; P. l. Čajkov· 
skij: Symfónia č. 5 e mol op. 64 

16.3. Moyzesowo kvarteto; Ivan Gajan 
M. Ravel: Sláčikové kvarteto F dur; 
H. Duti/Jeux: Ainsi Ja nuit; 
C. Francie Klavírne kvinteto f mol 

18.3. a 19.3. Sloftnsä filharmónia, 
dirigent Kazuhiko Komatsu; Hagai Shaham 
Koichi Kishi: Japonská suita pre orchester; 
Harusame; Hanami; F. Mendelssohn 
Bartholdy: Koncert pre husle a orchester 
e mol op. 64; A. Dvo;ák: Symfónia č. 8 
G dur op. 88 

21.3. Symfonický ordlester Konzervatória 
v llntislave, Július Karaba 
G. Donizetti, L v. Beethoven, W. A. Mozart, 
S. Prokofiev 

24.3. Dvoiíkm komorný orchester, 
Mário Košik; ženský spevácky zbor, Na goya, 
Tamiko Ohashi 
G. B. Pergolesi: Stabat mater 

25.3. a 26.3. SIO'IeiiSká filharmónia, 
Zdenek B~ek; Klára Havlíková 
J. Cikker: Spomienky op. 25; E. Suchoň: 
Rapsodická suita pre klavír a orchester; 
J. Suk: Rozprávka, suita op. 16 

30.3. Musica aeterna, John Toll; 
Kamila Zajíčková, Petra Noskaiová 
H. Purce/1: Pavana g mol Z 752; Ciaccona 
g mol Z 730; A. Scarlatti: lnfirmata vu/ne-
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rata, moleta pre alt, sláčiky a basso conti· 
nuo ; A. Viva/di: Sinfonia h mol (Al Santa 
Sepolcro) RV 169; G. B. Pergo/esi: Salve 
Regina pre soprán, sláčiky a basso conti· 
nuo; P. A. Locatelli: Sinfonia f mol; 
A. Scarlatti: Stabat Mater pre soprán, alt, 
sláčiky a basso continuo 

26.3. G. Verdi: La Traviata 

29.3. W. A. Mozart: Gosi fan tutle (org. 
predstavenie) 

30.3. P. Mascagni: Sedliacka čes( l 
R. Leoncavallo: Komedianti 

Katarína Turnerová, flauta 
Marián Turner, flauta 
Debussy, Händel, Krumpholtz, Zeljenka, 
Rossini, Donizetti 

11.3. 16.00 Sliač , Kúpele, LO Palace 
19.00 Žiar nad Hronom, MsKS, sála MsKS 
Stretnutie s Petrom Michalicom 
Peter Michalica, husle 

~!lllm!l!•······· Viera Doubková, klavír 
Mozart, Grieg, Martinček, Kodá/y, Barták 

4.3. Šf1(, laureáti eurépskych husl'ovýdl 
súťaží, J. M. Händler 

11.3. Slnuss Gala, M. Kudlicki 

18.3. ŠR, T. Koutník; O. Jonas, J. Pierce 
W. A. Mozart: Koncert pre dva klavíry 
a orchester č. 10 Es dur; G. Gerschwin: 
Koncert pre klavír a orchester F dur; 
L Bernstein: West Side Story, suita, 
Candide, predohra 

25.3. PreiiYel'bnGčný koncert k 190. 
výročiu úmrtia J. llayllna, T. Koutník. 
Zllor SY. Cecílie pri Dóme SY. Alžbety 
' Košlciac:h, v. Gurbar 

