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NOVI ZASLúžiLI UMELCI 
·-----

Branislav 
Kriška 

tazko ná jsť pr1vlas tok, l\t orý h y na]výst i.žncjšie cha
vak tt•rizoval umelecký ty p režisf\ra Branis lava l<nsku, 
f;crstve \"w zuslúžilél.to LIJJI~J l cr,, s ktorého p1·úco tl sa 
navš tevníci s lovenských opnrnýcll domov s trntúvdjú u ž 
dvadsaťpiiť rokov. Je to o bdobie naplnené s ús tre d e nou 
pnícou, k tOJ't:í odmieta vunkajsie efekty, romantický pa
tos a je Jlf)VIlf) napojfJná IH.t .ľ Ltcl s kú oso!Jnosť u r11e lca -
l'Dvnato n1oder n e i:J civilne J'OZ lli ýšľnjCJcclio, precízne 
1'0 1 rnu\nj úceho svo je ~ Lanoviskú a · sú el y . . Hovoriť s Br<J
ni slavonJ Kriškom -je -p OJ,ill\0 111. Wšel.lw iio pov ie, je jus
né •1 pre mysle né . .IlJa i; lovel<, klo t·ý je i nl e li gf)nln ý. 
vz.rJe \a n )• il rozi"J ľa<ien ~·, ale aj [H'illle rane s t!IJaVf-)dom y 
(:;ptlsobo ru, l<ecly s a sebavedomi e npitJI'~ o cll ll o ročn(j 

_poznávnnif) sv:oj!JO odboru), môii.e oi.Vilr<1 ( s vel i ným hnz 
!Ti)'slienkovéllo zalw l ísania . AI P. Bran.islav K riška n i.fl 
j8 č l ovekom rozu1nu . jeho réžie, bc7. dlhého pátran ia 
p(l luclskej potlstatP., nupovntlujú vn ľn aj o vyciiH'enom 
v·l<tlse e stetickom, ktorý :rozdúva snbe a j iným to nnj
ilčlnrt.ejiii.e v dúv l\ach, čo ozdravujú, o zvläš tiiu jú n pod
čiarkujú ... Pres iel v ývo jom, v l.\ torom boli o\J(lo bia 
akcen tovani<:J toho (;i onoho mome ntu práce s h ercom, 
so s vetlom, pries torom, výt varn ým prvkom. Ale fak tom 
zostáva, že jel10 pr íchodom na p ost režiséra a neskôr 
šéfrrJž'iséra opery Slovenského nárocl nélto divacl la smr 
zif~k<ili osobnosť, ktorá má ce lkom os u il i l ý ruko J)i s. j e 
r-J to z vláštne jší, :Í.() l lf'tlpozoriilljl~ na s~dm n ií lilymi ZVI'ilf·. 
::Jli- il }:lJ:.ef nJ.;l:tVl-iU) rp _l'fJÚ,S.t:!J:.'ikydl O"l.lUl.jl.IZi1[, <J.lt:. .JilJ4J.U\IOI 
di fl\u, 11nclbe všnk predovše tkým. Akoby' jeho sloh a š ty
listika u mociíoval i tému, ktorá je dostatočne sUn& t lž 
svojou prapodsta tou a záleží iba na interpretovi, či sil 
z tlmoč,mia stane roman tický výkri k, aleho met a mor fó· 
za večných s ujetov, metamorfóza videná očami. súčns
ní!HJ. Ten, kto d lhš ie sledu je - na jmä v posledných 
J•oknc h -- bohatú dielňu zaslúžilého umelca Branis lnv<l 
Krisku, pr iam s pôžitlwm vych u tnáva nua n sy, al\ú 
pre dostiera p er,d divá ka . Jeho diel iia n ikd y n r.unaví stn 
n:otypom alebo ľahkou priHhľadnosťou, vždy je v · nej 
i:nsi záuačne s kryté , čo otvára pramene ľantázie. Sú -
1i«sn9 operný di vá\\ asi ani netúž i, aby odctJiírlza l z 

Iva11 Sokol 
Tvori v (J cinnosť Ivana Sokola možn o iba veľmi nB

:pr~,; ne a zľahčujúco označiť p.dvla~tkarni : n1uz lkantsky 
ŽJ\'e, plnokrvné , impulzívn e , šťavnaté . . . je vsak pľ!l
d o v.-.u t l\ýrn tli sciplinovana - akokoľvek na prvý pohľad 
p1 aw; tuto nle j r-) najpríznačnejsi e pre jeho umelecký 
pmlil. Ale JO to tak. Už len kvantu m práce svedčí o ne· 
~ rnwrnuj usilo vnos ti talentom obcla rovan é ho ume lca , 
k tor y zcloláva organové m onum e nty a ko horolezec vr
cllo\1\y Álp . M<í naiitudované kompletné organové dielo 
]. s. Bacha, D. Buxtehuclnho , F. Mendelssoh na-Barthol· 
dv i'JO, G. F. Hä n d la . J. Brahmsa, P. Hinc\omitiJ.a, C. Franc 
k Íl, v jello repertoá ri n á jdeme diela M. Regera, R. Scllu · 
rnél llľl cJ, o. Mc~~i.aBna, J. Allalna , A. Honeggera , celý rutl 
lwncertov s o rganom ·- od nwjstrov bm.'ol' a po súčäs
w:.>d. je vel i1ý 111 propagátorom českej o rganovej tvorby_ 
(f);;rnoh.ol.'S ilý, Vai'lhal , Brixi, Kuchai·, B. A. Wie cle rm.ann, 
M . 1\abelM:, J. B. Foerste r, V. Novák, M. Sokola, P. Eben, 
]. V i'il na . .. ]. Na p l.atne nahral or ganové ,sk.ladby M. Re 
gera 1 Suprap hon], fúgy českého baroka (Panton] , v 
Suprap lw n e !Jo l ,účastný na vzniku nahrávok na llls lo
t•ic.hýc h o rganocl1 S love nska, s o ná t y P. Hi.ndemitha mu 
v yd.él l OPUS, to isté vydavateľstvo i platiíu Súčasná s lo 
vens ká organovei tvorba, cľale j Organové .koncer ty G. F . 
Händla op. 4, č. 1-6, Or g anovú tvorbu F. Mencle lssoll 
n a-Bal'tfiolclyl'lo , Sup r aphon p r izval Ivan a Sokola na rei:l
lizäciu s loven ských kolied a c hrámovej hudby F. X. 
Zomba . OPU S ~ase ln1 Grešákovej Zuzan ke Hra~kovie 
a ]<:míÚ.:kove j Glago lskr~j omši. Iba mú lok torý s love n ský 
intr;rprN sa m ôž8 pochvti liť podobno u kole kc io u platni, 
resp. účasti na tako1nto v~·znamnom prie reze cl ie ) a či
nov . Pritnm lvŕt n Sokol žije takmer v ústraní, n a vý
chodf! S \ovenskfl , verný d lhé roky !stej .,izo lácii" v naj· 
lepso m zmysle slova, budujúc tu nielen tradíciu moder
n ej o rganove j interpretäcie , a le uj svoje postavenie. 
Svo i im význa n.1t>m dáva · odva hu aj prúve na s tupujúcej 
gr. ne r f.1ci i in terpre to v, ktorí sa ibn '!'ažko odpúta vajú od 
CE!Hl ra . v10 ri ac , že bez neho ich talent z osta ne pritlače
n ý, um ll: a n ý, bez nä tťlžitej možnosti uplatnenia. Ivan 
Solm l odiš ie l do mes ta, \( toré nemalo "org anové šance" , 
a by najmä jeho zás luhou a vzácne ho poc lw prmi él [o !\ lo
ré is t e .bo lo tre tJa bojovať] zaistil p r áve východosloven
sk é mu cen tru dlhoročnú traclfciu· o rganových Fe s ti valov . 
včl enených· do KoiHcl< e j hu(lobne j jar i. Ži je .·a pr acu jP. 
bez presel\ nu ti a týc l1 potre bných t r, pi e n s Br'l li s \a vou i 
Prallo11 ·b a i wl1•·anif:fm - ·.nie vš ak zflsl i!ho:J .z{Jzr a ku, 
a k ý s?J' v ~tv'ote no!Wnf1, ak za n!m ni l·) je 1'\:(l<kll úsi · 
ne, disciP,Una a posluchát;s kY.m o~iam ! :Us lam . sk~~té 

[JI't:li~ l ävnn ia ov pl yvne ný raz na vi::cl y cla ným náZOJ.'Qm, 
Jdoqi ll lll je vnú tE)lJý al<o jediný výkl<:Jd. Rozhod ne však 
L~"1:i.i (pr ú ve na operllej scén(·l )· po c\uminu júcon l ludsn om 
spevtJ - a len n enaht·a cľi an i J.'éžijné č<u·ovän i f). I< J.'igkd 
si jo vuclomý t roq to p r eli'VÚVélJ ÚCBj ziík tHl itos l i ž á lll'll a 
nt!pndlie lw ilúzii, :/.(1 ju mclže zameni ť nlečim in)•rn. 
j e lr pez\ivý a vyi: kúvu so svo jJ.nJ i veľký111 i p lf111111i na 
osobn osti [spevácke i herr.cké ], kl o ré mu clokf.lžtt reil -
lizovať jt~lHJ tCiž iJu po la lwm o pe r nom u meni, v k to r om 
~ícr. hudba a ~ pr.v m{l svo je pri.ori lné postaven ie , a lll 
os tatné komp on un ty [ VI'Út<JI1f·) výtva r n éllO ) vyzri vi h nú z 
purti. tú r y ešte i:os l IHlVyše. 
Ve ľ a s il nž c\islwtova lo 1111 lemu oper ných l ibriet. 

Mnolló z nicli nc)sp lú ajú dnešné poz iadavl<y na zúvuž
nosť, dramatickos ť , !Jlbkn. Ale lo, čo cilýiJa v texte, väi:
š inou [mozno nit) vzciyľ Clt! k.á žn Li lllOCn i( h ud ba. Kriška 
si lllld\Ju veľml dobre .,p rečíta<' je nesfmý jf:lj d n iiiHI

l ic lw u v lnou, vynCJšaj(1c na po vr c h les k a tr !J ii.elani.e ci
tu, nH k torý nazt-H'{J ako na vei:n ú lwclnutu. Opiera sa 
liť~ž o inteligenc iu s pevrkél, olvára ni elen ľa ntiíz i u el i· 
vf1c l<U , a le a j sólisl'i c kú, tlulujt~ v možnostiach jem u ZV(J
rnm)IJo unwl ec kél iO ~ 1[1\lll : no n iP. spôsobom clii\I IHora , 
ilie clobré llo partnera, k torý - ilk CllCl·) - môže v člo: 
veku otvoriť prinm ne lušené možnosti. Zvlúštnosťou juilo 
osobnosti je l to, že si uvr.clom i.l nu tnosť syntetického 
pre línania umenia v našom stor oi; í, žn nep r acuje a 
netvorí osamotený, a lo zosk up u je okolo seba p ritJ!ižm) 
rovnako rozmýi5ľajúc ic h a cHiac icll spo lupracovnílwv, 
ovp l y Vŕ!Uje , alo necllúva sa aj ovplyviíovať, p rístupn ý 
h:éi 7. rl úmu dob ré mu nápadu, k torý m ô že pomôcť výslfJd
n úmu tvaru. NejLI H !HU o presadenie seJJa, a le cl ie la . 
Pukomá služ ba u me n i.u - al<o ľahko sa tieto s lovA 
povtld iil . .. O ic ll vy·znamH na jlepšiA dokáže poveda ť ten, 
čo m11sí na m ir1sle r iHšif stokrát. i nsceno vané a r r~pro
dukované d i r~ l il, kllll'() mnjľt svo ju i n~cenal:n(i a intcr
pn!l'ar': n (l lratlíciu , no v:í.r\y ~a i:n !<tí , :l:e ich potlo !Jn bude 

_ t ' IJISl ncLI<Jclu;na~J)S i.9Jl!_.Y.:~a l< j g. ŽQ._J_l!Urmie_ mô/.e bvl'_ 
netradičné iba umeleckosťou - všetko niim o hlbky a 
pochopenia zmyslu _ie iba vonkajši a pozlátka. 

