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KALENDÁR PODUJATÍ

štvrtok 19. jún- 19.00 hod.
Pálffy/Jo palác (Zámocká ul.)
BAROKOVÁ FLAUTA

Francesco Geminiani • Domenico Scarlatti • Antonio Soler • Carl Philipp
Emanuel Bach • Georg Friedrich Händel • Johann Sebastian Bach
BENEDEK CSALOG flauta
RITA PAPP čembalo

Piatok 20. jún - 10.00 hod.
Hudobná a tanečná fakulta VSMU, Zocbol'a ul

ZROD FLAUTOVEJ liTERATúRY - FLAUTOVÁ HUDBA NA ZAČIATKU 18. STOROČIA -VÝVIN NÁSTROJA A KOMPOZÍCIE
Seminár
BENEDEK CSALOG flauta
RITA PAPP čembalo

Piatok 20. jún - 19.00 hod.
Koncertná sieň Klarisky

HUDBA Z KEŽMARKU
Ján Ki1:itel Vaň.hal • Antonio Sa!ieri • Carl Stamitz • Václav Pich! • Georg Benda
MUSICA AETERNA
PETER ZAJÍČEK umelecký vedúci • KAMILA ZAJÍČKOVÁ soprán

Pondelok 23 . jún - 19.00 hod .
Pálffy/Jo palác (Zámocká ul.)

MUSICA IMPERIAUS IN POSONIO TI.
Johann Caspar KerU • Johann Joseph Fux • Gottlieb Muffat • Georg Christoph Wagenseil • Wenzel Raimund Birck • Josef Antonín štepán
PETER GUIAS cembalo

DNI STAREJ HlT~_~!_--- ---Streda 25. jun - Il-> 1 \ ,_,Pálffy/Jo palm r/.ili•' <l .

VIOLA DA GA.\IBA- PR0.\11'\T\ ly~-'\ \..,fROJ r . STORO( I\
PredkoncertiM prLdna~ka
JOSE \AZQl T7
19.00 hod.
Pálffyl.w pa !tie r/dmud'tl u/.1

VIOLA DA GA.\1R\ Y HCDBE \L\j-.TRO\
john Hinge,ton • ( hri"t<'Pl'e" "I'll"' ''1 • l >lu nn \li<- hat:! '\i co lai • ( arl Phi-lipps Emanuel B.~<:h • :\!ann \1.1".,1'
ORPHEO:\
José Vázquez. \largit :\lee kel ,, LuLi.l hr >1'1111L r ,·i oh da gamba
Peter Guh1s cemhalo
Piatok T. jun - UHlO
Hudo!Jna a tmzeów j{ikulta

1·s l! l

/r,hol'<i

ul.

LUTNA V HĽDBE 1-. STORO(L\
NIGEL !\ORTH
Workshop

lutna

Piatok r. jún - 1 ~HlO
PálffyiJo palác ( Zcínwcká ul.)

KlARINET V K0.\10R.'\""Ej

HľDBE

KL\SICIZ:\IU

Wolfgang Amadeus :\lozart • Ludwig ,-an BeethoYen
DANIELA VARÍ:\SKA kladi\ ko,,' klaYif • ROBERT .;EBESTA
PETER ŠESTAK ,-iola • PETER KIR.-\L Yioloncelo

klarinet

- -- - - - - Sobota 28. jún - 19.00 hod.
Pálffybo palác (/.ämocluí ul.)

"GO FROM MY

W1~DOW"

ANGUCKÁ LCT:'IiOVA HL"DBA :'o<A ZALL-\.ľK.ľ l~. STOROČIA

Anon l FrJ.ncis Cutting • .\non • Thomas Robinson • John Dowland • \\-illiam
Byrd • john johnson • \loritz. Prince uf Jle,.se • Gregorio I!uwet

NIG EL :-.l OR I'H lutna

Zmena programu a úC::·inkujucich YYhradena
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štvrtok 19. jún 2003
19.00 hod.
Pálffyho palác (Zámocká ul.)

BAROKOVÁ FlAUTA
BENEDEK CSALOG flauta
RITA PAPP čembalo

...
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Francesco Geminia 1i 1 sonáta G dur pre 1

lll

>al "\ (

ľOnti ll U(

Domenico Scarlatti l '"'i- l- Sonáta g mol h Alle~ro

Antonio Soler (l- 29- 1-t--..,
Sonáta ds mol
Sonáta des dur
Carl Philipp Emanuel Bach rJ-1 1-1-f{H)
Sonáta C dur pre fumm a obligátne čembalo o. Wq podb \\"q l 19
Allegro di m•Jito - \nd.mte \lkgn:tto

Presta v ka

Georg Friedrich Händel < 168") -1-';9 J
Sonáta e mol pre flautu a čembalové continuo op l č. 1/a
(1. verzia)
Larghetto - Andante - Largo - Pre<;to
Johann Sebastian Bach < 16~';- 1-'iO)
Toccata e mol B\\\ 91 I
Johann Sebastian Bach
Sonáta h mol pre flautu a obligátne čembalo B\\Y 1030
Andante - Largo e dolce. Sicil!ano - Presto. Allegro
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Rozlahlá rodina flautm)'Ch nástrojo\· nepozná priestorové ani geografické
dokumentm·aná je takmt:r HJ všetk)'ch kultúrach všetk)'ch dôh
a bohatst\·o jej variantných podôb akoby tieZ holo neobmedzené.
História priečnej flaut) siaha podla Curta Sachsa. dosiaf neprekonaného
znalca hudohnych nástrojov sveta. do (im· \ 9. storočí pr. Kr.; v antickej
Európe je dokumentovaná na rôznych vyobrazeniach, i ked· nie vdmi hojne.
no po páde Rímskej ríSe sa načas akob\ celkom vvtratila. \' Európe sa znovu
objavila v \'emecku. kam prenikla z Byzancie, v 10./11. storočí. \!edzi najstaršie dokumenty patrí ')·obrazenie priečnej flautv z ll. - alebo 12. storočie
z územia \lad·arska. Jej postupné roz~1renie do ostatných krajín Európy prebiehalo postupne a v l S.. resp. 16. storoči \)'skyt priečnej flauty pokryl celú
kultúrnu Európu. Flauta v tom čase hola súčasťou základného inštrumentára
hudby najrozmanitejšteh zanrov. \'yrazna konštrukčná zmena flauty koncom
1-. storočia Z\-ýsila jej konkurencie schopnosť \'OČi mimoriadne pohybli,-ým
husliam a inym sopr:ínovym nastrojom. Čim sa ot\·orili možnosti pre jej technick-y virtuózne a \')·razovo svojské vni2:itie ' hudobnom repertoári.
Súčasťou orchestra sa flauta stala v posledn\d1 desaťročiach 1-. storočia najprv vo Francúzsku (odtiaf prišli ,tj pn-1 \ irtuózi, prYi skladatelia s pn-ými
špeciálne pre flautu p1sanými skl:.tdbami - solo s continuom. trim-e sonát\. či
sólo bez sprievodu -. i pn·é flautm·é školy). postupne aj v &tlších krajinách
Európy. Bola to teda no,·inka v pn>'-ch desaťročiach 18. storočia. keď !Iändel
a Bach ju zaradili (najskôr väčšinou ako obligátny nástroj) do inštrumentácie
sYojich opier. resp. kantár. pašií a oratórii. \' Taliansku. kde husle boli dominujúcim s6lm-ým nastrojom. sa t1auta do tejto pozície dostala ako jedna z možností. Predsa však tento nástroj očaril rad skladatel'ov, medzi ktorých patril aj
Francesco Geminiani
ohraničenia:

Francesco Geminiani (168....,, Lucca -1-62. Dublin). jeden z vel'majstrov
huslí prvej polovice 18. storočia. virtuóz. skladatel' a teoretik, syn hudobníka
v toskánskom meste Lucca. bol v Ríme žiakom Arcangela Corelliho a v ľ'\eapoli
dovŕšil svoje štúdiá u Alessandra Scarlattiho. Roku 1-14 sa presťahoval do Londýna. kde začaL rozvinul i dovŕšil svoju hudobnícku kariéru. Podla legend}
tu hral pred králóm Jurajom I. s čembalm-ým sprienJdom nemeckého skladateľa Georga Friedricha Händela. ktor~ ~a ' Anglicku usadil štyri rok·y pred
Geminianim a úspdne tu etablm·al taliansku operu Geminiani sa stal všeobecne uznávanfm ,·ockom .m~lid;ej hu,Ji)n·j ~knl' dn ktorej \'fli''")! rrincípy talianskej tradície o priazni. ktorej sa tešil v najn;ších slachtick-ých kruhoch. svedčia aj dedikácie Jeho kompozícii.
V rokoch 1--!--l-59 Geminiani vela cestoval na kontinent, do \'izozemska.
no najmä do Francúzska. kd~ sa údajne zdrl:ia\·al v rokoch 1-·!9-1-55 a kde roku 1-5-f vo \'dkom di\·adle \ ľuileriách uYiedol snJju pantomímu-balet La IiJret encbantée (Začanwan; les) nap1sanu podla epizody z 'Etssovho Gl.'rusa/1.'me liberata (Oslobodeny Jeruzalem) Roku 1-5<) sa watil do .\nglícka a vópätl
sa na poZ\·anie svojh< d.n neho pn.tt...l.. 'll.nthe"- .t Jubourg.t prestahm al do
Dublinu, kde prechodne pôsobil už \ ~· 1 rok(llh lH 'toroči,t a kde roku l-ó2
aj zomrel. Pochm·aJi ho s \dk( ,1 p( m" IU ' Li nt lLllt " \nJrew pr1 k )Sf( le
skeho parlamentu.
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carl Philipp Emanuel H.lCh. d··t,h< n dl 1\ a z.tru\ en 11.!J'la\ nej;t ')11
Johann Sebasttana BaLil ... -kl td.t
•' 1r 't . ntor Jedm.j z troch najYy-znam.nejšiCh základnYch ht.dobn<>c<'• >rL tt L knh prac l~- 'toroóa (popri Leopoldovi
\1ozarto\'Í a Johanno\'Í T <_>tu• · '' - l'r l.!usu ,, -'l rc/l'llJ' sjHisnf; !Jrl' JW 1.!/al'Íri (l ersuch ii !Ja dil • cti•, · l
/.1 J\1 1 1 It r :ll -'J!iclcn ). bol jedn,·m z najvzdelanejstch hudohmk<l' '' ll l J J, )~ ' ktore ho dome ~a stretávali Less ing.
Klopstock a d;tl;,I pop rt. dm pn.'c 'L·l' t.eh.t nemeckej literatury a filozotk. S\·ojou hudbou. ktoreJ \)TaZ"' ,1 ~il. d 'll nt> ne,tratlla zo snJjej účinnosti. rozhodujúcim spôsobom ,wlvYn;l kL,d. tdoY n~hledujucej generácie. o. i. Josepha
Haydna a Ludwiga van Beeth( 'Tf',l
\' centre pozornosti C Ph I B.tcna 'ta li st ce klá,·esové nástroje. no skladateľ si nenechal ujst možno~ti . ktore \ sohn~j a najma v komornej tnJrbe prinášal v tej dobe relatn ne nov) pn·ok - dy chovy nástroj. resp. flauta.
Georg Friedrich Händel. jeden z najvačš1ch skladateľov obdobia baroka.
svetobežmk. \' pran1m .;jm·a zmYsle europsk.')· hudobník (skladateľ. organista.
huslista. spe\ak) sa narodil v. ·emeck.u (Halle): ,. mladosti sa niekoľko roko,·
zdržia\·aJ v Taliansku. '-;de q z·11'1era, najmä na kompoZJciu talianskych oratóri1
a komornych kant tt ako ai kat Jhckq cirke,·nej hmlb,-. no kde zažil aj prYe úspechy na pôde opery. Od ru;..u l-IO z il ,. Londyne. kde mu slá\'a získaná \' Taliansku pom< hla eta hl J\ at s.t .• ko st-.tadateľ ::-<lužobne ,-šak na dalej odchadzal
do Nemecka i do falian,k;~ laztsk<> jeho t\'orby aj organizačnej činnosti spočívali v oblasti t.llianskeJ operv ktoru v dôsledku neľutostnych konkurenčných
bojov \)'Striedalo skladatdon> zameranie na anglické oratórium.
Napriek tomuto su,tredeniu na n·ľke formy Je veľmi rozsiahla aj Händdova
komorná hudba I tu. tak ako \ hudbl orchestralnej síce z radu dychm~·ch
nástrojov éo do počtu uprednostňm·al hoboj. no venm·aJ niekoľko svojich komorných cyklil\. rhoc; niekelh len alternati\nel aj 11aure priečnej. resp flaute zobco\'C) - cykl) op. l 2. 'i.
Sólm·a a komorn.t hudba zohraY.t ,. t\ orbe johanna Sebastiana Bacha popredne mie~to. mden z h!J.di"ka pot:-ctnosti kompozici1. ale aj ich dôležito,ti
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v tvorbe skladateľa a najmä ich významu v širších hudobnohistorických ko.
textoch. Každé z jeho diel - sólové, s continuom či s obligátnym čembalon
alebo v inej continuovej kombinácii - je neodmyslitelhé a nepostrádateľn<
každé patrí k základnej literatúre svojho žánru či svojho nástroja.
Tak je tomu aj v prípade flautových sonát. ktoré - popri jednej sonáte pr
husle a čembalo a popri troch gambových sonátach - patria k radu diel s obi
gátnym čembalom, teda s čembalom, ktoré je rovnocenným partnerom sóle
vého nástroja ( v nasom prípade flauty) s plne vypísaným partom, ktorý vyse
ko prevyšuje funkciu púheho continuového sprievodu. Ide teda - aj podE
Bacha, resp. dobových prameľlov - o sonátu pre čembalo a sólovú flautu - "So
nata a Cembalo obligato e Travers. Solo" (túto podobu názvov s týmto pora
dím uplatnených nástrojov pre svoje sonáty používali ešte aj Mozart a Beetho
ven vo svojej komornej hudbe). To znamená, že melodický sólový nástro;
a diskant (pravá ruka) čembala vzájomne "koncertujú·'- oba sa rovnakou mierou zúčastimjú na kompozičnej výstavbe diela. Sonáta h mol patrí k tomu najvzácnejšiemu, čo Bach v tejto oblasti napísal, pričom neodolal ani túžbe po
formovej inovácii. Zaužívané členenie diel uvolil.uje v záujme netradičného
riešenia, ktoré vnáša nielen krásu, ale aj svojské napätie do sledu častí: pomalá-pomalá-rýchla-rýchla.
Flautové sonáty v dnešnom programe sa striedajú so sólovými čembalový
mi kompozíciami. Domenico Scarlatti a Johann Sebastian Bach sa narodili v tom istom roku, Scarlatti prežil Bacha o 7 rokov. Ich rodné mestá však ležia
na opačnom konci (vtedajšej) Európy v severo-južnom reze kontinentu. Podobne vzdialené boli aj ich životné púte a rvorba: nepokojný, neustálym striedaním svojho sídla i zamestnania popretkávaný život Scarlattiho je v príkrom
kontraste so životom Nemecko neopúšťajúceho Bacha, pričom zároveľl už letmý pohľad na celoživotnú kompozičnú rvorbu oboch ukazuje oproti žánrovej
mnohostrannosti a mnohovrsrvovosti Bachovej priam programovú sústredenosť na jeden nástroj - čembalo v rvorbe Domenica Scarlattiho. V tom akoby
bol predvojom Fryderyka Chopina tento svetobežník, Neapolčan, vyštudovaný v Benátkach a v Ríme (tu sa v paláci kardinála Ottoboniho stretával s Händelom, ba pustil sa s ním do výkonnostnej súťaže v hre na čembale a na
organe, ktorá dopadla bez straty cti pre oboch), napokon pôsobiaci v Portugalsku a Španielsku. Jeho sonáty sú jednočasťové, dvojdielne, celkom osobité
skladby zväčša dvojhlasnej sadzby a mimoriadnej virtozity.
Bach napísal svojich sedem tokkát v pomerne ranom období a neskôr sa už
nikdy viac k tomuto žánru nevrátil. Formovo bohato členené . rozsiahle e ne rgiou prekypujúc-. kui11poLÍCle so striedaním arióznych častí s fugami sú prejavom mladíckeho vzletu a fantázie.
Tretí autorom, ktorého sólová čembalová skladba zaznie v rámci dnešného
programu, je Katalánec Antonio Soler, organista a skladateľ; študoval v speváckej škole kláštora Montserrat. Pôsobil ako kapelník v katedrále v Léride
a roku 1752 vstúpil do rádu hieronymitov v kláštore Escorial. kde pokračoval
vo svojich hudobných štúdiách u José de Nebru a Domenica Scarlattiho. Roku
1762 vydal svoju teoretickú prácu Llaue de la modulacion (Kľúč k modulá-