2.3. G. Bizet Carmen 

6.3. V. Patejdi-B. Rlan: Snehulienka 
a sedem pretekárov 

10.3. A. Chačaturian: Spartakus 

12.3. P. l. Čajkovskij: Labutie jazero 

16.3. A. Chačaturian: Spartakus 

18.3. O. Rapoš: Deti Titanicu 

24.3. P. l. Čajkovskij: Labutie jazero 

27.3. L Minkus: Don Quijote 

L A. Minkus: Paquita l 
S. Rachmaninov: Paganini 11. Strauss: 

kadetov 

STATNA OPERA BANSKA 

STATNY KOMORNY BYSTRICA 

ORCHESTER ZILINA 

9.3. ŠKO, G. Kugi; M. Kolfler, 
O. Kajetanowicz 
S. Prokofiev: Klasická symfónia; 1. Holik: 
Klosterneuburger Suite; A. Jo/ivet: Koncert 
pre flautu a orchester; A. Dvo;ák: Česká 
suita; G. Gerschwin: Rapsódia v modrom 

18.3. M. Lapšanský (klavírny recitál) 
R. Schumann: Davídsbundlertänze; 
E. Suchoň: Malá suita s passacag/iou; 
A. Dvo;ák: Suita A dur op. 98 

24.3. (Vrútky), 25.3., 26.3. ŠKO, Žlllllský 
lliešuý zllor, K. Kevický; J. Figura, Z. 
Baláž, R. šašina, N. Higano, H. štolfová· 
Bandová, S. šom01jai, J. Senci 
J. A. Benda: Sinfonia in F. J. M. Sperger: 
Koncert pre flautu, violu, kontrabas 
a orchester. W. A. Mozart: Requiem 

OPERA SND 

1.3. V. Bellini: Námesačná 

3.3. A. Dvoŕák: Rusalka 

4.3. G. Verdi: Aida 

5.3. G. Verdi: La Traviata 

8.3. P. Mascagni: Sedliacka čes( l 
R. Leoncavallo: Komedianti 

11.3. G. Puccini: Tosca 

13.3. G. Rossini: Barbier zo Sevilly 

15.3. W. A. Mozart: únos zo Serailu 

17.3. G. Verdi: Aida 

19.3. W. A. Mozart: Čarovná flauta 

20.3. G. Puccini: Bohéma 

22.3. G. Puccini: Tosca 

23.3. B. Smetana: Predaná nevesta 

4.3. O. Nicolai: Veselé paničky winsdorské 

6.3. M. Stewart-l. Hermann: Hello, Dolly! 

9.3. L Janáček: Jej pastorkyňa 

11.3. Koncert syatfonlckého ordlestn 
Jána Ciklun, P. Tužinský, Z. Paulechová· 
Štiasna 
V. Oidi: Kvintesencia pre veľký orchester, 
f. H. Grieg: Koncert pre klavír a orchester 
a mol op. 16, L van Beethoven: Symfónia 
č. 4 B dur op. 60 

18.3. P. Michaud-Z. Hájková: Sattó (Tanec 
vetra) 

20.3. E. Kálmán: Grófka Marica 

23.3. G. Verdi: Nabucco 

25.3. W. A. Mozart: Čarovná flauta 

27.3. M. Stewart-l. Hermann: Hello, Dolly! 

30.3. P. Michaud-Z. Hájková: Zakázané 
miesta 
Bohéma klub 

31.3. Hudobný salón Jána Petrusa 

NHC SLOVKONCERT 

KONCERTY A LITERARNO

HUDOBNE PROGRAMY 

1.3. 19.00 Bojnice, Kúpele, LO Mier 
Stretnutie pri klavíri 
Ida černecká, klavír 
František Pergler, klavír 
Enna Grieg, Chopin, Ravel, Bizet 

2.3. 18.00 Malacky, Záhorské centrum kul· 
túry, Synagóga 
Martin Babjak, barytón 
Daniel Buranovský, klavír 

7.3. 10.30 Bratislava, Mirbachov palác 

15.3. 18.00 Velký Krtíš, MsKS, sála MsKS 
Stretnutie pri klavíri 
Ida černecká, klavír 
František Pergler, klavír 

15.3. 19.00 Bojnice, Kúpele, lO Mier 
Violončelový recitál 
Jozef Lupták, violončelo 
Eleonóra Škutová, klavír 
Bach, Schubert, Mendelssohn Bartholdy, 
Stravinskij, šostakovič 

