
Spravodajstvo: Ensemble Ricercata / Rozhovor: Matej Arendárik, Jean-Luc Ponty /  
Seriál: Nahrávanie folklóru na území Slovenska / Hudobné divadlo: Lehárova Zem úsmevov

�������	
��

2,92 €

2015

ROČNÍK XLVII

1–2

Gidon KREMER
Nebezpečenstvo neslobody  

je neustále prítomné

O Piotrovi Iljičovi Čajkovskom 
so Sergejom Nevským





1

Vážení �itatelia,

k novoro�ným predsavzatiam re-
dakcie Hudobného života patrí aj 
nový seriál, ktorý po�as nasledujú-
cich mesiacov pripomenie zazna-
menávanie hudobného folklóru 
na našom území. Pokia� mená ako 
Karol Anton Medvecký, Béla Bartók, 
Leoš Janá�ek �i Karol Plicka rezonu-
jú aspo� medzi rozh�adenou širšou 
verejnos�ou, mnohých �alších (Béla 
Vikár, Františka Kyselková, Jevgeni-
ja Linevová, Ivan Pa�kevy�) pozná 
len úzky okruh špecialistov. Raritné 
nahrávky slovenských a morav-
ských �udových piesní z fonogra-
� ckých val�ekov sprístupnil pred 
�asom projekt Etnologického ústavu 
AV �R Vzaty do fonografu. Veríme, že 
záujem o túto „zašumenú“, no ne-
smierne cennú a podnetnú stránku 
našej histórie, pripomenú aj záslu-
hy priekopníkov práce so zvukom.  
Formát dvoj�ísla ponúka sériu exkluzívnych rozhovorov, 
napríklad s huslistom Gidonom Kremerom, ktorý bol kon-
com minulého roku hos�om košického festivalu ARS NOVA. 
Lotyšský umelec sa po�as trvania svojej úspešnej kariéry stal 
známym zvidite��ovaním sú�asných skladate�ov, podporou 
mladých umelcov �i nekompromisným postojom k politic-
kému dianiu. V�aka Kremerovi spoznal svet hudbu Alfreda 
Schnittkeho, Arva Pärta, Giju Kan�eliho, Edisona Denisova, 
�i v poslednom období Šostakovi�ovho sú�asníka Miecyzs	a-
wa Weinberga. Temnejšie i menej známe stránky ruského 
velikána – skladate�a Piotra Ilji�a �ajkovského – odkrýva 
dialóg dvojice ruských osobností. Z nedávno ocenenej knihy 
Poste restante (Do vostrebovanija: besedy s sovremennymi 
kompozitorami) Dmitrija Bavi�ského ho preložil náš redak�-
ný kolega Robert Kolá
. 
Nemenej raritným je rozhovor dvojice pamätníkov – skla-
date�a, aranžéra a historika populárnej hudby Pavla Zele-
naya s muzikológom a publicistom Igorom Wasserberge-
rom o nedávno zosnulom Jurajovi Henterovi. Saxofonista, 
ktorý bol na prelome 40. a 50. rokov minulého storo�ia 
sú�as�ou viacerých dôležitých swingových a tane�ných 
orchestrov na bratislavskej scéne, zanechal minimum 
nahrávok. O to cennejšie sú spomienky jeho priate�a a spo-
luhrá�a osvet�ujúce za�iatky jazzovej hudby na Slovensku. 

Veríme, že aktuálne dvoj�íslo Hudobného života bude 
pre vás príjemným spolo�níkom nielen vo svete hudby. 
Ako po�akovanie za doterajšiu priaze�, nájdu predpla-
titelia �asopisu vloženú publikáciu Hudobné udalosti na 
Slovensku, mapujúcu široké spektrum podujatí po�as na-
sledujúceho roka.
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Objavný Gluck, sústredený 
Beethoven, chladný Brahms

V decembri vystú-
pil orchester Slo-
venskej � lharmó-
nie pod vedením 

šéfdirigenta Emmanuela Villauma hne� nie-
ko�kokrát. Na programe koncertov 4. a 5. 12. 
bola nemecká hudba 18. a 19. storo�ia – Gluck, 
Beethoven a Brahms.
Dielo Christopha Willibalda Glucka sa v dra-
maturgickej skladbe našich abonentných kon-
certov objavuje ve�mi zriedkavo. V jeho balet-
nej suite Don Juan alebo Hostina kamenného 
hos�a sa hlási o slovo nielen balet ako žáner, 
ale i nová väzba medzi hudbou a jej vplyvom 
na choreogra� ckú predstavivos�. Dirigent spo-
lu s orchestrom v Ouvertúre ve�mi markantne 
pod�iarkli aristokratický pátos a pompéznos� 
a vzápätí (v Andante grazioso) predstavili 
s dávkou naškrobenej nadnesenosti hudobnú 
víziu tanca. Postupne sa duch noblesnosti 
vytrácal a hudba, sledujúc dramatický spád 
príbehu, získala symfonickejší rozmer, �o sa 
prejavovalo v náraste dynamickej bohatosti, 
v myšlienkových kontrastoch a v inštrumen-
tácii. To, že zaznela táto dramaturgická rarita, 
považujem za prínos.
Nasledoval Beethovenov Koncert pre klavír 
a orchester �. 4 G dur op. 58 v interpretácii 
juhokórejskej klaviristky Soo-Jung Ann. 
Tento koncert viac ako ktoréko�vek iné Beet-
hovenovo koncertné dielo zosob�uje spätos� 
symfónie so sólistickou koncertantnou výre�-
nos�ou. Túto skuto�nos� si v maximálnej mie-
re uvedomovala i sólistka, ktorá svoju hlavnú 
úlohu nevidela iba v realizácii dominantného 
sólového partu, ale �asto i v podriadenosti 

symfonickému príbehu. Uvedomovala si, 
že základnou �rtou tohto nevšedného diela 
je nepretržité odovzdávanie štafety medzi 
orchestrom a klavírom. Bola doslova zapo-
�úvaná do znejúceho tvaru diela, no zárove� 

maximálne sústredená na svoju sólistickú 
úlohu. Po�úvala a komunikovala. Z klaviris-
tického h�adiska bola perfektná � brilantná 
technika, priezra�ná �istota hry, citlivá pe-
dalizácia, pôsobivo vykreslené kantilény... 
Musím poveda�, že Soo-Jung Ann nie je ani 
prvou, ani jedinou kórejskou klaviristkou, 
ktorá ma (a rovnako i posluchá�ov v auditó-
riu Reduty) zaujala svojou interpretáciou.
Štyridsa� minút druhej �asti programu pat-

rilo Brahmsovej Symfónii �. 1 c mol op. 68. 
Pri po�úvaní tejto symfónie si chtiac-nechtiac 
spomínam na Grillparzerove slová, ktoré po-
vedal nad Beethovenovým hrobom: „… nikto 
v budúcnosti nebude môc� pokra�ova� tam, kde 
skon�il Beethoven.“ Nestalo sa tak. Brahms sa 
vo svojej Symfónii c mol hrdo a vedome hlási 
k Beethovenovmu odkazu a nielen to, h�adá 
súvislosti a nadväznosti, pri�om nezapiera 
seba samého... Villaume pochopil Brahmsa 

výsostne dramaticky, akoby pozabudol na 
nežné komorné a poetické zákutia diela. Forsí-
roval expresivitu a pátos. Samozrejme, že dielo 
má svoje kulmina�né vyústenia, no rovnako 
i jemné pasáže, kde sa k slovu dostávajú neha 
a farebnos� inštrumentácie. Táto poloha bola, 
žia�, v dirigentovej koncepcii potla�ená. Dielo 
bolo profesionálne zvládnuté, chýbalo mu však 
�aro brahmsovskej poetickej výre�nosti.

Igor BERGER

Kuriózny Offenbach
Offenbachov bizarný Concerto militaire pre 
violon�elo a orchester zaznel 12. 12. v Brati-
slave po prvýkrát a nadlho asi aj naposledy. 
Je to skladba, ktorá vôbec býva uvádzaná 
len zriedka a v kontexte celej Offenbachovej 
tvorby (a napriek svojím úctyhodným roz-
merom) môže pôsobi� ako kuriozita. Možno 
bude menším prekvapením, že k zried-
kavosti jej uvádzania nemalou mierou 
prispieva fakt, že je technicky mimoriadne 
náro�ná. So Slovenskou � lharmóniou pod 
vedením šéfdirigenta Emmanuela Villauma 
sa s �ou predstavil sólista, ktorý je pod�a 
môjho názoru tvorcom de� nitívnej nahráv-
ky, �o pri skladbe tohto charakteru vôbec 
nie je prehnané tvrdenie – francúzsky vio-
lon�elista Jérôme Pernoo. Spomínaná na-
hrávka vyšla v Deutsche Grammophon pred 
takmer desa�ro�ím a violon�elista hrá s Les 
Musiciens du Louvre pod taktovkou Marca 
Minkowského. Kto nahrávku pozná, musel 

by� z Pernoovho bratislavského výkonu, ako 
aj z celkového vyznenia skladby, sklamaný. 
S obdivuhodne náro�nými technickými 
pasážami sa sólista vysporiadal so suve-
rénnou �ahkos�ou, ale z niektorých miest 
som mal pocit, akoby ich odohral len tak, 
„do autu“. Išlo hlavne o exaltované pasážové 
behy siahajúce až do � ažoletov, ktoré, pred-
pokladám, neboli zapísané ako glissandá... 
V nie práve výrazne znejúcej najvyššej polo-
he navyše bolo možné pozorova� intona�né 
nepresnosti. Villaume s orchestrom vhupli 
do skladby impozantne, no úvodné nadše-
nie sa neskôr vytratilo a zostal len priestor 
na nepresnú súhru. Niet sa �omu divi�, 
Offenbachov koncert má takmer 50 minút 
a treba prizna�, že jeho obsah nie je nie�ím, 
�o si po celý ten �as dokáže udrža� nezme-
nenú pozornos� interpretov aj posluchá�ov. 
Zvuk malého bubna, ktorý miestami dos� 
výrazne zatie�oval orchester (sólistu ani 

nehovoriac) zmenil skladbu ur�enú mon-
dénnemu publiku na nejakú zo Šostakovi�o-
vých estrádnych sabotáží.
Brittenove Matinées musicales op. 24, ktoré 
koncert otvárali, boli v najlepšom slova zmysle 
pravým dedi�om u nás dos� obskúrneho hu-
dobného žánru British light music, v studnici 
ktorého nájdeme aj kompozície hádam každé-
ho významnejšieho britského autora od za�iat-
ku minulého storo�ia, o. i. aj Edwarda Elgara. 
Filharmonici si s pä��as�ovou suitou poradili 
dokonale, bola spontánna a radostná, neskale-
ná nepresnou súhrou ani neistou intonáciou.
Závere�ná Schumannova Rýnska symfónia 
mala tejto dramaturgii hádam doda� o�akáva-
nú hbku. Villaume pre skladbu zvolil rýchlejšie 
tempá, takže vyznela ve�mi sviežo, aj ke� chví-
�ami bola možno  príliš uponáh�aná. K pamät-
ným momentom patrili skvelé výkony lesných 
rohov a predovšetkým neomylná prvá trúbka, 
ktorej sa v ten ve�er zhostil, ak som dobre 
videl, �ubomír Kamenský. Krásny, plný, silný 
zvuk a dokonalá intonácia. Všetka �es�!

Alexander PLATZNER

Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

Soo-Jung Ann (foto: archív klaviristky)
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S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
Moyzesovo kvarteto oslávi tohto roku šty-
ridsiatku. V Pálffyho paláci pripravilo po�as 
minulej jesene cyklus štyroch koncertov 
pod názvom J. S. Bach v Pálffyho paláci 
s podtitulom Pocta Gustávovi Ve�ernému. 
Bol spomienkou na J. S. Bacha, ale aj profe-
sora Gustáva Ve�erného (1912�1977), pedagóga 
mnohých vynikajúcich slovenských violon�e-
listov. Na každom z koncertov znela niektorá 
z Bachových Suít pre sólové violon�elo a popri 
nich hudba 19. a 20. storo�ia, vrátane tvorby 
slovenských skladate�ov � Alexandra Moyze-
sa, Dušana Martin�eka, Ivana Paríka, Marka 
Pia�eka a �ubice Malachovskej �ekovskej. 
S Moyzesovým kvartetom na prvých troch 
koncertoch spoluú�inkovali violon�elisti Juraj 
Alexander, Jozef Podhoranský, Eugen Pro-
chác, Boris Bohó a Pavol Mucha.
Z tohto pozoruhodného cyklu som mala mož-
nos� hodnoti� posledný koncert (10. 12.). Popri 
Moyzesovom kvartete sa na �om predstavil 
súbor Cellomania. Tvoria ho Jozef Podho-
ranský, Eugen Prochác, Ján Slávik a Jozef 
Lupták. Cellomania zahrala Bachovu Suitu 

pre sólové violon�elo �. 3 C dur BWV 1009. 
Bola to majstrovská poklona štyroch spomí-
naných violon�elistov velikánovi barokovej 
hudby. Podanie štyroch sólistov v šiestich 
�astiach suity bolo ukážkou štýlovej precíz-
nosti i aktuálneho, živého prednesu. Skla-
datelia Marek Pia�ek a �ubica Malachovská 
�ekovská mali na koncerte svoje premiéry. 
Prvou bola Pia�ekova Enem A pre slá�ikové 
kvarteto, dvoj�as�ová skladba, v ktorej každý 
nástroj s chu�ou hral dobre napísaný, hoci 
náro�ný part, odvíjajúci sa od tónu A. Zaznela 
so silnou vnútornou energiou, ktorá od stre-
du, s opakujúcimi sa rytmicko-motivickými 
� gúrami, postupne vo�ne utícha. Enem B pre 
štyri violon�elá rovnako vychádza z jednej zá-
kladnej témy (od tónu E), ktorá je variovaná, 
zahus�ujúc hudobný priebeh s výraznou ryt-
mickou pulzáciou. Enem Synergia je napísa-
ná pre malý slá�ikový orchester (Moyzesovo 
kvarteto, Eugen Prochác, Jozef Podhoranský, 
Jozef Lupták, Ján Slávik). Cíti� v nej rytmus 
módnej latinskoamerickej hudby a jej prúd 
Pia�ek premyslene delí medzi jednotlivých 

hrá�ov a prede�uje ho cezúrami, po ktorých 
akoby hudba h�adala tonálne centrum. Vždy 
s neutíchajúcou energiou, bez pohrávania sa 
s prejemnelými dynamickými farbi�kami. 
Plnokrvná kompozícia bola s chu�ou zahra-
ná siedmimi komornými hrá�mi, z ktorých 
každý je sólistom, pravda, v zmysle názvu 
„synergujúcim“.
�ubica Malachovská �ekovská napísala 
Nachtigalls Frühlingslied pre štyri violon�elá. 
Tento „slávi�í jarný spev“ je variáciami na 
známu slovenskú �udovú piese� Slávi�ek je 
malý vtá�ik. Skladate�ka ide až ku kore�u 
jej melodickej podstaty, analyzuje a variuje 
ju v modernej, i ke� nie príliš avantgardnej 
re�i. Kompozícia pôsobila ako jemné pohla-
denie duše. Interpreta�ným vrcholom kon-
certu bolo podanie Janá�kovho Slá�ikového 
kvarteta �. 1 „Kreutzerova sonáta“. Cez hudbu 
premietali Moyzesovci témy z Tolstého po-
viedky i váše� Janá�ka k poslednej láske 
svojho života. Každá �as� kvarteta mala iný 
charakter: od nežnosti cez búrku vášne až po 
janá�kovsky prerývanú re�, v ktorej spravil 
moravský génius obrovský skok k novým 
obzorom modernej hudby.

Terézia URSÍNYOVÁ

Raritný hlas v Redute 

S kontratenoristami sa v slovenskom hu-
dobnom prostredí takmer nestretávame. 
So špi�kovou garnitúrou, do ktorej patrí 
Max Emanuel Cen�i�, už vôbec. Aj preto bol 
(pre chorobu umelca) na december presu-

nutý koncert Bratislav-
ských hudobných sláv-
ností o�akávaný s ne-
skrývaným napätím. 
Z atmosféry ve�era bolo 
možné vycíti�, že �as� 
publika tento typ hlasu 
zasko�il, rozh�adenejší 
ho zasa porovnávali 
s azda poltuctom jeho 
kolegov rovnakej výkon-
nostnej triedy. Pôvodom 
Chorvát, vo Viedni žijúci 
Max Emanuel Cen�i�, 
disponuje objemným 
hlasom tmavej farby 
(zodpovedá hlbokému 
mezzosopránu až altu), 
podporenou skvelou 
technikou, umož�u-
júcou bez rezonan�nej 
„diery“ prepája� všetky 
registre. Zárove� má 
obdivuhodné koloratúr-
ne dispozície, �o vlastne 
gros najmä barokového 
repertoáru, ur�eného 
pôvodne kastrátom 
a prevzatého kontrate-
normi, požaduje. 

Bratislavský koncert (6. 12., spoluorganizo-
vaný Agentúrou KAPOS), na ktorom vystúpil 
so Slovenskou � lharmóniou pod taktov-
kou Georgea Petroua, bol dramaturgicky 
roz�lenený na mozartovskú a rossiniovskú 

�as�. Škoda absencie starej hudby. Ukážky 
z Mozartových opier Ascanio in Alba (dve 
árie Ascania), Mitridate rè di Ponto (ária 
Farnaceho), ako aj koncertná ária Ombra 
felice, ktoré mladu�ký salzburský génius 
ur�il pôvodne kastrátom, zneli v Cen�i�ovom 
podaní autenticky, s príkladnou kultúrou 
frázovania a použitím bohatého dynamické-
ho a výrazového spektra. Po prestávke od-
bo�ila programová ponuka do sfér belcanta 
(dve árie Malcolma z Rossiniho La donna del 
lago a vstupná ária titulného hrdinu z opery 
Tancredi), ktorého „nohavi�kové“ party boli 
písane pre hlboký ženský hlas. Cen�i� síce 
vystavil na obdiv tmavý kontratenorový tim-
bre, obdivuhodný tónový rozsah i virtuóznu 
koloratúru, predsa len silnejšie emocionálne 
posolstvo vydáva mezzosopránová inter-
preta�ná verzia týchto �ísel. Neznamená to, 
že by Cen�i� vybo�il z prísnych štýlových 
kritérií. Bol precízny v legate, ozdobách, pre-
sved�ivý vo výrazovom kreslení situácií. Vari 
najvä�šmi sa na pódiu uvo�nil v prídavkoch: 
v rozšafnom prípitku Orsiniho z Donizettiho 
Lucrezie Borgia a aj herecky dotvorenom 
Orlofskom zo Straussovho Netopiera. 
George Petrou je temperamentný dirigent 
s ve�kým zmyslom pre vnášanie dramatic-
kého náboja do interpretovaných skladieb. 
Slovenská � lharmónia jeho gesto najmä 
v mozartovskej polovici vnímala tak, že 
takmer rezignovala na nižšie dynamické 
hladiny. Vydarenejšie vyzneli obe Rossiniho 
predohry (Semiramide, Guglielmo Tell), v�a-
ka inšpirujúcemu dirigentovi vygradované 
a � lharmonikmi prednesené s náležitým 
oh�om.

Pavel UNGER

M. E. Cenčić (foto: J. Laidig)
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Ensemble Ricercata 
Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
Doterajší počet umeleckých telies na pôde RTVS (SOSR a DSZ SRo) sa v druhej polovici 
roku 2013 rozšíril o rezidenčný súbor Rádia Devín s názvom Ensemble Ricercata, 
ktorý vedie klavirista Ivan Šiller. Súbor tvorí otvorená množina (nielen) slovenských 
interpretov, ktorá sa prispôsobuje potrebám dramaturgie a požiadavkám na obsadenie 
jednotlivých skladieb. Okolnosti vzniku telesa nepochybne súvisia so špecifikami 
slovenskej hudobnej scény, no v neposlednom rade aj s potrebou Slovenského rozhlasu 
mať vo svojom portfóliu hudobný súbor prezentujúci súčasnú tvorbu.

Sedí sa na pódiu...
Jesenný koncertný cyklus zoskupil štyri 
pozoruhodné dramaturgie, ktoré osobitým 
spôsobom pripomenuli viaceré osobnosti slo-
venskej aj európskej hudby. Pozornos� publika 
zaujal aj celý rad premiér, �o v spojení s mož-
nos�ami nahrávania v rozhlasových štúdiách 

prinieslo dvojitý úžitok: priestor pre dokonalú 
prípravu koncertu a následne realizáciu na-
hrávok pre rozhlasové potreby. Ur�ite stojí za 
zmienku aj fakt, že obecenstvo na podujatiach 
Ensemble Ricercata sedí spolo�ne s ú�inku-
júcimi na pódiu Ve�kého koncertného štúdia 
a vidí tak doslova umelcom do nôt. Táto ne-
tradi�ná forma prezentácie akoby odstránila 
bariéry, ktoré pred posluchá�a stavia zložitos� 
novšej hudby.

Happy Birthday Daniel
Už prvý koncert (10. 9.) bol výnimo�ný z via-
cerých dôvodov. Jednak skvelým výkonom 
sólistu, jednak formátom podujatia. Ponúkol 
u nás zriedkavý klavírny recitál zo sú�asnej 
tvorby. Ivan Šiller bol vyklada�om 30 experi-
mentálnych, bláznivých, lyrických aj expresív-
nych skladbi�iek; niektoré sa pohybovali na 
hranici po�ute�nosti, iné boli zasa dynamicky 
preexponované, niektoré vtipné, iné z oblasti 
nonsensu... Klavírne miniatúry vznikli ako na-
rodeninový dar�ek pre Daniela Mateja. V jed-
nej si dokonca klavirista mohol aj zakri�a� 
priezviská skladate�ov (David Dramm: Pavane). 
Vo viacerých dielach spoluú�inkoval Fero Ki-
rály ovládajúci elektroniku a zvukové objekty. 
V slovenských podmienkach to bol ur�ite ino-
vatívny piano-happening a zárove� dôstojné 
pripomenutie jubilea Daniela Mateja. Každý 
z autorov do svojej skladby zakódoval latentný 
vz�ah bu� k oslávencovi, k slovenskej hudbe, 
�i jednoducho využil originálnu možnos� 
priloži� osobnú klavírnu „hádanku“ do tohto 

„maxicyklu“. Pre interpreta koncert iste nebol 
�ahký. Jednotlivé skladby kládli navzájom 
kontrastné požiadavky a v situácii, kedy publi-
kum zatlieska až na záver, má sólista s�aženú 
pozíciu, lebo nemá bezprostrednú odozvu na 
jednotlivé skladby ani �as na oddych... Napriek 
tomu som presved�ená, že atmosféra koncer-

tu, ktorú spoluvytváralo pozorne na�úvajúce 
a empatické publikum, poskytla interpretovi 
dostatok zados�u�inenia. Ivan Šiller vytvoril 
panorámu bizarných hudobných obrazov naj-
sú�asnejšej literatúry pre klavír, ke�že dve naj-
staršie skladby, ktoré rámcovali koncert, boli 
od oslávenca – z roku 1997 ( (When I’m) FIFTY 
for piano (Lullaby) ) a 2009 (FRAGILE). Ostatné 
opusy uzreli svetlo sveta v rokoch 2013�2014.

Concertino
O�akávania vzbudzoval aj druhý koncert 
(29. 10.), ktorý už posunul dramaturgiu do 
komornej literatúry pre vä�šie obsadenie. Slo-
venskú scénu zastupoval Juraj Pospíšil, ktoré-
ho tvorba, žia�, v domácich podmienkach už 
za jeho života nezaslúžene ustúpila do úzadia. 
Druhým pilierom dramaturgie bol Leoš Ja-
ná�ek. V spojení s niektorými kompozi�nými 
tendenciami Juraja Pospíšila vznikla pôsobivá 
línia skladieb typu „suita, concertino, cyklus“, 
ktoré striedavo oscilovali okolo obsadenia 
pre hlas (Helga Varga Bach), cimbal (Enik� 
Ginzery), dychové aj slá�ikové nástroje (Jan 
Sou�ek � hoboj, Jan Hude�ek � fagot, Ronald 
Šebesta � klarinet, Jan Musil � lesný roh, 
David Danel, Juraj Tomka � husle, Peter 
Dvorský � viola), ktoré dop�al Ivan Šiller na 
klavíri, resp. �embale.
Suita op. 66 pre cimbal sólo Juraja Pospíšila 
pripomenula, aké hlboké pochopenie nado-
budol skladate� koncom 70. rokov pre nástroj, 
ktorý bol v tej dobe prevažne spojený s folklo-
ristickými tradíciami. Povýšil ho na moderný 

nástroj vhodný pre hudobnú re� 20. storo�ia. 
Cimbal má schopnos� ob�as pripomína� zvuk 
harfy alebo preparovaného klavíra, no naj�as-
tejšie ostal cimbalom. Pospíšil bol inšpirovaný 
vynikajúcou cimbalistkou a pedagogi�kou 
Ludmilou Dadákovou. Nemusel preto „kroti�“ 
náro�nos� harmonických �i rytmických for-
mulácií, a tak dala Suita zabra� aj cimbalistke 
vynikajúcej povesti. V Pospíšilovom Concertine 
pre �embalo a dychové kvinteto op. 42 (1979) 
ide o netypické realizovanie neoklasicistickej 
orientácie na pôde malej koncertantnej formy. 
Jadrnos� myšlienok, rozšírená tonalita a preg-
nantný rytmický pôdorys zabezpe�ili skladbe 
súdržnos�, pri�om kontrast partu �embala 
a dychovej sekcie má v diele bohaté podoby. 
Z priebehu Concertina výrazne vystupujú do 
popredia myšlienkové celky a ich neopo�úva-
né metamorfózy. Pôžitok z niektorých skla-
dieb môže ne�akane vzniknú� aj tým, že sú 

pre nás neznáme.
Kým Pospíšilova tvorba potrebuje 
uvedomelú podporu, v Janá�ko-
vom prípade je to inak. Mimo-
riadne zaujímavým dramatur-
gickým nápadom bolo uvedenie 
legendárneho klavírneho cyklu 
Po zarostlém chodní�ku, pôvodne 
zamýš�aného pre harmónium. 
Ke�že zaznel výber v úprave pre 
cimbal, koncert opä� dostal nový 
impulz. Pre Enik� Ginzery to bola 
skuto�ná lahôdka, lebo h�adanie 

nových interpreta�ných vrstiev známej sklad-
by prináša interpretovi potešenie a posluchá-
�ovi zaslúžené vytrženie. Iná nástrojová farba 
prepoži�ala mnohým zo známych klavírnych 
programových scénok nový kolorit. Ve�mi 
príjemným vkladom do dramaturgie bola 
aj atmosféra Janá�kovho pies�ového cyklu 
Moravská lidová poesie v písních. Z 53 piesní 
a 26 �udových balád zaznel výber v pôsobi-
vom stvárnení sopranistky Helgy Varga Bach, 
ktoré zvýraznilo, aké sú nám tieto výtvory 
mentálne blízke.
Na záver spomienka na vynikajúce podanie 
skladby. Janá�ek: Concertino pre klavír, slá�i-
kové a dychové nástroje. Vtipný myšlienkový 
arzenál tu poskytuje sólistovi aj ansámblu 
dostatok inšpirácie na výrazové, štylistické �i 
obrazotvorné postupy, �o napokon všetci do-
konale využili. Profesionálne výkony �eských 
a slovenských interpretov na tomto koncerte 
boli dôkazom sú�asného záujmu o sprístup-
�ovanie hudobných hodnôt, ktoré takmer 
odvial �as...

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

IL BENE
Takí podobní, a pritom takí rozdielni. Ilja 
Zeljenka a Juraj Beneš, ktorých kompozície sa 
stretli na tre�om koncerte Ensemble Ricercata 
(19. 11.), patrili k najvýraznejším slovenským 
skladate�om svojej generácie. Štyri diela vy-
brané pre tento program poukazovali na roz-
dielnos� ich myšlienkových svetov, napriek 
tomu, že vznikali v �asovej blízkosti a ovzduší 

Sedí sa na pódiu... E. Ginzery
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krajiny a doby, na ktorej absurdné �rty obaja 
nevyhnutne reagovali vo svojej tvorbe.
Za�nem od konca, Zeljenkovým Triom pre 
husle, violon�elo a klavír z roku 1975. Na prvý 
poh�ad je to ve�mi nesúrodá skladba – jej 
úvod silne evokuje Šostakovi�a (ktorý v au-
guste 1975 zomrel; ponuré otvorenie diela 
som pochopil ako Zeljenkov hold ruskému 
skladate�ovi, no môžem sa aj mýli�), jej �alší 
priebeh sa však uberá celkom iným smerom. 
Ide cestou h�adania, pokusov s komponova-
ním na základe „bunky“ v zlomovom období � 
z existen�ného, ako aj umelecko-štýlového 
h�adiska. Dielo zaznelo v�aka trojici naozaj 
povolaných interpretov, Ivanovi Šillerovi, Mi-
lanovi Pa�ovi a Balázsovi Adorjánovi, no bu� 
sa �lovek nechal naplno vtiahnu� zahmlenou 
šostakovi�ovskou alúziou v úvode, alebo „bu-
ne�ným“ konštruktivizmom, pod�a m�a však 
sotva oboma sú�asne.
Kam Zeljenkova práca s bunkou dospela 
o takmer 15 rokov neskôr, dokumentuje jeho 
klavírna Sonáta �. 4 venovaná 17. novembru 
1989. Ivan Šiller stál pred nie práve �ahkou 
úlohou – skbi� mimoriadne fragmentárny 
materiál jedno�as�ovej kompozície do dra-
maturgicky ú�inného celku. Zdá sa mi, že sa 
mu to podarilo; fragmentárnos� sa ukázala 
ako zaujímavá �rta skladby, umož�ujúca 
klaviristovi na malých plochách koncen-
trova� napätie a necha� akoby „pod lupou“ 
vyznie� sled hudobne zaujímavých nápadov. 
Najbezprostrednejšie zapôsobili punktualis-
tické momenty a tiež dialogické pasáže me-

dzi rôznymi registrami nástroja, ktoré Šiller 
skvelým spôsobom diferencoval dynamicky 
aj artikula�ne. A v�aka tomu, že vä�šina 
obecenstva sedela na pódiu, bolo zaujíma-
vým zážitkom sledova� prácu klaviristu aj 
vizuálne.
Juraj Beneš mal, podobne ako Zeljenka, 
tendenciu „hra� sa“ a v hudbe dáva� najavo 
svojský humor. Ten Benešov má však �ahko 
francúzsky nádych, inklinuje k dada, k sve-
tom Satieho, Jarryho �i Viana. For Instance 
Black Pony pre sólový basetový roh je jednou 
z takýchto hier. Záhadný názov, vytvorený 
�ahaním anglických slov z klobúka, akoby 
odrážal štruktúru skladby. Tá je plná „odcu-
dzených“ klasicistických kaden�ných formúl 
a interpreta potrápi krkolomnými intervalo-
vými skokmi. Pá�ilo sa mi, že Ronald Šebesta 
ju podal tak „civilne“; bez snahy o �alšie 
(zbyto�né) akcentovanie jej �ahko absurdné-
ho naturelu… Ve�mi osviežujúco zapôsobila 

Musique pour Grock no. 3 z rovnakého roku 
ako Zeljenkovo trio, hoci charakterovo ve�mi 
odlišná. Aj tu boli (v záveroch �astí) parodic-
ky vyznievajúce kaden�né � oskuly, mnoho 
(najmä rytmickej) klauniády, pohrávanie sa 
s banalitou tonality, no zárove� anticipácia 
niektorých ��t prichádzajúcej „postmoder-
ny“. A taktiež ve�a h�adania – nového kurzu, 
nových spôsobov vyjadrovania, novej para-
digmy po odznení masívnej vlny povojnovej 
avantgardy. Milan Pa�a, Peter Dvorský (viola) 
a Balázs Adorján sú temperamentom ve�mi 
odlišní umelci. Benešovi to však nijako neuš-
kodilo a výsledok bol prí�ažlivý – o to viac, že 
príležitostí po�u� túto hudbu naživo naozaj 
nie je ve�a.

Kurtág namiesto Ligetiho
Niekedy sa stáva, že zmena programu z tech-
nických prí�in môže ma� ve�mi zaujímavé 
dôsledky. Práve to sa prihodilo na poslednom 
koncerte Ensemble Ricercata uplynulej sezó-
ny. Pôvodne mala zaznie� Ligetiho ikonická 
Musica ricercata a rad premiér �ou inšpirova-
ných skladieb slovenských autorov. Technické 
prí�iny znamenajú, že niektoré z partitúr 
neboli odovzdané na�as, prípadne vôbec... 
No návštevníci Ve�kého koncertného štúdia 
rozhodne neprišli v piatok 12. 12. nadarmo.
�lenovia reziden�ného súboru prejavili 
zna�nú dávku � exibility a ponúkli hodnotný 
program, zostavený akoby „na k�ú�“ – pokojne 
to mohol by� �alší riadny koncert jesenného 
cyklu. Györgya Ligetiho nahradil jeho krajan, 

genera�ný druh a menovec Kurtág, doplnili 
ho Juraj Beneš, Salvatore Sciarrino a Anton 
Webern, každý dvoma dielami, a vznikla 
efektná, na kontrasty, ale aj súvislosti bohatá 
dramaturgia. Bohatos� zaru�ovalo aj interpre-
ta�né obsadenie: Milan Pa�a, Ivan Šiller, Helga 
Varga Bach, Enik� Ginzery a Ronald Šebesta 
(menujem v poradí, v akom ich mohli vidie� 
posluchá�i usadení na pódiu). Zaznievali bu� 
monologické (sólové), alebo dialogické (ur�ené 
pre rôzne kombinácie z ponúknutých možnos-
tí – husle, klavír, soprán, cimbal a klarinet) 
skladby, vä�šinou kratšieho trvania. Aj to 
predstavovalo jednu z dramaturgických pola-
rít a pomáhalo udržiava� napätie.
Ak je re� o polaritách, tie najvýraznejšie som – 
z h�adiska skladate�ského myslenia – vnímal 
medzi Kurtágom a Sciarrinom. Kurtág pod�a 
m�a nachádza zdroje svojich hudobných 
myšlienok aj spôsoby ich formulácie v �udskej 
re�i – rovnako vo vokálnych aj inštrumentál-

nych kompozíciách, �o ho približuje k sklada-
te�om typu Janá�ka, Bartóka �i Musorgského. 
Sciarrino pracuje s materiálom abstraktnejšie, 
akoby bez bežne chápanej expresivity a bez 
zjavných referencií, ktorými je Kurtágova hud-
ba priam presýtená, sústre�uje sa na fenomén 
zvuku v jeho najjemnejších variáciách. Obaja 
sa radi pohybujú na hranici ticha, ich „šepot“ 
vyžaduje od posluchá�a absolútnu sústrede-
nos�. A práve to umož�uje forma prezentácie 
hudby, kedy hrá�i a posluchá�i sedia takpove-
diac zo�i-vo�i, úplne dokonale. Sciarrinove Let 
Me Die Before I Wake pre klarinet a Per Mattia 
pre husle boli labužníckymi „ochutnávkami“ 
nežne chvejivého zvuku oboch nástrojov, 
oproti nim stáli sólové diela ma�arského au-
tora – Jelek, játékok és üzenetek (Znamenia, 
hry a posolstvá) pre husle a Szálkák (Triesky) 
pre cimbal, fragmentárne miniatúrky geniál-
nym spôsobom zachytávajúce ur�itý nápad �i 
kompozi�ný postup a vytvorené s originálnym 
citom pre komorný štýl. Dúfam, že �lenovia 
súboru v budúcnosti ponúknu aj �alšie �asti 
(violové, violon�elové, triové...) z Jelek. �alšiu 
polaritu tvorili výber z Benešových Haiku pre 
soprán a cimbal a Kurtágove József Attila-töre-
dékek (Fragmenty z Attilu Józsefa) pre soprán 
sólo. Kým v Benešovom prípade je nezrozu-
mite�nos� textu v pre nás exotickej japon�ine 
„sú�as�ou hry“ a autor s ním pravdepodobne 
pracuje ako so zámerom, mám pocit, že u Kur-
tága neznalos� ma�ar�iny posluchá�a ochu-
dob�uje o dôležitú �as� zážitku. Napriek tomu 
si myslím, že v podaní Helgy Varga Bachovej 

zazneli pôsobivo a autenticky. 
Zaujímavos�ou boli Benešove Dia-
lógy pre cimbal a klarinet, pres-
nejšie úvodný fragment zamýš�a-
ného cyklu, ktorý už �ažko chorý 
skladate� nedokon�il. Napriek 
tomu z nich vyžarovala energia 
nazna�ujúca, že vôbec nechceli 
by� labu�ou pies�ou, ale skôr za-
�iatkom nie�oho nového...
Vynikajúco sa vydaril záver. Ivan 
Šiller predniesol neve�mi frek-
ventovaný Kinderstück Antona 

Weberna. Dvanás�tónová hudba pre deti (!), no 
pre�o nie. Webernove súzvuky – podobne ako 
v jeho skvelých Štyroch kusoch pre husle a kla-
vír op. 7 – pôsobili pod klaviristovými rukami 
priam „klasicky“ �isto a krásne. Okrem toho 
boli rytmika a klavírna sadzba tejto skladbi�ky 
prí�inou spektakulárneho efektu – Šillerove 
ruky nad klaviatúrou doslova tancovali v akej-
si bizarnej, v pozitívnom zmysle udivujúcej 
pantomíme. Výber z Kurtágových Hier v auto-
rizovanej verzii pre cimbal a klavír nemohol 
by� lepšou vo�bou na koniec. Pes menom Bo-
gáncs, Hádka �i V polospánku sú skladbi�ky 
notované na jednej-dvoch stránkach a ich 
originálny humor je bytostne �udský a zárove� 
nesmierne muzikálny. Ostáva mi po�akova� 
doty�ným autorom, že svoje nové diela nedo-
dali v�as, a teši� sa na premiéry niekedy v na-
sledujúcej sezóne...

Robert KOLÁŘ
fotografie: Lukáš GÁL

D. Danel, J. Tomka, I. Šiller a P. Dvorský H. Varga Bach a I. Šiller
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 V čom je Dvořákov koncert výnimočný 
v porovnaní s inými klavírnymi koncertmi?
Je to jeho jediný klavírny koncert. Najviac 
sa asi podobá na Brahmsa, no skuto�nos�, 
že Dvo
ák nebol klavirista, mala vplyv na 
jeho zvukovú predstavu. V každom prípade 
si myslím, že v kvalitnej interpretácii má 
všetky atribúty špi�kového diela: je sólisticky 
i obsahovo závažný, má dobrú formálnu výs-
tavbu a geniálnu inštrumentáciu. V podstate 
mu nechýba ni�. Niektorým „akademikom“ 
prekáža Kurzova verzia, ozna�ujú ju za hriech 
páchaný na Dvo
ákovi. Pod�a m�a je dôležité 
celkové znenie, výsledok. Podstatným je spô-
sob nazerania na dielo, u�enia sa. Vnímanie 
diela iba „zvonka“, cez po�úvanie nahrávok, 
napodob�ovanie, považujem za diletantské. 

 Vedel by si slovne priblížiť spôsob uče-
nia sa diela „zvnútra“?
Ide o proces, ktorý sa za�ína na úplnom za-
�iatku a ni� nemožno vynecha�, presko�i�. 
Nevyhnutnými sú otvorené zmysly i myse�, 
a samozrejme ticho. Inšpirácia prichádza 
až potom. Najskôr detailne spoznávam text. 
Som síce len pri základoch, no už vtedy viem, 

Prečo sa Dvořákov klavírny koncert 
hráva pomerne zriedkavo?
Pravdupovediac neviem. Je totiž prinajmen-
šom rovnako krásny ako jeho populárnejšie 
koncertantné diela pre violon�elo �i husle. 
Dvo
ák nebol príliš zru�ný klavirista, �o sa 
pod�a môjho názoru odrazilo aj v koncepcii 
originálnej verzie sólového partu, ktorý znie 
ve�mi komorne a na viacerých miestach 
nemá popri masívnej orchestrálnej sadzbe 
šancu vyniknú�. Nemyslím si však, že prí-
�inou, pre�o sa tento koncert nehrá až tak 
�asto, je nedostatok virtuozity. Napokon, ani 
úprava Viléma Kurza dielu nepridáva na vir-
tuozite, skôr dovádza do dôsledkov Dvo
ákovu 
predstavu klavírneho zvuku. 

Ako si sa k tejto skladbe vlastne 
dostal? 
Oslovil ma manažment Štátneho komorného 
orchestra Žilina s ponukou na naštudovanie. 
Okrem dvoch koncertov v Žiline sme toto 
Dvo
ákovo dielo uviedli aj na zájazde ŠKO 
v Nemecku. Odvtedy ho hrávam �asto. Mys-
lím si, že jeho zaradenie do môjho repertoá-
ru bolo správnym rozhodnutím.

ako bude vyzera� celá stavba. �asom, ako 
pracujem na rôznych �iastkových úlohách, 
sa poh�ad na celok môže meni�, stále je však 
potrebné ma� na zreteli výsledok. Do tohto 
procesu vstupuje samozrejme aj momen-
tálna inšpirácia. Je to akoby sa „rozsvietila 
žiarovka“. No niekedy má �lovek pred sebou 
dlhý �as iba tmu. Pracuje a trápi sa, progres 
zdanlivo neprichádza, no jedného d�a „svit-
ne“ a ukáže sa, že všetko malo svoj zmysel. 
Pripomína to špirálu. Je pre m�a náro�né 
transformova� to do slov.  

 Čo je podľa teba v interpretácii najpod-
statnejšie? 
Ratio musí riadi�, ma� takpovediac v rukách 
uzdu. Najdôležitejšie sú však „kone“. Pre in-
terpreta je hnacou silou túžba po hudbe, sila 
predstavy, snaha premeni� po�uté v tichu na 
znenie.  

 Je obdobie, keď má na vytvorenie 
predstavy veľký, možno rozhodujúci vplyv 
pedagóg... 
Vä�šinou je to tak. Ja som mal š�astie na 
výborných pedagógov. Rozhodujúci vplyv na 

Na skúšky dobiehal v poslednej 
chvíli, no hral fenomenálne. 
V jeho hre je prítomné čosi 
„navyše“, akési „numinosum“, 
ktoré umožňuje zabudnúť na čas 
a prežiť zázrak hudby. V Košiciach 
uviedol so Štátnou filharmóniou 
Košice koncom minulého roku 
klavírny koncert Antonína Dvořáka. 
S Matejom Arendárikom sme sa 
rozprávali o ceste, ktorú prešiel, 
i ktorá je ešte pred ním. 

Pripravila Mária KORNUCÍKOVÁPripravila Mária KORNUCÍKOVÁ

Matej Arendárik
Cesta k prirodzenosti je tŕnistá 
a nikdy nekončí
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m�a mala moja profesorka na konzervatóriu 
Darina Švárna. V�aka nej som zistil ako inak, 
nie drilovaním do úmoru, ako som si vtedy 
13-ro�ný predstavoval cestu ku klavírnemu 
umeniu, sa dá hra�. Ukázala mi, ako cvi�i� 
správne „cez uši“, aby ma to bavilo. Realizácii 
predstavy a vyjadreniu emócií pri interpre-
tácii kladie ve�ký odpor telo. Ten je potrebný 
prekona�. Pri štúdiu klavírnej hry je potrebné 
spája� technickú a obsahovú stránku hudby 
s inšpiráciou. Nemožno sa venova� technike 
oddelene od hudby a vice versa, pretože in-
terpret, ako som už spomenul, si potrebuje 
podrobi� telo, ktoré musí by� v súlade s jeho 
predstavou. Niekedy to bolí, ke� sa zbavuje 
„barli�iek“, ktoré prekážajú. Nesprávny návyk 

sa �ažko odú�a. �lovek sa bojí vykro�i� do 
neznáma, stále po „barli�kách“ siaha. Dobrý 
pedagóg pomôže v otázke fyzi�na i predstavy. 
A ak chýba, pomôže ju vyvola�. Profesorka 
Švárna pristupuje ku žiakom komplexne. Má 
dar pedagogickej intuície, zasiahnu� efektív-
ne presne tam, kde je to potrebné. Poznám to 
z vlastnej skúsenosti. 

 Pedagóg ale nemôže celý život vodiť 
za ruku...
Po príchode na AMU do Prahy som to, �o v�a-
ka mojej profesorke fungovalo, zrazu stratil. 
Musel som prehodnoti� spôsob, akým som 
dovtedy hral. Uvedomil som si, že neviem 
ni�, ani len stupnicu som nedokázal zahra� 
správne. Pochopil som, že sa na vysokej škole 
musím nau�i� samostatnosti. Profesor Lap-
šanský ma k tomu viedol. No kým sa situácia 
za�ala zlepšova�, ubehli približne tri roky. 
Medzi�asom som za�al prichádza� na mno-
hé veci sám, akoby som sa celé remeslo u�il 
odznova. Išlo o zdanlivo banálne záležitosti: 
sedenie za klavírom, ovládanie hracieho apa-
rátu. Cesta k prirodzenosti je t�nistá, nikdy 
nekon�í. Základom je nájs� v sebe rovnováhu. 
Aby som bol sú�as�ou klavíra a klavír sú-

�as�ou m�a. Odkia� prichádza tón? Treba si 
uvedomi�, kde vzniká pohyb, spoji� dôležité 
body a hra� akoby ruka kon�ila kladivkom. 
Tak, ako ke� dirigent diriguje len koncom 
pali�ky. Ve�mi podstatné je tiež dýchanie 

a frázovanie, teda „tvarovanie“ hudby v spoji-
tosti s vnútornou predstavou pohybu. V tomto 
mi ve�mi pomohlo sprevádzanie klasického 
tanca. Jedno z naj�astejších nedorozumení, 
ktorého sa mnohí klaviristi, ale aj iní inštru-
mentalisti dopúš�ajú, by som nazval „motor 
nie je v kolesách“. Výlu�né zameranie sa na 
„kolesá“, teda na hýbanie prstami, je �astým 
omylom. Stále sa u�ím ovláda� svoje telo 
a budem to robi� do konca života. 

 V profesorke Švárnej si stretol výni-
močného pedagóga i človeka, no celková 
úroveň nášho hudobného školstva je skôr 
problematická.
Pripomína mi to za�arovaný kruh. Pedagógo-
via nemajú koho u�i�, úväzky si udrža� musia 
a systém je potom nastavený tak, že školy 
prijímajú takmer každého, kto sa hlási. Ko�ko 
je u nás konzervatórií? Trinás�, niekde som 
dokonca �ítal, že už vyše dvadsa� a stále vzni-
kajú nové. Mám pocit, že úrove� umeleckých 
škôl v poslednej dobe výrazne poklesla. Tiež 
sa mi zdá, akoby školstvo poznaniu �asto skôr 
bránilo. Malo by otvára� obzory, no ono akoby 
rozde�ovalo a plnilo nejaké „škatu�ky“... 

 Riešenie?
Možno sa musí sta� nie�o podobné ako s ame-
rickou ekonomikou. Je asi len potrebný �as, 
aby  sa to „vyriešilo“ samo. Považujem za ve�-
mi pravdepodobné, že príde k redukcii. Na�o 
je potrebných to�ko škôl tohto typu? Vychová-
vajú neuplatnite�ných �udí, ktorí po absolutó-
riu nevedia v podstate takmer ni�. Výnimkou 
sú tí, ktorí na to skuto�ne „majú“ alebo takí, 
�o sa rýchlo spamätajú a neorientujú sa jed-
nostranne. Myslím si, že tri konzervatóriá by 
na Slovensku úplne sta�ili.
    

 Zvažoval si možnosť pôsobiť pedago-
gicky?
Skôr som od toho vždy utekal. Nevedel som 
ani ako u�i� sám seba. �lovek stále zreje. 
Možno raz príde �as, ke� sa budem cíti� aj 
na úlohu pedagóga. Otázka ale znie: komu 
poznanie a skúsenosti odovzda�? Asi by som 
nebol schopný u�i� niekoho, kto nie je na túto 
profesiu disponovaný. Nedokázal by som na 
seba zobra� zodpovednos�, že u�ím žiakov, 
ktorí v odbore nemajú �o h�ada�. U�i� má 
zmysel len niekoho, u koho sa sprostredkova-
né poznanie môže rozvinú�. Na tomto princí-
pe žia� prijímanie žiakov na umelecké školy 
�asto nefunguje.

 Mnohé osobnosti, za všetkých spome-
niem Romana Bergera, Andreja Tarkovské-
ho či Rogera Scrutona, sa zhodujú v tom, 
že autentické umenie sa nachádza na peri-
férii spoločenského záujmu...

V dnešnom svete sa 
skuto�né umenie, 
snaha tvori� a inter-
pretova� ho, stretá 
s absolútnym nezá-
ujmom. Asi to nie 
je náhoda. S �u�mi, 
ktorí vyh�adávajú 

len zábavu, sa nepochybne �ahšie manipu-
luje. V centre pozornosti sú dnes peniaze, 
klasická hudba nezarába, skôr naopak: je ju 
potrebné podporova�, a to sa nikomu nechce. 
S vytrácaním skuto�ného umenia však strá-
came viac, než si vä�šina možno uvedomuje. 
Umenie je potravou duše, ktorú �lovek exis-
ten�ne potrebuje. Som presved�ený, že hudba 
pohýna v �loveku svedomie, pomáha mu by� 
lepším. To však tých, pre ktorých je prioritou 
zarábanie pe�azí a vytváranie konzumentov, 
nezaujíma.

Pre interpreta je hnacou silou túžba po hudbe, 
sila predstavy, snaha premeniť počuté v tichu 
na znenie.  

(foto: archív M. Arendárika)

Matej ARENDÁRIK (1982) je považovaný za 
jeden z najvýraznejších talentov mladej generácie 
slovenských klaviristov. S hudbou za�ínal na ZUŠ 
v B. Bystrici (E. Be�ová-Tatárová), pokra�oval na 
Konzervatóriu v Žiline (D. Švárna) a AMU v Prahe 
(M. Lapšanský). Je absolútnym ví�azom Sú�aže 
študentov slovenských konzervatórií a laureátom 
medzinárodných sú�aží Pražská jar, European Uni-
on Piano Competition, Mezinárodní sout	ž L. Janá�-
ka, Medzinárodná sú�až J. N. Hummela a Concorso 
Internazionale Pianistico „Giuliano Pecar“ Gorizia. 
Svoje umenie zdokona�oval na majstrovských kur-
zoch u významných osobností (M. Voskresensky, 
R. Roux, P. Paleczny, E. Indji
, D. Andersen, B. Ber-
man, P. Eicher, E. Pridono� ). Ako sólista debutoval 
v roku 1998 v Slovenskej � lharmónii Koncertom 
e mol F. Chopina. Odvtedy vystúpil v prestížnych 
sálach (Concertgebouw Amsterdam, Stadthalle 
Bayreuth, Forbidden City Concert Hall Peking, 
Southbank Centre London, Palacio de Congresos 
Zaragoza, Rudol� num a Smetanova sie� Praha) 
a na významných festivaloch (Beethovenfest Bonn, 
Saint Ettiene, Pražská jar, New Masters on Tour 
Holandsko, World of Jewish Music London, SFKU 
Žilina, Afyon Classical Music Festival Turecko, 
Svatováclavský hudební festival). Spolupracuje 
s poprednými slovenskými a �eskými orchestrami 
(Slovenská � lharmónia, Symfonický orchester 
�eského rozhlasu, Plze�ská � lharmonie, Státní 
� lharmonie Brno, Janá�kova � lharmonie Ostrava, 
Slovenský komorný orchester B. Warchala, ŠKO 
Žilina, ŠfK) pod vedením dirigentov ako A. Orozco 
Estrada, J. Ferreira Lobo, L. Kovács, L. Svárovský, 
P. Vronský, O. Dohnányi, R. Štúr, Th. Kuchar, 
M. Košik, P. Altrichter a i. Ako komorný hrá� ú�in-
koval s Talichovým kvartetom a so Sucho�ovým 
kvintetom. Realizoval viacero nahrávok pre RTVS 
a �eský rozhlas, spolupracuje tiež s �eskou televízi-
ou. Jeho pro� lové CD (Zeljenka, Sucho�, Janá�ek, 
Brahms, Liszt) vyšlo vo vydavate�stve Diskant. 
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Hudba dneška v SNG
Cesta pre štyroch
Rozbeh cyklu koncertov Hudba dneška 
v SNG bol v novom školskom roku vyslove-
ne komorný. Je pravidlom, že v Bratislave 
sa v septembri roztrhne vrece s ponukou 
kultúrnych podujatí, a tak prvý koncert, na 
ktorom vystúpilo vynikajúce �eské slá�ikové 
kvarteto fama Q (17. 9.), termínovo kolidoval 
s práve prebiehajúcimi Konvergenciami. 
A v zápase o diváka z približne tej istej cie-
�ovej skupiny �ahala za kratší koniec práve 
Hudba dneška. „Presilovka“ to však, naš-
�astie, nebola a �alšie hos�ovanie kvarteta 
na Slovensku (po vla�ajších ISCM WNMD 
v Košiciach) patrilo k udalostiam s vysokou 
pridanou hodnotou.

Napriek tomu, že dve skladby na programe 
zazneli aj v Košiciach, nešlo ani trochu o déjà 
vu – už len kvôli protikladným (vizuálnym aj 
akustickým) kvalitám priestoru. NICE Danie-
la Mateja ma v Košiciach prekvapovalo drs-
ným, rytmickým úvodom, tu – v „kúpe��ovej“ 
akustike nádvoria Esterházyho paláca – do 
popredia vystupovali feldmanovsky jemné 
� ažolety, ktoré zneli naozaj „very nice“... 
Pri Webernovom Slá�ikovom kvartete op. 28 
ma (pozitívne) prekvapila miera expresivi-
ty, s akou možno hra� hudbu tohto majstra 
úspornosti a zdržanlivosti. Hádam to nebude 
znie� príliš odvážne, ak poviem, že som v is-
tých okamihoch v hre kvarteta zachytil tak-
mer janá�kovský tón.
Celkom neznámou novinkou bolo slá�ikové 
kvarteto Dromos �eského skladate�a-outsi-
dera Martina Mareka (1956–2014), vytvorené 
v roku 2004. Približne 12-minútová skladba 
ma zaujala bohatstvom nápadov, ako aj vy-
nachádzavos�ou technických riešení. Hudob-
ný jazyk diela má sty�né body s komornou 
tvorbou �eských (�esko-moravských) skla-
date�ov povojnového obdobia. Vanie z neho 
podobná atmosféra, akú možno pocíti� na 
koncertoch Miloslav Ištvan Quartet z tohto 
repertoáru, no je tu aj množstvo individuál-

nych ��t, v prvom rade svojský typ surrea-
lizmu prešpikovaný citátmi, pseudocitátmi 
a alúziami smerujúcimi k rozli�ným žánro-
vým okruhom, ktoré sa stretajú vo farbistom, 
nápadito usporiadanom celku.
A na záver – Slá�ikové kvarteto Witolda Lu-
tos	awského. Skuto�ná „tour de force“ pre 
štyroch navzájom nezávislých hrá�ov (pôvod-
ná verzia nemala partitúru, len samostatné 
party) vystavaná z aleatoricky interpreto-
vaných blokov bola pre Davida Danela, Ro-
mana Hrani�ku, Ond�eja Martinovského 
a Balázsa Adorjána výzvou, ktorej sa zhostili 
s maximálnym nasadením. Ve�mi som ho 
obdivoval; musím však prizna�, že ve�a z tejto 
hudby (v mnohých oh�adoch skvelej) malo 

pre m�a trocha „dobový“ nádych a moja 
percep�ná aktivita po�as 25 minút trvania 
zaznamenávala zna�né výkyvy.