cii), ktora \'Y'mlala rozsiahle diskusie s následným Solerovým obranným spisom. citujúcim najväcšie európske teoretické a skladatel'ské kapacity. Soler,
ktorý bol uznávaným pedagógom i odbormkom Y stavbe organov, je ako skladatei - podobne ako Domenico Scarlatti - známy dnes predovšett.:ým svojimi
cembalovými sonátami. ktoré naptsal pre svojich kráľovských patrónm·. a to
napriek tomu. že je autorom aj množstva hudby liturgickej. duchovných
i svetst.:}·ch villanctk, komornej hudby i organových koncertov.
\o SYOJ!Ch l l u éembaio\·ych ~onatach ~a po»Lupne LI etnuc ')tHan u• aJ
spod \·plyni svojho uCiteh1 Domenica Scarlattiho.

BENEDEK CSALOG (1965, Budapešť) študoval hru na klavíri, zobcovej a priečnej flaute. Po získaní vysokoškolského diplomu roku 1987 pokračoval v štúdiu hry na barokovej flaute u Bartholda Kuijkena na Královskom konzervatóriu v Amsterdame, kde absolvoval roku 1991. Benedek Csalog je víťazom medzinárodných súťaží v Bruggách
(Musica antiqua) a v Orlande (Baroque Flute Artist Competition), na rakúskej súťaži
johanna Heinricha Schmelzera získal 2. cenu. Pravidelne pôsobí ako sólista v Európe,
Severnej a južnej Amerike a na Blízkom východe . Zároveii je od roku 1991 pedagogicky
činný na oddelení starej hudby Vysokej hudobnej a dramatickej školy v Lipsku. vedie interpretačné kurzy v Nemecku, Portugalsku, Brazílii a Holandsku. Bol jedným zo zakladatelov a umeleckých vedúcich Letnej akadémie starej hudby v Szombathelyi; roku 1998
inicioval vznik Slobodnej univerzity pre starú hudbu. Zúčastňuje sa na práci Auerovej
akadémie a Dopplerovho inštitútu. Žije v Lipsk"U a lisabone. Spoločnosť Hungaroton a viaceré nemecké značky vydali doteraz osem Csalogových sólových kompaktných diskov.
RITA PAPP absolvovala roku 1990 štúdium hry na klavíri na budapeštianskej Hudobnej
akadémii v triede Anikó Szegediovej, diplom v odbore hry na čembale získala u Jánosa
Sebestyéna roku 1996 tamtiež. Pokračovala postgraduálnym štúdiom hry na čembale
u Johna Tolla v Dráždanoch, roku 2000 absolvovala v Lipsku a získala diplom "sununa
con laude" ako žiačka Christiny Schornsheimovej. Absolvovala tiež majstrovské kurzy
u Imre Rohmanna, Huguette Dreyfusovej, Jaquesa Ogga a Andreasa Staiera. Roku 1995
získala osobitnú cenu na medzinárodnej čembalovej súťaži v Bmggách, roku 2000 1. cenu a cenu publika na medzinárodnej Bachovskej súťaži v Paríži. V súčasnosti pôsobí pedagogicky (čembalo, klavír) na Strednej odbornej hudobnej škole v Kecskeméte. Pravidelne nahráva a koncertuje doma i v zahraničí ako sólistka i ako členka komorných
súborov. Spolupracuje s Orfea-orchestrom, s orchestrom Stredonemeckého rozhlasu
v Lipsku, s Drážďanskou filharmóniou pod vedením Jeffrey Ta te-a, ako aj v Berlínskom
rozhlase. Vyučuje na letných interpretačných kurzoch hru na čembale a na klavíri, na
viacerých medzinárodných kurzoch pre starú hudbu pôsobí ako čembalová partnerka
(o. i. na Dňoch starej hudby v Soproni s Bartholdom Kuijkenom a s Anneke Boeke).

DNI STAREJ HUDBY

Jan Khitel Vaňhal (1'39-1813)
Divertimento ex B
Allegro - Andante Lentissimo - Menuetto - Presto
Antonio Salieri (1750-1825)
Ardenti corde, ária pre soprán,

sláčiky

a basso continuo

Carl Stamitz (1745-1801)
Orchestrálne kvarteto D dur
Allegro non molto
Rondo Allegretto , Tempo di Menuetto, Rondo Allegretto

Prestávka

Václav Pichl (17 41 - 1805)
Sinfonia C dur
Allegro - Andante - Finale Presto
Jifí Antonín Benda (1722-1 795)
,Jesu Chare Amor mi"
,Jesu Amor meus"
"Cor meum flagrat"
tri árie pre soprán, sláčih.y a basso continuo
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Kežmarok patril v dobe klasicizmu popri LeYOCi a Spišskej Kapitule k najkultúrnym strediskám Spiša a popri LevoCi a Spišskom Podhradt k najdôležitejším mestsl..:ým hudobným centrám stredného Spiša. Spišs~')'
hudobnokultúrny okruh. ktorý bol identic~)' s územím niekdajšej Spišskej stohee. sa totiž z hľadiska štruktúry hudobného repertoáru členil na tri geogra!lcke oblasti. a to severný. južný a stredný Spiš.
K vysokemu štandardu hudobného zin>ta na strednom Spiši v sledovanom
\'~'znamnejšm1

St)"ltH-0111 UUUUUl \- ~ .t.:.1hti11ltV:..l. ........~ ............. ~ t~ .. ~~r~- ----l ['-:; ... ,,

V

...,.;.<f"..,,...!"..-,k

l irt""..l !i~!cf

význam \- ňom mali sakrálne hudobné produkcie rímskokatolíckeho farského
kostola. ktoré boli nielen pravidelné. ale ich umelecká úroveň bola garantovaná profesionalnymi hudobníkmi. Kežmarský magistrát neľutoval peniaze na
platenie miesta regens choriho. organistu. trubača a jeho pomocníkov, ale aj
huslistu (resp. huslistov) a štyroch spevákov.
Zlskať miesto plateného. teda profesionálneho hudobníka, ktoré bolo spojené so sociálnymi istotami, znamenalo obstáť v náročnom konkurze. Kežmarské školstvo s dobrou úrovňou v)'Učby hudby umožňovalo uplatniť vysoké náro~1' pri výbere vhodného kandidáta .
.\Iedzi osobnosti kľúcového významu aj v Kežmarku patril organista, predovšetkým však vedúci chóru. Regens chori bol zodpovedný nielen za koncepčnú a interpretacnťi stránku hudobných produkcií v meste - v chráme i mimo neho, ale aj za všet~)'ch hudobníkov, ktorí sa zdržiavali na jeho území.
Významom svojich hudobných aktivít v dobe klasicizmu presiahli rámec
Kežmarku najmä dvaja hudobníci. Bol to regens chori_Tozeflgnác Friedmans~')'
a skladatelsky činný organista Alojz Schon.
Zachovaná notová zbierka spomenutého kežmarského farského kostola
prezrádza orientáciu na rakúsku, juhonemeckú a česko-moravsk-ú skladateľskú
oblasť. V repertoári chrámu pritom nechýbali ani diela taliansl,:ych autorov.
Zbierka svedcí o veľmi dobrej úrovni hudby uvádzanej v Kežmarku; je dokladom estetických kritérií, rozhľadenosti a kontaktov vedúcich chóru uplatňo
vaných pri budovaní repertoáru. Súčasne je tiež dokumentom ich nárokov na
technickú a umeleckú pripravenosť im zverených interpretov. Kompozície
z kežmarskej hudobnej zbierky, ktoré zaznejú na dnešnom koncerte, sú napokon najvýpovednejším dôkazom týchto tvrdení.
Darina Múdra

Jan Khitel Vaňhal pochádzal z vidieckeho, rofuíckeho prostredia, no už
bol organistom v Opočne a zároveň sa venoval aj kompozícii. Roku
1760 sa sprostredkovaním grófky Schaffgotschovej dostal do Viedne, kde študoval u Dittersa von Dittersdorf. Roku 1769 sa vďaka fmancnej podpore baróna Rietscha vybr.li na dvojrocný pobyt do Talianska, kde sa zoznámil
s Gluckom (v Benátkach), a s Florianom Leopoldom Gassmannom (v Ríme); vo
Florencii napísal dve opery. Roku 1771 sa spolu s Gassmannom vrátil do Viedne, kde sa do roku 1780 zo zdravotných dôvodov utiahol do súkromia - na
uhorský statok grófa Erdéídyho. Od roku 1780 žil vo Viedni ako prvý "slobodný umelec" v dejinách európskej hudby, živiac sa výlučne z príjmov z vlastných skladieb a z "Tučovania .
18-ročný
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Vaňhal patril k najpopulárnejším a navazeneJS!m skladateľom doby. (Vo
Viedni hrával na violončele v sláčikovom kvartete , ktorého daišími členmi boli Haydn, Dittersdorf a Mozart.) Jeho význam spočíva najmä v orchestrálnej
tvorbe, kde patrí medzi rozhodujúcich tvorcov formových a kompozično-tech
nických základov klasickej viedenskej symfónie. Jeho diela - orchestrálne i komorné - vyšli tlačou u početných, najmä nemed:ých vydavateľov. št)·lovo veľ
mi variabilná je jeho klavírna tvorba (okrem klasid.:ých žánrov písal vela
príležitostných a programových skladieb). Vo Vaňhalovej tvorbe rezonuje čes
ká ľudová hudba v oveľa väčšom rozsahu ako u ostatných skladateľov českej
hudobníckej emigrácie.