22.3. 19.00 Bojnice, Kúpele, lO Mier 
V čarovnom svete operety a muzikálu 
Eliška Horná, soprán 
Peter Šubert, barytón 
Marián Varínsky, klavír 

28.3. 10.30 Bratislava, Mirbachov palác 
Uršula Hrdinová, husle 
Elena Händler, klavír 
Beethoven, Kreisler. Prokofiev, Fauré, 
Rossini, Castelnuovo-Tedesco 

AP PROJEKT BRATISLAVA 

v s polupráci s Mestskou 
ča sťou Bratisla va -Ružinov, 
Evanjelickým cirkevným 
zborom o . v. o 
Rím skokatolíckym farským 
úrado m Brotis la va-Prievoz 

17.3. o 9.00 hod. - Evanjelický kostol 
Bratislava-Prievoz, Radničné nám. (spoje 
208, 216, 218, 220) 

Víťazstvo kn'ža 
J. Brahms: O, Traurigkeit 
G. B. Pergolesi: Stabat mater 
J. S. Bach: Christ /ag in Todesbanden, kan· 
táta BWV4 
Účinkujú : Milan Horínek, ev. farár 
Jozef Garaj, r.·k. farár 
Stanislav šurin, organ, Jana Pastorková, 
soprán, Helga Bachová, soprán, Petra 
Noskaiová, alt. Martin Majkút, 
tenor,Stanislav Beňačka, bas; 
Musica vocalis, zbor a orchester; 
Branislav Kostka, dirigent 

Vstupné dobrovolné 

STV VYBER HŽ 

1.3. STV 2, 22. OO 
Dumky 
Televízny hudobný film na hudbu A. 
Dvofáka. scenár a réžia: P. Weig/ 

2.3. STV 1, 22. 05 
Klnoldu~: Žhot bohémy 
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Slávny film na ten istý námet H. Murgera, 
ktorý sa stal predlohou Pucciniho opery 
Bohéma. 
Scenár a réžia: Aki Kaurismäki 

3.3. STV l , 22. 15 
Art spectrum: Edgar Varese 
dokument 
scenár a réžia: Mark Kidel 
PREMIÉRA 

5.3. STV 2, 22. 35 
DžezOYé pódium 
Ray Brown Trio a James Morrison 
Záznam koncertu z Bratislavských džezo· 
vých dní 1994. 
Réžia: Jozef Novan 

RÁDIO DEVÍN VÝBER HŽ 

1.3. 
13.35 S~"etová komorná tvorba 

(D. Helfgott) 
22.05 História SOSR 
23.05 Musica slovacca (H. Domanský) 

2.3. 
0.00 Z hudobnej ponuky EBU 

(Orchestre de la Suisse Romande, 
F. Luisi. D. Barenboim 

10.15 Operné matiné 
13.35 J. S. Bach: Umenie fúgy, 2. čast 
15.45 A. Dvo;ák: Stabat mater 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti (Weber, 

Mozart, Schubert) 
23.05 S/o~"enské interpretačné umenie 

(D. Buranovský, J. Pazdéra, 
Moyzesovo kvarteto) 

3.3. 
9.15 Z tvorby B. Smetanu 

13.35 Musica aeterna oslovuje starou 
hudbou 

17.00 Duchovné kantáty l. S. Bacha 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Strauss, Prokofiev, Britten) 
23.05 Musica s/ovacca (S. Hochel, 

J. Hatn1c) 

4.3. 
12.00 Gitarový recitál D. Russela 
19.30 Z hudobnej ponuky EBU (Sláčikové 

kvarteto Brusel, Berlínsky symfonický 
orchester, M. Venzago) 

23.30 Hudba XX. storočia (Prokofiev, 
Stravinskij) 

5.3. 
10.20 Matiné s komornými orchestrami 
13.35 S~"etová komorná tvorba 

(Rave/, Janáček) 
16.00 Hviezdy koncertných pódií 

(L. Stokowski) 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Brahms, Čajkovskij) 
23.05 Musica slovacca (Bokes, Podprocký, 

Dibák) 

6.3. 
13.05 Operný magazín 
15.00 Spomienka naJ. Cikkera 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti (Wagner. 