DVA–JA 2
Ešte komornejšie vyznel nasledujúci koncert 
(28. 10.), zaostrený na tvorbu pre husle, violu 
a violon�elo (resp. ich kombinácie) dvoch slo-
venských skladate�ov dvoch generácií, dvoch 
Petrov – Machajdíka a Grolla. Na rozdiel od 
prvého duelu s názvom DVA–JA, kedy sa v 
rámci tohto cyklu pred vyše dvoma rokmi 
predstavili huslisti Milan Pa�a a David Da-
nel, dostali príležitos� mladí, ešte pomerne 
neetablovaní (a neopo�úvaní) hudobníci: 
huslista Pavol Varga, violista Roman Rus�ák 
a violon�elista Michal Haring. Vo�ba to ne-
bola zlá; aj pri ur�itých (najmä intona�ných) 
nezrovnalostiach išlo o oduševnelé a výrazovo 
presved�ivé výkony.
Koncert mal vynikajúco zostavenú dramatur-
giu, kde vä�šinou rozsahom drobné skladby 
pre sólové nástroje (vrátane jedného dueta) 
tvorili postupný prechod k zvukovo najplnším 
kompozíciám oboch autorov. Ako „zahrieva-
cie“ �ísla a zárove� exkurzy do ich hudobných 
svetov som vnímal Machajdíkov violový Pero-
ket a Grollovo Solo Cello, ktoré na m�a svojím 

drásavým c mol pôsobilo ako reakcia na sólo-
vé partie Šostakovi�ových violon�elových kon-
certov – nie podobnos�ou materiálu, ale typom 
expresivity. Spomínaný dramaturgický vrchol 
predstavovali Grollovo Play Violin pre husle 
a elektroniku a Machajdíkov Odliv pre slá�iko-
vé trio. V prvom z nich na hru huslistu s drob-
nou latenciou reagoval po�íta� riadený osobne 
prítomným skladate�om, využívajúc efekty 
ako echo, delay �i oktáver – staré, ošúchané 
haraburdie, ktoré však v danom momente 
nestratilo na pôsobivosti. Umelo vytvorená 
predstava mohutného (a patetického) mnoho-
násobného oktávového unisona slá�ikového 
orchestra má v sebe �osi až prí�ažlivo morbíd-
ne... Aby dobre zafungovala, musí skladate� 
vybra� vhodné intervaly, rytmické štruktúry, 
registre a dobre odhadnú� prácu s hudobným 
�asom, �o sa Grollovi celkom darilo. Peter 

Machajdík vo svojej nedávno skomponovanej 
skladbe siahol po celkom tradi�nom obsadení 
slá�ikového tria a – ako u�ho býva zvykom – 
aj po tradi�ných, konvencionalizovaných har-
monických postupoch: e mol, po �om a mol, 
potom F dur at�. Dôsledné (a pritom slobodné) 
aplikovanie satieovského „nesnažte sa by� 
originálny v každom takte“ vyústilo do celkom 
sviežej a pružnej práce s faktúrou, dynamikou 
a chví�ami priam zábleskov geniality v ná-
padito použitom pizzicate. Akoby prídavok 
zaznela Machajdíkova krátka a milá Uspávan-
ka pre sólové violon�elo, nežne a spokojne sa 
pohojdávajúca medzi G dur a C dur...

Rolling Tones sa valia ďalej
Celkom nekomornú atmosféru mal koncert 
12. 11., kedy pódium v átriu obsadili mladí 
�udia združení v ansámbli VENI ACADEMY. 
Dlhšie som nebol na žiadnom vystúpení tohto 
súboru, a tak som sa trocha obával, �i nebu-
dem znova po�úva� osved�ené repertoárové 
kusy. Nebol som si istý, �i po vydaní pro� -
lového dvojalbumu Rolling Tones/in zarter 
Bewegung, oven�eného cenou Radio_Head 
Award, nastane pohyb novým smerom, od 
Andriessena a Rileyho kamsi inam. Koncert 
bol príjemným prekvapením.

P. Varga, R. Rusňák a M. Haring (foto: J. Beráts)fama Q (foto: J. Beráts)
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V prvom rade, VENI ACADEMY sa javí ako ve�-
mi � exibilný súbor z h�adiska personálneho 
obsadenia (�o je vlastne jednou z jeho ideí), 
takže bolo nielen po�u� novú hudbu, ale aj 
vidie� zopár nových tvárí. Kontinuálna práca 
lektorov (Daniel Matej, Ivan Šiller, Fero Király, 
David Danel, Marián Lejava, Branislav Du-
govi�) prináša svoje plody. Je takmer neuve-
rite�né, že po nieko�kých rokoch intenzívnej 
�innosti je tu stále sa rozrastajúca skupina 

mladých hudobníkov, pre ktorých je bežné 
interpretova� gra� cké partitúry, pohybova� 
sa na hraniciach kompozície a vo�nej im-
provizácie, kreatívne siaha� po netradi�ných 
hrá�skych technikách a používa� ich ako le-
gitímny umelecký prostriedok. A je skvelé, že 
existuje ansámbel, ktorý už nie je len akýmsi 
nadšeneckým „výchovným“ laboratóriom, 
ale telesom prezentujúcim produkciu s auto-
nómnou estetickou hodnotou a zmysluplne 
pokrývajúcim repertoárovú oblas�, ktorá by na 
Slovensku inak (takmer) absentovala.
Tak, ako sa v súbore priebežne obmie�ajú 
�udia, inovuje sa aj repertoár, hoci v prípade 
„stálic“ (Krauze, Adam�iak) už pre povahu 
samotných kompozícií zákonite platí ono 
„nikdy nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“, 
takže pri Adam�iakových Poonsoirée a Con� -
gurazione dei due elementi som ani ne�akal, 
že by zneli podobne ako v minulých rokoch, 
ke� som v nich ako �len iného súboru ú�in-
koval na tom istom pódiu. Zneli akosi hut-
nejšie, dramatickejšie... Inak ako pred rokmi 
vyznela aj Aria Bálinta Bolcsóa, vytvorená 
pre projekt košickej „spievajúcej fontány“, 
kde sa súbor musí kreatívne vysporiada� 
s prítomnos�ou vopred nahratého zvukového 
materiálu, a ako celkom „nové“ som vnímal 
nádherne nežné zvukové steny skladby Voices 
Zygmunta Krauzeho.
Jednou z ciest, akými sa súbor vydáva sme-
rom k inováciám, je zapájanie videoprojekcie 
do predstavenia – s rôznou mierou interak-

cie s práve vytváranou hudobnou zložkou. 
Aktívny princíp (t. j. výzvu pre hudobníkov 
reagova� na pripravenú videosekvenciu) 
predstavovala videopartitúra MimeScore Es-
tónca Andresa Lõoa, pasívny (video vytvorené 
k už existujúcej hudbe) zasa projekcia, ktorú 
pripravil Viktor Fu�ek k u nás dobre známej 
skladbe Jesus’ Blood Never Failed Me Yet Gavi-
na Bryarsa. Taktovky sa v nej úspešne chopil 
Marco Vlasák, Marián Lejava všetko pozor-

ne sledoval zo svojho 
miesta v h�adisku.

Zverokruh
Posledný minuloro�ný 
koncert Hudby dneška 
(17. 12.) bol pre m�a 
�iasto�ným déjà vu, 
ke�že obe jeho aktérky, 
sopranistka Helga Var-
ga Bach a cimbalistka 
Enik� Ginzery, ú�in-
kovali aj na koncerte 
Ensemble Ricercata 
pä� dní predtým. Opä� 
zazneli Benešove Haiku 
a Kurtágove Triesky, no 
v celkom inej atmosfére 
a najmä v radikálne 
odlišnej akustike (oproti 
„suchému“ tichu roz-
hlasového štúdia zvu-
kovo azda až príliš „vlh-
ké“ prekryté nádvorie, 

navyše zahltené rušivými zvukmi z okolia). 
V týchto podmienkach na m�a z tejto dvojice 
repríz omnoho silnejšie zapôsobil Kurtágov 
cyklus �isto inštrumentálnych miniatúr; ich 
myšlienková koncíznos� a zárove� otvorená, 
priamo�iara expresivita spoluvytvárali kom-
plexný zážitok. Beneš z môjho poh�adu �ahal 
za kratší koniec, pri�om dôvody nevidím v in-
terpretácii (tá bola v každom oh�ade skvelá, aj 
pri ostatných �íslach programu), ale v z�aleka 
nie prajnom akustickom prostredí, najmä vo�i 

speváckemu hlasu v okamihoch, kedy cim-
bal viac zahus�oval faktúru. Najefektnejším 
kusom bola pod�a môjho o�akávania Cageova 
Aria pre sólový hlas. Pamätám sa na jedno 
z jej úchvatných predvedení na Ve�eroch novej 
hudby v podaní tejto interpretky a nebol som 
sklamaný ani tentoraz. Môžem len oceni�, že 
spevá�ka pri tomto svojom „repertoárovom 
kuse“ neupadá do pohodlného stereotypu 
a nerezignuje na kreativitu. Okrem toho mu-
sím vyzdvihnú� jej obdivuhodné tónové a tech-
nické dispozície; priznávam sa, že chví�ami 
som sa trocha obával, �i vydržia výplne okien 
v átriu, no k žiadnej katastrofe nedošlo. V is-
tom (nie negatívnom) zmysle antiklimaxom 
dramaturgie bola uspávanka Daniela Mateja 
(when I’m) FIFTY (for) piano, ktorá podobným 
spôsobom obmie�a svoje výsledné znenie. 
V novej verzii pre cimbal (a spev s pískaním 
a fúkaním do ladených � iaš) pod�a m�a doko-
nale vystihovala nápl� pojmu „nehudobnícka 
hudba“ (t. j. hudba ur�ená v prvom rade poslu-
chá�om-nehudobníkom), ktorý autor skladby 
kedysi použil pri pokuse de� nova� hudbu 
zaznievajúcu na Ve�eroch. Výber zo Zverok-
ruhu Karlheinza Stockhausena vo verzii pre 
hlas (s nemeckým textom) a strunový nástroj 
(�iže cimbal) ponúkol zaujímavý tvar kdesi 
na polceste medzi pies�ovým cyklom v du-
chu rakúsko-nemeckej tradície a zvláštnym, 
�ažko de� novate�ným rituálom. Nastal však 
podobný proces ako pri po�úvaní orchestrálnej 
verzie (ktorú skladate� dokon�il de� pred smr-
�ou pred siedmimi rokmi) – hudba podpísaná 

menom Stockhausen pri prvom dotyku zasko-
�í svojou povrchovou naivitou, hoci jej štruk-
túra je dôsledne a komplexne determinovaná. 
Ak však �lovek prijme skladate�ovo „pozvanie“ 
a nechá sa vtiahnu� do hry, môže pod zdanli-
vou banalitou (�i domnelou „novou jednodu-
chos�ou“) odhali� ne�akané bohatstvo. A ne-
cha� sa vtiahnu� do hry takými svojráznymi 
interpreta�nými zjavmi, akými sú Helga Varga 
Bach a Enik� Ginzery, sa rozhodne oplatí...

Robert KOLÁŘ

H. Varga Bach a E. Ginzery (foto: J. Beráts)

VENI ACADEMY a M. Vlasák (foto: B. Kandrová)
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Nedeľné matiné v Mirbachu
Aj decembrové matiné sa niesli v znamení 
dramaturgicky i interpreta�ne atraktívnych 
podujatí, ktoré sa stretli s odozvou publika. 
K pozoruhodným patril koncert �eského fa-
gotistu Václava Vonáška a klaviristky Jorda-
ny Palovi�ovej (7. 12.). Ich hra sa vyzna�ovala 
bezprostrednou muzikalitou a prirodzenos-
�ou hudobného vyjadrovania. V tomto duchu 
zazneli Variácie a rondo B dur op. 57 od Jana 
Václava Kalivodu. Nasledujúce Tri kusy pre 
fagot a klavír od Charlesa Koechlina a kom-
pozícia Linnas Petra Machajdíka poskytli 
interpretom vä�ší priestor na umelecké 
vyjadrenie. Tvorba a kvalita tónu, intonácia, 
rytmus, frázovanie, výraz, súhra i štýl tu 
boli naplno v službách diel. Vyvrcholením 
koncertu sa stala krásna Sonáta pre fagot 
a klavír op. 168 Camilla Saint-Saënsa, ktorá 
ukázala nielen špeci� cké timbrové a výrazo-
vé kvality oboch nástrojov, ale aj možnosti 
ich vzájomnej súhry.
Aj o týžde� neskôr (14. 12.) hostilo mirba-
chovské matiné hudobníkov z �eskej re-
publiky. 	eské trio (Dana Vlachová – husle, 
Miroslav Petráš – violon�elo, Milan Lan-
ger – klavír) zaradilo do svojho programu 
neprávom obchádzané Klavírne trio c mol 

op. 2 Josefa Suka, v ktorom umelci preuká-
zali svoje kvality komorných hrá�ov. Tie 
potvrdili aj v interpretácii Tria �. 2 d mol H 
327 Bohuslava Martin�. Janá�kova Pohádka 
pre violon�elo a klavír, vyžadujúca zvládnutie 
osobitého štýlu, patrí k �asto zmie�ovaným, 
no zriedka uvádzaným dielam. Skladby sa 
ujali violon�elista Jozef Podhoranský a kla-
viristka Monika Mockov�áková. Obaja hu-
dobníci sú racionálne zameraní, svoje ume-
nie podria�ujú disciplíne, no pritom dokážu 
primerane prejavi� i emocionálnu oddanos� 
dielu. Pôsobivá bola aj jedno�as�ová Sonáta 
pre husle a klavír s mnohovravným názvom 
„Ruce“ od Luboša Fišera, v ktorej Mockov�á-
ková sprevádzala huslistu Štefana Gyöpösa. 
Výrazovo silná, technicky koncentrovaná 
a motivicky preh�adná skladba poskytla do-
stato�ný priestor pre osobnostné uplatnenie 
interpretov. 
Jazzovo a swingovo zamerané matiné 21. 12. 
sa nieslo v znamení Vianoc. Pop Suite for Flu-
te and Piano, štvor�as�ový cyklus Manfreda 
Schmitza, uviedli � autistka Ivica Gabrišová 
a klavirista Klaudius Ková�. Príjemná sklad-
ba si v�aka nim našla presved�ivých inter-
pretov. Nothing But Swing Trio (Klaudius 

Ková� – klavír, Róbert Ragan – kontrabas, 
Peter Solárik – bicie) zahralo skladby inšpiro-
vané blížiacimi sa sviatkami. Zaujali Ková�ov 
Mrázik i klasika Santa Claus Is Coming to 
Town, no osobne by som ocenila originálnejší 
repertoár, ku ktorému sú interpreti nepo-
chybne disponovaní. 
Náladou na predchádzajúce podujatie v istom 
zmysle nadviazal aj Novoro�ný koncert (4. 1.). 
Svojrázny súbor Saxophone Syncopators 
(Pavol Ho
a – sopránový a altový saxofón, 
Ján Gašpárek – altový saxofón, Ladislav Fan-
�ovi� – tenorový saxofón, Frederika Babu-
liaková – barytónový saxofón) je zaujímavý 
zameraním na ragtime a hudbu vrcholiacu 
v 20. rokoch minulého storo�ia, �o znamená 
nielen historické obzretie sa do minulosti jaz-
zu, ale i saxofónu. Dokonca aj Alexander Gla-
zunov sa dal v Kvartete B dur op. 109 „zvies�“ 
svojráznym, trochu zastretým timbrom 
týchto nástrojov. Pôvodnou skladbou bola tiež 
Saxocracy od Jevgenija Iršaia, zaujalo i ve�mi 
pekné Impromptu Edwarda Elzeara „Zeza“ 
Confreyho, prípadne populárna Alexandria 
Anselma Goetzla, ako aj originálna Saxopho-
bia Rudolpha Wiedoefta. Ak by súbor dokázal 
v budúcnosti interpretova� ragtime i v rovine 
interpreta�nej nadsádzky, získala by ich hra 
intenzívnejšiu farbu a uvo�nenejší výraz.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

piatok,

zbormajster
organ, klavír

Max Reger, Alexander Albrecht, Mikuláš Schneider-Trnavský
Egon Krák, Štefan Németh-Šamorínsky, Petr Eben 

1. 3. 2015, 16.00 h

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Zoltán Kodály

János Pálúr

20. 2. 2015, 19.00 h

organ
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Prehliadka mladých 
slovenských organistov
Prvý decembrový týžde� (1.–4. 12.) sa na pôde 
Konzervatória v Bratislave uskuto�nil 42. ro�ník 
Prehliadky mladých slovenských organistov, 
organizovaný oddelením Cirkevnej hudby Kon-
zervatória pod vedením prof. Petra Reiffersa. 
Na ôsmich koncertoch sa v rámci rôzne konci-
povaných polorecitálov predstavilo 11 študentov 
slovenských konzervatórií, 3 posluchá�i VŠMU 
a hos� z �eskej republiky. Koncerty (okrem 
jedného) sa konali v organovej sieni Konzerva-
tória na trojmanuálovom píš�alovom organe 
Rieger-Kloss s elektrickou hracou a registra�nou 
traktúrou, postavenom za�iatkom 70. rokov 
minulého storo�ia; zásluhu na tom mala or-
ganistka a profesorka Irma Skuhrová, ktorá 
stála aj pri zrode samotného podujatia. Napriek 
tomu, že nástroj nedisponuje v sú�asnosti pre-
ferovanou mechanickou hracou traktúrou a aj 
jeho celková zvuková koncepcia odzrkad�uje 
dobový estetický ideál, má dodnes najbohatšiu 
paletu farebných možností zo všetkých organov 
v priestoroch umeleckých škôl (vrátane VŠMU) 
na Slovensku. 
Za umelecké vrcholy prehliadky možno ozna-
�i� výkony Tomáša Mihalika a Pavla Valáš-
ka (VŠMU, pedagóg I. Szabó), Kristíny Gab�ovej 

(Konzervatórium v Bratislave, M. Cepko), Juraja 
K�emena (Cirkevné konzervatórium v Bratisla-
ve, M. Vrábel), Tomáša Hodála (Konzervatórium 
Topo��any, J. Mi�únek), Kateryny Shapranovej 
(Konzervatórium Košice, E. Dzemjanová) a hos-
�a prehliadky Vojt�cha Truba�a (Janá�kova 
konzervato
 a Gymnázium v Ostrav�, L. Hurtík). 
Dramaturgické obohatenie priniesli posluchá�i 
z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici 
zaradením Koncertu F dur Josepha Haydna so 
sprievodom slá�ikových nástrojov (organ Martin 
Šálka) a Prelúdia a fúgy C dur pre organ štvor-
ru�ne od J. G. Albrechtsbergera (Martin Šálka 
a Marek Troják, pedagóg P. Sochu�ák). V reper-
toári mladých organistov výrazne dominovala 
tvorba Petra Ebena, ktorá našla práve v�aka ná-
stroju bratislavského Konzervatória zvukovo 
adekvátnych tlmo�níkov. Ebenova hudba bohatá 
na farebné, dynamické, rytmické a štrukturál-
ne kontrasty sa v�a�ne snúbila s mladíckym 
temperamentom adeptov organového umenia 
a znela v neoby�ajne pôsobivých a presved�ivých 
interpretáciách. Popri �ažiskových skladate�och 
(J. S. Bach, D. Buxtehude, F. Mendelssohn Bart-
holdy, F. Liszt, M. Reger, A. P. F. Boëly, J.-N. Lem-
mens, C. Franck, L. Vierne, M. Dupré, J. Alain, O. 

Messiaen) zneli aj v organovej hudbe zriedkavo 
uvádzaní autori (S. Barber, G. A. Muše�, A. Barié, 
A. O�enáš). Podnetnú, ale menej hrávanú orga-
novú tvorbu skladate�ov spätých s východným 
Slovenskom (J. Grešák, J. Podprocký, N. Bodnár, 
�. Malachovská �ekovská, I. Szeghy) priblí-
žil ú�astníkom prehliadky vo svojej prednáške 
organista Marek Štrbák.
Tomáš Mihalik sa predstavil nielen v orga-
novej sieni Konzervatória (diela J. S. Bacha, 
J. Stanleyho a P. Ebena), ale aj vo Ve�kom evan-
jelickom kostole v Bratislave (4. 12.), kde na 
zvukovo adekvátnom nástroji predniesol ná-
ro�nú štvor�as�ovú Pašiovú symfóniu op. 23 
Marcela Duprého. Druhá polovica koncertu 
posluchá�ov VŠMU patrila organovej improvi-
zácii, �o možno vníma� ako inováciu. Na za-
danú tému improvizovali Tomáš Mihalik (pe-
dagóg improvizácie M. Cepko) a Martina Lisá 
(pedagóg improvizácie J. V. Michalko), obaja 
ú�astníci XVIII. ro�níka Medzinárodnej organo-
vej sú�aže Petra Ebena (Opava 2014). O histórii 
organov a o nástroji vo Ve�kom evanjelickom 
kostole rozprával po koncerte organológ Ma-
rian Alojz Mayer. Tento špeci� cký nástroj, 
ktorý bol v roku 1923 prvým štvormanuálovým 
koncertným organom na Slovensku, si mohli 
študenti organovej hry aj vyskúša�. Do �alšej 
tvorivej práce je potrebné povzbudi� všetkých 
ú�astníkov prehliadky, vä�šina z nich len zbie-
ra skúsenosti s koncertným pódiom. 

Cross-over organ
Závere�ný koncert letného Bratislavské-
ho organového festivalu zaznel onesko-
rene v náhradnom termíne (4. 12.) vo 
Ve�kom koncertnom štúdiu Slovenského roz-
hlasu. Predstavoval odvážnu medzižánrovú 

spoluprácu vynikajúcich hrá�ov na zvukovo 
nesúrodých inštrumentoch: organe (Marek 
Štrbák), elektrickej gitare (Michal Bugala) 
a bicích nástrojoch (Lenka Novosedlíková). 
Crossoverové koncerty v netypických nástro-
jových kombináciách a žánrových prieni-
koch napomáhajú zblíženiu a vzájomnému 

obohateniu rôznorodého publika. V úvode 
predniesol Marek Štrbák organovú chorálo-
vú fantáziu Wo Gott der Herr nicht bei uns 
hält BWV 1128 Johanna Sebastiana Bacha, 
prvýkrát publikovanú po objavení prame�a 
až v roku 2008. Následne Michal Bugala 
vtiahol publikum do magického zvukového 
sveta svojho nástroja v pôsobivej, farebne 

aj inven�ne bohatej 
improvizácii Gitara 
a organ. Posluchá�sky 
príjemný premiérový 
opus Perpetuum mobi-
le pre elektrickú gita-
ru, bicie nástroje a or-
gan Lukáša Borzíka 
v štýle minimal music 
na dvoch �asovo roz-
siahlych plochách 
však pôsobil najmä 
pre svoju džku trochu 
jednotvárne. Vhodný 
kontrast priniesla 
spolo�ná závere�ná 
improvizácia na tému 
chorálu z Bachovej 

fantázie, ktorá zaznela v úvode koncertu. 
V spleti improviza�ných nápadov bola cho-
rálová melódia variovaná, fragmentovaná 
a rôzne preskupovaná pri bohatom využití 
zvukových možností, ktoré ponúkala neoby-
�ajná nástrojová kombinácia.

Stranu pripravil Stanislav TICHÝ

Prezident Andrej Kiska udelil štátne vy-
znamenania osobnostiam umeleckého 
a kultúrneho života. Za mimoriadny prí-
nos pre slovenskú kultúru ocenil Pribino-
vým kríž I. triedy baletnú umelky�u Au-
gustu Herényiovú-Starostovú, Pribinov 
kríž II. triedy si prevzal hudobník a skla-
date� Marián Varga, medailu prezidenta 
SR za významné zásluhy o rozvoj kultúry 
a za šírenie dobrého mena Slovenskej re-
publiky v zahrani�í dostal skladate�, kon-
certný organista a dirigent Ján Valach.

Na svojom prvom koncertnom turné 
v �ínskej �udovej republike (25. 12. 2014 – 
07. 01. 2015), odohral Orchester Štátnej 
� lharmónie Košice devä� koncertov. 
Pod taktovkou šéfdirigenta Zby�ka Mül-
lera zazneli diela A. Dvo
áka, F. Mendels-
sohna Bartholdyho a výber poliek i val�í-
kov dynastie Straussovcov. 

(mot)

M. Štrbák (foto: www.konzervatóriumnitra.sk)

Orchester Štátnej filharmónie Košice (foto: archív ŠfK)
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ŠKO Žilina
Komorný večer 
so Suchoňovým kvintetom
Sucho�ovo kvinteto je súbor pozostávajúci 
zo skvelých hrá�ov na dychových nástrojoch, 
�lenov ŠKO Žilina. Vzniklo v roku 1974 a s per-
sonálnymi obmenami funguje dodnes. Je-
diným zo zakladajúcich �lenov je � autista 
a umelecký šéf ansámblu Ján Figura, ktorý 
sa obklopil �alšími, hrá�skymi kvalitami 
podobne vybavenými interpretmi. Sú nimi 
hobojista Jozef Ková�ik, klarinetistka Bi-
biána Bieniková, fagotistka Ida Chovanová 
a hornista Jozef Sokol. Táto konštelácia 
v spojení s ambicióznou japonskou klavirist-
kou Michiko Otaki žijúcou v Amerike pripra-
vila 27. 11. produkciu, ktorú stálo zato po�u�, 

vidie�, zaži�... Ak som už viackrát vyzdviho-
vala prednosti hrá�ov žilinského orchestra, 
musím tak urobi� znova. Na ich zdatnosti, 
empatii a schopnosti vies� otvorený muzi-
kantský rozhovor sa podpisuje individuálna 
aj kolektívna ochota hra�, muzicírova�, ko-
munikova� a prijíma� stále nové impulzy. 
Ukážkovo vyznel úvod so Sucho�ovou efekt-
nou a pôvabnou Serenádou op. 5. Po vstup-
nom „váhaní“ sa ansámbel príkladne 
zosynchronizoval a zaktivizoval, o�arujúco 
de� nujúc každú z piatich �astí celku. Na tejto 
ešte mladíckej kompozícii skladate�a znova 
udiví a poteší jej vyspelá a zárove� svieža 
rétorika, architektonická zomknutos� a dô-
vtipné, originálne konštelovanie �astí. V Mo-
zartovom Kvintete pre klavír, hoboj, klarinet, 
lesný roh a fagot KV 452 sa predstavila klavi-
ristka ako korektná, komorne cítiaca hudob-
ní�ka s mäkkým, pružným úderom, jasnou 
artikuláciou i miernym sklonom „romanti-
zova�“ frázy. Osobitne plasticky znela druhá 
�as� Larghetto s decentným prestupovaním 
zvuku nástrojov do kultivovaných akustic-
kých vzorcov. Po oddychovom, �ahu�kom 
Dychovom kvintete B dur Johanna Christiana 
Bacha sa dostavil závere�ný kulmina�ný 
bod programu, Sexteto pre klavír a dychové 
kvinteto od Francisa Poulenca. Skladba, ktorá 

nebýva �astým hos�om na koncertných pódi-
ách, pred interpretov stavia zna�né nároky, 
no zdola� jej �lenitý hudobný terén sa nielen 
oplatí, ale pre hrá�ov musí by� opojným pô-
žitkom. Bolo o�ividné, že Žilin�ania si spolu 
s klaviristkou plnohodnotne vychutnávali 
skvelú, duchaplnú skladbu s vysoko kaloric-
kým hudobným obsahom a – ako inak – po-
zitívne nain� kovali auditórium.

Pommier opäť v Žiline
Francúzsky klavirista a dirigent Jean-Ber-
nard Pommier má na svojom umeleckom 
konte úctyhodný sumár aktivít. Ke� pred �a-
som „objavil“ žilinský orchester, z pochopite�-
ných pohnútok s ním nadviazal intenzívnej-

šiu spoluprácu. Kon-
cert 4. 12. bol �alším 
z rozbehnutej série, 
tentoraz však Pom-
mier tvoril výlu�ne 
z dirigentského 
stupienka a miesto 
pri klavíri prenechal 
Belgi�anovi Stépha-
novi de Mayovi. 
Ešte predtým však 
zaznela predohra 
Ludwiga van Beet-
hovena Stvorenia 
Prometheove op. 43 
s jasnou, k bravúre 
inklinujúcou diri-
gentskou koncep-

ciou, no už menej jasným gestom. Orchester 
však zvládal všetky nástrahy, ktoré, ako sa 
neskôr ukázalo, ho v ten ve�er ešte o�akávali. 
Pommier dokáže sugestívne pôsobi� od klaví-
ra, kde sa zrejme užšie identi� kuje s partitú-
rou a vie do priestoru vyžarova� inšpiratívne 
� uidum. V koncepcii Chopinovho Koncertu 
�. 2 f mol op. 21 sa pohyboval niekde na hra-
nici, prijímajúc sólistovu estetiku bez vä�ších 
osobnostných výhrad. De May hral s mier-
nym odstupom, s vlažným nadh�adom, 
nezdôraznil kantabilné oblúky �i nosné frázy. 
V podstate korektná, štandardná interpretá-
cia nezanechala výraznejšiu odozvu. V Schu-
mannovej Symfónii �. 2 C dur op. 61 dirigent 
vyburcoval tempovú zložku do hrani�ných 

polôh. Hne� v úvode prekvapoval razantný-
mi požiadavkami, v 2. �asti Scherzo. Allegro 
vivace sa hrá�i nevdojak ocitli v úlohe dosti-
hových žrebcov (hoci napokon zdatných)... 
Výnimku tvoril terén 3. �asti Adagio, ktorú si 
dirigent vychutnal evidentne s plnou mierou 
muzikantského pôžitku.

Vianočné koncerty
Séria štyroch viano�ných koncertov (od 17. do 
20. decembra) v Dome umenia Fatra bola bez-
nádejne vypredaná. Dramaturgia bola, ako 
inak, ladená na príslušnú nôtu. Najskôr zneli 
skladby Ch. W. Glucka, A. Corelliho a A. Vival-
diho. Najlepšie obstála Gluckova Suita z opery 
Orfeus a Eurydika, vznešená hudba prekvapi-
vo živých nápadov. Niet Vianoc bez Corelliho 
skvostných Concerti grossi a v Žiline z tejto 
palety nemohol chýba� op. 6 �. 8. Orchester 
hral dobre, koncentrovane, viac „univerzálne 
a aktuálne“ než „barokizujúco“, a ak líder 
ve�era, pohotový a rozh�adený Leoš Svárov-
ský, v ostatných skladbách prispieval svojím 
vlastným „naviga�ným vkladom“, v tomto 
opuse sa videla, vzh�adom na priezra�né 
tkanivo hudobného textu, jeho úloha takmer 
kontraproduktívna... Štvorica huslistov, kme-
�ových �lenov žilinského orchestra (F. Figu-
ra, L. Szentkereszty, K. Birošová a O. Sza-
niewska) viedla podma�ujúci koncertantný 
dialóg s orchestrom vo Vivaldiho Koncerte 
pre štvoro huslí op. 3 �. 10 RV 580. Korunou 
viano�ných ve�erov bola jednozna�ne známa 
Viano�ná omša F dur, v polovici minulého 
storo�ia z archívov sprístupnená J. M. Terra-
yovou a realizovaná V. Venhodom ako po�in 
františkána Edmunda Paschu, neskôr v�aka 

L. Ka�icovi autorsky identi� kovaná 
a prisúdená Georgovi Zruneko-
vi. Táto omša, nech ju „spáchal“ 
ktoko�vek, je doslova národným 
pokladom. Na podklade „kostry“ 
omšového ordinária sa v priebehu 
nieko�kých desiatok minút dejú 
zázraky. Snúbi sa tu sakrálna for-
ma so sekulárnym obsahom, v to-
tálnom bratstve sa mieša princíp 
„vyššieho“ umenia s plebejskou roz-
topašnos�ou, hravos� so zbožnos�ou, 
meditácia s pokušite�stvom... To�ko 
vtipu a duchaplnosti si �lovek zažije 

len málokedy. Dirigent Svárovský sa priblížil 
k podstate omše, zo sólistov v humornom 
kontexte bodoval barytonista Martin Mikuš, 
na opa�nom póle sa výrazovo ocitali sopra-
nistka Blanka Jílková a mezzosopranistka 
Alena Kropá�ková. Korunu pastorálnemu 
duchu kompozície nasadilo sexteto hrá�ov na 
�udových nástrojoch. �lenovia tejto výbornej 
„príležitostnej“ kapely vzišli z mnohotvárne-
ho potenciálu orchestra. Decibelmi nešetril 
inak perfektne vedený Žilinský miešaný zbor 
(Štefan Sedlický). Atmosféra v prípade všet-
kých štyroch ve�erov eskalovala do rozmerov 
aj vôní sviatkov najvzácnejších...

Lýdia DOHNALOVÁ
fotografie: Roderik KUČAVÍK

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Suchoňovo kvinteto a M. Otaki

J.-B. Pommier a S. de May
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Stará hudba na periférii?
Nedávno som sa vrátil zo Španielska. V súvislosti s touto krajinou sa v eurozóne často 
skloňuje slovo kríza. O krízu kultúry však určite nejde. Cyklus starej hudby v madridskom 
Auditorio nacional v aktuálnej sezóne ponúkne Jarousského, Savalla alebo Biondiho. 
Na Slovensku sa naproti tomu stará hudba ocitla na zvláštnej periférii.  

Na periférii záujmu publika ani kvality inter-
preta�ných výkonov, naš�astie, ur�ite nie. Len 
v decembri odohrali obidva slovenské súbory 
starej hudby Musica aeterna (um. vedúci Pe-
ter Zají�ek) i Solamente naturali (um. vedúci 
Miloš Valent) približne desiatku zaujímavých 
koncertov. Aeterna, ktorá na jese� reprezento-
vala slovenské interpreta�né umenie v Argen-
tíne,  uviedla v Pálffyho paláci na Zámockej 
ulici tematický cyklus Stará hudba 2014, tento-
krát zameraný na Antiku v baroku, na ktorom 
sa okrem zriedkavo uvádzaných �i neuvádza-
ných diel (Leclair, Locatelli, Porpora, Matteis, 
Conti, Corelli, Händel) predstavila aj trojica 
slovenských sopranistiek Martina Masary-
ková, Helga Varga Bachová a Aneta Hollá. 
Nehovoriac o tom, že v „medzi�así“ pripravilo 
Centrum starej hudby pod vedením Petra Za-
jí�ka a v spolupráci so Slovenským rozhlasom 
koncertnú produkciu opery Be�ovský alebo 
vyhnanci z Kam�atky (dirigent Marián Lejava), 
ktorá zaznela v novodobej premiére. Zabudol 
som na nie�o? Ale samozrejme: v Aeterne 
(i v Solamente) dostávajú pravidelne priestor 
mladí perspektívni hudobníci (Peter Zelenka, 
Jana Zelenková, Adam Szendrei, Tomáš Kar-
doš), �ím Peter Zají�ek a jeho kolegovia robia 
to, �o prakticky od za�iatku svojej existencie: 
suplujú de� city slovenského odborného hu-
dobného školstva, ktoré si len príliš pomaly 
uvedomuje, že ignorovaním tohto interpre-
ta�ného smerovania oberá svojich študentov 
o jednu z možností uplatnenia. A tak sa naši 
študenti zabývavajú vo Viedni, Bazileji �i Am-
sterdame, �o je ur�ite fajn. Ale budú sa chcie� 
vráti� naspä�? Pochybujem. Nezasvätenému 
pozorovate�ovi by sa i tak mohlo zda�, že scéna 
starej hudby na Slovensku kvitne, tento stav 
je však výsledkom dlhodobo neudržate�ného 

idealizmu nieko�kých jednotlivcov a trestu-
hodným mrhaním talentov. Zrelí umelci (na 
rozdiel od susedného �eska u nás úplne ab-
sentuje generácia Luksa, Štryncla �i Semerá-
dovej) demokraticky sú�ažia o granty so svoji-
mi študentmi, pripravujú koncerty a festivaly 
takpovediac na kolene bez stabilného zázemia 
(� nan�ného, organiza�ného �i priestorového) 
a aj po desa�ro�iach bádania, nahrávania, 
koncertovania a oce�ovaných medzinárod-
ných spoluprác sa každý rok opä� ocitajú 
v bode nula. Bez istoty �i perspektívy plánova� 
svoju prácu v dlhodobom �asovom horizonte, 
handlujú sa o honoráre a zahanbene vysvet-
�ujú zahrani�ným kolegom, že na Slovensku 
je to proste tak. Prosím, v krajine s ve�mi 
nejasným povedomím o hodnotách v hudbe 
nehovorme o dopyte, ponuke a trhu. (To je 
možné v Nemecku, s fungujúcimi agentúrami, 
sie�ou koncertných cyklov a festivalov.) Zatia� 
protežovaný komorný orchester žije zo svojho 
mena a �alej obohráva obohraný repertoár. 
Pardon, skoro by som zabudol na cyklus Sta-
rá hudba v Slovenskej � lharmónii. Napriek 
tomu, že profesor Lapšanský po legendárnom 
prepustení Aeterny s�uboval jeho obohatenie 
o nových interpretov, v skuto�nosti si štyri 
podujatia ro�ne (na �o je azda pomenovanie 
cyklus príliš honosné) delia rovným dielom 
Aeterna a Solamente (tento rok bola Rybova 
omša so Solamente preložená do ve�kej sály), 
�o im samozrejme prajem. O koncep�nom 
riešení by však bolo možné hovori�, ak by tieto 
hos�ovania v Redute poskytli bázu na projekty, 
ktoré súbory v rámci vlastných komorných 
cyklov neutiahnu. Vä�šie inštrumentálne, 
oratoriálne diela, �i nebodaj operu... Tak tomu, 
žia�, ale nie je. Akoby i mohlo, ke� drama-
turgi�kou (nedávno som bol usmernený, že 

administrátorkou) takzvaného cyklu je niekto, 
kto starej hudbe nielenže nerozumie, ale ho 
vlastne ani nezaujíma. Inak si neú�as� na 
vlastných podujatiach totiž vysvetli� neviem. 
Solamente naturali to medzi�asom dotiahli na 
takmer dve desiatky diskov. Medzi posledné 
tituly patrí v tomto �ísle recenzovaná Zbierka 
Anny Szirmay-Keczer (po decembrovom kon-
certe v rámci cyklu Musica Poetica da Camera 
v SNG, na ktorom zaznela Zbierka z Lubení-
ka tipujem, že pokra�ovanie edície Pavian 
Records je na spadnutie), ktorá sa aktuálne 
teší dvom nomináciám Radio_Head Awards. 
K �erstvým titulom patrí tiež  Mozartov Klari-
netový koncert a diela Juraja Družeckého s vy-
nikajúcim Charlesom Neidischom a súborom 
Clarimonia pre Rozhlas v Brémach. Nie je to 
tak dávno, �o sa v zahrani�í objavili nahrávky 
raritných opier Catela a J. Ch. Bacha pod tak-
tovkou Didiera Talpaina. Má zmysel pokra�o-
va�? Ur�ite áno. Za�iatkom decembra odohrali 
hudobníci Miloša Valenta – možno poveda�, 
že už tradi�ne – Bachovo Viano�né oratórium 
v Marburgu, po ktorom nasledovalo efektné 
händlovské gala s Helgou Varga Bachovou 
a vynikajúcim Tomášom Šelcom v Moyzeso-
vej sieni. V Redute sme sa medzi�asom mohli 
poteši� vhodne naplánovaným Rekviem a do 
nového roku sme vstúpili radostne opernými 
áriami. Musica rara, nová (ale to by bolo na 
�alší �lánok), ale najmä stará, nemá na Slo-
vensku rozhodne na ružiach ustlané. Dobrou 
správou je pokra�ovanie cyklu Kantáty so 
Solamente, najbližší koncert (Bach-Messiaen) 
bude 30. mája a predstaví sa na �om v zahra-
ni�í pôsobiaca slovenská organistka Monika 
Melcová. A za�iatkom júna sa možno teši� na 
jubilejný, už 20. ro�ník Dní starej hudby. „Uve-
domil som si, že hra� v zahrani�í, kde všetko 
funguje, by bolo asi príliš jednoduché. Vytvori� 
doma nie�o vlastné je skuto�ná výzva,“ povedal 
mi nedávno Miloš Valent. Výzva pre idealistov 
s evidentnými sklonmi k masochizmu. Zatia� 
takých máme, neviem ale, �i sa zástupcovia 
štátnych kultúrnych inštitúcií na to príliš 
nespoliehajú. Dokedy? 

Andrej ŠUBA

Začiatok roka s barokovou hudbou
V dňoch 2. – 6. januára sa v maďarskej Miszle (organizačne zabezpečilo OZ Miszla ART) 
uskutočnila zimná baroková škola starej hudby pod vedením renomovaných maďarských 
hudobníkov Moniky Tóth (barokové husle), Somu Dinyésa (basso continuo) a českého 
lutnistu Jana Čižmářa. 

Kurzy barokovej hudby sa v Miszle uskuto��ujú 
pravidelne dvakrát ro�ne, v zimnom a letnom 
termíne. Pre aktuálny ro�ník zimného kurzu 
si lektori zvolili tematicky hudbu Heinricha 
Schmelzera, Heinricha Ignaza Franza Bibera 
a �alších autorov, ktorí komponovali v duchu 
stylus fantasticus. Prostredie dolnoma�arskej 
Miszly bolo ako stvorené pre zimnú baroko-
vú školu. V priestoroch starého vidieckeho 
š�achtického sídla bolo inšpirujúce po�úva�, 

študova� a cvi�i� diela barokových autorov. 
Medzinárodné zloženie študentov z Ma�arska, 
Slovenska, �eska a Po�ska vytvorilo priestor pre 
výmenu názorov, skúseností a podnetov, ktoré 
zaznievali v angli�tine, nem�ine, francúzšti-
ne a samozrejme v ma�ar�ine. Každá z tried 
(husle, lutna, basso continuo/viola da gamba) 
mala priemerne šes� študentov. Letného kurzu 
sa zú�ast�uje približne štyridsa� talentovaných 
záujemcov o barokovú hudbu. Pod�a informá-

cií, ktoré mi poskytla Mónika Tóth, boli lutna 
a theorba, teda nástroje, ktoré mali aj na území 
dnešného Slovenska v období renesancie a ba-
roka svoje zastúpenie, na kurzoch vyu�ované 
po prvýkrát. Sú�as�ou  podujatia boli i odborné 
prednášky, ktoré obohatili a doplnili informá-
cie z oblasti organologickej, hudobno-inter-
preta�nej, �i historicko-výskumnej. �as� svojej 
rozsiahlej zbierky lutnových nástrojov predsta-
vil Jan �ižmá
 spolu s Martou Kratochvílovou, 
ktorá sa zamerala na prezentáciu historic-
kých � áut a v kontexte hudby �eského baroka 
a spolu predviedli nieko�ko skladieb pre � autu 
a basso continuo. Atmosféra zimnej barokovej 
školy v Miszle mala takmer rodinný charakter, 
závere�ný koncert poskytol priestor predvies� 
naštudované skladby.  

Michal HOTTMAR
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komunizmu je dnes zdanlivo minulos�ou, 
momentálne je však opä� kriesený v Rusku, 
kde aktuálne konanie vlády v mnohom pri-
pomína �asy Sovietskeho zväzu. Musíme si 
by� vedomí toho, že nebezpe�enstvo neslobo-
dy je neustále prítomné a umelci by ho ne-
mali ignorova� v duchu „ja ni�, ja muzikant“. 
Žijeme v tejto dobe a musíme bráni� hodnoty, 
ktoré sú pre nás dôležité.

V tomto kontexte treba zrejme chápať 
i koncert To Russia With Love na pamiatku 
zavraždenej novinárky Anny Politkovskej, 
ktorý ste usporiadali v roku 2013 v Berlíne 
alebo relatívne nedávnu kritiku „propu-
tinovských umelcov“, opernej divy Anny 
Netrebko a dirigenta Valerija Gergieva, 
ktorú si všimli viaceré médiá...
Kritizova� asi nie je celkom to správne slovo. 
Zmienil som sa o tom, že niektorí z mojich 
kolegov sa správajú inak ako ja. Nechcel 
som tým poveda�, že som lepší, ale že exis-
tuje zrete�ný rozdiel v našich názoroch. 
Nesúhlasím totiž s umelcami, ktorí slúžia 
politikom. Vždy existovali takí, ktorí sa sna-
žili by� nezávislými od akéhoko�vek režimu. 

V Bratislave sa stále spomína „inci-
dent“ z roku 1987, keď ste v Slovenskej 
filharmónii ako prídavok zahrali skladbu 
Souvenir od  Ladislava Kupkoviča. Tento au-
tor bol v tom čase nielen predstaviteľom 
režimom kritizovanej avantgardy, ale tiež 
emigrantom. Išlo o gesto alebo o istý druh 
provokácie? 
Rovnaký ohlas malo, ke� som v Prahe uviedol 
dielo Luboša Fišera. Nebol v tom primárne 
politický zámer. Obidve skladby sa mi pá�ili, 
niekedy v tom �ase som ich zaradil do svojho 
repertoáru, bolo preto pre m�a úplne priro-
dzené zahra� ich v krajine ich tvorcov. Neve-
del som, do akej miery ide o disidentov. Zistil 
som to až neskôr, aj v�aka tomu, že sa na 
m�a s�ažovalo �eskoslovenské Ministerstvo 
kultúry na Ministerstve kultúry Sovietskeho 
zväzu v Moskve. Pýtali sa ma potom, pre�o 
som to urobil. Takže som v tom celom vlast-
ne tak trochu nevinne. Ke� som sa neskôr 
dozvedel, že som urobil nie�o nedovolené, 
nemal som, samozrejme, ani najmenšie 
vý�itky, naopak, bol som š�astný, pretože 
som vždy protestoval a dodnes protestujem 
proti spájaniu ideológie s umením. Fantóm 

Napríklad Pablo Casals, ale aj iní významní 
hudobníci, ktorí cítili, že musia verejne 
hovori� o tom, �o považujú za nespravodli-
vos�. Sú medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré 
obdivujem, ako Leonard Bernstein, Yehudi 
Menuhin alebo Mstislav Rostropovi�. Oni sú 
príkladmi umelcov, ktorí nerobili len ve�kú 
hudbu, ale boli tiež schopní bráni� hodnoty 
humanizmu. 

Akým ďalším výzvam musí umelec 
ešte čeliť v dnešnom svete? 
Globalizácii a komercionalizácii. Mnoho 
mladých umelcov pokúša predstava slávy, 
chcú stá� vo svetle re� ektorov, by� celosve-
tovo známi. Podria�ujú tomu všetko: spôsob 
prezentácie, repertoár i vystupovanie. Ide 
o charakteristickú �rtu našej doby. A hoci 
mnohých rešpektujem ako brilantných in-
štrumentalistov, sú�asne cítim, že sú príliš 
o�arení slávou a životným štýlom, ktorý 
prináša. Chcú by� milovaní, potrebujú ma� 
úspech, túžia po uznaní. Ja si ale myslím, 
že poslanie umelca je iné. Má slúži� dielam 
a hudbe, nie sebe. Takto sa snažím ži�. Svet 
však nie je �ierno-biely a aj medzi mladými 

Hudba je pre Gidona Kremera spojená s pravdou a slobodou, nie je akademickým cvičením ani zábavou, vrátane kultivo-
vanej zábavy elít. Svetoznámy huslista je príkladom toho, že interpret neoslovuje svet len svojím umením, ale tiež ná-
zormi a postojmi. Rozhovor vznikol začiatkom novembra minulého roku, keď bol hosťom košického festivalu ARS NOVA, 
na ktorom so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Zbyňka Müllera uviedol Tému s variáciami Miklósa Rózsu (spolu 
s violončelistkou Giedrė Dirvanauskaitė) a Husľový koncert Mieczysława Weinberga.  

Pripravil Andrej ŠUBA

Gidon 
Kremer
Nebezpečenstvo neslobody 
je neustále prítomné 
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hudobníkmi vidím takých, ktorí vyznávajú 
skuto�né hodnoty a nezameriavajú sa len na 
uspokojovanie obecenstva �i promotérov.

Podobné myšlienky možno nájsť vo 
vašej v Rakúsku nedávno vydanej knihe 
esejí Listy mladej klaviristke, v ktorej ve-
diete dialóg o nezávislosti umelca s istou 
Auréliou. Ide o fiktívnu postavu? Ak nie, 
nasledovala vaše rady?  
Nemyslím si to... No nie je len jedna Aurélia, 
existuje ich ur�ite viac. Verím, že niektoré 
z nich si vezmú k srdcu aspo� nieko�ko viet. 
Táto zbierka esejí vznikla ako výraz ur�itej 
životnej � lozo� e na základe osobnej kon-
frontácie a je adresovaná mladším kolegom. 
Zdie�am v nej svoje názory na to, �o je pod�a 
môjho názoru správne a �o nie. Nehovorím, 
že všetci musia nasledova� moju cestu, roz-
hodnutia musí robi� každý sám. Dúfam však, 
že napísaním knihy, na ktorej som pracoval 
ve�mi dlho, inšpirujem k uvažovaniu a že 
bude výzvou pre mysle mladých �udí, ktorí 
majú radi hudbu. 

S mladými ľuďmi spolupracujete od 
roku 1997 vo svojom súbore Kremerata 
Baltica, kde dostávajú priestor talentovaní 
hudobníci z pobaltských krajín...
V súvislosti s Kremeratou mi ve�mi záleží na 
tom, aby súbor mohol v budúcnosti existova� 
aj bezo m�a a aby si udržal kvality, ktoré do-
siahol. Na jeho názve nezáleží, hoci je prav-
da, že sa medzi�asom stal zna�kou na me-
dzinárodnom trhu. Nikdy som nevyu�oval 
na žiadnej škole. Na svoje ospravedlnenie 
môžem poveda�, že jedinou „akadémiou“, na 
ktorej som na svojej umeleckej ceste pôsobil, 
je Kremerata. Po�as devätnástich rokov exis-

tencie súboru mladí hudobníci prichádzali 
i odchádzali, viacerí z nich zostali. Kontakt 
s nimi ovplyvnil môj spôsob hry, práce i na-
zerania na hudbu. Som š�astný, že sa stále 
môžem podie�a� na tomto permanentnom 
dialógu. Ke� sa pozriem na orchester, nevi-
dím študentov, ale mladých kolegov, s kto-
rými zdie�am svoj záujem. O�akávam od 
nich otvorenos�, vyhýbanie sa rutine a zvláš� 
ma teší, ak robia koncerty aj s inými umel-
cami. Som tam síce stále na „plný úväzok“, 
no postupne by som chcel svoje ú�inkovanie 
obmedzi�.  

Často sa diskutuje o tom, že v globali-
zovanom svete súbory strácajú identitu... 
Rešpektujem umelcov, ktorých možno 
rozozna�, �i už ide o skladate�ov alebo in-
terpretov. Je to pre m�a znamenie, že ide 
o skuto�nú osobnos�. Dnešní mladí umelci 

sú �asto zamenite�ní. Sú to virtuózni hrá�i, 
no nemajú �o poveda�, znejú rovnako. Som 
preto hrdý a je pre m�a ve�mi dôležité, že 
Kremerata má vlastný interpreta�ný rukopis 
a možno ju rozozna� prostredníctvom reper-
toáru a spôsobu hry. 

V súvislosti so spôsobom práce s Kre-
meratou ste zmienili partnerský dialóg. 
V mladosti ste boli žiakom legendárneho 
Davida Oistracha. Aká bola podľa vášho 
názoru tzv. ruská škola, ktorá vyprodu-

kovala množstvo vyni-
kajúcich hudobníkov, 
no niekedy sa jej vyčíta 
prílišná autoritatívnosť 
a nekritické akcentova-
nie drilu?
Vyžadovala vysoké, na-
zval by som to „olympij-
ské“ štandardy hrania, 
ktoré sme museli splni�, 
no potom sme z nich 
pro� tovali. Môj u�ite� 
dokázal rešpektova� tých, 
ktorí mali na hudbu 
vlastný názor. Aj preto 
mi – vtedy sme sa poznali 

už dlhšiu dobu – po jednom z koncertov pove-
dal: „Gidon, nikdy by som to nehral tak ako ty, 
ale máš pravdu.“ Nie každý u�ite� je schopný 
poveda� nie�o podobné. Mnohí chcú, aby žiaci 
boli bábkami ich vlastných ideí. Aj ja sa sna-
žím rešpektova� interpretácie, ktoré nemusia 
nevyhnutne vyhovova� mojim štandardom 
alebo vnútornému presved�eniu.

Niekedy sú to však i študenti, ktorí sa 
uspokojujú s napodobňovaním. Vo svojej 
knihe spomínate príhodu, ako k vám na 
konzultácie prišiel huslista, na ktorého hre 

vám niečo prekážalo. Vzápätí ste si uvedo-
mili, že do detailov kopíruje vašu interpre-
táciu Bacha...
Musím, žia�, poveda�, že toto je ve�mi obvyklé. 
Ke� však zmienenú kapitolu �ítal jeden môj 
priate�, povedal mi: „Celkom s tebou nesúhla-

sím, pretože ke� niekto dokáže dobre 
kopírova�, ide o s�ubný za�iatok.“ 
Musel som súhlasi�. Napokon aj 
v minulosti sa maliari u�ili tým, 
že kopírovali diela svojich maj-
strov. Musel som preto svoj názor 
zrevidova�. Kopírovanie do ur�itej 
miery nie je zlé. Môžete kopírova� 
a nau�i� sa tak techniku. Pri kopí-
rovaní interpretácie však ide o istý 
druh krádeže, v tomto prípade 
prístup „copy & paste“ nefunguje. 
Objasni� to možno prostredníctvom 
nasledujúcej paralely: interpreti už 
istým spôsobom kopírujú sklada-
te�ov, ke� sa snažia nájs� správny 
k�ú� k ich myšlienkam. Môže sa to 
udia� rôznymi spôsobmi, je však 
potrebné, aby ostali lojálni duchu 
diela. Ak však interpret nekopíruje 
ideu skladate�a, ale interpreta, ide 

vlastne o kópiu kópie. Vo�i tomuto vo svojej 
eseji namietam. Študent, o ktorom hovoríme, 
sa nepokúšal prinies� vlastný poh�ad na Bacha, 
kopíroval ten môj...

Z viacerých rozhovorov, ktoré som 
čítal, je zrejmé, že veľmi striktne odde-
ľujete umenie a zábavu. Trochu ma preto 
prekvapila vaša spolupráca s dvojicou 
Igudesman a Joo...
Vystúpenia týchto dvoch talentovaných hudob-
níkov ma spo�iatku o�arili. Ke� som ich videl 
po prvýkrát, skuto�ne som sa bavil. Trvalo mi 
hodnú chví�u, kým som zistil, že nie sú príliš 
inven�ní a opakujú sa. Nechýba im vtip, no 
nemajú grandióznos� ve�kých komikov, akým 
bol napríklad Victor Borge. Ich humor je pre-
to �asto lacný. Spo�iatku som to prehliadol  
a podobne ako vä�šina publika som padol do 
pasce zábavy. Ke� som im navrhol spoluprácu, 
myslel som na nie�o úplne iné ako oni. Oni 
predpokladali, že svoje scénky ozdobia celeb-
ritou zo sveta klasickej hudby, ako to napokon 
neskôr urobili s inými. Ja som zase chcel ako 
spoluautor scenára verbálne i hudbou vyjadri�, 
�o mi prekáža vo svete biznisu s klasickou 
hudbou. Chcel som sa preto sta� sú�as�ou 
ich sveta a jeho nástrojmi ukáza� skuto�né 
a falošné hodnoty. Prinies� šou, ktorá by bola 
zábavná i vážna, a napokon sa v nej presadia 
skuto�né hodnoty. Ke� bolo zrejmé, že stále 
nie som spokojný, za�al som by� rušivým 
elementom. Chcel som veci zlepšova� a meni�. 
Neobvi�ujem ich, jednoducho som nezapadol 
do ich predstavy. Napokon prišiel nevyhnutný 
koniec, zrušili s nami turné do �íny. Cítil som, 
že skuto�nou výzvou je realizova� môj koncept 
bez nich. Nieko�ko rokov sme potom uvádzali 
program All About Gidon, ktorý bol ove�a osob-
nejšou výpove�ou o tom, aké �ažkosti sú späté 
s pôsobením umelca. 

Nesúhlasím s umelcami, ktorí slúžia 
politikom. Vždy existovali takí, ktorí sa 
snažili byť nezávislí od akéhokoľvek 
režimu. Napríklad Pablo Casals, ale 
aj iní významní hudobníci, ktorí cítili, 
že musia verejne hovoriť o tom, čo 
považujú za nespravodlivosť. Sú 
medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré 
obdivujem, ako Leonard Bernstein, 
Yehudi Menuhin alebo Mstislav 
Rostropovič. Oni sú príkladmi 
umelcov, ktorí nerobili len veľkú 
hudbu, ale boli tiež schopní brániť 
hodnoty humanizmu. 

(foto: J. Ľaš/archív festivalu Ars Nova)
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Okrem klasického repertoáru ste na-
hrali množstvo hudby 20. storočia, vrátane 
tvorby vašich súčasníkov spoza Železnej 
opony: Pärta, Kančeliho, Silvestrova, Gu-
bajduliny... Bolo ťažké presadiť ich tvorbu 
vo vydavateľstvách? 
Napríklad s ECM nebolo vôbec �ažké nad-
viaza� vz�ah, ktorý, mimochodom, trvá už 
tridsa� rokov. Je to vydavate�stvo s osobitým 
zvukom, pretože Manfred Eicher je sám vý-
nimo�ný umelec.  Impulz na album Tabula 
rasa prišiel od neho. Odvtedy sme spolupra-
covali na množstve nahrávok, medzi posled-
né patria CD so skladbami So� e Gubajduliny, 
Viktora Kissina a Mieczys	awa Weinberga. 
Weinberg bol najmä môj nápad, no Manfred 
bol ako obvykle ve�mi otvorený a som ve�mi 
rád, že sa nám to podarilo. Som tiež hrdý, že 
si moja posledná nahrávka Bachových Sonát 
a partít, ktorú som si sám produkoval, naš-
la miesto práve v jeho  katalógu. Najbližšie 
budeme pripravova� CD k osemdesiatinám 
Giju Kan�eliho. S Deutsche Grammophon 
mám tiež dlhoro�ný vz�ah, robil som s nimi 
vä�šinou klasický repertoár. Zaradi� do 
dramaturgie sú�asnú hudbu bol však vždy 
boj. Niekedy som sa pre to cítil tak trochu 
ako vydiera�. S�úbili mi napríklad nahrá-
vanie Offertoria od So� e Gubajduliny a na 
poslednú chví�u ho potom chceli zruši�. 
Povedal som producentovi, že v tom prípade 
nebudem pokra�ova� v beethovenovskom 
cykle s Marthou Argerich. Presadi� nie�o 
bolo problematické, no ke�že som naš�astie 
trpezlivý, nie nemožné. Presved�il som ich 
na nahrávky skladieb Luigiho Nona, Arthura 
Louriého, Alfreda Schnittkeho a mnohých 
�alších. Momentálne spolu rokujeme o na-

hrávke Glassa a Kan�eliho s Kremeratou. 
Spomenul som si teraz na slová Rudolfa 
Binga o Marii Callasovej, že to bola najnáro�-
nejšia umelky�a, s akou sa v živote stretol, 

no vždy vedela, �o chce. Mnohí umelci bojujú 
bez toho, aby presne vedeli, za �o. Ak to ale 
bude nie�o konkrétne, som si istý, že nájdu 
cestu, ako to dosiahnu�. 