Antonio Salieri, ktorého dobré meno tak veľmi utrpelo nepotvrdenými
m)'tmi zo života Wolfganga Amadea Mozarta, bol jedným z najvýznamnejších
hudobných pedagógov svojej doby vo Viedni (jeho žiakmi boli o. i. Beethoven,
Schubert, Hummel, Liszt, Sechter). Pochádzal z majetnej obchodníckej rodiny
nedaleko Benátok, bol žiakom o. i. Giuseppe Tartiniho. Gassmann, skladateľ
pochádzajúci z Čiech, ho roku 1766 pozval do Viedne, kde sa postaral o jeho
všeobecné vzdelanie a zaviedol ho u cisárskeho dvora; po Gassmannovej smrti roku 1774 sa Salieri stal jeho nástupcom ako "Kammerkompositeur" a kapelníkom talianskej opery vo Viedni. Neskôr ešte študoval u Glucka. ktorý sa
stal aj jeho ochrancom a propagátorom, keď mu urovnával cesty v Paríži i vo
Viedni. Salieri sa roku 1788, po smrti svojho predchodcu Giuseppe Bonna stal
cisárskym dvorným kapelníkom, no od roku 1790 vykonával už len funkciu dirigenta dvornej speváckej kapely a pôsobil ako operný skladateľ. Dva roky
pred svojou smrťou upadol do ťažkej duševnej choroby.
Popri rozsiahlej opernej tvorbe, ktorej bol typich.'Y talianskym predstavitelom s uprednostňovaním melodickej línie ľudského hlasu, bol Salieri aj autorom veľkého množstva latinskej chrámovej hudby, vrátane pôvabných sólových vokálnych skladieb.
Carl Stamitz bol najstarším synom Jána Václava Stamitza a tým príslušníkom generácie mannheimskych hudobníkov, ktorí sa stali významným člán
kom vo vývoji rozhodujúcich žánrov viedenskeho klasicizmu. Syn českého
emigranta sa narodil už v Nemecku, študoval u svojho otca a Cannabicha, neskôr u Franza Xavera Richtera v Paríži. Svoj život trávil ako cestujúci huslista,
pedagóg a hráč na husliach a na viole ďamore. Pôsobil v Lo ndýne i v Paríži,
koncertoval v mnohých mestách Nemecka a Rakúska, v Prahe, Norimbergu ,
i v Rusku (prechodne žil v Petrhorade). až ~ a usadi l v Jene ako rhditeľ _-\búemických koncertov. Písal symfónie. sólové koncerty a jednu operu. Jeho tvorba reprezentuje vysokú úrovd1 doby.

Václav Pichl tiež pochádzal z Čiech , no žil a zomrel vo Viedni. V Prahe
študoval teológiu a filozofiu . ako aj hru na husliach a kompozíciu. Pôsobil ako
huslista v orchestri biskupa Adama Patachicha v Oradei, následne ako kapelník
vo Viedni (prechodne aj v Itálii) .. . Je autorom veľmi veľkého množstva klasickýc h inštrumentálnych foriem. kto r)·mi výsostne naplnil nadpriemernu úroveú dobových p o žiadaviek. Jeho sólO\'é husľové skladby do dnes patria k zá-
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kladnému pedagogickému materiálu. Bol vo svojej dobe vysoko uznavanou
napísal dejiny českých hudobníkov v Taliansku, poskytol množ~tn> po dkladov pre Dlabačov Umeleck)' slovntk. preložil Mozartovu Ca roz •nú
jla utu do češtiny
osobnosťou:

J ii'í Antonín Benda, príslušník rozsiahleho hudobníckeho rodu. študoval
v č echách a roku 1-:" "±2 emigroval so svojimi rodičmi do Pruska. kde sa stal -pu lu so s\·o jimi br.n m i - cit nom-hu~ihlum d\ ur~h.éhv orclic'<tra; od roku
1-50 pôsobil ako kapelník Friedricha III. v Gothe. Veľká povesť a úcta. ktorej
sa Benda, autor veľkého množstva inštrumentálnych a vokálnych kompozícií,
dodnes teší. sa zakladá najmä na objavnom a ojedinelom hudobnodramatickom žánri, ktorého bol Benda neprekonaným majstrom - na melodráme
(.4 riadna na Naxe a Medea odzneli v rámci BHS 2002). Pritom bol vo svojej
dobe vysoko hodnotený po boku Haydna a Mozarta ako jeden z najvýznamnejších skladateľov inštrumentálnej, vokálno-inštrumentálnej a duchovnej tvorby
na konci 18. storočia.

(Antonio Salieri)

Ardenti corde
ad te ]esu,
ad te volo,
ad te festino pio amore.
Te amantem fove
tuo paterno amore fove protege
] esu amplectere.

(lirí Antonín Benda)

)esu chare amor mi,
mille vitas pro te darem.
Tu es salut vitae mea et corona gloriae.
Gemo dolens, ploro gemens,
plango plorans gemo maerens
quod me amem plus quam te.
.Jesu amor arno te.
Jam te amo plus quam me.
Da ut amem semper te.

)esu, amor meus,
crucifixus est.
Jam plange, anima mea. peccata tua.
Gaude, laetare, anima.
Salvator te redemit,
cruore suo te salvavit,
cruore te redemit.
Dolorem ejus amore compensa,
amore tuo compensa.
Salvator ]esu, arno te,
non arno te ut salves me,
sed quia tu amasti me.
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Cor meum flagrat
Cor meum tlagrat pio amore,
]esu mi, cor tibi dedico, cor tibi offero.
Fac ardeat cor meum. ]esu.
Cor meum tlagrat semper fa,·ore.
In te solo confido,
spem meam pono.
]esu dule is. ]esu clure:
Tu me fove. rege me.
tu me ciba. pota me.
fatiscentem et labentem subleva.

]esu chare: fove me.
Redemptam praetioso sanguine
non rejice,
non despice amantem:
recipe. non despice
tuo praetioso sanguine redemptam.
Vivo. ploro. gemo solvas:
pr&e amore ploro. gemo prae amore.
]co su dulcis ...
Fatiscentem et languentem,
fatiscentem recrea.

Súbor :\!USICA AETERNA \'Znikol roku 19-3 z iniciatívy prof. Jána Albrechta, od rok
1986 pôsobí vo zväzku Slovenskej filharmónie. Od roku 1989 hrajú jeho členovia na ot
ginálnych nástrojoch zo 1-. a 18. storočia, resp. na ich kópiách a aj v dalších parame
roch sledujú ideály historicky poučeného prístupu k interpretácii hudby minulosti. M1
sica aeterna pravidelne hosťuje v zahraničí. pričom zvlášť treba spomenúť dlhorocn
spoluprácu s Centrom barokm·ej hudby vo Versailles. vystúpenia na \'ÝZnamných m•
dzinárodných festivaloch. ako napríklad na Festivale ,-an Vlaanderen. na Holland Festi\•;
of Early :\lusic Ctrecht. na festivaloch Wiener Klassik. Carinthischer Sommer \'illad
Régi zcnei napok Sopron, ;\[ezinárodní slamosti staré hudby Praha. Bach '!age Berlir
Barockfest .\!iinstcr, Swedish Baroque Festinl .\!almó. Bratislavské hudobné sl:í,·nosti a
So súborom pra,·idelne ;,polupracujú 'i·znamní ;pecialisti pre starú hudbu: Alťredo Be:

ľ

nardini . Christophe Cnin. Paul Coll(; ~lll '\': , Ri tJu!"J Fu!l~r. ~Ltr:in Ge~t<.:r, Pc1u1 (,uu\..1\vir

l

l

J:

Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink. Catherine .\lackintosh. Charle
;\ledlam, Sigfried Pank. Andrew Parrott , Christophe Rousset, Olh·ier Schneebcli. SimoJ
Standage . .\lelvyn Tan. John Toll. Z viac ako l 'i CD nahránJk mnohé získali mimoriadn•
ocenenia. napríklad Diapason d'Or v rokoch 199-! a 199'5 za komplet Concerti gross
Georga :\luťťata.
Cmelech:ým veducim súboru :\lusica aeterna je PETER ZAJI(EK. absolvent hry na hu'
liach na konzervatóriu a na Vysokej škole múzick-ých umení ,. BrJtisla>-e a súkromnéh<
šttidia komornej hudby u jana Albrechta. ľž počas studia pôsobil v súbore .\lusica ae
terna.\' rokoch 1981-1986 bol clenom Slovemkej fUharmónie. Od roku 1985 pôsobi
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ako koncertn{ maj>ter. od roku 1990 ako umeleck>' n:dúci súbom :\lusica :teterna. Ako
komorn{ hr.ié spoluuéinkoYal o. L so Simonom Standageom. Paulom Goodwinom
a s mnoh{mi (blšími ... Zaober.í sa bádatcbkou činnosťou,. oblasti ;tarej hudby. objavuje ,kryte poklad,- ;,lon:nských hudobnych archín>v. ktoré priprantje pre non>dobe
predvedenia a nahráva na zvuk on" nosice.
KA.\HL.\ ZAJÍ(KOYA sa po ukončem Vysokej škol\· múzick{ch umení v Bratislave zúéastntl~t

n.t

un1dc~k~

L11

~t.l.L11..:h .1

na

nlaj,:,tf\.)\·~kycn

k:urzocl1 z.11ncranych na ultcrpn.:tacru

starej hudby ,-o Weimare (oratoriálna a piesľloYá tvorba). v Prahe (kantáty Johanna
:;ebastiana Bacha),,. :'\eubergu (rakúska baroko\'á hudba) a v Angouleme (francúzska baroková hudba). Popri stálej spolupráci so súborom \!mica aeterna koncertuje i s dalštmi domácimi a zahraničnými telesami (Concerto A\·enna \'aršan. Les Menus Plaisirs.
~olbten der \\.iener Akademie a ď.). Kamila Zajíčkov;í účinkovala na festivaloch >tarej
hudby v Ctrechte. \'O Viedni. v Prahe. Budapešti. Soproni, Norimbergu, v Nantes,
Eisenachu. :'\eubergu a ,. Bad Homburgu. Pre \Tdavatel:Stvo SlO\·art Records realizovala
proftlovú CD nahra,·ku s kantátami]. S. Bacha, G. F Händela a G. Ph. Telemanna.
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Pondelok 23. jún 2003
19.00 hod.
Pálffyho palác (Zámocká ul.)

MUSICA IMPERIALIS IN POSONIO II
PETER GUIAS

čembalo
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Johann Kaspar Kerll (1627-1693)
Toccata V
Johann joseph Fux (1661-1~41)
Capriccio 2di toni
Praelude - Fuga - Allegretto (la Superbia) - Gusutso (Arietta) Tempo di giusto (L'Humilta) - Affettuoso (La vera pace) Allegro (Finale)
Gottlieb Muffat (1690-1771)
Parthia G dur
Praelude - Coquette (Spiritoso) - Sarabande - Bourée - Gavotte
en Rondeau - Menuet!frio - Gique

Prest ávka

Georg Christoph Wagenseil (1715-1777)
Divertimento D dur (M. 20)
Vivace - Menuett!ľrio - Allegro
Wenzel Raimund Birck (1718-1763)
Partitta F dur
Andante - Adagio cantabile - Tempo di Menuet
Josef Antonín štep án (1726-1 797)
Divertimento B dur
Allegro molto - Andante amante - Allegro assai
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Musica Imperialis in Posonio Il
Cembalová hudba cisárskych dz•orskJích hudobmkou v zbormkoch P Pantaleona Roškoz,ského OFM