Mahler) 

7.3. 
10.35 ABC o hudbe 
10.50 Nedeľné matiné (Mendelssohn 

Bariho/dy, Mahler, Janáček) 
13.05 Z hudobnej ponuky EBU (Fauré, 

Dupré, Stravinskij) 

19.15 Dialógy s hudbou 
20.00 čo nového vo svete hudby 
21.00 A. Cala/ani: La Wally, opera 

(R. Teba/di, M. del Monaco .. .) 

8.3. 
13.35 S~"elová komorná tvorba (Ra~"el, 

Janáček) 

16. 35 Zo slo~"enskej zborovej tvorby 
(L. Burlas, Hatn1c, Hrušovský, Parík) 

19. 30 Skladatelia, diela, interpreti 
(Wagner, Ho/st, Čajkovskij, Sibelius) 

9.3. 
10.15 Operné matiné (P. Domingo, H. 

Behrensová, G. Janowitzová) 
13.35 Ekumenia. Hudba bez hraníc, 

2. časf (A. Pärl) 
15.50 Svetová klavírna tvorba (C. Arrau, 

V. Ashkenazy) 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Ireland, Gerschwin, Britten) 

10.3. 
0.00 Z hudobnej ponuky EBU (Royal 

Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, P. Eiilviis) 

9.15l tvorby Rimského·Korsakova 
13.35 Duchovná hudba v storočiach ... 
10.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(1. V. Stamic. Mozart, Haydn, 
Brahms, Beethoven) 

23. 05 Musica s/ovacca (Krajči, Rudolf, 
Gašparík, Cón, Godár) 

11.3. 
9.15l tvorby H. Berlioza (Harald 

v Taliansku) 
10.20 Klenoty historického archívu 

(N. Gedda) 
16.00 70. výročie SOSR (Haydn, Tomassi, 

Martinu) 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Verdi, Mahler) 
23.30 Hudba XX. storočia 

12.3. 
11.00 Dotyky s operou 
16.00 Hviezdy koncertných pódií 

(C. Abbado) 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Stravinskij, Rachmaninov, 
Mjaskovskij) 

23.05 Musica s/ovacca (Kubička, Poul, 
Szeghy, J. Malovec) 

13.3. 
11.30 Spevom k srdcu 

{cyklus o zboro~"ej tvorbe) 
14.05 Akcenty, rezonancie (hud.·publi· 

cistická relácia o hudobnom dianí 
doma a v zahraniél) 

19.30 Skladatelia, diela, interpreti 
(Kodá/y, Zemlinsky, Usli. Barták) 

14.3. 
10.35 ABC o hudbe 
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10.50 Nedeľné matiné (Debussy, Chopin, 
Respighi) 

20.00 Mladi hudobníci - hráči na bicích 
nástrojoch 

21.00 G. Verdi: Luisa Miller 

15.3. 
13. 35 Sl'etová komorná tvorba 

(M. Argerich, B. Pergamenščikov, 

Melos Quartet!) 
16. 35 Zo slovenskej zborovej tvorby 
19. 30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Beelho~"en, Rubinšlejn, Berlioz) 
22.05 70. výročie SOSR 

16.3. 