Spomenuli ste Alfreda Schnittkeho, 
s ktorým ste úzko spolupracovali a ktorého 
dielo ste pomohli presadiť. Má podľa vás 
na pódiách adekvátne miesto? 
V sú�asnosti ur�ite nie. Bola doba, ke� bola 
jeho tvorbe venovaná vä�šia pozornos�. 
Musím pripusti�, a to som nahral všetky jeho 
koncerty a mal som s ním ve�mi blízky vz�ah, 
že som tiež prehodnotil svoj postoj propagova� 
výlu�ne Schnittkeho, pretože existuje množ-
stvo skladate�ov, ktorí si tiež zaslúžia pozor-
nos�. Stále však dokážem oceni� jeho osobi-
tos�. Jeho pracovný nástroj, polyštýlovos�, táto 
konfrontácia a spájanie štýlov, ktoré používal 
už Mahler, nesie v sebe ob�as riziko straty 
vlastného hlasu. Nepokúšam sa teraz Alfreda 
kritizova�, mal koncept, ako by hudba mala 
by� písaná, a jeho najlepšie skladby ma ne-
prestávajú fascinova�. Stále hrám rád Klavírne 
kvinteto, Slá�ikové trio, Concerto grosso. Je to 
ve�mi dobrá hudba, ale ob�as v nej prevažuje 

konceptualizmus. Príležitostne Schnittkeho 
uvádzam, no už ho neuprednost�ujem pred 
inými, ktorým sa tiež snažím slúži�. Momen-
tálne je to Weinberg. V�era v noci som po 

prvýkrát hral jeho Hus�ový kon-
cert, hudobný svet tohto sklada-
te�a objavujeme ve�mi intenzívne 
i s Kremeratou. Weinberg tvoril 
v Šostakovi�ovej blízkosti, nikdy 
ale nebol len jeho študentom. Bol 
jeho kolegom, navzájom sa delili 
o svoje myšlienky. Stopy Šosta-

kovi�a možno nájs� vo Weinbergovej hudbe 
a Weinberga v Šostakovi�ovej hudbe. Naprík-
lad Weinbergova Desiata symfónia vznikla 
rok pred Štrnástou symfóniou Šostakovi�a. 
Ide o diela podobného ducha. 

Weinbergovo dielo sa nahráva spo-
radicky, uvádza ešte sporadickejšie, no 
celkom neznáme nie je. Ako dlho sa už 
zaoberáte tvorbou tohto skladateľa? 
V �ase, ke� som študoval a žil v Moskve, 
no ani nasledujúcich tridsa� rokov, som sa 
o neho – podobne ako o Šostakovi�a – príliš 
nezaujímal. Vtedy ma pri�ahovala avantgar-
da, všetko nové. Nevenoval som pozornos� 
ani Šostakovi�ovi, ktorý bol v skuto�nosti iný 
ako ten stojaci na piedestáli sovietskeho reži-
mu. Dnes považujem za chybu, že som jeho 
hudbu podce�oval. Podobne to bolo s Wein-
bergom. Až relatívne nedávno som natra� l 
na viacero výborných diel. Za�ali sme ich 
s Kremeratou uvádza� a som rád, že sme 
uspeli i s nahrávkou. Na Wiener Festwochen 
uvedieme v júni po�as dvoch dní štyri kon-
certy s Weinbergovou hudbou, okrem iného 
aj všetky štyri komorné symfónie. Nemám 

Musica Kremerata

Marián Lejava v Hudobnom živote 12/2014 re-
cenzoval aktuálnu nahrávku Weinbergových 
diel pre ECM, no v prípade rozsiahlej Kreme-
rovej diskogra� e sa rozhodne oplatí siahnu� 
aj po starších tituloch. Medzi dramaturgicky 
aj interpreta�ne zaujímavé a stále pomer-
ne aktuálne patrí napríklad CD Kremerata 
Baltica s názvom Bach. The Art of Instrumen-
tation: Homage to Glenn Gould (Nonesuch 
2012), ktoré vzniklo pri príležitosti nedoži-

tých 80. narodenín kanadského klaviristu. 
Diela J. S. Bacha, známe z Gouldovej interpre-
tácie (aj preto sa na CD viackrát objavuje hudba 
Goldbergových variácií), zaznievajú v úpravách 
ôsmich sú�asných skladate�ov: Silvestrova, 
Pel�cisa, Raskatova, Wustina, Vineho, Kissina, 
Kan�eliho, Desiatnikova, Kovacsa Tickmay-
era a dvoch skladateliek: Raminty Šerkšnyt� 
a Victorie Vita Polevyovej. Pomerne tradi�né 
narábanie s Bachovou hudbou – hoci výsledku 

rozhodne nemožno uprie� pôsobivos� i viace-
ro skuto�ne úchvatných momentov – siaha 
od transkripcií a aranžmánov (medzi naj-
vydarenejšie patrí Vineho Invencia f mol pre 
sólové husle, � autu, perkusie a slá�iky) cez 
štylizácie barokových foriem (napríklad Pre-
lúdium a fúga � s mol z Temperovaného kla-
víru II pre sólové husle, �embalo, marimbu, 
vibrafón a slá�iky na spôsob concerta grossa 
od Polevyovej) až po „metahudbu“ s ba-
chovskými citáciami a alúziami Silvestrova 
a Kan�eliho. Zaujímavé je tiež spojenie Bacha 
a Schönberga v Tickmayerovej kompozícii 
After Gould. Kremerove husle, ako inak, vä�-
šinou hrajú prím. Rovnaké vro�enie vydania 
má i nahrávka Gidon Kremer & Astor Quar-
tet Live at the CBC’s Glenn Gould Studio, live 
záznam z koncertu 1997. „Prostredníctvom 
jeho hudby môžete by� v rovnakom okamihu 
smutní i š�astní. Ide o pôsobivú kombináciu 
dvoch extrémnych emócií, ktoré nachádzame 
u Astora v podobnej miere ako u Schuberta. 
Poznám len ve�mi málo skladate�ov, v ktorých 
hudbe sa spájajú takým vášnivým spôso-
bom,“ povedal Kremer o hudbe argentínske-
ho skladate�a. Presne tak znie i nahrávka. 

(aj)

Skutočná hudba je niečo, čo by malo 
publikum pochopiť už pri prvom 
počúvaní.
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Gidon KREMER (1947) sa narodil v hudobníc-
kej rodine v Rige. Hru na husliach za�al študova� 
ako 4-ro�ný u svojho otca a starého otca. „Pamä-
tám si, ako som po�úval nahrávku Lisztových 
Les préludes. Ukrajinský štátny symfonický 
orchester dirigoval v tom �ase slávny dirigent 
Natan Rachlin. Skákal som po pohovke a pokú-
šal sa dirigova�. Týmto spôsobom som sa snažil 
vyjadri� rados� z hudby. Hral som so stovkami 
dirigentov, preto som nebol nikdy v pokušení 
zobra� do ruky taktovku,“ povedal o jednom 
z prvých hudobných zážitkov pre Hudobný život. 
Ako 7-ro�ný nastúpil Gidon Kremer na Hudobnú 
školu v Rige. Na Konzervatóriu v Moskve bol 
žiakom Davida Oistracha. V roku 1967 zví�azil 
na Sú�aži krá�ovnej Alžbety, ví�azstvá si odniesol 
aj zo sú�aží Paganiniho a �ajkovského. Vaka 
týmto úspechom získal príležitos� za�a� kariéru, 
ktorá ho priviedla na najznámejšie pódiá sveta 
a k spolupráci s najvýznamnejšími osobnos�a-
mi hudby 20. storo�ia. „Vždy mi je podozrivý 
patriotizmus, ktorý sa identifikuje s vládou. 
Umelec – pod�a môjho názoru – a je to zrejmé 
i historicky – musí by� nezávislý,“ povedal v jed-
nom z nedávnych rozhovorov v súvislosti so 
situáciou v Rusku. Vyjadrením názoru je i Kre-
merov intenzívny a neutíchajúci záujem o tvorbu 
sú�asníkov. Aj vaka nemu svet spoznal hudbu 
spoza Železnej opony; huslista úzko spolupra-
coval s Alfredom Schnittkem a jeho nahrávka 
Pärtovej skladby Tabula rasa pre mníchovské 
vydavate�stvo ECM bola koncom 70. rokov dôle-
žitým impulzom pre záujem o dielo estónskeho 
mystika. K Schnittkemu a Pärtovi možno prida� 
mená Kremerových krajanov z bývalého Soviet-
skeho zväzu: Edisona Denisova, Giju Kan�eliho, 
Sofie Gubajduliny, Valentina Silvestrova, P�terisa 
Vasksa, ale aj Nemcov Henzeho, Stockhausena, 
Ameri�anov Adamsa, Nymana, Glassa alebo 
Argentín�ana Astora Piazzollu, ktorého „tango 
nuevo“ pomáhal presadi� na európskych pódiách. 
A zoznam by mohol pokra�ova�, pod�a vlastných 
slov do repertoáru zaradí každý rok približne tri 
nové skladby. „Prostredníctvom sú�asnej hudby 
som sa dozvedel ve�a o hudbe ako takej,“ hovorí 
a myslí si tiež, že na vnímanie kvalitnej sú�asnej 
hudby nie je potrebná žiadna predchádzajúca 
výbava. Dokáže hovori� sama za seba. Od za�iat-
ku svojej kariéry pritom sú�asne uviedol s najvýz-
namnejšími interpretmi a orchestrami aj vä�šinu 
diel považovaných za kánon klasickej hudby. 
„Myslím si, že Beethoven a Mozart nám pomá-
hajú pochopi�, ktorí zo sú�asných skladate�ov sú 
lepší a ktorí horší. Beethoven, Schubert, Mozart, 
Bach ur�ite nepatria minulosti. Sprevádzajú nás 
a budú sprevádza� i nasledujúce generácie. Som 
úprimne presved�ený, že hudba nie je muzeálna 
záležitos�, preto ma už od mladosti zaujímala 
sú�asná tvorba. Vždy som sa pokúšal hra� 
známe diela, do programov som však rovnako 
zara�oval i neznáme skladby. Neznáme pritom 
neznamená vždy sú�asné.“ Založenie súboru 
Kremerata Baltica v roku 1997 – priestor na 
spoluprácu s mladými hudobníkmi z pobaltských 
krajín – ozna�il za umelecký i politický akt. 

(aj, www.gidonkremer.net)

rád porovnávanie, ale pod�a m�a je tento 
skladate� významom blízky Šostakovi�ovi. 
Vä�šinu jeho diel pritom stále nepoznáme. 
Skomponoval dvadsa�dva symfónií, sedem-
nás� kvartet a sedem opier, takže je skuto�ne 
�o objavova�. Potešil by som sa, keby aspo� 
jeden z programov, ktoré pripravujeme do 
Viedne, zaznel aj v Bratislave. 

Husľový koncert g mol op. 67 mal pre-
miéru v roku 1961. Dielo znamenalo pre 
skladateľa začiatok úspešného tvorivého 
obdobia, s uznaním sa o ňom vyslovil aj 
Šostakovič. Ako vnímate jeho hudbu vy? 
Netvrdím, že je to najlepšie Weinbergovo die-
lo. Považujem sa za jeho advokáta, preto som 
toto náro�né dielo naštudoval a som ve�mi 

rád, že som ho mohol v Košiciach prvýkrát 
zahra�. Ur�ite ho budem uvádza� �astejšie. 
Obsahuje viaceré nádherné miesta, napríklad 
pomalú �as�, v ktorej má každý takt výnimo�-
nú kvalitu. Ak sa táto hudba hrá s plným zau-
jatím, môže prebudi� záujem o Weinbergovo 
dielo. Nemyslím si, že tento hus�ový koncert 
musí každý milova�, ani že je rovnako dobrý 
ako Šostakovi�ov Prvý hus�ový koncert. Je to 
však hodnotná hudba a zachováva si osobi-
tos� i v príležitostnej slabosti. 

Viaceré miesta v koncerte mi zneli veľ-
mi „šostakovičovsky“, napríklad finále...
Weinberg skuto�ne používa idiómy, ktoré 
nájdeme aj u Šostakovi�a a dalo by sa �ahko 
poveda�, že znie ako on. Napriek tomu si mys-
lím, že sa mu podarilo nájs� vlastný hlas. Fi-
nále Weinbergovho koncertu tvorí – podobne 
ako vo Weillovej 2. symfónii – pochod. No We-
illov pochod je karikatúrou. Ke� vezmeme do 
úvahy dobu vzniku diela, mohlo by sa zda�, 
že Weill berie veci na �ahkú váhu. Ide o kari-
katúru, pôsobí ako komiks, anekdotická epi-
zóda. Weinberg však podobne ako Schnittke 
odkazuje vo svojej hudbe na Thomasa Manna, 
ktorý hovorí, že od vulgárnosti sa nemožno 
dištancova�, že je sú�as�ou našich životov. 
Vo � nále koncertu používa pochod ako vul-
gárny symbol ZSSR konca 50. rokov. Takmer 
sa s ním identi� kuje, no v závere akoby h�a-
del na všetko s odstupom a istým smútkom. 
Je zjavné, že partitúra sa nekon�í ví�azstvom. 
Zobrazuje falošné hodnoty v plnej sile.

Hudba ako miesto úniku, spôsob 
protestu, metaforické vyjadrenie pravdy 
o tomto svete. Akú úlohu má podľa vás 
súčasná hudba v dnešnej spoločnosti?
�udia nazývajú sú�asnou hudbou to�ko rôz-
nych vecí... V tom najhoršom prípade ide 
o hudobné geto, kde sa jeden skladate� snaží 
prechytra�i� �alšieho. Alebo, ako hovoril 
Mauricio Kagel, ide o hudbu, ktorú píšu skla-
datelia pre skladate�ov. Skuto�ná hudba je 
nie�o, �o by malo publikum pochopi� už pri 
prvom po�úvaní. 

Mieczysław WEINBERG 
(1919, Varšava – 1996, Moskva) strávil mla-
dos� vo Varšave, kde jeho otec pôsobil ako 
hudobník v Židovskom divadle. V roku 1939 
sa pred hrozbou nacizmu pres�ahoval do 
Sovietskeho zväzu, zvyšku jeho rodiny sa 
však tragickému osudu nepodarilo uniknú�. 

Weinberg najskôr študoval hudbu v Minsku, 
no po vstupe krajiny do vojny musel opä� 
odís�, tentokrát do Uzbekistanu. V roku 1943 
Šostakovi� po�ul jeho 1. symfóniu a zariadil, 
aby sa talentovaný skladate� mohol presídli� 
do Moskvy. Weinberg bol plodný tvorca, ži-
júci v istom zmysle v Šostakovi�ovom tieni. 
Jeho hudobný jazyk ovplyvnili Šostakovi�, 
Proko� ev, Bartók, židovský folklór, ale tiež 
populárna hudba. Napriek tomu, že nikdy 
nevstúpil do komunistickej strany a rozhod-
ne sa netešil priazni režimu, uvedenia jeho 
kompozícií boli v Sovietskom zväze pova-
žované za udalos�. Šostakovi�, ktorý každé 
slovo uznania dobre vážil, ozna�il jeho Hus-
�ový koncert za vynikajúce dielo. 

(aj)

(foto: archív O. Rachalskaya)

(foto: J. Ľaš/archív festivalu Ars Nova)
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NEXT 2014
15. ročník festivalu, 26. – 29. november, A4/FUGA, Bratislava

Plus jeden deň
Pätnásty ro�ník festivalu NEXT mal netra-
di�ne o jeden de� viac. Prvý ve�er sa odohral 
vo FUGE a bol v súlade s jej dramaturgickým 
pro� lom (aj „továrenským“ charakterom 
priestoru) orientovaný viac na industriálnu 
hudbu, dark ambient �i breakcore, hoci ob-
medzenia v tomto duchu sa vystupujúcim 
ur�ite nekládli.
Program bol pomerne pestrý – zah��al všetko 
od prepájania zvukovej zložky s vizuálnou, 
cez �istú elektronickú improvizáciu až po scé-
nickú akciu. Z predvedených setov ma zaujali 
najmä prvé tri. Tomáš Sedlá�ek, multime-
diálny umelec z Brna, predstavuje zaujímavý 
prípad uplat�ovania � lozo� e DIY. Improvi-
zované elektronické ruchy prepája pomocou 
podomácky zostrojeného softvéru s oscilo-
skopom, �ím vzniká animácia v reálnom 
�ase, reagujúca na práve vytváranú hudbu. 
Princíp vizualizácií, aké ponúka napríklad 
Windows Media Player, no bez jeho gý�ovitej 
banality, vo svojej geometrickej strohosti 
a jednofarebnosti surový a priamo�iary, 
práve tak, ako spoluznejúca minimalisticky 
po�atá (naj�astejšie jedno- alebo dvojvrstvo-
vá) ruchová produkcia. Zvukovo omnoho 
pestrejšie vyzneli Vritti, ktorí predviedli, že 
�istá improvizovaná elektronika (aj bez ani-
mácie) môže stále pôsobi� expresívne, ak�ne 
a nápadito. Asi najvä�ší rozruch v stredu ve-
�er spôsobil nemecký performer Anton Kaun 
alias Rumpeln. Drsnú noiseovú nádielku 
sprevádzali zaujímavo spracované videosek-
vencie a akrobatická performancia s výrazne 
deštruktívnym nádychom. Podobná ako na 
predstaveniach nášho Sam�a, brata dáž�o-
viek, no extrémnejšia, pustošivejšia, zárove� 
však kontrolovaná a v istom oh�ade vypo�íta-
ná na efekt. Kaunove pohyby pripomínajúce 
súlož s pracovným stolom, na ktorom mal 
položené elektronické zariadenia, by pod�a 
o�akávaní mali vyvrcholi� ich následnou de-
štrukciou. K tomu samozrejme nedošlo; pod 
maskou excesívneho výtržníctva sa skrýva 
intelekt cie�avedomého umelca...

Trocha inštrumentálnejšie
Na rozdiel od prvého ve�era bol štvrtok, uspo-
riadaný už klasicky v priestoroch A4, zame-
raný na prítomnos� inštrumentálnej zložky. 
Možnosti prepájania viac-menej tradi�ných 
nástrojov (a viac-menej konven�ných techník 
hry) s elektronikou sú takmer nevy�erpate�né, 
nie vždy však musia by� zárukou inovatívne-
ho a zaujímavého výsledku. V tomto duchu 
som vnímal aj štvrtkový ve�er.
Na projekt The Blessed Beat prešovského 
gitaristu Davida Kollara, známeho �aleko 
za hranicami experimentálnej scény, a jeho 
dvoch talianskych hostí Paola Raineriho 
(trúbka, krídlovka) a Simoneho Cavinu 

(bicie, elektronika) možno nazera� z dvoch 
rôznych uhlov. Na jednej strane mohli dlhé 
atmosférické plochy, tonálne ukotvenie, pra-
videlný beat a prvky jazzového vokabulára 
pôsobi� (obzvláš� pre pravidelných návštevní-
kov NEXTu) príliš umiernene a sná� aj trocha 
anachronicky, vzh�adom na iné žánrové 
oblasti, ktorým sa Kollar bežne venuje, však 
predstavovali pozitívny odklon. Reakcia pub-
lika bola jednozna�ne priaznivá.
Z trocha iného súdka bol projekt Ukamau 
známej veli�iny domácej experimentálnej 
scény Georgyho Bagdasarova. Bezprostredný 
dojem zo za�iatku jeho sólového vystúpenia 
by sa dal metaforicky opísa� ako ne�aka-
né stretnutie s dinosaurom, ktorý prehltol 
Peppera Adamsa aj s barytónsaxofónom… 
Animálne zvuky vr�ivého spodného registra 
tohto nástroja, prehnané cez sériu efektových 
krabi�iek, tvorili sple� dronov, diferen�ných 

tónov a akustických rázov, ktoré dop�alo 
stroboskopické blikanie. S takto obmedze-
nými prostriedkami je skuto�ne ve�kým 
umením pokry� približne trištvrtehodinový 
priestor. Bagdasarovovi sa to však prevažne 
darilo, výsledný tvar tvoril zmysluplný, hoci 
percep�ne vy�erpávajúci celok.
K atribútom predstavenia The Blessed Beat 
mal v istom zmysle blízko aj set dvojice 
KTL. Peter Rehberg (elektronika) a Stephen 
O’Malley (gitara) postavili pred publikum 
ve�mi pozvo�na rozvíjanú zvukovú „stenu“. 
Tá, napriek tomu, že z pódia sa lial zvuk spro-
stredkovaný hradbou gitarových komb (štuple 
do uší boli nevyhnutnos�ou), nemala vyslo-
vene noiseový charakter. Rozvíjanie sa dialo 
v harmonickej rovine, bolo možné jasne rozo-
znáva� tonálne, prevažne temné molové akor-
dické štruktúry. Pod�a m�a nešlo o zásadne 
inovatívny koncept, jeho hodnota spo�ívala 
skôr vo fyzickej sile, ktorá posluchá�a jedno-
ducho pritla�í k stoli�ke a nedovolí mu vsta�.
Z tohto rámca sa celkom vymykal projekt 
Soft Revolvers mladej Kana�anky menom 
Myriam Bleau. Jej vybavenie pozostávalo 

zo štyroch diskov (svojpomocne vyrobených 
„v�ikov“ vybavených pohybovými senzor-
mi a osvetlených LED diódami) položených 
na drevenom stole a po�íta�a. Rozkrútením 
diskov sa spúš�ali a upravovali vopred pri-
pravené samply a menila sa intenzita osvet-
lenia. Spo�iatku to vyzeralo ako nezáväzné 
pohrávanie sa s technickými kuriozitkami 
a vzbudzovalo isté pochybnosti, �i z neho 
môže vzís� nejaká hudobne (�i inak) funk�ná 
a zaujímavá štruktúra �i dokonca forma. 
Bleauovej databanka však obsahovala do-
stato�né množstvo rôznorodého materiálu 
(glitch, drone, �udská re�, zvuky gramofónov 
a pod.), jej hra, ktorej v�aka snímaniu web-
kamerou a prenášaniu obrazu rozsvecujúcich 
sa a zhasínajúcich tanierov na premietacie 
plátno nechýbala atraktívna vizuálna dimen-
zia, však postupne vytvárala ucelené pásmo 
s pôsobivou dramaturgiou. Jej výsostne mi-
nimalistický koncept, v istom zmysle jemne 
parodujúci dídžejskú kultúru, dokázal diváka 
hypnotizova�, o�ari� a udrža� jeho pozornos� 
až do konca. Z technologického, hudobného, 
výtvarného aj performatívneho h�adiska išlo 
o jeden z vrcholov festivalu.

Robert KOLÁŘ

Najlepšie na začiatok
Po kvalitnom štvrtkovom programe bola na 
piatok prichystaná �alšia nádielka zvukové-
ho dobrodružstva. Lineup zaru�oval diverzitu 
a utvrdil ma v presved�ení, že toto nebude 
len „tradi�ný“ noiseový ve�er, snažiaci sa 
utopi� publikum v decibelovej polievke bez 
chuti. Moju pozornos� upútalo už prvé meno 
v bulletine, austrálsky hudobník, vynálezca 
a „hybrid media artist“ Adam Donovan so 
svojou hudobno-robotickou „šou“ Psychop-
hysics Machines. Netušil som, že kým sa do-
stane k slovu, bude to „chví�u“ trva�... Samoz-
rejme, zvykom býva, že do sály sa dostanete 
o nie�o neskôr, ale v ten ve�er „posunutie“ 
programu prekro�ilo všetky moje nesmelé 
o�akávania. V každom prípade, s hladom 
rastie chu� a aj moje o�akávanie nie�oho 

naozaj zaujímavého naberalo na intenzite... 
A do�kal som sa – v sále nás vítal Donovan 
a jeho „hudobné mašiny“ – roboti. Najvä�ší 
z nich, ktorý fungoval na princípe centrifú-
gy, zasahoval až do h�adiska, ktoré muselo 
by� pod�a toho upravené. Hne� na za�iatku 
jedna návštevní�ka koncertu o tohto robota 
zavadila, vychýlila ho z rotácie a dodala mu 
aj pohyb po vertikále, �o samozrejme zme-
nilo výsledný zvuk (ne�akaný interaktívny 

M. Bleau a jej Soft Revolvers

Roboty A. Donovana

MIMO HLAVNÉHO PRÚDU
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prvok). Na tomto koncerte sa však sedie� 
ani nemalo a ke�že roboti boli rozmiestnení 
v priestore, zážitok z vnímania sa dal tvaro-
va� prechádzaním sa medzi nimi (k �omu 
boli aj diváci-posluchá�i vyzvaní). Donovan 
tu naozaj rede� noval podobu priestorového 
zvuku a umožnil prítomným prechádzku po 
sónickej galérii, kde sa bolo aj na �o pozera� 
(ako uvádza jeden z komentárov na jeho 
webovej stránke: „Je to ako 3D kino pre uši.“). 
Roboti vyzerali naozaj dômyselne a ur�ite 
neboli iba jednoduchými hra�kami. Decibe-
lová úrove� tohto setu sa pohybovala takmer 
na prahu vnímania, �o sa mnohým skalným 
návštevníkom týchto priestorov nemuselo 
pozdáva� – tu je zriedkakedy ticho. Teraz sa 
sálou zakrádali zvuky noci, sviš�anie vzdu-
chu a jemné plochy šumu. Ke�že však set 
za�al s hodinovým meškaním, nie�o po pol 
deviatej sa aj skon�il. Je to ur�ite škoda, iste 
bolo namáhavé robotov v priestore rozostavi� 
a nakon� gurova�, nehovoriac o tom, že nie�o 
podobné sa tak �asto nevidí.
Po krátkej pauze zaujal miesto na pódiu 
„klasik“ domácej scény elektronickej hudby 
Michal Lichý so svojím projektom Urbanfai-
lure. Obalený do dymu z parostroja (ktorému 
sa nevyhlo ani publikum) odohral za sprie-
vodu videoprojekcie (stromy v infra�ervenej 
fotogra� i) kvalitný koncert pod�a o�akávaní. 
Zo svojho „elektronického stol�eka prestri 
sa (!)“ dokázal vygenerova� obligátne kopan-
ce do hrude a „áštvorkovské“ zemetrasenie, 
v�aka ktorému sa YMCA už tradi�ne otriasala 
v základoch. Zvukovo zaujímavý a zna�ne 
dekonštruovaný set ur�ite mnohých potešil 
a hlavne vykompenzoval hlukový de� cit 
z predchádzajúceho koncertu.
Tomu zasa trochu pridal Eduardo Raon, kto-
rého hlavným nástrojom bola harfa, ale naj-
vä�ší dôraz jeho vystúpenia bol na programo-
vosti a (možno trochu mravou�nej) výpovedi, 
o ktorej sme sa mohli viac dozvedie� v�aka 
prospektu rozdávanému pri vstupe. Raon 
používal pri hre na harfe aj slá�ik a rôzne 
objekty, �ím jej dodával špeci� ckú zvukovos�, 
no jeho hra bola naozaj skôr len sprievodom 

pre videoprojekciu. 
On the Drive for 
Impulsive Actions 
sa zaoberalo impul-
zívnymi reakciami, 
hmyzom, smiechom 
�i zívaním. Je potreb-
né doda�, že tu išlo 
o dielo, ktoré sa dalo 
asi najlepšie vníma� 
po pre�ítaní spome-

nutého prospektu a pochopení kontextu, inak 
mohlo ma� iba polovi�ný efekt. Myšlienka 
ur�ite zaujímavá, predvedenie tiež, ale stá-
le som mal dojem, že sa to trochu vymyká 
o�akávaniam publika, ktoré sa cíti doma 
skôr na inej pôde. To všetko mal napravi� 
headliner ve�era, anglické zoskupenie Emp-
tyset, za ktorým stoja James Ginzburg a Paul 
Purgas. Teraz vystúpili v triu a dopriali si aj 
atmosféru dotvárajúcu videoprojekciu (tento 

ve�er takmer obligátnu). Avšak ich hudba 
ur�ite nebola tým, na �o by sa oplatilo �aka�. 
Spove� troch introvertných ušných mäsiarov, 
uzavretá v basovom spektre vôbec nebojovala 
so stereotypom, nepriniesla žiadne zmeny, 
akoby žila len vo svojom mikrosvete. O�aká-

vania boli ur�ite vä�šie, ale na dorazenie už 
dos� neskorého koncertného ve�era to sta�i-
lo. See you Next time.

Filip HOŠKO

Hlukový konceptualizmus
Ma� plný zážitok z posledného ve�era vyža-
dovalo od návštevníkov schopnos� strieda-
vo sa naladi� na dva diametrálne odlišné 
princípy generovania hudobného materiálu. 
Tým nemyslím rozdiely v použitých tech-
nológiách, ale skôr v spôsoboch myslenia, 
prístupov k tvorbe. Na jednej strane to bol 
hlukový konceptualizmus, princíp fyzickou 
silou pôsobiacej hlukovej „steny“, na druhej 
strane zasa omnoho štruktúrovanejší, de-
tailný, intelektuálne riadený kompozi�ný/
improviza�ný proces.
Do prvej kategórie celkom výhradne spadal 
�eský Opening Performance Orchestra. 
Koncept cyklu Fraction Music je založený na 
recyklácii (a deštrukcii) „nájdeného“ zvuko-
vého materiálu, z ktorého pod�a slov tvorcov 
neostanú „žiadne melódie, žiadne harmónie, 
žiadne rytmy“. Výsledkom je ve�mi pomaly 
variovaná hluková masa, ktorú skvelým 
spôsobom dotvára dramatický �iernobiely 
vizuál. Ten prechádza od pohybujúcich sa 
zvislých �iar cez typogra� ckú abstrakciu (tak 
trocha „ikedovské“ zahltenie percep�ného 
aparátu nadmierou nespracovate�ných dát), 
ktorá sa napokon mení na �ierny podklad pre 
lineárnu abstrakciu, akoby ná�rty mrako-
drapov v imaginárnom ve�komeste – všetko 
s ohromnou rýchlos�ou a hustotou. Zážitok 
z kombinácie vizuálnej a sluchovej zložky by 
sa dal prirovna� k trištvrtehodinovej ceste 
fantastickým aerodynamickým tunelom. 
Pôvodný zvukový materiál som nedokázal 
identi� kova�; vytiahnu� štuple z uší by bolo 
podobným bláznovstvom ako vopcha� hlavu 
do motora prúdového lietadla...
V neporovnate�ne odlišných dimenziách sa 
pohybovala hra Liz Allbee (trúbka) a Anthey 
Caddy (violon�elo). Inštrumentálna (hoci 
výrazne elektronicky manipulovaná) impro-
vizácia priniesla „hudbu noci“ s ve�mi sústre-
deným konceptom aj výrazovým obsahom, 

ktorému obe performerky nedovolili skznu� 
do nekontrolovaných afektov a s nimi spoje-
ných hrá�skych klišé. Mám však pocit, že táto 
kontrolovanos� oberala ich hudbu o momenty 
prekvapenia, aké posluchá� v týchto situáci-
ách prirodzene o�akáva.

Na prekvapenia bohatšia bola hra 
švédskeho dua pantoMorf (Palle 
Dahlstedt a Per Anders Nilsson). 
Ich vybavenie pozostáva zo zdrojov 
zvuku (oscilátory), panelov s tlakový-
mi senzormi (ovládajú nimi 14 roz-
li�ných parametrov znejúceho tónu) 
a kontrabasových zosil�ova�ov. Se-
dia oproti sebe, okrem zosil�ova�ov 
nepoužívajú ozvu�ovaciu aparatúru, 
aby mohli (oni aj diváci) po�u�, �o 
práve robí ten druhý, a reagova�. Na 
svojich nástrojoch hrajú ako akustic-
kí hudobníci, všetko robia v reálnom 

�ase, bez prednahratého materiálu, bez po�í-
ta�ov. Ich dravý a bizarný „ping pong“ prekva-
pil najmä neoby�ajnou pestros�ou zvukov ge-
nerovaných z toho istého zdroja a v nejednom 
okamihu aj príjemne pobavil – pri poh�ade 
na dvoch ak�ne hrajúcich (sa) pánov, pripo-
mínajúcom karikatúru virtuóznej „akrobacie“ 
klasických alebo jazzových hudobníkov.

Rashad Becker, nemecký hudobník a reno-
movaný zvukový inžinier, ktorému pripadla 
�es� uzatvori� jubilejný ro�ník, pracoval s bo-
hatším technologickým arzenálom, a to ve�mi 
cielene. Jeho set bol premyslenou kompozíci-
ou vytváranou v reálnom �ase. Premeny só-
nických parametrov, konfrontácie nieko�kých 
(vždy navzájom odlíšite�ných) vrstiev mate-
riálu, budovanie hudobnej formy – to všetko 
bolo ve�kou expozíciou aj rozvedením sú�asne 
a z môjho poh�adu apelovalo v prvom rade na 
intelektuálnu stránku vnímania.
NEXT okrem vystúpení ponúkol aj tzv. NEX-
Talks, rad prezentácií a rozhovorov s hos�ujú-
cimi umelcami, ktorí predstavovali technoló-
gie, ale aj svoje esteticko-� lozo� cké koncepcie 
a náh�ady, prednášku Pavla Klusáka o histórii 
a aktuálnom dianí v oblasti improvizovanej 
hudby �i performanciu mladých programá-
torov združených pod lapidárnym názvom 
Kolektiv a pracujúcich s live codingom, no 
v prvom rade príjemnú, takmer familiárnu 
atmosféru. Ako obvykle...

Robert KOLÁŘ
fotografie: Branislav GREBEČÍ

Duo pantoMorf

E. Raon
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Elektroakustická
hudba
Ke� som na vysokej škole po prvýkrát po�ul 
pojem „elektroakustika“, jediné, s �ím som si 
ho vedel asociova�, bola moja akustická gitara 
s piezo sníma�om. �oskoro som sa však do-
zvedel, že tento pojem siaha ove�a �alej a elek-
troakustická hudba znie vä�šinou trocha inak 
ako to, �o som poznal z tvorby Neila Younga. 
„Elektroakustikou“ za�ali nazýva� skladate-
lia v 50. rokoch minulého storo�ia prácu so 
zvukom, kde bola elektronika (a elektronické 
technológie) používaná na zachytávanie, gene-
rovanie a tvarovanie zvuku, ktorý bol následne 
prehrávaný cez reproduktory. Tento prístup 
chcel tiež rozšíri� kompozi�né prostriedky 
mimo zaužívaných, akými sú �udský hlas �i 
tradi�né hudobné nástroje, objavova� nové zvu-
kové tvary a farby premenou nahratých zdro-
jov a syntetizáciou nových zvukov, rúcaním 
hraníc � xovanej výšky tónu a pravidelného 
rytmu. Do kategórie „elektroakustiky“ patrili aj 
�alšie žánre (prístupy), ale hlavnou hybnou si-
lou bolo zvýšenie dostupnosti magnetofónové-
ho pásu, ktorý umožnil skladate�om pracova� 
s kvalitným nahrávacím médiom, poskytujú-
cim prostriedky pre experimentovanie a mani-
puláciu s nahratými zvukmi. Preto bola elek-

troakustická hudba zo za�iatku ozna�ením pre 
„tape music“, ale neskôr sa stala synonymom 
elektronickej hudby. Dva hlavné prúdy elek-
troakustickej hudby sa odlišovali na základe 
spôsobu vnímania a prednesu – akuzmatická 
hudba sa zameriavala na po�úvanie nahrávky 
bez vizuálneho zážitku (hudba tu existuje iba 
na nahrávke), naproti tomu žáner „live elect-
ronics“ zdôraz�oval práve element živej perfor-
mance (pionierom používania elektronických 
nástrojov na pódiu sa stal John Cage s jeho 

Imaginary Landscape). Možno najznámejším 
žánrom je musique concrète, ktorá kladie dô-
raz na prácu s „konkrétnym“ zvukovým mate-
riálom oproti abstraktnému v podobe notácie, 
ktorý sa len stane konkrétnym po predvedení 
diela. S týmto konceptom prišiel v roku 1948 
Pierre Schaeffer, inšpiroval sa � lmovou hud-
bou a svojou prácou v rádiu. Zvuky môžu by� 

získané z existujúcich nahrávok (z akuzmatic-
kej hudby) alebo vygenerované umelo (napr. 
oscilátormi), zdroje môžu by� experimentálne 
manipulované. Musique concrète je spojená 
s prirodzenými zvukmi zo sveta, fenomén 
prostredia je tu premietnutý do hudby. Prvé 
koncerty elektroakustickej hudby boli práve 
rozhlasové prenosy musique concrète a prvý 
verejný koncert bola Symphonie pour un hom-
me seul Pierra Schaeffera a Pierra Henryho 
(hraná z gramofónov na pódiu). Schaeffer 

pochopil obmedzenos� jednoduchej 
projekcie zvuku cez reproduktory vo 
ve�kom priestore a v roku 1951 za�al 
experimentova� s používaním 4 ka-
nálov a založil tiež prvé elektroakus-
tické štúdio. Technologický pokrok 
pomaly menil tvár elektroakustickej 
hudby – v 60. rokoch to bol vynález 
oscilátorov, � ltrov, zosil�ova�ov 
a tranzistorová revolúcia pomohla 
miniaturizova� syntetizátor a da� mu 
približne takú podobu, aká sa udržala 
dodnes. Syntetizátor bol nielen zaují-

mavým nástrojom na generovanie zvuku, mo-
hol by� používaný aj ako nástroj pri živých vys-
túpeniach a našiel si tak cestu do populárnej 
hudby a jazzu. Samozrejme, mnohé sa zmenilo 
pri nástupe osobného po�íta�a, ktorý ešte viac 
rozšíril možnosti práce so zvukom v jeho elek-
tronickej (teraz už digitálnej) forme.

Filip HOŠKO

P. Schaeffer (foto: archív)
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Jana KURUCOVÁ:
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Juraj HATRÍK:

Idú ešte múdros  a veda spolu?

(Zopár slov na margo jednej ilúzie)
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Idú ešte múdros  a  veda spolu?

(Zopár slov na margo jednejej ilúzie)

čítajte 
hudbu!

Bonusové CD/DVD 
z produkcie Hudobného centra 
pre nových predplatiteľov

distribucia@hc.sk
www.hudobnyzivot.sk
www.facebook.com/
HudobnyZivot
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Vo februári uplynie 195 rokov od narodenia bardejovské-
ho rodáka, huslistu, skladateľa a organizátora prome-
nádnych koncertov Bélu Kélera. Jeho diela, inklinujúce 
k zábavnej a salónnej hudbe, sa presadili vo viacerých eu-
rópskych hudobných centrách. Kéler svoje skladby kom-
ponoval s eleganciou a ľahkosťou, so znalosťou hudobnej 
reči, atmosféry a vkusu multikultúrnej rakúsko-uhorskej 
monarchie. Časť skladateľovej pozostalosti sa nachádza 
v archíve Šarišského múzea a jej výskum sa po dlhých 
desaťročiach rozbieha prostredníctvom úsilia muzikoló-
gov, dirigentov, hudobných nadšencov i bardejovských 
patriotov. Medzi výsledky ich práce patria koncerty, rein-
štalácia pamätnej tabule na umelcovom rodnom dome, 
vydanie profilového CD či realizácia konferencie. 

Renáta KOČIŠOVÁ

Béla Kéler (1820–1882)
Návrat bardejovského rodáka

Pomery na východnom Slovensku v 19. storo�í pozna�ilo zrušenie 
nevo�níctva, revolu�né roky, istá kultúrno-spolo�enská stagnácia 
miest, hromadné vys�ahovalectvo i nedostato�ný rozvoj podni-
kate�ských aktivít a dopravnej infraštruktúry. Nádejný rozmach 
v krá�ovských hornouhorských mestách zaznamenala inteligencia 
a obchodníci, ktorí tu po celé stáro�ia pro� tovali zo vzdelania a ob-
chodníckeho talentu. �lenovia meštianskeho, neskôr š�achtického 
rodu Kélerovcov, sa v slobodnom meste Bardejov usídlili už v polovici 
16. storo�ia a v�aka obchodovaniu s tokajským vínom sa pomerne 
skoro zaradili k zámožným šarišským rodinám s výsadou používa� 
erb (štvrtený štít s hroznovými strapcami, prilbou, korunou a pla-
tanom), ale aj povinnos�ou odvádza� dane. S rodom Kélerovcov sa 
postupom �asu dalo stretnú� aj mimo Bardejova, najmä v okolí Pop-
radu, v Kežmarku a Levo�i. Niektorí priami predkovia hudobníka 
zastávali v Bardejove najvyššie samosprávne funkcie, jeho otec bol 
hlavným sudcom a �lenom mestskej rady. Pod�a súpisov majetkov 
vlastnila rodina Kélerovcov v roku 1844 dva ved�a seba stojace domy 
na západnej strane Radni�ného námestia (�. 40 a 41), vilu v Barde-
jovských kúpe�och, majery, zna�nú výmeru polí a záhrad. Albert 
Paul, ktorý neskôr prijal umelecké meno Béla, sa narodil 13. februára 
1820 ako siedme die�a z pätnástich Štefanovi II. Kélerovi (1781–1849) 
a Anne Bóthovej (1793–1848). O životných osudoch jeho súrodencov sa 
dochovali len stru�né správy. Obaja rodi�ia sú pochovaní na evanje-
lickom cintoríne v Bardejove a v�aka snahám muzikologi�ky Silvie 
Fecskovej sa hrob v roku 2012 do�kal rozsiahlej úpravy. Bardejov�ania 
ho chápu ako symbolický hrob skladate�a, ktorý je pochovaný v ne-
meckom Wiesbadene. V protestantskej šarišskej rodine Kélerovcov sa 
rozprávalo po nemecky. 

Hudba víťazí
Béla Kéler navštevoval evanjelickú školu s vyu�ovacím jazykom ne-
meckým, ma�arsky v tej dobe nehovoril. Hudobné nadanie, ktoré 
v hre na husliach formoval bardejovský regenschori Franz Schif-
fer, sa u neho za�alo prejavova� ve�mi zav�asu. V hre na klavíri sa 
zdokona�oval ako samouk. Po ukon�ení základného vzdelania Ké-
ler pokra�oval v jednoro�nom štúdiu na lýceu v Levo�i (1834), ne-
skôr v Debrecíne. Na reformovanom kolégiu študoval právo, � lozo-
� u a ma�arský jazyk. Po krátkom období sa vrátil do Prešova na 
Evanjelické kolégium a opä� sa zapísal na štúdium práva a � lozo� e. 
Prešov mu v 40. rokoch 19. storo�ia poskytol aj širšie uplatnenie pre 
rozvoj hudobných aktivít, ktoré najskôr rozvíjal v hudobnom krúžku 
pri kolégiu. V tomto prostredí možno h�ada� prvé impulzy pre jeho 
skladate�skú, interpreta�nú a dirigentskú �innos�. Kélerove rané 
skladby pochádzajú zo študentského obdobia, ktoré v Prešove úspeš-
ne zav�šil v roku 1839. Ke�že život hudobníka nebol v súlade s pred-
stavami jeho rodi�ov, rozhodli, že syn Béla bude po�nohospodárom. 
Nasledujúce roky preto získaval prax na ve�kostatkoch v Muka�eve, 
na Liptove, v Beskydách a v Hali�i. Hudbe sa však venoval na�alej, 
po ve�eroch hrával na husliach skladby zo študentských �ias, kom-
ponoval (okolo 50 skladieb) a venoval sa štúdiu Albrechtsbergerovej 
Theorie der Tonkunst. K povolaniu u�ite�a hudby v Prešove ho prina-
vrátili nepredvídané okolnosti: švagor v Hali�i, u ktorého praxoval, 
následkom prírodných živlov skrachoval, a tak de� nitívne zví�azila 
hra na husliach. Od roku 1844 bol okrem pedagogickej �innosti aj ak-
tívnym interpretom a hrával s najlepšími prešovskými hudobník-
mi. Jeho talent, podporovaný neustálym štúdiom a komponovaním, 
potreboval získa� nové podnety v podobe pôsobenia v niektorom eu-
rópskom hudobnom centre. 

Portrét B. Kélera (foto: archív autorky)
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Na cestách po Európe
Príležitos� sa naskytla po�as ôsmich rokov vo Viedni, na za�iatku kto-
rých 25-ro�ný Béla Kéler urobil konkurz na post koncertného majstra 
v orchestri cisársko-krá�ovského divadla Theater an der Wien. Aj po�as 
intenzívnej hudobníckej praxe sa Kéler na�alej vzdelával v hudobnej te-
órii, harmóniu a inštrumentáciu naštudoval zo Schlesingerovej u�eb-
nice Manuel des Compositeurs, Directeurs de Musique, Chefs d’Orchestre 
et de Musique militaire. Hodiny kontrapunktu navštevoval u známeho 

hudobného vedca a pedagóga, dirigenta a skla-
date�a Simona Sechtera (1788–1867), ktorého 
žiakom bol i Ján Levoslav Bella. Viede� bola 
mestom, kde sa Kéler mohol po profesionálnej 
stránke naplno realizova�, práve tu dirigent 
a operetný skladate� Franz von Suppé uviedol 
i jeho prvú významnejšiu skladbu Ouverture 
romantique. Od roku 1846 mu za�ali vychádza� 
v rôznych vydavate�stvách skladby a jeho po-
pularita vzrástla. Od roku 1854 už možno ho-
vori� o kariére a umeleckej dráhe. Medzi jeho 
úspechy patrilo napríklad vystúpenie v Ham-
burger Tonhalle s vlastným val�íkom Seemans-
fahrten op. 42 v tom istom roku. Následne prijal 
miesto dirigenta v Berlíne v kapele Johanna 
Sommera, kde mu ve�ký úspech zaistila efekt-
ná koncertná skladba Grosser Sturmgalopp op. 
12. �alší rok sa však vrátil do Viedne, kde v roku 
1855 na ve�kolepom koncerte v Hietzingu pri 
Schönbrunne dirigoval po zosnulom Augustinovi Lannerovi (synovi Jo-
zefa Lannera) svoju rozsiahlu skladbu – obraz Noc v Benátkach. 
V rokoch 1856–1860 pôsobil v službách rakúsko-uhorskej armády ako 
vojenský kapelník vojenskej hudby 10. pešieho pluku grófa Aloisa 
Mazzuchelliho, s ktorou prešiel mestá na území dnešného Ma�arska 
i Rumunska. Jeho úlohou bolo komponova� a upravova� skladby pre 
obsadenie kapely, vzdeláva� hrá�ov a svojou skladate�skou a interpre-
ta�nou kompetenciou zvyšova� úrove� telesa, ktoré viedol. Prax vo 
vojenskej kapele znamenala v 60. rokoch 19. storo�ia okrem hrania 
po�etných pochodov i uvádzanie dramaturgicky zaujímavejších skla-

dieb tane�ného a koncertného charakteru v rámci promenádnych 
koncertov. Organiza�né a dirigentské schopnosti, príjemnos� a noble-
sa jeho skladieb priviedli Bélu Kélera k organizovaniu promenádnych 
koncertov nielen v „domácom“ prostredí Bardejovských kúpe�ov, kde 
Kélerova rodina pravidelne trávila leto (v roku 1854 tu zabezpe�il 221, 
v roku 1863 326, v roku 1871 až 366 promenádnych koncertov!)1, ale or-
ganiza�no-umeleckú skúsenos� premietol aj do ú�inkovania vojen-
skej hudby. Krátka zastávka v Budapešti, kde s kamarátom z detstva 
Jozefom Dubecom založil orchester, mu umožnila uvies� premiéru 
hus�ového dua Die Kunstlerbrüder (bez opusu), Kélerova slávnostná 
Rákocziho predohra op. 76 zaznela v roku 1861 pri otvorení tunajšie-
ho Népszínház (�udového divadla). Pôsobenie v kúpe�nom nemeckom 
meste Wiesbaden od roku 1863 (s menšími prestávkami) bolo spojené 
s postom hudobného riadite�a u vojvodu z Nassau, ktorého povinnos-
�ou bolo dirigova� pri kúpe�ných a dvorných príležitostiach, ale aj by� 
�inný v slobodnom povolaní (v rokoch 1867–1870), pretože narastajúce 
edi�né vydania Kélerovi priniesli isté hmotné zabezpe�enie. V roku 
1874 bol angažovaný v londýnskej Royal Opera House v Covent Garden 
a dirigoval tu tzv. „Concerts populaires“. Po nemeckých mestách sa 
opä� vrátil do Londýna a koncertoval vo viacerých európskych kul-
túrnych centrách. 
V závere svojho dynamického života, naplneného skladate�skými 
a dirigentskými úspechmi a �asom stráveným na cestách, zomrel 
vo veku 62 rokov vo Wiesbadene (20. 11. 1882). Na náhrobnom kameni 
sú vytesané prvé takty jeho val�íka Am schönen Rhein gedenk ich Dein 
op. 83 (Na krásnom Rýne spomínam na teba), najslávnejšej Kélerovej 
skladby, ktorej kvality porovnávali s val�íkom Na krásnom modrom 
Dunaji Johanna Straussa ml. Edi�ne táto Kélerova skladba doslova 
obletela svet, vyšla v hudobných nakladate�stvách v Berlíne, Paríži, 
Miláne �i v Londýne. 

Hudobné dedičstvo
Béla Kéler zomrel ako slobodný, na konci svojho života zanechal 
testament a svoj hudobný odkaz zanechal štyrom dedi�ným in-
štitúciám, ktoré ovplyvnili jeho umelecký život. Zásielka do mes-
ta Bardejov prišla v roku 1883, ako jediná sa v�aka úsiliu mnohých 
zainteresovaných archivárov zachovala, a predstavuje jednu z naj-
zaujímavejších a dodnes neprebádaných hudobných pamiatok eu-

rópskeho významu. Šarišské múzeum v Bardejove v sú�asnosti na 
základe katalogiza�nej práce Františka Matúša v rokoch 1970–1972 
registruje fond Béla Kéler s vyše 440 jednotkami, �o však nezname-
ná taký istý po�et skladieb, ke�že Béla Kéler prepisoval skladby do 
viacerých verzií, vychádzajúc z momentálnej potreby a dispozícií 
nástrojových obsadení. Skladby Bélu Kélera spadajú do kategórie 
zábavnej a salónnej hudby, ktorá konkurovala popularite viedens-
kých tvorcov val�íkov J. Lannera a J. Straussa ml. Žánrovo sa Kéler 
venoval tane�ným formám, ktoré boli ur�ené viac na po�úvanie, tak 
z jeho pera pochádza 27 val�íkov napr., Die Hoffnungs Sterne op. 17, Auf 

Rodný dom hudobníka (foto: archív autorky)

Autograf skladby Spomienka na Bardejov pre husle op. 31 (foto: archív) Program benefičného koncertu, ktorý dirigoval 
B. Kéler a zazneli na ňom jeho viaceré skladby  
(foto: archív)
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Flügeln der Liebe op. 93, Vom 
Rhein zur Donau op. 138, �alej 
je Kéler autorom �ardášov, 
napr. Spomienka na Bardejov 
op. 31, Spomienka na Debre-
cín op. 26, Tokajské kvapky op. 
54, �i �alšie tane�né formy, 
medzi ktorými sa nachádza 
18 poliek, 13 galopov, z kto-
rých Ve�ký pekelný galop op. 
60 skomponoval v roku 1861 
v Prešove, �i rozsahovo men-
šie piesne, zvä�ša v tane�nej 
forme. Umelecky najzávažnej-
šie sú Kélerove predohry: Ro-
mantická, Rákocziho, Veselo-
herná, Komická, Francúzska, 
Španielska a Uhorská veselo-
herná. Všetky tieto skladby 
sa nachádzajú aj v úpravách 
pre dychový orchester a štvor-
ru�ný klavír. K programovým 
skladbám vä�ších rozmerov 
prináležia Kélerove hudobné 
obrazy pre ve�ký orchester, poprípade so zborom. Pozoruhodným 
vokálno-inštrumentálnym dielom je hudobný obraz pre recitátora, 
tenor, bas, mužský zbor a orchester Karpaty. Týmto dielom akoby 
reagoval na tendencie programovej hudby 19. storo�ia a v skladbe 
s úvodom a piatimi obrazmi približuje majestátnos� podkarpatskej 
prírody so zámerom upozorni� na Lomnický štít a atmosféru karpat-
ských kúpe�ov. Vo�ným pokra�ovaním Karpát je hudobný obraz Alpy 
(bez opusu) a spomínaný hudobný obraz Noc v Benátkach. Kéler bol 
vo svojej dobe cenený za skladby pre husle, ktoré si napísal hlavne 
pre seba a �asto ich aj úspešne interpretoval, napr. Tri uhorské idyly 

op. 134, Concerto dramatique pour le Violin, v Bardejovských kúpe�och 
(1868) zaznel ve�ký hus�ový koncert Tempête et calme, ktorý inter-
pretoval Kéler v klavírnom sprievode grófky Ilony Vayovej. Zvláštne 
pristavenie si zaslúži �ardáš Spomienka na Bardejov op. 31, vydaný 
v Nemecku (Erinnerung an Bartfeld), ktorý vznikol na ceste z Bar-
dejova do Debrecínu (1858). Po prvom vypo�utí máte dojem, že ste 
sa zapo�úvali po pomalom úvode do piateho Uhorského tanca g mol 
Johannesa Brahmsa. Uhorské tance Brahmsa vznikli ako kompozície 
pre 4-ru�ný klavír na motívy „uhorských a nemeckých skladate�ov“ 
a sám skladate� ich považoval za úpravy a nie za samostatné sklad-
by, z tohto dôvodu im Brahms nepriradil ani opusové �íslo. Hoci sa 
táto poznámka objavila v prvých vydaniach, neskôr sa objavovala 
len sporadicky, a tak v sú�asnosti málokto vie, že temperamentná 
tane�ná téma s charakteristickou hornouhorsko-cigánskou orna-
mentikou prvých huslí pochádza z pera Bélu Kélera (aj ke� zužova� 
prínos B. Kélera pre vývoj európskej hudby len do 32 taktov by bolo 
málo). Naviazanos� na rodný kraj je zrejmá nielen v priereze Kéle-
rovej tvorby, ale i v korešpondencii. Skladate� sa v jednom zo svojich 
listov vyjadril: „len v tmavom tieni hustých smre�ín bardejovských 
lesov si skuto�ne odpo�iniem, len tichý pokoj domova mi prinavráti 
stratené sily.“2

Bibliogra� a: 

1 FECSKOVÁ, S.: Promenádne koncerty od �ias Bélu Kélera po sú�as-
nos�, alebo mýty a realita v prístupe k odkazu tohto hudobného sklada-
te�a a bardejovského rodáka. In: Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kéle-
ra z poh�adu muzikológov a interpretov 21. storo�ia. (ed. K. Med�anský). 
Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladate�a, bardejov-
ského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedi�stva, Bardejov 
19. 11. 2012, Prešov: FF PU 2013. 
2 BUBÁK. P.: Béla Kéler – osud hudobníka a jeho pozostalosti. In: Barde-
jovské novosti, ro�. 21, �. 6 a 7/2010, s. 3. 
http://www.muzeumbardejov.sk/keler/subpages/audio.htm
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Pravdaže, ústna tradícia má tú nevýhodu, že 
skres�uje, teda vlastne degeneruje, ale zasa má 
aj výhodu, že sa rozvíja, obohacuje. Akoko�vek, 
z h�adiska trvalého zachytenia okamihu je 
vždy nepresná. Mladšou podobou zachytenia 
zvuku – re�i, spevu i hudby – je písmo a no-
tové písmo so všetkými predchodcami. Aj tie 
však majú nevýhodu, že zachytia iba �as� 
toho, �o po�ujeme, a folkloristi dobre vedia, že 
ani najdokonalejší notový zápis nepodáva do 
detailov presný obraz o pôvodnom hudobnom 
prejave, tobôž o jeho konkrétnej realizácii.