Druhý koncert cyklu "Musica Imperialis in Posonio'· (po prvom koncerte
v rámci DSH 2002 , na ktorom zaznela v poloscénickom predvedení "festa muskale" Antonia Draghiho Il marito mna pi ii) prináša hudbu cisárskych dvorsh.J'ch hudobníkov, ktorá znela v starom Prešporku v komornom prostredí,
konkrétne v kláštore františkánov, jednej z najvýznamnejších hudobných inštitúcií mesta. Františkánska rehol'a mala mnoho výborných hráčov na klávesových nástrojoch, v bratislavskom kláštore pôsobilo v 18. storočí niekedy aj 5-7
organistov súčasne. Z rúk viacerých týchto hudobníkov sa zachovali zborníky
hudby pre klávesové nástroje - čembalo a organ - obsahujúce často vel'mi kvalitný repertoár, nevynímajúc skladby hudobníkov Cisárskej dvorskej kapely vo
Viedni: medzi autormi sa najčastejšie objavujú mená dvorského organistu
Gottlieba Muffata, dvorského skladatela Georga Chrístopha Wagenseila a uči
teľa klavírnej hry na viedenskom panovníckom dvore Josefa Antonína štepána.
Najvýznamnejšími prameňmi tejto hudby sú dva rozsiahle zborníky P. Pantaleona Roškovského OFM (1734- 1789) Musaeum Pantaleonianum a Cymbalum jubilationis, obsahujúce niekoiko stoviek skladieb najvýznamnejších
skladatelov klávesovej hudby medzi]ohannom Kasparom Kerllom a Josephom
Haydnom, o . i. G. F. Händela, Lodovica Giustiniho, Giovanni Benedetto Plattiho, Padre Giovanni Battista Martiniho OFMConv, Matthiasa Georga Monna,
Giovanni Marco Rutiniho a mnohých dalších. Cisárski dvorskí hudobníci - kapelníci, skladatelia, organisti, komponujúci pre čembalo alebo organ sú v uvedenom časovom rámci zastúpení v Roškovského zborníkoch vlastne takmer
kompletne: Johann Kaspar Kerll, Johann Joseph Fux, L. Rammer (Ri:imer),
Johann Baptist Peyer, Gottlieb Muffat, Anton Karl Richter, Johann Georg
Reutter ml., Georg Christoph Wagenseil, Wenzel Raimund Birck, Josef Antonín
štepán, dokonca tu nechýba ani vynikajúci lutnista Karl Kohaut, vysoký úradník na viedenskom dvore. Friedrich Wilhelm Riedel, jeden z najlepších znalcov
klávesovej hudby 17. a 18. storočia , pokladá Roškovského zborníky za "neobyčajne dôležité pramene k dejinám hudby pre klávesové nástroje vo Viedni''. Roškovský vytvoril tieto zborníky z prevažnej časti počas druhého bratislavského pobytu v rokoch 1765-1769: takmer 500 strán obsahujúce
Musaeum Pantaleonianum vzniklo v rokoch 1768- 69, zborník Cymbalum
jubilationis zostavil páter Pantaleon tiež v tomto čase , pričom použil aj svoje
Staršie zápiS) (dokon c;~ L rokov 1-:'5-- 59) .
V reprezentatívnom výbere Roškovského zborníkov nechýba Johann
Caspar Kerll (Adorf 1627 - Mníchov 1693), dvorský organista Leopolda I.
Tento vynikajúci hráč, žiak Carissimiho a Frescobaldiho, pôsobil najprv ako kapelník v Mníchove a v rokoch 1680-92 bol organistom Cisárskej dvorskej kapely vo Viedni. Významná je nielen jeho tvorba pre klávesové nástroje (toccaty, canzony, suity atď.) , ale aj cirkevná hudba. V ,Husaeum Pantaleonianum
sa nachádza jeho Toccata V Roškovský prevzal túto skladbu, ktorá vznikla
v 70. rokoch 17. storočia. pravdepodobne zo zbierky Toccates et suittes pour
le clavessin d e Messieurs Pasquini. Poglietti et Gaspa rd Kerle, kto rá "T šla
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s príznačným názvom Toccata tutta di sa lti vo Yiacerfch ~!-daniach v Amsterdame (okolo roku 1'08 a 1-10), resp. v Londýne (l~ 19)_ Tento pridaný názov
dobre vystihuje základný štrukturálny znak skladby: množstvo skokov a behov. typiclq'ch pre t~-. stylus phantasticus, v ktorom sa komponovali toccaty,
fantázie a pod. od čias Frescobaldiho až do konca 18. storočia_
Doménou tvorby dvorského kapelníka cisára Karola VI. Johanna Josepha
Fuxa (Hirtenfeld 1661 - Vieden 1741) nebola hudba pre klávesové nástroje,
ate aJ v wnuo :i:ann zanechai V} znamnu stopu. Po štu<.hach u JCZuiwv \. vrat., ingolstadt) pôsobil krátko v službách významného uhorského cirkevného hodnonostára, pravdepodobne kardinála L. Kollonicha. Potom sa stal organistom
Schottenstiftu vo Viedni. kapelníkom u sv_ Štefana, pri cisárskom d,·ore pôsobil od roku 1698. najprv ako dvorský skladateľ, od roku l""' ll ako vicekapelník a od roku 1715 kapelník, nielen z mnohými po~·innosťami, ale i s rozsiahlymi právomocami. Fuxovo dielo je rozsiahle_ zahŕňa veľké množstvo
cirkevnej hudby, opery, serenaty, oratóriá, sepolcrá. inštrumentálnu hudbu.
Jeho autoritatívna učebnica kontrapunktu Gradus ad Parnassum (1725) bola
už,. 18. storočí preložená do viacerých európsk]'ch jazykov_ Fuxovo Capriccio
2di toni, K 404 je jeho najvýznamnejšou skladbou pre čembalo, skladbou,
o ktorej F. W Riedel napísal, že "naznačuje cestu mladej generácii". Skladba
vznikla približne v 20_ rokoch 18. storočia a z hľadiska nastupujúceho galantného štýlu je skutočne prelomová. Praelude, v ktorom dominuje improvizácia
pri stvárenení rôznych arpegií, behov a pod_, je typickou úvodnou časťou viedenskej (resp. rakúskej, juhonemeckej) suity (partít)•) pre klávesové nástroje
l. polovice 18. storočia. Nasledujúca štvorhlasná Fuga dosvedčuje Fuxovo
kontrapunktické majstrovstvo a po krátkej pomalej dohre sa na spôsob francúzskej ouvertúry opakuje. Zostávajúce časti sú ešte viac ovplyvnené hudbou
francúzskych clavecinistov, každá má veľmi osobitý charakter, afekty sú často
úplne protikladné (L 'Humilta, La Superbia) . No talianske ná~ vystihujúce
charakter častí, nie sú pôvodné, vyskytujú sa len v jednom z neskorších odpisov viedenského profesionálneho kopistu (okolo roku 1780).
Gottlieb Muffat (Pasov 1690 - Vieden 1770) patril k najtalentovanejším
spomedzi početných Fuxových žiakov. Po smrti svojho otca, vynikajúceho
salzburského organistu a pasovského kapelníka Georga Muffata sa dostal roku
1704 do Viedne (spolu so svojím bratom, ktorý získal miesto huslistu v dvorskej kapele). Gottlieb Muffat bol v rokoch 1711 - 17 štipendistom C,Hofscholar") Cisárskej dvorskej kapely a roku 1717 sa stal dvorsk-ým organistom. Roku
1741 ho Mária Terézia menovala za prvého dvorského organistu. Túto funkciu
zastával až do roku 1764, keď bol penzionovaný. Gottlieb Muffat komponoval
takmer výlučne len organovú a čembalovú hudbu. Je to však hudba tých najvyšších kvalít, ako na to poukázal v súvislosti s jeho reprezentačnou zbierkou
vydanou tlačou - Componimenti musicali (1736) - už roku 1899 Guido
Adler. V Roškovského zborníkoch sa vyskytuje veľa Muffatových skladieb a navyše, podobne ako v prípade Fuxovho Capriccia, ide o odpisy, ktoré sú veľmi
blízke autografom, resp. autorizovaným odpisom (velini dôsledne sa tu zachovávajú napríklad pôvodné ozdoby; NB Roškovský používal aj ozdobovaciu tabuľku Gottlieba Muffata z jeho zbierky 72 Versetl samt 12 Toccaten, spolu
s touto zbierkou organovej hudby). Partbie per il Cembalo (G dur), ktorú si
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zapísal v roku 1759 Roskovslq' v zborníku Crmbalum jubilationis v rámci mimoriadne cenného súboru Muffatových organových a čembalových skladieb.
je unikátnou verziou .\iuffatovej skladby: v tejto. pravdepodobne originálnej
zostave častí, sa vysk·ytuje táto partita iba u Roškovského (verzia z Bavorskej
štátnej knižnice je z pramenného hľadiska oveľa menej spoľahlivá) . Ovodné
Praelude má improvizačný charakter a je podstatne kratšie než jeho "predobraz" vo Fuxovom Capricciu. Nasledujúce časti sú aspoň tak ovplyvnené francúzskou hudbou. ako uvedená Fuxova skladba. najmä hravá Coquette, veľmi
obľúbená skladba (blízka Bourée) v l. polovici 18. storočia, a pre clavecinistov
typická Gavotte en Rondeau. Gottlieb .\1uffat veľmi obľuboval aj francúzsku
tzv. petite reprise. \' .\1uffatovej Partite G dur sa však podobne ako vo väcšine
jeho cembalových skladieb miešajú staršie štýlové znaky s novšími (napr. menuet má už trio) . Na jeho hudbu sa azda najlepšie hodí zo štýlového hľadiska
oznacenie rokoko alebo galantný štýl.
Georg Christoph Wagenseil (Vieden 1-1 'i - Vieden 17T') bol dalším významn)·m žiakom johanna josepha Fuxa a vynikajúcim cembalistom. V rokoch
1736-1"'38 bol štipendistom dvorskej kapely, roku 1739 sa stal dvorsk-}·m skladatelom (v oboch prípadoch ho Fux hodnotil veľmi pozitívne), v rokoch
1740-1-50 bol zárm·en organistom cisárovnej vdovy Alžbety Kristíny. Wagenseil bol aj ucitelom cembalovej hry .\!árie Terézie. Hoci jeho koncertné turné
po Európe v rokoch 1-56- 1-ss, ktoré mu dvor schválil, aby vyrovnal svoje dlhy, sa nakoniec neuskutočnilo. chýr o nom ako jednom z najlepších cembalistov doby pretrval aj po jeho smrti. Známa je historka, keď 6-ročný Mozart hral
pred cisárskou rodinou Wagenseilov koncert a sp)1:al sa: "Nie je tu pán Wagenseil? On sa tomu rozumie ... Z hladiska svojej funkcie (,.Hofcompositeur·')
komponoval Wagenseil aj vela cirkevnej a inej hudby - jeho kompozicný odkaz je úctyhodný: zahŕiia l O opier, 3 oratóriá, vyše 40 kantát, veľké množstvo
cirkevnej hudby. Táto casť jeho tvorby je dnes vlastne neznáma - na rozdiel od
inštrumentálnej hudby: 96 symfónií, 103 koncertov (najmä cembalových). komornej hudby, vyše 240 sólových skladieb pre klávesové nástroje, z ktorých
len malá časť '1'Šla tlačou - predovšetk-ým pedagogicky zamerané diela.
Wagenseil bol významným a do konca života ,·eľrni aktívnym pedagógom, hoci neskôr - napríklad podla svedectva Charlesa Burneyho zo svojej návštevy
Viedne (1772) - bol hendikepovaný zlým zdravotným stavom. Diz·ertimellto
D dur \\!V 20 je prvou skladbou zo zbierk). n Suites di Wagenseil, ôz•ero
DiL•ertimenti per il Cembalo Solo, Raccolta l, ktorú avizoval známy Breitkopfov katalóg roku 1..,63. Kompletný odpis tejto zbierky sa zachoval iba v Roškovského zborníku Cymbalum jubilationis (inak sa vvsk\1:ujú v prameiioch
kii 1cJilUl.inu mt:ktore sKladby z nej). ktorý obsahuje podobne ako ,lfusaeum
Pantaleonianum veľké množstvo \\·agenseilm-ých skladieb (partít, divertiment). Oba uvedené zborník-y patria k najvýznamnejším prameiiom W'agenseilovej tvorby pre kláveso,·é nástroje. Wagenseilovské divertimento. silno
ovplyvnené talianskou hudbou. je vlastne najtypickejším hudobným druhom
pre klávesové nástroje raného klasicizmu a priamym predchodcom klavírnej
sonáty. Okrem nástrojového určenia je jeho základným znakom mozaikovitosť
tak v horizontálnom ako aj vo vertikálnom rozmere. Spravidla je trojcasťové.
,·eľrni často obsahuje aj menuet s triom. alebo finále , . .. tempo di menuetto ..
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\\)gcn~cilon čembalová hudba patrí spolu s ~lonno,·ou. ľmstattovou či Birckn,·ou k priamym predchodcom Haydnovej tvorby pre klávesové nástroje .
I)alší Fuxov ziak Wenzel Raimund Birck (\'iedeň -Leopoldstadt 1718 \'iedeil 1""'63) získal tieZ: štipendium dvora (1'"'26 -ľ/ :38) pre talentovaných
mladých hudobníkov, v rámci ktorého študoval aj kontrapunkt u d\·orského
skladatel"a ~1attea Palottu . Roku 1""'39 nastúpil po G. Reuttero\·i st. dvorským
organistom, roku 1""'-!9 sa stal riadnym d,·orsk")'m organbtom a \'}L!Čoval aj
čembalovú hru na dvore - bol učitdom na~ledmka tronu. korunnéhu princa
Jozefa i. jeho bratov Leopolda a Karola. Birck komponoval prcdovšetk")'m inštrumentálnu hudbu - koncerty. symfónie, parti.~·, tzv. graduálové soná~· a. samozrejme . čembalm-ú hudbu - divertimentá. parti.ty a pod. Jeho dve veľmi originálne rozsiahle čembalové skladby (Trattenime11ti per il cembalo) vyšli
,. roku 1""'5.., tlačou vo Viedni. Roškovsk")' si odpísal,. zborníku .llusaeum Pantaleunia num d\·e Birckove parti~·. ktoré nie sú známe z iných prameňo,·. Sú
skôr sonátami či divertimentami než partitami (terminológia pri označovaní
klávesový·ch skladieb bola až do ""'0. rokov 18. storčia ve!i11i rozkolísaná ešte napnklad aj u .Josepha Haydna) . Partitta F dur je trojčasťová so záverčnou časťou
Tempo di menuet. Nlozaikovosť a typické figúry raného klasicizmu sa u Bircka
prejan1jú menej než napríklad u Wagenseila, dôraz dával skôr na dôkladné vypracovanie hlasov, miestami rád '.)'UŽíva dokonca imitácie, kontrapunkt.
Josef Antonín štepán (Kopidlno 1""'26 - Viedeň 1...,97), \)"nikajúci klavírny ,·irtuóz a pedagóg, pochádzal z kantorskej rodiny a bol azda najlepším žiakom G. Ch. Wagenseila. Pochádzal z Čiech, vo Viedni, ktorú prvýkrát navštívil
uz roku 174 1, sa uplatnil najpn· ako organista u piarista\· (.Maria Treu), neskôr
sa stal učiteľom klavírnej hry na panovníckom dvore (od roku 1763 sa uvádza
ako ,..Maestro di Cembalo"). Strata zraku (1775) znamenala nielen koniec Štepánovej koncertnej činnosti , ale aj pedagogického pôsobenia pri dvore. Stal sa
potom učiteľom hudby na viedenskej tzv. normálke (bol teda kolegom nášho
Franza Paula Riglera). Štepán komponoval - najmä v ranom období - aj cirkevnú hudbu (dokonca oratóriá), patrí však predovšetkým k spolutvorcom nemeckej piesne obdobia klasicizmu. Najmenej rovnako dôležitá ako pieseň so
sprievodom klavíra je však jeho inštrumentálna hudba - symfónie, koncerty
a sólová hudba pre čembalo , resp. neskôr pre kladivkový klavír (Fortepiano).
štepánova klávesová hudba, ktorá sa zachovala z Yeľkej časti len v rukopisnej
podobe, bola velmi. obl'úbená. V jeho tvorbe dochádza k rozhodujúcemu prechodu od viedenského čembalového dh·erti.menta raného klasicizmu ku klavírnej sonáte vrcholného klasicizmu. K vrcholným dielam ranej štepánovej klavírnej tvorby patria Sonáty op. 3. Ich nástrojová štylizácia p rezrádza už
dôvernú znalosť fortepiana , hoci v dobovom duchu ich bolo možné interpretm·ať aj na čembale. P. P. Roškovský sa so štepánovou tvorbou stretol pomerne zavčasu, najstarší odpis je datovaný rokom 1757. Neskôr si odpísal tri sonáty z l. časti opusu 3, ktorá vyšla roku 1763 vo Viedni (Parte prima Deľ
Opera Terza continente III Sonate da Cembalo), no nečerpal pritom z tlače
nej predlohy, ale pravdepodobne z nejakého rukopisu viedenského profesionálneho kopistu. Svedčia o tom odchýlky (oproti tlači) , ktoré sa vyskytujú v jeho odpisoch. V 60. rokoch 18. storočia si Roškovský zapísal do zborníka
Cymbalum jubilationis aj š te pánovo Divertimento B dur, skladbu , ktorú a vi-
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zoval známy Breitkopfov katalóg v roku 1766 ako ,.Sinfoniu". Je však pravdepodobné. že klavírna verzia je pôvodná. Hoci táto trojčasťová skladba sa svojou štylizáciou nevzďaľuje od viedenského divertimenta tak výrazne ako sonáty zo Stčpánovho opusu 3, predsa tematikou i spracovaním je už veľmi blízka
ranej tvorbe Josepha Haydna. Josef Antonín Stepán je ,. klavírnej hudbe vlastne priamym predchodcom Josepha Haydna a jeho význam nie je dodnes dostatočne docenený.
Ladislav