Da lo by sa v krá tlwm zamyslen í nad p rácou zaslúži
lGIJO umelca Bran islava Kr iš lw pospomínať na konkrét
nu ·inscenäcie, na momenty, k to r é n ezotrel a n i čas, na 
jc!Jo s lužbu slovenskej op e r e alebo nn známu lás k u 
k p uc ciniovsl\é mu odkazu .. . Nemalo by to však zmy · 
Sf-!1, <lk by sme n epochopil i p r avý z mysel smerovania 
tolliD umelca . A v čom spočívH? V podstatn v tom istorn 
nko v in ých druhoch J'udsk P. j ak ti vity - v o pretí svo j
ho "ja", svojej osobnosti n nadan i.e in ých , o knlek tlv 
ľuct.í, b ez ktorých ťažl<o dospieť k cieľu, ktor ý určujú 

od rieki:Jn ie. Tu n em ysHme na bezživotné sk Híiian ie s<l 
nad lmdobn ým nástrojom - Ivan Sokol patrí tlo radu 
srd ei!ných a žh ;)t milu júcich ľudí , ktorý si však v p r a 
ve j· .chvíli · vie povedať kde sú hranice t a le n tu a tvrdej 
práce . · Mož no preto sa vracia do nahr ávacich štúdi'i 
Prahy a Bratisla vy . a lw povolaný hosť: na pozvanie ber. 
vynútenia . ako ve ľmi' vftun á osol.mosť, ktor e j .. u melecké . 
vklac\ v sú oľ: 11 1wvan~ n vyso ko hodnoten'§. ' Ak sa n2. 
mlimu Vl'il ltt k ni c· l.l iliŠ Í<.\s lue jsi ll l slovúm o rnu zi l<iHJl
sl;,ej _ iskľC, .ona. je ~P.dtomná . a1 ~am,- k·cie. -iU · inleL~Rtet 
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a utor, (lielo , id ea. Kriška je v zrelom. obclo bí, kedy trie• 
dl, cize lu je, hmota v jeho rukách sa tvaruje do k lasicky; 
či;:; Lý ~.;l' línii. kde _ ITiaUi:lwsi'. n<:,}J,\fi ""':,.lL(l:i#'~>i· ';--;VF,[fi .l . 
napovediä viäc, než by sa da lo čakaC''Všrťilii s i níiú'lfň 
vývojfi javiskového umenia - je ovplyvnený dv~mic
kosťou fi lmového obrazu, "strihmi" a v i.aCvi:(;'LVovosfo tt 
deja, na ktm:é s i divák zvykol v prudl<a.m 1:empo .ž[vl.JL·: 
nýc h ·a · unľet-eckých i.ňformáci.i. Dáva· tieto 'súčasné , vp-iy.- -
vy · moďenlého u menia do súvis los ti . s tokom hudb)r; 
aby ich al<céntovaním nie J{e dy kontrapunktic.ky zdôraz; , 
ni.i dej a lebo vyzdvihol to, o čom r ozprúva orc heste t·.· 
Je to umelec, ktorý ncpoclceiíu je inte lek t d iváka, ale ,ne-' 
iJn jí sa a ni 1Wp ocllo pr.nia . . . je ľudový? Ano, a k • pri"· 
s lúpi.me na dohovor, ze umenie má . ľudi ducllf)Vne po- · 
vzniesť, m y~lienl<ovo obohatiť, fanta7.i. jne rozv í j flť. ' 

,,polieva " vodou tr.lez vosli, a by n ep.t'eskociila v ni_č iaci . 
olle ťi . Je a j v m onumen tálnom baclwvskom · odkaze, kreo·. 
v anom o čami a prl.zmou súčasníka --· čo · Iva n , Soko.! ne
tají ani v koncertnom . p r ejave, a l e. ani . v teore tických· 
z cló vodneniach. Nerád. pocläva vyznama .n a .-- p apieri a le · 
prectsa zopárkr á t vyslovil· prúve n a s t rúnkacil l'ludt;bné-' 
!lo ž ivo la závažné myš lienlry o organo,ve j ; i.nter pre läc.i i .• 
A boli to úvahy modernéh o umelca, vzd1ule n é h,o a l<ade
mizm u a pseudoš lýlo vos ti. Do~Jova napísal: . .,Bo lo b y,, 
m·äžkou Bacha, l<eby sme ho považ ovali .. z a stm.:ú pa· 
roclli) U. Myslím s i, že o tázka s lýlovej,' inle t;ln 'e túc ie_' 
n HIJude nikdy dorieše ni.i, bude vždy v dob rom ·,slova, 
z mys le dobová". Zna rne ná to " pr etrváva·júea" ... ?. Iste . 7 : 
a le vždy znov u posvätená novýmt cesta mi·. ·huclby; _.no-'. 
vým mys le nim č.lov e ku , ktorý nemilže ani hÚc\ÓbtiB _.J:oz< 
mýsľn ť tak, ako ľ udia p re d niekoľkými - : stáročiami. - . ; 

Soko l t ým nepopiera vnú torné· záko nitosti. .- a - ~Jľnc: Úil{ á.·. 
interpretá cie, ktor á p l'.i organe~ n a berá ešte · cľalšÚ1 · cJfi.; 
t aily. Vie ·o sebe , že in ldi.nuje k !'om anti ck ému .. ,vzil<ttt' 
i p oézii, a práve p reto si ulo ž il disci plím C z : !du_r(! j · da--. 
ked y mmwž no uhnúť a n i o . t empo vý v las, lebo eP. lá' 
stav ba by str alUa vnútorné isto ty a n a p ätie. Logik<l s tac 
r ých m ajstrov mu ož iaru je nové podoby krásy. j (~ to: 
o tázka ve k u ' a z r e nia - a lebo obdobie, po !<:torom s a 
mož no vrátiť clo sve ta romantiky s celkom . iným_ J;rí~ 
stupom'? -veľmi . výrazným "romá nom " . tejto prov.e nie n l 
c ie sú org ano vé diela Felixa Me nd e!ssolma-Bartlw ldy• 
h o, ktoré nédávno vyš li v OPUSe . " Nijaká výstrednosť, 
ni.jaký zmätok, n ija ké kľče . n l jaký c hva t .. . · Nad týmto 
ume ním sa strie nekonečna dôvera v pokojný jas, v 
krásu zn e n ia, vo fo r mu a meló diu . .. " V duchu týc hto 
~lov Mendelssohnovho životopisca a hudo bné ho histol'i• 
ka Hr.in rich.a Eduar da Jaco ba nesie s11 Sokolova i.ntet•• 
p retáci a orga nové ho diela veľkého nemeckéh o r o man.-
tikn . • 

CBlkom z vláš tno u kapitolou v umele c lwm živo topise 
Ivana Soko lu je služba s love nskému umeni u. Mnohýcl1 
in špirova l , vyprovokova l , premiérova!, · n a š tudoval a 
u viedol doma i v zahraničí. Od A. Moyzesa , Suclwiw, 
cez Holoubka, Gn:šúka, Hirnera, Noväka a ž k Zelj en kovi , 
Sa\vovl, Hatr !kovi, Podprockému. A ne boli to ojedineJ.~ 
exkurzie - ni e kedy l dve , tri diela ' toho istého «uto
ra. 
Podľa veku je z a slúžilý ume lec Ivan Soko l asi upr t)• 

stred cesty, a pritom hovor íme o zrelom ume lcovi. . Ča· 
kajú ho n ielen bohaté roky práce, ví ťazstiev, možno 
i préhieŕ ..:.. ' ako to- už v žWote b ýva, a le · usi t~a j viac 
tu bude ' hľ adanhi toho pravého v-ýľazu, · spôsobu a · ob
sahu, ·l<:toré ' by .sa :mali čo najviac ·zrl<a d lif z vm!tt'a je-
d inca d o srdca posluclláč.a;; ..... ... . 

l, UR.SlN~OVá. 
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• Vlll . SEMINAR mladých muzikulú

sov a kritikov usporiada ZSS v Domove 
:-.kla<luleľov v o: Kr upej v clt'ioch 4.-6. 
júna t. L'. Seminár otvoria tri refentt y 
- dr. J. Kot, riacliler odbor u umen111 
!>oli< SSR bude hovoriť o umen! a riaclio· 
cej ľunl>cil iitálu a ~tr&ny, ~lr. S. $mnl· 
lák, IH'edsecla Slove ns kej 1.•ady pre ·ume
leckú k t' lliku pri Ml{ SSR o podiele umP,· 
leckc j kn liky na rozvoji tvo1.•by a d r , Z. 
Novúček, riaditeľ Konzerva tó t•Ja v Br u· 
tis lave k niektorým otážkam marxisllc· 
ke j hucloone j estetiky. Súčasťou prvéh o 
clt'i.a setnl11á ra bucle pre l1l'áVl>a a lllfOľ· 
mácia o najnovších die lac h sMasn ých 
b ulha i'Sk ých sk ladate Jov a večer pies L1o
vej slovenskej tvot•by (A. Bukoveczká
spev, Z. ľouiová - klavír). Mladí sla· 
vens l<l muzikológovia budú nasledujúci 
deií anttlrzovať n iektoré s kladby zo l V. 
l ýžcltl.a novej s lova nskej hudobn ej tvoľ· 
by, nóvom seminá1•a bude Veče 1' hudby 
L . v . B0etl1ovena - ako v eče r otvore
n ých dverí s prizvttnlm ubc;l;nov Dolnej 

·K Pu pej ( mterpret M. Lapšanský ). Posl<:::d
n ý deú predn esie l. Os olsob?! referá t on 
t tlimu Ceský a slovens ký m uzi kál - jelto 
~ pl'lciľikli a postavenie v svalovej Jnt17-l· 
k<ilovej tvorbe. 

• Z ·nĽJAVATEI:S'ľVA l?ANTON prmt 
do l'Íl dakcie tlelo h udobniny: Miloš Va· 
cek - Hle(Jám te, kráso (s pev a k l<~ 
vír ), Emil !llobil - Sonáta pro hoboj a 
klavfr , )nn Truhlár - Instruktivní sklad· 
lJ\čky (sólov{l gltfll'!tl, Kare l Reiner ·
Hudbfl pr o smyčce , Lubol' Bár ta - II. 
koncer t pro housle a ot•cheslr (kla · 
·virny v}·fah up1•avll s k ladater) . 

• PREME NY SR volá nová publikácicl 
Jpzl!)fa Mri:!Víka a kol., ktorá vyšla vo vy
dllvaterstve Obzor na pomoc zborom p re 
občianske zálež!los li. Obsahu je prilezi
toslné prejavy, básne a vý ber hucl0b
ných skladieb p re občianske obrlldy pri 
mn·od mní, sobú:'!.ocll a pol11'ebocll, Gra · 
ficky veľtni pekne vyuavcn(l, fat'ebnou 
l'l b~·azovou pr!lohou doplne n/i kniha bu· 
de vll rmt clobr}·m p omocníkom p ri práci 
ZPOZ, h lavne pl'i skvalitňovan! obsahu, 
fo riem a metód tch pníce. Výbe r prí· 
ležito slnej hudby čerpá v p1·evél ::-:nej mie · 
re zo slovenskej a českej )luclobnej tvor
b y, 

• BRNENSKÁ MIN)OPERA uvied la 25. 
apríla prem'iérovo tri minlopery súčas
ných českých a moravských sk ladate
ľov: KUCHYŇSKÉ STAR OSTI od Miluša 
!;aeclrolia sú inšpi rované konverzacn;:·
Jni z.ošltamt L. v. Beethovena, INZERÁT 
oťľ V.áclava,..,. F.ellxa čerpá , 1J4met zo sú·· 

· ~"~r. ~..:;.:.>~0bl$lll.CIV a MALÝ 
P~;. o cl Mfi·oslava Hlíbu' · v~ntkoi·· ·poclľ<1' 

· l'.oináil"Gvaj precl lal)y ·S. Exu'péryho. Minh 
opery hu<J..ohn e n aštudoval a dirigo·val 
Václav Nose k,'. réž1u mala Alena V&iíá· 
k ová a Luboš Ogoun. Pren1iérovaný 6ú
bmt• tl•och miniopie r bude tepr!zovaný pr i 
}'lríleži tosli FestiVi!lU súčasne j hudby v 
J;Jme n a jeseľí t. r . 

• DLHOROčN.E: DRUŽOBN.E: STYKY 
Ľ~iU V BRATISGAVE I [ul. Obrancov mie· 
.ru 6) sa v · prie behu marca opätovne 
upevnili .. V Berline sa ' zišli žiaci i. pe
dagógovi a z NDR, CSSR a Maďarska pr i 
p r íležitosti 30. výročia vzniku NDR. Sú
·časne sa zúčastnil a druhá skupina žia
kov i J?edagógov uveclene j b ratislavskej 
l::koly stretnul'ia v Sopt•one s delegátmi 
hudobných škôl z Eisenachu, Krakova 
a Buda pes t! pri p rlležitostt 150. výro
~ia založenia· hu dobnej školy v šopro· 
ne, ktorá má velkú tradíciu v bohatej 
ku ltúr n e j kronike mesto. Na koncer toch 
v Ber line i Šoprone odznelo veľa skla
dieb súčasných skladatefov v pozor u· 
hodných inteqn·etáciách mladých t a len
tovaných žiakov uvedenýc h škôl. Sloven· 
ské delegácie predniesli s úspechom 
sk ladby E. Suchoňa, J. Zimmet·a a j . Ko
walského. Súčasne si clelegilcie vyme!H~i 
gramofónové p latne a notové m&teriá!y. 
Budúce s tretnu tie uvedených šl)ôl , kto· 
l'é má veľký pedagogický i ku ltl\ruo· 
l'loliticl<f význatn bude v Krakove. (-"i l 

• !]'[]D,OVÄ ŠKOLA UMENIA V BAR· 
PE)OVE uspori adala 15. marca slávnost
n ý koncert venovan ý 31. výročiu Víťaz
ného [e!Jruára. Na koncerte účinkovaii 
~iaci a súbory ĽSU - slá čikový, akor. 
deónový a dyclwvá hudba. V závere lw n 
certu bolo vyhodnotenie súťaže ž iakov 
ĽSU v Bardejove v hre na dychových 
fúkacích n ás trojo ch a akor deóne. Se
dem žiakov školy, víťazov svojich ka
teg9r!!, postúpilo na krajskú súťaž do 
l'r~šova. . (S. F.) 

• OSOBNOSTI EUROPSKEJ H UD BY A 
SLOVENSKO je ná~ov trvalej výstavy, 
~torú \nštítlov&!o \lUdQbn@ odc)elenie Slo
venskélw nárednéllo m(!zea v Bratislave 
v priE;:;torocb kaštieľa v Dolnej Kru pej . 
SlávnQstná vernisáž bQia 29. marca 1979. 

. • MUZIKÁL "DIVOTVORNÝ HRNI~C" 
ft'in \ans Rainbow) B. Laneho (hudba), 
:e; , y. [.{at·burga a F'. SaidyllO (text] uvw 
fiQl v li~ilrCi po p1:vý raz n11 svp jej scé· 
l'!~ ~pt)vohamý súbor š tátnt:;llo \l.ivacllŕl 
v J;rne. v réžii Stanislava ~'iše:ra,' v bu-

OPRAVA 

dohnom naštudovaní Ar nošt a MoulfkA a 
v ehot·eugl'tltiJ Pe tru Bo,·Lll. Ten to te · 
)je tllli:í rny tt ~vujim spusubom ltisturicl<ý 
rtnw ri ~:ký n1ll~ il<úl bo l v p t•e!dtld8 "úp ra· 
ve )ll'l ilo Vos ko vc<t a ja nu Wet·ic h~ 11\'8 · 

dený ô. mn l'l:a l!l48 v Prahe súborom 
O~vobozcného divadl a . Bolo to vOhec pr· 
ve uved eni e amet·i c l<ého muziktl lu na 
ourópsl<om lmnli ne nlo. 