Mechanické hudobné nástroje 
a prvé nahrávacie zariadenia

Už dávno sa �udia pokúšali zostroji� prístroj �i 
mechanizmus, ktorý by dokázal reprodukova� 
zvuk. Jedným z najznámejších vynálezov prie-
kopníka hydrauliky a pneumatiky, starogréc-
keho fyzika Ktesibia (285–222 pred n. l.), pôso-
biaceho v egyptskej Alexandrii, je hydraulos 
�i machina hydraulica – hydraulický organ, 
ktorý okrem výtvarných zobrazení a archeolo-
gických nálezov poznáme z podrobného opisu 
z 1. stor. n. l. od Vitruvia a zo 16. storo�ia od 
Isaaca Newtona. Hydraulos bol v skuto�nosti 
prvým organom (Ktesibios vynašiel aj klá-

vesnicu) a v�aka hydraulickej regulácii mal 
v porovnaní s dnešnými organmi trojnásobný 
tlak vzduchu v píš�alách, takže znel napriek 
neve�kým rozmerom mohutne. Ktesibios zdo-
konalil aj vodné hodiny (klepsydry) a napokon 
tieto vynálezy spojil do hracích hodín (jeho 
�alším objavom bolo automatické zariadenie 
na odbíjanie hodín). Od 14. storo�ia zostrojova-
li majstri rôzne mechanické hudobné nástroje 
a zvonkohry, ktoré �ítali melódiu zazname-
nanú klincami, kolíkmi, zárezmi �i dierami 
na rôznych kotú�och, valcoch a pásoch. Azda 
vrcholom týchto úsilí je panharmonikon 
(predchodca orchestriónu) Johanna Nepomu-
ka Mälzela z roku 1805, ktorý zastúpil 42 hu-
dobníkov a pre ktorý komponoval aj Ludwig 
van Beethoven. V 18. a 19. storo�í boli rozšírené 
rôzne hodinové hracie stroj�eky a hodinárski 
majstri dokázali nahovori� na komponovanie 
pre tieto automaty skladate�ov ako Beethoven, 
Mozart �i Haydn. Zaujímavé je, že stroj�eky 
�asto hrali i �udové melódie. Všetky tieto efekt-
né vynálezy mali jedno spolo�né – neboli ur-
�ené na zaznamenávanie zvuku a hudby, ale 
na �ubovo�né reprodukovanie melódie, ktorú 
ich ktosi „nau�il“ zahra�. V�aka nim si mohol 
doma �i v spolo�nosti pre potešenie vyhráva� 
hocijaký hudobný nedouk.

Kdesi na hranici medzi mechanickými hu-
dobnými nástrojmi a skuto�nými prístrojmi 
na záznam zvuku je mechanický klavír vy-
nájdený v 18. storo�í, ktorého perforovaný 
pás vznikol prostredníctvom skuto�nej hry 
klaviristu. Po spustení pásu ten istý klavír 
pomerne verne (a s pôvodnou kvalitou zvuku) 
reprodukoval hru konkrétneho interpreta. 
George Gershwin nahrával na mechanický 
klavír v rokoch 1916–1933 a v USA sa tento ná-
stroj vyrábal do roku 1951.
Ako prvý prístroj na nahrávanie zvuku spo-
mínajú dejiny Edisonov fonograf patentovaný 
v roku 1877, no nieko�ko mesiacov pred Ediso-
nom predstavil podobný prístroj francúzsky 
básnik a vynálezca, bohém Charles Cros. 
Francúzsky patentový úrad jeho návrh ne-
prijal a Edison ho v zásade prevzal vo svojom 
projekte fonografu. Ke� v roku 1888 Cros ako 
36-ro�ný zomieral v chudobe a zabudnutí, 
v jeho povzdychu bola zmienka o „príkladnej 
vedeckej tyranii kapitálu“. Edison akoby mu v 
roku 1889 nepriamo odpovedal: „Je ve�mi jedno-
duché vynachádza� prekvapujúce veci. �ažkos� 
spo�íva v tom, aby sme ich zdokonalili a dali im 
komer�nú hodnotu. A práve tým sa zaoberám.“
Ale bol tu ešte jeden vynález neuznaného 
francúzskeho vedca: už v roku 1857 zostrojil 

Édouard-Léon Scott de Martinville prístroj 
s názvom fonoautograf. Pod�a nákresov sa 
podobá na fonograf, rozdiel je iba v tom, že 
zvuk zapisuje štetinou z diviaka na papierový 
valec pokrytý sadzami. A v tom je aj jeho ne-
výhoda – nedá sa nijako mechanicky prehra�. 
Tento problém riešil práve vynález Charlesa 
Crosa, ktorý chcel prenies� Scottove nahrávky 
fotorytinou na kovový podklad. Skuto�ne pre-
hra� Scottove nahrávky sa podarilo až v roku 
2008 v�aka virtuálnej prenoske, ktorú použili 
bádatelia organizácie First Sounds (Lawren-
ce Berkeley National Laboratory) v Berkeley 
v Kalifornii. Po 148 rokoch tak priznali Fran-
cúzom prvenstvo v nahrávaní (hoci nie aj 
v prehrávaní) zvuku. Spo�iatku to vyzeralo, 
že Édouard-Léon Scott nahral diev�atko, azda 
svoju dcéru, ktorá spievala �udovú piese� 
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Zastaviť čas, zachytiť chvíľu, zanechať stopu – to sú prastaré túžby, ktoré sú 
človeku vlastné od nepamäti. Boli prítomné pri vzniku prvej kresby, obrazu, sochy, 
znaku i písma. Z tohto hľadiska sa nám môže zdať konkrétna túžba zachytiť 
zvuk pomerne mladá. Ale jej najstaršou podobou je vlastne ústna tradícia – či už 
v rozprávaní, v speve, či v hudbe. 

Marián MINÁRIK

Nahrávanie folklóru 
na území Slovenska
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Édouard-Léon Scott de 
Martinville (foto: archív)
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Au clair de la lune. V roku 2009 tí istí bádatelia 
v Scottových poznámkach objavili, že spieval 
sám vynálezca. Bolo teda jasné, že jeho kalib-
rácia rýchlosti, v�aka ktorej sa dá vyrovna� 
i kolísanie spôsobené ru�ným otá�aním 
k�uky, nemá by� 500 Hz, ale 250 Hz. Svet tak 
prišiel o romantickú predstavu o spievajúcom 
diev�atku a namiesto desiatich sekúnd získal 
dvadsa�sekundovú nahrávku z roku 1860. 
Ke� sa tla�iarenský robotník Édouard-Léon 
Scott dozvedel o Edisonovom vynáleze, v roku 
1878, krátko pred smr�ou, napísal: „Za všetku 
námahu si nežiadam inú odmenu, iba aby sa 
pri tomto vynáleze spomenulo aj moje meno.“ 
Toto želanie sa mu splnilo až v roku 2008. 
A pre nás je zaujímavou aj skuto�nos�, že už 
na prvej zvukovej nahrávke na svete je zazna-
menaná �udová piese�.

Na Edisonov fonograf patentovaný v januári 
1878 zareagoval Charles Cros už 1. mája �al-
ším patentom, v ktorom rieši rozmnožovanie 
nahrávok lisovaním aj proces magnetického 
nahrávania zvuku. Rozmnožovanie nahrávok 
na komer�né ú�ely nemal Edison ešte dlho 
vyriešené; istý spevák sa s�ažoval, že rovnakú 
piese� musel nahráva� 20-krát dopoludnia 
i popoludní, pri�om musel spieva� ve�mi hlas-
no, aby ho zachytilo 13 trúb nahrávacích fono-
grafov. V�aka Bellovej pomoci sa Edisonovi po-
darilo v roku 1909 predži� záznam z dvoch na 
štyri minúty a pomocou pantografu – za cenu 
zníženia kvality – nahráva� naraz 25 val�ekov. 
�alší patent Charlesa Crosa, magnetické na-
hrávanie, sa v praxi presadzoval až v medzi-
vojnovom a najmä povojnovom období.
Z priekopníckych �ias nahrávania zvuku 
treba spomenú� gramofón Emila Berlinera 
z roku 1887. Od fonografu sa odlišoval predo-
všetkým tvarom záznamového média, plo-
chými kotú�mi – plat�ami. Mali výhodu pri 
rozmnožovaní lisovaním a pri usklad�ovaní, 
Berliner zdokonalil aj ich mechanickú odol-
nos�. Horizontálny záznam menej podliehal 
opotrebovaniu ako vertikálny záznam na 
val�ekoch. Rýchlos� otá�ania sa spomalila 
zo 160 otá�ok za minútu (fonograf) na polo-
vi�nú osemdesiatku, neskôr sa ustálila na 78 
na štandardných gramofónových platniach, 
ktoré sa lisovali ešte do 50.–60. rokov 20. 
storo�ia. V�aka dvom stranám platne sa dž-
ka nahrávky predžila (dvakrát 3-5 minút). 
Napriek mnohým nedostatkom mal fonograf 
v porovnaní s gramofónom ve�kú výhodu. Bol 
od za�iatku pripravený na pohotové nahrá-
vanie, pretože k nemu dodávali okrem pre-
hrávacej i nahrávaciu prenosku, dokonca aj 

nožík na zoškrabanie starej nahrávky, takže 
voskový val�ek bolo možné použi� až trikrát. 
Pre tieto skuto�nosti zaujal už na prelome 
storo�í etnomuzikológov v rôznych krajinách, 
medzi ktorými nechýbalo ani Slovensko. 

Prvé nahrávky folklóru vo svete

Vynájdenie fonografu �asovo nadväzuje na 
obdobie intenzívneho záujmu romantikov 
o folklór. Vplyv Herderovej � lozo� e prebudil 
záujem o �udovú piese� nielen v Nemecku, ale 
aj v iných krajinách. Ve�kú zberate�skú akciu 
zorganizoval v Rakúsku arcivojvoda Ján, ktorý 
zhromaž�oval charakteristiky �udových hier, 
zábav, piesní a tancov. V roku 1819 za�al vo 
Viedni tajomník Spolo�nosti priate�ov hudby 
Joseph von Sonnleitner organizova� akciu za-

meranú na zber �udovej hudby. Záchranné zbe-
rate�ské aktivity vrcholili koncom 19. storo�ia. 
U nás do tohto prúdu zapadá vydávanie Sloven-
ských spevov od roku 1880. Intelektuáli si uve-
domili hrozbu narušenia pamäti, prerušenia 
tradícií, ktorú spôsobovali prudko postupujúce 
industrializácia a urbanizácia. Znovu a znovu 
sa objavovali obavy z vymierania folklóru. Et-

nogra� a a etnológia ešte neboli univerzitnými 
disciplínami, preto si jednotliví bádatelia sami 
vypracovávali metodológiu zberu, ale aj zhod-
notenia jestvujúcich zbierok, publikovaných 
spevníkov i rukopisov. Ruská hudobná folklo-
ristka Jevgenija Li�ovová (vä�šinou uvádzaná 
nesprávne ako Lineva) k tomu zaujala v správe 
z III. Kongresu Medzinárodnej hudobnej spolo�-
nosti vo Viedni v roku 1909 jednozna�ný postoj: 
„Všetky spomínané publikácie (spevníky at�.) 
majú jednu spolo�nú chybu: tomuto materiálu 
nemôžeme v plnej miere dôverova�, pretože – na 
rozdiel od dneška – sa v tých �asoch nepoužíval 
fonograf, preto notácia improvizovaného hudob-
ného prejavu nebola celkom presná.“

Pri zrode využitia fonografu v etnomuzikológii 
boli nahrávky Indiánov. V roku 1889 nahrával 
Jesse Walter Fewkes piesne a rozprávanie 
Indiánov z kme�ov Zuniov a Passamakvoddy-
ov. Ich analýzou sa v roku 1892 zaoberal Carl 
Stumpf, ktorý bol jedným z iniciátorov zalo-
ženia fonogra� ckého archívu v Berlíne (1900). 
James Mooney nahrával v roku 1894 indián-
ske kmene Arapahov a Koman�ov, z �alších 
amerických zberate�ov spome�me Francka 
C. Specka (Ju�iovia, 1900), ten istý kme� na-
hrávala aj Natalie Curtis (1903). Už v roku 1897 
vznikli nahrávky viachlasného spevu v Rus-
ku (Jevgenija Li�ovová), po nej prišli �alší 
európski zberatelia: Ma�ar Béla Vikár (1898), 
Francúz Léon Azoulay (1900), Slovák Karol 
Anton Medvecký (1901), Angli�an Cecil Sharp 
a Percy Grainger, nesmieme zabudnú� ani na 

skladate�ov Bélu Bartóka �i Leoša Janá�ka, 
ktorých záujem sa sústredil aj na Slovensko. 
V Chorvátsku nahrával Milan Rešetar, v Bosne 
a Hercegovine Matija Murko, medzi Chorvátmi 
na Morave František Pospíšil, k priekopníkom 
nahrávania rakúskeho folklóru patril Franz 
Scheirl. Prvé fonogra� cké nahrávky z Afriky 
sú pravdepodobne z roku 1902.

Je prirodzené, že v súvis-
losti s novým spôsobom 
zbierania a zhromaž�o-
vania študijného mate-
riálu bolo treba uvažova� 
aj o jeho sprístup�ovaní 
a uchovávaní. Zakladatelia 
prvých fonoték (�i „archí-
vov fonogramov“) si od 
za�iatku uvedomovali dva 
základné ciele. Archívy by 
mali poskytova� bádate�om 
materiál na dôkladné štú-
dium, aké nie je možné bez 
opakovaného po�úvania, 

ale mali by by� aj miestom, kde sa nahrávky 
ako stopy a svedectvá doby uchovajú pre �alšie 
generácie. Najstarší vedecký zvukový archív 
vznikol v roku 1899 vo Viedni, v roku 1900 bolo 
založené Fonogra� cké múzeum Antropologic-
kej spolo�nosti v Paríži, Archív fonogramov 
v Berlíne a neskôr aj v Petrohrade.

Prvá vedecká fonotéka 

Archív fonogramov Rakúskej akadémie vied 
vo Viedni (Phonogrammarchiv) bol založený 
27. apríla 1899 ako vedecký archív zvukov. 
Jedným z iniciátorov bol fyziológ Siegmund 
Exner-Ewarten, ktorý sa stal prvým predse-

Fonoautograf (foto: archív) Édouard-Léon Scott de Martinville – 
fonoautograf, 1857 (foto: archív)

Edisonov fonograf (foto: archív) Valček na nahrávanie (foto: archív) Phonogrammarchiv Viedeň – 
archívny fonograf (foto: archív)

Ch. Cros (foto: archív) T. A. Edison s veľkým fonografom (foto: archív)
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dom archívnej komisie. Úlohou archívu bolo 
zhromaž�ovanie zvukových záznamov re�i, 
hlasových portrétov osobností, hudby, neskôr 
aj rôznych zvukov. Mimoriadny dôraz od za-
�iatku kládli na dôkladnú dokumentáciu. Ku 
každej nahrávke bol priložený podrobný pro-
tokol s osobnými údajmi informátorov (meno, 
vek, pohlavie, zamestnanie, miesto narodenia, 
bydlisko, absolvované cesty, údaje o rodi�och), 
dátumom a miestom nahrávania, obsahom 
nahrávky, menom zberate�a a technickými 
poznámkami. Na tla�ive je aj priestor na pod-
robnú správu o obsahu nahrávky a na prepis 
textov i nápevov. Pokyny ur�ujú, že zberate� 
má nahrávku najprv dobre pripravi�, doho-
vori� sa s informátorom a pred nahrávaním 
prednes vyskúša� – aj preto, aby sa vmestil na 
dvojminútový val�ek.
S pravidelným nahrávaním sa za�alo v roku 
1901, ke� bol skonštruovaný archívny fono-
graf (Archiv-Phonograph), ktorý sa napriek 
svojej hmotnosti (45 kg) používal aj v teréne. 
Nahrával na ploché platne ako gramofón, 

zápis bol však vertikálny ako na fonografe 
(gramofónová plat�a má horizontálny zá-
pis). Tento prístroj umož�oval jednoduché 
nahrávanie plochých platní, z ktorých sa 
dali robi� matrice, aby bolo možné záznam 
v budúcnosti znovu kopírova� a uchováva�. 
Bežný gramofónový záznam bol náro�nejší 
a využíval sa skôr v štúdiových podmienkach 
na komer�né ciele. Vo vä�šom rozsahu sa 
uplatnil až na prelome 20. a 30. rokov 20. sto-
ro�ia v �eskoslovensku a neskôr v Rumunsku. 
(Hbkový záznam používal aj Edison, ke� 
za�al vyrába� ploché gramofónové platne 
Edison Diamond Disc, a do polovice 20. rokov 
ho používala � rma Pathé – na platne tak 
mohla pantografom jednoducho prepisova� 
nahrávky z fonogra� ckých val�ekov.) V roku 
1926 za�al Phonogrammarchiv pri štúdiovom 
nahrávaní popri fonografoch využíva� me-
chanický gramofónový záznam, v roku 1931 
bol zavedený elektrický záznam. Od roku 1951 
sa za�al používa� magnetofónový záznam, od 
1958 aj prenosné magnetofóny na batériové 
napájanie. Prvé digitálne záznamy boli zho-
tovené v roku 1985, formát R-DAT zavedený 
v roku 1990 bol neskôr nahradilo nahrávanie 
na pamä�ové karty �i pevné disky. Ako prvé 
sa vo viedenskom archíve objavili nahrávky 
rozprávania v nem�ine a jej náre�iach, v ru-

mun�ine, valón�ine a v japon�ine a hlasové 
portréty známych osobností. V teréne bol ar-
chívny fonograf otestovaný v Chorvátsku, na 
ostrove Lesbos a v Brazílii. Zbierky �alej rozši-
rovali bádatelia z najrôznejších odborov, ktorí 
si archívny fonograf poži�iavali na expedície 
a popri re�ových a hudobných nahrávkach 
pribudli napríklad záznamy s tematikou bio-
lógie �i meteorológie.
Spo�iatku sa pozornos� sústredila na mimo-
európske zábery: nahrávky Indiánov Guaraniov 
od botanika Richarda Wettsteina (1901), z Indie 
od meteorológa Felixa Mariu von Exner-Erwar-
ten, syna prvého predsedu archívu (1904–1905), 
z Novej Guiney (1904–1906) a od Khoisanov z Ka-
lahari (1908) od lekára a antropológa Rudolpha 
Pöcha. Etnológ Rudolf Trebitsch nahrával 
v Grónsku (1906), v Európe medzi keltskými ná-
rodnos�ami (1907–1909) a u Baskov (1913). Z roku 
1909 pochádzajú nahrávky z Kaukazu (jazyko-
vedec a etnológ Adolf Dirr) a z Mongolska (ugro-
� nista Gustaf John Ramstedt a misionár páter 
Joseph van Oost), v tom istom roku nahrával 

hebrejské liturgické spevy muzikológ chasan 
Abraham Zvi Idelsohn. Zo zbierky „hlasových 
portrétov“ je azda najznámejšia nahrávka cisá-
ra Františka Jozefa I.
Hoci Phonogrammarchiv vo Viedni vzni-
kol v za�iatkoch rakúskej komparatívnej 
muzikológie (Richard Wallaschek, Eduard 
Hanslick, Guido Adler) a narastajúceho ve-
deckého záujmu o hudobné oblasti, ktoré sú 
predmetom etnomuzikologického výskumu 
(hudba prírodných národov, hudba vysokých 
kultúr, hudobný folklór), zvukový záznam 
sa ako študijný materiál pre muzikológov 
nepresadzoval celkom jednoducho. Od roku 
1902 prebiehala ve�kolepá o� ciálna akcia 
	udová piese� v Rakúsku, ktorej cie�om malo 
by� publikovanie mnohozväzkového súboru 
spevníkov s pies�ami všetkých národov Ra-
kúskej monarchie. Práce prebiehali na jednej 
strane prostredníctvom zhromaž�ovania 
jestvujúcich vydaných a rukopisných zbierok 
piesní a zapisovaním pod�a spevu interpretov 
odporú�aných miestnymi u�ite�mi a farármi, 
vedeckejšie smerovanie sa pridržiavalo práce 
v teréne aj s využívaním fonografu ako nevy-
hnutného prostriedku na získanie objektív-
nych prame�ov použite�ných na transkripciu 
nápevov. Publikovanie projektu bolo, žia�, 
zverené súkromnému vydavate�stvu, ktoré 

trvalo na jeho komer�nej orientácii. Preto sa 
už v decembri 1902 muzikológ Guido Adler na 
spoluprácu s vydavate�stvom s�ažoval a od-
volával sa na podmienky práce v Anglicku 
a v Rusku, kde sa dôsledne dodržiaval vedecký 
program. Projekt mal viacero verzií pokynov 
a dotazníkov na zbieranie, autormi boli naprí-
klad vedúci projektu Joseph Pommer �i jeho 
spolupracovník Leoš Janá�ek. Kým Janá�ek 
bol prívržencom fonografu a sám ho neskôr 
využíval, Pommer zabránil spolupráci 	udo-
vej piesne v Rakúsku s viedenským archívom 
fonogramov. V polemike so znalcom �udovej 
piesne Franzom Scheirlom, ktorý v roku 1906 
napísal �lánok o význame fonografu pri vý-
skume �udovej hudby, a s asistentom archívu, 
lingvistom Hansom Pollakom, argumentoval 
Pommer tým, že fonograf pri zapisovaní ne-
nahradí skúseného hudobníka a že prístroj 
svojou prítomnos�ou vytvára atmosféru odrá-
dzajúcu od spevu. Objektívnym nedostatkom 
bola nízka technická kvalita záznamu, ktorá 
�asto zaprí�inila nezrozumite�nos� textu. 

V prvom období preja-
vili záujem o fonograf 
najmä jazykovedci. 
Ke� sa v roku 1901 
vybral lingvista Paul 
Kretschmer na ostrov 
Lesbos, aby zhotovil na-
hrávky tamojšieho gréc-
keho náre�ia, zistil, že 
informátori sa cítia istej-
šie pri speve ako pri re�i. 
Preto priniesol z expedí-
cie iba nahrávky piesní 
a fonograf odporú�al do 
pozornosti zberate�ov 
pies�ového folklóru, 

ktorým spolu s písomným záznamom textu po-
skytne ove�a lepšie služby. Žia�, Joseph Pommer 
odmietal podobné argumentácie svojich spolu-
pracovníkov, a tým prekazil možnos� vybudova� 
jedine�ný zvukový archív národov žijúcich na 
území vtedajšej Rakúskej monarchie.
V sú�asnosti je vo viedenskom Archíve fono-
gramov uložených 71 000 nahrávok v trvaní 
12 500 hodín, z �oho je približne 1 400 hodín vi-
deozáznamov, ktorých archivácii sa inštitúcia 
venuje od roku 1991. Historický fond archívu 
z obdobia 1899–1950 bol v roku 1999 zapísaný 
do zoznamu UNESCO Pamä� sveta a Phono-
grammarchiv jednotlivé zbierky publikuje na 
CD aj s príslušnou dokumentáciou.
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Workoholik

Aký mala podľa vás vplyv homosexu-
alita na jeho hudbu?
Nemôže existova� iba jediný prejav homose-
xuality v tvorbe, pretože neexistuje jediný 
spôsob vnímania homosexuality samotný-
mi homosexuálmi. Existuje však jeden typ 
neurózy, ktorý sa prejavuje u homosexuálov 
realizujúcich sa vo sfére umenia, a to abso-
lútne nezávisle od ich temperamentu. Je to 
workoholizmus, tendencia k racionalizácii 
tvorivého procesu a sú�asne k jeho odcudze-
niu. Tvorba sa mení na továre�. Môžete to 
pozorova� u takých rôznorodých umelcov-
homosexuálov, akými boli Cage, Fassbinder 
�i Warhol.

Prečo spájať workoholickú neurózu 
práve s homosexualitou? Rembrandt, 
Prigov, Bergman, Šostakovič či Trigorin 
„skákali z jednej hrazdy na druhú“, začí-
nali nové dielo hneď, ako dokončili pred-
chádzajúce. Možno za tým snáď vidieť 
strach zo smrti?

Áno, iste; napriek tomu však majú umelci-
homosexuáli pracovnú sobotu �astejšie než 
iní, nahrádzajú si tým rodinu a spolo�nos�. 
Z potreby náhradnej rodiny sa neraz rodia 
ve�mi zaujímavé projekty. Napríklad The 
Factory Warhola, Saisons russes v Paríži, 
alebo � ak spomenieme skromnejší 
príklad � krúžok básnika-expresionistu 
Stefana Georgeho. Piotr Ilji�, súdiac pod�a 
všetkého, necítil potrebu spolo�nosti, no 
cítil potrebu práce ako akéhosi ideálneho 
priestoru, oddeleného od ostatného života. 
Pozrite sa na jeho pracovný stôl v Kline � je 
z prostého vyrezávaného dreva a jasne sa 
odlišuje od ostatného nábytku v dome. 
Pod�a všetkého mal v�aka podpore Nadeždy 
Filaretovny von Meck takýto ideálny 
priestor, možnos� pokojne pracova� mala 
ur�ujúci vplyv tak na jeho produktívnos�, 
ako aj modus jeho tvorby.

O akom mode hovoríte?
O továrenskom. „Teraz oddychujem a nepí-
šem ni�, iba romansy.“ Táto veta z jeho ko-
rešpondencie sa mi vždy pá�ila.

Paradox

Nakoľko je Čajkovského biografia 
dôležitá? Treba poznať okolnosti jeho 
života, aby sme mohli lepšie tlmočiť to, 
čo napísal?
Myslím si, že by nám bol �ajkovskij pov�a�-
ný, keby sme charakter jeho diel nespájali 
s udalos�ami z jeho biogra� e. Sú veci, pri 
ktorých sám poukazuje na okolnosti vzniku: 
napríklad Klavírne trio op. 50 s epigrafom 
„Na pamiatku ve�kého umelca“. Existujú listy 
alebo zachytené výroky z �ias práce na Piatej 
symfónii, ktoré sná� môžu nejako objasni� 
charakter hudby. No pod�a m�a predstavuje 
jeho hudba omnoho viac než akéko�vek bio-
gra� cké okolnosti, z ktorých sa zrodila.

Popovému alebo rockovému inter-
pretovi sú všelijaké prešľapy v osobnom 
živote prepáčené, no ak sa vec týka kla-
sikov, vtedy sa zvyknú antisemitizmus či 
sexuálne záľuby nivelizovať alebo zredu-
kovať na trápne nedorozumenie. Alebo 
tu ide o určitý historický odstup, ktorý 

V letnom dvojčísle sme priniesli preklad úryvkov z rozhovoru so skladateľom a teoretikom Sergejom Nevským o Igorovi 
Stravinskom z knihy Poste restante Dmitrija Baviľského, nedávno ovenčenej prestížnou Cenou Andreja Bielého 
a venovanej pamiatke skladateľa Georgija Dorochova. Materiál zaznamenal pozitívny čitateľský ohlas, preto v zimnom 
dvojčísle prinášame ďalší rozhovor z rovnakej publikácie, tentokrát venovaný nemenej zaujímavej osobnosti dejín ruskej 
hudby – Piotrovi Iljičovi Čajkovskému.

Poste restante II. 
Rozhovory so súčasnými 
skladateľmi

O Čajkovskom 
so Sergejom 
Nevským

Dmitrij BAVIĽSKIJ
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sa zmieruje s „nedokonalosťou“ géniov 
minulosti? Filharmonickí poslucháči po-
žadujú bojkotovanie koncertov orchestra, 
ktorého šéf čelí obvineniam z pedofílie, no 
pritom prirodzene obľubujú Balthusove 
obrazy a svojim deťom čítajú Alicu v kraji-
ne zázrakov, bez strachu, že by sa nakazili 
niečím obscénnym.
Pod�a m�a miešate celkom rozli�né veci. 
Presved�enia, umelecké spracovanie a spô-
sob života. Existuje ve�mi jednoduché krité-
rium na hodnotenie konania �loveka, a to 
pod�a toho, �i toto konanie spôsobuje nie-
komu trápenie. Ak áno, potom beda! Práve 
tento moment môže by� dôvodom pre vpád 
do súkromia kohoko�vek � rockového spe-
váka, politika, inštalatéra, � lharmonického 
hudobníka. Nie je medzi nimi žiadny roz-
diel. Všetko, �o vieme o �ajkovskom (a iste 
mi dáte zapravdu, že vieme ve�mi málo), nás 
núti predpoklada�, že sám trpel viac, než by 
spôsoboval utrpenie druhým. To nám dovo-
�uje pristupova� k nemu so súcitom. Navyše 
sa mi zdá, že problém tkvie hlbšie než vo 
vami opísaných prípadoch „inakosti“, a síce 
vo vulgarizácii, v zjednodušení toho, �o na-
zývame kultúrou, a v snahe vydáva� nejaký 
historický okamih, �iastkový poh�ad za ab-
solútnu, nemennú, univerzálnu pravdu.

Čo tým chcete povedať?
Predstavme si hudobníka, špecializujúceho 
sa na popularizáciu národného kultúrneho 
dedi�stva. V každej kultúre sa taký nájde; 
v Nemecku to napríklad skvele robil Chris-
tian Thielemann. A všetko je v poriadku, 
pokým náš myslený hudobník neza�ne 
vystupova� v tla�i s prekvapivými vyhlá-
seniami, že iba hudba, ktorou sa zaoberá 
on, je jedinou peknou a za hranicami tohto 
historického výseku za�ína úpadok a degra-
dácia. Pochopite�ne, ide tu o ideu vytesnenia 
skuto�nosti, že tisíce rokov trvajúca história 
európskej hudby je bohatšia a zaujímavejšia 
než akýko�vek jej fragment. Skuto�nos�, 
hoci vytesnená radikálnym spôsobom, si 
skôr �i neskôr vyžiada kompenzáciu, a to tú 
najprekvapujúcejšiu. Takže ak z �asu na �as 
objavia našich hlásate�ov krásna v bordeli, 
ktorý je tak �aleko, že doty�ní nie sú schop-
ní poveda� ani pár slov v jazyku krajiny, kde 
sa bordel nachádza, nie je to paradox, ale 
skôr prirodzený vývoj udalostí. Rovnako je 
to s antisemitizmom. Všetky obžaloby Wag-
nera, po�ínajúc Nietzschem a G. B. Shawom 
a Stravinským kon�iac, nesúviseli až tak 
s jeho antisemitizmom, ako s jeho vulgár-
nos�ou. No na to, aby ste démonizovali neja-
ký národ, potrebujete ma� vulgárne nasta-
venie mysle. Preto sa obávam, že v dejinách 
umenia nájdeme menej paradoxov, ako by 
sme si mohli pria�.

A Čajkovskij sa vám nejaví ako takýto 
paradox?
Samozrejme, �ajkovskij je paradoxom. Preto-
že �lovek nechápe, ako funguje jeho hudba. 
Je možné, že pre dnešného posluchá�a to do 

istej miery súvisí s tým, že �ajkovskij bol, 
ako inak, skladate�om 19. storo�ia. Ide o to, 
že v 19. storo�í sa neoby�ajne premenil ma-
teriál, no pritom v inštrumentálnej hudbe 
prakticky nevznikali nové formy, ktoré by 
mu zodpovedali, tak, ako to bolo v klasiciz-
me �i baroku. Jediným vážnejším objavom 
epochy bolo zjednotenie sonáty a symfonic-
kého cyklu, vymyslené Lisztom (Ameri�ania 
ho nazývajú formou s dvojitou funkciou), 
a klavírny cyklus s prekomponovanou dra-
maturgiou typu Schumannovho Karnevalu 
alebo Musorgského Kartiniek. Preto, ke� 
skladate� v druhej polovici 19. storo�ia píše 
symfóniu, nevyhnutne sa snaží uvies� nový, 
plastický, melodicky výrazný materiál do 

formálneho rámca, ktorý bol minimálne 
sto rokov starý. A ke� po�úvame symfóniu 
napísanú po roku 1850, hovoríme si: OK, po-
malá introdukcia odznela, teraz nasleduje 
oblas� hlavnej témy, potom téma rodných 
krajov � ak chcete, téma ruskej duše. A teraz 
tu máme rozvedenie s kontrapuktickým 
spojením dvoch tém a dramatickým kon-
� iktom krásneho s ošklivým a tak �alej. 
„No surprises“, ako by povedal Thom Yorke. 
Formy, v ktorých písali Dvo
ák, Brahms, �aj-
kovskij, Tanejev, Bruckner a iní dobrí �udia, 
boli m�tve už v momente, kedy po nich siah-
li. A ja si myslím, že všetci to chápali a každý 
sa s tým vysporiadal po svojom.
�ajkovského práca sa uberala dvoma pro-
tichodnými smermi. Na jednej strane 
experimentoval s dynamizáciou formy – 
s uvo��ovaním štruktúry a jej podriadením 
princípu dynamickej vlny. To bada� obzvláš� 
v dielach, akými sú predohra-fantázia 
Rómeo a Júlia a Šiesta symfónia, v ktorej �aj-
kovskij v princípe stojí na prahu prekonania 
všetkej štruktúry sonátovej formy. Pridajte 
k tomu jeho umenie na�asovania, nanajvýš 
koncentrovaného vyjadrovania, brilantnú 
schopnos� poda� ohromné množstvo infor-
mácie za minimálnu �asovú jednotku, bez 
toho, aby si to posluchá� uvedomoval. To sa 
�ajkovskij nau�il u Mozarta, v ktorého Piatej 
sonáte slovo „coda“ zdobí posledné dva akor-
dy. Vydavate� Jurgenson daroval �ajkovské-
mu na Vianoce kompletné vydanie Mozarto-
vých diel a skladate� tieto noty ve�mi pozor-
ne študoval. Dramatizmus dynamizovanej 
formy v �ajkovského najlepších dielach ide 
ruka v ruke s nesmiernou úspornos�ou. 
Ko�ko taktov trvá oblas� ved�ajšej témy v pr-
vej �asti tejto Šiestej symfónie a ko�ko strán 
má v partitúre Šiestej u Mahlera?
Druhý smer, ktorým sa uberalo �ajkovského 
intenzívne h�adanie, viedol k odcudzeniu 

štruktúry, jej predkladaniu ako nie�oho 
daného. To sa týka všetkých jeho pokusov 
o štylizáciu � raz vydarenejších, inokedy 
menej, no vždy zaujímavých. Je možné, že 
Piková dáma je najzaujímavejším dielom 
Piotra Ilji�a, pretože obe tieto stratégie, dyna-
mizácia aj odcudzenie, sa zrážajú a vytvára-
jú udivujúce hudobné situácie.
No ak hovorím o obnažení štruktúry u �aj-
kovského, nehovorím len o štylizácii, ale aj 
o vyh�adávaní melodických formúl, ktoré 
sú také jednoduché, akoby v nich nebolo 
ni� individuálne. Jeden z jeho najvä�ších 
hitov � zostupná stupnica G dur v pas-de-
deux z druhého dejstva Luská�ika 
 je priam 
vyzývavo prostý. Deje sa tu bežná práca 

génia: vzia� to, �o leží na 
povrchu, �o „ra� nova-
nejší“ sú�asníci odvrhnú 
ako príliš samozrejmé, 
a dovies� to až na hra-
nicu. Pochopite�ne, túto 
samozrejmos�, tento 
„nulový“ materiál treba 
vytvori� nanovo, a touto 
schopnos�ou sa geniálne 

odlišuje od banálneho. Ak porovnáte zostup-
nú durovú stupnicu z Luská�ika so zostupnou 
durovou stupnicou v Ivesovej Nezodpovedanej 
otázke alebo v ... quasi una fantasia... Györ-
gya Kurtága, uvidíte tri navzájom absolútne 
nepodobné riešenia založené na identickom 
„nulovom“ materiáli.

„Obnaženie štruktúry“ znamená to 
isté ako „prezradenie pracovného postu-
pu“?
Áno, hoci v skuto�nosti máme do �inenia 
s celkom iným efektom. Ke� Šklovskij alebo 
Brecht hovoria o odcudzení, snažia sa h�a-
die� na štruktúru diela, ktorej akoby chýbala 
aura bežnej interpretácie, v�aka �omu ob�as 
vzniká iná aura � pá�i sa nám pozera� na 
prácu štruktúry. A �ajkovskij vynachádza 
hrani�ne jednoduché postupy, aby nám uká-
zal auru tam, kde ju neo�akávame. Je to skôr 
odha�ovanie archetypov, práca s nimi.
Ako príklad môžeme uvies� druhú tému z � -
nále spomínanej Šiestej symfónie. Opakujúci 
sa zostupný tetrachord s imitáciou v spodnej 
kvinte alebo oktáve, svojím spôsobom neko-
ne�ný kánon, by mohol by� témou moteta 
alebo omše v 16. storo�í � je to štandardný 
materiál, v tej dobe ve�mi �asto používaný 
pre možnosti pohodlnej kontrapunktickej 
práce. Variant tejto témy sa nachádza v Ba-
chovej Omši h mol (Domine Deus) a Bach 
s ním narába presne tak, ako neskôr �ajkov-
skij � ako s odkazom na historický prama-
teriál. Podobné nekone�né kánony nájdeme 
v pomalých �astiach Mozartových symfónií, 
napríklad v �. 39, a Mozart ich používa vo 
ved�ajších alebo závere�ných úsekoch soná-
tovej formy (v podstate ako rétorickú � gúru – 
circulatio, ktorá sa vyskytuje už u Josquina 
des Prez na vytvorenie napätia pred kaden-
ciou), tá istá elementárna melodická � gúra 
a jej imitácie sa opakujú mnoho ráz. Je to 

PREKLAD

Ak všetci ľudia jazdia autobusmi Liaz alebo 
Ikarus, prestávajú vnímať ich zovňajšok ako 
dizajn a pokladajú ich za danosť, konštantu. 
A tak bol aj Čajkovskij akousi konštantou, 
neustále znejúcim pozadím.
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nekone�ne starý postup. Há�ik je v tom, že 
u �ajkovského znie tento mnohonásobným 
používaním za�ažený materiál ako nie�o úpl-
ne nové, pri�om sila tradície, sú�et konotácií 
zviazaných s materiálom ostáva. Práve toto 
robí �ajkovského zaujímavým pre nás a jeho 
hudbu to vyde�uje z dobového kontextu.

Ktoré žánre v Čajkovského tvorbe sú 
podľa vás najdôležitejšie? Symfonická 
alebo komorná hudba, romansy alebo 
opery a balety? Či snáď inštrumentálna 
alebo pravoslávna zborová hudba? Čo vám 
prichádza na um ako prvé?
Bojím sa, že budem celkom neoriginálny. 
Ako prevažnej vä�šine mojich kolegov a pria-
te�ov, aj mne sa pá�ia Piata a Šiesta symfónia, 
Piková dáma, Luská�ik. Sú to veci, v ktorých 
sa najvyššia úrove� profesionality spája 
s osobnou výpove�ou. Pretože pre profe-
sionálne uspokojenie možno �íslo za �íslom 
po�úva� aj Spiacu krásavicu; tam je všetko 
dokonale urobené. No skuto�ne zaujímavý-
mi sú skôr tie diela, kde prebieha zápas: dra-
maturgická �i mimohudobná idea deformuje 
obvyklú štruktúru.
�ajkovskému sa, ako máloktorému z jeho 
sú�asníkov, darilo dosahova� podobné vý-
sledky v zásadne odlišných žánroch a jeho 
najlepšie veci sa stali mainstreamom, „�u-
dovým výberom“. Aby som sa predsa len 
odlíšil od masy obdivovate�ov, chcel by som 
upozorni� na skladbu Dumka, ideálny psy-
chogram mániodepresívnej psychózy, Prvú 
symfóniu a málo známe romansy na Merež-
kovského texty.

O skromnosti Piotra Iljiča

Nakoľko je Čajkovskij závislý od in-
terpreta? Sú skladatelia, ako napríklad 
Brahms, ktorí sa ako chameleóni menia 
podľa toho, kto ich hrá. Čo sa v tomto oh-
ľade deje s Čajkovským?
(...) Chcel by som pohovori� o �omsi inom. 
Obaja sme vyrástli v Sovietskom zväze v ére 
prvej ropnej krízy a iste si spomínate, že 
vonkajší vzh�ad vä�šiny vecí sa prakticky 
nemenil. Ak všetci �udia jazdia autobusmi 
Liaz alebo Ikarus, prestávajú vníma� ich 
zov�ajšok ako dizajn a pokladajú ich za 
danos�, konštantu. A tak bol aj �ajkovskij 
akousi konštantou, neustále znejúcim poza-
dím. Ke� pochovávali �alšieho generálneho 
tajomníka, �o sme po�úvali? Správne, úvod 
� nále Piatej symfónie. Preto bolo televízne 
vysielanie Labutieho jazera 19. augusta 1991 1 
zo strany Štátneho výboru pre mimoriad-
ne udalosti celkom prirodzené, nešlo len 
o pokus o masovú hypnózu, ale aj o svojské 
zaklínanie, pokus o utvrdenie sa vo svojej 
legitimite.
No a pridajte k tomu fakt, že som študoval na 
hudobnom u�ilišti pri Moskovskom konzer-
vatóriu P. I. �ajkovského a študentské lístky 
nám odovzdávali v jeho domácom múzeu 
v Kline. Na prvom poschodí bola nástenka 
s nadpisom „�ajkovskij pred 100 rokmi“. Kaž-

dý týžde� na �u študenti-teoretici vešali �lá-
no�ky založené na listoch Piotra Ilji�a spred 
sto rokov. Štýl tých listov bol férický, infor-
mácií v nich bolo málo, no študenti si nejako 
poradili. Pri schodišti, blízko vrátnice, visie-
val obrovský portrét Lenina, ktorý po roku 
1991 vymenili za basreliéf s vyobrazením 
�ajkovského, no v zásade všetci vedeli, že to 
bol akoby ten istý �lovek. Miera prítomnosti 
týchto dvoch osobností v našom živote, mie-
ra bombardovania bezvýznamnos�ami z ich 
súkromia (pri zaml�iavaní ur�itých detailov) 
aj miera sakralizácie v oboch prípadoch pre-
kra�ovala únosné medze. A to do istej miery 
uvádzalo vz�ah k obom na spolo�ného meno-
vate�a. Predstavte si, že máte šestnás� rokov, 
privezú vás do �ajkovského domáceho múzea 
v Kline, v pravej chvíli zachráneného v�aka 
sluhovi, ktorý ho odkúpil hne� po sklada-
te�ovej smrti. Spomínam si, že v porovnaní 
s prebujnelos�ou éry konca 19. storo�ia pô-

sobilo zariadenie neoby�ajne zdržanlivo, no 
zárove� mu nechýbal vkus. Avšak celý ten 
„facebook“ na stenách (na každej stene v hos-
�ovskej izbe visí okolo dvadsa� fotogra� í, kto-
ré sme ako študenti teórie museli ovláda� na-
spamä�, napríklad tam bol akýsi Kornejev �i 
Kirejev, hoci si nepamätám, kto to bol a �ím 
sa zaoberal) už trocha odpudzoval. Spomí-
nam si ešte na skladate�ov župan a plátenky, 
obraz Melanchólia (s lunou) v spálni a tiež 
obrovského bronzového kohúta, o ktorom 
nám povedali, že bol darom od herca Lucie-
na Guitryho. Pamä� sa postupne zanášala 
menami a detailmi ako odpadom a o skuto�-

nom �ajkovskom sme nevedeli viac ako pred 
návštevou múzea. Pravdaže, stôl z jednodu-
chého dreva, na ktorom bola napísaná Šiesta 
symfónia, bol istým uspokojením, no všetko 
ostatné... Iste chápete, že jedinou normálnou 
reakciou zdravého dospievajúceho bolo beža� 
kade �ahšie. Pre �udí z našich kruhov praktic-
ky neexistovala možnos� vybudova� si nejaký 
viac-menej nepredpojatý vz�ah tak k osobe 
�ajkovského, ako aj k jeho hudbe.
Bol to kult, naskrz falošný, cez ktorý sme sa 
museli prehrýz�, aby sme �o-to pochopili. 
Jediným �lovekom na u�ilišti, ktorý nám 
priblížil �ajkovského ako skladate�a, bol Vik-
tor Pavlov� Frajonov, autor znamenitej u�eb-
nice polyfónie, ktorého poh�ady na formu 
a kontrapunkt pre mnohých z nás dodnes 
predstavujú etalón. Jeho poznámky k �aj-
kovskému sa vždy týkali detailov; napríklad, 
ke� hovoril o inštrumentácii a tonálnom 
pláne prvej �asti Štvrtej symfónie (po vzo-

stupných malých ter-
ciách), neskôr použitom 
Šostakovi�om v Prvej 
symfónii. Práve tieto 
poh�ady do skladate�skej 
kuchyne nám pomáhali 
uvedomova� si, s auto-
rom akého rangu máme 
do �inenia. Ak sa nemý-
lim, bol to  Frajonov, kto 
nás upozornil na rané 
práce Borisa Asa� eva, 
ešte podpísané menom 
Igor Glebov, ktoré sú 
zmesou teoretických 
analýz a poetických 
esejí. Takýmto spôso-
bom sa naše predstavy 
o �ajkovskom postupne 
spájali ako �asti skla-
da�ky. Moji pokro�ilejší 
spolužiaci sa zachra-
�ovali tým, že z Piotra 
Ilji�a robili protoexisten-
cialistu, tlmo�níka hra-
ni�ných duševných sta-
vov. Hovorievali: „sú tu 
predsa ešte Šiesta symfó-
nia a Piková dáma.“ Áno, 
bolo treba súhlasi�, že 
sú, no celkovo ma v tých 
�asoch hrozne roz�u-
�ovala konven�nos� jeho 

hudby � povinné tri �lánky sekvencie, povin-
ne šestnás�krát tonika v závere �, �o vskutku 
bolo mojou reakciou na napätie medzi for-
mou a materiálom, o ktorom som už hovoril. 
No mohlo to by� aj znakom toho, že moje 
vlastné hudobné myslenie sa ešte dostato�ne 
nevzdialilo od romantického toposu. V de-
vätnástich som opustil krajinu a Kornejev 
a Kirejev navždy upadli do zabudnutia spolu 
s existencializmom.
V za�iatkoch, ke� sme s ruskými priate�mi 
na koncertoch po�uli �ajkovského v inter-
pretácii miestnych dirigentov, mra�ili sme 
sa, nenachádzajúc u nich prežívanie tragé-

PREKLAD



30 1– 2 | 2015

die, práve tej existenciálnosti, ktorá sa nám 
zdala by� jediným ospravedlnením jeho hud-
by. Postupne som si uvedomoval, že tragédie 
v živote Piotra Ilji�a nebolo o ni� viac, ani 
o ni� menej ako v živote iných ve�kých auto-
rov, a hudba stojí za to, aby sme obrátili po-
zornos� práve k nej. Zrazu som si uvedomil, 
že ak ho vsadíme do okruhu nie Korsakova 

a Kjuja, ale Brahmsa, Wagnera, Brucknera 
alebo Dvo
áka, v ni�om v porovnaní s nimi 
nezaostáva. Navyše, s Brahmsom sa nachá-
dza v priamej konkurencii (spolo�ná sféra 
záujmu, premena banálneho, oby�ajného na 
umenie). Možnos� dialógu vytvára tradici-
onalizmus, hojnos� syntaktických konvencií, 
ktorá ma tak dráždila po�as mojej ruskej 
mladosti. Pridržiavanie sa konvencií niekedy 
umož�uje zrete�nejšie artikulova� odlišnos�. 
Pochopil som, že �ajkovskij sa pri zhudob�o-
vaní Goetheho textu (Piese� Mignon) vynašiel 
lepšie ako Beethoven a Schubert. A že v Euró-
pe ho milujú. Ke� som po�as štúdia v Dráž-
�anoch �akával na hodinu, vždy ku mne 
prišla ktorási krásavica zo speváckeho odde-
lenia a pýtala sa: „a �o znamená ,moj kas�or 
v tumane svetit‘?“ � a odchádzala so slovami: 
„Bože, aká nádherná hudba.“
Postupne som v jeho hudbe dokázal doceni� 
cnos� zdržanlivosti, inými slovami úsporné-
ho zaobchádzania s materiálom, spolu s ešte 
zjavnejšou cnos�ou šialenosti a expresivity. 
No pre to bolo treba odís� z Ruska, kde nám 
o „skromnosti Piotra Ilji�a“ rozprávali na kaž-
dej vyu�ovacej hodine. V kone�nom dôsledku 
som pochopil, že �ajkovskij je jedným z ne-
mnohých ruských skladate�ov, ktorí na sto 
percent fungujú v európskom �i priamo sve-
tovom kontexte. A tiež to, že sa v �om spája 
absolútna originalita s profesionalitou, �o je 
spojenie, s ktorým sa nestretávame tak �as-
to, ako sa nám môže zda�. Skrátka, �asom sa 
mi podarilo oddeli� hudbu od literatúry.

Ako môžete porovnávať Čajkovské-
ho s Brahmsom? Veď sú to zjavy celkom 
odlišného rádu. Alebo zo mňa hovorí iba 
šovinizmus?
Ale pre�o šovinizmus? Piotr Vail 2 kedysi spo-
mínal, že na Luská�ikovi odrástla celá Ame-
rika, pretože ho tam hrajú každé Vianoce. 
No a �o sa týka Brahmsa, toho si, úprimne 

povedané, cením ove�a viac ako �ajkovského, 
pretože � ako všetka dobrá nemecká hudba � 
je dialektický. Existuje tu nejaká téza (téma), 
no objavuje sa v takom kontexte (tempo, in-
štrumentácia, kontrapunktické súvislosti), 
že kontext samotný sa ukazuje by� antité-
zou. To je, povedané metaforicky, umenie 
stoicizmu v hudbe, kedy je tragickos� vyjad-
rovania potlá�aná monotónnos�ou, �o nieke-
dy vytvára dokonale osobitý drive. Hovorím 
o skladbách typu Intermezza z Klavírneho 
kvarteta g mol alebo lamenta nivelizovaného 
rýchlym tempom a asymetrickou rytmickou 
organizáciou (v 9/8 takte) alebo � nále Kvinte-
ta f mol �i Prvého klavírneho koncertu.
Pravda, aj u �ajkovského je takej hudby 
viac ako dos�, napríklad celá Piata sym-
fónia. Hrozná hudba � len z tých geniálne 
objavných typov pohybu, z motoriky � nále 
ide mráz po chrbte. Alebo už spomenuté 
Trio. Alebo orchestrálne suity. Brahms a 
�ajkovskij majú mnoho priese�níkov, naj-
mä, ako som už povedal, v umení vystava� 
ve�kú hudbu z elementárneho materiálu. 
A tiež v materiáli samotnom: niektoré �asti, 
napríklad scherzo z Prvej symfónie �ajkov-
ského, akoby napísal Brahms, hoci v poly-
fonickom myslení má Brahms samozrejme 
viac priese�níkov s Tanejevom a Rachma-
ninovom. �ajkovskému táto mnohovrstvo-
vos� a nejednozna�nos� vyjadrovania ob�as 
chýba. Napokon, pri všetkej úcte, ak tak 
možno poveda�, nebol intelektuálom. A to 
po�u�. Druhou vecou je, že �asom sa môžete 

dialektikou a intelektualizmom presýti�, 
a vtedy sa aj najzarytejším znalcom žiada, 
aby „to krachlo“. Ako v Adagiu z Luská�ika. 
Vtedy �ajkovskij uspokojí viac než ostatní 
jeho sú�asníci. A je dobré, že je to tak. A ak 
sa nám niektoré veci v období puberty javili 
ako pubertálne, �asom si ich za�neme váži� 
jednoducho preto, že sú. A milova� ich. Tak 
sa dá �ahko pochopi�, pre�o Ameri�ania tak 
milujú �ajkovského – pre výbuchy energie 
neza�ažené re� exiou. A nakoniec sedíme 
a po�úvame nejakú predohru-fantáziu 
Hamlet. Ak sa nemýlim, �ajkovskij z ne-
meckých skladate�ov uprednost�oval Petra 
Cornelia a jeho kolegov z weimarskej školy, 
z ktorých hudby vanie strach a hrôza.

Čo rozumiete pod Čajkovského neinte-
lektuálnosťou?
Piotr Ilji� �ajkovskij napísal ohromné množ-
stvo ve�mi dobrej a jednoducho geniálnej 
hudby  a tento fakt akoby robil akéko�vek 
výhrady z našej strany zbyto�nými. Ni� nám 
neostal dlžný. Ak ich však mám sformulova� 
trocha presnejšie, ide o niektoré techniky 
a opakovania, po ktorých �ajkovskij celý �as 
siaha a ktoré dnes vyzerajú trocha archaic-
ky. Napríklad obligátne tri �lánky sekvencie. 
To však nie je ani tak problémom �ajkovské-
ho ako problémom jeho epochy, kedy dôraz 
na afekt ide na úkor práce so štruktúrou. 
Po vyše sto rokoch sa štruktúra neraz stáva 
príliš zrete�nou a bráni nám teši� sa z har-
monických alebo melodických objavov. Vše-
tok pátos akejko�vek romantickej hudby spo-
�íva práve na idei unikátnosti toho, �o znie. 
To sa však vo všeobecnosti stráca na pozadí 
skuto�ne ve�kých vecí, v ktorých je táto �rta 
bu� prekonaná, alebo stráca význam. (...)
A má by� skladate� intelektuálom? Áno. 
Skôr áno než nie. Mozart bol vzdelaným 
�lovekom. Haydn �ítal súdobých � lozofov. 
Stravinskij v neskorých rozhovoroch stále 
analyzoval Léviho-Straussa. Vari je to zlé? 
Rozšírená téza o Brucknerovi, že bol hlupá-
�ik, a preto geniálny, je pod�a m�a mýtus. 
Je možné, že ak by Bruckner nemal dve kni-
hy, ako sa o �om hovorí (Bibliu a Sechterovu 
u�ebnicu kontrapunktu), ale tri, menej by 
na�úval svojim priate�om a daroval by nám 
nie devä� symfónií, ale rovno dvanás�. Ale 
hovorme radšej o nie�om pozitívnom, lebo 
pribehnú muzikológovia s trstenicami.
 
Onegin vs. Piková dáma

Môj pohľad možno spochybniť, no 
nazdávam sa, že Čajkovského opus mag-
num je opera Jevgenij Onegin, s dokona-
losťou ktorej sa nemôže nič porovnávať. 
Je to unikátny prípad, v ktorom sa všetko 
vydarilo – hudba, libreto, psychológia, 
a dielo má formotvorný význam už nielen 
pre kultúru, ale samotné Rusko. Súhlasí-
te so mnou?
Myslím si, že je to otázka osobného súznenia 
s dielom, ale aj š�astia na dobrú inscenáciu. 
Ak máme hovori� abstraktne, iste budete 
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súhlasi�, že táto skvelá opera je v ur�itom 
zmysle výsledkom nesprávneho pre�ítania, 
redukcie literárnej predlohy. Alebo, povedané 
menej tvrdo, prenesenia dôrazu: Puškinov 
Onegin je román, mimoriadne zložitá a na 
mnohých postavách založená kompozícia, 
ktorá je nemyslite�ná bez k�ú�ovej postavy – 
autora. Všetko stojí na autorovej dikcii, na 
jeho pozorovaniach, komentároch, detailoch. 
�ajkovskij z románu vynechal priamu re�. 
Ostala love story. Najprv ona jeho a on ju 
neve�mi, potom naopak. A medzi tým – sú-
boj, pri�om sa lyrický hrdina lú�i so životom 

textom, ktorý sám Puškin ozna�il za parodic-
ký, za romantické klišé. A k tomu ohromné 
množstvo dramaturgických postupov, ktoré 
by už pre Puškina, ktorý zomrel tri roky pred 
narodením �ajkovského, boli neoby�ajne 
staromódne. Napríklad všetky tie zbory 
dedin�anov. Sú aj u Puškina (prerušenie prí-
behu v jeho najvzrušujúcejšom momente), 
no u �ajkovského sa dedin�ania objavujú po 
za�iato�nom kvartete, kedy sme sotva videli 
hlavných hrdinov, a vyzerá to ako nevydare-
né splácanie dane tradícii, vložené �íslo. Vô-
bec, u Puškina vystupuje zbor, masa, neoby-
�ajne zriedkavo, aj tre�otriedne postavy sú 
prepracované do detailov. Musorgského v Bo-
risovi táto osobitos� uchvátila a výsledkom 
bola revolúcia v hudobnom divadle: v zbore 
sa objavili sólisti. U �ajkovského je zbor práve 
len masou, sú to „operní mužikovia“, o kto-
rých písal Mande�štam. Ved�ajšie postavy 
v �ajkovského Oneginovi nie sú viac než tie�-
mi � �i Gremin, �i karikatúrny Triquet. Hne� 
je jasné, že autor je sociofób.
Pre�o vo všeobecnosti každý prijíma túto 
operu s nadšením? Lebo nuansy nálad 
a rozpracovanie charakterov tých nie-
ko�kých postáv puškinovského príbehu, 
ktoré skladate�ovi ostali hodné povšimnutia, 
sa mu vydarili hodnoverne. Pri�om túto hod-
novernos� dosahuje prevažne minimálnymi, 
komornými prostriedkami (ak nerátame 
masové scény a známy okamih, kedy sa Ta-
tiana prestane ovláda�). Na jednej strane bol 
Wagner so špeciálnymi efektmi, nevidite�-
ným orchestrom a skuto�ným drakom a tu � 
opera pre študentov, takpovediac seriál pre 
mládež, a pritom sú všetci dojatí a súcitia, 
a tak je tomu dodnes. �alšiu vec, ktorá na 
tejto opere láka, by som charakterizoval ako 
rozostrenos� jej hraníc. Ve�mi zdržanlivé 
zahajovacie gesto (bez fanfárových signálov 
a bez mystiky, takých typických pre roman-

tickú operu) a náhle zakon�enie � akoby 
chcel ešte spieva�, no už je po všetkom. Hud-
ba úvodu je porozosievaná po celom prvom 
obraze, �ím sa stierajú hranice medzi ním 
a zvyškom dejstva. O nie�o radikálnejšie 
opakuje ten istý postup Puccini v Bohéme 
o devätnás� rokov neskôr.
Pokia� ide o záver opery, vždy si spomeniem 
na jednu nemeckú inscenáciu, v ktorej One-
gin po � nálnej fráze naskakuje do ko�iara 
a ten ho unáša zo scény. Vzdelaný režisér 
o�ividne identi� koval Onegina s �ackým.3 
A tak sa v návale náhlivosti neraz stane, že 

spevák sko�í mimo ko�ia-
ra, rýchlo smerujúceho za 
kulisy, a opona sa snaží 
skry� pred nami spevá-
kovo úsilie dohna� ho. 
A tiež si myslím, že priam 
fantastický svetový 
úspech tohto diela súvisí 
s univerzálnos�ou sujetu, 
ktorý, povedzme to pria-
mo, �ajkovskij o�istil od 
Puškina. Kde bola pôvod-
ne „encyklopédia ruského 

života“, ostali „lyrické scény“ � chvalabohu, 
pretože v kone�nom dôsledku tu máme jed-
nu z nemnohých klasických ruských opier, 
pri ktorých si zahrani�ný divák nemusí 
láma� hlavu nad tým, kto sú hlavní hrdino-
via a o �o im ide. Preto v Nemecku uvádzajú 
Onegina neporovnate�ne �astejšie ako Pikovú 
dámu, �o je škoda, lebo Piková dáma sa mi 
javí ako omnoho serióznejšie a hlbšie dielo.