Kačic

PETER GĽL\S (19'1, Prešov) študoval na Konzervatóriu v Košiciach kompozíciu u Jozefa Podprockého a hru na klavíri u Ivana :\1illera . Na HTF VŠMU ,. Bratislave pokracoval v rokoch 1990-1991 v štúdiu kompozície u juraja Hatríka a Ivana Hrušo,·ského. v hre
na klavíri u Idy ( erneckej a Daniela Buranovského. :-Ja Bartókovom seminári v Szombathelyi (1992, 1993. 1994) praco,·al ako posluchác skladby na VSMU pod vedením
Tristana Muraila. Hru na čembale studoval na Akadémii starej hudbv v Brne u izraelského
pedagóga Shalen Ad-Ela (1994-1997). Na základe štipendia l\UFFIC stal sa poslucháčom prestížnej holandskej inštitúcie Conservatorium van Amsterdam (1997-2000).
kde ho v hre na čembale viedol Bob van Asperen. Súčasne študoval hru na klavichorde
u Menno van Delfta. Štúdium za ,·ŕšil získaním majstrovského diplomu. V Holandsku absolvoval aj workshopy pre starú hudbu u Gustava Leonhardta, Bruce Dickeyho, Lucy van
Daelovej, Bertholda Kuijkena, Stephena Srubbsa. V rokoch 2000-2002 absolvoval inter·
né doktorandské štúdium na katedre teórie hudby HaTF VŠMU. Peter Guľas vystupuje
ako sólista a komorný hráč na čembale a klavichorde . Continuo i sólistid:y hráva na organe, aj ako klavirista. Zúčastnil sa na domácich festi\·aloch v Žiline, Trnave, Košiciach ,
Bratislave. je ho sťom zahraničných festivalov v Helsinkách (m·iedol tu novodobú premiéru Soná~y As dur Franza Paula Riglera na klavichorde a \'O fínskom rozhlase nahral
s Aapo Häkkinenom Fúgu g mol a Sonátu C dur Wolfganga Amadea Mozarta). Istanbule, Mníchove. New Yorku (ako hráč continua s orchestrom ll Gardellino pod vedením
Shalev Ad-Ela pri premiére Händelovho oratória Esther v hebrejčine). Spolupracoval aj
so Stephenom Stubbsom (USA). Johnom Tollom (Veľká Británia), Dirkjanom Horring·
som. Podielal sa na kompletnom m·edeiÚ Bachovho diela Hudobná obeť so súborom
Solamente naturali \'y<tupuie aj s d:llšími inštrumentálnYmi a vokálnYmi súbormi: :\lu<i·
ca aeterna, Cappella Istropolitana, Camerata Br,Itislava. Komorní sólisti Bratislan, ;\lusica ,-ocalis a \'oci fe>tose. Peter Gul:1s je členom medzinárodného súboru pre starú hudbu Orpheon Consort Wien. V tokoch 1998-2000 \')'UCoval hru na cembale a basso
continuo na Akadémii starej hudby v Brne. V rámci doktorandského štúdia na VŠ.\W pôsobil ako pedagóg teórie hudby. hry na čembale a continua. Od roku 2000 je lektorom
hry na čembale a continua na medzinárodných Kurzoch starej hudby holandskej spoločnosti La Pellegrina a lektorom hry na čembale na medzinárodnvch kurzoch v Jindh·
chovom Hradci.
Peter Guľas píše hudbu pre čembalo, detské piesne. aranžuje v oblasti populárnej
hudby. Najznámejšie skladby skupiny Elán zaranzm·al a sám nahral pre sólový klavír.
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Streda 25. jún 2003
18.00
Pálffyho palác (Zámocká ulica)

VIOLA DA GAMBA - NÁSTROJ ZABUDNUTÝ?

José Vázquez
Vstupná prednáška ku koncertu spojená s výstavou hudobných
nástrojov

19.00

MAJSTROVSKÉ DIELA PRE VIOLU DA GAMBA
ORHPEON
José Vázquez viola da gamba, umelecký vedúci
Margit Meckel viola da gamba
Lúcia Krommer viola da gamba
Peter Gulas čembalo

Koncert venujeme nedoži~ým deväťdesiatinám významn ého
slovenského maliara a pedagóga profesora Petra Matejku.
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John Hingeston (začiatok 17. storočia - 1688)
Suita a mol
Fantasie - Alman - Coranto
Christopher Simpson (ca 1605-1669)
Suita pre dve diskantové violy da gamba a basso continuo
Pavan - Alman - Coranto - Ayre - Coranto
Johann Michael Nicolai (1629-1685)
Sonata a mol
Adagio, Allegro, Adagio , Allegro, Adagio - Aria - Coranto - Sarabande - Gigue - Ciacona

Pre stávka

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)
Sonata pre violu da gamba a basso continuo D dur Wq 137
Adagio ma non tanto - Allegro molto - Arioso
Marin Marais (1656- 1 728)
Suita G dur (IVme Livre, 1717) pre tri violy da gamba a čembalo
Caprice - Allemande - Courante - Sarabande - Gigue - Rondeau
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Viola da gamba (kolenná viola) je súhrnný názov rozšírenej rodiny sláčika
vých nástrojov v 16. - 18. storočí. Pôvod týchto nástrojov nie je celkom zná
my (podľa rôznych výškových polôh sú gamby diskantové, tenorové, basovť
a ď.); najstaršie, veľmi jednoduché zachované nástroje pripomínajú fiduly
resp . rebek. V hudobnej praxi sa gamby sa spájali do súborov (consortov) m
interpretáciu sólovej súborovej hry, ktorá dospela k mimoriadnemu majstrov
stvu v dielach skladateľov v Anglicku , Francúzsku, Španielsku a i.

John Hingeston, anglický skladateľ, organista a hráč na viole da gamba
bol údajne žiakom Orlanda Gibbonsa. Bol angažovaný u Olivera Cromwella
v období reštaurácie bol zodpovedný za hudobné nástroje na kráľovskom dvo
re, od roku 1661 bol členom Kráľovskej kapely, neskôr mestsk:ým poslancorr
v Londýne. John Blow i Henry Purcell boli jeho žiakmi. Z jeho tvorby sa za
chovalo málo skladieb, zväčša fantázie a tance pre violy, husle a kláveso')
nástroj. V Hingestonových triách pre basové violy da gamba sú všetk.'")' nástro
je rovnocenné a majú výrazne sólistické úlohy. Pre tento žáner je príznačne'
striedanie nálady a afektu vo fantáziách ; nasledujúce časti - alman a coranto sú typické tanečné formy fantázie-suity, prvá v párnom , druhá v trojdobom tak
te ..

Christopher Simpson, skladateľ a najdôležitejší anglický teoretik dob]
(jeho práce The Principles of Practical Musick, The Division vial, A Com
pendium of Practical Musick dodnes patria k dôležitým dobovým hudobnýrr
prameňom) a zároveň bezpochyby najvýznamnejší hráč na viole da gamb;
v Anglicku. V dôsledku veľkého počtu žiakov, ktorí za nim dochádzali z Ne
mecka i Francúzska, mal Simpson rozhodujúci vplyv aj v týchto krajinách. Je
ho suity pre dve diskantové violy a basso continuo patria k tomu druhu ko
mornej hudby, ktorá pravdepodobne slúžila na potešenie dvorske
spoločnosti. Simpson totiž bol angažovaný na vidieckom sídle istej šľachticke
rodiny, po tom, čo puritáni pod vedením Olivera Cromwella ')·hnali hudbt
z chrámov a zo šľachtických dvorov.

Johann Michael Nicolai, nemecký skladateľ a hudobník pôvodom z Du
rínska; pôsobil v Sasku, Durínsku a od roku 1655 na stuttgartskom dvore. Po
pri sakrálnej tvorbe sa venoval predovšetkým hudbe inštrumentálnej; vo všet
kých jeho kompozíciách však stojí viola da gamba na poprednom mieste
Z jeho tvorby sa zachovali sonáty pre tri violy da gamba, ktoré najmä v okra
jmých čast iach p oukazujú na vpl)T talianskeho štýlu, J...-ým v tanečných čas
tiach prezrádzajú vplyv francúzskej hudby.

Marain Marais, jeden z najväčších francúzsk.'")'ch majstrov hry na viole d:
gamba bol žiakom Sainte-Colomba v hre na viole da gamba a Lullyho v kom
pozícii; ten mu dokonca udelil privilégium dirigovať operný orchester. V pia
tích zväzkoch Piece de Viole, ktoré uverejnil v rokoch 1686 a 1725, sa nachá
dzajú suity pre jednu, dve alebo tri violy da gamba a basso continuo, ako a
skladby deskriptívne. Poetická inšpirácia, jemne vedená melódia, jasná peria
dicita a pôvab sú charakteristické pre kompozi č ný štýl Marina Maraisa.

~l
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fOSÉ \'..\ZQl-EZ, pôvodom z Kuby, študoval na :"/orth western Unh·ersity v Chicagu a na
·Schola cantorum v Baseli. Od roku 1980 pôsobí ak docent odboru interpretácie starej
hudby na Konzervatóriu v šnjčiarskom Winterthuri a od roku 1982 ak profesor hry na
\'iole da gamba na Hudobnej univerzite vo Viedni. Vystupuje sólistick-y (concerti pre violu da gamba, Bachove pašie) s rôznymi európskymi orchestrami, realizoval zvukové
záznamy so súborom Orpheon a nahrávky pre rôzne európske a americké rozhlasové
a tdeYizne spoločnosti. Je zakladatelom a umeleckým vedúcim súboru Orpheon. Jeho
zbierka historick-ých sláčikm-ých nástrojov, zahŕňajúca viac ako 100 viol da gamba, hus,
le, noty, nolonéela a kontrabasy zo 16 - Hl. storočia, je ,-éJenena do nadáCie so stdlom
v Uechtensteinsku. Cielom nadácie Orpheon je udržať tieto nástroje v hrateľnom stave
a zapožiéiavať ich koncertujúcim umelcom.
LľCIA KROYIYIER je rodáčkou z madarského Pécsu. študovala hru na violoncele
v :\-ladarsku, na viole da gamba na Hudobnej univerzite \'O Viedni. Od roku 2002 vyuču
je hru na viole da gamba na brnianskej Univerzite. Je docentkou letnÝch akadémií vo
Francúzsku. Veľkej Británii, v českej republike a v :\>ladarsku.

;IJARGIT MECKEL absolvovala štúdium hry na violončele a na viole da gamba na viedenskej Hudobnej univerzite . Hru na barokovom violončele študovala na Viedenskom
konzen·atóriu. Účinkuje vo viacerých súboroch ako hráčka na barokovom Yioloncele
a na viole cla gamba vo viacerých súboroch v celom Rakúsku. Ako stála členka súboru
Orpheon Consort koncermje a nahráva v celej Európe. Margit Meckel je docentkou hry
na viole da gamba a consortnej hry na Letnej akadémii Orpheon vJindrichovom Hradci.
PETER GULA5 - pozri koncert 23. júna
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Piatok 27. jún 2003
10.00 hod.
Hudobná a tanečná fakulta VSMU

LUTNA V HUDBE 17. STOROČIA
Nigel North
Workshop
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Piatok 27. jún 2003
19.00
Pálffyho palác (Zámocká ul.)