• MUZ!KO'l'ERA P!A ako špeciálno po
mocná verlo psycho teropie, ktor{l cie ľa 
vedome vplýva liečebne na pac ie tHa rôz
nymi prvkami a d r u hmi hudby, rozlicný-
11\1 [prllli! llll hudobn e j r ecepcie a lHL clob
nej činnosti, je v čoraz väčšej llllE:re 
p redmeto m záujmu psyc lwlerapeu lov, 
hudob ných psychológov a rôznych vý· 
skumných inštitúci i. Pro blenw til<e mu· 
zlko teraple bol ven ovan ý aj interný s e
minár , l<torý 23. marca pr ipra v11 Melo
d icko -výsi<Umný ka binet čs. ro zl1lasu. 
Hlavn ý reľerát - s ll ttstra tívnymi hu· 
dobn ýml u kážkami - prednieso l Fnm· 
tišek Bra niš - odborný r edaktor Meto
clicko-výskn mnélHJ ka bin etu čs. rozhla· 
su, ktorý hovoril o de jinách, terajšom 
stave muzlkoterapie Et jej jednotlivých 
s kolácll. Pods tatn ú časf r eferátu veno· 
va l zá klad ným h ľadiskám liečebného 
(lčlnku hudby ( kritér i(! hudobno-psycho· 
logické a merJicínsko-psycbotogickú) . 
hl avnej míplni muzi kotera peulickýcll vý · 
sk nmov [IJ udba ako l iečebný prnslriP.· 
dok, poZOI'OVan ie l'yziologických re akcil 
pri počtívan l hudby ], m EJtóclmn , [orm•í •n 
a technikám muzil<ater!!pie, výi)eru bu d· 
by, jej indi kácie a pod. {š ) 

• CUDOVÁ ŠKOLA UMENIA V KOŠ i· 
CIACH, Kováčska 48, usporiada la v rám· 
ci osláv Diín učitefov vo Východosloven · 
sk r~j gnlérll učitel'sl<ý ko n cert. Progrnn1 
lwncertu pozostával Ztl sldadi.e b rôzny cl1 
šlý tovýcll období p re nástro je l<lu vír, 
husl e , gitara, k larinEJt a a kordeón . Na 
kon certe vystú pilo a j uč itefsk é I<Vfll' le lo 
sko ly, ktoré na poslednej k r a js kej pre· 
h!iHd l<e Jwmorných súborov Výcllotloslo · 
von s l{ého kt:n ja v Humenno m zfskalo ce· 
nu za na jle pší p r ednes slovenskej ~k l ad 
by. 

• BESEDA O IV. TÝZDNl NOVE) SLO· 
VENSKE j HU DOBNEJ TVORY - IV. lýž· 
cl eii nov e j slovenskej h udobnej tvorby 
s a bude po celý. rok premietať v mno· 
h~ch podu jatiach Zväzu s lovenských 
s kladaterov. Prvým bola celozväzová be· 
setla, ktot·ej cielom bolo objasnenie s ta · 
vu súčasnej lluclobne j tvorby, ako aj 
ltleovo-esletickýcll otázok náš ho ume· 
n la. úvod clo disk usie pr edniesol doc. 
dr. L. Bur las, CSc., podiel in terpretov 
na Týžtln i zh odnotil dr. V. Čížik, o pr o
p agáci i , k r itike a dalšlch podujatiach 
nadväzujúcich na Tý~.clef\ podala infor· 
máciu V. Adamčiaková. Podujatie sH 
u~kutočnilo 11. IV. v hoteli Tatra. (ava) 

• STRETNUTIE čESKÝCH A SLOVEN
KÝCH KRITIKOV .....,. januárom 1978, ke· 

· ' 'i'y bol \! ·P~1al1e . ~1ssanoven'9 zvnz-teSk'tJ
slqvenských· skladi!teľov, sa zača la· viac 
než dopostar rozvfjať vzájomná spolu
práca pa rt nerských sklaclaterských zvä
zov v čeclHích a na Slovensku. Usi<U· 
t ol.:i\ uje sa celý rad vý1nen11ých lwncer
tuv, čes kí ume lc i š tudujú tvor bu slo· 
v enských sklaclatelov a s love nsld kon
certní umelci diela českých autorov, ko
najú S<l spoločné semináré , kon reren
cie či vzájomné stretnutia sklacla te fov. 
Medzi poduja tia,. ktoré sa osvedčili ako 
skutočnú podnetn é , p atria i pr avide lné 
stretnu tia českých a s lovenských hu· 
d obnýc il kr itikov. Dvakrát ročne, s t1·ie· 
dava v Prahe a v Bratislave, sa s tretá· 

, vn j ú reprezentanti českej a slovens l<ei 
kt'iliky na pôcle, k to rá poskytuje p r!es· 
tor k dis k usii a k triedeniu názorov na 
hodnoty súč.asnej českej a s lovenskej 
hudobnej tvorby. S tL·etnutia majtí pra· 
covný charakter, odznievajú na nicll 
magnetof(inové :?>áznamy a zverejnené 
kr itiky a hodnotenia uvádzaných die l. 
Posledné s tt·etnutie, k toré sa usku toč· 
n!lo ~- mája v pražskom Klube sklada· 
toľov sa nieslo v zna mení slovens kej 
hudobnej t vorby. Zástupcovia slovenskej 
h udo bne j kritiky ponúkH svoj im česl<ým 
kolegom výber z komornej a z iJo t•ove j 
tvorby z posledného Týždiía nove j slo
ve n l?ke j hu dobn ej t vorby. Z p onOknutej 
kol elccie si českí kr itici vybral! Poé· 
mu pt'e husle }oílefa Malovcl!, Galgen· 
Jieder Jl ju Zeljenku, ll!, sláčikové kvar· 
teta La dislava Bur lasa a Fragmenty z 
denníka od Ju raja Hatrlka . Po vypočutí 
uvedených cl iel kon šta tovali českf k t·lti· 
c t vysokú (11·oveň slovenskej súčasnej 
tvorby, predstavené diela ohodnoti.! l ako 
diela zodpovedajúce t ým najvyšš! m ume· 
leckým kritériám a ocenili zárove11 aj 
Ich l<;omunikatívnos (. T ak, ako všetky 
doterajš ie stretnu tia, a j t o posledn é pre· 
behlo v plnom pracovnom zanietení, v 
neformálnej priate l'skej atmosfére a 
otvorenosti. O to viac si r epreze nt ant! 
s lovenských hud obných kritikov vážili 
aj k ladné ohodnoten ie postrehov sloven· 
sl<ýCh krillkov o daných dielach, k toré 
boli českým partnerom sprístupnené. 
Olcr e111 uveden ých uzáverov prítomní vy· 
s lovili myšlienku, k to r ú bude z rejme 
možn~ onedlho realizovať; vyu žlvaf uve· 
dené stretnutia na ucteravanie cien slo" 
ve]lsl<ej a česk ej hudobnej kt•itlky za 
najlepš ie s lovenské a české diela za 
uplynulý rok. (ava l 