Hudobne alebo psychologicky?
Tam je dobré úplne všetko! Hlavné je, že 
ostala zachovaná polyfonickos� puškinov-
ského rozprávania. Je to triler (o konfron-
tácii �loveka s iracionálnym) aj love story, 
aj príbeh zo svetského života. Celá opera je 
postavená na akcii a protiakcii, ich protipo-
stavenie je dané tak, že výsledkom je jediné 
smerovanie rozprávania, ktoré nás priamo 
a tvrdo privádza k rozuzleniu. Za�ína sa 
podobne ako Onegin, striedaním masových 
scén a ansámblov, no to, �o v Oneginovi vy-
zerá staromódne a chaoticky, tu podlieha 
najprísnejšej logike. Najprv vidíme akési 
nepochopite�né deti, mašírujúce v Letnej 
záhrade, potom skupinu podružných postáv, 
ktoré hovoria o hlavnom hrdinovi, a nako-
niec sa objavuje sám hlavný hrdina. Podobá 
sa to na hollywoodsky triler za�ínajúci poh-
�adom na nehybnú panorámu Manhattanu, 
potom sa kamera priblíži k ulici a nakoniec 
akoby vyde�uje hrdinu z davu. No ozna�iac 
hlavné postavy, Piotr Ilji� nás necháva v ne-
vedomosti, o �om vlastne opera je. Možno 
preto už prvý lyrický monológ Hermana 
(„Jej meno nepoznám“) obsahuje motív troch 
kariet. Hrdinami opery Piková dáma, rov-
nako ako hrdinami rovnomennej novely, 
nie sú iba Herman a Líza, ale aj samotný 
Petrohrad, „podivné ruské mesto“, ako napí-
sal vo svojom znamenitom �lánku Asa� ev, 
„mesto odrazeného svetla“.

Hovorí sa, že skladate� Kabalevskij sa zvykol 
pýta� pionierov: „Deti, aká je to hudba? Veselá 
alebo smutná?“ Prednos�ou Pikovej dámy je, že 
je to �asto nejasné. Vezmite si hudbu za�iatku 
prvého dejstva alebo skvelý duet Poliny a Lízy. 
Má dramaturgickú funkciu, no podchyti� 
jej emocionálne zafarbenie je dos� náro�né. 
Neskôr sa Šostakovi� pokúsil zopakova� túto 
rozdvojenos� a neistotu v scéne v Kazanskom 
sobore v Nose. Samozrejme, sú tam aj �udné 
veci, no neh�adiac na všetky chyby a kon-
vencie 19. storo�ia, hudba zasahuje do hbky 
nášho podvedomia a núti nás sa jej otvori�. 
�iasto�ne to súvisí s tým, že mnohé kon-
vencie sa od po�iatku deklarujú ako konven-
cie � 19. storo�ie robí syntézu 18. storo�ia, a to 
nám otvára možnos� interpretácie. No s�asti, 
a taká je v pozitívnom zmysle schizofrenická 
povaha tejto hudby, to súvisí s faktom, že 
hudba Pikovej dámy je v niektorých momen-
toch vyzývavo sú�asná. Tak je napríklad vy-
stavaná scéna v kasár�ach alebo celé � nále 
opery. Zo zmiešania protichodných tendencií 
sa rodí osobitos� hudby, jej primát pred inými 
�ajkovského dielami.

Preklad: Robert KOLÁŘ

Poznámky:

1 V de�, kedy sa zástancovia tvrdej línie pokúsili 
zvrhnú� Gorba�ova a do moskovských ulíc vošli 
tanky, štátna televízia opakovane vysielala záznam 
Labutieho jazera. (pozn. red.)

2 Rusko-americký novinár a spisovate� (1949�2009), 
pozn. red.

3 A. A. �ackij, hlavná postava satirickej hry Alexan-
dra Gribojedova Útrapy z rozumu; prototyp „zbyto�-
ného �loveka“.

Sergej NEVSKIJ (1972) študoval teóriu na 
hudobnom u�ilišti pri Moskovskom konzervató-
riu, neskôr kompozíciu na Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber v Drážanoch a Uni-
versität der Künste v Berlíne (F. Goldmann). 
Žije v Berlíne a v Moskve. Jeho diela uviedli na 
festivaloch v Donaueschingene, Berliner Festwo-
chen, Wien Modern, Musica Viva, Gaudeamus 
a i. Získal prvú cenu na skladate�skej sú�aži 
v Stuttgarte (2006) a cenu súboru Pro Arte 
(2008). Je autorom komornej hudby, scénickej 
a � lmovej hudby (v spolupráci s režisérom 
Kirillom Serebrennikovom), v roku 2012 mala 
v moskovskom Ve�kom divadle premiéru jeho 
komorná opera Franziskus.

PREKLAD

Postupne som v jeho hudbe dokázal doceniť 
cnosť zdržanlivosti, inými slovami úsporného 
zaobchádzania s materiálom, spolu s ešte 
zjavnejšou cnosťou šialenosti a expresivity. 
No pre to tomu bolo treba odísť z Ruska, kde 
nám o „skromnosti Piotra Iljiča“ rozprávali 
na každej vyučovacej hodine.



Fenomén Boris Turza
Už dvadsaťpäť rokov prešlo od smrti organistu a pedagóga Borisa Turzu (1. 5. 1933–
29. 9. 1989). Odišiel predčasne, vo veku 56 rokov. Aj keď slovo „odišiel“ sa mi v jeho 
prípade zdá nepresné. Boris Turza tak veľmi ovplyvnil nás, svojich žiakov, to, čo robíme 
a ako to robíme; zrejme nielen ja mám pocit, že ma sprevádza celým životom.

Narodil sa v Martine, základnú školu nav-
števoval v rokoch 1939–1945 v Kremnici 
a Žarnovici, gymnázium v rokoch 1945–
1952 v Prievidzi, Lu�enci a v Banskej Bystri-
ci. Jeho mama bola u�ite�ka a otec pracoval 
ako riadite� viacerých lesných podnikov, 
resp. riadite� píly (Žarnovica). Práve zmeny 
otcovho pôsobiska boli dôvodom �astého 
s�ahovania rodiny. Boris bol najstaršie die-
�a, rodi�om sa po �om narodili ešte dcéry 
Milena (vydatá Machová) a �ubica (vydatá 

Halová). Základy hudobného vzdelania zís-
kal u Rudolfa Országha, dlhoro�ného ria-
dite�a chóru farského kostola sv. Kataríny 
Alexandrijskej v Kremnici. Po absolvovaní 
gymnázia viedla jeho cesta na bratislav-
ské Štátne konzervatórium, kde v rokoch 
1952–1957 študoval organovú hru u Irmy 
Skuhrovej. Jeho u�ite�mi boli tiež Mária 
Medvecká (klavír), Kornel Schimpl (diri-
govanie), Šimon Jurovský a Andrej O�enáš 
(kompozícia).

Umelec, pedagóg, editor...

V rokoch 1957–1972 delil Boris Turza svoj 
�as medzi kariéru koncertného organistu 
a pedagogickú �innos� na Hudobnej škole 
Miloša Ruppeldta v Bratislave. Popri tom 

u�il aj súkromne. Bol to, �o dnes nazývame 
workoholik: u�il od ôsmej rána do ôsmej 
ve�er, potom si pospal a o polnoci išiel cvi-
�i� na organe v Redute. Ako koncertný ume-
lec vystupoval v Bratislave a Prahe, ale aj 
v Nemecku, pri�om popri klasickom orga-
novom repertoári sa sústavne venoval uvá-
dzaniu skladieb domácich autorov (Bella, 
M. Moyzes, Kardoš, Pospíšil). Toto obdobie 
v jeho živote sa skon�ilo v marci 1972, ke� 
ho po�as koncertu v Redute postihla nevo�-

nos�, ktorá bola, ako sa vzápätí ukázalo, 
jeho prvým infarktom. Tu z rozhodnutia 
lekárov kon�í svoju dráhu koncertného 
organistu. Zárove� sa lú�i s dlhoro�nou 
vernou spolo�ní�kou cigaretou. Inak však 
ni� nemení na svojom vášnivom prístupe 
k životu a perfekcionizme vo všetkom od 
práce až po pestovanie kaktusov. Ešte viac 
sa sústre�uje na u�enie na Hudobnej škole 
na Dibrovovom (dnes Františkánskom) 
námestí, i v súkromí. Pôsobí ako pedago-
gický metodik, spolupracuje so Štátnym 
konzervatóriom, Výskumným ústavom 
pedagogickým a Krajským pedagogickým 
ústavom v Bratislave. Stáva sa hlavným 
autorom série dosia� neprekonaných cvi-
�ebníc a metodických príru�iek pre �udové 
školy umenia (dnes základné umelecké 

školy), ktoré vychádzajú od roku 1985 pod 
názvom Hudobná náuka (v spolupráci s Vie-
rou Slujkovou, Rolandom Fislom a �alšími, 
prvé zväzky s krásnymi ilustráciami Petra 
K�ú�ika). Ako editor pripravuje pre vyda-
vate�stvo OPUS na vydanie klavírne diela 
Johanna Sebastiana Bacha – Malé prelúdiá 
pre klavír (1987), Dvojhlasné invencie a troj-
hlasné sinfonie (1989) a Knižo�ku skladieb 
Anny Magdalény Bachovej (1991). Pamätám 
si, ako kvôli svojim bachovským edíciám 
cestoval (samozrejme na vlastné náklady, 
ktoré vysoko prevýšili honorár od OPUSu) 
do NDR, aby si mohol preštudova� bachov-
ské pramene v archívoch. To bolo pre neho 
prízna�né: neuspokojil sa s porovnaním 

publikovaných vydaní prestížnych zahra-
ni�ných vydavate�stiev, ale musel sám vi-
die� archívne pramene. Cesty spájal s náv-
števami zahrani�ných priate�ov, ktorých 
mal najmä v Nemecku a Ma�arsku.

...a jeho žiaci

Pomerne priestranný panelákový byt Bori-
sa Turzu na Púpavovej ulici bol preplnený 
kvetmi, notami, knihami (vä�šinou v nem-
�ine) a unikátnou zbierkou gramofónových 
platní. Bol to zárove� ve�mi zvláštny, nefor-
málny duchovný priestor, do ktorého sme 
sa my, žiaci, nechodili iba cvi�i� v klavírnej 
�i organovej hre, harmónii, kontrapunkte, 
sluchovej analýze, hre z listu a hre partitúr, 
hudobnému rozboru a kompozícii. Chodi-

Turza so svojou matkou Emíliou (foto: archív)

Turza na hodine klavíra u R. Országha 
v Kremnici, s Országhovou dcérou (foto: archív)
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li sme tam tiež spolo�ne po�úva� hudbu, 
rozpráva� sa o nej, chápa� ju v širších kul-
túrnych súvislostiach. U�i� sa diskutova� 
a slobodne, kriticky uvažova�. A tiež rieši� 
najrôznejšie životné problémy. Lebo nebolo 
témy, o ktorej by sa s mohutným plešatým 
mužom z Púpavovej nebolo dalo porozprá-
va�. Ke� bolo treba, ponúkol riešenie, inoke-
dy vyslal len jemný impulz, z ktorého v hla-
ve doty�ného po �ase sama dozrela odpove� 
�i riešenie problému.
Boris Turza nemal v láske socializmus a ne-
miloval Sovietsky zväz. Skuto�nos�, že práve 
on slávil svoje narodeniny 1. mája, sa vždy 
znovu stávala zdrojom pobavenia v kruhu 
jeho priate�ov a žiakov. Tí mu aj vyrobili 
�ervený transparent s nápisom „Boris Turza 
zdraví 1. máj“, ktorý každoro�ne v daný de� 
vyvesili do okna. Jeho chronické problémy 
so srdcom mu „vyniesli“ lekárske potvrde-
nie (ve�mi si ho cenil) o tom, že pacient sa 
nesmie v práci zú�ast�ova� na povinných 
ideologicko-politických školeniach, ke�že 
sa má vyhýba� roz�úleniu. 
Dlhý je zoznam jeho žiakov, a nejeden 
z nich to v hudbe dotiahol �aleko. Patria 
k nim Egon Krák, Andrej Šeban, Peter Za-
gar, Slavomír Jakubek, Peter Feranec, Nora 
Škuta, Rastislav Štúr, Igor Javorský, Martin 
Mázik a mnohí �alší. A dodnes stretávam 
aj tých jeho žiakov, ktorí sa síce vydali 

inou cestou, sú právnikmi �i manažérmi, 
ale �asto ich vidie� na koncertoch, lebo 
hudba sa pre nich stala celoživotnou po-
trebou. Nedávno sme sa o Borisovi Turzovi 
rozprávali s jeho sestrou, pani �ubou Ha-
lovou. Hovorili sme o smútku, ktorý nám 
vtedy pred rokmi spôsobila jeho náhla 
smr�. A zhodli sme sa, že dnes, po rokoch, 

ostáva hlavne v�a�nos�. Mali sme š�astie, 
že sme stretli tohto �loveka. A že si – pod�a 
zákona zachovania energie – môžeme nies� 
so sebou kúsok jeho životnej sily, múdrosti 
a humoru.

Vladimír ZVARA
Autor je vedúcim Katedry hudobnej vedy FiF UK

www.bagoclassical.sk
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Turza za organom v koncertnej sieni Vládnej 
budovy, v dnešnej Moyzesovej sieni (foto: archív)
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Čardášová princezná 
bez noblesy i hviezdnych manier
Slávna Čardášová princezná prináša v oboch verziách – nemeckej i maďarskej – 
sentimentálny príbeh stavovsky nerovného vzťahu kabaretnej speváčky 
a šľachtického syna. Ak pridáme fakty z prvej svetovej vojny, v čase ktorej mala 
opereta svoju premiéru (1915), nie je ťažké dosadiť k niektorým postavám reálne 
osoby krachujúcej monarchie. 
 
Sú�asné naštudovanie je v banskobystric-
kom súbore historicky štvrté a kompletne 
ma�arské. Režisér Imre Halasi nepatrí 
k experimentátorom, o�akávalo sa preto, 
že zinscenuje starú dobrú monarchistickú 
noblesu. Zvolil pohodlnejšiu cestu: skopíro-
val sám seba. Pred rokmi ma�arskú verziu 
naštudoval v Košiciach (2008), teraz vymenil 
scénografa, kostýmovú výtvarní�ku, zrevi-
doval vlastný poh�ad a od Hornádu k Hronu 
presídlil nieko�ko postáv. 
Portálové karyatídy s hviezdnou oblohou na 
ramenách a vínovo�ervené plyšové lóže so 
chambre separée navodzovali zašlú slávu 
aj dobovú atmosféru chýrneho kabaretu 
Orpheum. Prostredie skvele dop�ali elegant-
né dámske kostýmy. Po výborne rozohranej 
predohre sa za�ala reminiscencia. Ženská 
postava v náznaku objala oponu, rozhliad-
la sa po javisku a odišla. Tajomnu dámou 
bola bývalá hviezda kabaretu Cecília, ktorá 
si zaspomínala s niekdajšími „kumpánmi“ 
Miškom a Ferim. Zamilovala sa do knie-
ža�a, rozvodom jej titul ostal, menili sa iba 
kniežatá. Nadobudnuté š�achtické mravy ju 
teraz priviedli prekazi� pochybnú lásku syna 
Edwina s kabaretnou umelky�ou. Pikantná 
expozícia dáva priestor pre vtipné zápletky, 
nedorozumenia aj situa�nú komiku, známe 

hudobné šlágre plnia kasy po celom svete. 
Autentickému obrazu spolo�enskej smotánky 
však v novej inscenácii chýbala podstatná 
drobnos�: poznanie i dodržanie spolo�en-
ského bontónu. Pôvabný svet šarmantných 
gavalierov, diskrétnych �ašníkov, koketných 
dám, opojných val�íkov a búrlivých �ar-
dášov, v ktorom sa zabúdalo aj na vojnové 
udalosti, nefungoval – jedine�ná noblesa 
monarchie sa z inscenácie vytratila. Aj preto 
Sylva nebola vždy presved�ivou femme fatale 
a Cecília okolo seba márne h�adala dávne 
dvorenie. Gentlemani (v ten ve�er?) vymreli. 
Kabaretný Miško ako majordomus Michel 
(Peter Svetlík) ignoroval majstrovstvo cere-
mónie a hostí vyprevádzal svojským „chojte 
už!“ Ani Feri (Slavomír Benko) nebol melan-
cholicky dúfajúcim staronovým nápadníkom 
Cecílie, iba unaveným chlapom. Celej operete 
chýbal dôraz na detail. Škoda. 
Predstavite�ka Sylvy Katarína Procházková 
sa vo ve�kých operetných úlohách pohybuje 
bezpe�ne, jej príjemný soprán sa dobre po-
�úva, zvláda aj prózu. �o v ten ve�er nielen 
na jej výkone prekážalo, bol pri�astý tragický 
výraz a vážne interpreta�né nedostatky dl-
hých textov. Snaživý bonviván Dušan Šimo 
(Edwin) sa bez problémov vysporiadal s mi-
lostnou príu�kou, skvelá O�ga Beza�inská 

(Líza) s hereckou gráciou a �ahkos�ou subrety 
dotiahla k výbornému výkonu aj šarmantné-
ho Csabu Kotlára (Boni). Tomu vyšli spevné 
party, prózu musí rozhodne dopracova�. Pre-
�o sa vá�al po zemi, ostalo záhadou. Cecíliu, 
zjavom pripomínajúcu rakúsko-uhorskú ci-
sárovnú, ozvláštnila Alena Hodálová mierne 
afektovaným herectvom a mimikou frivolnej 
ex-kabaretiérky. Jej degenerovane vyzerajúci 
manžel, š�achtic Leopold (Jozef Úradník), bol 
jedine�nou � gúrkou karikatúry spolo�nosti, 
podobne aj nový „šenilný“ nápadník arciknie-
ža Ferdinand (Ivan Zvarík). Nesmrte�né árie, 
duetá i ansámble predsilvestrovsky zvládol 
dirigent Ján Procházka. Niekedy pozabudol, 
že val�ík nie je polka a hudobná noblesa sa 
nedá zamie�a� s neviazanos�ou a orchestrál-
nou hlu�nos�ou. Javisko oživovala originálna 
cigánska muzika.
O tom, že opereta nestarne, sved�ia aj vy-
stúpenia ve�kých operných stars, Jonasa 
Kaufmanna v Berlíne a Pavla Bršlíka (sil-
vestrovský Boni!) v Dráž�anoch. Hudobný mix 
temperamentu a sentimentu je žiadaným 
„výživovým“ doplnkom divadelnej prevádzky. 
V novom banskobystrickom naštudovaní má 
�ardášová princezná všetky predpoklady, aby 
sa z jednotlivých klipov spevu, prózy a tanca 
�asom stala skuto�ná ve�kooperetná krá�ovná 
svojej vlastnej histórie. 

Zbojníci a žandári rabovali v SMERe
Literárny, filmový a muzikálový slovenský superhrdina Juraj Jánošík sa v košickej 
inscenácii Na skle maľované narodil do iného sveta. Jemný inscenačný naivizmus pre-
transformovali študenti tunajšieho konzervatória so svojimi pedagógmi do kolektív-
nych výstupov zbojníkov a žandárov. 

V dynamicky ak�nom choreogra� ckom tvare 
a v štýle �udových prekára�iek sa úto�ilo iba 
vtipne a slovne. Bez valašiek, vrko�ov �i sú-
kenných gatí, zato v módnych  teniskách, 
naboso, v ri� iach, tri�kách a � anelkách pre-
žívali všetci naplno vlastné chvíle lásky aj ra-
dosti – hrali sami seba. 
Expozi�ne náro�ný vstup jediného Rozpráva�a 
zvládol spo�ahlivo Tomáš Diro. Po�erný �ert 
František Balog bol výborným rozohráva�om 
so svojským „�iernym“ humorom, Lívia Du-
javová zasa do �ipkovanej bielizne oble�eným 
Anjelom bez krídiel, s nebesky tlmeným, no 
intona�ne nie vždy presným hlasom. V �is-
tulinkej bielej košeli XXL (ve�kos�, ako sa na 
správneho chlapa patrí!) si Jurko (Erik Jasa�) 
ve�kými krokmi ukrajoval z javiskovej pôdy 

a pripomínal viac hrdinu zo slávneho �eského 
muzikálu Starci na chmelu než hôrneho juná-
ka – bol tínedžerským „snílkom“ s odhodla-
ním pre budúcnos�. Už ako doj�a velil všetkým 
v podrepe, a ke� dospel, milú nie a nie (tam) 
dosta�. Ostal iba hit Zbohom bu�, lipová lyžka. 
Nieko�ko multifunk�ných rekvizít na javisku 
Štúdia SMER bezchybne fungovalo v symbo-
loch: drevený rám (príležitostná šibenica, 
veraje dverí, interiérovo-exteriérový predel), 
biela nadrozmerná plachta (prikrývka, závoj, 
premietacie plátno s najúžasnejším jánoší-
kovským pôrodom „nohami von“, ovinova�ka, 
stoh slamy, perinka pre die�a, kupola chrá-
mu), ve�ký drevený sud (s pálenkou, pivom, 
súd pred popravou i hra o osud) a svetelný 
park aj so stroboskopom v rukách. Po �avej 

strane javiska bola umiestnená živá muzika 
bez dirigenta, ktorá v „táborákovej“ zostave 
(dvoje huslí, tri gitary, bicie a kontrabas) 
sprevádzala spolužiakov a dotvárala hudobnú  
kulisu aj sprievod. 
Študentsky „odviazané“ predstavenie malo 
i svoje retardéry. Humor, absurdnos� situácií 
a úprimné úsilie pobavi� divákov však boli sil-
nými devízami a vysoko prevyšovali nepodar-
ky. Recesne naivistický za�iatok sa vykryštali-
zoval do presved�ivej funk�nosti a s využitím 
prirodzenej študentskej spontaneity pripravil 
príjemný predviano�ný zážitok. A možno, že 
sa ú�inkujúcim na maturitách už Jurko Jáno-
šík nebude zda� až takým smiešnym sloven-
ským hrdinom.

stranu pripravila Mária GLOCKOVÁ

Emmerich Kálmán: �ardášová princezná
Dirigent: Ján Procházka
Zbormajsterka: Iveta Popovi�ová
Scéna: Robert Menczel
Kostýmy: Henriette Laczó
Choreogra� a: György Gesler
Réžia: Imre Halasi
Premiéra v Štátnej opere Banská Bystrica 
12. 12., navštívená repríza 30. 12.

Ernest Bryll – Katarzyna Gärtnerová: 
Na skle ma�ované
Hudobná spolupráca: Bartolomej Buráš
Choreogra� a: Ivana Ku�erová 
Úprava, výprava a réžia: Milan Antol
Premiéra v Štátnom divadle v Košiciach, 
Štúdio SMER, 12. 12. 
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Opereta v SND
Kedysi sme počúvali klasické operety na vlnách bratislavského rozhlasu a chodievali sme 
na predstavenia Novej scény. Tá v ostatných desaťročiach vymenila operetu za muzikál 
a operný spev za technicky zosilnené nôtenie na spôsob populárnej hudby. Chýbajúci 
operetný súbor v Bratislave supluje Opera SND. Od roku 1991 je Lehárova Zem úsmevov 
piatou operetnou premiérou (po dvoch Netopieroch, Noci v Benátkach a Veselej vdove).

Hoci je opereta všeobecne považovaná za 
zábavný hudobno-divadelný druh, v Zemi 
úsmevov nie je ve�a priestoru pre smiech. 
Komi�no predstavuje len dvojica mladoko-
mika a subrety ako protiváha k ústrednému 
páru a tiež dva výstupy Eunucha. Zostal však 
priestor pre tane�né výstupy, pestrú paletu 
kostýmov a �ahká hudba s dvomi náro�nými, 
no v�a�nými speváckymi partmi. Najmä 
v tenorovom sa dokázali blysnú� ve�kí speváci 
minulosti a v stredoeurópskom priestore to 
platí dodnes. Hudobní vedci, pravda, budú 
vždy h�adie� na operetných skladate�ov cez 
prsty. Na posúdenie kvality ich diel však 
nemožno uplat�ova� všeobecné hudobno-
-estetické kritériá. Treba ich chápa� v kon-
texte operety ako druhu, ktorý zodpovedal 
vkusu silnejúceho meštiactva, a po opernom 
verizme tvoril jeden z �alších mostov medzi 
klasickým umením a priemyslom � lmu 
�i populárnej hudby ako kultúrnej „potravy“ 
pre široké vrstvy populácie. 
Lehárova opereta trpí na málo š�astné libre-
to, ktoré sa dá vyrozpráva� na pár riadkoch. 
Príbehu chýba silnejší kon� ikt, ak len za� 
nepovažujeme dnes tak aktuálne nezmieri-
te�né stretnutie dvoch civiliza�ných kultúr. 
Povinný happy end nahrádza nostalgická sen-
timentalita, ako rozchod mileneckej dvojice 
nazval v bulletine dramaturg Martin Bendik. 
V hudobnej faktúre zostal skladate� poplatný 
dobovému vkusu (napríklad vo formálnej 
výstavbe tenorových árií), sem-tam zaznejú 
aj triviálnejšie pasáže pripomínajúce, že Le-
hár mal za sebou prax vojenského kapelníka. 
Hne� v ouvertúre prezentuje všetky tri hlavné 
melódie tenorového partu, kým v závere pre-
dohry k druhému dejstvu nájdeme miesta, na 
ktorých sa „pou�il“ Felliniho skladate� Nino 
Rota. Osobitos�ou partitúry je množstvo hu-
dobných exotizmov a nostalgická („molová“) 
nálada prevládajúca v takmer všetkých výstu-
poch Su-�onga, inšpirovaná azda aj Puccinim. 
Závere�ný duet z prvého dejstva je náro�ným 
sústom i pre skúsených operných spevákov, 
ktorí musia zauja� nielen farebnos�ou tónu, 
ale tiež bezpe�ným zvládnutím vysokej polo-
hy. Postava Lízy nemá také uhran�ivo efektné 
árie, ako sú Su-�ongove Dein ist mein ganzes 
Herz, Immer nur lächeln, Von Apfelblüten 
einen Kranz, no ani jej vokálny part vôbec nie 
je �ahký. Lehár vedel komponova� ra� nova-
ne, ob�as posunul hranice operety až k opere 
a záleží len na nás, �i sa aj dnes necháme 
jeho hudbou doja�, alebo sa nad �ou zhovieva-
vo pousmejeme.
Ako viacerí „�inoherci“ pred ním, tentoraz 
sa o prvú operno-operetnú réžiu pokúsil Ju-

raj Nvota. Za�lenil sa do prúdu tých kolegov 
(Martin Huba, Ji
í Menzel, Michal Vajdi�ka), 
ktorí sa s úctou sklá�ajú pred autorom diela, 
a svoj podiel umeleckej práce vidia skôr v zla-
dení jednotlivých inscena�ných zložiek než 
v nejakom prevratnom ideovom výklade. Ten 
je nazna�ený len v aranžmáne niektorých 
scén v prvom dejstve, kde režisér (cez hercov) 
pod�iarkol, že pre viedenskú aristokraciu 
(s výnimkou Excelencie Hardeggovej v podaní 
Márie Krá�ovi�ovej) nie je �ínsky princ rov-

nocenným partnerom, takže prekážky stava-
né multikulturalizmu sú obojstranné. Inak 
sa režisér najviac zvidite�nil pri aranžovaní 
predohry ako výjavu z konských dostihov, 
o ktorých sa potom následne hovorí v texte, 
resp. pri aranžovanej závere�nej kla�a�ke. 
Nie celkom sa dá stotožni� so scénou To-
máša Rusína, ktorá sa síce zbavila prílišnej 
popisnosti tradi�ných inscenácií a vytvorila 
dostatok priestoru pre tane�né kreácie a pohyb 
zboru, no v intímnych výjavoch ponecháva 
sólistov príliš osihotených. Istým pokusom 
o skomornenie boli priesvitné paravány 
v komnatách princových manželiek, ktoré (ak 
by ich bolo aspo� o jeden pár viac) pripomínali 
pri odchode princa v závere druhého dejstva 
prerážanie dverí Alidou Valli vo Viscontiho 
Vášni. Zuzana Štefunková-Rusínová štylizo-
vala kostýmy viedenskej spolo�nosti do bielej 
a japonskej do �ervenej farby. Punc „muzikálu“ 
(�iže viac akrobacie než baletu) mali obe de� lé 
v �ínskych dejstvách s choreogra� ou Jaroslava 
Morav�íka. Škoda len, že tu Lehár nedokázal 
zloži� takú hudbu, aká sa podarila Puccinimu 
pri slávnostnom vstupe Turandot.
Aj ke� mnohí návštevníci budú zrejme v�a�-

ne chodi� na túto inscenáciu pre komplexný 
zrakovo-sluchový dojem, tradi�né operné 
publikum ocení predovšetkým hudobné na-
študovanie Petra Valentovi�a. Sem-tam síce 
pod�ahlo hudobnej prvoplánovosti istých 
pasáží v partitúre, inde sa možno tvárilo až 
„prioperne“, ale vcelku ho možno považova� 
za vydarené. Výkon Miroslava Dvorského 
(Su-�ong) sa v priebehu predstavenia stup-
�oval, zaujal najmä kovovými a farebnými 
vysokými tónmi (niekedy mierne forsíro-
vanými), kým v celkovom prejave by ob�as 
nezaškodilo viac �ahkosti. Alternujúci Michal 
Lehotský vynikol v lyrickejších pasážach, 
jeho tón je mäkší, vokálna línia však pôsobí 
málo plynulo. Pre postavu Lízy nie je Adria-
na Kohútková najideálnejším javiskovým 
typom, jej mladodramatický hlas však znel 
v celom rozsahu farebne jednoliato a výrazo-
vo zainteresovane. Alternujúca Helena Becse 

Szabó síce viac nap�ala predstavu mladej 
rakúskej grófky, ale jej tónu chýbali vä�šia 
rezonancia nižšej polohy i pružnejšie výšky. 
Dobre sa uviedla Mária Rychlová ako �iper-
ná, v pohybe i hlase sympatická Mi (herecky 
vôbec najlepšia kreácia inscenácie), kým Jane 
Bernáthovej nevyhovovala pomerne nízka 
poloha partu a napriek v minulosti chválenej 
hereckej bravúre sa v tejto úlohe necítila naj-
lepšie. Z predstavite�ov Gustáva zaujal Ondrej 
Šaling ove�a viac než Róbert Remeselník, 
z interpretov hovorených úloh sa vyznamenal 
Ivan Ožvát v úlohe Eunucha. Zborové scény 
už tradi�ne dobre naštudoval Pavol Procház-
ka. Inscenácia sa zmysluplne uvádza v slo-
ven�ine (preklad Ján Štrasser).

Vladimír BLAHO
     

Franz Lehár: Zem úsmevov
Dirigent: Peter Valentovi�
Zbormajster: Pavol Procházka
Choreogra� a: Jaroslav Morav�ík
Scéna: Tomáš Rusín
Kostýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová
Réžia: Juraj Nvota
Premiéry v Opere SND 17. a 18. 1.

Zem úsmevov (foto: A. Klenková)
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Objaviteľský okamih
Hoci dejiny opery vyprodukovali stovky opusov, na plagátoch sa točí iba zlomok z nich. 
Najmä diela, ktorých dej sa viaže ku konkrétnym historickým postavám či udalostiam, 
nemajú v súčasnom opernom divadle na ružiach ustlané. Ich sujety sa zrejme priečia 
moderným aktualizáciám a intelektuálnym zovšeobecneniam, takže veľká časť z nich je 
odsúdená na (dočasný?) spánok v policiach archívov. 

Naš�astie sa nájdu zanietenci investujúci 
energiu do oprašovania zabudnutých partitúr. 
Niekedy sa tak deje vo ve�kom štýle, s dlhodo-
bou kriticko-edi�nou koncepciou a vyústením 
do javiskovej podoby diel (rossiniovské Pesaro, 
donizettiovské Bergamo), inokedy je výsled-
kom „aspo�“ koncertné uvedenie obchádza-
ného opusu. U nás sa s podobnými projektmi 
stretávame len výnimo�ne (inscenácia Hayd-
novho Opusteného ostrova s Musicou aeter-
nou, SND 2009; koncertné naštudovanie Hum-
melovej Mathilde de Guise v interpretácii Sola-
mente naturali, SND 2009; belcantová kolekcia 
na Zámockých hrách zvolenských). Naposledy 
sme v�aka Centru starej hudby spoznali operu 
Françoisa-Adriena Boieldieua Be�ovský alebo 
Vyhnanci z Kam�atky (Ve�ké koncertné štúdio 
Slovenského rozhlasu, 11. 11.).
Prominentný skladate� francúzskej opéry 
comique skomponoval 38 opier, z ktorých 
vä�šina zažila súdobý úspech. S mysterióznym 
romantizmom najpopulárnejšej z nich, na 
libreto Eugèna Scribea skomponovanej Bielej 
panej (La dame blanche), sa návštevníci SND 
zoznámili už v druhej sezóne existencie divad-
la (1921). Na plagát sa vrátila v roku 1930 a až 
do koncertného uvedenia Be�ovského ostala 
posledným slovenským príspevkom k inter-
pretácii Boieldieuovej opernej tvorby. No aj 
v zahrani�í je dnes „francúzsky Mozart“ me-
nom z u�ebníc. Pod�a portálu operabase.com je 
v aktuálnej sezóne nová inscenácia jeho diela 
plánovaná iba v nemeckom Oldenburgu (Biela 
pani), doposia� posledná nahrávka pochádza 

z roku 1996 (opä� Biela pani, Orchestre de Ra-
dio-France, dirigent Marc Minkowski).
Be�ovský je takmer výlu�ne operou mužských 
hlasov, jediným ženským partom je Móricova 
milá Afanázia, ktorá sa objavuje až v úvode 
druhého dejstva. V centre deja stojí kon� ikt 
dvoch vyhnancov: ruský dôstojník Štefanov 
žiarli na priaze�, ktorá sa po�skému generálovi 
Be�ovskému dostáva od guvernéra Kam�atky 

Milova a najmä od jeho krásnej netere. Be�ov-
ského obviní zo zrady druhov, pripravujúcich 
vzburu proti guvernérovi. Napokon však ambí-
cie doženú k vierolomnosti samotného Štefa-
nova. Sujet ústi do všeobecného zmieru: Štefa-
nov si pod �archou vý�itiek svedomia priznáva 
vinu, Be�ovský ho opä� prijíma za priate�a, ob-
háji ho pred druhmi a strýkovi svojej nevesty 
ponúka priate�stvo a ochranu. 
Opera je vystavaná na ranoromantickom pô-
doryse. Obsahuje viacero atraktívnych árií, 
ktoré po kantabilnej kavatínovej �asti ústia do 
rýchlejšieho „cabalettového“ � nále. K hudobne 

najpôsobivejším miestam patrí scénotvorná 
predohra k tretiemu dejstvu (odohráva sa 
v noci, pred vchodom do jaskyne) so signálmi 
dychových nástrojov. 
Tri ústredné mužské party ur�il skladate� teno-
ristom. Z nich v bratislavskom naštudovaní naj-
pozitívnejšie zarezonoval Martin Gyimesi (Gu-
vernér) s príjemným a kultivovaným lyrickým 
hlasom, ktorému zatia� chýba iba o �osi vä�ší 
objem. Predstavite� titulného partu, rakúsky 
tenorista Bernhard Berchtold, znel pekne v niž-
šej polohe, smerom nahor však jeho hlas strácal 
š�avu. Hendikepom bol aj nedostatok výrazovej 
charizmy, prejavujúci sa najmä vo vodcovských 
pasážach. V tomto zmysle sa ústrednou posta-
vou stal Štefanov, ke�že jeho predstavite� Zoltán 
Megyesi disponuje nosnejším a energickejším 
spinto hlasom. Kvantitou menší part Žeslina ob-
daril Boieldieu jedným z najatraktívnejších �ísiel 
opery, áriou „Ak sa moje srdce súži“ (1. dejstvo), 
umož�ujúcou interpretovi preukáza� pohybli-
vos�, rozsah i farebnos� materiálu. Csaba Kotlár 
(v sú�asnosti študent VŠMU) ešte potrebuje svoj 
mladý hlas vyspieva� a vyhladi�, prí�ažlivý tim-
bre je však prís�ubom do budúcnosti. Pánsky an-
sámbel pôsobivo dop�ala Linda Ballová – part 
Afanázie po�ala primárne diev�ensky, vypäté 
pasáže však dokázala korunova� svietivými, na 
dychu opretými vysokými tónmi s výrazným 
dramatickým nábojom. Zborový part naštudoval 
Spevácky zbor Lú�nica (zbormajsterka Elena 
Matušová). Slabinou uvedenia bol jednostrun-
ne patetický prejav Mariána Prevendar�íka, 
ktorého �inoherný text vznikol prerozprávaním 
pôvodných hovorených dialógov opery.
Je ve�ká škoda, že Festivalový orchester Apollo 
pod vedením Mariána Lejavu nebude ma� 
príležitos� cizelova� perspektívny výkon na 
�alších reprízach. Prchavá chví�a okamihu, 
v ktorom sme mali možnos� by� spoluobjavi-
te�mi neznámeho diela, je zachytená aspo� na 
nahrávke Slovenského rozhlasu.

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Ľuba Baricová jubiluje
V druhej polovici pä�desiatych rokov ob�er-
stvila bratislavský operný súbor talentovaná 
omladina, absolvujúca spevácke triedy VŠMU. 
V mezzosopránovom odbore to bola vrútocká 
rodá�ka �uba Baricová (13. 1. 1935), ktorá sa 
v�aka pozoruhodnému hlasovému materiálu, 
muzikálnosti a atraktívnemu zjavu rýchlo 
zhos�ovala závažných postáv. Od za�iatku 
angažmánu (1958) do dov�šenia tridsiatky 
(medzitým dva roky stážovala na moskovskom 
�ajkovského konzervatóriu) naštudovala popri 
inom Concepción v Ravelovej Španielskej ho-
dinke, Borodinovu Kon�akovnu, Offenbachovho 
Niclausa, �ajkovského O�gu i Grófku, Dvo
áko-
vu Ježibabu. Ako 28-ro�ná si zmerala sily s Azu-
cenou vo Verdiho Trubadúrovi a ešte pred �ou 
si na banskobystrickej scéne overila neskoršiu 
azda najpro� lovejšiu rolu, Bizetovu Carmen.

V nasledujúcom desa�ro�í pôsobenia �uby 
Baricovej v Opere SND (prerušenom stálym 
angažmánom v rakúskom Linzi v sezónach 
1969�1972) získala renomé umelkyne univer-
zálnych kvalít a mnohostranného využitia. 
Bola temperamentnou Dvo
ákovou Ká�ou, 
štylizovane sošným Gluckovým Orfeom, 
stvárnila dve už temer zabudnuté slovenské 
postavy (Dr. Ruoffová v Holoubkovom Pro-
fesorovi Mamlockovi a Lucia v Bázlikovom 
Petrovi a Lucii), Arsamena v Händelovom 
Xerxovi �i altové sólo v poloscénickom Ja-
ná�kovom Zápisníku strateného. Po návrate 
z lineckého pôsobenia, kde sa na rozdiel 
od domovskej scény dostala aj k Mozartovi 
a Rossinimu (titulná postava Popolušky), 
žiarila na bratislavskom javisku ako Bizeto-
va Carmen, Bartókova Judit, Musorgského 

Marína Mnišek. Opä� sa dostáva k Verdimu 
(Amneris v Aide), k pôvodnej slovenskej tvor-
be (Urbanec, Sucho�, Cikker) i k charaktero-
vým úlohám. Tie si aj po pozvo�nom opúš-
�aní pro� lového repertoáru vychutnávala až 
do konca svojho 34-ro�ného pôsobenia na 
doskách prvej scény (1992). 
Pevná technika, schopnos� vystihnú� cha-
rakter, umocnenie vokálneho pro� lu postavy 
moderným herectvom (a to aj v dobe, ke� re-
žiséri nemali ambíciu vládnu�) – to bol javis-
kový rukopis �uby Baricovej. Kompletizova� 
portrét jubilantky by znamenalo venova� sa 
jej bohatej koncertnej �innosti, hos�ovaniam, 
nahrávkam pre rozhlas (kde bola aktívna aj 
moderátorsky) a televíziu, rozpísa� sa o jej 
pedagogickej �innosti. Osobnos� �uby Bari-
covej teda po tri a pol desa�ro�ia formovala 
slovenský operný život komplexne a z dejin-
ného h�adiska nezmazate�ne.

Pavel UNGER

Beňovský (foto: V. Slaninka)
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Agentúra KAPOS nám v minulosti vystúpenia-
mi Pavla Bršlíka, Štefana Kocána, Jany Kuru-
covej, Adriany Ku�erovej �i Simony Houda-Ša-
turovej pripravila jedine�né umelecké zážitky. 
�alším adeptom na zaradenie do cyklu Ve�ké 
slovenské hlasy sa stal tenorista Miroslav 
Dvorský. Hos�om jeho koncertu (3. 12.) bola 
mladá sólistka SND Andrea Vizvári. 
Dvorského koncert však s predchádzajúcimi 
nemožno porovnáva�. Pri�inil sa o to nápad 
nazva� ho viano�ným, �o výrazne ovplyvni-
lo dramaturgické zameranie. Cyklus Ve�ké 
slovenské hlasy si žiada vrcholné umelecké 
výkony, kým viano�ný koncert si vysta�í s do-
jemnou pohodou atmosféry najkrajších sviat-
kov roka. Koncert sa tak rozlomil vo dvoje: po 
opernej �asti nasledovala polhodina známych 
kolied a sakrálnych skladieb, ktoré síce tiež 
možno zaspieva� viac �i menej kvalitne, no 
predsa len sú z iného súdka.
Dvorský v opernej �asti napodiv neinterpretoval 

árie, v ktorých by mohol uplatni� svoj spinto 
tenor, ale skôr také, ktoré boli umelcovou do-
ménou v lyrických po�iatkoch jeho kariéry. Prí-
kladne zaspieval lyrickú áriu Alfreda z Traviaty 
i dramatickejší záver Princovej árie z Dvo
áko-
vej Rusalky. V populárnom V�rnom milování 
prešiel pôsobivo od mäkkého lyrického spevu 
k dramatickejším vrcholom. Len na Nemorina 
z Nápoja lásky je jeho hlas už dnes trocha �ažký. 
Andrea Vizváry skvele „vy�ukávala“ koloratúry 
Gildy, no  Adina by si žiadala o �osi sýtejší hlas 
a aj part Ma
enky (spomínaný duet) je v prvej 
polovici položený nev�a�ne hlboko, s �ím si 
lepšie poradia dramatickejšie sopranistky. 
V podaní tenoristu boli vrcholom druhej �asti 
ve�era Adeste � deles a efektne zamerikanizo-
vaná piese� Adolpha Adama, dnes známa ako 
O Holy Night. Sopranistka emotívne zaspievala 

Gounodovu Ave Mariu v sprievode a cappella 
spievajúceho zboru Lú�nica, ktorý sa aj v prvej 
�asti koncertu dobre uviedol v ukážkach z Le-
oncavalla a Smetanu (zbormajsterka Elena 
Matušová). Sklamaním bol výkon Sloven-
ského národného symfonického orchestra 
(venujúceho sa štúdiovému nahrávaniu) s diri-
gentom Martinom Leginusom: jeho zvuk znel 
v Rossiniho geniálnej Strake zlodejke surovo, 
v scéne z Luská�ika pripomínal skôr štýl ame-
rických zábavných orchestrov a pri sprevádza-
ní spevákov nadmerným exponovaním dychov 
(najmä pozáun) uberal pôžitok zo spevu.  
Po kritických výhradách predsa len balzam 
na dušu: atmosféra bola ozaj viano�ná a Mi-
roslav Dvorský potvrdil, že patrí medzi ve�ké 
slovenské hlasy.

Vladimír BLAHO

V predstihu troch dní pred záverom roka (28. 12.) 
sa v dráž�anskej Semperovej opere uskuto�nilo 
silvestrovské koncertné uvedenie Kálmánovej 
�ardášovej princeznej. Už pol hodiny po ukon�ení 
koncertu sledovalo z nemeckého vysiela�a ZDF 
1,6 miliónov divákov na obrazovke to, �o sa iba 
zlomku z tohto �ísla podarilo zaži� v divadle live. 
Nepochybným magnetom živého i televízneho 
uvedenia bola Anna Netrebko v úlohe Sylvy 
Varescu. Preplnené divadlo sa lesklo na javis-
ku (Sächsische Staatskapelle Dresden a Zbor 
Semperovej opery s dirigentom Christianom 
Thielemannom) aj v h�adisku (k publiku patrila 
i dcéra Emmericha Kálmána). A priam krá�ov-
sky trblietajúc sa v sprievode prvého z mnohých 

burácaní publika objavila na pódiu i hviezda 
ve�era so svojou vstupnou áriou Heia, in den 
Bergen ist mein Heimatland! Netrebko je zjavom 
i hlasom naozaj výnimo�ná. Prebýva v nej akási 
vitálna sila, ktorá sa publika zázra�ne dotkne 
a vtiahne ho do momentálneho hudobného 
sveta. Jej zásluhou bolo možné zabudnú� na 
skuto�nos�, že nešlo o scénické predvedenie, ale 
o dobre okresaný koncertný variant tejto ne-
smrte�nej operety. Džku podujatia uvádzaného 
bez prestávky totiž diktovala televízia, nesmelo 
presiahnu� 95 minút. Z jedného z najúspešnej-
ších hudobno-dramatických diel zlatej operet-
nej éry tak vypadli predovšetkým všetky dialógy 
i celá zápletka – a tým pádom i z nej sršiaci 

humor. �ardášová princezná ostala rýchlym 
sledom hudobných výstupov sólistov, duetov, 
ansámblových �ísiel a zborov. 
Sladké melódie v duetách Anny Netrebko a Jua-
na Diega Flóreza (Edwin), ale tiež terceto Nimm, 
Zigeuner, deine Geige Anny Netrebko, Pavla 
Bršlíka (Boni) a Sebastiana Wartiga (Feri) pohli 
celým auditóriom: h�adisko bolo doslova ako 
pustené z uzdy. Napriek tomu, že typický ma�ar-
ský a viedenský rytmický ráz temperamentnej 
„�ardášky“ znesie aj – hudobným kore�om diela 
bližšie – rubata a iný výsledný soundback, dráž-
�anské uvedenie bolo obrovským úspechom. 
Vzniknuté DVD sa isto stane žiadaným artiklom. 
Zrejme nebude mankom ani fakt, že žiaden 
zo sólistov neovládal svoj part spamäti a že pred 
pralesom objektívov spievali všetci z partitúr. 

Agata SCHINDLER

V pondelok 12. 1. zomrela v Nemecku Jelena 
Obrazcovová, ruská mezzosopránová legen-
da, ktorá svoje spevácke majstrovstvo ponú-
kala celému svetu viac než pol storo�ia.
Rodá�ka z Leningradu (7. 7. 1939, dnešný Petro-
hrad) bola od detstva ve�kým talentom, spievala 
v detskom zbore Paláca pionierov. Ako 23-ro�ná 
vyhrala medzinárodnú spevácku sú�až v Hel-
sinkách. Už ku koncu štúdií na Leningradskom 
konzervatóriu spievala Marinu vo Ve�kom 
divadle v Moskve v Musorgského opere Boris 
Godunov (1963). Spevácke výkony ju rýchlo kata-
pultovali na najslávnejšie svetové operné scény. 
Jedna z najlepších mezzosopranistiek druhej 
polovice 20. storo�ia sa po Fiodorovi Ša�japinovi 
stala druhým ruským spevákom, ktorému 
sa podarilo presadi� v celosvetovom kontexte. 
Pravidelne spievala v milánskej La Scale, Metro-
politnej opere v New Yorku, Viedenskej štátnej 
opere �i na Salzburskom opernom festivale. 

Opakovane ú�inkovala aj na Sloven-
sku, naposledy v Štátnom divadle 
v Košiciach v roku 2008. 

Z viac než stovky úloh, ktoré po�as svojej ka-
riéry naštudovala, je zrejme najslávnejšou 
Bizetova Carmen – interpretácia Obrazcovovej 
ostáva referen�nou. Z francúzskeho repertoáru 
treba spomenú� aj vynikajúcu Dalilu (Samson 
a Dalila, Saint-Saëns). Bola tiež významnou 
verdiovskou interpretkou, jej dramatický 
mezzosoprán sa skvele uplatnil v postavách 
Azuceny (Trubadúr), Amneris (Aida), Eboli (Don 
Carlos) a Ulriky (Maškarný bál). Legendárnou 
sa stala Santuzza (Sedliacka �es�), ktorú stvár-
nila aj vo � lme Franca Zef� relliho po boku 
Plácida Dominga. V ruskom repertoári popri 
spomínanej Marine excelovala ako Marfa 
v Musorgského Chovanš�ine a Grófka v �ajkov-
ského Pikovej dáme. Nahrala vyše pä�desiat 
hudobných nosi�ov s nahrávkami svetového 
i ruského repertoáru, na ktorých spolupraco-
vala s Herbertom von Karajanom, Claudiom 
Abbadom, Riccardom Mutim, Carlom Mariom 

Giulinim, Lorinom Maazelom, Jamesom Le-
vineom a Danielom Barenboimom. U nás sa 
stretla s mimoriadnym ohlasom Sedliacka 
�es� v štúdiovej nahrávke Ondreja Lenárda, 
kde je Obrazcovovej Santuzze operným part-
nerom Peter Dvorský. V posledných rokoch sa 
venovala najmä pedagogickej práci a od roku 
1999 organizovala v Petrohrade sú�až mladých 
spevákov, ktorá nesie jej meno. 
Dirigent a šéf Mariinského divadla v Petrohra-
de Valerij Gergiev v súvislosti s úmrtím Jeleny 
Obrazcovovej pre denník Izvestija napísal: 
„Jelena Vasilievna, jedine�ná osobnos�, naj-
jasnejšia spevá�ka a here�ka. Myslím si, že na 
�u nikdy nezabudneme. V srdciach miliónov 
�udí bude ešte dlho ži�. Verím, že ruská vokálna 
škola bude aj na�alej svieti� žiarivými farbami. 
Neskrotný zmysel pre humor, ktorý mala Lena 
(ako sme ju volali), jej ur�ite aj odtia�, kde teraz 
je, bude pomáha� v podpore mladých spevá�i-
kov. Musia ís� jednoducho vpred a pokra�ova� 
v práci svojich ve�kých predchodcov.“ 

Jozef ČERVENKA

Drážďanský Silvester v špičkovom obsadení

Veľké slovenské hlasy vo vianočnom duchu

Za Jelenou Obrazcovovou
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V klenotníctve Richarda Straussa 
150. výročie narodenia Richarda Straussa prinieslo do dramaturgií koncertných a oper-
ných domov na celom svete viac jeho hudby ako obyčajne. Ale jedine v Drážďanoch, 
v Semperovej opere, ktorá skladateľovi pokrstila deväť opier, sa konali Dni Richarda 
Straussa (6. – 23. 11.). Zaznamenávame štyri hviezdne večery festivalu, na ktorých 
sa popri iných podieľali Christian Thielemann, Renée Fleming, Anja Harteros, Thomas 
Hampson, Wolfram Rieger a Sächsische Staatskapelle Dresden. 

1. júl 1933. K Semperovej opere sa hrnuli � a-
kre, ko�e, drožky, medzi hos�ami nechýbal 
Richard Strauss. Dôvodom bola ve�ká uda-
los� – premiéra jeho opery Arabella, v poradí 
už šiesteho hudobno-dramatického diela, kto-
ré uzrelo svetlo sveta v Dráž�anoch. Reklama 
fungovala vynikajúco, predstavenie prenášali 
nemecké i zahrani�né rozhlasové stanice pre 
približne štyri milióny posluchá�ov. Po pre-
miére sa tla� zhodla na tom, že „dráž�anská 
opera má svoju ve�kú senzáciu“. O jej trpkej 

predohre sa už sotva niekto zmienil. 
Strauss venoval Arabellu generálnemu in-
tendantovi dráž�anských divadiel Alfredovi 
Reuckerovi a legendárnemu dirigentovi 
Fritzovi Buschovi. Po obsadení opery nacis-
tami (7. 3. 1933) a ich následnom násilnom 
zosadení sa premiéra odohrala inak, než si ju 
skladate� predstavoval: bez slávou oven�ené-
ho dirigenta Buscha. Vtedy nikto netušil, že 
vzápätí budú musie� pred nacistami do exilu 
ujs� i režisér premiéry Josef Gielen a pred-
stavite�ka Zdenky, z Lu�enca pochádzajúca 
sopranistka Margit Bokor. 
Osobné tragédie ale nezabránili ví�aznému 
�aženiu dnes takmer osemdesiatro�nej Ara-
belly. Jej posledná dráž�anská premiéra 
v réžii Florentine Klepperovej (7. 11.) opä� 
spôsobila rozruch. Ko�e nahradili taxíky, 
Richarda Straussa pravnuk Alexander. O�a-
kávania nesklamali, naopak – prekonali 
najodvážnejšie predstavy. Azda po prvýkrát 

vôbec sa v súvislosti s Arabellou odohralo 
v Dráž�anoch hudobné divadlo, v ktorom 
všetko dokonale ladilo: réžia, scéna, kostýmy, 
sólisti, zbor i orchester poskytli nádherný 
zážitok pre sluch aj zrak. Bez ublíženia ostat-
ným menujme len hlavných nosite�ov úspe-
chu. Dirigent Christian Thielemann so svojou 
Sächsische Staatskapelle Dresden vymode-
loval nespo�etné množstvo nuansí a závrat-
ných dramatických momentov, z intermezza 
medzi druhým a tretím dejstvom vytvoril 

samostatnú symfonickú báse� plnú vzruše-
nia a lesku. Thielemannova taktovka doslova 
visela na perách sólistov: na Arabelle, ktorú 
stvárnila výnimo�ná sopranistka a here�ka 
Anja Harteros, a na Mandrykovi zamatovo 
znejúceho barytonistu Thomasa Hampsona. 
Medzi dirigentom a sólistami (popri �íslach 
ústrednej dvojice aj v duetoch sestier Arabelly 
a Zdenky – objav inscenácie Hanna-Elisa-
beth Müller – �i pri každom vokálnom vstupe 
Daniela Behleho ako Mattea) bolo markant-
né odovzdávanie a prijímanie momentálnej 
inšpirácie a jej transformácia do okúz�ujúcich 
momentov. Arabella sa na úvod festivalu stala 
cenným darom prijatým bez akýchko�vek 
výhrad. Dvadsa�minútové ovácie patriace 
celému súboru sú naozaj vzácnos�ou. 
Thomas Hampson vstúpil na rovnaké pódium 
aj o pár dní neskôr (18. 11.), tentoraz ako prota-
gonista pies�ového recitálu. Spolo�ne s klavír-
nym partnerom Wolframom Riegerom za-

viedli posluchá�ov do luxusného klenotníctva 
Richarda Straussa. Akoby pred nami majite� 
obchodu otváral a zatváral miniatúrne škatu�-
ky so vzácnymi kame�mi – ešte sme sa ne-
spamätali z o�arenia jedným neodolate�ným 
skvostom, už sa nám ponúka �alší. A my sa 
nevieme rozhodnú� pre žiaden z nich, všetky 
sú nádherné. Asi takto pôsobila prvá �as� ve-
�era so Straussovými romantickými pies�ami 
z jeho ranej tvorivej fázy, na texty z Chlapcov-
ho zázra�ného rohu i na básne Hermanna von 
Gilma, Johna Henryho Mackaya, Detleva von 
Liliencorna �i Richarda Dehmela. 
V druhej �asti ve�era otvoril klenotník Strauss 
štyri ve�ké vitríny, aby zo svojho bohatstva 
ukázal Notturno z opusu 44 na básne Richar-
da Dehmela a tri piesne z opusu 87 na Rücker-
tove texty. Boli sme svedkami kongeniálnych, 
intímne ladených rozhovorov medzi skladate-
�om a básnikmi i medzi spevákom a klaviris-
tom. Ak by bolo predsa len nutné udeli� zlatú 
medailu, nepochybne by ju dostal Wolfram 
Rieger. A asi by mu ju navrhol sám sólista, 
v ten ve�er mimoriadne dobre disponovaný 
Thomas Hampson. Prídavky a ovácie nemali 
opä� konca kraja. 
Textová zložka posledného, pätnásteho 
Straussovho hudobnodramatického diela, 
konverza�nej opery Capriccio, vznikla v spolu-
práci s dirigentom Clemensom Kraussom. Dô-
verný priate� Josepha Goebbelsa ju v roku 1942 
aj po prvýkrát a s úspechom uviedol v Mní-
chove, v meste ohrozenom bombardovaním. 
Sám skladate� nepovažoval dielo za spôsobilé 
inscenovania vo ve�kých operných domoch. 
Abstraktný obsah aj celoživotnú tvorbu re-
kapitulujúca hudba – miestami komorná, 
inokedy � ligránska – sa skladate�ovi zdali pre 
bežné publikum náro�nými. V opere ide o ve�-
nú a nezodpovedate�nú otázku: je prvoradým 
slovo alebo hudba? Na javisku ju bezvýsledne 
riešia umelci – od divadelného riadite�a cez 
skladate�a a básnika až po baletku. Dilemu 
nerozlúšti ani hlavná postava, o umenie sa 
zaujímajúca grófka Madeleine. 
Sú�asná inscenácia Capriccia je v reperto-
ári Semperovej opery od roku 1993, v rámci 
Dní Richarda Straussa sa konala 47. repríza 
(19. 11.). Jej obsadenie i umelecké stvárnenie 
boli hodné premiéry v najprestížnejšom sve-
tovom opernom dome. Do poslednej postavy 
vynikajúce obsadenie korunovala Renée 
Fleming (Madeleine). Dlhé � nále diela patri-
lo na javisku iba jej umeleckej osobnosti, jej 
obdivuhodnému umeleckému majstrovstvu, 
intelektu, schopnosti vychutna� si každé 
slovo a tón. Dirigent Christian Thielemann 
dostal z orchestra priam kongeniálne oka-
mihy. Tento dirigent je rozprávkovým má-
gom ritardanda, rallentanda, crescenda, 
decrescenda, animata �i appassionata. Po 
podobnom zážitku nie je návrat posluchá�a 
do reality jednoduchý.  
Neuchopite�nými hudobnými momentmi 
hýril i posledný z koncertov Straussových dní 
(23. 11.), opä� so Sächsische Staatskapelle Dres-
den a Christianom Thielemannom. Ako � nále 

A. Harteros a T. Hampson v drážďanskej Arabelle (foto: M. Creutziger)
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Donizetti 
ozdobený kráľovnami belcanta
Ostravský projekt voľnej trilógie opier Gaetana Donizettiho, námetovo inšpirovaných 
dynastiou Tudorovcov, pokračoval v decembri druhým dielom. Po Anne Bolene uviedol 
operný súbor Opery Národného divadla moravskosliezskeho Mariu Stuardu. 