KLARINET V KOMORNEJ HUDBE KlASICIZMU
ROBERT ŠEBESTA klarinet
PETER ŠESTÁK viola
PETER KIRÁĽ violončelo
DA.t'\IA VARÍNSKA kladivkový klavír
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Wolfgang Amadeus Mozart (17'56-1791)
Trio Es dur KV 498 pre klarinet, klavír a violu (1786)
Andante - Menuetto - Roncleaux. Allegretto

Prestávka

Ludwig van Beethoven (l-- 0 -18T)
Trio Es dur op . 38 pre klavír, klarinet a violončelo
(autorova úprava podl'a Scptetu op. 20. 1802/1803)
Adagio . Allegro con brio
Adagio cantabile
Tempo eli Menuetto
Andante con Variazioni
Scherzo. Allegro molto e vivace
Andante con moto alla Marcia
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\ organologickom v}.-oji klavíra a klarinetu - d\·och kľúcových prvkov
v inštrumentácii diel tohto koncertu - nachádzame len málo spoločných znakov. i'\apriek tomu v 2. polovici 18. storočia oba nástroje prežívajú podobnú
fazu kryštalizácie morfologickej. konštrukčnej a zvukovej podoby, ktoré sa stali základným rámcom ich neskoršieho \-}'Voja. V období hľadania vlastnej idiomatiky a charakteristických zvukových polôh sa klavír aj klarinet postupne testm·ali v rôznych nástrojových kombináciach. ktoré stále jasnejšie odhalovali
ich moLno~ti . K ~pujt:lllU hla\ !ľ,t ~ h.lannetom \:;ak pnchadLalo ojedmelo i na
konci 18. storočia pra\·depodobne aj ako dôsledok nerozvinutého vzťahu ich
priamych predchodcov - cembala a chalumeau. Zriedkavosť výskytu kombinácie klavíra s klarinetom však od počiatkov kompenzovala kvalita skladateľ
ských osobností, ktoré rozvíjali túto nástrojovú kombináciu. Okrem diel jana
Kititela Vaňhala, Franza Antona Hoffmeistera, Ci Fran<;oisa Devienna sa kombinácia klavíra s klarinetom objavila v tvorbe Wolfganga Amadea Mozarta a Luwiga van Beethovena.
Prvou bezpochyby majstrovskou kompozíciou mixujúcou klavír s klarinetom (\· kombinácii s violou) je Triu Es dur KV ·í98 Wolfganga Amadea Mozarta naz}Tané tiež "Kegelstatt-Trio" (Kolkárenské trio). :'>lázov tohto vo všetkých ohľadoch zvláštneho diela sa odvíja od príbehu, podľa ktorého ho
Mozart napísal počas hrania kolkov. Okolnosti jeho vzniku, ktorým vďačí za
s\·oj slávny názov, sú však pochybné. Yo svojom vlastnom katalógu diel, ktorý
si viedol od roku 1784 až do smrti, uvádza Trio Es dur ako "Terzett fiir Clavier,
Clarinett und Viola" spoločne s incipitom úvodného Andante zachyteným na
pravej strane a datovaním "August 5, 1786". Súčasťou zápisu tohto diela je však
aj dalšia kolekcia 12 krátkych skladieb pre dva invencné rohy KV 487 (496a),
ktoré Mozart nepovažoval za hodné uviesť vo svojom tematickom katalógu
osobitne. Rukopis týchto duet sa však zachoval v Spoločnosti priateľov hudby
vo Viedni a súcasťou jeho datovania je nasledujťici text: "Di Wolfgang Amandé Mozart mpria Wienn den 27.t Jullius 1786 untern Kegelschieben" (počas
hrania kolkov). Časová blízkosť vzniku oboch skladieb, ako aj fakt, že skladbičky pre dva rohy KV 487 ( ktoré vznikli preukázateľne pri kolkoch) sú súčas
ťou katalógového zápisu Tria Es dur, zrejme prispeli k rozšíreniu informácie,
že táto kompozícia vznikla pocas hrania kolkov. Uvedené skutočnosti skôr naznačujú, že slávny názov Tria Es dur je výsledkom nedorozumenia.
Ďalšie dobové správy súvisiace s prvým predvedením tejto poetickej, žiarivej skladby sú známe z pamätí rakúskej autork"Y Caroliny Pichlerovej. Podla
nich Mozart napísal Trio Es dur (ako ďalšie z viacerých svojich skladieb) pre
svojich blízkych priatelov - členov rodiny Jacquinovcov. S touto osvieteneckou rodinou známeho botanika baróna Nicola usa Jacquina Mozarta spájalo hlboké priateľstvo. Skladateľ v spoločnosti klarinetistu Antona Stadlera, Caroliny
Pichlerovej a troch Jacquinových detí (Franza, Gottfrieda a Franzisky) prežíval
šťastné obdobie, počas ktorého dlhé hodiny experimentoval s rôznymi nástrojovými kombináciami. Ich výsledkom bolo pravdepodobne i Trio Es dur, ktoré v rámci "soirée" u Jacquinovcov predviedli Franziska Jacquin (Mozartova
žiacka) na klavíri, A. Stadler na klarinete a Wolfgang Amadeus Mozart na viole.
Originalita Tria Es dur spočíva predovšetkým v kombinácii nástrojov.
Okrem už spomínaného spojenia klavíra s klarinetom je zvláštnosťou, že
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Mozart tu použil >'iolu - nástroj. ktorý sa - podobne ako klarinet - pohybuje
v altovom registri. Istá prvoplánová nevýraznosť ,. nástrojovom obsadení sa
premieta do tempa hudbv, ktoré cez úvodné monotematické Andmzte, rozšírený Menuet (ktorý nie je koncipovaný v obvyklej menuetovej da capo forme
a je rozšírený o codu) a záverečné Rondeaux. Allegretto prebieha bez väčších
tempových kontrastov.
Súčasťou prvého \ydania Tria Es dur roku 1788 vo viedenskej Artarii boli
viaceré úpravy, ktorých cieľom bolo dielo prispôsobiť širšej hudobnej verejnosti. :vlenej ako husle rozšírený klarinet nahradil part oveľa bežnejších huslí
s poznámkou, že ,.La Parte del Violino si puo eseguire anche con un Clarinetto'' ("husľový part môže hrať aj klarinet"). Rukopis diela (Bibliotheque :'-.:ationale , Paríž) podstúpil zásadné zmeny aj v oblasti dynamických znamienok. ktoré sú v pn·om vvdaní podstatne doplnené. Tento typ úprav si osvojili aj editori
kritického V\·dania (Bärenreiter. 1966 a jeho reedícia.l98). ktorí zmeny m·edené v prvom vydaní zrejme považovali za súčasť dobm·ej informácie o diele.
Z interpretačného poh!adu (i kritického posúdenia štruktúry kompozície) sa
zdá. že množstvo doplnených dynamich."fch predpisov pôsobí pomeme samoúčelne a narúša pôvodný lyricko-poetický t\'ar kompozície. úvahy o tom. že
:vlozart mohol s uvedenými zmenami ,. prvom vydaní súhlasiť. sú ron1ako
ot\•orené ako to , že sa s "obchodníckou" filozofiou úprav diela vnútorne vôbec
nestotožňoval.

Vzniku Tria Es dur op. 38 Ludwiga van Beethovena predchádzal nesporný úspech Septeta op. 20, ktorý sa stal predlohou tejto kompozície. Beerhovenovo Septeto malo premiéru 2. apríla 1800 na veľkom koncerte s programom poskladaným výlučne s Beethovenových diel (o. i. odznela aj J. symfónia).
Dielo zaznamenalo vel'h."f úspech a kritika uverejnená v Allgemeine musikalische Zeitung (III ., 1800. 49) twiedla, že skladba .,bola napísaná s veľkou dávkou vkusu a citu". V krátkom čase sa obľúbenosť Septeta vo Viedni rozšírila natol'ko, že o čosi neskôr Beethoven v liste vydavatelovi Hoffmeisterovi napísal:
"toto septeto sa stalo veľmi populárnym" (list 15. decembra 1800). Neustále
vzrastajúcu popularitu skladby, znásobenú jeho vydaním a početnými transkripciami. zabezpečili dielu pozíciu jedného z najslávneších Beethovenových
diel. Autorovo počiatočné potešenie z rastúcej obľúbenosti kompozície sa
však postupne znižm·alo. Dôvodom Beethoveno,·ho hnevu vo vzťahu k prijímaniu tohto diela verejnosťou boli ohlasy a kritik)'. ktoré o Septete (po jeho '!'·
daní pre klavír štvorručne) hovorili ako o .. mimoriadne populárnej. shelej
skladbe ktor.í jl:" máma ako jedna 7 naimť'!odickej~ích najve~!:"l~ích 1 najnozumiteľnejších Beethovenových diel·' (Allgemeine musikaliscbe Zeitztng X"WIII , 1816, 536). Beethoven však zreteľne cítil, že prehnaná chvála verejnosti voci Septetu (ktorý Beethoven považoval za relatívne plytké dielo) odzrkadlovala
jej neschopnosť porozumieť a oceniť jeho ,.hlbšie .. kompozície. Osobitné vyzdvihovanie melodickosti a zrozumiteľnosti Septeta na\TŠe Beethoven<wi naznačovalo, že iné jeho diela sú skôr nespevné. nezrozumiteľné a pochmúrne.
Priamym impulzom k skomponovaniu Tria Es dur op. 38 bola pre Beethovena Hoffmeisteron transkripcia Septeta pre ~lačikové kvinteto '!·daná v roku
1802 (ktorou vvdanteľ reagoval na popularitu diela). ktorá Beethovena riadne
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nahnevala. pretože ju publikoval hez autorovho povolenia. Skladateľ sa následne rozhodol, že vyt\·orí vlastnú transkripciu diela v triovej úprave pre klavír. klarinet a violončelo. Pre túto kombináciu nástrojov sa Beethoven rozhodol pravdepodobne na základe úspechu svojho Tria op. ll skomponovaného
pre rovnaké nástrojové obsadenie. Triovú transkripciu Septeta vytvoril na prelome rokov 1802-1803 a venoval ju profesorovi Johannovi Adamovi Schmidto\'i. v tom čase Beethovenovmu osobnému lekárovi. Roku 1805 Trio Es dur
publikovalo tiureau des Arts et d Industrie vo Viedni.
Triová úprava (s violončelom) je v porovnaní s Mozartovým dielom (s violou) o poznanie variabilnejšia a v sadzbe užšie nadväzuje na overený model klavírneho tria. Účasť klarinetu v tejto skladbe nie je ani tak výsledkom nadväzovania na Mozartove "Kegelstattské·· trio (nie je preukázané. že Beethoven túto
kompozíciu poznal), ako skôr dôsledkom úspešnej participácie klarinetistu
Josepha Bähra na premiére viacerých Beethovenm-ých diel (vrátane Septeta
op. 20). Transkripciou Septeta clo tria Beethoven potvrdil, že dokonale rozumel inštrumentácii, sadzbe a dobovo primerane rozvinutej idiomatike jednotlivých nástrojov. Triu op. 38 ponechal pôvodnú tóninu Es - dur, pričom part
klarinetu zostal (s výnimkou úsekov, kde preberá part prirodzeného rohu)
v rovnakej podobe, v akej je zaznamenaný v Septete. Technicky náročné hlasy
sláčiko\-ých nástrojov v Septete si v triovej úprave delia klavír a violončelo,
pričom part violončela zahŕna aj part fagotu.
Trio Es dur op . 38 kopíruje pôvodnú 6-časťovú divertimento\'Ú štruktúru
Septeta op. 20 . Po ťažkopádne pôsobiacej introdukcii (Adagio) sa prvá časť
rozvinie do sonátovej formy v rýchlom Alla breve s energickou hlavnou témou, na ktorej uvedení a v)'Voji v Septete participuje všetkých sedem nástrojov. Nádherné, v 9/8 takte členené Adagio cantabile poskytuje veľkú plochu
na demonštráciu melodicb.'fch kvalít klarinetu, ktorý musí pri zastupovaní pôvodne troch participujúcich dychových nástrojov nahradiť ich zvukovú rôznorodosť. Pre elegantné Tempo di menuetto si Beethoven požičal tému z pomalej časti malej klavírnej sonáty G dur op. 49. ktorá je vo valnejšie spracovanej
forme tiež podkladom pomalej časti Tria op. ll. Témou Andante con variazioni (s piatimi variáciami) je zase pieseň prievozníka na rieke Rýn "Ach Schiffer, lieber Schiffer". Tieto variácie sú jedinou časťou, v ktorej triová úprava
v celkovom vyznení zaostáva za svojou pôvodnou predlohou. Tá sa šírkou možností mixovania zvuku siedmich nástrojov ideálnejšie schádza so zaujímavo
prekomponovanými variáciami. Rýchle, bezstarostnosťou dýchajúce Scherzo
je presným protipólom pôvabného a tanečného menuetu. Finále otvára pomalý úvod v pochodovom Andante con moto alla Marcia, náhle vystriedané
temperamentným Prestom, kde pred návratom úvodnej myšlienk')' neočakáva
ne zaznie husľová kadencia.
Róbert Šebesta
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ROBERT SEBESTA absolvoval Konzervatórium a VšMU v Bratislave ,. odboroch hry n;
klarinete a teórie hudby, od roku 1995 sa venuje hre na historických klarinetoch, base
tových rohoch a chaltUneaux (predchodca klarinetu). Absolvoval sériu kurzov hry na do
bovom klarinete u prestížnych špecialistov Erica Hoepricha (Amsterdam) a Gillesa Tho
mého (Paríž). Je spoluzakladatelom súborov Maria Theresia Harmonie (1997) a je;
mladšej sestry Maria 1l1eresia Ensemble (2000). Pravidelne hráva s viedensk)'mi a bratí·
slavskými telesami (Helios 18, Haydn Academie, i\·l usica aeterna, Albrecht collegium).
Roku 1998 participoval na nahrávke súboru Stadler Trio pre spoločnosť Glossa. ktorá sa
realizovala na unikátnej sade troch pôvodnfch basetO\)'ch rohov bratislavského a vie·
denského nástrojára Theodora Lotza. Dominantnou súčasťou muz.ikologick1ch aktivít
Róberta Šebestu je história klarinetu a basetového rohu. V tejto oblasti spolupracuje s renomovanými odborníkmi (Nicolas Shackleton - Cambridge) a je autorom viacerých prác
(bakalárskej - BarokO\)' klarinet, magisterskej - Zrod a \')'Voj basetového klarinetu), štúdií (Theodor Lotz- Hudobný život č. --8/ 2000) a rôznych iných textov (CD nosice).
V rokoch 2001-2002 študo\·al v Paríži v triede Erica Hoepricha a Gillesa Thomého (Conservatoire de Nad ia et Lilly Boulanger). Y súcasnosti pedagogicky pôsobí na HTF VŠ:\ IU.
PETER ŠESTÁK zacal so štúdiom hudby (spev. husle) \'O veku 4 rokov. Od roku 1988 študoval na Konzervatóriu v Bratislave, hru na viole v triede Mariána Bandu; absolvoval roku 1994 ako .Najlepší absolvent roka'·. Roku 1992 bol víťazom Celoslovenskej medzikonzervatoriálnej violovej súťaže. V tom istom roku bol členom Mládežníckeho
orchestra Gustava Mahlera pod vedením Claudia Abbada a Richarda Chaillyho. V štúdiu
pokračoval na HTF VŠ:\!U v triede]. Hošeka a na Konzervatóriu josepha Haydna v Eisenstadte v triede Y Guttmanna. Od svojich študentsk)'ch rokov sa aktívne venuje komornej hudbe a interpretácii starej hudby. Roku 1997 sa stal víťazom Súťaže komornej hudby Bohuslava Martinu v rakúskom Semmeringu. Zúcastnil sa na viacerých majstrovsk1ch
kurzoch (M . Kughel, O. Stantchev). Ako sólista sa predstavil s Komornými sólistami Bratislava a s Cappellou Istropolitana. Peter šesták je zakladajúcim členom súboru Opera
aperta, špecializujúceho sa na hudbu 19. a 20. storočia. Aktívne sa venuje interpretácii
súčasnej hudby, je clenom súboru Veni ensemble. V súčasnosti často spolupracuje so súbormi pre starú hudbu (Musica florea, Solamente natural.i, Collegium l\1arianum, Musica
aeterna, Cappella nova Graz).
PETER KIRÁľ študoval hru na violončele na Konzervatóriu v Bratislave v triede Karola
Filipoviča a na HTF VŠMU v triede jozefa Podhoranského (1982-1986). Od rok<I 198~ je
členom súboru Musica aeterna, s ktorým absolvoval množsn·o zahranicných zájazdov
a festivalových vystúpení, často ,- spolupráci s poprednými špecialistami z oblasti starej
hudby. Okrem toho je členom ďalších komorných súborov venujúcich sa starej hudbe,
v ktorých pôsobí ako sólista i ako komorný hrác (Albrecht collegium, Speculum, Alexander Quartet, Wiener Klass.ik, Haydn Sinfonietta Wien).
DANIELA VARÍNSKA bola po l;túcliu m hrati<!J,·skom KonzerYatóriu a tl.t yg:-,n_· ;tipcn
distkou na Konzervatóriu v Lenigrade/Petrohrade. Vo Weimare absolvovala majstrovsk)'
kurz u Helene Bosch.i. Cž počas štúdia získala ,-iacero ocenení na rôznych súťažiach
(L cena na :'vfedzinárodnej súťaži Fryderyka Chopina v Mariánsk·ych Lázňach, 1965) a roku 1979 bola absolútnou víťazkou Interpretacnej súťaže ~linistersn·a k<Iltúry SR. V repertoári Daniely Varínskej stojí na poprednom mieste tvorba Mozarta, Beethovena, Chopina a skladatelov nemeckého romantizmu. Pravidelne spolupracuje s popredn)·mi
domácimi a zahraničnými orchestrami a dirigentmi. S oddanosťou sa venuje hudbe
20. storočia a Z\'lášť sa zasadzuje za uYádzanie tvorby súčasn~Th slovensk)'ch skladateloY,
o čom svedcí rad ňo u premiérovaných diel. Daniela Varínska je zároveň ,·yhľadávanou
komornou partnerko u (spo lupracuje takmer so všetk)'mi slovenskými komornými sú-
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bormi a sólistami) a tiež hráckou na ccmbale a na kladivkovom klaúri (ako hr.ícka na
t)Thto nástrojoch v 90. rokoch 20. storoCia s úspechom hosťovala na popredm'ch koncertných pódiách vo Viedni. Prahe - PJ, Doln)·ch Luka,·iciach - Haydnovsk-ý festival a i.).
Koncertovala v mnohých európskych krajinách. v USA, Kanade a Hong-Kongu. Pravidelne nahrán pre rozhlas a televíziu, jej nahrávky n·dali spolocnosti OPľS . .\1usica, Naxos. Slonk Tresures. Sim-ensk-ý hudobný fond a dalšie. Od roku 1990 pôsobí Varínska
pedagogicky na HTF VŠ:\IU v Bratislave, kde sa roh! 199'5 habilitovala ako docentka kla\'Írnej hrY.
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Sobota 28. jún 2003
19.00
Pálffyho palác