_ A.~tor~a prf~pevku o Týž~ni_ n~Vtli čes~!'} tvQl'by (lf~ j:. 9/79) Lýdia Šl!sty· 
kevtl!o't'a sa tymto osp11avadlnu)e č~tat.,rom 1 J Utorovi sklatJby l ndiäpsk é l étp, 
kttlrého autorstvo . ne!lnpatren'im p j.'Jpfsala Františkovi Emmertovi namieste 
~~~ena Zámeinlka, 

KOLA 

Návšteva na ĽšU 
v Rimavskej Sobote 

Vlani sme v !1USej !H'él· 
vicleln0j l'Ubriko Skola a 
iJUclba UVI:Jl'C] lllll f(Va 
článl<y o ĽSU v Ma rllne 
a v Nových Zámkoch. v 
akcii op!!( pokračujeme a 
d nes prinášmne pohľad 
tlo gemersko-mnlohont
ského mesta Ri mavskej 
Soboty, kde už 30 r o kov 
existuje hudobnú iiko la 
a mú za sebou cllhoroč· 
nú úsp eiinú, no i prel<áž· 
lwmi popretkúvanú čin · 
nosť. O nej, o súčasnos· 
li š koly i o pe rs pekti· 
vach sme sa porozprä va 
li s ri u clitcľko n ĽŠU v 
Rimavs l<ej Sobotu Elví
rou Nagyovou. 

Kedy vznikla vaša 
~Su, čo jej predchádza· 
lo, ako sa vyvl jala po
čas existencie? 

Uncšllít ĽSU zač ino la 
na tniestnom odbore Ži· 
ven )', l<tot•ý existova l od 
roktÍ 1930 a vi.edol ho 
vtedajsí pro fesor huclo!J· 
ne j výchovy no gymn á· 
z iu L<Hiis lnv Lackner. Od 
rok u 1950 sa z n ej s la! 
Me~tský hudo bný ústav 
a viedol ho naclale j L. 
Laclmer. Po puštá lne ní 
vznik la Hudobná š kola a 
po odchode L. LHt:k nera 
za ústrec!né llO inšp e l<lo· 
ra llu clo bných š kôl pre· 
vzal vedenie školy [aZ 
clo r. 1976 ) Tibor Gabo· 
naš . Dne:; má r.Su okrem 
šl,oly v Rimnvsl<ej Sabo· 
te štyri pobočky - v 
Tisovci, Hnúšti, šafáriko 
ve a Jesenskom s polu s 
849 žia kmi. V Rimavskej 
Sobote je z t oho 340 ž ia 
ko v. Fungu je tu odbor 
hudobný a výtvat•ný, leto· 
rý vsak existuje len tr i 
roky (navi; tevu je ho 160 
cle tí) . 

Ki\ždá ikola sa ŕada 
pochváli svojimi 6spech· 
mi a na prvom mieste 
zvyknú figurovať menä 
absolve ntov, ktori usta li 
hudbe vemí profesionál
ne. 

Kul1l:erlný život v na
ŠO ill meste sa oproti mi
nu los ti pocls lalnB z lepšiL 
Pr! hliZn e kažcl ý mesiHC 
su uskuto~ní jeden l<on 
t:ert, väčšinou Ide sku
točne o ko morné poclu
julia (z pt•ie;;tot·o vé llo 
hfa cl lska ), no bo l lu i 
sr<o zo žiliny a KSO z 
Bans l<el Bystr ice. s úrov
iiou týchto lw ncerlov 
sn te veľmi spolw jní. !\ul· 
túrn y cl om je všol{ veľ· 
mi bofové m ies to nit š llo 
okros n éllo ( l) mes t11. 
{Pozn. red.: aulnl'kél lol t· 
to (:lu nku s<L zaviizov<Liii 
ck lu aku skulupuvi n nô 
d ieťtL - v rukoc lt J.Hf,<J. 
[JJ - o cJ pl'HCOVIIf bt•iglíd· 
n ic ko ho d iny p t•i výsli.t <· 
!JH r i l!LiiVSI<OSOIJDlské llO 
lutltúmulto tlutnu !) Oper· 
n é predstuve niu sn tu 
vô bec nu ntô 7.1! usku toč · 
ni ť, hoci po<l 111ionky zo 
slntn y Ms !JO IJy IJoli, u j 
Ylllljt!lll ... Tun<IJŠÍ MsDO 
vyv íja si<U toť: ne ve l'!< (L 

ini c inl ívu hlav ne v pos
lerlnom obdobi, od ked y 
oblasť vázncj hudby ve
clio naš u býval(! učilol· 
ka E. Puszlayovú. Pracu· 
je tu Klu b v<1Zne j Intdby 
a nad l<oncc r!H mi majtí 
rOzne inš ti túc ie pra vide l
ne patronáty. Tý111 sa 
p oclslatne zvýiii lu núv · 
stevnosť. 

Ako s a' po(;lieľa vaša 
škola na 'hudobnom ž i· 
vate mesta, č i už pasív
ne ( návšt~vou, propag<i · 
c iol! h udobn ých poduja
ti] ·a le bo aktivne (usku
točiíovaním ' · koncertov 
p~·e verejnosť)? 

N11ša ško la veľm! dob· 
r e spolupracuje s MsDO, 
vzá jomne sa podpor u je
me, nap'rlklacl r:šu za
bezpeči .programy , pre 
kultúrnq-poliUcké · . ak· 
cie, MsDo· náín zase po
skytne miestnosť pt·e 

ld~ký zbor o lo uZ ni~ 
je jednoduc hé ... 

Z vašej poslednej ve ly 
VYtJi ýva, ~e nie je fllhké 
získaf pedogogické kf1d· 
re a predsa vieme, r.e 
podslplnou podmienkou 
lll'e : úspesn (L pedugugic· 
ll íL prácu je kvalitný pe· 
d a.góg. 

Nai'>a ĽSU ~ pobočkflllli 
mu :j5 u čl leľov, ;c lU!lo 
1~ nol<vul lfll<ovun ýc fll l, z 
ktor ých sl le n l ľ<LJ!l tlu
p l iw jú vzde lanie. f'WJ• 
VliČSie JlBI'CHDI O 11Cl<Villl
[il<OVéll1 ýCll p8liugóguv, 
l< l ori v~wl< élll i LLL~ Illii' Ú 
ZUUJUill tiUp iLLif Sl Vtli~
lanie, je na nai; ic lt pu
!Jul:l<ac lt. Pn~ ilusli'ÚCILL v 
Sili'fll'ik(I VI! <;(J ZtJ 7 UČI

IdoV sly r til 111~ [\ Viiillii<O· 

Vi ll ll, v l luusli zo () trli· 
JH, CO [)Uilllll ltUVOl' l l O 
urovni pracc. Kvu! l llkll~ 
Vi!IIU Bd lil'mlu je pn ue· 
dustutlw prucovnýelJ :;U 
prul<ticl<y takme r netnož· 
n é zís lw ť. Uvplyvi\ttj ťt to 
v~ak i da lsiu pr e kalky, 
- netloslu lol< lJy luv, tuk· 
mer n ijuM: präcovné prí· 
ltá\i losll pru cl t•uhóltu z 
Jl la ll ~l!lov. Ale lo u :l. na 
tomto mieste nev yt· ie~i
mc. 

Aký ch arakte r by mala 
lJUdľa vás mať špcc:itHna 
h udobná škola, akou 
cSU u nás je. Mali by na 
nej studovať len Výl'8Zné 
perspektivne ta lenty a 
na všeobec né ltlldobné 
vzdelanie by sa malo 
viac pamätať v zoS, a le
bo by mala ĽŠU spliíaf 
l'unkciu pomerne masu· 
vej inštitúcie, na ktor e j 
by dostá valo zákla dné 
hudobné vzdela nie ver
ké percen to d etí? 

Pripravujú sa nové 
osnovy ĽŠU a podľa nich 
by sa malo vyučova nie 
deliť v prie behu šlúclla 
na pri!JI'avu p r e profe -

,. stop'áJnu tll:'á:Tltril- n'B [1D

s ky.tmltle kvalitného zá• 
klaclnéllo hudobného 
vzde lania. S takou to kon-

Z odchovancov našej 
s koly sa profesionálne 
zaoberá hudbou clo 30 
HIJsoJventov, ktor! ukon· 
čili konzervatórium, 
VSMU čl iný typ vys okej 
hudobnej š koly, prípudne 
si zvolili za s voju pľofe
s iu mu~lkológiu. Pocl1o
píleľne nás Leší, že t!to 
ludia získavali Základy 
hudobného vzdelania 
práve na našej sko le . 
Spomenula by som aspoií 
mená M. Lapš&nský (štu· 
cloval na našej š kole l1us
le), ďalši klaviris ta P. 
Líč ko, teraz asis tent PF 
UK v Nitre, B. Pavle nko· · 
vá, absolventl<;a VSMU 
- ka tedra lmdobnej teó· 
rie, k lOL'á sa vrátila na 
našu ~kol u , v. Žitná, re
d ak torka Hudo bné ho ži· 
va ta, N. Gáborová,Lack
nerová , riaditeľka ĽSU 
v Bralls lave a dalšL Má· 
me však veľkú L'adosť, 
ked sa nám býval! žiaci 
vrátia učlf do našej ško· 
ly, tam najlepšie vld!ine, 
ako žneme ovocie vlast
n ej práce. 

Zäbcr z absolventského kon certu žiakov ĽŠU v LU· 
mavskej Sobote. · · · 

Južn é okresy Stredo· 
slovenského l<raja p a tria 
medzi tie, voei ktorým 
má naša spoločnosť ešte 
stále vera dlhov. Kultú· 
re sa tu dad, myslim, 
dosť málo. Konkrétne vo 
vašom meste prakticky 
niet dôstojného kultúr· 
neho stánku, zäjazd 
DJGT z Banskej Bystrí · 
ce je iste zl'iedkavós(ou, 
lepijie to nc;!bmJe ·l!ni s 
orchestrálnymi konceL'· 
lamí, l'l!latívne n~jlepšie 
podptlenky nájdu komor
né konce1•ty. Iste nie s te 
k~;~mpetentní apalyzovaf 
tiRtll problémy, a le ne
verím, že Si!- nedptýl<aj(l 
i jtvallty ~i efektívnosti 
vašej pedagogickej prá· 
ce. 

vše tky nnse a kcie. Po · 
d obne ĽŠU prepožiči avH 
učebné mies tnosti pre 
nácviky ženského spe
váckeho zboru pri MsDO 
čl fo lklórn eho :;Oboru 
Ri muvan. Za cl anýc iJ 
podmienok l'OIJí naš u 
škola maximum. Nieke· 
ely máme v priebehu jed· 
ného mes iaca nž 7 akc!L 
Na koncerty, usporiad a
né MsDO, sa mozrejme, 
učitelia našej š koly pra
vide lne chodia. A snaží· 
n1e sa pritiahnuf sem i 
našich žiakov. 

Vyhovujú priestory va
šej budovy kapacitou, 
vybavením potrebám 
školy? 

Pries tory n (t rn n esta · 
čia. Hlavne by sme po· 
trebovali as poií jedn u
civEl vl.!čšle miestnosti. 
kde by sm e mohli v y
učOVélť súbOt'OVÚ ln•u, 
l<tol'á mo 111 e ntálnc na j· 
l(!) pš ie reprezeptu je ško· 
lu, okres, lebo práve ta
kéto program y sú naj
viac žiadané k najrozllč
n ejšlm kultúrnym ak
c lám. Chceli by sme mať 
kvalitný dychový žiacky 
or ch ester, čo však vyža
du je súčasne rozšlriť uči · 

c~pciou súhlasím, no 
ĽSU by nemala su plovéJť 

to, čo sa zamešká na 
ZDŠ, na k torej by mala 
by t podstatne vyššiél úro
v~ii hudobnej výchovy. 
Tym by dostali vlastne 
vgetky de ll aspo ií mi ni· 
málne hudobné vzde la
nie, tak ako je to napL' l· 
klad v Maďarsku. 

Iste odobel'li a j vaša 
škola náš časopis. Näj· 
dete v iíom vždy niečo, 
čo väs zaujme, čo s l ra
di prečítate? čo by sa 
n~ohlo zo strany koncep
Cle Hudobného života 
PL'c vašu potrebu zmenil' 
zlepšiť... ' 

Radi sl prečítame, čo 
sa v hudobnom sv1He 
olmlo nAs de je, ale, po · 
ciloptteľm~. najviac nás 
zaujímaj ú člá n ky. v kto
rých niijd eme pod ne ty 
pre vlastn lí prácu Viac 
pries toru by ste mohli 
venow1f p roblé motn 1:su. 
ľudi 11 rn aj1í cloh ré pod ne
ly, radi sa poučíme. Na
pl'lklad časopis Hud ebnt 
nástrc> j l'1 111<í cyl<l us pred
nášok al<a vyučova ť hu. 
dobnú teóriu. TakétD 
čl ánky sú vždy vltanG. 

VJERA ZITN~ 



feseph Jiaydn. Olejomaľba Ch. 
t . Seehasa (1785). 

,,Nezabudnuteľný skladater, 
[ oseph Haydn, nie ;e viac me· 
dzi nami. Narodil sa v roku 
1730 [l J v Rohrau, dedine na 
1•akúsko-uhorských hraniciach. 
Jelzo otec bol kolár,· syna 
umiestnil ako speváčika v kos
tole sv. Stefana vo VIedni. V 
16. rokoc/z opustil Haydn túto 
ustanovize11 a nastúpil dráhu 
nesmrteľnosti plnú umenia a 
slávy.! Ako velmi oslávil svo
iu otčinul Zomrel zbaven.Q síl 
31. ma;a vo veku 79 [l l rokov 
vu svo;om dome v Gumpendort 
vo Viedni." 

PressiJurger Zeitung No 51 zo 
d1i a 14. jú la 1809. 

Slovami nekrológu, ktorý 
uverejnili bratislavské no

~iny Pressburger Zeitung, si 
pr ipomíname 170 rokov od 
s mrli Josepha llaydna - jed
né ho z mtjvučších tvorcov llu
dolmej kult(try. 'Nemáme v 
ťunysle pripomínať prínos j. 
Hayclna pre európske dejiny, 
hudby, ale chceme sa skôr za. 
myslieť nad jeho významom 
pre dobovú hudobnú kultúru 
Slovenska, a to vo svetle naj· 
novších pramenných výsku· 
mov. 

Dnes už niet pochybností o 
tom, že z trojice vieclenskýcll 
klasikov - J. Haydn, W. A. Mo

.zart , L. v. Beethoven - ma" 
la najväčší význam a vplyv na 
vývoj hudobného klasicizmu na 
Slovensku práve osobnosť a 

. hudba Josepha Haydna. 
.._,_ J f'l,aY.$!!1 s a p_o~~ na pro
. 'filovaní hudobného života El:a· 
·tislavy práve v období, keď sa 
táto stala na krátky j;as po
p r i Viedni význaJ)mým politic' 
-kým a kultúrnym centrom mo
Tiarchie. Zvlášť prajným obdo
·bím ·histórie Br atislavy, ktoľá 
·hudobne prezentovala Ullorsko, 
bolo tereziánske obdobie; po
cas neho sa mes to s talo akým• 
si odclychový)n miestom vie
denskej š fachty. Casté návšte· 
.vy Marie Terézie a je j dvora 
na Bratislavskom hrade, kde 
od L'Oku 1766 sídlil zať cisilrov
n e j a miestodržiteľ Uhors ka Al
ber t.' Teší)1sky . so svojou man
želkou Kristfnou, boli príleži
tosťami pre mnohé okázalé di
vadelné a lwncertn.é podujatia. 
'Ai cli\a 16. novembra 1772 sa 
v paláci grófa Antona Grassal
kovicha lw nala veľkolepá os la 
va na počesť Márie Kri~tlny a 
'Alberta Teš!nskeho, na ktore j 