0.00 Z hudobnej ponuky EBU (Bartók, 
Ugeti) 

10.20 Slávne dvojspevy pre tenor a barytón 
(G. Aragall, E. Tumagian) 

15.10 Vokálna hudba storočí 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti (Franck, 

Sibelius, Čajkovskij) 

17.3. 
13.35 V renesančnom Ióne - Musica 

Antiqua Viedeň, Duchovná hudba 
H. Schiitza 

19. 30 Skladatelia, diela, interpreti 
(Smetana, Beethoven, Schumann) 

18.3. 
10.15 Operné matiné 
12.00 Chopinove Mazurky hrá 

A. Benedetti·Michelangeli 
19.30 Z hudobnej ponuky EBU (Royal 

Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, R. Chail/y, 
N. Stutzmann) 

19.3. 
10.20 Symfonické matiné - tanec 

v symfonickej hudbe 
13.35 Slávne mená za klaviatúrou 

(1. Pogorelič, C. Arrau) 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Mendelssohn Bartholóy, Taktakišvili, 
Rimskij-Korsakov) 

20.3. 
13.05 Operný magazín 
15.00 Stretnutie nad partitúrou (nové 

skladby s/o~"enských skladateľov) 
19.30 Skladatelia, diela, interpreti 

(Mozart, Bruckner) 

21.3. 
10.30 Organový koncert pod Pyramídou, 

priamy prenos (E. Richter) 

19.15 Dialógy s hudbou - Musorgskij očami 
Sta sova 

20.00 O organe a organistoch nielen 
na Slo~"ensku ... 

21.00 N. Rimskij·Korsakov: Cárska nevesta. 
opera (koncertné predl'edenie 
v Carneggie Hall) 

roku zaznie 150. premiéra 
v rámci tohto podujatia. 

festivalu 1999 je 
súčasná rakúska hudba: 
20 premiér o die lo 35 rakús
kych sklodateľovjiek tvoria os 
15 programov . • Odysea• ako 
hľadanie nových, neznámych 
brehov, ako neistota 
ich nachádzania. 

12.3. 19.30 Schubert·Saal 
Klangforum Wien 
Dominique My, dirigentka 
Clemens Gadenstätter, George Lopez, 
Rainer Bischof. lannis Xenakis 

14.3. 19.30 Schubert·Saal 
Bruno Uberda, syntezátor, elektronika 
Daniela Morelli, klavír 
Hans Dôllinger, zvuk 
Roman Haubenstock·Ramati, Bruno Liberóa 

15.3. 17.30 Mozart·Saal 
Hôrgänge - Klangnetze 
Školský projekt 

15.3. 19.30 Schubert·Saal 
Heinz Zedník, tenor 
Thomas Riebl, viola 
Thomas Larcher, klavír 
Friedrich Cerha, Michael Radulescu, 
Wolfgang Mitterer, Eugene Hartze/1, Peter 

16.3. 19.30 Schubert·Saal 
Christine Whittlesey, soprán 
Johannes Marian, klavír 
Wolfgang Mitterer, Hammond-organ 
Dimitros Polisoidis, viola 
Dorothea Guschlbauer, violončelo 

Reinhold Brunner, klarinet 
Gerald Preinfalk, saxofón 
Oswald Sallaberger, dirigent, husle 

Webem, Christian Offenbauer, 
Gyórgy Kurtág 

17.3. 20.30 Mozart·Saal 
Andy Manndorff, gitara 
Klaus Dickbauer, saxofón a klarinet 
Peter Herbert, kontrabas 
Mike Sarin, bicie nástroje 
Bernd Dber1inninger, zvuk·dizajn 
Ronald Matky, zvuk 
Andy Manndorf 

18.3. 20.30 Mozart·Saal 
Cosa Vocale Wien 
Renate Burtscher, soprán 
Elisabeth Schimana, elektronika 
Alois GlaSner, um. vedúci 
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Olivier MeSS/aen, Christian Ofenbauer, 
Anestis Logothetis, Hans Werner Henze, 
René Clemencic, Bisabeth Schimana 

19.3. 19.30 GroBer Saal 
City of Birmingham Symphony Orchestra 
Vadim Repin, husle 
Sir Simon Rattle, dirigent 
Gyórgy Kurtág, Sofia Gubajdulina, Harrison 
Birtwistle 

20.3. 19.30 GroBer Saal 
City ol Birmingham Symphony Orchestra 
Sir Simon Rattle, dirigent 
Nicholas Maw: Odysea 
so sprievodným slovom Sira Simona Rattlea 