Strhujúca belcantová dráma s povestnou vy-
pätou scénou konfrontácie anglickej a škótskej 
krá�ovnej (hoci ide o fabuláciu bez historickej 
opory) vznikla pod�a Schillerovej predlohy 
na libreto sedemnás�ro�ného študenta Giu-
seppeho Bardariho. Cenzúra si na nej zgustla 
neraz (dielo sa pokúsilo preži� pod názvom 
Buondelmonte), no aj tak po prechodnom 
úspechu padla takmer na sto rokov do zabud-
nutia. Mariu Stuardu vzkriesila až novodobá 
renesancia belcantových vážnych opier roku 
1958 v skladate�ovom rodnom Bergame.
Zatia� �o slovenská premiéra túto Donizet-
tiho operu len �aká (v marci v Štátnej opere 
Banská Bystrica), v �echách išlo už o jej tretie 
naštudovanie. Zakaždým mimo Prahy. Ostra-
va získala kompetenciu pre tento typ opier 

už vla�ajšou Annou Bolenou. Tentoraz zverili 
dielo odlišnému inscena�ného tímu i dirigen-
tovi. Režisérka Linda Keprtová s výtvarní�kou 
Evou Ji�ikovskou vnímali predlohu skôr 
prostredníctvom symboliky, bez zámeru kon-
kretizova� danú historickú etapu (mierne ju 
evokujú len štylizované kostýmy) �i meniace 
sa dejiská. Pod dominantnou scénickou kon-
štrukciou, pripomínajúcou krinolínu sukne, 
sa odohrali všetky výjavy. Neraz však boli 
zbyto�ne dynamizované to��ou (pre prvé ve�-
ké � nále ozaj úplne zbyto�ný manéver), prí-
padne opreté o rozpty�ujúce barli�ky. Vynorila 
sa teda pochybnos�, �i režisérka dôverovala 
v silu samotnej hudby a spevu. V závere sa Ke-
prtovej podarilo vyhnú� naturalizmu popravy 
a zárove� trocha osvetli� pointu scénogra� e. 

Škótsku krá�ovnú necháva zájs� pod spustenú 
látku, zaha�ujúcu skelet „sukne“. Podstatne 
viac sa podarilo režisérke vypointova� vz�ahy 
medzi postavami. 
Najsilnejším magnetom premiéry bolo ob-
sadenie dominantných ženských postáv. 
Ostravský súbor disponuje skvelou Janou 
Šrejma Ka�írkovou, ktorá do titulnej roly 
vnáša nefalšovanú estetiku belcanta. Jej 

kultúra frázovania, kolora-
túrna technika a farebná 
vyváženos� hlasu vo všet-
kých registroch dávajú 
postave nadnárodný punc. 
Ten si so sebou prináša 
hos�ujúca Jana Kurucová 
ako strhujúca Elisabetta. 
Vášnivá v tóne i výraze, 
bravúrne disponovaná 
v každej polohe, vytvorila 
portrét navonok silnej, no 
emocionálne rozorvanej 
panovní�ky. Vrcholom ve-
�era bol spevácky i herecky 
strhujúco stvárnený duel 
krá�ovien. Škoda, že Lucia-
no Mastro (Leicester) spie-
val po celý �as forsírovane, 
bez mäkších fráz, štýlom 
bližším verizmu než bel-
cantu. Jan Šáva (Talbot) 
má zatia� nedopracovanú 
techniku, jeho basový ma-
teriál je však perspektívny.
Pod hudobné naštudovanie 
sa podpísal Tomáš Brauner, 
predstavite� mladšej generá-

cie �eských dirigentov. Hoci v danom slohu nie 
je ve�mi skúsený, základnú koncepciu postavil 
správne. Avšak to, �o robí Donizettiho hudob-
ný jazyk špeci� ckým, teda nuansy v agogike, 
výraze, v dramatických gradáciách, vnímal 
skôr inštinktívne. �asom sa môže objavi� viac 
dynamických rovín aj ra� novanejší výraz. 
Diváci prijali premiérový ve�er s obrovským 
nadšením.

Pavel UNGER

Gaetano Donizetti: Maria Stuarda 
Dirigent: Tomáš Brauner 
Scéna a kostýmy: Eva Ji
ikovská 
Réžia: Linda Keprtová 
Premiéra v Opere NDM Ostrava 18. 12.   

J. Kačírková a J. Kurucová (foto: M. Popelář)

festivalu zaznela symfonická báse� Tak riekol 
Zarathustra (1896), vo�ne vychádzajúca z rovno-
menného poeticko-� lozo� ckého diela Friedri-
cha Nietzscheho. Dirigent ju zbavil nielen ob-
�asného �ažkopádneho uchopenia, ale odbúral 
i všetku sentimentalitu konca 19. storo�ia. 
Zarathustra tancoval a rozosieval okolo seba 
životnú i hudobnú vitalitu, orchester žiaril, 
sklá�ajúc sa pred majstrovským dielom. Bola 
to interpretácia pre labužníkov, nad ktorou sa 
ako aura vznášalo hus�ové sólo koncertného 
majstra Matthiasa Wollonga.

Podobne v dvoch symfonických medzihrách 
z opery Intermezzo o�arilo nádherné tutti 
slá�ikov. Skladate� venoval toto dielo svojmu 
otcovi, vynikajúcemu hornistovi, prvé uvede-
nie sa uskuto�nilo v roku 1924 v Dráž�anoch. 
Tridsa� rokov predtým skomponoval Strauss 
Koncert pre lesný roh a orchester (dedikovaný 
hornistovi Dráž�anskej dvornej kapely), dielo 
v duchu mladého Mendelssohna Bartholdy-
ho. Sólistom aktuálneho ve�era bol prvý hor-
nista orchestra Robert Langbein, ktorý hral 
nielen intona�ne suverénne a s priam elyzej-

ským tónom, ale aj s o�ividným vychutna-
ním si rozkošného opusu. Nuž a napokon to, 
�o ponúkol Thomas Hampson so sprievodom 
klavíra, zopakovala Renée Fleming v šiestich 
pies�ach spolu s orchestrom. Opä� sa �lovek 
prostredníctvom nej ocitol v Straussovom 
klenotníctve, opä� žasol nad drahokamami 
a ich vybrúsenou podobou v interpretácii 
ve�kej umelkyne. 
Dráž�anské Dni Richarda Straussa boli bez 
nadsadenia senzáciou!    

Agata SCHINDLER
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Happy Birthday Leoš!
Už po štvrtýkrát sa v Brne uskutočnil bienálny Medzinárodný divadelný a hudobný festival 
Leoša Janáčka. Deväťdňový novembrový maratón (21. – 29. 11.) sa odvíjal v duchu osláv 
160. narodenín moravského génia i konfrontácie domácich a zahraničných pohľadov na 
jeho bohaté dielo. Tá sa neodohrávala iba na divadelných javiskách, ale tiež v rámci medzi-
národnej konferencie prestížnej organizácie Opera Europa, venovanej Roku českej hudby. 
Jej hosťami boli aj slávni operní režiséri David Pountney, Robert Carsen či David Radok. 

Premiéra inscenácie posledného menovaného 
umelca patrila k najsledovanejším hudobno-
-divadelným udalostiam festivalu. Syn sláv-
neho �eského režiséra Alfreda Radoka, ktorý 
v roku 1968 emigroval s rodi�mi do Švédska, si 
v zahrani�í vydobyl vysoké renomé. O �o zried-
kavejšie sa stavia za režisérske pulty v rodnej 
krajine, o to vä�šie o�akávania sa spájali s jeho 
koncepciou Veci Makropulos, ktorú naštudoval 
so súborom brnianskeho Národného divadla 
(koprodukcia s Operou Göteborg). 
Pre Davida Radoka je Vec Makropulos dielom 
„o relativite hodnôt a relativite �asu“. To, �o 
mohlo osta� len peknou frázou pre predpre-
miérový rozhovor, sa režisérovi skuto�ne 
podarilo naplni�. Jeho riešenie pôsobí decent-
ne, na prvý poh�ad možno až konven�ne, no 
javisko je za�udnené detailne formovanými 
charaktermi s jasnými motiváciami, presne 
tlmo�iacimi režisérov výklad. 
Emilia Marty prichádza z „bez�asia“ (s kon-
�iacou predohrou odhrnie oponu, za �ou stojí 
panoptikum sošných postáv, ktoré sa vzápätí 
dá do pohybu) a do „bez�asia“ sa aj vracia (ke� 
nikto neprijme štafetu prekliateho elixíru, 
opona sa na pokyn hlavnej hrdinky zatvorí 
a ona odchádza – h�ada� riešenia v inej epo-
che?). Medzitým zni�í životy, prípadne aspo� 
oberie o ilúzie nieko�kých �udí okolo seba. 
Svetu, v ktorom prežíva aktuálny príbeh, chý-
bajú stálos� a istota: pohyblivé steny sú nielen 
praktickým scénickým prostriedkom, ale aj 
metaforou labilnosti �udí, pováh, vz�ahov (vý-
prava Zuzana Ježková, Ond�ej Nekvasil). 
Radokova Emilia Marty (kvalitná, hoci trochu 
málo charizmatická interpretácia Gity-Marie 
Sjöbergovej) pôsobí viac ako tvrdá, ob�as až 
ordinárna žena, než � lozofujúca intelektuál-
ka. Jaroslav Prus (typovo, vokálne aj herecky 
ideálny Svatopluk Sem) je odmeraný a prís-
ny. Ke� svojho syna nachytá s Emiliou, suro-
vo ho vyhodí (v tejto chvíli nám dôjde prí�ina 
Jankovej zakríknutosti) a jeho jedinou moti-
váciou sa stáva posadnutos� zisti� na vlast-
nom tele, �oho je táto žena schopná. �adové 
osvetlenie postkoitálnej scény verne zrkadlí 
Prusove pocity: „Jak bych držel mrtvou...“
Z �alších predstavite�ov zaujali najmä spe-
vácky i herecky sebaistý Aleš Briscein (Albert 
Gregor) �i František �uria� ako domýš�avý, 
o vlastnej dôležitosti presved�ený advokát 
Kolenatý. Orchester brnianskej opery deklaro-
val dobrú technickú úrove�, hoci hudobnému 
naštudovaniu Marka Ivanovi�a (kritická 
edícia Universal Edition, editor Ji
í Zahrádka) 
by pristalo viac náladových kontrastov.

Dramaturgia festivalu ponúkla v hlavnom 
programe aj bezprostredné konfrontácie: na 
plagát sa dostali inscenácia Príhod líšky Bys-
troušky z repertoáru pražského Národného 
divadla (recenzované v HŽ 5/2014) a „mlá-
dežnícka“ podoba opusu z dielne študentov 
brnianskej JAMU, i dve zahrani�né Jenfy – 
v úvode festivalu z rakúskeho Grazu, v závere 
z chorvátskeho Záhrebu. 
Známy režisér Ond�ej Havelka vníma Janá�ka 
ako „zemitého, plného lásky, vášne a života 
žitého naplno, nadoraz“. Jeho vízia Bystroušky 

je dynamická a živo�íšna, viac „dospelá“ než 
rozprávková. Posilnenie dejovej línie Revírnika, 
pre ktorého režisér javiskovo zhmotnil osudovú 
lásku Terynku, jej dodáva existenciálny a ero-
tický rozmer. Na Havelkovej koncepcii  prekáža 
prílišná „ubehanos�“ (ob�as je v nej viac pohybu 
než vývoja), silnou stránkou vizuálu sú krás-
ne kostýmy Kate�iny Štefkovej. Sklamaním 
festivalovej reprízy bolo tvrdé, hlu�né hudobné 
po�atie Roberta Jindru. Naopak, nadchli spe-
vácke výkony, ktorým dominovali prí�ažlivý 
mužný barytón i skvelá dikcia Svatopluka 
Sema (Revírnik) a oblý, v piánach krásne zvo-
nivý soprán Alžbety Polá�kovej (Líška).  
Študentská Líška sa v blízkosti staršej kolegy-
ne z prvej národnej scény nemusela �ervena�. 
Inscenácia (réžia David K�íž, scéna a kostýmy 
Sylva Marková) pôsobila síce na mladícku 
prácu až prekvapivo pietne a „retro“, bola však 
precízne vystavaná a herecky vypointovaná. 
V porovnaní s pražskou inscenáciou pôsobila 
jemnejšie i láskavejšie. Na mnou navštíve-
nom predstavení, ktoré bolo štvrtým od skri-
tizovanej premiéry, sa hudobné naštudovanie 
zrejme usadilo: hoci sa ešte vyskytli kazy 
(najmä v dychovej sekcii), znelo kompaktne 

a nieslo pe�a� poetizujúceho názoru diri-
gentky Nikoly Kraftovej. Spevácke oddelenie 
JAMU sa uviedlo peknými výkonmi, ktorým 
dominovala mimoriadne muzikálna a pohy-
bovo nadaná Zdislava Bo�ková (Bystrouška).
Ak sme pri Líške Bystrouške mali do �inenia 
s rozdielnymi náh�admi na mnohovrstvový 
Janá�kov opus, zahrani�né divadlá priniesli 
do Brna Jenfy, ktoré sa vo viacerých oh�a-
doch až prekvapivo podobali. Inscenáciu Petra 
Konwitschného som videla na domovskej 
scéne v Grazi (recenzované v HŽ 5/2014) a vo 
festivalovej atmosfére som ju nezažila. Súdiac 
pod�a zverejnených hodnotení ju �eská kritika 
i obecenstvo prijali ústretovo a „jednotlivé 
protestné hlasy zanikali v nadšení aplaudu-
júceho h�adiska“ (R. Hrdinová). Oponenti sa 
vyskytli aj na záhrebskom predstavení, nad-
šenia bolo zrejme o �osi menej. 
Chorvátsky režisér Orzen Prohi� (1967) vní-
ma Janá�kov chef-d‘oeuvre v ešte drsnejších 
tónoch, než jeho o generáciu starší a o level 
renomovanejší nemecký kolega. Príbeh za-

sadil do depresívnych 
�ias socialistickej 
uniformity, do od�ud-
šteného prostredia 
„znárodneného“ mlynu 
a plagátovo odpudivej 
Kostelní�kinej obýva�-
ky (podlaha zahádzaná 
slamou, televízor na 
zemi, f�aša s pálenkou, 
steny pokryté svätými 
obrázkami). Odfolklori-
zovaných expresívnych 
koncepcií je v zahra-
ni�nej javiskovej praxi 
pomaly ako maku. Sila 
Prohi�ovej inscenácie 
spo�íva vo � lmovo 

presnom herectve a tiež v krehkosti závere�-
nej katarzie. Až ke� všetci „odešli“, rozorvaný 
a ustrašený Laca (Roman Sadnik) kone�ne 
dochádza k (seba)odpusteniu a Jen�fa (Ta-
mara Franetovi� Felbinger) k poznaniu, 
že vz�ah s týmto �lovekom môže ma� budúc-
nos�. Ešte ich �aká dlhá cesta, no stoli�ky, na 
ktorých sedia, sú k sebe �oraz bližšie a o�i im 
svietia nádejou. 
Spornou zložkou chorvátskej inscenácie bolo 
hudobné naštudovanie (dirigent Mikhail 
Sinkevich), jeho problematickos� v mnohom 
vyplývala z neznalosti melodických akcentov 
jazyka (�o je u Janá�ka obzvláš� závažným 
nedostatkom). Škoda, pretože vokálna úrove� 
záhrebského súboru je ve�mi dobrá. 
David Radok v divadelnom magazíne NdBdiva 
poprial majstrovi k 160. narodeninám, „aby 
vo svojej rodnej zemi kone�ne našiel rovnaké 
pochopenie ako za hranicami“. Po�as výborne 
zorganizovaného a divákmi závideniahodne 
navštíveného janá�kovského festivalu sa jeho 
vinš aspo� na chví�u (?) stal skuto�nos�ou. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ
Text je výstupom grantového projektu VEGA 2/0070/13.

Vec Makropulos (foto: P. Borecký)
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Vzkriesenie 
medzivojnovej avantgardy
Zrod partitúry: 20. jún 1936. Svetová premiéra: 12. december 2014. Reč je o opere 
Nová zem českého hudobného experimentátora a priekopníka mikrointervalovej hud-
by Aloisa Hábu.
 
Dielo o budovaní novej spolo�nosti na me-
dzivojnovej Ukrajine nemohlo by� uvedené 
najskôr pre pochybnosti o vhodnosti obha-
joby kolektivizácie, neskôr pre vykreslenie 
hladomoru s miliónmi obetí. Sú�asné polo-
scénické naštudovanie v pražskom Národ-
nom divadle, ktoré bolo sú�asne premiérou 
aj derniérou, obhajoval dirigent Petr Kofro� 
ako prvý krok k tomu, aby sa raz Nová zem 
uviedla scénicky. 
Splácanie dlhov vo�i dosia� neuvedeným 
�eským operám bolo obzvláš� v Roku �eskej 
hudby, akiste aktuálne. Otázne je, pre�o prá-
ve daný titul. Libreto Ferdinanda Pujmana 
tvorí šes� vo�ne nadväzujúcich obrazov bez 
epického aj dramatického potenciálu. Jedi-
ným leitmotívom je „novos�“, �i už v zmysle 
budovania novej spolo�nosti, nového prístu-
pu k vlastníctvu alebo nového chápania lás-
ky. Kolektivizácia a spolo�enské zavrhnutie 
neprispôsobivších sa jedincov sú idey, ktoré 
textom prestupujú až do závere�ného motta: 
„Na pole s traktorem, na baby s muzikou, na 

holky s hubi�kou, na dareby s p�stí.“
O kvalite libreta sa dá diskutova�, osobne ho 
považujem skôr za tenden�nú propagandu 
komunizmu než za naplnenie umeleckej 
ambície. Hábova hudba možno osloví pár hu-
dobných teoretikov, ale nie široké obecenstvo. 
Na rozdiel od zvyšných autorových opier je 
síce Nová zem písaná v klasických poltónoch, 
ide ale o netematický materiál so zložitou 
rytmikou, v ktorom spevácke linky nemajú 
oporu v inštrumentálnom vedení a jedinou 
melódiou je �as� Internacionály. 
Poloscénická forma umiestnila spevákov 
pri pultoch do krajných polôh pri portáloch 
a ponechala takmer celé javisko nemej 
�inohre. Réžia Miroslava Bambuška, 
postavená na príbehu posádky lietadla 
zostreleného nad Ukrajinou, ktorá sa 
� ktívne vracia do 30. rokov, sa rozišla 
s Hábovým aj Pujmanovým zámerom. 
Bambušek síce ilustroval scény hladomoru 
a kanibalizmu, ktoré sú v librete obsiahnuté, 
ale tiež politickú ideológiu vtedajších �ias, 

pionierske šatky a stalinské represálie, �o 
už s textom nekorešponduje. Umiestnenie 
zboru na vysokú tribúnu v zadnej �asti 
javiska nebolo š�astné vzh�adom na blízkos� 
mikrofónov, pre ktoré �as� zboru znela 
neoperne ozvu�ená. 
Spevácke výkony možno až na drobné výnim-
ky ozna�i� za vyvážené, s dôrazom na pánsku 
�as� sólistického obsadenia (spevácky aj vý-
razovo presved�iví Lud�k Vele, Ji�í Brückler 
a Josef Moravec), zo žien napriek ohlásenej 
indispozícii dominovala Marie Fajtová. Všet-
kým hudobníkom aj spevákom patrí uznanie 
za to, že boli ochotní sa nau�i� ne�ahké party 
kvôli jedinému predstaveniu. Ale nie je to 
zbyto�né mrhanie ich �asom a nasadením? 
Takéto experimentálne diela patria na scény 
typu Theater an der Wien, ktoré majú pre ne 
v radoch operných fajnšmekrov dostato�ný 
divácky potenciál, prípadne môžu by� po-
myselnou �erešni�kou na torte koncep�ne 
pevne ukotvenej dramaturgie. V prípade prvej 
pražskej scény by skôr malo plati�: „... na pole 
s traktorem... a do repertoárového divadla 
s repertoárovým titulom.“ 

Vladimíra KMEČOVÁ

Daubnerovej 
zhmotnená operná irónia 
Dmitrij Šostakovič ako predstaviteľ ruskej hudobnej moderny prvej polovice 20. storočia 
zanechal nadčasový (nielen) hudobno-divadelný odkaz. Pražské uvedenie jeho satirických 
vokálno-dramatických „klavírnych“ miniatúr Orango (1932) a Antiformalistický jarmok 
(1947, 1958) je toho dôkazom. 

Otvorený umelecko-politický „dialóg“, ktorý 
viedol skladate� so svojimi ideologickými do-
zorcami, je inšpiratívny aj dnes. Aby Šostakovi� 
umelecky prežil, musel poprie� vlastný estetic-
ký názor a opravi� ho pod�a �ervených a iných 
totalít. Vo svojich krátkych operných dielkach 
popri inom ironizuje a relativizuje najmä do-
bový ideál �udovej „pospolitosti“: len to, �o �ud 

pochopí a �o sa mu pá�i, je cestou, 
ktorou sa má umelec vyda�, aby bol 
prijate�ný aj pre vrchnos�.
Spievajúca �ervená hviezda Jevhe-
na Šokala s�ubujúca koniec ob-
�ianskej neslobody medzi maska-
mi výškových budov, ktoré niesli 
�lenovia Kühnovho miešaného 
zboru, žiarila v bielom bludisku 
�udských osudov ako memento 
stále sa vracajúcej politickej moci 
profesionálnych klamárov, roz-
hodujúcich napríklad aj o ume-
leckých životoch. Miestny Bavi� 

(Roman Janál) v tane�no-neurotickom rytme 
zabával miestnych politikov sediacich na VIP 
miestach tak, aby sa im program pá�il. Bale-
rína Jade Claytonovej pripomínala tancujúcu 
cukrovú vatu z Labutieho jazera, �udoopka 
Orango Martiny Hajdyla Lacovej bezhlavo 
skákala na javisku v opätkoch a podprsenke.
Cirkusová revue vyústila do jarmo�ného raja 

živých bielych búst spievajúcich o bludoch 
a náu�ných pomôckach, ako ideologicky 
správne vytvori� hudobné dielo pre široké 
publikum. Kvarteto – Jevhen Šokalo (Pred-
sedajúci), Pavel Švingr (Jednotkin), Oleg Ko-
rotkov (Dvojkin) a Ivo Hrachovec (Trojkin) – 
predviedlo strhujúcu spevácko-hereckú kreá-
ciu živých m�tvol na štátnych podstavcoch. 
V h�adisku sme sa smiali s chu�ou a nahlas. 
Slovenská režisérka Sláva Daubnerová za 
sprievodu klavírnych umelcov Martina Levic-
kého a Jana Ku�eru (dirigent) však odvážnou 
teatralitou dokázala publikum nielen pobavi�, 
ale ho aj donútila zamyslie� sa nad sú�asnou 
paralelou s mocipánmi, ktorí z byrokratických 
podstavcov rozhodujú o našich profesionál-
nych životoch. V sú�asnosti ani na Slovensku 
neexistuje satirický poh�ad na dianie v živých, 
štátom platených divadelných umeniach. 
Vyzerá to tak, že mienkotvorným umelcom 
štatút dobrovo�ného rukojemníka estetickej 
kybernetickej globalizácie vyhovuje. 

Peter MAŤO

Alois Hába: Nová zem
Dirigent: Petr Kofro�
Scéna a kostýmy: Jana Preková
Réžia: Miroslav Bambušek
Premiéra v ND Praha, 12. 12. 

Dmitrij Šostakovi�: 
Orango/Antiformalistický jarmok 
Dirigent: Jan Ku�era 
Zbormajster: Marek Vorlí�ek 
Scéna a kostýmy: Marija Havran 
Réžia: Sláva Daubnerová 
Premiéra na Novej scéne ND Praha 17. 12.,  
navštívené reprízy 6. a 7. 1.

Orango (foto: H. Smejkalová)
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Čarovná, inteligentná 
a vypointovaná flauta
Zatiaľ čo sa Pavol Bršlík rozospievaval v Berlíne na svojho stého Tamina, jeho domovská 
scéna v Zürichu pripravovala novú Čarovnú flautu bez neho.

Naš�astie. Hlasová osobitos� a osobnos�, ktoré 
si Bršlík po skúsenostiach s rozli�nými diri-
gentskými i režisérskymi rukopismi v tejto 
postave vypracoval, by sa do demytologizo-
vanej opernej revue Tatjany Gürbacaovej, 
vykres�ujúcej Tamina ako oportunistického 
antihrdinu, príliš nehodili. Istá nesmelos� 
v hlasovom výraze inak pekne sfarbeného 
a technicky bezchybného lyrického tenoru 
Maura Petra zapadla do brechtovského reži-
sérskeho konceptu omnoho lepšie, podobne 
ako krištá�ovo�istá Pamina debutujúcej Mari 
Eriksmoenovej.
V novej zürišskej �arovnej � aute narážajú 
na seba dva protipóly. Nespútaná príroda 
symbolizovaná svetom Krá�ovnej noci a jej 
troch dám, ktorých šibalské fúziská a divoké 
kostýmy odsúvajú rodovú identitu jemne do 
úzadia, stojí oproti svetu pravidiel a poriad-
ku, ktorému vládne Sarastro s�aby architekt 
a (slobodo) murár bytovky, predstavujúcej 
spolo�enskú zmluvu. V koncepcii Gürbacaovej 
nemá Sarastrovo krá�ovstvo jednozna�ne po-
zitívny náboj. Režisérka, ktorá transformovala 
hovorené pasáže do moderného jazyka, pou-
kazuje na rasistický a vo�i ženám zaujatý pat-
riarchálny svet Sarastrovej svätyne. Sarastro 
(pátosu na míle vzdialený Christof Fischesser) 
šliape po �udskosti, o ktorej spieva, ke� síce 
farizejsky dovolí Monostatovi, aby si s ním 
vypil �aj, no kus torty mu vzápätí predhodí 
ako divému zviera�u. V tejto súvislosti je zaují-
mavé dramaturgické zhodnotenie postavy nie 
�ierneho, lež chlpatého Monostata (virtuózny 
Michael Laurenz), ktorý sa vo svojom mono-
lógu spovedá z traumy z inakosti. 
„Skalnatá krajina“ zo za�iatku Mozartovej 
opery, ktorú neskôr použil aj Wagner ako ko-
lorit pre vyjadrenie prapôvodného stavu sveta 
pred krádežou rýnskeho zlata, je u Gürbacaovej 

otvoreným architektonickým skeletom bez 
okien a dverí, viac ruina než dom, prerastená 
konármi a kríkmi, okolo ktorej posedávajú 
medzi živými sliepkami a plápolajúcimi ohník-
mi postavy príbehu o �arovnej � aute. Do tejto 
bezstarostnej hry na divochov vnesie pravidlá 
až Sarastro so svojimi zasvätencami, ktorí dajú 
domu prirobi� žalúzie a jeho obyvate�ov posadia 
do usporiadanej, no nudnej idylky za oknami, 
kde otec �íta noviny a mama servíruje �aj 
(In diesen heiligen Hallen…). Plápolajúce ohníky 
vôkol domu nechá Sarastro obmurova� (O Isis 
und Osiris) a jeho obyvate�ov, z ktorých sa dáv-
no stali znudení malomeštiacki konzumenti, 
pozve na spolo�nú opeka�ku. 
Papageno (sympatický, hravý a suverénny 
Ruben Drole) s Papagenou (dojemne intenzív-
na Deanna Breiwick) skoro pochopili, že toto 
nie je svet pre nich. Ako jediní si zachovali 
detskú hravos� i prirodzený charakter �aleko 
od dubióznej uniformity paneláku zasväten-
cov. Tamino s Paminou si na vrchole svojho 
snaženia o �lenstvo v exkluzívnom klube vy-

volených uvedomia, že buržoázna idyla, ktorej 
sú�as�ou sa stali, nie je ani trochu vzrušujúca. 
Krá�ovná noci v podaní jagavej a v krkolom-
ných výškach pevne stojacej Sen Guoovej 
symbolizuje podvedomie, eros, nepokorenú 
divokos� i animálnu živo�íšnos�. V nádher-
nom trblietavom kostýme v tvare polmesiaca 
pripomína v prvej árii Schinkelovu iluzívnu 

výpravu i legendárnu 
salzburskú inscená-
ciu Achima Freyera 
z roku 1997. Najvä�-
ším trestom pre bez-
prostredné, divošské tri 
dámy je ich „domes-
tikácia“ v podobe ku-
chynskej zástery a gu-
mených rukavíc. Zatia� 
�o zbor v závere tancuje 
polonézu, tri dámy 
musia kolena�ky drh-
nú� dlážku. Krá�ovná 
noci je však potrestaná 
strašnejšie: �ierna 
opona ju v posledných 
taktoch oddelí od tro-

chu škrobene jasajúcej chasy a znemožní jej 
socializáciu. Jednoduché, efektné, geniálne.
Efektne a štýlovo inven�ne po�al predlohu  
aj barokový orchester La Scintilla na �ele 
so spamäti dirigujúcim Corneliom Meiste-
rom. V neustálom kontakte so spevákmi volil 
vždy vhodné tempá, farby orchestra miešal 
obozretne a s citom, v�aka �omu ponúkol 
divákom nevšedné hudobné pointy. Prekva-
pivé a odpružené akcenty zvukového obrazu 
pôsobili vzdušne a od�ah�ene. V Meisterovom 
dirigentskom geste bolo �ahko rozpozna� punc 
jeho majstrovského u�ite�a Nikolausa Har-
noncourta.

Robert BAYER

BAZILEJ

Bieitovi zatratenci
Calixto Bieito patrí k režisérom, ktorí radi skúšajú odolnosť publika. Tejto črty sa nezrie-
kol ani pri najnovšej inscenácii Verdiho Otella vo švajčiarskom Bazileji. 

Ke� sa pred prvými tónmi predohry zodvih-
ne sivá stena z vlnitého plechu zakrývajúca 
javisko i orchestrálnu jamu, divákom sa 
odhalí depresívny obraz. Na tmavom „buzer-
placi“ s obrovským žltým žeriavom stojí dav 
úbožiakov. Majú zviazané ruky, od proscénia 
ich delia kotú�e ostnatého drôtu. Netušíme, 
kto sú títo muži a ženy, ktorých Otellovi 
muži ponižujú, ob�ažujú, mlátia �i dokonca 

obesia na hák žeriavu. Elegantné obleky sa 
vonkoncom nehodia k správaniu soldatesky 
(jej základným výrazovým prostriedkom sú 
kopula�né pohyby), ani k odpudivosti indus-
triálneho prostredia. 
Calixto Bieito v zmysle „poetiky hnusu“ v�ši 
na seba ošklivosti od výmyslu sveta. Nikto 
v tejto kompánii nebudí sympatie. Otello je 
odpudivým schizofrenikom s agresívnymi 

sklonmi, ktoré obracia proti druhým i pro-
ti sebe samému. Jeho vz�ah k Desdemone 
nemá žiadny vývoj, od úvodu prvého dejstva 
ju nemiluje. �úbostný duet Già nella notte 
densa spieva na metre vzdialený, v druhom 
dejstve sa ju pokúsi znásilni�, v tre�om jej 
op�utým rukávom poutiera ústa a vo štvrtom 
ju vlastnými rukami sadisticky zaškrtí. Jeho 
vlastná smr� (umiera na ramene žeriavu) 
nevzbudí žiadnu �útos�. 
Aj ostatné postavy sú po�até negatívne: Jago 
je primitívny zloduch, Cassio úchylný ero-
toman, Jagova žena Emilia lascívna š�apka. 
Spo�iatku ani Desdemona nevyvoláva súcit: 
diev�ina, ktorá sa v dlhých romantických 
šatách prechádza s kyticou pomedzi špinavé 

Wolfgang Amadeus Mozart: �arovná � auta
Dirigent: Cornelius Meister
Scéna: Klaus Grünberg
Kostýmy: Silke Willrett
Réžia: Tatjana Gürbaca
Premiéra v Opernhaus Zürich 7. 11.,  
navštívená repríza 13. 12.

Čarovná flauta (foto: H. J. Michel)
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Rozmarné divy
Annu Netrebko pozná celý svet. Aj ten neoperný. Videoklipmi k áriám a piesňam klasic-
kého repertoáru naháňa kvóty a „píplmetre“ na hudobnej televíznej stanici MTV, jednej 
z mediálnych vlajkových lodí popkultúry. V dvojici s Jonasom Kaufmannom, ktorý naj-
novšie celkom úspešne siaha aj po operetnom nebi, a o ktorom sa Plácido Domingo ne-
dávno vyjadril ako o najlepšom súčasnom tenoristovi, mali byť hlavnými marketingovými 
ťahúňmi Bavorskej štátnej opery. 

I ke� barytonálny Kaufmannov hlas nie je 
potiahnutý tenorovou glazúrou porovnate�-
nou napríklad s tou pavarottiovskou, jeho 
súznenie s Netrebkovej zamatovým a me-
dzi�asom robustným sopránom tmavšieho 
zafarbenia v mníchovskej inscenácii Puccini-
ho Manon Lescaut malo by� �alšou opernou 
senzáciou. Avšak dva týždne pred premiérou 
rozrušila majite�ov bleskovo vypredaných 
vstupeniek s „netrebkovskou“ prirážkou sprá-
va o tom, že diva sa s režisérom rozišla v ná-
zore na koncepciu hlavnej ženskej postavy 
a od produkcie odstúpila.
Jej rozhodnutie sa s oh�adom na zástoj 
Krist�ne Opolaisovej ukázalo ako oblažujú-
ce a ponechanie zvýšeného vstupného na 
predstavenia s hviezdnym obsadením ako 
opodstatnené. Soprán Lotyšky, ktorú musel 
Mníchov najprv vykúpi� zo zmluvy s Metro-
politnou operou, kde sa upísala ako Mimì, je 
totiž mladistvejší, pružnejší a „blon�avejší“. 
Jej Manon, dcéra z dobrej rodiny, prechádza 
v tomto príbehu na motívy odstrašujúceho 
„bildungsromanu“ Abbého Prévosta štyrmi 
etapami. Najprv ju stretávame na pošte, kde 
sa zastavuje cestou do kláštora. Bezhlavo sa 
zamiluje a ute�ie. O dva mesiace ju vidíme 
v spálni zažiadaného starca, ktorý ju ako 
vtá�a v zlatej klietke zahalil do jagavého, no 
klamlivého luxusu. Ten jej Des Grieux ponúk-
nu� nemohol, a tak ho opustila. Tretím zasta-
vením je policajná stanica. Odsúdená �aká na 
trajekt do pracovného tábora v Amerike, kde 
napokon na púšti, no v náru�í svojho milova-
ného, umiera jednou z najdlhších a najzloži-
tejších smrtí z lásky (vrátane citátu tristanov-
ského akordu) v dejinách opery. 
Krist�ne Opolais má Manon (a Des Grieuxa 
v Kaufmannovom podaní) ešte v �erstvej pa-
mäti z úspešnej júnovej inscenácie v londýn-

skej Covent Garden. Finesy Pucciniho hrdinky 
naštudovala do poslednej noty. Spo�iatku 
znie jej hlas �ahko, belostne a nevinne. Ne-
skôr získava plnos�, v zúfalosti sa neštíti ani 
bolestného vrieskania v hrdelnom sprechge-
sangu. Ke� v prvom dejstve rozpráva o svojom 
nevinnom a ni� netušiacom detstve; ke� si 
v druhom dejstve želá vyletie� zo zlatej klietky 
naspä� do študentskej izbietky, v ktorej boli 
luxusom mier a váše� („pace e amore“); ke� 
a cappella, bez podpory z orchestriska prisahá 
Des Grieuxovi, že ho už nikdy, ale nikdy nezra-
dí; a napokon, ke� lkajúc v smrte�nom k��i vo 

vy�erpávajúcom pianissime žobroní o bozky, 
objatia, teplo a život – vtedy sme svedkami str-
hujúceho hudobného realizmu a speváckeho 
umenia, ktoré vyrážajú dych a do o�í ženú slzy. 
Kaufmannov mužný, charakterovo výrazný te-
nor ju v duetoch až dojemne berie do náru�ia. 
Po bravúrne zvládnutej vstupnej kavatíne Tra 
voi, belle, brune e bionde rozohráva svoj tenor 
do jeho najjemnejšieho odtie�a. 
Na pozadí minimalistickej scény Stefana 

Mayera, orámovanej svetel-
nou linkou, po�al sedem-
desiattriro�ný pucciniovský 
nová�ik Hans Neuenfels 
príbeh Manon s � lozo� ckou 
abstraktnos�ou. Mohol by sa 
sta� kdeko�vek a komuko�-
vek. Pietu tragédie narúša 
len kostýmami a maskou 
s výrazným oranžovým tupé 
asexuálne po�atý zbor o�u-
mova�ov. Režisérove komen-
táre príbehu (ke� príde ko�, 
za�ína opera), premietané 
medzi obrazmi na �iernu 
oponu, zas pôsobia od�ah-
�ujúco. 
Alain Antinoglu na �ele Ba-
vorského štátneho orchestra 
správne rozpoznal nástrahy 
partitúry pohybujúcej sa 
medzi paródiou (madrigalová 
scéna) a psychologizmom 
s ostrými kontúrami (zá-
vere�ný obraz). V nie práve 
naj�ahších charakteroch 
opernej literatúry bol spe-
vákom vynikajúcou oporou. 

Mníchov�ania ponúkli publiku vcelku pod-
netné divadelné a spevácke umenie, v ktorom 
jediným inscena�ným rébusom zostal trpký 
rozmar jednej opernej divy.

Robert BAYER

Giacomo Puccini: Manon Lescaut
Dirigent: Alain Altinoglu
Scéna: Stefan Mayer
Kostýmy: Andrea Schmidt-Futterer
Réžia: Hans Neuenfels
Premiéra v Bayerische Staatsoper, 15. 11.,
navštívená repríza 7. 12.

mláky, si ani nevšimne obesenca kývajúceho 
sa nad jej hlavou. V�aka hereckému a vo-
kálnemu talentu Sunyoung Seoovej sa však 
(neraz nudný) výjav v Desdemoninej spálni 
stal epicentrom predstavenia. Ubolené Salce 
spievala kórejská sopranistka hustým mlado-
dramatickým hlasom so svietivými výškami 
a éterickými pianami, Ave Maria sa modlila 
zúfalo, so živo�íšnou nástoj�ivos�ou. 
Desdemona, balansujúca na kovovom leše-
ní žeriavu, nemá silu sama ukon�i� život, 
umiera až brutálnou Otellovou rukou. Škoda, 
že Rafael Rojas nedostal možnos� rozkresli� 
rozporov plného hrdinu v bohatších výrazo-
vých odtie�och, jeho prí�ažlivý spinto tenor 

s kovovou vysokou polohou by si to zaslúžil. 
Jago v podaní Simona Neala ostal nielen 
herecky, ale aj spevácky jednostrunným a ne-
prí�ažlivým lotrom. Orchester pod vedením 
Giuliana Bettu v duchu režijnej koncepcie 
pomerne málo akcentoval kantabilitu Verdiho 
partitúry, no i pri istej „suchosti“ patril k lep-
ším zložkám predstavenia. Zbor predviedol 
nielen zna�nú mieru odolnosti (vä�šinu svoj-
ho partu spieval mokrý, špinavý a zviazaný), 
ale aj vokálnu sýtos� a farebnos� (zbormajster 
Henryk Polus). 
Režijné koncepcie, ktoré obohacujú interpre-
ta�nú tradíciu o nové poh�ady, považujem za 
žiaduci prínos sú�asnej operno-divadelnej 

praxe. Bieitovho bazilejského Otella však k ta-
kým nepripo�ítam. Režisér obral dielo o hu-
dobno-divadelný kontrast, vývoj i katarziu, 
a namiesto nich mu poskytol iba informáciu 
o vlastnom vnímaní sveta ako smutného 
miesta zatratencov.

Michaela MOJŽIŠOVÁ

K. Opolais a J. Kaufmann (foto: © W. Hösl)

Giuseppe Verdi: Otello
Dirigent: Giuliano Betta
Scéna: Susanne Gschwender
Kostýmy: Ingo Krügler
Réžia: Calixto Bieito
Premiéra v Theater Basel 29. 11., 
navštívená repríza 7. 12.
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BENÁTKY

Strhujúco dramatický 
Simon Boccanegra 
Sezónu 2014/2015 otvoril v benátskom Teatro La Fenice blok predstavení Simona Bocca-
negru. Nová inscenácia sa, na rozdiel od svetovej premiéry, stretla s mimoriadne priaz-
nivým ohlasom benátskeho publika a dlhým aplauzom. 

Simon Boccanegra je jednou z prvých Verdiho 
opier cielene smerujúcich k ideálu prekom-
ponovanej hudobnej drámy. V romantickom 
príbehu o korzárovi, ktorý prežíva pohnuté 
osudy a ktorý sa stane janovským dóžom, 
už takmer nie sú uzatvorené �ísla. Hudba 
vyrastá z dramatických požiadaviek, dvadsa�-
štyri scén prechádza plynule jedna do druhej, 
mnohé ansámble splývajú s áriami. Precízne 
prepracovaný orchestrálny part sa stáva vý-
znamným nosite�om dramatického výrazu. 
Dielo sa pri svojej premiére v Teatro La Fenice 
(1857) nestretlo s diváckym porozumením. 
Verdi však veril v jeho potenciál: prepracoval 
ho, skrátil a spolu s Arrigom Boitom upravil 
libreto. Od svojej druhej premiéry (Teatro alla 
Scala, 1881) až do sú�asnosti sa Simon Bocca-
negra teší mimoriadnej ob�ube.
Režisér Andrea de Rosa je typickým pred-
stavite�om sú�asnej talianskej opernej réžie, 
ktorá sa svojsky vyrovnala s vplyvom výraz-
ných režijných konceptov pochádzajúcich 
predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín. 
Rezignovala na výrazne individuálny, spo-
chyb�ujúci, otázky kladúci �i šokujúci režijný 
výklad a zamerala sa najmä na odstránenie 
ve�kooperných manier v hereckej gestike, na 
logiku drámy, výraznú štylizáciu scénického 

vizuálu, možnos� jednoduchého �asového 
posunu a vernos� dramatickej predlohe bez 
otrockej ilustratívnosti. 
Sná� okrem �asového posunu sa de Rosa, re-
žisér i scénograf v jednej osobe, dôsledne držal 
všetkých spomenutých atribútov. Scénu tvoria 
prosté tmavé geometrické bloky a symboly 
gotickej architektúry (lomené oblúky, okná, 
rozety), ktoré v protisvetle kontrastujú s celo-
plošnými exteriérovými projekciami horizontu 
v podobe oblohy �i takmer neustále prítomnej 
morskej hladiny (Pasquale Mari). Precízne na-
vrhnuté kostýmy Alessandra Laiho rešpektujú 
historické konvencie i sú�asnú dobu.
Vynikajúci kórejský dirigent Myung-Whun 
Chung po�al Simona Boccanegru vo výsostne 
dramatickej koncepcii ako monumentálny 
oblúk. V prológu napríklad prezentoval prvý 
významný vrchol až v jeho závere, pri�om 
predtým len tlmene kulminoval orchestrál-
nu dynamiku bez straty divadelného ú�inku. 
Tri dejstvá opery zaznievajú v Chungovej 
koncepcii s úžasnou vnútornou logikou 
v dvoch strhujúcich gradáciách a závere�-
nom, až meditatívne podanom stíšení. Diri-
gent zárove� nechal v plnosti vyznie� nádhe-
ru Verdiho romantickej kantilény. Orchester 
divadla La Fenice podal úžasný výkon, jeho 

hra sa miestami približovala až k impresio-
nistickej farebnosti.
Titulný hrdina Simon Boccanegra patrí k naj-
vä�ším barytónovým úlohám. Simone Piaz-
zolla ho postavil na charakterových �rtách 
�estného a dôstojného muža, ktorý nedáva 
najavo citovú rozorvanos�. Jeho objemný ba-
rytón s nádherným timbrom, skvelé umenie 
kantilény a uš�achtilý skromný prejav ho 
priam predur�ujú na postavu janovského dóžu. 
Giacomo Prestia dal basovej postave Jacopa 
Fiesca vnútornú vrelos� i citovú spontánnos�. 
Paolo Albiani ve�mi perspektívneho mladého 
barytonistu Juliana Kima bol pomerne domi-
nantným intrigánom a Simonovým vrahom. 
Sopranistka Maria Agresta (Maria Boccanegra/
Amelia Grimaldi) krásne farebným hlasom, 
kultivovaným prejavom a presved�ivým he-
rectvom vniesla v každom svojom výstupe na 
javisko romantickú vznešenos�. Z tenoristu 
Francesca Meliho (Gabriele Adorno) robí ty-
picky južansky žiarivý hlas vo fenomenálnej 
kondícii jedného z najlepších sú�asných ver-
diovských tenoristov, navyše s prirodzenou 
hereckou dispozíciou. Zbor divadla La Fenice 
(zbormajster Claudio Marino Moretti) neostal 
ni� dlžný svojej povesti – jeho interpretácia 
sa vyzna�ovala precíznos�ou, presved�ivým 
prežívaním tragiky, dramatickým vzruchom 
i vypointovanou prácou s dynamikou. 

Jozef ČERVENKA

VIEDEŇ

Hudobné dni Bruna Waltera 
Na festivale Hudobné dni Bruna Waltera je všetko premenlivé: od počtu koncertov, cez 
rozličné miesta konania až po obsadenie festivalového orchestra. Ten je poskladaný z čle-
nov symfonických ansámblov z okolitých krajín – od nás, z Čiech, Rakúska i z Maďarska – 
a vystupuje predovšetkým v Bratislave a vo Viedni. 

Decembrový koncert (8. 12.) možno chápa� ako 
vyvrcholenie uplynulého ro�níka festivalu. 
Napriek tomu, že sa uskuto�nil v relatívne 
nezvy�ajnom �ase (15:30), Ve�ká sála vieden-
ského Musikvereinu nezívala prázdnotou. 
Jack Martin Händler a jeho orchester ponú-
kli Brahmsov Koncert pre husle, violon�elo 
a orchester a mol op. 102 a Šiestu symfóniu 
h mol „Patetickú“ Piotra I�ji�a �ajkovského. 
Výber sólistov len pod�iarkoval regionálne 
zameranie projektu: v Brahmsovom koncerte 
sa predstavili náš Tibor Ková�, ktorý v sú�as-
nosti pôsobí ako druhý huslista vo Viedenskej 
� lharmónii, a ma�arský violon�elista Péter 
Somodari, zastávajúci post sólistu Viedenskej 
štátnej opery. Ich výkon nebol nezaujímavý, no 
zárove� ani ni�ím výnimo�ný. V prvých dvoch 
�astiach medzi sólistami panovala spo�ahlivá 

komunikácia. Interpreta�nú suverenitu však 
skalili rutina, výrazová �ahostajnos� a nedoko-
nalá súhra v tretej �asti. Bola to škoda, pretože 
práve závere�né Vivace non troppo sa z poh�a-
du orchestra rozvíjalo najs�ubnejšie: bolo rázne 
a zárove� zvukovo vyrovnané a povzbudzovalo 
k presved�ivejšiemu výkonu sólistov.
O zvukovej vyrovnanosti možno �ažko hovori� 
v prípade �ajkovského Šiestej. Na priepastné 
hbky, ktoré z jeho hudby dokážu vy�aži� ruskí 
interpreti, upomínali impozantne znejúce ple-
chy – intenzitou aj výrazom sa skuto�ne približo-
vali ruskej škole. Nedokázali im však konkurova� 
priezra�ne znejúce slá�iky ani mäkké drevá 
a všade tam, kde Händler plechom popustil uzdu, 
charakter zvuku naberal rozmery hollywoodskej 
„epickosti“. Symfonický orchester Bruna Walte-
ra inak znie nádherne a Händlerova drezúra jeho 

zvuk zomkla do obdivuhodnej kompaktnosti. 
Najlepšie to vyniklo v meditatívnych �astiach 
závere�ného Adagio lamentoso, v ktorých sa mo-
hol naplno uplatni� plný a transparentný zvuk 
slá�ikov. Jednotlivé sólové vstupy, ktorými sa to 
v �ajkovskom len tak hemží, boli nádherné; za 
dlhý �as som po�ul asi najkrajšie znejúce fagoty: 
plné, zvu�né a dokonalo ladiace.
Z hodnoteného koncertu som nadobudol pocit, 
že Händler  chce re� ektova� na dirigentské gesto 
ve�kých osobností: snaží sa detailne tvarova� 
jednotlivé frázy pri zachovaní dokonalej súhry, 
pohybuje sa na hranici ešte znesite�nej intenzity 
výrazu, ašpiruje na to, aby svojím výkonom do-
dal punc „ve�kých“ interpretácií. Lenže hranica 
medzi dych berúcou sugestívnos�ou a excesom 
je tenká a niektoré momenty z navštíveného 
koncertu by som zaradil skôr k tomu druhému. 
K „ve�kým“ interpretáciám, pod�a môjho vkusu, 
totiž patrí aj elegancia – a tá sa cez hrmotnos� 
a úzkostlivú prípravu akosi nepredrala. 
Symfonický orchester Bruna Waltera bolo 
možné znova zaži� koncom januára: pri príle-
žitosti Medzinárodného d�a obetí holokaustu 
odzneli v Bratislave a v Nitre diela Haydna, 
Mozarta, Blocha a Šostakovi�a. 

Alexander PLATZNER

Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra 
Dirigent: Myung-Whun Chung 
Kostýmy: Alessandro Lai 
Scéna a réžia: Andrea de Rosa 
Premiéra v Teatro La Fenice 22. 11., 
navštívená repríza 30. 11.
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Strange Fruit
Vďaka úspešnému cyklu City Sounds sa 

v Bratislave na sklonku minulého roku 
predstavila  Cassandra Wilson. Americká 

jazzová diva, dvojnásobná držiteľka 
Grammy, ktorej práve vychádza nový 

album Coming Forth By Day, predviedla, 
že stále dokáže čarovať s časom. 

„Jej alt má fantastickú farbu. Je tmavý a hl-
boký, slastne horký i silný, bluesovo melan-
cholický, inteligentný a vzrušivo spomalený,“ 
pre�ítal som si koncom 90. rokov v knihe Be-
aty, bigbeaty, breakbeaty, rýchlo som bežal do 
obchodu po CD Blue Light ‚til Dawn (Blue Note 
1993) a razom bol zo m�a fanúšik. Koncertu 
Cassandry Wilson na pódiu Novej scény (11. 12.) 
predchádzalo vystúpenie Hanky Gregušovej v 
duu so slovenskou legendou jazzového klavíra 
Gabom Jonášom. �ažiskom ich polhodinového 
vystúpenia boli úpravy �udových piesní (Te�e 
voda, te�e, S�úbil sa mi milý, �ervené jab��ko 
a Škoda �a šuhajko), ktoré ponúkli komornú 
ochutnávku z  Gregušovej aktuálneho albumu 
Essence (Hevhetia 2014), na ktorom sa aranžér-
sky podie�al Ondrej Kraj�ák. Hanka Gregušová 
v pomalých tempách predviedla príjemný 
alt, muzikálne frázovanie, solídnu techniku 
a na pódiu si s klaviristom zrejme celkom 
dobre rozumeli. Na m�a však až na nieko�ko 
okamihov súkanie jazzových fráz na texty 
ako „Krájajte mi, mamko, drobný  šalát“ – a to 
rozhodne nemám ni� proti folklóru – nepôso-
bilo inšpirujúco ani autenticky, skôr manie-
risticky. Podobné to bolo aj s hudbou, ktorú 
zachra�ovalo Jonášovo majstrovstvo. Sto rokov 
po Bartókovi, Stravinskom �i Janá�kovi (jazzoví 
fanúšikovia mi tieto konzervatívne vzory isto 

odpustia) existuje ur�ite inven�nejší spôsob 
než reharmonizácia �udových piesní na spôsob 
štandardov (severní i južní susedia môžu by� 
príkladom) – nech by už boli použité harmónie 
akoko�vek so� stikované. Cassandre Wilson sa 
však Hanka zjavne pá�ila. Podporila ju nielen 
na koncerte, ke� ju nazvala jedným z najvý-
raznejších hlasov generácie, ale aj neskôr na 
svojom facebookovom pro� le. 
Koncert hlavnej hviezdy, ktorá sa v Bratislave 
predstavila po dvadsiatich piatich rokoch, 
za�al po inštrumentálnom intre, ktorému 
(podobne ako viacerým skladbám ve�era) do-
minovalo umenie švaj�iarskeho virtuóza na 
ústnej harmonike Gregoira Mareta. Na dámu 
slávnu ležérnymi tempami išlo o vcelku 
svižné otvorenie ve�era. V nie celkom ustá-
lenom zvuku zaznela coververzia známeho 
hitu skupiny The Monkees zo 60. rokov Last 
Train To Clarksville z Wilsonovej albumu New 
Moon Daughter (Blue Note 1995). Podobne ako 
Nina Simone, Joe Cocker a nemnoho �alších, 
má Cassandra Wilson od �ias spolupráce 
s producentom Craigom Streetom vzácny 
dar urobi� z cudzích piesní svoje vlastné. 
Predviedla to i vo „folkovom“ prerozprávaní 
nádhernej balady Love Is Blindness (rovnako 
z New Moon Daughter) od írskej partie U2. 
Pri jej vlá�nom hlase, ktorý akoby sa vekom 

stal trochu svetlejší a �ahší, publikum tak-
mer zabudlo dýcha�, �as sa zastavil a text 
i hudba pôvodne popového lovesongu získali 
novú hbku. Charizmatická spevá�ka, ktorá 
sa hlási k odkazu Betty Carter a Abbey Lin-
coln, neprekvapí rozsahom hlasu, no farba 
jej podmanivého kontraaltu a emócie v �om 
ukryté majú v podobných priamo�iarych 
pies�ach hypnotickú silu. Repertoár koncertu 
sa odvolával na 20. výro�ie vydania albumu 
Blue Light ‚til Dawn (na jeho nahrávaní sa 
podie�ali jej dlhoro�ní spoluhrá�i, gitarista, 
skladate� a aranžér Brandon Ross a basista 
Lonnie Plaxico, ktorí ú�inkovali aj v Brati-
slave) a sú�asne bol propagáciou aktuálneho 
Coming Forth By Day. Z tejto pocty Billie Ho-
liday zaznelo nieko�ko štandardov (You Go To 
My Head, Billie‘s Blues, All of Me, These Foolish 
Things) a nezaujali ma všetky rovnako. Mal 
som pocit, že nepochybne technicky fenome-
nálny Maret miestami vnáša do komornej 
atmosféry prive�a exaltovanosti. Medzi najp-
resved�ivejšie kúsky z úspešného, dve desa�-
ro�ia starého debutu vo vydavate�stve Blue 
Note, patrila na bratislavskom koncerte bicí-
mi Johna Davisa rozvlnená bluesová klasika 
Roberta Johnsona Come On In My Kitchen. To, 
�o Cassandru Wilson odlišuje od iných jaz-
zových spevákov, je schopnos� ponori� sa do 
bohatého a �lenitého zvuku kapely, ktorý od 
90. rokov de� nujú „farebné“ gitary Brandona 
Rossa, opiera sa o úspornú, no efektívnu ryt-
miku Plaxica a eklekticky mieša vplyvy blues, 
country, folku, jazzu, world music i rocku. (Je 
zaujímavé, ako spoluprácou s producentom 
a gitaristom T-Bone Burnettom dospel k po-
dobnému soundu v posledných rokoch ex-Led 
Zeppelin Robert Plant.) Ve�er sa nemohol 
skon�i� inak ako trpkosladkou baladou Har-
vest Moon, ktorá znela o nie�o rýchlejšie ako 
na nahrávke, no stále dos� pomaly na to, aby 
si �lovek želal, nech nikdy neskon�í. Ak pri 
balade U2 zastal �as, pri coververzii známeho 
hitu Neila Younga sa ur�ite pohla zem. 