dirigoval J. Haydn tanečné 
skladby interpretované Grassal
kovichovou kapelou. 

Je Iste paradoxné, že časté 
návštevy J. Haydna ako esz te r
h ázyovského skladatefa a ka
p elníka v Bratislave, nie s me 
schopní zatiaľ ná ležite doku
men tovať. 

Niivšt evn J. Haydna v Brati
slave, o ktorej podáva s právu 
})rVý Haydnov životopisec A. 
Ch. Dies sn uskutočnila podľa 
c. F. Pohla v polovici 70-tych 
rokov. Ako uvádza Dies dirigo
va l Haydn na slávnosti pri prí
l ežitosti zasada nia zemskéllo 
snemu, ktorej sa zúčastnila aj 
Mária Terézia. Na dalš t pobyt 
skladateľa v Bratisl ave možno 
nepriamo usudzovať z obsahu 
listu J. Haydna Nanette Peye
rovej zo dňa 5. mája 1786. 

Ako tvrdi haydnovská Jite
tatút•a, d irigoval J. Haydn pri 
bratislavských návštevách ok
r em vlastnej eszterházyovskeJ 
kapely (v palácoch Eszterházy
l'JO na Kapi.tulskej a Niílepko· 
vej ulici l a okre111 už zmiene
nej l\apely An tona Grassalko
viclFt [ zať ft Miku\fíší'l Eszter · 
hiízyho), a j opery - svo je, a le 
aj Iných skladatelov. Dáta uve
d!!!lia HpydnQvýclt di11l by t e
cla mohl! byť súčAsne tiež dáta
mi možných Haydnových náv
štev Bratislavy. 

V roku 17G7 mala v Bratisla
ve premlél'U Haydnova opera 
bUftf. 1·,1',;11 C1111terina", Je} libre• 

to l'!šte v tom Istom rol(n vydal 
tlačou br atisl avský vydavate l 
J. M. Landerer. 

Hlav nt1 záslu hu na tom, ž"J 
mnohé opery ). Haydna 1111ill 
svo ju premiéru nie v Eisen
s taclte , neskôr v Eszterhúze a le
bo vo Vlellni, ale v Beatislave 
mal Hayclnov priateľ Karo l 
Wahr. Ako výbomého herca a 
schopného d ivadel ného riadite
la, povolal ho v roku 1773 M. 
Eszterházy do svojich služieb. 
Tuk v rolwch 1773-1779 pra
coval 1<. Wahr súčasne v Br a
tislave a v letných mesiacoch 
v Eszterhiíze. 

V rámci oslá v patrónky hud
by sv. Cecílie uviedol K. Wahr 
v ro),m 1774 v Bratislave (dva 
roky pred viedenskou premié 
rou!) Haydnovu spevohru "Il 

r dva roky po viedP. nsl{om uve
.dnn! ) IJL'itl i~ lp vs l\ú pre miél'<l 
Hét ydnovho oru lória "Die 
Schtipfung" . V t•oku 1804 za
znelo dielo v Košiciach, v ro · 
hoclt 1825 a o clevtlť rokov ne
skor opiiť v Bratislave. 

Na uvedenie HHy tlnových 
01nsí v BraLislave sa vzťahu je 
obsah Haydnovho viedenského 
listu w cl ľta 14. júna 1802, ]{to
r ý adresoval Mikulášovi II. 
Eszterhíizymu do Bratislavy. 

K významným udalostiam 
bratislnvsl\ého hudobného ži
vo ta patrilo uvedenie Haydnov
ho or atória "Die Jahreszeilen". 
Stalo sa tak '9 roku 1822 záslu· 
hou miestneho "Musik- und 
Sprachlehrer vereln". Dielo bo
lo predvedené v mestskom di
vadle. V tom Istom roku za-

JOSEPH HAYDN 
{1732-1809) 

A DOBOVÁ HUDOBNÁ 
KULTÚRA SLOVENSKA 

Bratislava - palác A. Grassalkovicha 

Distratto" (Der Zerstreute T. 
ktorá vznikla v tom !s tom ro
ku. Noviny Pr essbul:gér Zei
tung zo diia 21. mája a 23. no
vembra 1774 nadšene komen
t ujú dielo, obzvlášť Haydnovu 
núpaditosť v chn n tkterizúcii 
jednotlivých osôb deja. O mi 
mo t·iadnom úspechu hovorí 
fak t, že publiku m si vyžiadalo 
zopakovať finále spevohry. 

Za pľÍtomnosli cisára Joze
fa IL zawelu v roku 1785 v 
Brati slave llaydnova opora 
"Armicla", k tor ej vznik sa spá 
ja s r okom 178::1. 

Hlavnou !H'opngúto rkou 
Haydnových opier v 80-tych ro
koch 18. storočia - ktoré sa 
pokladaj ú za obdobie najčas 
tejš!ch skladateľových návštev 
Br(ltislavy bola eli vade iná 
s poločnosť ]oll anna Erdi:iclyho. 
Jej riad ite ľom bol Huber t 
Ku mpf, di rigentom v rokoc h 
1785-1788 jozef Chudý a po
tom Ján B. Pá nek. V roku 1785 
uviedla Erdäclyho spol očnosť v 
nemeckom znen! operu "La Fe
daltä premiata" (Die beloh nte 
Treue ), skomponovanú v r oku 
1780 a v r oku 178G zazne la 
opera "La vera Constanza" 
(Der Sieg del' Best!lndigkeit), 
vytvorená v r okoch 1777-
1778. Podľa referencií novln 
Pr essburger Zeitung bola pre
miéra na toľko úspešná , že po 
viacerých reprizach sa ju l'OZ
hoclol H. Kumpf uviest a j v na
sledujúcom rok u. V roku 1787 
Videlo bratislavské publikum 
vdaka Erdäclyho spoločnosti, 
ďa lšiu Haydnovu komickú ope
ru skomponovanú v r oku 1782, 
.,Orlando Palaclino" (Roland 
der Pfa lzgrafl , k torú do bová 
kritika označila za uwjstrovsl<é 
die IQ. 

V Bra tislave nczl)znievali len 
operné diela !. Haydna. Na aka · 
démii usporiadanej diia 14. 
marca l7B4 prvclniesol orches
ter A. Grassalkovlclla bližš ie ne
označené Hayclnove symf6ni f!. 
V týchto súvislos liét ch pripo
meňme, žt;~ po smrti M. EszteL'· 
házyho a po r ozpustení "je lio 
kapely v roku 1790, s a právr. 
Antori Grassalkovich pol{úšnl 
získať J. Haydna do svojich slu
~ieb. Haydn však dal zamieta
vú odpOV'3 cl'. 

K velkým udalostiam v ZlVO
te mesta patrila Y. ,roku l 80:L 

znen v Ko'!:ttňer ·sv: --'frO')ice-.-v-
Bratislave ,,Die sieben Jetzten 
Woi·te unsercs Erltisers am 
Kreuze". To to oratórium poču- . 
li v trnavskom univerz\tnont 
kostole už v r oku 1808 a po
tom ho uvádza li každoročne. 
Po roku 1833 interpretovali hu
dol.mícl tmavského Hudo bného 
~polku aj Huyclnove symfónie a 
Ne lsonovu omšu. Al<o vidieť, 
uvádzanie diel J. Haydna ne
lJo ln len doménou Bra tislavy. 

Propagáciu Haydnovhn diela 
zabezpečovali na s tránkach no
vín I' ressburge1: Zei tung ozna
my lJralislavs kých vydavateľov 
a obchocln ílwv s knihami: J, 
Schaurr, c. G. Lippe r t, K. Fäln!
ricll a L Viac-menej pravidel
né informácie Pressburger Zei
tung o pôsobnosti a diele J. 
Haydnn, s ú doldadom mimo
r iadnej obľ uby, ktorú u nás J. 
Haydn požíva!. Treba povedať, 
že ta ke j popula rity, · ako J, 
Haydnovi, sa na st ránkach 
zmienených novín nedostalo 
žiadnemu inému sl<laclateľovi. 

Z haydnovských notových pa
miatok, ktoré sa zachovali na 
území Slovenska, predst avujú 
tlačené skladby ol<alo 125 opu
sov. Sú to symfónie, sláčikové 
l< vartet(t, klavlrne triá, sldacl
by pre klavír, rozsiahle vokál
no-inštru mentálne kompozície 
ako s ú oratóriá, omše a rp.d 
d alších chrámových, ale 1 svet
ských diel. Prevažnú časť pre
zentujú tlače viedensk9ch vy
davateľo v. K zvl{tš ť cenným 
patria mnolié prvé vydania 
Hayclnovských diel. Väčšina 
tlačených kom.pozicií J. Hayd
na je spätá s Bralislavou. Cen
né sít všal< aj pa mia tky z ostat
ných slovensl.{ých lol{a lít, z l{to
rých chceme vyzdvihnúť Nitr u, 
Banskú Sliavnicu, Košice, Tren
čin El UlJrovec. 

Viac ako dve tre tin y vilet
kých, na území Slovens ka za
chovaných 1:1 znlittľ evi.clova
nýc h haydnovskýcll prameiiov, 
l voria odpisy skladieb Josepha 
Haydna. !f'h zoznrttl't je clt•uiw• 
ve variabi lnejší a ko súbor 
haycl novskýc h tlači. Z odpisov 
I-Ta ydnových kompozícií, k tm•é 
sú datované, spomenieme od
pis Antifóny z roku 1785 
(skomponovaná bola v roku 
1771 ), Symfónie z roku 1798 
,(skomponovm'lá ,~, l'oku 1791 ), 

viAcerýcli omšovyc1i oii!T ~ l'O
Jwv 1802- !808 (sl\ ladiJy vwtl\ · 
li v rolwcil l 796 a 1798) a ora
tória "Die , Sch()pfung" z roku 
1804, klo ré dokomponoval au-
tur v rok u 1798. · 

I< hh;toricky na jcennejším a 
súi;nsne na Slovensku zattnľ 
najs tarš ím datovaný m odpisom 
diela J. Haydna, patri odpis 
Sinfonie (Hab. I:17 l vyhotove
ný v Trenčlne v roku 1765. Po
elfa údajov A. van Hobokena 
vznikla tú lo kompozícia okolo 
roku 1764, pričom vyššie spo· 
menutý odpis Sinfonie je sú
časne a j prvým zatial známym 
najstarším odpisom skladby, 
k torej au tograf sa nezachoval. 

Medzi notov ými archívmi, 
ktoré prechovávajú odpisy d!e l 
J, Haydna, t r eba zvláš ť vy
zclvillnút Arclllv rodiny Zay z 
Uhrovca, l< to rý okrrm1 iného za
lm 'iuje najstarší datovaný [ori
ginál dielu sa opäf nezacho· 
val l odpis (vyhotovil ho Hayd· 
nov kopista Joseph Elssler 
s en. ľ Symfónie .,Maria 'ľbere· 
si1:1" [Hob. 1:48) z roku 1769. 
Unikátnost tejto pamiatky [ob· 
javil ju d r. P. Polák, CSc.] spo· 
'číva nielen v tom, že uhrovec:· 
ký odpis Symfónie patrí k naj
cennejším a tým k najautcn
tickejším odpi~om diela, a le je
dinečnosť objavu tkvie i v tom, 
že presné datovanie tejto Sym
fónie [A. van Hohoken uvádza 
r ok vzniku až rok 1773? l sa 
stalo významným prínosom ku 
chronológii Hayclnovej symfo· 
nickej tvorby. 

Zásluhu na iíírení Haydnov· 
ho 11kladateľského odkazu mali 
u nils priatelia a .žiaci }OIIepha 
Hayd na, ktorí pochádzali zo 
Slovenska, alebo tu pôsobili. 
Okrem už zmieneného K. Wah· 
ľéL spop1enierne Mikuláš a Zmeš· 
kala (1759-1833) , rodáka z 
or avských Lešt!n, ktorý sa v 
roku 1785 usadil vo Viedni a 
pôsobil tu ako úrad11ík vieden
ske j madarskej dvornej kance
lárie. M. Zrneškalovi, ktorý bol 
znamenitý violončeUsta a bol 
tiež kompozične činný, veno
val J. Haydn v roku 1800 nové 
vydanie troch ,.Slnečných kvar
tet". 

Z dalších hudoj:míkov l'lložno 
uviesť Petra Fuchsa (1753-
1831 ), najpr v hl).dobníka bra ti· 
slavského orchestra arcibisku
pa Jozefa Batthyányiho a od 
roku 1781. člena eszterhá.zyov
skej kapely v Eszterháze, teda 
kapely, kto.rú viedol J. Haydn; 
\:falej F'ran'tiš'ka Mrawa [? 
1786 ), · Františka Xavera · Mar· 
teaua (Hammera] a Karola 
Franza ~ lmdolmikov e~zter

házyovského, potom batthyá. 
nyiovského a gt·assalkovichov
s i<ého bratislavského orchestra. 
Napokon sa zmienime ešte o 
dvoch Hummelovcoch, a to o 
Johannovi Hmnmelovi - otco
vi (*1754) a o jeho synovi Jo
hannovi Nepomukovi Humme
lovi (1.778-1837]. Johanna 
Hummela - otca spoznal J. 
Haydn prostredníctvom brati
s la vs ke j kapely kniežaťa An te · 
mt. Grassalkovic lza, ktore j bol 
ten lo začas členom, Johann Ne· 
pamuk Hummel bol zase naj 
prv žiakom J. Haydna a v ro· 
koch 1804-1811 na Haydnovu 
intervenciu aj jeho nástupcom 
vo funkcii eszte rl1iízyovského 
skladatefa a kapelníl\a. Oboch 
sklaclatelov viazalo úprimné 
prlRteľstvo, čoho pre javom je 
aj Hummelova dedikácia Kla 
virnych sonát op. 13 a op. 15 
Josephovi Hayc)novi. 

K Hay4novým ):iakam patrili 
aj Pavel Strpel< (1777-.1820], 
ktorý si v Brfl tislave otvoril 
obchod s Jmclobninami., johann 
Nepomuk Fuchs [1776,....,1839) a 
Johann Spech ( 1767~1836 ). 

Počas bratislavských pobytov 
prišiel J. Haydn nepochybne do 
kontaktu - i keď to uiti!ll ne· 
môžeme dokázať - aj s ďal
ším! vynikajúcimi hudobníkmi, 
ktor! v tom ča~t;1 v Bratislave 
pôsobili. Do qvally prichádza 
predovšetkým skladater, kapel
ník J. Batthyányiho a organis
ta dómu sv. Martina - Anton 
Ztmmermann (1741-1781l, 
ktorého symfónie ctokopca za
mieľíali s Haydnový!Ui. 

Z kapely A.' Grassllli<Ovicha, 
s ktorou bol J, Hétyd!l v 1-íl!lll
tal\ te, spomenieme ~ ~~la4<Hel'á <l 
výkonného lll).dobního Kurz
weila. Zvlášť treba upozorniť 