21.3. 19.30 Mozart Saal 
Ensemble Modem 
Peter Rundel, dirigent 
Friedrich Goldmann, Georg Friedrich Haas. 
Rebecca Sounders, Helmut Oehring 

22.3. 19.30 Mozart-Saal 
Ensemble 20. Jahrhundert 
Sylvie lacroix, flauta 
Donna Elien. soprán 
Peter Burwick, dirigent 
Germán Toro-Pérez, Hamson Birtwistle, 
Nicholas Maw, Francis Burt. Wolfgang 
Uebhart 

23.3. 19.30 
Saxophonquartett Melo X 
Agnes Heginger, soprán 
Christian Paumgarten, tenor 
Nadja Kayali, scénická realizácia 
Kubo, Goleminov, Marse/, Raffaseder. 
Rennert, Schedlmayer, Keil 

24.3. 19.30 Mozart-Saal 
ôsterreichische Kammersymphoniker 
Brigitte Pinter, mezzosoprán 
Nick Hariades, kontratenor 
Steven Scheschareg. barytón 
Steven Gallop, bas 
Ernst Theis, dirigent 
Shih: Vatermord (komorná opera) 

25.3. 18.00 Schônberg-Saal 
Hartmut Krones 
Prednáška: Anestis Logothetis 

25.3. 19.30 Mozart-Saal 
Ensemble lmpulse 
Tanztheater Homunculus 
Johann leutgeb, recitácia 
Herwig Reiter, um. vedenie 
Anestis Logothetis 

, v v v 

SU TAZ HZ 

Music Forum 
V spolupráci s vydavateľstvom a predajňou hudobnín 

a zvukových nosičov Music Forum sme pripravili súťaž, 
ktorej výherca si môže v predajni Music Forum na 

Palackéh o ulici (Redu ta) vybrať noty z pripraveného 
zoznamu, obsahujúceho 167 titulov vydavateľstiev 

Universal Edition, Edition Peters, Bärenreirer, Editio 
Musica Budapest aď., o.i. diela B. Bartóka, J. Brahmsa, 
C. Debussyho, A. Glazunova, E. Griega, G. F. Händela. 

F. Liszta, G. Mahlera, W. A. Mozarta, E. Satieho, 
F. Schuberta. R. Schumanna. 

UVEĎTE NÁZOV A VYDAVATECSTVO SLOVENSKÉHO PREKLADU 

ZÁKLADNEJ PRÁCE Z OBLASTI KLAVÍRNEJ PEDAGOGIKY 

CARLA ADOLFA MARTIENSSENA. 

Odpovede zasielajte na adresu redakcie HŽ s uvedením 
adresy, príp. tel. čísla, faxu odosielatela. 
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Zo správn ych odpovedí vylosujeme výhercu, 
ktorý v redakcii HŽ obdrží kupón na výber hudobnín 

v predajni Music Forum. 

noty • partitúry • CD •knihy o hudbe 
811 02 Bratislava, Palackého 2, Tel/Fax 07 54418139 

4. Medzinárodná 
klavírna súťaž 

]. N. Hummela 

20.-27. 6. 1999 
Bratislava, Slovenská republika 

Cien Svetovej federácie medzinárodných 
hudobných súťaží 

Repertoár 

l. KOLO 
a) l sonáta J. Haydna alebo W. A. Mozarta 
b) l z nasledujúcich diel 

F. Chopina: Scherzo č. 3 cis mol op. 39 
Scherzo č. 4 E dur op. 54 
Balada č. l g mol op. 23 
Balada č. 4 f mol op. 52 

c) l z týchto etud F. Liszta: 
z Transcendentálnych: Mazeppa, Feux-Follets, 
Wilde Jagd, f mol č. lO 
z Grandes études de Paganini: La Campanella. 
a mol č. 6 

d) l etuda J. Cikkera z cyklu Tatranské potoky 
e) jedna etuda niektorého z nasledujúcich autorov: 