"GO FROM MY WINDOW"
Anglická lutnová hudba na
NIGEL NORTH lutna

začiatku

17.

storočia
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Anonl Francis Cutting (rozkvet 1585-1603)
Greensleeves
An On

Robyn is to the Greenwood Gone
Thomas Robinson (1589-1609)
The Spanish Pavan
John Dowland (1562-1626)
Lord Willoughby's Welcome Home
William Byrd (1546-1623)
Lord Willoughby's Welcome Home
John Johnson (rozkvet 1579-1594)
Walsingham
The Old Medley
Carman's Whistle
William Byrd
The Woods so wild
Moritz, Prince ofHesse (1572-1632)
Pavan
Gregorio Huwet (pred 1550-ca 1616)
Fantasie
John Dowland
King of Denmark, his Galliard (Battle Galliard)
Prestávka
John Dowland
Queen Elizabeth's Galliard
Go from my window
Lady Clifton's Spirit
Farewell Fancy (In Nomine)
Fancy
Dowlanďs Adieu
Galliard on Walsingham
Walsingham

Semper Dowland, Semper Dolens

t
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Hoci Vdkej Británii radi pripisujeme .. ostrovnf·· charakter \'O všetJ..fch formách spoločenského i kultúrneho života. už letmý pohľad na jej hudobnú históriu ukáže. že m~1:us o izolácii od európskej pevniny ani tu veľmi neobstojí.
V krajine. ktorej vlastnú hudobnú tradíciu tvoril improvizonnf Yiachlasný
spe,· (jeho mäkkosť a harmonickú ľubozvučnosť si všimli aj doboví cestovatelia: táto tradícia zohrala neskôr dôležitú úlohu pri spätnom pôsobení na kontinentálnu hudbu). sa prijatím kresťanstYa už v-. storo6 udomácnil rímsJ..'\· chorál, dokumentujúc tak prvý intenzívny kontakt ~ krajinami na protiľahlom
brehu kanála. Svedčia o tom písomné pamiatky, z ktorých Wincbestersk_ľ tmpár z ll. storoCia je azda najvýznamnejší. KontaktY však ,·el111i plodne pokračo,·aii aj v neskorsích obdobiach, ked· sa v Británii spieval repertoár :\'otredamskej školy. Reformácia priniesla ostront ,. zásade podobné zmeny ako na
kontinente. vyplývajúce predo,·šetJ..'fm zo zavedenia národného jazyka do liturgie. no podnietila aj vznik nových, špecificky britských hudobných foriem
ako ant/Jem či canticle. neskôr in nomine (anglikánska cirkev pritom adaptm·ala aj niektoré Luthcrove piesne). Vzájomný ostrovno-kontinentálny prienik
hudobnohistorického \:'Tinu prebiehal. pra,·da. aj na pôde sn:tskej hudby.
pričom si však Anglicko uchovalo vvsokú mieru špecifickosti foriem. \-ýrazu
i prostriedkov, resp. prevzaté formy a prvky si upravila na svoj spôsob.
V 16. a 1"7. storočí zaznamená \'amc v Anglicku popri obrovskom množstve
anglickej i latinskej cirkevnej hudby aj pn-ý· \Tľký rozhet hudby svetskej. jedno- i viachlasné piesne so sprievodom sláčikm-ých nástrojov, organa či lutny
vyjadrm·ali nesporne obdiv k talianskej madrigalovej literatúre, no aj jej dôkladnú znalosť. Špecificky anglicJ..-ým príspevkom do dejín európskej hudbv je
virtuózna a bohato ozdobovaná klávesová/virginalová literatúra, ktorej tradícia
siaha až do 14. storočia. no aj !urnový repertoár čisto inštrumentálny či v kombinácii s ľudským hlasom (často išlo o tance s podloženým textom). Variácia
ako jeden z dominantných princípov európskej hudby obdobia renesancie.
ponúkajúca veľké množstvo rozmanitých riešení. spoluurčovala podobu hudby aj v Anglicku tejto doby. (l)
Program Nigela ~ortha je koncipovaný ako prehliadka veľkého variačného
umenia alžbetínskej renesancie. ktoré patrilo k ťažisko,-ým oblastiam anglickej
virginalovej i lutnovej literatúry. \'ariačné umenie do Anglicka dorazilo z kontinentu - norom boli preľl španielski a talianski majstri, avšak domáci anglickí autori ich daleko predstihli svojím záujmom o tento typ hudobného prejan1. \" an;., ~ :;:--;: .. ;~ ...... ~i._.:: ..... j ;,Lk•llL ~.t ,.u,auc ~La\·aJU taZJSkO\T111 clruhom. a to niekn
v cirke\·nej kompozícii (kontrapunktické nriacie typu In Somine). ak predovšetkým w svetskej hudbe. kde ako východi~ko variacného procesu stužili predovšetkým harmonické modely (tzv. tenores). domáce grmmd_)~ ale aj piesľlové
útvary, ktoré priniesli mclodicJ..'f i harmonický základ variačného umenia.
O živote anglického lutnistu Francisa Cuttinga. ktorého umelecká tvorba
vrcholila ,. období od roku 1';8.:; až do jeho smrti roku 1603. máme n:ľmi málo informácií. Jeho kompozičná tvorba. pre\·ažne lutnoYá, sa zachovala v raných anglicJ..'fch zbierkach z konca 16. storocia. \"äčsinou ide o tanec - pa,·any a galliardv. prič o m Cuttingovo autorstn> nie je vzd~ jednoznačne dokazané
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G'reensleel'eS prcdstan1ju jeden z najväčších hitov. priam evergreenov svetovej hudbv. A už od čias svojho zrodu v 16. storočí SÍl prvkom spájajúcim dve
hlavné hudobné kultúry neskorej renesancie - taliansku a anglickú. Ide o anglickú pieseň. ktorá sa realizuje ako séria variácii. pričom je \~·stavaná na base
typu rommzesky (tanec. ária. téma k variáciam, ktorých podkladom je hudobn\" model - basová formula klesajucich k-várt, niekedy melodicky vyplnených),
k~orý môžeme \TStopo\·ať v španielskej a talianskej hudbe až clo polovice
16. storocta. l'\íljCa~LeJ~le augiiLh.e vt een:-,Íet:t

t'.)
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(ci continuovým) spric\·odom, alebo lutnové variácie. Popularita piesne kulminuje na prelome 16. a 1-. storočia, dodnes však predstan1je obľúbený hit.
Nájdeme ju nielen v repertoári nových .. anglo-gotick-ých '· orientácii (Ritchie
Blackmore z Deep Purple). ale aj v country hudbe či v stredoprúdovej pop music (Marta Kubišová).