na komponistu, dirigen ta a vy
nikajúceho tympanis tu kapely 
- Juraj<~ l'Jpt~ec)\ého (1745-
1819), )<to rý j ~;~ Zltiimy tle2 
úpravami Haydnových !!lei 
[oratórií " Die Schopfung" a 
"Die Jahreszeiten" l pre dycho· 
vé nástl·oje. 

Klavirista, pe:dflgóg a l<ompo- , 
nis ta František Rlgler [ ? -
1797? l ; ktor~ do svojej ~la vil· .. 

nej školy zafir.Piul af Hayí!z\o• 
. Vf) 1\0illpD:(.ÍC!e i\ sk!ltdetd 
F'ranlisek Xaver Tost (l75d-
1~29 ) . n~Jbo~i .~lel)ml žiadnen~ 
zo spomenutých IHJdobn)'ch te
lies, s ktor.ými 1-tay~!l v Bt.·_a
lls lave l>polupnlCOV!Il. Ich vý
znam a postaveqle v hucloll· 
nom živote mesta však nielrnn. 
nevyl učujú, ale skôr predpo
klada jú ich ú časť na dobovom 
haydnovslwm kulte. · 

Haydnovský k ult v Bratisla
ve rozví jali a1 dalšf hudobní· 
cl: skladateľ, f rantlská'n Ge \!· 
dentius Dettelbach (1739..-. 
1818), organistka a sklada tel
ka Stanislava Seycllová, skla• 
clate!, kapelník dómu sv. M<~r
tina a zbormajster brati s lav· 
ského "1\irchenmusil<verein'' 
jozef Kumllk [1801- 1869l a 
mnohl iní. 

Zo zachovaných pramerwv 
obcloiJJa klasicizmu vie tne, ž" 
v ostatných s lovenských loka
litách sa na šíl'eni Hayclnov(lj 
tvorby podielali mnohí hudob· 
níci: vo Veľkých Levároch Jo• 
zef Lang cr, v )u re pri Bratí• 
slave Imrich Fischer, v Trnave 
sklada ter a člen rádu fr an tiš· 
kánov Václav Malinský. Najvý
:ma)lmejšle hudobné stredisko 
Pova7.ta - Trenčín, pa tri k 
najbohatším dobovým nälezis· 
ká m hayclnovských pamiatok 
na Slovensku. Zásluhu na tom 
mali miestni hudobníci · • ján 
Ambra [1718- 1804). skladateľ 
Augus tín Smehlík (1'764~ 1.844), 
Tobiaš Fr antišek Fučík, kopis· 
ti a lnterj}reli. J~n Tomassl a 
Jozef Llbay a mnohí iní. 

K šíriteľom Hayclnov1lJ tvor· 
by v banských 1nestáeh stred
ného Slovenska p~trill najmä 
banskoštiavnický organista a 
skladateľ Ján Jozef Rlcllteľ 
(1724- ? J a v neskoršom 
obdobi banskobystrický Anton 
Gutvlll. 

Propagá tormi haydnovho kuJ; 
tL~ llli Spiši boli najmä kežmar
ský regenscbori Matej Ján 
Steinert, organista v Ľubici Ka· 
rol Heningmr a vedúci chóru 
v Spišskom Podhradí Jozet 
Ivanko. 
Tre b;;~ tiež pripomem)ť, že 

kompozície I- Haydna našli vý
značné uplatnenie aj v hudo~· 
nom J'epertoári šlachtickej ro· 
diny Ostrolúckych so sídlom v 
Ostrej Lúke. 

Akl!l interpret, publicista na 
stránkach viedenských a Iip· 
skýcll novín Allgem.eiu~ MJ,lsi• 

.. }(aliscll~ Z:e'ltung- -a airu or ga.Jll" 
,z.átoz: · llUdO!.lllého ·života Košíc, 
šíril sve.~ké a chr&mové sklad• 
by J. li~/dna košický t•egen
schori a skladateľ František 
Xaver Zomb (1779-1823l. V 
tejto tradícii pokračovali jeho 
nústupt<;Ovia Jozef Janlg (1782 
až1837) a neskôr Fr~ntišek 
Auszt. 

Na záver nášho pojednania 
o )osephovi Haydnovi treba 
kol)š tatovaf, ze z trojice r epre
:.:entantov hud[:Jy vrcholného 
k lasicizmu mala prl,i.ve osob· 
nosť a tvorba J. H11ydna naj~ 
viJ.čš í význam • vplyv na for· 
movanle dobového hudobného 
diania, hudobného vkus u, tn· 
torpretučnej úrovne a kompo· 
zičných snažení hudobnlkov 
pôsobiacich na Slovensku v ob
dobí klasicizmu. Kým silný 
vplyv tvorby J, Haydna, evi· 
dentný na celom území Sto• 
venska už od GO-tych rolwv 18. 
s toročia pre t~;vával po začiatok. 
dt.•uhéllo desaťročia 19. s toro
čia, významné pôsobenie !md· 
by W. A. Mozarta možno s le· 
dovať na s lovenskom teritóriu 
preva~ne až od 90-tych rokov 
18. storočia. Kult BeetllOVEll10• 
ve j tvorby, ktorý mal s tlnejú
pe tendencie najma od .20-tych 
rokov 19. storočia, bol až na 
malé výnimky sús tredený pre
Vt~žne na Bratislavu. Cestami 
vplyvu a prejavom obľúbenosti 
J, Haydm~ bol! nielen mnohé 
premiér y jeho diel realizované 
prAve v ~rutislave, množstvo 
u nás zachovaných Haydne
vých 4iel, ale a j pohotové uvá• 
clzanifl jehe skladieb na celom 
slovenskom t E)ritóriu. Azda paj• 
významnejším je fakt, že Hayd• 
pova tvorba neznel!! len v pro
s tredí šľachty a mešt\<mstva 
vi')čších dobových ~ultúrnych 
centior, P.lll prostredníc tvom 
vidieckych chrámových pro· 
dukcii (které na Slevensky pl
nili vlastne funkciu koncertov ľ 
p1•enikala medzi najširšie Vl's t
vy poslucháčov na celom úze
mi SIQvens ka. Formulovať kon
l)rétne pre javy skladaté ľskélw 
vplyv1,1 Jos~pha Haydna na 
tvorbu skladatelov· pôsobiacich 
na Slovensku v tomto óbdObf 
by bQio za súčasného stavu vý· 
s)<umu predčasné. 

DARINA MODRA 



SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 

19. a 20. IV. 1979 

Večer so Slovenským komorným orchestrom na 
22. abonentnom koncerte Slovenskej filharmó nie mal 
črty príbuzn é s pred clli'idzajúcim vystúpením tohto 
súllol'u - v sn a11e propagovať doteraz ueuvúdzané 
skladby a dramaturgicky vyvažovať opusy barokovej 
hudby s tvorbou 20. storočia , v snahe poskytnúť 
väčší pries tor sólis tom i Bohdanovi Warchalovi -
di l'ig en t.Gvi. 

Ta k a ko na marcovom koncerte , a j t eraz clóstal 
sólis tick ú p ríležitosť jeden z členov SKO. Alexander 
Catarino predniesol sólový pa.r t Koncertu Jlr e čem
b alo a sláGikový orchester C dur C. Ph. E. BaclHt. 
Na pódiu SF doleraz n eprogi:amovan é dielo mu po
sl\y tlo vhodné pole pre demoúštwva·nie vyspel ej 
tuchniky, pre využitie muzikantskébo temperam'en 
iu i pre dôslednosť stavebného .nadhľadu . MqJe j 
spol<ojn'í sme mol1li byť jedine s registráciou: je j 
V~'S l DCikom v st rednom aclôgi u bol· m iestAmi meiH!J 
kvalitný' a vyrovnaný zvuk. 

Sy mpatická Ju hoslovanlw Tinka l\iuradoriová su 
predstavila vo Vivaldiho Kouccrte pre flautu piccoln 
a sláčikový orchestlH~ C dur a v Balade pre flautu. 
sliíčíkový orchester a klavir ocl s vajčiarskeho au to
r a F. Martiua. Mut·actol'iovií je lnúčkou s pohyblivou 
tec hn ilm u, s dobrou, nie však bezchybnou intona 
ciou . Mú ale zatiaľ určilé rezervy v o blasti vypt'<·L
covani <J u pes trosti dynamických odtienkov. V jeJ 
výk one dominovali predovše tkým muzikantské kv<t
lity ; p rek vapilo vysp elé a p evné držanie tempovr·oi 
te ti vy. 

Sprievod obidvoch só listov, vcľaka Warcllalovy,H 
muzik antským a dir igfmts l< ým kval il r.ím, doku ment u · 
va l vysok)' t echnicko-ume lecký štandard a pohu iiJ 
vos ť orcb es tra. Škoda, ~e s ólové čemiJal o pl-r-! p ľi· 
Jišnú zvukovú priebo j nosť orchestra m i t~slarni clo~i 
za nik alo , to vš ak je pr ipomien ka, ktorá je osti n<íto m 
h odnotenia v pods ta te k étždé iHJ čembalo vého kon 
CHr tu s SKO. 

lnterprc túcii Concertu in D L Stravin ského IJ y smP 
mo hli vyčílať na clraciBnost zvu kovo~ ti JHt (tko t· e l•: 
gancie a vzdušnosti , ktorú s i c lHtral<te t· te jto s klad 
by vyžaduj <!. Pó vodný in te r pre tal:ný štýl, pokiaľ Wa t'· 
c l11.ll vi edol teleso ako pr imá riu s, pripom ína lo p od n 
niu Concerta gro~sa e mul od G. F. Hiindla - IJ<J 
r okovým piitosom, racl os ťou z muz.icírovania , uvoľnt~ 
nosťou a presvedčivosťou výt·a zu. 

28. a 27. IV. 1979 

Na tomto koncer te vystúp il Sloven ský filhannu 
Jtir.k ý zbor so svo jím nov ým Zil01'111 U)St rom Lubomi
r olfl · Mátlom. · Pu iJ!iku m su síctl spo t·acl i cky slr fJI.ú V<.t 
~ výs led ka mi .Mútlo'vej kvaJ'itne j prúce pri pt·e<lvd\ 
ci ;(.ani vokálno-syrn ľonic l\ ý ch clie l, a le jeho dirigeu t
ský , či l epsie pov-tl{..S,i~lé , zb~rm~jstrovs l'ý ? ellllt tla 
min u loro čných 81-JSY'~a vo ľesttvälovom vtre akos i 
m!m otwl dostat do zasl tíženej puzor nos tL Pre s vo j 
k oncert s i Máll vylJra l nie ľa hk ý program: novo !W
stu cl uval Stravinského Sv-adbu ô v SFZ pre miérova! 
technicky , výrawvo i lw n cepi;nf! núročn é Hachuve 
Motetá Jesu meine Freude, BWV 227 a Lnbet den 
Hern a lle He iden , .RWV 230. 

Postrehy vyalJstra lw vané z M.á tlove j 'inl.t, l'pre\äci8 
p oh tsi m sa pouzi ť ako mozaiku, z ktore j by sa rla ii 
postLhnú ť a.spoii. ni ektoré c:r ty j t~ho umelec kého p rot l 

Ju . Mátl pôs o lJ'f na p ódiu s ympatic ky - urne lee ky J 

ľucl~ky. )f) l:w vystúp e n ie je (Jôstoj né a p r ezrii dza vnú 
to rnú di sciplinu, s kl'Dmnos (, e ud zia je nlll vonkaj š ko
vosť , pátos či Wätrál n osť . Toto sa pn~mie ta a j c1o 
Má llov )reh dir igen tskýc h g es t, ktoré ''Ú striedm e, z re
te ľn é a uta jujú istú vnútornú ~il u , pnvnost rytm u. 
Pus ta vtm iH z iJormajslt'i t Zl'ejme viedlo Máli a k pl'f
ll~n 8mu p reťe t· ov.a n iu vo káln e j z tozl' Y v Strav i nsko m. 
Ce llw ve sa cliétlllf:!tni l ne o!l klo ni't od zvyčajn é l'Io z<lô· 
raZiwvan ía ruclim en tú ln os li, zvn lHJVf: j dra vos ti a 
upn•tl nos tíuwa l zvu lw vo ku l tivovane j~ iu podobu IHl j 
m iJ tt in :itrumenlt! ln o!Io s pr·i<~v ot:l u , k l:o t'ý predstavu jú 
1j ki <J vi rv a b ill·tkov na b i.c icll nústr ujo t;IJ. S l.raVi )J 
sluj tu ~y%adn je a j od klavírov sk ôr plnm1ie ľunkc·ie 
bic ích rnist rojov, Mii tl v snalw uprPdnostniC spe v , 
chúpal sp ri.cvo d v poclma ľov[tViiGt;j l:n n kC'i ~. j e to za 
u jim avé, sú časne vš ~ k aj di sk tita biln é_ Ut·ow:ií rw 
stuclovania bola :wmnenit á, súllrll ap ar[J t:u účinlw 
j(\CiC.fl s poi'a h llvú, mJbolí vä i:šie výkyvy Gi stopy ner
vo:r.ity . Na p n:dvecl ení s a podin ľali č eskí s peváci -
liHpranistka Vlasta Ml.ejnková, a ltistka Anna Baaro
vá, t.enorista Miroslav švejd a a basista Richal'd No
vfí l<, kvartP.t.u pr1ld.stavitei'ov mlad e j slovenskej kla · 
viristicl<e j generá cie - - Jozef l\ilík, Pavol Kováč, Já n 
-a Eva Salllyovci , !!'alej hráči na bicie nástr oje -
Karol Aža lt ovič, Ja r oslav Š tefček, Emil Ante!, Stani
s lav l\iôcik a František Rek. 

Do p t' ipravy r ozsia hl yc il Bacho vých molet vJožil 
Má ll i. ziJDI' n em;íl o pocti vej pr áce. Zúročila sa na j
mil v nHesti!C fl vúžnych , lyr ick ýc !J, ale aj lw loralúry 
s ét vy· ;:na čovnli vysok011 úr ovríou. Do kone{:ne j podo
b y, a del(Vútrt ej veľkosti t ých to elle!, vy llr ús'i lít to 
in t t>.rp retäci u cas a odpúta nie sa s pevá kov o cl tech-
nick vclt näro kov, 1\'lo ré partitú ra od n ich vyžnd uje . 
v mcJtete BWV 230 ne bo la an'i súl1ra s orga n om ideál
na. ZrE:jm e ju zapríčinili m alé sprevádzač~ké s kúsH
nosti A. Zúr ikovej , nezohľa.diío va ni e časov ého one· 
slwrovania · zvulw zapríčin eného me chanik ou n ástr o
ja. 

Dramaturgick y za u jírnavý, vyna liezavý a i nterpr e
ta č ne h odnotný program vhodne doplnilo vystúpenie 
ml orle j a m biciózn ej organis tky Anny Zilrikovej v 
Dvoch skieách Marcela Dnp1•ého a v Očenášových 
Troch portrétoch. U Duprého dominovalo Zúrikovej 
zamer ani(j sa na precíznos ť technick ého vypracova
nia, na vyzdvihovanie k t·ásy d e tailu . Očenáš v yža