Rachmaninov, Skriabin, Debussy, Prokofiev, 
Bartók, Stravinskij 

2. KOLO 
a) L. van Beethoven: jedna zo sonát okrem: 

op.49, op. 54, op. 78, op. 90 
b) závažné dielo z obdobia romantizmu 
c) jedno dielo 20. storočia 
Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho 
kola. Casový limit 2. kola min. 50- max. 60 minút 

3. KOLO 
a) J. N. Hummel: Septeto op. 74 
b) jeden z týchto koncertov: 

W. A. Mozart: Es dur KV 271. d mol KV 466, 
C dur KV 467, A dur KV 488, 
B dur KV 595 

L. van Beethoven: č. 1.2,3.4,5 
J. N. Hummel: a mol op. 85 
Verzia Hummelovho Septeta povinná pre sú ťaž: 

pre flautu, hoboj, lesný roh, violu, violončelo, kon
trabas a klavír, vydavateľstvo Edition PETERS. 

• Uzávierka prihlášok je 31. 3. 1999 
• Kontakt: Národné hudobné centrum 

Slovkoncert 
Dorota Žoldošová 
MiC:halská 10, 815 36 Bratislava 
Tel/fax: +42 1 7 5 441 90 61 
Fax: +421 7 5 443 45 26 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT]1-2]1999 
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SUTAZ HZ 

Wiener Konzerthaus 

Vážení čitatelia , 

v spolupráci s Wiener Konzerthaus sme pre vás pripravili dve súťaže, v ktorej výhercom ponúkame ojedinelé ceny: 
dve dvojice abonentných vstupeniek na všetky koncerty marcového cyklu súčasnej hudby Horgänge- .Odysea 
hudbou dneška" (program na str. 51 ) a dve vstupenky na koncert Orchestre National de Jazz v apríli t.r. 

SÚŤAŽ HORGÄNGE 

KTO DIRIGOVAL PRVÉ KOMPLETNÉ PREDVEDENIE 

1. SYMFÓNIE ALEXANDRA MOYZESA V PRAHE? 

Zo správnych odpovedí vylosujeme dvoch výhercov, 
z ktorých každý získa dve abonentné vstupenky na 
cyklus Horgänge. 

------~-----------
SÚŤAŽ ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 

KTO JE AUTOROM KNIHY EARLY JAZZ. ITs ROOT$ AND 

MUSICAL 0EVELOPMENTr 

Zo správnych odpovedí vylosujeme výhercu, ktorý 
získa dve vstupenky na uvedený koncert. 

Vaše odpovede na obe súťažné otázky očakáme na adrese redakcie najneskôr do l O. marca t.r. 
Nezabudnite uviesť svoju adresu, tel./fax. 

14. 4· 1999- 19.30 - WIENER KONZERTHAUS, MOZART-SAAL 

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ, SPOLUÚČINKUJE : DIDIER LEVALLET, . fRENCH CONNCECTION " 

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ JE POPREDNÝ FR ANCÚZSKY BIG BAND ZALOŽENÝ A PODPOROVANÝ MINISTERSTVOM KULTÚRY. 

PATRÍ DO KATEG ÓRIE MOD ERNÝCH BIO BANDOV SO ŠIROKOU ŠTÝLOVOU PALETO U OD TRADÍCIE AŽ PO EXPERIM ENT. 

JEHO UM ELECKÉ VEDENIE SA STRI EDA SPRAVIDLA PO 2-3 ROKOCH . Oo ROKU 1998 JE JEHO HUDOBNÝM RIADITEĽOM STEVE LACY. 

WIENER KONZERTHAUS 

LOTHRINGERSTRASSE 20 

A 1030 WIEN 

Informácio o vstupenky: Tel. +43 1 7121211; +43 1 7122872, e-mail: ticket konzerthous.ot 

BURZA] BURZA] BURZA] 

Milí čitatelia, v tejto rubrike Vám poskytneme priestor pre 

bezplatnú inzerciu, týkajúcu sa predaja, výmeny alebo kúpy 

hudobných nástrojov, nôt, kníh o hudbe, hudobných 
nosičov či iného . hudobného sortimentu". 