v skladbe anonymného autora Robyn is to tbe Greemcood G'one ide o lutnové variácie na renesančnú piesei1. ktorá je obsiahnutá dvakrát vo Fitzwilliam
Vírgínal Book (ll John ~!tmely: Robin - pieseň ing; 2/ Gilles Farnaby: Bony
sweet Robin - in cl).
Thomas Robison (obdobím jeho umeleckého vrcholu sú roky 1589-1609),
anglick-ý lutnista, skladateľ a pedagóg, stál v službách rodiny Cecilových. grófov z Exeteru, resp. Salisbury. Je autorom vynikajúcej lutnovej školy (Tbe
Scbool of Musicke), prvej svojho druhu od anglického autora, ktorej metóda
hry sa značne odlišuje od dovtedy v Anglicku používanej učebnice francúzskeho pôvodu (Le Roy, Paríž 1%7), najmä v inovatívnej technike pravej ruky.
Robinson venoval vo svojej práci mimoriadu pozornosť aj ornamentom; súčas
ťou jeho učebnice sú aj pasáže o spôsobe hry na viole a o spievaní.
Tbe Spanisb Pavan je ukážkou dalšieho obľúbeného variačného modelu
kontinentálnych i alžetínskych autorov (pavana, padovana, paduana .. . je párnotaktový vstupný procesný šlachtický tanec španielsko-talianskeho pôvodu,
príbuzný tancu bassadanza). V Anglicku sa udomácnil pravdepodobne počas
návštevy Španiela Antonia de Cabezón (151 0-1566), ktorý je autorom najstaršej zachovanej verzie skladby. U Cabezóna ide pritom o skladbu nesúcu názov Pat•ana !taliana, v anglickej kultúre jej najvýznamnejšiu metamorfózu
predstavuje virginalová skladba Johna Bulla Spanisb Paven, ktorej potomkom
je aj Pavan Hispanica Jana Pieterszoona Sweelincka.
John Dowland (1562-1626), anglický lutnista a skladateľ. jedna z najosobností anglickej hudby v mladosti pôsobil v službách anglického
vyslanca v Paríži (kde aj konvertoval na katolicizmus) a po návrate do Anglicka získal v Oxforde bakalárstvo hudby; v polovici 90. rokov, po tom, čo bola
odmietnutá jeho žiadosť o post kráľovského lutnistu po smrti Johna Johnsona,
sa vydal na cestu do Európy. Hessenský landgróf Moritz ho veľmi chcel prijať
do svojich služieb, no Dowland túžil po Taliansku, kde sa chcel stretnúť s Luca
Marenziom, ktorého tvorbu mimoriadne obdivoval. Po pobytoch v Benátkach,
Padue a Ferrare dorazil do Florencie, kde -sa stretol so skupinou exilových anglických katolíkov. organizujúcich sprisahanie na zavraždenie (anglikánskej)
väčších
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kráľovnej Alžbety. Dowland si vypočul ich plán, naľakal sa, vrátil sa do Nemecka a odtiaľ v liste informoval svojho priaznivca grófa z Essexu. Opäť uvoľ
nený post na londýnskom kráľovskom dvore však znovu nezískal a v rokoch
1598-1606 pôsobil ako dánsk·y kráľovský komorný lutnista. Po návrate do
Londýna najprv pôsobil v službách Lorda Waldena a roku 1612 získal dlho vysnívané miesto jedného zo šiestich Kráľovsk-ých lutnistov.
Dowland, ktorý sa už počas svojho života tešil mimoriadnej popularite v Anglicku i v Európe, a to krížom cez spoločenské vrstvy, sa v posledných rokoch
svojho života dočkal aj oficiálnych uznaní a pôct. Prevažná väčšina jeho kompozícií však vznikla pred obsadením postu na anglickom královskom dvore.
Zložitá životná púť Johna Dowlanda mala svoje korene v jeho rozporuplnej
osobnosti, často usmerňovanej hlbokou melanchóliou a tragick-ým životným
pocitom. ktoré sa odrazili aj v charaktere jeho tvorby. "Štýl jeho lutnovej hudby je založený na dobovej polyfónii. Najvýraznejšie sa prejavuje vo fantáziach ,
kde úvodná téma prechádza z jedného hlasu do druhého a spletito sa vinie
cez konštrukciu skladby. ___ Skladby, kde tému tvoria stúpajúce alebo klesajúce chromatické hexachordy. získavajú tragickú naliehavosť a Dowland v nich
prejavuje \' dobovej hudbe ojedinelý stupeň lutnového majstrovstva. Neozdobované melódie jeho kompozícií v tanečných formách ako aj ním zhudobnené nápev-y balád sú síce takmer zhodné v neozdobovanej podobe , no veľká
variabilnosť ornamentácií a variácií od prameňa k prameúu prezrádza, že ich
interpretácia sa vyznačovala vysokou mierou improvizácie. " (Diana Poulton)
Dowlandovým vrcholným kompozičným dielom je obsiahla zbierka štvorhlasných piesní spolu s ich lutnovým aranžmánom (1. diel vyšiel v prvom vydaní roku 1597, 2. diel roku 1600, 3- diel roku 1603; medzitým však vyšli početné ďalšie vydania). Roku 1605 publikoval S-hlasné Lacbrymae, or seven
Tears figu1'ed in seven passionate Paz ,ans pre lutnu alebo violy a husle, roku
1612 A Pilgrims Solace.

Lord Willoughby's We/come Home (po Dowlandovej skladbe nasleduje
kompozícia rovnakého názvu od Williama Byrda) je ďalšia variačná téma, ktorej harmonická báza pochádza z rodiny tzv. tenores, sformulovanej neapolským Španielom Diegom Ortizom (ca 151 O-ca 15 70) v jeho spise Tratado de
glosas (1553). Možno ju vzťahovať na viaceré modely, no pravdepodobne ide
o pôvodnú anglickú pieseň, ktorá poslúžila ako model pre virginalové variácie
Williamovi Byrdovi a Johnovi Dowlandovi zasa pre lutnovú kompozíciu.
Ďalšie Dowlandove skladby, ktoré odznejú na dnešnom koncerte, sú takm~t· vý1ni-.: nP 7-::t ~'"'? e- n é ~ :l t :-!r..ečri:~c h ill~'dcln ch
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tanec s vysokými skokmi, často spojený s pavanou: King of Denmark, his
Galliard, Queen Elizabetb 's Galliard, Lady Clifton 's Spirit, Galliard on
Walsingham), pavanách (Dowlanďs Adieu, Semper Dowland, semper
Do/ens), resp . ide o fantázie (jedna zo základných foriem lutnovej hudby
15. storočia , dovezená do Anglicka z Talianska; Dowland bol jej najväčším majstrom: Fancy), balady (pôvodne tanec, ktorého tradícia siaha do stredoveku :
Go from my window, Walsingbam) či In nomine (základná forma anglickej
consortnej hudby 16. a 17. storočia , ktorej pôvod sa nachádza v šesťhlasnej
omši Jo hna Tavenera, kde skladateľ v časti Benedictus po užil ako cantus firm us
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melódiu antifonv Glo ria tibi Tri n i tas; úryvok z textu Benedictus - " in nomine Domini·' sa stal aj žánrovým oznacením: Fa retce/1 Fa n cy) .
riaditeľom chóanglickým kontrapunktikom Thomasom Tallisom (1505-1585) na čele Kráľovskej kapely
v Londýne. Obaja získali roku 1575 kráľovsk-ý patent na vydávanie a predaj huJubmn. ktu n::llu Jedu l l m d r.i:ttdum p u Talh~o \ eJ ~ m rt 1 ~ a ~t ,u B) rJ.
William Byrd. ktorý bol jednou z najmnohostrannejších skladateľsk-ých
osobností svojej doby (je autorom veľkého počtu latinských a anglických cirkevných skladieb všetkých žánrov, virginalovej a lutnovej hudby, vrátane intavolácií. ktoré vyšli H) viacerých zbierkach: v zbierke Byrdovfch skladieb Lady
N euells Booke, dalej vo Fitzwilliam Virginal Book (1609-1619, najdôležitejšia
zbierka anglických klávesových skladieb doby, v ktorej je Byrd jedným z dominujúcich skladateľov) a vo Will Forsters Book.
Byrdova tvorba predstavuje jeden z ncholov anglickej hudby okolo roku
1600: vyznacuje sa bohatstvom harmónie v cirkevných skladbách, virtuozitou
a delikátnou ornamentikou klávesových skladieb a sk'Yelou prepracovanosťou
kompozícií pre violový consort.
Byrdove virginalové variácie The Woods so wilde sa nachádzajú vo Fitzwílliam Virginal Book (l, 263), kde nájdeme aj podobnú kompozíciu Orlanda Gibbonsa (l, 144). Ide o rad piesiwvfch variácií, vyrastajúci z modelu v durovej stupnici.

w-illiam Byrd (l ';·!3-1623) bol od roku l 563 organistom a

ru katedrály,. Lincolne, od roku 15 72 pôsobil - spo lu s

ve ľkým

John Johnson (vrchol jeho umeleckej činnosti spadá do rokov 1579-1594)
bol lutnistom kráľovnej Alžbety I. a prvým anglickým lutnistom "zlatého veku". Komponoval pavany a galliardy a upravoval populárne piesne. Jeho skladby sú kontrapunkticky prepracované, no disponujú aj výraznou melodickou líniou. Najväčší význam Johna Johnsona spočíva v rozvoji lutnového dua
v zmysle dvoch rovnocenných nástrojov na vysokej technickej a hudobnej
úrovni.
Téma Walsingham poslúžila aj Williamovi Byrdovi k jedným z jeho najvýznamnejších virginalových variácií. Jej rozsiahlejší pendant tvorí kompozícia
Johna Bulla. Podobne má Byrd vo Fitzwilliam Virginal Book aj variačné dielo s názvom A Medley (I/,220). Carman's Whistle bol tiež model k variačným
skladbám anglických skladateľov. Vo Fitzwilliam Virginal Book (1,214) sa nachádza taktiež skladba tohto názvu od Willama Byrda, ktorá patrí k jeho najpôvabnejším variačným kompozíciám. Tento model je skôr piesnovo-tanečný
než "harmonicko-groundový" .

Moritz, landgróf Hessensko-Kasselský (1572-1632) až do svojej abdikácie z trónu roku 1627 v prospech svojho syna pod tlakom udalostí 30-ročnej
vojny podporoval nesmierne čulý hudobný život na svojom dvore (sám sa intenzívne venoval štúdiu hudby) a vybudoval svojho času najväčšie dvorské divadlo na nemeckej pôde (Ottoneum). "Učený Móric" (Moritz der Gelehrte)
však podporoval aj ďalšie druhy umenia. V jeho kapele pôsobil ako zborový
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spevák mladý Schiitz, ktorého nadanie Moritz spoznal. uhradil mu náklad
jeho študijnej cesty clo Talianska a po návrate odtiaľ ho menoval prvým clvo
sk.Ym organistom. Hudba na jeho dvore svedčila o .\Ioritzm·om záujme o na
novšie sklaclateJSké osobnosti. ktoré neraz Kassel navštívili. resp. venovali lai
clgrófovi svoje skladby. .\1oritzova vlastná hudobná tvorba, ktorej \'eľká časť ó
stratila, sa vyznačuje skôr tradičným zameraním. Ladgróf písal cirkevnú i sve
skú hudbu (madrigaly, villanely, pavany, galliarclv a d'.)
Gregorio Huet l Howet , Huwet. (pred l ';';O-asi 1616) nizozemský Itl
nista. dlho ponzovný za Angličana . Pôsobil ako vysoko vážený dvorsk)' h
dobník vo Wolfenbi.itteli. kde sa zoznámil aj s Johnom Dowlanclom počas jd
návštevy v ~emecku. Obaja spoločne sa predstavili lanclgrófovi .\1oritzovi. H
etovu kompozičnú l Jurno,·ú rmrbu zahŕnajú fantázie. pavany a galliarcly s v
pracovanou ornamentáciou.
Vladimír God

:"'IGEL NORTH je jednÝm z najn'zmmnejších špecialistov v oblasti historid:y pouČ<:!
interpretácie. Jeho prvým veľkým inšpirujúcim hudobným zážitkom vo \'e
7 rokov bola na začiatku 60. roko,· skupina The Shadows. :\'orth študm·aJ klasickú h1
bu prostrednícn·om huslí a gitary a jeho životným cieľom sa vo \-eku 15 rokov stala l
na. ,. hre na ktorej je vlastne autodidaktom. Cz viac ako 30 rokov pôsobí ako pedag•
sólista a komorný partner, umeled:ý vedúci a hudobný spism·ateľ. jedným z míľnikov
tejto bohatej ceste je jeho učebnica continua (Faber. 1987), dokumenrujúca ;\/orth<
nadšenú prácu v tejto oblasti. I)a!Sou umelco\·ou osobitnou láskou je hudba). S. Bac
ktorého n·orbu pre lutnu nahral na štvordielnom CD albume Bach on the Lme (L
Records, 1994-1997).
Spoločne s huslistom Andrew :\lanzem a čenulistom/organistomJohnom Tollom hol
~cl '\nr'!' 7°klod:nel<>~n Jeaendárneho súboru R0:\1.\:"'ESCA. ktorf za 10 rokov sve
existencie (1988 -1 998) obja\·oval. m·ádzal a nahral komornú hudbu 1-. storočia a za
to činnosť získal viaceré medzinúodné ocenenia. Spolupráca ,. tomto súbore sa ;,ko1
la roku 1998. no John Toll. ktory zomrel roku 2001. zostal v medzinárodnom spolo(
stve starej hudby nenahraditelh)·.
"'ige! North s veľJ..--\·m potešením spre\·ádza spe\'ákov a je oduševneným učitelóm. \
ako 20 rokov je profesorom hry na lutne na Guildhall School of \lusic and Drama ,. I
dýne, v rokoch 199:\-1999 bol profesorom na l !och;,chule der Ki.inste ,. Berlíne a od
ku 1999 \y'l!čuje na Inštitúte starej hudby na Indiana l:nivcrsitY ,. Bloomingtone. l
Odtiaľ pokračuje vo svojej kariére koncertného umelca ako sólista a partner pre
mornú hudbu. :--;edávno. akobY kontrastm: k skupine Shadows. získal \'ela inšpir:tci<
moderných hudobníko\·. ako napríklad od janoY<:h•> du,, Tuck .111d Patti.
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