Andrej ŠUBA

Slovak jazz 2014
Prelom rokov sa zvy�ajne spája s hodno-
tením toho uplynulého. Bilancujúcimi sú 
aj hudobné ocenenia  Radio_Head Awards, 
ktoré od roku 2008 ude�uje Rádio_FM. „Rádi-
ové hlavy» v  mnoho odrážajú mieru vkusu 
posluchá�ov a  priaznivcov vysielania, ktoré 
„nemasíruje“ percep�né kanály spotrebnou 
hitovou produkciou, ale spolu so „sester-
skými“ stanicami (predovšetkým Rádiom 
Devín) sa venuje aj menšinovým �i alterna-
tívnym žánrom. 
Medzi � nalistov žánrovej kategórie Jazzová 
hudba sa dostali minuloro�né nahrávky pre-
šovského vokalistu Andyho Beleja (Dreams 
and Ideas, Hevhetia), orchestra Bratislava 
Hot Serenaders (Lonely Melody, FABART), spe-

vá�ky Hanky Gregušovej (Essence, Hevhetia), 
basgitaristu Juraja Grigláka (Time to Fly, Real 
Music House) a projekt Tales From My Diary, 
za ktorým stojí saxofonista a skladate� Niko-
laj Nikitin (Hudobný fond). Práve Nikitinov 
medzižánrový opus vyskladaný na jednej 
strane z aranžmánov Janá�kových melódií 
zo zbierky Po zarostlém chodní�ku (v podaní 
Nikolaj Nikitin Ensemble, ktorého renomé 
popri domácich kolegoch výrazne zvyšujú 
nekonven�né improviza�né excesy kontraba-
sovej extratriedy Miroslava Vitouša) ako aj 
z pies�ového albumu Polajka, odzbrojujúce-
ho svojou úprimnos�ou a originalitou, patrí 
k najhorúcejším kandidátom na nahrávku 
roka 2014. Dvojalbum Tales From My Diary sa 
tiež dostal medzi päticu udalostí v porotcov-
skej kategórii Hudobný po�in roka 2014.

(mot)

C. Wilson (foto: archív)
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Impulzom k osloveniu Pavla Zele-
naya bola smutná udalosť – úmrtie 
nestora slovenského jazzu Juraja 
Hentera (1928–2014). Zelenay 
a Henter boli počas desaťročia 
1945–1955 častými spoluhráčmi 
v študentských skupinách i v prvých 
slovenských big bandoch. Navyše 
i v ďalších rokoch ich spájalo blízke 
priateľstvo, na ktorom sa nič ne-
zmenilo, hoci sa ich hudobné cesty 
postupne rozišli. Každopádne, Ze-
lenay je najkompetentnejšou osob-
nosťou, ktorá nám môže priblížiť za-
čiatky swingového a jazzového hra-
nia na bratislavskej scéne. Na nej on 
sám, Juraj Henter, ale i mnohí ďalší 
hudobníci, položili základy, na kto-
rých (aj nevedomky) stavajú ďalšie 
generácie; neznalosť histórie často 
vedie aj k nepochopeniu súvislostí 
určujúcich súčasnosť. 

Pavol Zelenay (1928) je známy predovšetkým 
ako skladate� a aranžér populárnych piesní, 
rozhlasový redaktor a historik populárnej 
hudby. Viaceré jeho skladby patria do zlatého 
fondu slovenskej pies�ovej tvorby a už jeho 
staršie piesne prezrádzajú dôkladné absor-
bovanie jazzových inšpirácií. Spome�me na-
príklad evergreen Májovou záhradou pre Gab-
rielu Hermélyovú alebo A dos�, a dos�, v ktorej 
Zuzka Lonská mohla uplatni� svoje swingové 
cítenie v spojení s big bandom. 

Luňáci, Henter a bod zmeny

Patríš ku generácii, ktorá vyrastala 
počas vojnových rokov a postupne sa do-
stávala k hudbe jazzovej oblasti. Môžeš 
nám priblížiť svoje hudobné začiatky?
Na gymnáziu v Pieš�anoch fungovala popri 
dychovke malá kapela Tiger Jazz v obsadení 
trúbka, trombón, troj�lenná saxofónová sek-
cia, klavír, kontrabas, bicie. Hrali sme z bežne 

dostupných �eských a nemeckých nôt, ale 
mali sme aj štyri tituly amerických vydaní 
Broadway Melody. Tie mi daroval profesor 
Karol Rovan, ke� videl môj intenzívny záujem 
o hudbu. Bol to matematikár, dobrý klavirista, 
študoval v Prahe, mal rád Osvobozené divadlo 
a Ježkovu hudbu. Ja som hral na klarinete, 
tenorovom saxofóne a pokúšal sa aranžova�. 
Najbližší orchester vedený Róbertom Hrebe-
nárom bol v Novom Meste nad Váhom a hral 
v �om napríklad Ladislav Burlas na husliach. 
Tam som si vyskúšal svoje prvé aranžérske 
pokusy. Aranžmán mojej skladby V zajatí 
synkop som dal aj kapele Boogie Club Imra 
Hrubišku v Bratislave, ktorá hrala v Živnodo-
me. Ke� odznela, prišiel za mnou ich bubeník 
s otázkou, �i som to naozaj aranžoval ja. 
Tak som sa spoznal s Pa�om Polanským.

Prostredníctvom tvojich spomienok na 
povojnové roky, ale aj vďaka rozhovorom 
s Pavlom Polanským, Majom Zlámalom, 
Jurajom Henterom a ďalšími, som sa stre-
tol s menami hudobníkov, ktorí mali veľké 
nadšenie pre dobový jazz. Z tejto generácie 
v ďalších desaťročiach vynikli práve Hen-
ter a Polanský. Etablovanie hudby jazzo-
vého okruhu na Slovensku môže naznačiť 
tvoj nástup na bratislavskú scénu...

Po maturite na pieš�anskom gymnáziu som 
prišiel v septembri 1946 študova� na Vysokú 
školu technickú do Bratislavy. V hlave som 
mal však viac hudby ako techniky, a v nádeji, 
že tu bude ve�a hudobníkov, som vypísal me-
dzi vysokoškolákmi výzvu, aby sa prihlásili 

tí, ktorí by chceli hra� vo ve�kom tane�nom 
orchestri. Býval som na internáte Svoradov 
a tam som aj vybavil možnos� skúšania. Me-
dzi prvými sa prihlásil práve Juraj Henter, po 
�om �alší „tenorák“ Fanta a altsaxofonista 
Zelinka, krstné mená si už nepamätám. 
Ke�že som hral na altsaxofóne, mali sme 
uspokojivé obsadenie saxofónovej sekcie. 
Navyše Fanta pochádzal z Plzne, a ke�že mal 
za sebou prax v tamojšom big bande, mohli 

JAZZ

Pripravil Igor WASSERBERGER

Juraj 
Henter
swingové reminiscencie
Rozhovor s Pavlom Zelenayom 
o osobnosti slovenského jazzu
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Zľava: J. Henter, 
G. Koval, P. Polanský, J. Šebo, 
B. Hronec (foto: archív M. Jurkoviča)
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sme sa od neho dozvedie� aspo� to, že existuje 
swingové frázovanie. S dychovou sekciou to 
však nebolo jednoduché. Z pieš�anského Tiger 
Jazzu boli už v Bratislave trubkár Libor Gar-
do� a trombonista Rudolf Jezerský, problém 
bol s �alšími. Nakoniec sme hrali iba raz na 
študentskom �aji na internáte Lafranconi 
a bolo to neúnosné. �uro, s ktorým som sa 
medzitým spriatelil, ma vtedy prehovoril, aby 
som nechal beznádejné zakladanie kapely 
a pridal sa ku skupine Lu�áci, v ktorej hral. 
Bol to dixieland vedený klaviristom Iljom 
Havránkom, �alšími �lenmi boli trubkár Ján 
Lacko (neskorší � lmový režisér), klarinetista 
Béla Farkaš, �uro Henter, gitarista Štefan 
Racko, kontrabasista Laco Farkaš, bubeník 
Bohuš Synek a pre dixieland trochu netypicky 
aj akordeonista Milan Procházka. Bol som 
prijatý hne�, ako som na skúške z listu skoro 
bez chýb „odpálil“ klarinetový part repre-
zentatívnej skladby Lu�ákov Melodie in Es. 
Nahradil som Bélu Farkaša, ktorý vtedy ešte 
nebol zvyknutý hra� z nôt (fenomenálnym só-
listom sa stal až neskôr). Netrvalo dlho a me-
dzi Lu�ákov prišli aj Libor Gardo� (nahradil 
Jána Lacka) a trombonista Rudo Jezerský. 
Hrali sme z nôt, ktoré obstarával kapelník Ilja 
Havránek, dokonca sa pokúšal vybavi� naše 
ú�inkovanie v rozhlasovom vysielaní. Pred-
stavili sme sa konkurznou ukážkou v štúdiu 
na Zochovej ulici, kde sme samozrejme za-
hrali Melodie in Es a ešte �osi. Komisiu na �ele 
s vtedajším vedúcim Oddelenia zábavnej hud-
by Františkom Prášilom ponúknutý repertoár 
neuspokojil a požadovali, aby sme predviedli 
nie�o od slovenského autora. Dovtedy však 
nijaký domáci autor nepísal pre dixielandové 
obsadenie, a tak sme neuspeli.

Očarenie 
orchestrálnym zvukom

Ideálom generácie, ktorá vyrastala po-
čas vojnových rokov a na pódiá vstupovala 
po vojne, bol zvuk jazzových orchestrov; 

do roku 1948 boli sporadicky dostupné aj 
americké či iné šelakové platne s jazzovou 
hudbou. Z akých impulzov ste vychádzali?  
Naše ambície smerovali k vytvoreniu big 
bandu a tieto túžby umoc�ovali aj americké 
� lmy, ktoré sme po roku 1947 videli v kinách. 
Prím viedla Zasnežená romanca s orchestrom 
Glenna Millera, ktorý sme opakovane nav-
števovali a nevedeli sa ho nasýti�, �alším 
boli Dve diev�atká a námorník s orchestrom 

Harryho Jamesa. Do Bratislavy prichádzali 
hlavne v letnej sezóne �eské big bandy, ktoré 
ú�inkovali v Umeleckej záhrade pri Starom 
moste, a ke�že to bol otvorený priestor, za 
plotom na chodníku postávali zástupy swin-
guchtivej mládeže. Z �eských orchestrov sa 
o jazz ve�mi cie�avedome usiloval orchester 
Gustava Broma, ktorý nahrával pre potreby 
�eskoslovenského rozhlasu v bratislavskom 
štúdiu od 16. decembra 1945 do 28. februá-

ra 1947 a taktiež koncertoval po Slovensku. 
Pri nahrávaní tane�ných piesní slovenských 
autorov pre � rmu Ultraphon využil príle-
žitos� a na druhé strany platní sa v roku 
1946 dostalo aj pár typických orchestrálnych 
skladieb kon�iacej swingovej éry; medzi nimi 
Woodchopper‘s Ball Woodyho Hermana. Spo-

lu s Henterom sme využili každú príležitos� 
dosta� sa do blízkosti orchestra, obzvláš� na 
jeho skúšky. Kupovali sme si platne, ktoré 
sa po vojne dostali na �eskoslovenský trh 
na zna�kách Decca �i Mercury, zaujímali 
nás americký hudobný �asopis Billboard, za 
ktorým sme chodili do �itárne bratislavskej 
Americkej ambasády, i �eskoslovenský Jazz, 
ktorý za�al vychádza� v Prahe. Mocným 
impulzom v tomto smere boli koncerty jaz-

zových súborov v �eskoslovensku – austrál-
skeho dixielandu Graema Bella a belgického 
orchestra Fuda Candrixa v roku 1947. 

Viem si predstaviť, že najmä spočiat-
ku, kým sa bigbandová generácia naučila 
komponovať a aranžovať, mohol byť zá-
sadným problémom notový materiál...
Dosta� sa k notám bolo skuto�ne komplikova-
né. Odpisovali sme si ich vzájomne do note-

sov – tie mal každý ambiciózny 
hudobník a obsahovali skladby, 
ktoré patrili medzi štandard-
né „swingovky“. Viacero tém 
sa podarilo �urovi získa� od 
�echov študujúcich na bratis-
lavskej vysokej škole strojarinu; 
boli ubytovaní v YMCA a mali 
prax z domácich big bandov. 
Tí sa celkom náhodne spoznali 
so skvelým klaviristom Sveto-
zárom �urovi�om a �uro, ktorý 
býval na Povrazníckej ulici ne-
�aleko od YMCA, sa k nim po-
stupne pridal. �esi mali bohaté 
skúsenosti, ovládali swingovú 
interpretáciu a postupne sme 
sa to od nich nau�ili aj my, hu-
dobníci tane�ných orchestrov. 
Ke� Havránek pozhá�al aspo� 
trochu schopných muzikantov, 
podarilo sa nám rozšíri� Lu-
�ákov na big band. Trúbkovú 
sekciu tvorili traja hrá�i (medzi 
nimi i �urovi�, schopný dobre 
hra� aj na trúbke), trombón 
a v štvor�lennej saxofónovej 
sekcii som hral spolo�ne s �u-

rom Henterom, dirigoval Ilja Havránek. Prvý 
koncert sme mali koncom školského roku 
1947 na dvore diev�enského gymnázia na 
Dunajskej ulici a bolo to pamätné vystúpenie. 
S ve�kým úspechom sme predviedli „mille-
rovský“ aranžmán In the Mood; orchestrálny 
materiál sa mi podarilo získa� od priate�a-kla-

rinetistu z Holandska. Skladbu 
sme museli opakova�, ale viac-
krát sme napriek naliehavému 
potlesku už nemohli: trubkári 
mali v závere krvavé pery. Dru-
hý a poslednýkrát sme hrali 
naživo v rozhlasovom vysielaní 
pre ukrajinské menšiny v štú-
diu na Jakubovom námestí. Po-
tom sa kapela rozpadla, ke�že 
nastala nová situácia – do Bra-
tislavy sa vrátil Gustav Brom.

Ako sa uplatnili u Broma slovenskí 
hudobníci?
Ke� sa Bromovi po vy�erpávajúcom angažmá-
ne vo Švaj�iarsku rozpadla kapela, nastúpil od 
1. októbra 1947 do bratislavského rozhlasu ako 
hudobný redaktor. Dohodol sa s vedením, že 
okrem toho vytvorí orchester pre rozhlasové 
potreby a bude nahráva� ako externé teleso. 
V novoutvorenom orchestri hrali po prvý raz 
bratislavskí hudobníci doplnení brnianskymi 

J. Henter a P. Zelenay v orchestri Jána 
Siváčka, 1956 (foto: archív P. Zelenaya)

Z. Eliška, J. Jelšovský, J. Bauer a J. Henter (foto: archív P. Zelenaya)Orchester Jaroslava Laifera (foto: archív P. Zelenaya)
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posilami. Z „našich“ �lenov tam boli Chasák, 
Nalezinek, �urovi�, Kulíšek, Smitka, Eliška, 
Polanský a istý �as aj Libor Gardo�. Pod vede-
ním Gustava Broma postupne získavali cenné 
skúsenosti. Žia�bohu, trvalo to iba krátko.

V tých časoch ste ešte s Henterom ne-
boli členmi jeho orchestra, hoci po Bromo-
vom odchode do Brna dostával Henter od 
Broma ponuky a niekoľko mesiacov uňho 
aj hosťoval. Aký mal na vás vplyv? 
Už v období 1947–1948 pre nás Brom mnoho 
znamenal. Obaja sme využívali každú prí-
ležitos� zú�astni� sa hlavne na skúškach 
orchestra, kde sme sa oboznamovali nielen 
s frázovaním, ale aj so spôsobom nácviku po 
nástrojových sekciách. Bromovo pôsobenie 

v rozhlase skon�ilo 31. marca 1948, ke� sa na 
schôdzke rozhlasových pracovníkov otvorene 
vyslovil proti diktatúre proletariátu. Onedlho 
sa v YMCA zrodila kapela v tzv. švédskom obsa-
dení – trúbka, trombón, saxofóny a rytmická 
sekcia. Bol to vtedy neformálny slovenský 
All Stars so Silošom Pohankom, �urovi�om, 
Polanským, a samozrejme Henterom; bol 
najobsadzovanejším sólistom a všeobecne ho 
považovali za najlepšieho slovenského tenor-
saxofonistu. Toto „švédske“ obsadenie rozšíril 
v roku 1949 Pa�o Polanský na kompletný big 
band, ktorý pôsobil ako Vysokoškolský tane�ný 
orchester, neskôr Bratislavský tane�ný orches-
ter. Ako prvá slovenská swingová spevá�ka s 
ním od roku 1950 za�ala spieva� Gabriela Her-
mélyová. Súbor nahrával príležitostne pre roz-
hlas, menej na gramofónové platne, úspešná 
bola piese� Nabrúsil som si kosu. V porovnaní 
s ostatnými orchestrami predstavoval Polan-
ského big band modernejšie smerovanie slo-

venskej produkcie. Pre m�a ako hudobníka sa 
stala dôležitá skupina Night Club. Pozostávala 
z vysokoškolákov a viedol ju Ján Bauer, ktorý 
mi ponúkol sta� sa ich �lenom. Dôležité bolo, 
že do Night Clubu prijali aj Jána Sivá�ka; vtedy 
hral na tenorsaxofóne, no �oskoro sa mu pre-
stal venova� a jeho zásadný význam bol neskôr 
inde. Aj v Night Clube žila túžba po big bande. 
Preto sme spolu s Bauerom skupinu rozšírili a 
v roku 1950 založili orchester Kolektív 50 – �íslo 
v názve sa menilo rokmi. Ke� som na jese� 
1952 na dva roky narukoval, vedenie Kolektí-
vu 52 prevzal Sivá�ek kon�iaci vo Vojenskom 
umeleckom súbore v Bratislave a v nasledu-
júcom období usilovne pracoval na zve�adení 
orchestra. Podarilo sa mu získa� špi�kových 
hrá�ov oboch jestvujúcich big bandov, pripravi� 

aranžmány piesní slovenských autorov pre 
vtedajších popredných spevákov, a tak sa za-
slúžil o významný prelom v kvalite Kolektívu.

Swingové priateľstvo

Z uvedeného vyplýva, že určitý čas ste 
s Henterom už nehrali spolu.
Naše spolo�né cesty sa rozišli iba zdanlivo: 
hrali sme síce každý v inom big bande, ale 
�asto sme sa stretávali u klaviristu Alexandra 
„Maja“ Zlámala, ktorý po odchode Svetozára 
�urovi�a do Prahy hral v Polanského Vysoko-
školskom orchestri. �uro bol celý život hlavne 
„tenorák“, a hoci mal klarinet, hral na �om 
iba v prípade v notách predpísanej zámeny; 
u tenorsaxofonistov to bolo skôr výnimkou, 
ke�že to patrilo lídrovi saxofónov – prvému 
„altkárovi“. Ja som bol od po�iatku hlavne 
klarinetista, a tak sme s �urom hrávali dvoj-
hlasné témy v úpravách pre klarinet a tenor. 

Pamätám si (a �uro tiež �astej-
šie spomínal) na dvojhlasnú va-
riáciu, ktorú �urovi� napísal na 
tému Cola Portera What Is This 
Thing Called Love? Bol to vyda-
rený experiment v štýle bebopu, 
ktorý sme sa vtedy snažili po-
chopi�. Mali sme dokonca štyri 
orchestrálne bebopové skladby 
aj s improvizáciami, vydanými 
v Belgicku a vo Francúzsku; 
dodal mi ich môj holandský 

priate�. Ale bebop si nás natrvalo nezískal.

Juraja Hentera som po prvý raz počul 
v roku 1954 s kvintetom v Redute a bol 
to pre mňa veľký zážitok. Vtedy už hrali 
bebopové témy a dobre sa vyznali aj v cool 
jazze. Ako došlo k prehĺbeniu jazzovej 
orientácie?
V roku 1949 sme spolu s �urom prijali angaž-
mán v tane�nom orchestri Júliusa Móžiho od 
za�iatku júla do konca septembra v kaviarni 
bratislavskej Reduty. Od ôsmej sme sprevá-
dzali artistický program, potom sa kapela 
rozdelila: Móži s akordeonistom-klaviristom 
a �alším �lenom odišli na poschodie hra� do 
tamojšieho baru, v kaviarni sme s Henterom 
ostali dvaja sólisti, pridal sa k nám Zlámal, 

kontrabasista (myslím, že sa volal Piroška) 
a �eský bubeník Honza Zugar. Tam sme si 
zahrali pod�a našej chuti, vystriedali bohatý 
repertoár vtedajších swingových štandardov 
s nekone�ným množstvom improvizácií. 
Vždy sme za�ínali našou „reprezenta�nou“ 
skladbou, foxtrotom Honeysuckle Rose Tho-
masa „Fats“ Wallera v úprave švaj�iarskych 
New Hot Players. S �urom sme trávili dlhé 
hodiny nielen pri spolo�nom hraní, ale aj 
v debatách o hudbe. Medzi iným sa vyjadril 
o Svetozárovi �urovi�ovi ako o prvom a naj-
staršom slovenskom jazzovom hudobníkovi, 
ktorého poznal, a ve�mi si ho vážil aj ako 
inteligentného �loveka. Vravieval, že on mu 
otvoril o�i a získal pre jazz.

V priebehu 50. rokov si sa čoraz in-
tenzívnejšie prejavoval ako úspešný autor 
populárnych piesní. A naopak, Henter práve 
v tomto období prehĺbil svoj záujem o jazz...

Kvarteto K. Ondreičku a J. Hentera (foto: archív P. Zelenaya)

Night Club pri nakrúcaní 
filmu Oceľová cesta - zľava 
P. Kresák, P. Zelenay, G. Laucký 
(foto: archív P. Zelenaya)

Orchester Jána Siváčka (foto: archív P. Zelenaya)

Nácvik v Astorke: J. Hronec, 
P. Polanský, E. Vizvári, M. Jurkovič
M. Belan, J. Henter, G. Koval 
(foto: archív M. Jurkoviča)
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V roku 1953 sa stal vedúcim oddelenia zábav-
nej hudby v Artistickej ústredni Ján Sivá�ek, 
ktorý vedel orchestru zabezpe�i� verejné kon-
certy. Posledný názov pôvodného súboru bol 
Kolektív 54, potom sa uvádzal ako „Tane�ný 
orchester, diriguje Ján Sivá�ek“ (medzi hudob-
níkmi sa hovorilo o Sivá�kovom tane�nom or-
chestri). Tam bol Henter uznávaným sólistom 
a oporou saxofónovej sekcie. Tento big band 
zohral v slovenskej populárnej hudbe dôleži-
tú úlohu, ale v roku 1955 Sivá�ek spoluprácu 
s orchestrom pre vnútorné nezhody skon�il 
a vedenie odovzdal klaviristovi, skladate�ovi 
a aranžérovi Jaroslavovi Laiferovi. S �urom 
Henterom som sa na pôde orchestra stretol 
ešte raz – v Orchestri Jána Sivá�ka (tak znel 
o� ciálny názov), vytvorenom v roku 1956 

pod�a nového konceptu v tzv. rogersovskom 
obsadení (pod�a orchestra Shortyho Rogersa) 
s lesným rohom a tubou. Orchester, s ktorým 
sme sprevádzali tzv. estrádne programy (me-
dzi nimi i vystúpenia Vlastu Buriana), zname-
nal záver nášho spolo�ného hrania. Sivá�ek 
napísal nieko�ko jazzových inštrumentálnych 
skladieb v rogersovskom duchu, z nich štýlo-
vo naj�istejšia mala názov Rubín. Orchester 
však nenahrával ani pre rozhlas, ani na 
platne. V nasledujúcich rokoch 1958–1967 
som bol �lenom orchestra Juraja Berczellera, 
a následne za�alo moje dlhoro�né pôsobenie 
v rozhlase. Popri redaktorskej práci, organi-
za�ných vedúcich funkciách a komponovaní 
sa postupne stali moje roky s tenorsaxofónom 
spomienkou na mlados�.

Juraj HENTER (1928–2014) za�ínal v amatér-
skych a študentských skupinách ako samouk, s 
orientáciou na populárnu hudbu a jazz (Orchester 
bratislavských vysokoškolákov). Ako stály �i 
hos�ujúci �len pôsobil vo viacerých orchestroch 
(Orchester Gustava Broma, Orchester Jána Si-
vá�ka, Orchester Jaroslava Laifera) i komorných 
zoskupeniach (Combo s Jozefom Jelšovským so 
zameraním na moderný jazz, Bratislavské štúdio 
Bra�a Hronca, Combo 4 Karola Ondrei�ku). Bol 
zakladajúcim �lenom Bratislavského Big Bandu 
(1981), v 90. rokoch viedol swingovo orientovanú 
formáciu Evergreen-4, bol �lenom Orchestra Gus-
tava Broma (1993–1995) a Big Bandu Vojenského 
umeleckého súboru v Bratislave.

Henter ako jazzman
Juraj Henter ma nadchol nezabudnute�ným 
spôsobom, najmä v období 1954–1956 po jeho 
odchode na vojenskú službu. Sivá�kov orches-
ter vtedy každý pondelok vystupoval s prevaž-
ne swingovým repertoárom v kaviarni Reduta 
a v priebehu vystúpenia dostalo priestor aj 
kvinteto Juraja Hentera s trubkárom Jozefom 
Jelšovským. Neskôr sa kvinteto predstavovalo 
aj samostatne a vtedy som nevynechal sná� 
ani jedno ich vystúpenie. Prvýkrát som na pó-
diu videl a po�ul koncertnú produkciu swingu 
a moderného jazzu. (K takejto udalosti došlo 
na Slovensku zrejme po prvý raz.) Repertoár 
vä�šinou tvorili americké štandardy, nacvi�e-
né mali aj bebopové témy, ktoré hrali v bra-
vúrnom unisone, ako aj nieko�ko skladieb 
cooljazzového charakteru (Gerry Mulligan). 
Jozef Jelšovský vyzeral a hral ako Chet Baker 
(v tej dobe neskuto�ný zážitok!), ale senzáciou 
�íslo 1 bol Juraj Henter. Jeho frázovanie a cí-
tenie prevyšovalo ostatných. Fascinujúcim 
prvkom jeho prejavu bol sound „à la Stan 
Getz“; v tak vyzretej podobe vtedy nemal v �es-
koslovensku obdobu. I ke� Henter s ve�kým 
nadšením zachytil trendy jazzovej moderny, 
srdcom ostal predovšetkým v období nesko-
rého, vrcholného swingu, reprezentovaného 
napríklad Lesterom Youngom. Nezabudnu-
te�né bolo jeho podanie baladických evergre-
enov, v ktorých akoby rozprával fascinujúci 
príbeh. Podanie témy bola jeho najsilnejšia 
a najcharakteristickejšia „pridaná hodnota“. 
Zvláš� si pamätám na Henterovo Body and 
Soul s transkripciou sóla Colemana Hawkinsa. 
�as ukázal, že o�arenie jeho tenorsaxofónom 
bolo síce dobovo podmienené, ale zárove� 
malo aj širšiu platnos�. Neraz dokázal v �al-
ších desa�ro�iach upúta� a nadchnú�, i ke� 
už vtedy jeho hudba nemala onú objavite�skú 
jedine�nos� ako v �asoch Reduty. 
Henter mal v 50. rokoch otvorenú cestu na 
najvyššie poschodia vtedajšej �eskoslovenskej 
scény. Po pražskom koncerte Sivá�kovho or-
chestra ho vyh�adal Karel Krautgartner a ponú-
kol mu miesto v saxofónovej sekcii Orchestra 

Karla Vlacha. Hos�oval u Gustava Broma, ke�že 
stály angažmán najprv pre štúdiá a neskôr pre 
zamestnanie odmietol. A tak jediným doku-
mentom jeho improvizácií z tohto obdobia je 
krátke sólo v Sivá�kovej skladbe Ty nie si môj 
typ, ktorá pôvodne vyšla na šelakovej platni a je 
dostupná na rôznych sampleroch. �alší mí�nik 
v Henterovej kariére znamenalo ú�inkovanie 
v Bratislavskom štúdiu (1961–1962). Rytmika, 
ktorú tvorili Gustáv Riška a Pavol Polanský, bola 
úplne o nie�om inom ako „partia“ v Redute, �o 
si posluchá� možno uvedomil až dodato�ne. 
A samozrejme Bra�o Hronec bol iným, podstat-
ne inšpirujúcejším partnerom, ako klaviristi 
zo za�iatku 50. rokov (žia�, �urovi�a naša gene-
rácia už zmeškala). Ukázalo sa, že z povojnovej 
bratislavskej scény v skúške �asu obstáli Henter 
a Polanský. Kým Polanský sa stal v Európe zná-
mou osobnos�ou ešte pred emigráciou, Henter 
vinou malej priebojnosti svoj potenciál nena-
plnil. Navyše, v rokoch 1965–1985 sa venoval 
viac hudbe, ktorá nebola jeho srdcovou záleži-
tos�ou – dobovému populáru, ktorý sa vtedy od 
jazzu dos� vzdialil. 
Tento odklon od jazzu mal naš�astie aj svo-
je výnimky; koncom 60. rokov nahral dve 
skladby s Karolom Ondrei�kom – Without 
a Song Vincenta Youmansa a Billie‘s Bounce 
Charlieho Parkera. Na nahrávkach participo-
vali Viktor Hidvéghy a Dodo Šošoka. Neskôr 
Henter ú�inkoval v televíznej relácii Hudobné 
štúdio M (1985), venovanej retrospektíve �in-
nosti Bratislavského štúdia. Bolo by nesmierne 
zaujímavé zozbiera� a aspo� posmrtne vyda� 
tieto a �alšie nahrávky. V roku 1986 Henter 
založil skupinu Evergreen-4, v ktorej spojil 
svoju lásku k swingovým štandardom a s kto-
rou ú�inkoval v koncertných kaviar�ach 
i na spolo�enských udalostiach. Dojímavým 
comebackom, emocionálne naliehavým naj-
mä pre tých, ktorí ho spoznali kedysi v Redute, 
bolo jeho ú�inkovanie v skupine Bra�a Hronca 
zostavenej pre Zuzku Lonskú v roku 2008. 
Tu naposledy potvrdil, že jeho magnetizmus 
v repertoári amerických štandardov mal nad-
�asovú platnos�.

Igor WASSERBERGER

Zelenayova coda

S �urom Henterom ma spájalo dlhoro�né 
priate�stvo. Vychádzalo nielen zo spo-
lo�ného záujmu o hudbu, predovšetkým 
swingovú, ale mal som ho rád aj pre jeho 
otvorenú, priate�skú povahu, zodpoved-
nos� vo všetkom, �o robil, a v každej situ-
ácii zmysel pre humor. Boli sme rovesníci 
(narodili sme sa v tom istom roku), a ob-
�as, ke� sme v spolo�nosti muzikantov 
spomínali na minulé �asy prehlasoval: 
„Beatles zni�ili poriadnu hudbu!“ Nie pre-
to, že by si Beatles a ich historické posta-
venie v hudbe nevážil, ale preto, že mal 
v sebe hlboko zakódovanú hudbu svojej 
mladosti – swing.

P. Polanský a J. Henter v roku 2008 (foto: M. Wittmann)
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Jeden prišiel zo sveta jazzu, druhý 
z progresívnej rockovej scény. Po-
čas rokov svojej najväčšej slávy sa 
navzájom rešpektovali, no akosi 
nenápadne obchádzali. Teraz sa 
stretli v dlhoočakávanom projekte, 
a hoci by po ich spoločnom albu-
me siahlo hociktoré renomované 
vydavateľstvo, rozhodli sa zarisko-
vať a vložiť svoj osud do rúk fanú-
šikov. Novátor elektrifikovaných 
huslí Jean-Luc Ponty rozpráva 
nielen o aktuálnej spolupráci so 
spevákom Jonom Andersonom.

Spolu s Jonom Andersonom ste generač-
nými súpútnikmi a o spolupráci ste vraj pre-
mýšľali už časoch najväčšej slávy jeho kapely 
YES. Prečo to trvalo tak dlho? 
Tvorbu skupiny YES som oce�oval už v 70. ro-
koch, ke� sme mali s Mahavishnu Orchestra 
v rámci amerického turné zopár spolo�ných 
koncertov. Potom sme sa s Jonom stretli až 
v roku 1980 v Los Angeles, a hoci návrh na 
spolo�ný projekt vznikol už tam, obaja sme 
boli zaneprázdnení. Správny �as založi� spo-
lo�nú kapelu nastal až minulý rok.

Hudba YES vás oslovila skôr rozsiahlymi 
inštrumentálnymi kompozíciami, alebo vám 
bola bližšia ich pesničková podoba?
Oboje rovnako. Jonov koncept produkova� roz-
�ahlejšie pies�ové útvary a mieša� ich s prv-
kami klasickej hudby a rockovou rytmikou 
vždy konvenoval mojim hudobným východis-
kám a mysleniu.

Pri zostavovaní spoločného albumu ste 
spracovali motívy z obdobia YES, ale aj úplne 
nové témy. Ako ste sa dohadovali na novom 
materiáli?
V prvom rade sme si nestanovili žiadne 
podmienky. Jon improvizoval na rozli�né 
melódie a texty a znelo to naozaj skvelo. 
Od za�iatku som bol presved�ený, že naša 
spolupráca bude fungova�. Až neskôr sme sa 
rozhodli pretvori� niektoré z jeho klasických 
piesní a prearanžova� moje inštrumentálne 
kompozície na spievané skladby. Ich nová 
podoba, samozrejme, vychádza z pôvodnej, 
hoci v porovnaní s originálom sa rozvíja-

jú inak. Je to podobné, ako keby ste vzali 
ústredný motív z knihy alebo z � lmu, ale do-
speli k odlišnému koncu.

V jednom z rozhovorov ste spomínali 
komplikovanosť vyjadrenia hudby slovami, 
no vďaka Anderson Ponty Band dostávajú 
vaše melódie textovú podobu. Ako vnímate 
tento nový rozmer?
Texty sú pre m�a úplne odlišným svetom. 
Ke� ich Jon píše k mojim skladbám, vychá-
dza z emócií, ktoré z nich cíti, prežíva ich 
ako celok a umoc�uje tak ich význam. Pod�a 
m�a však nesmie dôjs� k zámene �i miešaniu 
týchto rozdielnych subjektov. Nie je možné 
popísa� hudbu do detailov a vystihnú� slova-
mi jej podstatu, ako sa to deje napríklad pri 
rozhovore. Hudba je recipro�nou skúsenos�ou 
našich zmyslov a tomu, kto nikdy nepo�ul 
moju hudbu, ju slovami popíšete len �ažko.

 Spoločný projekt ste sa rozhodli financo-
vať prostredníctvom crowdfundingového por-
tálu, a hoci ste k myšlienke pristupovali skep-
ticky, odozva fanúšikov vás vraj presvedčila.
Úspech ma skuto�ne prekvapil. Nielenže sme 
nadobudli všetky prostriedky na projekt, ale 
získali sme aj užšie prepojenie s fanúšik-
mi. Niektorí z nich prileteli do Colorada na 
špeciálny koncert, ktorým sme im chceli 
po�akova� za štedros�. Išlo vôbec o naše prvé 
spolo�né vystúpenie, po ktorom nasledovali 
stretnutie s nimi. �alšou z výhod je umelecká 
sloboda, ke�že nás neviaže žiadna nahrávacia 
�i vydavate�ská zmluva.

 Nie je „investoring fanúšikov“ v istom 
zmysle prenesením bremena zodpovednosti 
na ľudí mimo hudobnej brandže? 
Nahrávacie spolo�nosti berú umenie ako 
biznis. Investujú do projektov v nádeji, že 

dosiahnu ve�ké zisky, aby mohli by� ich akci-
onári spokojní. Naopak, fanúšikovia nemajú 
vo vz�ahu k tebe žiadnu povinnos�. Majú 
istotu, že dostanú naspä� to, �o do teba „vra-
zili“ a teší ich pomáha� umelcom, ktorí si to 
pod�a nich zaslúžia. Sám som investoval do 
projektu Gablys, ktorý považujem za brilantnú 
digitálnu inováciu.  

Crowdfundingové projekty sú zároveň 
akýmsi prieskumom popularity, ako ľudia 
reagujú na vašu hudbu a či sú za ňu ochotní 
zaplatiť. Potrebujú poslucháči okrem hudby 
aj iné stimuly? 
Práve úspech na Kickstarteri dokazuje, že naša 
hudba je stále populárna, hoci to nebol pravý 
dôvod, pre�o náš manažér navrhol práve tento 
spôsob. Pre m�a znamená hlavne to, že umel-

ci sú opä� schopní získa� kontrolu nad svojou 
�innos�ou. Mohlo by to prevýši� obchodné zá-
ujmy �udí, ktorých jediným cie�om je zisk. Ke� 
som prišiel do Kalifornie za�iatkom 70. rokov, 
Amerika bola rajom pre kreatívnych a expe-
rimentujúcich umelcov. Šéfovia nahrávacích 
spolo�ností a programoví riaditelia rozhla-
sových staníc boli milovníkmi hudby a pod-

Pripravil Daniel HEVIER ml.

J.-L. Ponty (foto: archív)
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Jean-Luc Ponty 
Jazz limituje expresiu husľovej hry
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porovali ich. V nasledujúcich rokoch však do 
hudobného priemyslu investi�ne vstúpili ve�ké 
spolo�nosti mimo sveta hudby, kupovali roz-
hlasové stanice a hudba sa stala skuto�ným 
biznisom. Marketingoví špecialisti s umením 
manipulujú a vytvárajú formáty podobné séri-
ovej výrobe automobilov, a deje sa to v hudbe, 
výtvarnom umení �i � lme. Internet môže by� 
napriek svojim negatívam pozitívnou a pou�-
nou cestou: fanúšikovia a umelci môžu opä� 
získa� kontrolu nad umeleckým svetom, pre-
tože dostanú to, �o naozaj chcú a nie to, �o im 
nútia nahrávacie spolo�nosti. 

Uvažujete o dlhodobejšej spolupráci 
s Jonom, alebo budete po koncertnom turné 
pokračovať každý vlastnou cestou?
Po prvom koncerte a nieko�komesa�ných 
prípravách sa s Jonom a našimi spoluhrá�mi 

cítime naozaj vynikajúco. Zatia� sa tešíme 
z albumu a nastávajúceho koncertného turné, 
�o bude nasledova�, rozhodnú aj reakcie po-
sluchá�ov.

Z pódia do klubu

Vašu celosvetovú kariéru naštartovalo 
vystúpenie na prestížnom festivale v Monte-
rey v roku 1967. Ako si na to spomínate? 
Monterey patril vo svojej dobe k najvä�ším 
americkými jazzovým festivalom a ú�inko-
vanie na �om bolo prestížnou záležitos�ou. 
Po�ul ma tam napríklad Miles Davis a k mojej 
hre sa vyjadril ve�mi pozitívne. Po�as nie-
ko�kých dní som sa mohol zoznámi� s množ-
stvom výnimo�ných zoskupení. Bol som ohro-
mený kvalitou organizácie, profesionalitou 
i americkým spôsobom života, ku ktorému 
neodmyslite�ne patrili obrovské autá. Kon-
com 60. rokov existoval priepastný rozdiel 
medzi životom v Európe a v Amerike. Dnes to 
už samozrejme neplatí.

Predtým ste tri roky pôsobili v symfo-
nickom orchestri Concerts Lamoureux a kon-
certné pódiá ste striedali s jazzovými klubmi. 
Nevyčítali vám dirigenti „dvojitý život“?
Len málo mojich kolegov v orchestri v sku-
to�nosti tušilo, že hrám jazz, iba jednému 
�i dvom sa to ozaj pá�ilo a prišli sa na m�a 
pozrie� do klubu. Dirigenti, samozrejme, ni� 
nevedeli, inak by mi hrozilo vyhodenie; v tých 
�asoch to považovali za zlú vec. Ke� som 

postupne za�al dostáva� viac angažmánov 
v jazzových kapelách a bolo �ažké venova� sa 
obom veciam naraz, z orchestra som odišiel. 
Bol som mladý a vedel som, že pokia� sa ne-
uživím jazzom, môžem sa kedyko�vek vráti� 
ku klasickej hudbe. 

Nevnímali ste obmedzenia vo využití 
svojho nástroja v jazze? 
Necítil som, že husle by ako inštrument mali 
v jazze limity. Boli, prirodzene, muzikanti 
i kritici, ktorí tvrdili, že hus�ový zvuk je pre 
moderný jazz príliš sladký a romantický, že 
mu chýba drsnejšia mestská estetika. Ako 
saxofonistovi mi prekážalo, že tónu Johna 
Coltrana �i Milesa Davisa chýba vášnivé vib-
rato, akým disponujú huslisti. Ke� som sa to 
pokúšal aplikova� na svoj nástroj, zafungova-
lo to a okamžite som sa dostal do spolo�nosti 

moderných jazzových muzikantov. Vnímal 
som však, že jazz limituje expresiu hus�ovej 
hry a zatúžil som po zážitkoch v iných hudob-
ných žánroch. 

Vedľa Herbieho Hancocka ste ako jeden 
z prvých jazzmanov využívali videoklipy. 
Plánujete ich aj pri projekte Anderson Ponty 
Band? 
Inštrumentálnu hudbu považujem za meta-
fyzickú formu komunikácie a zábery na ú�in-
kujúcich hudobníkov mi pomáhajú vži� sa do 
ich pocitov. No zaujmú ma iba chví�ku a vä�-
šinu �asu sa sústredím na samotnú hudbu, 
ktorú vnímam v podvedomí. Ke� s niekým 
hrám, zavriem o�i a myslím len na samotný 
zvuk. Je to pre m�a prirodzené. Avšak s hud-
bou, ktorú teraz s Jonom robíme, je to odlišné. 
V oblasti vizuálneho umenia je Jon nesmierne 
kreatívny, takže ur�ite o tom budeme spolu 
rozpráva�.

Počas minulého roka ste vyskúšali viace-
ro koncertných formátov – od symfonického 
orchestra cez Anderson Ponty Band po kvar-
teto s vašou dcérou Clarou Pontyovou. Máte 
potrebu „nárazovo“ pracovať na pôde viace-
rých projektov?
Ešte v za�iatkoch som hrával v rôznych zo-
skupeniach, až som nakoniec v Los Angeles 
založil v roku 1975 vlastnú kapelu a svojej 
hudbe som sa naplno venoval nasledujú-
cich dvadsa� rokov. Postupom �asu za�ali 
prichádza� ponuky na spoluprácu, a hoci mi 

v 90. rokoch Al Di Meola navrhol akustické 
trio so Stanleym Clarkom, neprestal som 
na�alej hráva� s mojou kapelou. Clarke spolu 
s Chickom Coreom ma v roku 2011 opä� oslo-
vili, aby som sa pridal ku koncertnému turné 
Return 2 Forever IV, istý parížsky producent 
mi pred �asom navrhol spoluprácu so symfo-
nickým orchestrom, s ktorým som naposledy 
hrával za�iatkom 80. rokov a idea prerástla 
do série orchestrálnych koncertov po celom 
svete. Pre umelca nie je dobrá rutina, len nové 
výzvy vás udržujú v pozornosti. 

Vaša dcéra Clara vydala viacero jazz-po-
pových albumov. Prejavovala záujem o jazz 
už odmalička? 
Clara študovala klasický klavír a skuto�ne sa 
jej darilo. Komponuje však po svojom, hoci je, 
prirodzene, ovplyvnená mojou hudbou, ke�že 

ju po�úvala po�as detstva, jej tvorba 
tiež re� ektuje sú�asnú angloamerickú 
populárnu produkciu. V roku 2013 sme 
dostali pozvanie ú�inkova� v rodin-
nom tandeme a pri tejto príležitosti 
sme zostavili spolo�né kvarteto. Uží-
vam si Clarin spev, pá�i sa mi kombi-
nácia jej lyrických skladieb s mojimi 
hudobnými nápadmi. V blízkej budúc-
nosti by sa mali objavi� naše spolo�né 
nahrávky.

Plánujete aj album so Stanleym 
Clarkom, ktorým zrejme nadviažete 
na úspešný projekt The Rite of Strings 

z roku 1995. Ako ste vnímali po dlhšom čase 
akustické aranžmány?
Teší ma, že stále dokážem hra� jazz aj na 
klasických husliach, dokonca lepšie než 
v 60. rokoch, ke�že som sa hudobne i �udsky 
posunul. Nebolo však zámerom pokra�ova� 
v The Rite of Strings, ke�že bez Ala Di Meolu 
to jednoducho nejde; jeho nezamenite�ný štýl 
tvoril sú�as� nášho tria. Oslovil som Biréliho 
Lagrèna, ktorý patrí k svetovým gitaristom, no 
svojimi kore�mi v gypsy music a v modernom 
jazze sa od Meolu odlišuje. Farebnos� dodávajú 
tiež perkusie Steva Shehana a výsledok je sku-
to�ne odlišný od tria z 90. rokov. So Stanleym 
sme tentoraz siahli ku kore�om a na albume 
oprášime aj štandardy od Johna Coltrana �i 
Nuages Djanga Reinhardta.  

Jean-Luc PONTY (1942) pôsobil po absolutóriu 
parížskeho konzervatória ako huslista v orchestri 
Concerts Lamoureux a hrával na klarinete a saxofó-
ne jazz. Ovplyvnený Stu� om Smithom sa rozhodol 
sta� jazzovým huslistom, výrazne zdokonalil spôsob 
hry a rozšíril zvukové možnosti hrania na elektri� -
kovaných husliach i violectre. Viedol viaceré medzi-
národné zoskupenia, po odchode do USA (1973) 
sa stal �lenom legendárnych Mahavishnu Orchestra 
a kapely Franka Zappu, spolupracoval s Chickom 
Coreom, Stanleym Clarkom, Alom Di Meolom a i. 
Nahral množstvo albumov, v najbližších týžd�och 
vychádzajú nahrávky projektu Anderson Ponty 
Band i akustického tria.

Anderson Ponty Band (foto: archív) J.-L. Ponty a J. Anderson (foto: archív)
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Collection of Anna 
Szirmay-Keczer
Solamente naturali
M. Valent
Pavian Records 2013

„Skladate�, ktorý pracuje s �udovou 
pies�ou, by sa mal da� porovna� 
s brusi�om diamantov. Aj ten 
musí vedie� vytiahnu� zo zdanlivo 
m�tveho, matného a drsného 
kame�a svetlo, dušu, krásu. 
Niekedy musí kame� dlho skúma�, 
pozorova�, obzera� z rôznych 
uhlov, kým príde na to, ako ho 
stepli�, ako mu vdýchnu� dušu,“ 
povedal o práci s �udovou pies�ou 
v knihe rozhovorov Skladate� 
a �udová hudba Svetozár Stra�ina. 
Myslím, že túto metaforu možno 
ve�mi dobre použi� aj na spôsob, 
akým už nieko�ko rokov oživuje 
Miloš Valent melódie zo zbierok 
z 18. storo�ia. V repertoári týchto 
pamiatok slovenskej proveniencie sa 
stretáva univerzálna vysoká kultúra 
európskej š�achty so slovenskými, 
po�skými �i maarskými �udovými 
pies�ami a tancami, ale aj s exoticky 
znejúcimi židovskými, rómskymi 
�i orientálnymi (balkánskymi/
jani�iarskymi) nápevmi. Výber 
zo Zbierky piesní a tancov Anny 
Szirmay-Keczer (známej aj pod 
starším názvom Jozefa Kresánka 
Melodiarium) je pokra�ovaním 
hudobného dobrodružstva 
Solamente naturali, ktoré za�alo 
Pestrým zborníkom (HC 2007). 
Na nahrávke výberu zo zbierky, 
ktorú v roku 1867 daroval Matici 
slovenskej pozdišovský u�ite� 
Karol Szereday a má pôvod kdesi 
medzi Liptovom a Spišom, ožívajú 
nieko�kotaktové jednohlasné 
melódie ur�ené primášovi 
š�achtickej kapely vaka citlivým 
aranžmánom Miloša Valenta 
a Michala Pa�ka („runda“ je 
venovaná aj úpravám Vladimíra 
Godára) inven�ne a premyslene 
využívajúcim farebné kombinácie 
historických i �udových slá�ikových 
a strunových nástrojov, ale tiež 

Michael Schiefel
Platypus Trio
BMC 2014

Originálny nemecký vokalista Michael 
Schiefel má na konte viacero zaujíma-
vých albumov. Jeho novinka Platypus 
Trio, ktorú vydal v maarskom 
vydavate�stve BMC, je konceptuálnym 
albumom, ktorého dramaturgia je celá 
postavená na významových kon-

Circular
Modern Art Orchestra 
Plays
The Music of Kristóf 
Bacsó
BMC 2014

Vždy som našim južným susedom 
tak trochu závidel ich hudobníkov – 
obdivuhodnou kreativitou 
a životaschopnos�ou obdarených 
�udí, dosahujúcich úspechy neraz 
aleko za hranicami malej krajiny, 
tak v oblasti vážnej, ako aj jazzovej 
hudby �i folklóru (resp. world 
music). A práve u maarských 
hudobníkov býva zvykom, že sú 
kompetentní aspo� v dvoch z týchto 
oblastí a že vplyvy všetkých troch sa 
odrážajú a prepájajú v tom, �o robia. 
To sa v plnej miere vz�ahuje aj na 
soprán- a altsaxofonistu, � autistu, 
skladate�a a aranžéra Kristófa 
Bacsóa, jednej z výrazných postáv 
sú�asnej jazzovej scény v Maarsku. 
Jeho hudba si zo všetkých týchto 
oblastí berie nie�o (hoci primárne 
je zakotvená v jazze) a výsledkom je 
zaujímavá syntéza, v ktorej je všetko 
v rovnováhe a postupy z ríše klasickej 
kompozi�nej praxe �i adaptácie 
(pseudo)folklórnych melódií 
nikdy nepôsobia násilne. Teda to 
možno poveda� aspo� o najnovšom 
autorskom projekte Kristófa Bacsóa, 
Circular, ktorý v minulom roku 
vydali kolegovia z Budapeštianskeho 
hudobného centra.
Album tvorí vo�ne po�atá suita 
Bacsóových kompozícií pre 
budapeštiansky Modern Art 
Orchestra, s ktorým dlhodobo 
spolupracuje ako hrá� aj skladate�/
aranžér. Takmer hodinu trvajúci celok 
vrhá zaujímavé svetlo na sú�asné 
možnosti bigbandového aranžovania, 
no v prvom rade na otázku vyjadrenia 
národnej (�i skôr lokálnej) identity 
v rámci hudobného jazyka, ktorý 
sa dávno stal globálnym a do istej 
miery uniformným. Bacsóovi sa 
totiž podarilo osta� v medziach 
moderného mainstreamu (a tento 
výraz používam bez akýchko�vek 

gájd, ninery, citary, kobzy, šalmaja 
(Róbert Žilík) a rôznych druhov 
píš�al. Pestros� nie je prítomná len 
v inštrumentácii, ale aj v náladách, 
ktoré sa Solamente darí dávkova� 
tak, aby o nie�o málo viac než 
hodinový výsledok ani okamih 
nenudil. Exoticky zafarbené 
nápevy, okorenené perkusiami 
Baykala Do�ana, ktoré odkazujú 
na turecké panstvo, striedajú 
hajdúske tance z nepokojných 
�ias protihabsburských povstaní, 
drsný zemitý zvuk �udových huslí-
zlobcokov (evokujúci terchovskú 
muziku) nasleduje mäkké 
zádum�ivé sólo flauty, nechýba 
ani osobitý hudobný humor 
a samozrejme piesne (temná Žela 
trowke, ktorá sa nachádza aj na 
vynikajúcej nahrávke M. Valenta 
so súborom Holland Baroque 
Society, dostala v „naturálnej“ 
interpretácii  Dagmar Valentovej 
a „orientálnom“ háve špecifické 
emocionálne zafarbenie). 
Zriedkavou kvalitou interpretácie 
je hudobná bezprostrednos�, vaka 
ktorej sa prirodzene prelínajú 
hranice aranžmán/improvizácia 
a ktorá – umocnená plastickým 
zvukovým spracovaním v réžii 
Jaroslava Strá�avského – nestráca 
ni� zo svojej pôsobivosti ani pri 
opätovnom po�úvaní. To spríjemní 
i kvalitne spracované vydanie 
CD s programovou knižkou, 
fotografiami od violistu súboru 
Petra Vrbin�íka a celkový dizajn 
edície Vladimíra Yurkovica. 
„Rekonštrukcia“ tohto typu 
repertoáru, ako svoj tvorivý vklad 
nazýva Miloš Valent, si vyžaduje 
ve�kú mieru tvorivosti, vkusu 
i poznania, no i tak prináša so 
sebou otázky týkajúce sa štýlu, 
hrá�skych techník, obsadenia, 
ktoré zamestnávajú a ešte dlhú 
dobu budú zamestnáva� hudobných 
historikov (referen�nou stále 
ostáva edícia Jozefa Kresánka 
v rámci Fontes Musicae in Slovacia 
z roku 1967) i etnomuzikológov. 
Interpret má v zásade dve možnosti: 
ignorova� tento materiál alebo sa 
s použitím všetkého dostupného 
zázemia pokúsi� preklenú� medzery 
v poznaní vlastnou  imagináciou. 
Milošovi Valentovi a Solamente 
naturali sa to podarilo fascinujúcim 
spôsobom, kedy sa otázky �i 
po�úvame starú, �udovú hudbu 
alebo dokonca world music javia 
ako malicherné. Dôkazom je 
i aktuálna nominácia na ocenenie 
Radio_Head Awards v kategóriách 
klasická hudba a world music.  

Andrej ŠUBA

klasika jazz
negatívnych konotácií), a pritom 
svojej hudbe celkom nenásilným 
spôsobom vloži� do vienka 
nezamenite�ne stredoeurópsky �i 
priamo panónsky charakter. Ako? 
Predovšetkým dikciou melódií, 
ktorá bude blízka a povedomá 
každému ctite�ovi Bélu Bartóka, 
pri�om sa vôbec nijako nevymyká 
zvuku a feelingu výsostne sú�asnej 
jazzovej rytmiky. A samozrejme onou 
�ažko de� novate�nou maarskou 
clivotou vanúcou najmä (no nielen) 
z harmonického jazyka hudby. 
Neznamená to ale, že by „clivota“ 
mala by� synonymom malátnosti �i 
prevahy pomalých temp a temných 
zvukových farieb. Nejde tu o žiadny 
„ECM-sound“, na to sú Bacsóove 
aranžmány príliš živé a temperament 
�lenov Modern Art Orchestra príliš 
maarský. Hudba jednotlivých kusov, 
pod�a autorových slov inšpirovaných 
viac �i menej všednými udalos�ami, 
ktoré prináša život, ale aj albumu 
ako celku, je dramaturgicky skvele 
rozvrhnutá; výrazná myšlienka sa 
�asto opakovane vracia na spôsob 
ronda, �ím vzniká priestor nielen 
pre individuálne sóla, ale aj zásadné 
premeny v sadzbe, tempe a pod. 
Otvára sa tak akási pestrofarebná, 
bohato �lenitá zvuková krajina, ktorej 
pozorovanie nikdy neotravuje ani 
neunavuje monotónnos�ou. Sta�í 
len doda�, že maarskí hudobníci 
pod vedením u nás dobre známeho 
trubkára/krídlovkára (a tiež 
skladate�a a dirigenta...) Kornéla 
Feketeho-Kovácsa hrajú pod�a 
o�akávaní vynikajúco, s chu�ou 
a dokonale pripravení zdoláva� 
úskalia Bacsóových kompozi�ných 
a aranžérskych riešení.