Predám maďarské noty a albumy z rokov 1919-1930 (Chopin, 

Schumonn, Čajkovskij, čordáše, opereta ... ) 

Značka: Primerané ceny 

Jozef Deák, Dostoj evského rod 1, 

81109 Bratislava 

Predám 96-bosový akordeón Lignotone V. Cena: 10 000,- Sk. 

Značka: Dohoda, prípadne zľava pri rýchlom jednaní možná. 

tel: 07-65956975 

Kúpim LP Pražský výber: Žízeň, Rudolf Došek: Pohádka pro 

Beritku, Laco Deczi-Zdenek Dvoi'ák (duet), Pražský Bigbond: 

Poste restante, John Mcloughlin: Mahavishnu (1984) 

tel: 07-65956975 

BU RZA] BURZA ] BURZA) 

la HUDOBNÝ ŽIVOT] 1-2]1999 

KONKURZ] KONKURZ] 

Riaditeľ Slovenskej f ilharmónie vypisuje konkurz do orchestra 
Slovenská filharmónia na miesto hráča na violončele . 

Konkurz so uskutoční 2. 3. 1999 
o 12.30 hod. v Koncernetj sieni Slovenskej fi lharmónie. 
Požadované vzdelanie: Konzervatórium alebo VŠ, veková hranico 
35 rokov. 
Prihlášky so životopisom prijíma 
personálne oddelenie o manažér SF, 
Medená 3, 81601 Bratislava. 
Podmienky konkurzu oznámime 

uchádzačom písomne. 

Katecheticko-pedagogická fakulta 
sv. Ondreja Žilinskej univerzity, Hrabovská cesta 1/ 1652, 
03401 Ružomberok, prijme do pracovného pomeru 
na Katedru hudobnej výchovy pedagóga hry na klavíri. 
Požaduje so vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru, kresťanská 
svetonázorová orientácia a bezúhonný život. 
Platové podmienky sú dané platnou stupnicou platových taríf 
pedagogických zamestnancov. Predpokladaný nástup 
1. 9. 1999, resp. podľa dohody. 
Informácie na personálnom oddelení, tel: 0848-322709. 

KONKURZ] KONKURZ] 
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2. MEDZI NAROD NA 
/ 

SPEVACKA 

REPERTOÁR 

1. KOLO 

/V V 

SU TAZ 

Lucie 
Poppovej 
3.-8.5.1999 
BRATISLAVA, S LOVE NS KÁ REPU B Ll KA 

a) jedna ária z oratória alebo kantáty J. S. Bacha alebo G. F. Händela 
b) pieseň skladatel'a 20. storočia 
c) jedna operná alebo koncertná ária W. A. Mozarta 

dfžka sú ťažného vystúpenia: 15 minút 

2. KOLO 
a) dve piesne od jedného z autorov romantického obdobia 
b) jedna koncertná, operná alebo oratórna ária jedného z nasledujúcich autorov: 

Haydn, Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini 
(u Mozarta sa nesmie opakovať ária z l. kola) 

c) jedna operná ária jedného z nasledujúcich autorov: 
Gounod, Verdi, Bizet, Puccini, Wagner, Strauss, Smetana, Dvorák, Čajkovskij 
dlz ka sú ťažného vystúpenia: 20 minút 

3· KOLO 
Súťažiaci si pripraví tri árie podl'a vlastného výberu. 
Jedna z týchto árií sa môže opakovať z predchádzajúcich kôl. 
Porota určí jednu áriu, ktorú súťažiaci predvedie s orchestrom. 

• Uzávierka prihlášok je 29. 2 . 1999 
• Kontakt: Národné hudobné centrum - Slovkoncert 

Zuzana Karhútová 
Michalská l O 
8 15 36 Bratislava 
Te L: +42 1 7 5 443 4 5 44 
Fax : +421 7 5 443 4 5 26, +42 1 7 5 443 13 73 
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