dova l ocllign ý pr!stu p - zamer anie s a na ce lkový 
ú-th sl<larllly. Ak uvážime p odmi.enky, v a k ých s a 
n aš i or gan isti pripravu jú (obmedzen é m ožnosti cvl· 
č eniu na n il s\ro ji ) a z toho zorného u hla h odnotlme 
Zúriko ve j výkon, mu síme vyslo viť je j huJ v~soldl 
U.llnanie. WUDlMI& čltiK 

NOVÍ ZASLúžiLÍ UMELCI 

Snímka: L 'ľeluch 

Zdenek Macl1áček 
Ctle lenitn t itu lu "Zas !ú z tl ý Ltt nt: le c " /,denkovi Mu c h<i c

kovi , ~ót cli l'ig r:n tovi sp() Voh r y No veJ scén y v ll ru liSld· 
ve, d os i. (IVH Sét ;wslúzDnólw oce n en ia unw lt:ckýciJ kva iít 
ni elt·:n JC:Ilo sauwlné: I!O , a le i llltclouno -d rama tickúlw ž<í u-
nt , kto rý rup n!Zentu je. LuiJo o b l asť ttudobno-zá bav né!to 
d ivucllu, ktoré ntc:I d ivi.i kovJ s prostrei!lwva t vl;usn ú. in · 
tt~ ti ge ntnú zú iHIVU nu úr ovrJi doiJy, je eiile i dnes rn no · 
l1ý ttll povuzu var•ii za čosi dr ulw r äcté, cl iv nic menejcen
n é. je a j Muc ll l'tčkuvocl Z<i slu lwu, zo zo rn ý uhol polll'a fiu 
na l (t lo o !J ta~ť s u :~, acína p os tupne meniť , že a j h u do bno· 
z i:\ llavné divad lo začína čoraz viicšmi naclo iJúda ť na 
vú2nos li. Už 22 r o ko v z pos tu iiéfclirigen tét s pevoll t'Y 
Novt; J sc6n y v Br iilislovu -;po luvylv[tra u mt-)le cl<ý profil 
n il) lt·!l t tol1t o s úiJO ľ ll, ale; spu l u t t t'č uj e étJ vývo jové cest y 
cr:iúllu MtslJo lrudol.> lw -útlmvnélw ctivétrl i<t. Divad la, !<to
ré lll éÍ !18plll'l-erne P<íEi, ".k-lctll'é-t+t·tl- WZUilli·fl> -htcw emu Ve llU 

]8 cr~.ý SVOJ ta te n t a cas. 
Dlh)<· je zozntnn ' clie l , !Úoré počas svojho nep r e tržité 

to pósobe niu nu Nove j scéne nailtu clo vt!l. Na pa lete jeho 
hudobn ých našt udovan í stnccl aj CJ sa l<lasická i s účasná 
operet a, lJuclocnú lw mé tlia, s pevuhr a a muzi k<'il na ]róz
ne jsej núr oclnej i štylovej proven i enci <~ . Pri ic!J n aštu
dovaní p re ukát.a l vyso l<ú miHr u proťesio nulity, 7,m ys " l 
p re techn ick ú p erfektnosť , zvu kovú kul tivovano~ť, vy
rét ZOVtí l.lol tal.osf - jedn uduc lw zmysFoi pr e Všll tky . špr~ 
c ific ki\ po tretJy to hto z.án t·u. Ve ciľa na j lwcl nol ne jšícil 
d ie l kl a s ickej operety je alw dirigen t podpísany pud 
naštutlovan ia rni ce lého raclu vývo jove ml jprogn:s ívne j
š .ícll cli t: t súčasnostl. Ta k je t om n v prípado pr.ivodn e j 
s lovlms keJ tvo r iJv, n 01 l< to n·:J ús peš nom rozvoji rnu ob
zv l ai\ť zá leží [ cl i8la M. Novťi l< a , T. AnLira!·;ovana, G. Du
síka a L Biizl ika), i v príp<tti() vr c.!Joi nýclJ d iel americ
l\óho, sovw tslw ho a mafľarsl<éllo rnuzíká !u: pri lcl1 na 
št nclovo ní dosictlw t mirnoriadn ycl:J umeleckých výsl ed· 
!\ OV. 

Zoclpovedným a ll l li Zi l<il n tsk y plnok rvným n aiit uclova-· 
ním clo l er ajsícl i ta k mer 40 ti tu!clv posunu l latku umelec
k eJ n<iru i:nos ti insceÚilt: ií sp~)vo llry Novej scé ny z na i;
nr: vysoko , výdiiln e prispe l l< fo r mo va niu je j sľlčas n étto 
vysprdého i nsctmiJt; no-rep roduJ<t; nélw st)'lu a význam
n ou mierou Sol priči n i l o dnešné pO!J I"!Hlné postaven it~ 
s úllor u nw d zi divacllanri svo jl1o t ypu v celošt átnom nw
radle. 

Tú to stru čnľl charaJde ri~iiciu činnosti a záslu ll umel· 
en pripfljame k je h o ume leckém u pro filu , ktorý sme 
pri ni es li na strún l<ach nášho časop isu p r i jeho nml tivn<J j 
p liťd es i u tke . l Hudobný živo t 1978, č. 15. ) 

Sním ktt : L Teluch 

jozef Kuchár 
Jozefovi 1\u c i'Já r ov i, popre<1nérnu sólisto vi s pevoJtn 

Novej scén y v Bra tis la ve , udel il i titul Zas.lúi ilý ume· 
lee. ľerl <t cľa ! š í tnnelec :c oblastt huclolm o -zába vné h o 
el i v ad la, k to t•é ho poctil i lýrnto vysokýtTI v·yzna m e nan!m. 
Dold <t cl , že sku tiJ I; n ~- umelec môže ~a a j v te jto o blas ti 
dopracova ť l< rnéLam na jvyššírn a zasl úžem: o cen eným. 

Pr·i pr íleži tosti rtP.!lilVnej T< ut: IJiÍ I'OVej ptiťclcsia t lq> 1 Hu
dobn ý ži. vo t · :19'78, G. 17 ) upozorni.l i sme na umelcov 
ZiÍ stoj v spevol11 e Novc-!j scén y, kd e ne pJ:etržite p ôsobí 
uz r·élk mcJt' 25 n Jlw v a kcl c sa b neď p o svo jom pr íchode 
IJ9~i5 J Zí-lracl il Juf: rlz t vedúce só list ické osobnos ti súb o
r u - pa lr í l< n i11l clod nos . 

Co mu Kucilrír vel rr('í. že sa zara cti.l medzi protago
nistov s úlloru a vy do byl si povesť j edné'!'Jo 2 na]lepšfch 
sloven ských spcvo llernýcll speváko v? 

Sl! lo n ielen JOb o psyc hoťy<:ické danosti , h e reck é a 
p ohybové s c hopnosti a ve l'l<éí clá vl< a komického ta lentu, 
a le aj jeho l1lasové disp ozície o bjem ného, teplého· a fa-' 
r t-!l ll1ého b~ siJarytónu, čo v~etko ho predurčuje k ús peš-' 
ne j inrerp .retúc i i ce!úl1o r'arl u IJostáv n ajm ä operet n éhO' 
k l a~lckého J' etwt·toiit·u. Fyzicl\8 d rwnsti, Jwrecko -spevác~ ' 

_k lJ úi ;;puzí_cie !Ju lu VSill< p O l!:8.1J I'LiÍ C:ieľ;lS10Qt:»ľ!e-.éi;ÍZwt<Jť.,. 
Dnešn é Kuch á.rovo zrelé tn te rpreto0né majst rovstvo s~ .. -
nezrod ilo zn cliíu na d eľt : rástlo a 'trlbi.lo sa r okmi Il i! 
mn oh ých posta vách 1\lasit;ke'j l s účasnej operet y, li U· 
dobn e j komédie, spevohr y i1 muzikálu . Ve tml skoro však 
n aš lo s voje na jvlastne jšie u pla tn en ie v typo vo vy~Lcane· 
nýc h p os ta viic h -- obzv l ášť v star ok omi.ckýol'l postavách 
klasického op er etnéh o r epertoiíru a v im typovrJ p rí· 
buznýctJ pos tnvác: I:I os ta t né ho reper toélru súčasne ho hu• 
c!obno-zá!Javné lw di.vad.ta . Plno kr vn é, rokmi zdo.kona ... 
l ované p osta vy Z::.upánil zo S tr-aussovlw Cigánskeho ba · 
r ó na a Za re m!ll! z Nedbalovej Po ľs kej kr vi s ú dokl<V 
dom Kucllá rovho vysoké ho ma ]Strovstva na poll Ojle• 
rely, p odobne akn nezabu dnuteľné p ostavy Alfr éda Doo
li llea z My fa il' LéHJy IJ )ONJ z KfJ t n\'lve j ' Lod~ komedian
tov dok umr. ntuj ú je lw :u n y·se l pi"f) ·tít:Jnn P. · a výsti žné 
l<rmw~nie mí roi:n ýcll clwraktc:: r ovýc iJ postáv moderné· 
ho muzil<á lo vP.ho eepe r t.mí r u . Medzi tými to š tyrmi . VP· 
c lw ln ýrni ja vis kovými postcwa mi je cťalšťch 60 - každej 
.z nich cloké"t zal vciýclmu ť kns op t:dvrlivélw ži vota i ia· 
v1:;knvét1o šarm u. 
] . l< u c b ďr je tým šťctstnýll) umelcorn; ktorý má s voje sttí la 
nl>er:r~n ;;t vo. ft~ tlt) clciveru -- v dl vacll t,, r·oz lll as t~ . tei·P.V i7..i t, 
n H mnohýc h Vf!l'fJ jn(·ch vystúpE!rt i r.tch pri na jr o ?liénej
šic iJ lwl túl'no-spolni'enských a politick~·c l't pri l é~ i to:> 
t iacJ·t --· si zís!c ! l nie le n in terpretač ným' 'ma jstrovstvom, 
ale i um8 leckou poctivosť ou, svedomitósťou a angnž,o 
vonnsťou rozdfívaj úc p r i každ •1 j prí l ežitosti zo svojho 
umeni fl vždv to n a jlepšie. le ľuclovýrn u melcom v tolll 
na jlepsorn slova zmysle . Za vysokým ocenen!m' jelľo 
umeleckej činnosti tr8 l1a vi clinť i tú to vý raznú čl' t11 ' jt~b cl 
nmelecl\ej osobnosti.. A. GABAUER 

Husľový recitál A11drey šustál\ovej~l{ozi:tlovej 
V r ilmci komornýcl1 koncertov, 

l<torých usporiadateľom a organi
zátorom Je MDKO v Bratisluve, n ú 
ki.l sa n aš im i zahraničným mnel 
com možnosť p rec!sta vi'ť sa br a ti
sl avskérnu publiku prier ezom zo 
s vo jh o r e pm: toá n t. Nt; holo to mu 
i.1wk ani 17. a príla, kedy sa p ria z 
nivcom lwmo ľllej l1u r:l by predsta
vil a v koncer tnej sien i ústredné
ho domu pionierov a m lildeže Kl e
men ta Gottwal da rep rezentan tka 
mladej s love n sk ej h uslistickej ge
nerá cie Andrea šes táková-Rozino· 
vá za kl avírneh o s prievodu Mi-
loslava Starostu. . 

Andr ea šos táková-Rozin ová , od· 
clw va!lkyila bratislavského kon
z" rvatória a úspe~ná a bsolve ntka 
1\ onzerva tó ria v Moskve sa po 
ukončení š túdií už prezen toval a 
sólovými koncer tným i vystúpen.ia
mi a v sl!č asm: j clobe pôsobí a j 
alw primá r ius Bra tis la vského 
J<;·arteta. 

Pr e svo je koncer tné vyst úpenie 
n a domäcej p ôde st A. šestáková 
Rozin ovii a M. St a rosta zvolili ko 
morné diela z tvorlly F. S ellu tw r 
ta, L, ,v. Beethovena a fran c úz· 

s kych skl ada te ľov E. Cl'Jausson a , 
A. Roussela a M. Ra vela. 
Náročný program svojho recitá

lu uvied la h uslistka interp retáci ou 
" Duo -sonaty" A d ur , op. 1&2 od 
F. Sch nlJerta. Dielo ra nét10 t'O· 
numlika, p lné me lo(Ji cl<e j a m yš
l ienkovej kdtsy a vrú cneho ci tu 
pľerlniesl a in terpretka teclmicky l 
Imtzi.kiÍ.ln e na solíclne i úrovni.. 
Az clo nn jviiJc zau ja la i nterprc~ tiícia 
porna tej čast i pozn ačená !yrfzmom 
a vyro vnanosťo u, a.ko aj spevnou 
kan ti lénou a pekným t óno m. V sú 
hre s klavírnym s priev odom pred· 
ni 8sl<J Sonátu Es dur /L 3, op. 12 
od L. v. Bllethovena , v k t orej za 
UJ1d il vypracova n ím deta ilov a in· 
tona{:nou istotou. Urč ité rezerv y 
mtdr. umel ky ľi a v tekto nickej vý
stavbB di réli1 , vo vyváž Fmosti a vy
nlodr-:lo va ní cel k n. 

Pm gram druhe j polovice hus
J'c,véh o večet'a tvo rili t r i s kla dby 
fran clizskych skl adateľov. K vr· 
cbolorn celého konr.ertu p a trilo 
p odani e diel11 E. Chaussona 
,.Pneme", Jnterpretáciil s kl adby za
u ja la s pontánou u me leckou výpo
veďou , vygraaovan1m drama.Ucky 

vášn ivých momentov í pôsobivým 
zvýrazn ením vrúcn ych lyric}:ých 
úsel<ov. K tomu lepšiemu , čo sme 
v intf)rp retácii mladej umell, yne 
počuli , pa tr il ll Sonáta č. 2, op. 28 
od A. Roussela, sklacl a te ľa , ktor ý 
v kontexte francúzskej hu d by za· 
u jím a oso bité miesto. Pôs oblvé
di.e.lo toh to autor a · p r e<'Jnlesla 
ume'll<ylia 1111 požadovane j tíróv
ni. Za u jala teclmicl~ým zvládnu
ťim i muzi káln ym Ltcbop en jrn die
la , intonačnou spoľahlivosťou . <:d-> o 
aj zmyslom pre dynamické n t :iln~y 
int er p retovane j soná t y. Záve r k oll
eer tu patri l jednej z n t'irof:nvch 
koncer lan tn vcll sk larlic~b M . Rave 
la - "Tzigane". Technicky ef~Jkt
né, virtuózne náročné d ielo um ož· 
t'i u júcil rozohrať bohatú vý ra zovú 
paletu, zvládla A. Šestáková-Ro · 
zl nová celkove na veľmi d obret 
tírovni. Post r1lda1! s me Ib a viac 
osobnostného zani.etenla a nenúte~ 
ne j ravelovsk ej hravosti a ľahkos· 
tt Klavir ny spr ievod M iloslava 
St'arostu presvedčil preclznosťou, 
t'I·1Chn ickou i sťotou a muzik;~ l nym 
spolu dotváran ím pred veden ých 
skladieb, E. · KYSELOY..A 



.Byť nositeľom štátnej neny 
ešte pred dovŕšením tridsiat· 
~. ;~namená dosiahnuť vo svo· 
jom odbore skutoilne mimo· 
t•iadny kvalitatívny stupeň. V ' 
tomti1 weku nemôže byť laure
átstvo formou kompenzácie do
posiaľ neucenfJnýclt z•áshth a 
p1.•aeovných výsledkov ie 
svedectvom a potvi~dením ne· 
všedného talentu · a s1:hopnos· 