Robert KOLÁ�
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Flat
Grencsó Open Collective
BMC 2014

Maarský jazzman, skladate�, aranžér 
a autor scénickej i � lmovej hudby 
István Grencsó, ktorý v minulosti 
spolupracoval s hudobníkmi ako 
Peter Brötzmann, Tobias Delius, Peter 
Kowald, Irén Lovász, Paul Termos, 
ale i s ruským Noize orchestra, sa na 
svojej hudobnej ceste �asto priklá�al 
k novátorstvu a avantgarde. Hru 
na saxofóne študoval v Budapešti 
u Mihálya Drescha, ktorý bol známy 
spájaním jazzu a folku, a zasvätil ho aj 
do free jazzu. Za troch hudobníkov, 
ktorí ho najviac ovplyvnili, Grencsó, 
pôsobiaci od roku 2007 v holand-
sko-maarskom ansámbli Double 
Grounds, ozna�il dvoch známych 
po�ských dychárov Tomasza Sta�ka 
a Tomasza Szukalského a �eského 
hudobníka Ji�ího Stivína. V roku 1984 
založil spolu s Robertom Benk�m 
a Györgyom Jeszenszkým zoskupenie 
Grencsó Open Collective, s ktorým 
nahral nieko�ko albumov v rozli�ných 
formáciách. Ten najnovší, Flat, vznikol 
v zostave István Grencsó (tenorový 
saxofón, basklarinet, � auta), Máté 
Pozsár (klavír), Robert Benk� (kon-
trabas) a Szilveszter Miklós (bicie, 
perkusie). Za ve�ký talent možno 
ozna�i� mladého klaviristu, s kto-

Trio Kontraszt
Grencsó – Tickmayer – 
Geröly
BMC 2014

Maarská jazzová scéna disponuje 
viacerými netypickými, osobitými 
inštrumentálnymi zostavami. Jedným 
z takýchto nástrojovo pestrých ansám-
blov je aj Trio Kontraszt, ktoré tvoria 
István Grencsó (saxofón, klarinet, 
� auta), Stevan Kovacs Tickmayer 
(organ, harmónium, klavír, �elesta) 
a Tamás Geröly (bicie, perkusie). Trio 
sa výraznejšie zaktivizovalo po�as 
festivalu Mediawave v roku 2011, kde 
nadviazali na predošlú spoluprácu, 
siahajúcu až do 80. rokov. Nový, 
rovnomenný album, tvorí desa� kra-
tu�kých fragmentov a šes� rozsiahlej-
ších kompozícií. Kým fragmenty sú iba 
�ahkou ukážkou momentálnej invencie 
a improvizácie �lenov tria a tvoria aké-
si vzletné intermezzo, udržujúce bi-
zarnú atmosféru free jazzu kríženého s 
„barbarskými“ prvkami klasiky, roz-
siahlejšie kompozície ešte viac prepá-
jajú improviza�né a klasické elementy, 
�erpajúc z estetiky Bartókových diel, 
�o trio priznáva aj v niektorých ná-
zvoch (Ostinato Barbaro) – napokon 
i pomenovanie Kontraszt je evokáciou 
Bartókovej skladby Kontrasty pre 
klarinet, husle a klavír venovanej 
Bennymu Goodmanovi a Józsefovi 
Szigetimu. Prvky starého jazzu 
a swingu sa na albume Trio Kontraszt 
umne preplietajú s klasikou v podobe 
citácií Bartókových klavírnych diel, 
a kým skladba Billiard prináša stopy 
boogie, ktoré hrá organ s klavírom 
sú�asne s bizarnou improvizáciou 
saxofónu, Slow Street charakterizujú 
melancholické zostupné akordy oboch 
klávesových nástrojov, ktoré vzápätí 

Lonely House
C. Henderson
Sony 2013

Po viacerých úspešných albumoch, 
v ktorých švédska jazzová spevá�ka 
Caroline Henderson dokázala, že je 
nekorunovanou krá�ovnou škandináv-
skeho jazzu, prišla s novým a osobitým 
projektom. Kabaret Lonely House je 
poctou tvorbe Kurta Weilla, ktorého 
piesne zaznievajú v nových aranžmá-
noch nielen na albume, ale aj v rámci di-
vadelného predstavenia. Lonely House 
má steles�ova� virtuálny dom, ktorý 
pomyselne obývajú Weillove piesne. 
Posluchá� sa postupne presúva po jed-
notlivých poschodiach, pri�om piesne 
sú pospájané tak, že namiesto páuz 
medzi nimi znejú rôzne ruchy, hluk 
vý�ahu, vrzgot otvárania dverí i �arovná 

textoch anglického slova „platypus“ 
(vtákopysk). Všetkých osem skladieb 
albumu nesie názvy „zo života“ 
vtákopyska (Platypus on the Beach, 
Platypus Swimming a i.). Neobvyklú 
zostavu tria Michaela Schiefela 
tvoria violon�elista Jörg Brinkmann 
a cimbalista Miklós Lukács. Zvuk 
ansámblu je navyše obohatený 
o elektronické zvukové vrstvy, ktoré 
vytvárajú Schiefel a Brinkmann. 
Album prináša pôsobivé, iskrivé 
momenty i roz�ahlé mystické plochy, 
ktoré sú postavené na zadržiavaných 
tónoch violon�ela a elektroniky a nad 
nimi fantazijne blúdia oscilujúce 
hlasy cimbalu, vokálu �i pizzicata 
violon�ela. Dve skladby sú naspievané 
v angli�tine, no vä�šinou ide o vo�nú 
vokalízu alebo imitáciu neznámych, 
neidenti� kovate�ných jazykov. Všetky 
skladby sú navzájom pospájané 
a tvoria jeden súvislý prúd hudby. 
Popri prevládajúcej melancholickej 
nálade album obsahuje aj nieko�ko 
hravo rytmizovaných, dynamických 
kúskov (Platypus Happy). Jadrom 
albumu je takmer 15-minútová 
Dreamtime Platypus, v ktorej Schiefel 
rozpráva starobylý príbeh o vtákopys-
kovi, odmietajúcom zaradi� sa do ríše 
vtákov, rýb �i cicavcov, pochádza-
júci od austrálskych Aborigénov. Ide 
o bizarnú kombináciu vokalízy, civilnej 
re�i, deklamovaných divadelných 
afektov, falzetu a akéhosi kabaretného 
„Sprechgesangu“. Vokálny prejav 
Schiefela ob�as pripomína iného 
nemeckého alternatívneho vokalistu, 
Thea Bleckmanna, hoci v závere�nej 
dynamickej improvizovanej The Home 
of Platypus sa Schiefel dostáva až do 
takmer punkovej, rebelantskej polohy, 
pripomínajúc prejavom skôr speváka 
popovej hudby. Schiefel je autorom 
všetkých kompozícií na albume. Tie sa 
okrajovo dotýkajú jazzu a �erpajú 
hlavne z popu, rocku, �udovej hudby, 
pesni�kárstva, orientálnej exotiky 
a alternatívnej hudobnej tvorby. 
Sú však ve�mi konzistentné, obsahovo 
so� stikované a výsledkom je sonori-
sticky pôsobivý album. Schiefelov 
spev je vynikajúci, má skvelú tónovú 
kontrolu a elegantný, štýlový hla-
sový imidž, vzdialený od všetkých 
extrémnych foriem pokrivenej hla-
sovej „grotesky“ a ob�as nemiestnej 
afektovanosti, takej typickej pre 
viacero moderných vokalistov. Súhra 
violon�ela s cimbalom je unikátna, 
disponujú pozoruhodnou farebnou 
homogenitou a skvele sa prelínajú 
s hlasovými kreáciami Schiefela vo 
vysokých polohách. Odhliadnuc od 
toho, že celý album je postavený na 
pomerne bizarnej myšlienke iden-
ti� kovania sa s „chameleónskou“ 

povahou vtákopyska, ktorý vaka 
„nezamenite�nému vizuálu“ akoby 
vo zvieracej ríši nepatril nikam, i hud-
ba Michaela Schiefela je výsledkom 
mnohonásobnej fúzie a recyklácie 
to�kých žánrov, že je takmer nepod-
statné, z akých východísk �erpá. 
Dôležitejšie je to, že je dokonale 
pôvodná a osobitá vo svojej �istej jed-
noduchosti a melodickej expresivite. 

Peter KATINA

nahrádzajú farebné, zvonivé plochy 
meditatívneho klavíra. Ostinato Bar-
baro Prelude je prehliadkou nežných, 
farebných disonancií a na �u nadväzu-
júce Ostinato Barbaro je plné vypä-
tých emócií, zahustených zvukových 
textúr a divokých sól klavíra. Skladba 
Hoping predstavuje vo�nú fantáziu 
v prieh�adnej durovej tónine. Je to búr-
livé, rapsodické dielo s citáciou �udo-
vej piesne a jej bizarnými variáciami. 
Album uzatvára skladba Bird Lover so 
sólujúcou exotickou píš�alkou Tamása 
Gerölyho. Snaha o maximálny štýlový, 
inštrumentálny a obsahový kontrast, 
korešpondujúci s � lozo� ou celého 
zoskupenia, naš�astie podlieha hlbšej 
vízii troch skvelých inštrumentalistov, 
ktorá robí z projektu zaujímavé a inte-
ligentné hudobné „pêle-mêle“.

Peter KATINA

rým sa líder výborne dop��a, a tak 
stme�ujú kvarteto dokopy. Hudba 
albumu, ktorý ponúka zaujímavú 
fúziu mainstreamu a free jazzu, je 
založená na vo�ných experimentoch 
s témou v rámci tradi�ného trojdielne-
ho formového pôdorysu, ktorý však 
pre so� stikovaný zvuk nie je na prvé 
po�utie vždy rozpoznate�ný. Náhodné 
harmónie, uvo�nenie rytmu a zrieknu-
tie sa tradi�ných melodických postu-
pov sa vyvážene strieda s jazzovým 
mainstreamom podobným spôsobom 
ako Grencsóove kompozície balansujú 
medzi tonalitou a atonalitou. Viaceré 
zo skladieb sú poctou hudobníkom, 
ktorí Grencsóa ovplyvnili: napríklad 
Ivan's Childhood je venovaná Ivánovi 
Nesztorovi, známemu maarskému 
jazzovému bubeníkovi a pedagógovi, 
ktorý spolupracoval s „otcom maar-
ského moderného jazzu“, klaviristom 
Györgyom Szabadosom. Tomu je 
venovaná skladba In The Csinálosi Fo-
rest, úprava známej maarskej �udovej 
piesne. Niektoré kompozície znejú už 
na prvé po�utie radikálnejšie, inde sa 
pomer tradície a novátorstva po�as 
skladby mení takým spôsobom, že 
nie je zrejmé, �i sa v danom momente 
spoluhrá�i výborne dop��ajú vaka 
predpísanej harmónii, �i iba vaka 
vzájomnému po�úvaniu. Táto skuto�-
nos� pridáva albumu na dráždivosti.

Tibor FELEDI
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Hrochoť
Paľáčovci a ich priatelia
Cultura Ethnica 2013

Po nahrávkach z O�ovej z roku 1958 
vydalo o. z. Cultura Ethnica album 
Hrocho� – Pa�á�ovci a ich priatelia. 

po�et. Z toho sú dvaja cezpo�ní a tretí, 
Ondrej Selecký-�ajdes, sa predstaví aj 
ako fujarista. Jeho spev a „fujeranie” 
k sebe pasujú, ako sme to poznali 
u starých fujaristov. Je prirodzený, bez 
exhibicionizmu, do akého upadajú 
niektorí dnešní interpreti. Ve fujaru 
treba necha� pokojne vyrozpráva� 
pesni�ku. Pri nahrávaní sa podarilo 
na minimum eliminova� atmosféru 
štúdiového prostredia, hoci ním bol aj 
dom kultúry. Akoby išlo o spontánnu 
zábavu a muzikanti a speváci zabudli 
na „cudzích” a ich mikrofóny. Táto 
spontánnos� vyniká pri rozkazova�-
kách, ve poznáme nahrávky, pri kto-
rých aj vynikajúci rozkazova�i sklamú 
práve pre stiesnenos� z prostredia �i 
ešte vä�šmi preto, že ich niekto režíru-
je. Tento album je režírovaný s takým 
citom, že v �om necíti� nijaké zásahy, 
a sama hudobná režisérka a drama-
turgi�ka Alžbeta Luká�ová priznáva, 
že nemal vopred ur�enú dramaturgiu. 
K autentickej atmosfére prispieva aj 
prirodzený, nevypreparovaný zvuk na-
hrávok. �udová hudba sa dá interpre-
tova� rôznymi spôsobmi. Aj technicky 
zdatní muzikanti hrajú �asto tak, že si 
�lovek povie: rovnako �i podobne by 
to zahral aj iný, �o by vedel rovnako 
dobre hra�. Ale aj pri po�úvaní nahrá-
vok dedinských folklórnych skupín, 
ktorých �lenovia dobre ovládajú 
regionálny a miestny štýl spevu a hry, 
má �lovek niekedy dojem, že prive�mi 
cíti�, ako je to všetko nacvi�ené na 
javiskové predvádzanie. Práve tým sa 
�asto odlišujú nové nahrávky auten-
tického folklóru od starých archívnych 

stará autentická nahrávka Weillovho 
hlasu. Sú to však len nieko�kosekundo-
vé prestrihy, jadrom albumu zostáva 
jedenás� nádherných Weillových piesní, 
na ktorých textovo spolupracoval s Ber-
toltom Brechtom, Jacquesom Devalom, 
Maxwellom Andersonom �i Ogdenom 
Nashom. Weillovi boli vlastné bizarné, 
�asto kruté príbehy z temných zákutí 
miest, akcent na záporné postavy, 
sociálne a humanistické cítenie, vy-
sporadúval sa s vlastným židovským 
pôvodom, no mal tiež zmysel pre 
humor a trpkú zžieravú satiru. V poda-
ní Hendersonovej a jej skvelej kapely 
sa do popredia dostávajú dusivá klaus-
trofobická atmosféra strachu z vojny, 
pocit spolo�enskej vydedenosti �i prvky 
obsesívnej osobnej úzkosti. Aranžmány 
skladieb sú démonické a temné, hutný 
a hrubozrnný zvuk bicích, basy a klavíra 
vytrvalo „valcujú“ vä�šinu hudobného 
priestoru. Nápadné sú i bizarné akor-
dické spoje, halucinogénne syntetické 
zvuky a tlmené efekty v titulnej piesni 
Lonely House, �i silne protivojnový apel 
v piesni Ballad of the Soldier's Wife. 
Nie všetky piesne sú však depresívne 
a temné. Osobitne pôvabná je najmä 
My Ship evokujúca zvuky morských v�n 
a nesúca stopy jemnej sebairónie pri 
básnikovom �akaní na životnú lásku. 
Viaceré piesne obsahujú kabaretné prv-
ky a zvukový obal z temného syntetizá-
torového popu 80. rokov im na kráse 
nijako neuberá, ako napríklad v kovovo 
znejúcej I Am a Stranger Here Myself. 
Silná protivojnová „agitka“ What 
Keeps Mankind Alive ponúka skvelý 
zvuk, umocnený vrstvenými vokálmi 

folklór 

Ostaneme teda na Podpo�aní, a ak 
je ve�kou zásluhou sprístup�ovanie 
archívnych záznamov, nová pôvodná 
nahrávka je ešte vä�šou udalos�ou. 
Pre budúcnos� tak vzniká dokument 
o nie�om, �o by inak ostalo neza-
znamenané. Pa�á�ovci a ich muzika, 
to je svedectvo o našich kore�och 
a o kontinuite kultúry, ale zárove� 
i o živej sú�asnosti. Zo sprievodného 
textu etnomuzikologi�ky Alžbety 
Luká�ovej sa dozvedáme, že pod�a 
tradície bol najstarším muzikantom 
pa�á�ovského rodu v 1. polovici 
19. storo�ia Ridzá�, legendárny 
Cigán s ryšavými ke�kami, ktorý bol 
aj chýrnym zbojníkom. Stru�ný ná�rt 
rodokme�a Berkyovcov-Pa�á�ovcov 
pomôže aspo� trochu sa zorientova� 
vo vz�ahoch tohto rozvinutého a na 
nadaných muzikantov bohatého rodu. 
Ur�ite by bolo neoby�ajne zaujímavé 
dôkladné porovnanie nahrávok sú-
�asnej muziky s tými staršími. Zrejme 
najstaršie vznikli v roku 1952 na folk-
lórnom festivale v Strážnici. Z rokov 
1955–1956 existuje pomerne roz-
siahla kolekcia nahrávok hrochotskej 
muziky, pripravená z iniciatívy Pavla 
Tonkovi�a, ktorý kládol dôraz na 
vplyv interpretácie na šes�dierkovej 
píš�alke na hrá�sku techniku a výraz 
hrochotských huslistov. Na novom 
CD hrajú Marcel Berky-Pa�á� (prím, 
husle, hus�ová kontra), Dušan 
Berky-Pa�á� (prím, husle), Vladimír 
Berky-Pa�á� ml. (husle), Michal Za-
char-Pa�á� (violová kontra) a Vladimír 
Berky-Pa�á� st. (kontrabas). Spievajú 
šestnásti speváci, �o je úctyhodný 

napodob�ujúcimi ruch davu z ulice. 
Vrcholom celého albumu je nádherná 
kantiléna v piesni It Never Was You, 
kde spevá�ka exceluje iba v sprievode 
kontrabasu. Album uzatvára slávna 
piese� September Song, naplnená 
intenzívnou, vrúcnou lyrikou. Caro-
line Henderson vo svojom vokálnom 
prejave naplnenom bolestnými tónmi, 
prvkami sprechgesangu, kabaretnou 
hyperbolizáciou, ale najmä osobitou 
farebnos�ou hlasu dokáže hravo konku-
rova� i slávnym nemeckým kolegyniam 
Ute Lemperovej �i Barbare Sukowej 
a vo svojej role „sprievodcu po dome 
Kurta Weilla“ je bezchybná a štýlovo 
autentická. 

Peter KATINA
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Ji�í K�es�an: Prípad Václav Talich 
(Akropolis, 2014)

Po skon�ení 2. svetovej vojny bol 
dirigent Václav Talich obvinený z kola-
borácie. Za inšpirátora obvinenia býva 
ozna�ovaný minister Zde�ek Nejedlý. 
Publikácia si všíma ich korektné vz�ahy 
v medzivojnovom období, stret záujmov 
od roku 1935 i obhajobu národných 
kultúrnych záujmov za tzv. druhej 
republiky. Autor mapuje dilemy, ktorým 
bol Talich vystavený po�as okupácie, 
nevyhýba sa problematickým skutkom 
po atentáte na Heydricha, koriguje 
legendy sprevádzajúce Talichovo zatknu-
tie v máji 1945 a mapuje diskusie okolo 
„Talichovho prípadu”.

Milan Kundera: O hudbe a románe 
(Atlantis, 2014)

Siedmy zväzok esejí Milana Kunderu 
sa volá O hudbe a románe. Na záložke 
sa do�ítate: „Neobávajte sa: toto nie 
je žiadna univerzitná prednáška, ale 
úvaha plná prekvapujúcich odbo�iek, 
spomienok, polemických pasáží i vtipov, 
rozprávaná kýmsi, kto bol celý svoj život 
spätý s románom ako aj hudbou, týmito 
dvoma umeniami, ktoré patria Európe 
viac, ako ktoréko�vek iné, pretože práve 
oni Európu vytvorili. Nie je napokon 
nedorozumením, že za knihu Zradené 
testamenty – z ktorej pochádzajú obidve 
�asti tejto knižky – udelili Kunderovi 
roku 1996 cenu Americkej spolo�nosti 
hudobných skladate�ov (áno, hudob-
ných skladate�ov)”….

Ji�í K� � P í d Vá l T li h
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Hudba - Integrácie - 
Interpretácie 17
Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 2014
Editori: Jozef Vereš (SK), 
Wiesława A. Sacher (PL)

Snahu o podchytenie nových prístu-
pov v muzikologickom a hudobno-
pedagogickom bádaní s dôrazom na 
interdisciplinárne prieniky deklarovala 
zborníková edícia Hudba – Integ-
rácie – Interpretácie slovami svojho 
zakladate�a Jozefa Vereša (UKF Nitra) 
hne od po�iatku a jej alšie pokra�o-
vanie tento zámer znova potvrdzuje. 
Po predchádzajúcom výstupe, rámco-
vo zameranom na problematiku �udo-
vej hudby a kultúry, sa pri najnovšom 
zborníku h�adajú spolo�né motívy už 
trocha �ažšie; oblasti bádania prispie-
vate�ov sa pomerne zna�ne líšia. Jed-
notlivé štúdie však napriek tomu majú 
ur�ité spolo�né sty�né body, najmä 
ak vezmeme do úvahy fakt, že každý 
z autorov vo svojom príspevku sme-
ruje bu k novým metodologickým 
prístupom, alebo k predostreniu no-
vých poznatkov faktogra� ckej povahy, 
rozširujúc tak aktuálny stav poznania 
(resp. bežne rozšíreného povedomia) 
v oblasti svojej témy. Hodnotu štúdií 
garantuje aj to, že autori sú v daných 
okruhoch rešpektovanými odborníkmi 
a v zborníku prezentujú, v nadväznosti 
na skôr publikované práce, najnovšie 
výsledky svojich skúmaní a úvah.
Zborník uvádza štúdia editora Jozefa 
Vereša Interpreta�né kontexty v pro-
cesoch poznávania. Dotýka sa otázky 
vz�ahov interpretácie (a jednotlivých 
interpreta�ných metód) a porozu-

menia, no do popredia tu vystupuje 
najmä aktuálny problém vplyvu médií 
(a prostredníctvom nich vplyv marke-
tingu a ekonomických záujmov v ich 
pozadí) na výchovno-vzdelávací pro-
ces a fenomén kultúrnosti všeobecne.
K novým spôsobom interpretácie 
vyzýva aj Vladimír Zvara v príspevku 
Komédia a rytmus. Aspekty súvislostí 
medzi kompozi�nou a inscena�nou 
praxou v hudobnom divadle 20. sto-
ro�ia. Upozor�uje na fakt, že dejiny 
hudobného divadla viac nemožno 
chápa� iba ako sled „-izmov“, ako 
vzájomné striedanie �i zápas kompo-
zi�ných, libretistických (a všeobecne 
estetických) koncepcií, ale ako výsled-
nicu omnoho širšieho spektra sú�asne 
pôsobiacich faktorov. Medzi ne patria 
napríklad sociokultúrne a ekonomic-
ké, ale aj technické (resp. technologic-
ké) aspekty divadelnej prevádzky �i 
napríklad vplyv nového média, � lmu, 
na „rytmus“ scénickej akcie, a tým aj 
na premeny v hudobnej štruktúre, 
obzvláš� rytmickú zložku. Autor siaha 
do dynamického obdobia okolo 1. sve-
tovej vojny (resp. medzivojnového 
obdobia) v prvom rade v nemeckom 
jazykovom okruhu, s detailnejším 
poh�adom na inovácie, ktoré v tejto 
oblasti znamenala spolupráca Richar-
da Straussa, Huga von Hofmannsthala 
a režiséra Maxa Reinhardta.
Nasledujúce dva príspevky sú venova-
né hudbe Aloisa Hábu a pochádzajú 
od spoluautorov tematického kataló-
gu tohto skladate�a. Lubomír Spurný 

zborník

v štúdii Mikrotonální Hába: p�t 
poznámek k Hábovu kompozi�nímu 
stylu dôrazne narúša stereotypy Hábu 
ako prednostne „štvr�tónového“ skla-
date�a a zástancu atematického prístu-
pu k práci s materiálom. Sústreuje sa 
na vybrané Hábove komorné a zboro-
vé opusy, v ktorých aj napriek využitiu 
mikrointervalov nachádza všeobecné 
harmonické modely a opakovane po-
užívané intervalové štruktúry a akor-
dické postupy. V tomto oh�ade sa ako 
ve�mi zaujímavé ukazujú porovnania 
skladieb pre sólové slá�ikové nástroje 
v tradi�nom poltónovom systéme 
s ich neskoršími verziami s adaptáciou 
mikrointervalov. Spurného kolega 
z Ústavu hudobnej vedy na Masary-
kovej univerzite v Brne, profesor Ji�í 
Vysloužil, sa zasa sústreuje na his-
torické okolnosti vzniku, inscena�né 
osudy a recepciu jedného z k�ú�ových 
diel Aloisa Hábu, opery Matka. V zá-
vere svojho príspevku tiež poukazuje 
na Hábove vz�ahy k slovenskému 
prostrediu a významným postavám 
našej hudobnej kultúry.
Príspevok Andreu Bareggiho pôso-
biaceho v Lyone prináša transkripcie 
dvoch klávesových fantázií neapolského 
skladate�a Rocca Rodia (na Iste Con-
fessor a Ave Maris Stella), chýbajúcich 
v doterajších edíciách jeho Libro primo 
di ricercare e fantasie (1575). Autor 
podrobuje kritickému skúmaniu pôvod-
né vydanie a prináša dôkladnú analýzu 
oboch doteraz chýbajúcich fantázií.

Robert KOLÁ�

nahrávok. Muzikanti vždy cvi�ili, ani 
spieva� sa nedá iba tak. Ale �udová 
piese� a hudba boli kedysi užšie 
späté so životom jej nosite�ov. Tí si 
spievali a hrali najprv pre seba. U tých 
dnešných niekedy chýba práve pocit 
skuto�ne prežitého. Takéto tvrdenie 
neplatí o Pa�á�ovcoch z Hrochote ani 
o ich spevákoch. Práve to je na nich 
i na ich albume najcennejšie.

Marián MINÁRIK
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Burgrová, K.: Operné gala v Kežmarku 
– 10/31
�ervenka, J.: Slza i úsmev Pavla Bršlíka 
– 6/29
Glocková, M.: Z operného bedekra – 6/29
Kme�ová, V.: Musorgskij vo Viedni so Slo-
venským � lharmonickým zborom – 12/25
Krušinská, M.: V tichu vošli malí, vyšli 
ve�kí – 7-8/43
Mojžišová, M.: Prvý a jediný? (glosa) – 
3/30
Mojžišová, M.: Jubileum dobrej víly slo-
venskej opery – 1-2/38
Mojžišová, M.: Divadelný workshop Ro-
berta Wilsona – 5/27
Mojžišová, M.: Storo�nica krásnej Dulci-
ney – Dita Gabajová – 7-8/43
Mojžišová, M.: Mimofestivalový Giovanni 
festivalových kvalít – 11/25
Pila�, T.: Slovenský talent v Brne – 1-2/38
Schindler, A.: Žalujúce D-ES-C-H – 7-8/43
Schindler, A.: Pozvánka od Tomáša Ha-
nusa – 12/25

Unger, P.: Nezabúdajme na našich veliká-
nov – 1-2/38
Unger, P.: Don Giovanni s hudobnou 
transfúziou – 5/27 
Unger, P.: Slovensko nepotrebuje spevác-
ke sú�aže? (glosa) – 5/27 
Unger, P.: Dlhý život bratislavskej Aidy 
– 10/31
Unger, P.: Puritáni sa vrátili posilnení – 
11/25
Unger, P.: Akú Komornú operu potrebuje 
Bratislava (glosa) – 11/25
Urban�íková, L.: V znamení Terpsichoré 
– 3/30
Urban�íková, L.: V znamení výro�í – 10/31

Zahraničie 

Bayer, R.: Mníchov: Dom plný zázrakov, 
myšlienok a �udí – 1-2/39
Bayer, R.: Mníchov: Sila spevu – 3/29
Bayer, R.: Berlín: Sila obrazov – 4/26
Bayer, R.: Antverpy: Mládeži neprístupné 
– 5/29

Bayer, R.: Stuttgart: Hudobnodivadelný 
dotyk s transcendentnom – 5/30
Bayer, R.: Mníchov: Prítmie približnosti s 
chýbajúcou odvahou – 6/32
Bayer, R.: Mníchov: Proti vojne, proti 
ne�udskosti – nástoj�ivé operné memento 
– 7-8/48
Bayer, R.: Mníchov: Nedotiahnutá vec – 
11/28
Bayer, R.: Stuttgart: Schizofrenická doba 
– 12/29
Blaho, V.: Rím: operné a koncertné mesto 
na Tiberi – 4/24
Blaho, V.: Barcelona: Neskorá jar v Gran 
Teatre del Liceu – 7-8/49
Burgrová, K.: Schloss Hof: Gluckove �í-
�anky so slovenským zastúpením – 11/27 
Cseres, J.: Koda�: Grand Macabre v Krá-
�ovskej dánskej opere – 4/25
Doniga, D.: Ambronay: Narodeninová 
oslava v rodinnom duchu – 11/28
Evrard, L. / Bojnanská, Z.: Aix-En-Proven-
ce: Recept na úspech – 9/28
Horkay, T.: Budapeš�: Letmý pozdrav z 
hudobnej Pešti – 4/25
Kme�ová, V.: Praha: Príhody lišiaka Revír-
nika – 5/28

Kme�ová, V.: Liberec: Verizmus na slovác-
ky spôsob – 11/26
Kme�ová, V.: Olomouc: Znovuobjavené 
posolstvo zabudnutého Ullmanna – 11/26
Kolá�, R.: Viede�: Sny a vášne Michaela 
Tilsona Thomasa – 5/28
Kolá�, R.: Brno: 27. Expozice nové hudby: 
festival bez octového pachu – 12/27
Kukumberg, P.: Salzburg: Rossinimánia 
v Mozartovom meste – 7-8/47
Leška, R.: Londýn: Peter Grimes, robotník 
mora – 3/29
Leška, R.: Berlín: Billy Budd v pekle – 6/30
Leška, R.: Brusel: Daphne z mäsa a krvi 
– 10/35
Leška, R.: Berlín: Malé ve�ké kúsky – 
12/31
Let�anová, E.: Krom	�íž: Štvr�storo�ie 
FORFEST-u – 9/32
Lindtnerová, J.: Viede�: Klavírne recitály v 
Konzerthause a Musikvereine – 7-8/45
Mojžišová, M.: Graz: Chví�kový (?) útlm 
Petra Konwitschného – 5/31
Mojžišová, M.: Viede�: Ro�ník, o ktorom 

sa bude hovori� – 7-8/44
Mojžišová, M.: Moskva: Nielen fotogenic-
ký Bellini – 11/29
Planková, E.: Bayreuth: In echtem Wag-
nerland – 9/29
Schindler, A.: Drážany: Stretnutie s an-
jelmi –1-2/41  
Schindler, A.: Silvestrovský koncert v 
Semperovej opere –1-2/41
Schindler, A.: Drážany: Elektrizujúca 
Elektra – 3/27 
Schindler, A.: Koncert s tiesnivým tichom 
– 3/27
Schindler, A.: Drážany: Stretnutie so 
Šostakovi�om – 4/27 
Schindler, A.: Rozhovor s Beethovenom 
– 4/27
Schindler, A.: Drážany: Štyri tucty �erve-
ných pan�úch – 6/33
Schindler, A.: Lipsko, Drážany: On ešte 
žije? – 6/31
Schindler, A.: Drážany: Ni� iné ako táto 
hudba... – 7-8/46
Schindler, A.: Drážany: Pár pekných 
okamihov – 11/27
Unger, P.: Benátky: Afri�anka v predve�er 
Meyerbeerovho jubilea – 1-2/40

Unger, P.: Praha: Tannhäuser bez invencie 
– 3/26
Unger, P.: Brno: Žánrovo zblúdená Maria 
di Rohan – 3/26
Unger, P.: Viede�: Trochu bizarná rozpráv-
ka – 3/28
Unger, P.: Amsterdam: Faust s amsterdam-
ským geniom loci – 6/30
Unger, P.: Pesaro: Rossiniovský festival má 
tromfy pre každú sezónu – 9/30
Unger, P.: Viede�: �arodejka s �arom 
a hororovým záverom – 10/34
Unger, P.: Praha: Nový poh�ad drámu 
posunul, no neokorenil – 12/28
Unger, P.: Bergamo: Po stopách neznáme-
ho Donizettiho – 12/30
Veber, P.: Festival Pražské jaro 2014 – 
7-8/50
Zagorski, M.: Viede�: Wien Modern 2014 
– 12/26
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Jozef Podprocký / Giacinto Scelsi /  Kapela Imricha Esterházyho
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Juraj Beneš (1940–2004)
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Hudobné divadlo
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:
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2,16 € / 65 Sk
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Hasík, J.: Vivian Sessoms v divadle Aréna 
– 1-2/49 
Hasík, J.: Aréna plná dychov  – 3/34
Hasík, J.: Experiment �. 2 – 5/35
Hasík, J.: East European Artsemble feat. 
Peter Erskine – 7-8/53
Hevier, D., ml.: Avantgarda od veterných 
mlynov –1-2/47
Hevier, D., ml.: Hermeto Pascoal: „Neh�a-
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– 9/34
Hoško, F.: �udový jazz a po�ská elegancia 
– 5/35
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– 6/34
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– 12/33
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– 6/34
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– 12/33
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ako jazzová kapela.“ – 5/32
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skúsenos� posluchá�a.“ – 7-8/52
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Rothenstein, E.: Paco (1947–2014) – 4/32
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– 11/34
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sacra (Music forum 2013) – 3/36
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World Records 2013) – 1-2/50
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2013) – 1-2/50
�ervenka, J.: Handel: Finest Arias for Bass 
Voice (Hyperion 2012) – 4/36  
�ervenka, J.: Wagner: Der � iegende Hol-
länder (naïve 2013) – 5/36
�ervenka, J.: Verdi: Don Carlo (DVD Sony 
Classical 2014) – 6/38
�ervenka, J.: Dowland: The Art of Melan-
choly (Hyperion 2014) – 9/37
Dohnalová, L.: Irshai: In the Space of Love 
(Hudobný fond 2013) – 3/36
Feledi, T.: BKK Trio: Live in Košice (DVD 
Hevhetia 2013) – 1-2/54
Feledi, T.: B. Hart Quartet: One is the 
Other (ECM 2013) – 3/38
Feledi, T.: E. Vizváry: Part One (Hudobný 
fond 2013) – 4/39
Feledi, T.: D. Goyone Blues (Hevhetia 
2014) – 7-8/58
Feledi, T.: Jazzabell (Hev-Het Tune 2014) 
– 7-8/59
Feledi, T.: Port Mone: Thou (Hevhetia 
2014) – 10/38
Feledi, T.: H. Gregušová: Essence (Hevhe-
tia 2014) – 11/38
Horkay, T.: Bella: Complete Piano Works 
(Pavlík Records 2013) – 5/36
Hoško, F.: A. Cséfalvay: Funeral the Mu-
sical and another tabletop opera (LOM 
2013) – 10/37
Hoško, F.: K. Mantler: Business is Bad 
(XtraWATT 2014) – 11/37
Hoško, F.: T. Christl: Wildern (ACT Music 
2014) – 12/37  
Hottmar, M.: The Slide Brothers (Concord 
Records 2013) –1-2/52 
Chalupka, 	.: Slovak Violin Concertos 
(Hudobný fond 2013) – 3/35 
Katina, P.: Tulve: Arboles lloran por lluvia 
(ECM New Series 2014) – 3/37
Katina, P.: A. S. vo Otter: Douce France 
(naïve 2013) – 3/37
Katina, P.: C. Vallon Trio: Le Vent (ECM 
2014) – 3/39
Katina, P.: U. Caine Ensemble: Rhapsody 
in Blue (Winter & Winter 2013) – 3/39
Katina, P.: Orient Occident II (Alia Vox 
2013) – 5/37
Katina, P.: S. Michalidesová: Expresie 
(Hudobný fond 2013) – 4/39
Katina, P.: I. Ili
: The Transcendentalist 
(Heresy Records 2014) – 6/36
Katina, P.: J.-L. Matinier: Inventio (ECM 
2014) – 7-8/56
Katina, P.: Babylon-Suite (ECM 2014) – 
7-8/56
Katina, P.: Old Man´s Kitchen (Sundance 
2013) – 7-8/57
Katina, P.: A. Lechner, F. Couturier: 
Moderate cantabile (ECM New Series 
2014) – 9/36
Katina, P.: S. Kerecki Quartet: Nouvelle 
Vague (Outnote 2014) – 9/37
Katina, P.: Platti: Concerti per il cembalo 
obligato (Arcana 2014) – 10/36

Katina, P.: S. Eeg: Face the Music (Stunt 
Records 2014) – 10/37
Katina, P.: Bach – Debussy: Suites (Dis-
kant 2013) – 11/37 
Katina, P.: E. Parisien Quartet: Spezial 
Snack (ACT Records 2014) – 11/38
Katina, P.: Lindberg: Violin Concerto 
(Ondine 2013) – 12/36
Katina, P.: P. Fresu Quintet: Jazzy 
Christmas (Tuk Music 2014) – 12/38
Kolá�, R.: N. Nikitin: Music for Boys & 
Girls Vol. 1 (Real Music House 2013) – 
1-2/51
Kolá�, R.: T. Berne´s Snakeoil: Shadow 
Man (ECM 2013) – 1-2/51
Kolá�, R.: VENI ACADEMY: Rolling Tones 
(ISCM – Slovak Section 2013) – 3/35
Kolá�, R.: �. Štefániková Quartet: Electri-
CITY (Hudobný fond 2013) – 4/37
Kolá�, R.: L. Oravec Quartet: Introducing 
(Hudobný fond 2013) – 4/37
Kolá�, R.: M. Suchomel: Jazz in the City 
volume 1 (Hudobný fond 2013) – 4/38
Kolá�, R.: Fujikura (stradivarius 2014) 
– 6/36
Kolá�, R.: Takemitsu, Debussy, Gubaidulina: 
Tre Voci (ECM New Series 2014) – 9/36
Kolá�, R.: O. Hejnic Trio: Standards One 
(Hevhetia 2014) – 12/37
Lejava, M.: Brahms: The Symphonies 
(DECCA 2013) – 3/37
Lejava, M.: Weinberg – G. Kremer (ECM 
2014) – 12/36
Matej, D.: Kurtág, Ligeti: Music for Viola 
(ECM New Series 2012) – 4/36
Mojžišová, M.: Schneider-Trnavský: Songs 
(Viva Musica! Records 2014) – 6/36
Moty�ka, P.: C. Taborn Trio: Chants (ECM 
2013) – 5/38
Moty�ka, P.: V. Iyer: Mutations (ECM 
2014) – 9/37
Pavelka, 	.: Hautzinger – Fujak – Sörés: 
Live in Brussels (Hevhetia 2013) – 4/36 
Platzner, A.: O. Shwartz Trio: Shades of 
Fish (Hevhetia 2013) – 1-2/52
Platzner, A.: Burlas – Godár: Music for 
Piano (Pavian Records 2014) – 11/37
Svorada, M.: L. le Van Sextet: The Other 
Side (Hevhetia 2013) – 1-2/52
Svorada, M.: M. Crispell, G. Peacock: 
Azure (ECM 2013) – 3/38
Svorada, M.: J. B. Kladivo: Nekone�no 
neostré je z dvier (Vlna 2013) – 7-8/57
Svorada, M.: NOCZ & I. Bittová (Hevhetia 
2014) – 12/39
Svorada, M.: S. Clynes: Life is... (MoonJu-
ne Records 2014) – 12/39  
Šišková, I.: Umstatt: Flute Concertos 
(Diskant 2013) – 6/36
Škvarenina, M.: Vilde & Inga: Makrofauna 
(ECM 2014) – 5/38 
Škvarenina, M.: T. Gustavsen Quartet: 
Extended Circle (ECM 2014) – 7-8/58
Škvarenina, M.: N. Lê: Celebrating The 
Dark Side of the Moon (ACT Records 
2014) – 10/38 
Šuba, A.: Mendelssohn Bartholdy: Sym-
phonie Nr. 2 (harmonia mundi 2014) 
– 7-8/56
Šuba, A.: Haydn: Die sieben letzten Worte 
(harmonia mundi 2014) – 10/36
Urdová, S.: Schola Hungarica: Crux Glori-
osa (BMC 2013) – 12/37 
Zahradník, M.: OWL Trio (Losen Records 

2013) – 6/37
Zahradník, M.: douBt: Mercy, Pity, Peace 
& Love (MoonJune Records 2012) – 6/37
Zahradník, M.: Ch. Muthspiel 4: Seven 
Teares (ACT Music 2013) – 7-8/57
Zahradník, M.: Nypan Republique / M. 
Aadal Group (Losen Records 2013) – 9/38
Zahradník, M.: W. Muthspiel: Driftwood 
(ECM 2014) – 10/39
Žilinek, J.: J. B. Kladivo: Nekone�no ne-
ostré je z dvier (Vlna 2013) – 1-2/50

Recenzie kníh

Hoško, F.: M. Adam�iak: Archív III (NÔTY) 
– zost. M. Murin (DIVE BUKI 2013) – 
1-2/53
Mojžišová, M.: Z. Jiráský: V tichu (� lm) 
– 11/39
Moty�ka, P.: O. A. Michl: Trable den co 
den (Pulchra 2013) – 1-2/54 
Strená�iková, M.: Hudba – Integrácie – 
Interpretácie 16 (UKF v Nitre 2013) – 9/39
Šišková, I.: P. Zají�ek: Základy interpre-
tácie hus�ovej hudby v rokoch 1650–1750 
(Music Forum 2013) – 6/39
  
Rôzne

Bendik, M.: Beneš ako dramaturg moder-
ny – 9/7
Beneš, J.: O Johannovi Sebastianovi, o 
prírode a o budúcnosti (esej) – 9/8
Burgrová, K.: Reagujete – AD: Horkay, 
T.: Výchovný otáznik a proko� evovská 
bravúra – 7-8/2
�ekovská, 	.: Juraj Beneš: Vo�nos� a inšpi-
rácia – 9/6
Elschek, O.: Stav a erráta Bartókovského 
bádania (úvaha) – 11/18
jb: Pamätná tabu�a Jozefovi Kresánkovi –1-2/2
Horkay, T.: Reagujete – AD: Horkay, T.: 
Výchovný otáznik a proko� evovská bra-
vúra – 9/2
Kolá�, R.: Jese� v Tbilisi (reportáž) – 11/30
Matej, D.: Reagujete – Otázniky nas Vý-
chovným otáznikom Tamása Horkaya – 6/2
Matej, D.: Juraj Beneš: Priate� v sporoch, 
ktoré nekon�ia – 9/6
Mojžišová, M.: K životnému jubileu Nade 
Hr�kovej – 9/12 
(mot): Ob�úbený žilinský festival zmenil 
meno na Allegretto – 3/17
(mot): Klasická hudba na Radio_Head 
Awards 2013 (anketa) – 4/17 
Pokorný, J.: Poh�ad z opa�nej strany – 
Slovenská hudobná kritika o�ami tvorcov 
hudby (anketa) – 1-2/25
Pokorný, J.: Odpovede inšpiráciou aj 
korektívom – 1-2/29
(red): Slováci vo Viedni / Stradivari v 
Bratislave / Šeban za organom – 6/10
(red): Pä�desiatka ako má by� / Majstrov-
ské kurzy svetových virtuózov – 9/18
(red): Deloitte Talent Awards 2014 – 
11/33
(red): Ceny Hudobného fondu – 11/33
Skuta, N.: Juraj Beneš: Slobodný �lovek 
– 9/7
Šargová, J.: Karol Petróczi – V zrkadle 
�asu – 4/28
Šillerová, L.: Reagujete – AD: Horkay, 
T.: Výchovný otáznik a proko� evovská 
bravúra – 6/2

–
F
2
F
t
H
(
H
s
2
H
(
H
2
H
R
C
(
K
(
K

Spravodajstvo: Nová slovenská hudba, Ars Nova 2014 / Rozhovor: Thomas 
Sanderling / Hudobné divadlo: Salome / Zahrani ie: Wien Modern 2014

RO NÍK XLIV

2,16 € / 65 Sk

2014

RO NÍK XLVI

12

Bratislavské jazzové dni
Téma: Slovenské historické organy

INDEX 2014



60 1–2 | 2015

KAM / KEDY

Bratislava

Slovenská filharmónia

Ut  10. 02.
Malá sála SF
traweegensemble
N. Trawöger, � auty
P. Rischanek, hackbrett
A. Serkov, akordeón
D. Hollinetz, kontrabas
M. Hvorecký, hovorené slovo

Št  12. 02. – Pi  13. 02.
SF, P. Altrichter 
SFZ, J. Chabro�
I. Ženatý, husle
I. Kusnjer, barytón
Beethoven, Lalo, Martin� 

Pi  20. 02.
SFZ, J. Chabro� 
S. Šurin, organ
T. Nemec, klavír
Reger, Albrecht, Schneider-Trnavský, 
Eben, Németh-Šamorínsky, Krák  

So  21. 02.
Koncertná sie� SF, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
R. Bradshaw, klavír
M. Vanek, moderátor
Hudba v Bratislave

Ne  22. 02.
Malá sála SF, 16.00 h
SKO B. Warchala, E. Danel
Mozart, P. Martin�ek, Bruch 

Ut  24. 02.
Malá sála SF
A. Yaroshinsky, klavír
Rachmaninov, Chopin 

Št  26. 02. – Pi  27. 02.
SF, P. Altrichter
A. Yaroshinsky, klavír
Wagner, Rachmaninov, Respighi 

Ne  01. 03.
Koncertná sie� SF, 16.00
J. Pálúr, organ
Mendelssohn-Bartholdy, Antal� y-Zsi-
ross, Duru� é, Kodály, Pálúr    

Št  05. 03.
SF, K. Zehnder
Fischer, Reinecke, Milhaud, Dukas 

Ut  10. 3.
Malá sála SF
Collegium Wartberg
D. Karvay, husle
Z. Bou�ová, viola
J. Podhoranský, violon�elo
J. Krigovský, kontrabas
E. Cáhová, klavír
Hummel, Schubert  

Hudobné centrum

Nede
né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

Ne  15. 02.
J. Pivoluska, klarinet 
K. Hurayová, violon�elo
A. Hu�ková, klavír
Debussy, Ravel, Fauré, d´Indy

Ne  22. 02. 
S. Stašková, � auta 
K. Kleinová, violon�elo
A. Antalová, harfa
Ravel, Damase, Kupkovi� 

Ne  01. 03.
I. �ernecká / F. Pergler, klavír 
Schubert, Brahms, Schumann

Ne  08. 03. 
M. Babjak, barytón
D. Buranovský, klavír                                                                                      
�ajkovskij, Verdi, Dvo�ák, Kafenda, 
Donizetti, Giordano
                 
Ne  15. 03.
F. Novotný, husle
K. Erdingerová-Sta�ková, husle
V. Hollý, klavír     
Leclair, Telemann, Benda, Kupkovi�, 
Grieg

Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu

Pi 13. 02.
SOSR, M. Košik
S. Pingitzer, � auta
M. Svetlík, husle
J. Laferriére, violon�elo
Iršai, Saint-Saëns, Bizet

Žilina

Štátny komorný 
orchester Žilina

Št  12. 02.
Fašiangový koncert 
Compañía Virginia Delgado
V. Delgado, � amenco tanec
P. Vít, gitara
A. Ibarburu, basová gitara
L. Šiška, perkusie

Št  26. 02.
Orchestra Network for Europe, 
M. Diakun
K. Lepková, � auta
A. Mital, violon�elo
Stamic, �ajkovskij, Schenk/Schwei-
tzer/Probst/Chelmecki/Filas

Št  05. 03.
ŠKO, Y. Miyagi
J. Simon, klavír
Brahms, Mendelssohn-Bartholdy

Zahraničné festivaly

Koncertný cyklus Bayerischer Rund-
funk Musica Viva 2014/2015
21. 2., 20. 3., 8. 5. 2015
Mníchov, Nemecko
Cyklus koncertov sú�asnej hudby 
s premiérami
Info: musicaviva@br.de, www.br.de/
musica-viva

Koncertný cyklus Musica Nova 
2014/2015
25. 2., 29. 4., 10. 6. 2015
Lipsko, Nemecko
Koncerty hudby 20. a 21. storo�ia.
Info: www.gewandhaus.de/spielplan/

Medzinárodný hudobný festival 
George Enescu Bukureš� 2015
30. 8. – 20. 9. 2015
Bukureš�, Rumunsko
Info: www.festivalenescu.ro

Medzinárodný hudobný festival 
univerzít Belfort 2015
23. – 25. 5. 2015
Belfort, Francúzsko
Kategória: vokálne skupiny, zbory, šan-
són (piese�), komorné súbory, orches-
tre, jazzové súbory a orchestre, rockové 
skupiny, súbory dychovej hudby
Info: www.� mu.com

Zahraničné súťaže

Medzinárodná hudobná sú�až ARD 
Mníchov 2015
31. 8. – 18. 9. 2015
Mníchov, Nemecko
Kategória: operný spev, � auta, 
pozauna, klavírne duo
Vekový limit: sólisti (nar. medzi 1986–

1998), klavírne duo (do 35 rokov, 
celkový vek max. 60 rokov)
Uzávierka: 31. 3. 2015
Info: ard.musikwettbewerb@br.de, 
www.ard-musikwettbewerb.de

Medzinárodný zborový festival 
Giacoma Pucciniho 2015
30. 9. – 4. 10. 2015
Torre del Lago (Lucca, Tuscany), 
Taliansko
Kategória: ženské, mužské, miešané zbo-
ry, detské a mládežnícke zbory, sakrálna 
zborová tvorba, a cappella, folklór
Vekový limit: detské zbory (do 16 ro-
kov), ostatné kategórie (od 16 rokov)
Vstupný poplatok: 200 EUR / zbor
Uzávierka: 11. 5. 2015
Info: mail@interkultur.com, 
www.interkultur.com

Termíny na predkla-
danie žiadostí o po-
skytnutie tvorivých 
podpôr Hudobného 
fondu v 1. polroku 
2015
Prémie za hudobné diela vysokej 
umeleckej hodnoty v oblasti vážnej 
hudby – 14. 04.
Prémie v oblasti populárnej hudby, 
jazzu a ostatných žánrov populárnej 
hudby – 10. 02., 24. 02., 31. 03., 28. 
04., 02. 06. 
Prémie za interpreta�né výkony 
vysokej umeleckej hodnoty v oblasti 
vážnej hudby, realizované od 26. 03. 
2014 do 16. 03. 2015 – 17. 03. 
Ceny Hudobného fondu na sú�a-

žiach – 10. 02., 24. 02., 31. 03., 28. 
04., 02. 06.
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej 
tvorby a interpretácie – 10. 02., 24. 
02., 31. 03., 28. 04.
Štipendiá na tvorivé aktivity – 
10. 02., 24. 02., 31. 03., 28. 04., 02. 
06. (okrem jazzu a ostatných žánrov 
populárnej hudby) 
Posledný de� odovzdania žiadostí 
na kurzy v júli a auguste pre vážnu 
a populárnu hudbu: 02. 06. 2015, 
pre jazz a ostatné žánre populárnej 
hudby: 28. 04. 2015 
Granty na projekty, ktoré sa za�nú 
realizova� v období od 01. 07. 2015 
do 31. 12. 2015 – 14. 04.
Príspevky na výrobu pro� lového CD 
slovenských koncertných umelcov 
v oblasti vážnej hudby – 17. 03. 2015.
Viac informácií na www.hf.sk

Ponuka 
Booking Manager 

(pre oblas� sú�asnej hudby / jazz 
a world music / populárnej hudby)
Booking a manažment kapiel 
a umelcov z portofólia produk�ného 
domu PS Production, spolupráca 
s agentúrami, organizátormi a pro-

motérmi festivalov a klubov.  
Podmienky: obchodná koreš-
pondencia, znalosti dejín hudby, 
základná orientácia v hudobnom 
priemysle, jazykové znalosti 
(AJ pokro�ilí)
CV zasielajte na erik.rothenstein@
psproduction.eu
Info: 0915 730754 / www.pspro-
duction.eu 

Zahrajže nám píšťalôčka

VIII. ro�ník celoslovenskej sú�aže 
v hre na zobcovej � aute
19.-20. 3. 2015, Nové Zámky
Kategórie: PŠ (5-6 rokov), 
A (7-8 r.), B (9-10 r.), C (11-
12 r.), D (13-14 r.), E (15-16 r.), 
F (17-18 r.), G (19 a viac rokov), 
H – konzervatóriá a vysoké školy, 
Pg – pedagógovia, U – umelci
Prihlášky a info: 
ladislav.dra�  @ post.sk
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HUDBY?

Aj oni sú naši absolventi (zľava a zhora): Milan Adamčiak, skladateľ, výtvarník, básnik, performer, Tamás Horkay, muzikológ, pedagóg Konzervatória v Košiciach, Zuzana Cenkerová, muzikologička 

v SAV, huslistka v zoskupeniach world music, Katarína Hinzpeter, dramaturgička Drážďanského hudobného festivalu, Magdaléna Tschmuck, manažérka umeleckej agentúry, Viedeň, Juraj Bubnáš, 

muzikológ, Hudobné centrum, Mária Ebringer, pedagogička Cirkevného konzervatória v Bratislave, Oliver Rehák, vedúci kultúry v SME (do 2014) a Denníku N, gitarista, organizátor, Jana Golis, 

skladateľka, aranžérka, speváčka, členka skupiny Fragile, Jadranka Važanová, etnomuzikologička, redaktorka medzinárodného centra RILM, New York, Viera Polakovičová, riaditeľka Slovenského 

inštitútu v Berlíne, Juraj Vitéz, člen skupiny Le Payaco, creative director v reklamnej agentúre, Stanka Apfelová, gitaristka a basgitaristka skupiny Zlokot, Mário Sedlár, organista, zástupca riaditeľa 

Cirkevného konzervatória v Opave, Patrick Španko, šéfredaktor www.skjazz.sk, Hilda Gulyásová, speváčka, zbormajsterka, pedagogička Konzervatória v Bratislave, Ivica Horáková, manažérka design 

factory a festivalu Konvergencie, Zuzana Mojžišová-Adamkovičová, speváčka, autorka, manažérka a redaktorka v Slovenskom rozhlase, Robert Kolář, publicista, redaktor Hudobného života, jazzový 

trubkár, Slavo Krekovič, hudobník, kurátor, spoluzakladateľ A4 a festivalu NEXT, Ildikó Schreiberová, šéfdramaturgička zábavy a hudby v RTVS, Ingrid Králová, televízna režisérka, Oskar Lehotský, 

operátor digitalizácie v SĽUK-u, hudobník, aranžér, zvukový režisér, Zlatica Kendrová, vedecká pracovníčka SNM-Hudobného múzea, Alžbeta Lukáčová, operná dramaturgička, etnomuzikologička, 

členka skupiny Banda, Jana Polnischová, hudobná promotérka, manažérka festivalov Wilsonic a Waves, Alena Čierna, muzikologička, vedúca Katedry hudby UKF v Nitre, dramaturgička, šéfredaktorka 

Slovenskej hudby, Ivan Marton, dramaturg Slovenskej fi lharmónie, Jana Popluhárová, hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase, Adrian Rajter, muzikológ, redaktor, organizátor, PR manažér SOZA, 

Lucia Potokárová, dramaturgička EHMK Košice a kultúrnych centier Kasárne/Kulturpark, Michaela Mojžišová, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a fi lmovej vedy SAV, operná kritička, Silvia Zvarová, 

manažérka festivalu Melos-Étos (2001  – 2013), Peter Motyčka, šéfredaktor časopisu Hudobný život, Eva Veselovská, vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV, Eva Szórádová, muzikologička, 

profesorka a dekanka Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Samuel Tomeček, spevák, frontman skupiny Free Inna Cage, Jana Šargová, dramaturgička, zakladateľka festivalu židovskej kultúry v Košiciach, 

Július Fujak, skladateľ, hudobný estetik a semiotik, profesor na UKF v Nitre, Alžbeta Rajterová, riaditeľka Slovenskej fi lharmónie (1991 – 1995), spoluzakladateľka festivalu Dni starej hudby, redaktorka, 

Andrej Šeban, gitarista, skladateľ, hudobný producent, spevák, Mariana Lechmanová, PR manažérka Štátnej fi lharmónie Košice, Martina Urbanová, production manager, Londýn, Andrej Šuba, 

muzikológ, publicista, dramaturg festivalov Konvergencie a Dni starej hudby, Ivana Macaríková, manažérka festivalu Allegretto Žilina, Hudobné centrum, Miro Tóth, skladateľ, hudobník, dramaturg, 

scenárista, organizátor, Sylvia Urdová, vedecká pracovníčka SNM-Hudobného múzea, organistka, speváčka, Janka Petőczová, vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV

Študujte muzikológiu na Univerzite Komenského
viac informácií na: www.muzikologia.sk,    /muzikologiafifuk