tí, ocenením ozaj nekaždoden· 
11ých pracovných výsledkov. 
T'oto konštatovanie presne pla· 
tí aj v prípade čerstvého lau
reáta štátnej ceny, tenoristu 
opery Slovenského národného 
divadla Petra Dvorského. Ude· 
lenil! štátnej ceny je ohodno· 
tením jeho mimoriadne úspeš· 
naj reprezentácie na poli opel'· 
nej interpretácie, presnejšie na 
poli výsledkov nášho vokálne· 
hO' umenia, kde - priznajme 
sl - nedosahovali sme v pos· 
Jedných desat:ročiach mimu
riadne úspe1:hy, ak - tak iba 
v ojedinelých prípadoch a aj 
to zväčša až vtedy, ked' tieto 
výrJimočné osobnosti boli pt•e 
našu, československú opernú 
kuUúru vlastne už nenávratne 
stratené. Peter Dvorský patrí 
v s·iičasriosti k · špičke vo. svo· 
jon! odbore , prenikol na naj· 
väčšie operné svetové javiská, 
~pieva s 'po.jmami svetovej ope· 
ry, pomaly sa stáva jedným :& 

nich. . 

PETER DVORSKÝ 
laureát štátnei ceny 
Klementa Gottwalda 

Snímka: I. Grossmann 

-Dvorského sk1~onmé začiatky 
absolventa bratislavského kon· 
:~:et·vatória v SND nemali dlhé
ho trvania. Už krátko 110 ná · 
stupe v roku 1972 bolo jasné, 
že zdravý, farebný materiál s 
nekair.dodenným rozsahom sa 
'čoskoro začne iíspešne polý· 
kať 5 . najnáročnejšími filohami 
tenorového lyrického odboru. 
Nasledujúce mesiace dal.i nií · 
dejám . zapravdu, tentomz du· 
konca. v tom šťastnoht zmysle, 
fe talent neustrnul, nevyčerpa! 
pt•irýchlo svoje re;r,ervy, ale 
stále sa rozví ja, a t o nielen v 
11:ntysle odkrývania d'alších hla· 
:sovfch :tdrojov, ale aj ~nterpre· 
tačnej profesionality. žiaľ, aj v 
·tomto smare je Dvorský vzál: · 
nou. výnimkou. ·Popri malý c!• 
íi.lohlich prišiel l}oskoro pozo· 

ruhodný Lenskij v Eugenovi 
DnHginovi, ale na svoje naj
vlashHljšíe prednosti upozornil 
mladý tenorista v doštndova · 
nom parte vojvodu z Mantovy 
vo Verdiho Rigolettovi. Na ja
visku sa objavil belkantový le · 
nor, akého sme nemali od čias 
nebohého llm·icha Jakubka, te· 
not· "so slnkom v hlase" primn 
pavarotliovského nádyc:hu. Pre
miérový Faust v Gounodovej 
opere, vríu:ny, mladistvo lyr.ic· 
ký, ale aj dravý vo fi"'óle pr· 
vého obrazu, či v závere diela, 
Alfréd vo Verdiho Traviate, 
priam exhibionisticky sa vyží · 
vajúci v exponovanej polohe 
zväčša škrtanej stretty, Rudolf 
v Pucciniho Bohéme tieto ra
dostné pocity reprízovali. K 
týmto exportným úlohám ne · 
s.kôr pribudli prvé veľké te le · 
víz ne príležitosti (Princ · v Ru · 
s alke, Cavaradossi z Tu sky}, 
doštmlovaný Smetanov Janík, 
rozsahom neveľký part Borisa 
v inscenácii Káte Kabauovej. 
Paradoxne, pre mnohých, prá
ve táto tíloha potvrdila, čo 
vl.astne dnes Dvors.ký v sloven 
slH!j vokálnej .kultÍire repre 
zentuje. Neveľký part v Dvor· 
ské ho interpretácii vykleuul sa 
do centra hudobného toku Ja· 
náčkove j geniálnej partitúry 
svojou jedinou vypäte jšou frä
zou "Já vás miluji víc, než 
všechno m1 'svete . .. " 

duvalo prvenstvu na poclol:meí 
súťaiU v ženeve a potom sa už 
roztrhlo vrece s ponukami 
suét!, ktoré v n ašincovi vzbu· 
rlzujú 'priam bázeií - - Boľšoj 
teatr, Viedenská štátna opera, 
veľké javiská Nemeckej S[JIIl
!wvej republiky, Metropolitan 
upeL·a {záskok •za Luchettiho 
v predstaveniach Traviaty), 
lond}•JJska Covent Garden, Sea· 
la (IH'vý Slov.ák v Scale v his· 
tórií), zurišský Opern.haus. 
Slávni [Jartneri., ktot•ých obdi· 
vujeme, žiaľ, iba z platní a roz· 
hlasových nahrávok, slávni di· 
rigenti. Spolupráca s nimi, ako 
dosved.čuje záznam pl'enosu 
viodenskej premiéry Lucie · z 
Lammermooru , ale aj spuradic· 
ké domáce vystúpenia, Dvot·· 
ského i11terpretačné umenie ni· 
zeluje, obohacuje ho o mno· 
l1é , doposiaľ netušené farby a 
1>0ltón'y. K "domácim" úlohám 
pl'istupnje Edgar z On nizettihn 
Lucie a Massenetov Werth e t·. 

V Dvorského výko noch snú
bi sa · vo vzácn ej a až dojíma
júeo pl'í t•odzenej symbióze 
krásny hlas, primárna muzika· 
lita a rezer voár veľkých výl~a
zuvých scllOpností. Jeho t entn· 
má " talians:ke zrno", uádher ní1 
vysokú ]JUlo hu (!~ý ch, čo tal< 
samu.zrejme bertí Rubinilw IJI!S 

a D v pr edverdiovskej opere je 
stále pot·edš ie ) , má zmysel p1·e 
modelovanie oblúku frázy, pre 
legato, bez ktorého je romáu · 
ska O!ll!l'a púhy m polotovarom. 
V lyl'icl<ých pasážach nižšej po· 
Iohy má Dyorskéhu matCl'iál 
stálo eš te m~kké, lyrické čaru , 

stúpnnim do výšok dsk ava nn 
rt •·avosli , striebornom kove a 
p1·ie boju osli. Pr íjemný mladisl· 
vý zjav umocňuj!! vriícn osť <~ 

eitovost' ··n·e javu, ktOl'OU pl'Íj!O · 
mína Pipa di Stefana v na j· 
le pšieh rokoch ( najväčsm i to 
bolo badať práVIl vo viedenskej 
Lut:ii) , z g enerarlu ých druhov 
José Carrcrasa. Z týchto da · 
ností a umelecke j intr.li gen!!ic 
vyplýva aj tá Dvorskéh o vlast· 
nnsť, ktorfi voláme zmyslom 
pre štýl, p1·e interp1:e taii nú š tý-

r,úzskom reper tnäri. Obsadzn· 
vať ho mimo tnhotu odboru bn· 
ln by vlastne zbytncný·m lu ~tu· 
som. Nemám rád rebríčky. V 
sítl:asnom lyril:ko· spin tnvom 
udbot·e talianske ho tenoro vého 
"fachu" nesporn e kraľujú dva· 
ja umelci - k lasik Cal'lo Ber· 
g on ú a hviezda najjasnejšieh" 
jasu Luciana Pavarottiho. Ak !li 
vša lt trúfame Dvorského za•·a· 
d iť do tej skupiny tenol'istov, 
kde výsadn é postave nie zanjí· 
majfi špa11ieli Kra ns , Arra!i:a l, 
Carreras, (~.i Talia n Lnc:he lli -
je to n ajvylišiH IH:P.nen ie. Titul laureáta medzinárodnej 

speváckej súťaže P. I. Čajkov · 
ského v Moskve pootvoril mia· 
dému umelcovi možnosti k z:1· 
hraničným vystúpeniam. Nasle· 

lovú aute nciti tu . }11 p1·e tn len 
sauwu·ejmé, že najl epšie sací· 
ti v partoch predvel'dinvske j 
ta lianskej klasiky, vo Verdim, 
Ptwcinim a im blízkom t:ran· 

DvoJ•ský je pojem - a nill 
lol<íi lny , a n i vyl<o nšh·uovaný! 

jAROSLAV BLAHO 

dobnýcll Lliql (Sf!, č . •J), resp. v lleuiJUITI , me li'01'ytnu ku už k ľorme. Tym sa vy-
rozšínmom vydnni Foriem " drttlwv hu- tvoril i. akési pat'iJ nwll·ické ltOrizonli:íine 

R-.E-·c· .. ENZ· .u~E .. ME' dol.JD é /;o unwniu, cíti jc llo nk t.lliÍI JI OSľ " priel'ezy, ktore SÚ vsak v ciispr oporc ti 
_ _ n ž1točno~ ť p ublikovn ť l1o l po nd st u pr·) s poziadav kou l\ O 111 plcxne tsic 110 po hľad u 

_,. ~·· •• - -~---· __ l Cľ!\GI;_ri,Vit<l~LiJ i i!; lt_t:O kt!..Y-..:'0 l(t~c/j)Q.l.(, i;!! __ ...._flil stí i: u:;;nú_};love) l_~ lút IOiltci!JU. ~• 
-~_ ...... _.._..,.,___________ eSte st~i e straší v hudobnej teórii uzav· ólázl<y hudobného nadania, tvm·ivý,ch 

retosť a Izolovanosť jP.l1notlivých nauk, sdwpnustí a vedo,mostí sú pi·edmetom 
smen tjúca k ne2ívotnej inventarizácii a cľalse j šl.úd'le, k torá je výsleclkorn Bur-
nevedeckej deskripcii. Dnes s a vyžadu je laso vl;o zú ujmu o moder né tren d y v pe· 
"hlbšie poznávan ie systému lllldby a llagog ike. Ul<a<:u je sa totiž, že jeclno t-
p ribl.ížovanie s a k pochopeniu zložite j livé lesty , nwran ia a diag nos tikovania 
komplexnos ti jt!j pods taty a clynallllky jej nie sú il la vným poľom zúu jmu hudobnej 
vývoja ". Je sHmOZI.:ejmó, že ani anal 9za psycllológ ir~ . ako sa clo neclúvna tnysll;lo, 
sa nemôže lJI'iluiĽ t ýmto ten clenciúm. Na-· s ú len . nwtóctam i a postupmi ap li.lwva· 
pokon, dnes sa z viacerýc ll s trf.m zble· n ými zo vseobecne j psychológ if) pr.i sht· 
hnjú n flzory z jednocu júce sa v požia· nw ní IJ uclobnost:í. Nesporný význan1 ma-
davke chúpať anaJ.ýzu hudobného dtela jú však v pedagogickej psycho iúgii, leda 
v siršom komplexnejš om s lova 'zmyslH. tam, kdll sa vdaka nim môžf: upustiť 

oc/ s u bjektívnych a m no ho raz y ímpr o· 

LADISLAV BURLAS •• vizovaných, či náhodných kritér ií p ri ta · 
lentových pri jímacích skúškach, resp. i 

hod.lnó vysvetľovať puslucll lw tlb y ~tku 
paslvnu (; innos(. Schopnosť urč it: al\ti· 
vizať;n() lo·lttjr i<i pr i poč tlvaní h udby od 
•·tme:;ancio po roman tizuws l po u ki'l.Zilť 
na ne al\0 na lnstorlr.l\y pr e.mell'né·,!ak· 
tury; pr ini esol už H. Besseler v znämf)j 
štúdii Musikaliscll~J Hl:i rt~n in der Ne u
zei.t. Bu !'las 1 tvo 1·ívo na nebo nad väz uje 
( l:i tu l v~ ai< vypa(lo l zo zoznanw litera· 
túry ) a poclnet1w rozvíJa Je lw myslie.n· 
ky v s nahe vysvetliť zložitú situflclu v 
plisoben i hudby v našom storoč í. Ak Br•s· 
se1er konči SVOJC skúrnania HJ. stmo· 
i:inl kon:~ta tovanirn stií lfl jednotného po· 
sto ja i;lovr-;ka l;: hudbe, Rm·las zdôraz
iwje direrencovanosť , mnohosť, i:asto l 
pnractoxnos1' vztarw človel\it k hucl lJe , 
ktorú s1 JWTJOI<ou vynútila polyslý l ovo:;ť 
u melej llu dby, alw aj Oh i'OV'<ky ''Zľ<1st 

v ob.l usli masovuj lwliol.'l iWJ ku ll u ry v 
20. :-.toročí. Z lolw . dôvodu élkcentuje 

Popredný slovenský mu zikológ Latli· 
slav Burlas u ž vi.ac rokov venuje svoju 
vcltieckú invenciu viacerým oblastitun a 
discip línam hudobnej vedy. P1.·odukt pri.· 
b.ližne desaťročnej tvorive j aktivity zlu~· 
nul do zbomíka š túdií, ktorý pod ná· 
zvom Hudobná teória a súčasnosť vy
šiel zač·iatkom roku v e.clícii umenoved · 
nej a filozofickej spisby vydavateľstva 
Tatran. Z·áber p o viacerých problémo· 
vých ·ol~ruhoch nie je prejavom akejsi 
Burlasovej "nedisciplinovanosti", ale v ý· 
s leclkom snahy autora zaplniť mnoh é 
biele mjesta v sloven sl<e j muzikológii. 
z tohto dôvodu sú viaceré š túdie ot•ien" 
~ovrmé v záujme potreby, ukázať a osvet• 
liť základnú situáciu, náplň, zamm~aniH 
a ciele jednotlivých discip linárnycil 
okruhov, nie uzavreté v s lonovinove:j ve· 
ži "čistého" teoretického bádania, ale 
zosúladené a org aniGk y pl·epQjen é s po· 
žiadavkamí s úi;a s ne j praxe. Zovšeobec• 
t tujúci charakter, úsilie zhrnúť t o n a j• 
výsti :Zn ejiiie, však nevyúsťuje do lwm• 
Ilen dia metodických pokynov, či púhe· 
I1o úvodného prehľadu ~ ka ždá š túdia 
je preniknutá au torov?u erudov~nosťon: 
scitanosťou, schopn ostou prostnedkam! 
teoretickej reflexie formulovať vlastne 
a presvedčivé .názory, a požiadavky. 

Hudobná teória a súčasnosť 

Vzťah pedagog icl\ého, v edeckého a 
kompozično-tvorivého aspektu neslúži 
len ako podtitul úvodnej š túdie, ale vy
jadruj e zameranie a zmysel celého zbor· 
n ika. Autor, sám skladateľ, si kladi~J 
:mnohé otázky, ktoré provok uje súčasná 
epocha a l<toré sú napokon .. všeo_becne 
aktuálne pre miesto a spolocensky zm y· 
sei. skladateľa. Ukazuje pritom, <lo akej 
miery prináša na ne muzikológia oclpo· 
vede. V tejto súvisl osti vyzdvi.lmje pros 
trtedl,y, možnosti a vývojaschopnosť hu
dobnej t eórie, akcentuje potrebu zmo· 
dernizovania huclolmej p edagogi.ky a 
výchovrio ·vzdelávacieho procesu. Mimo· 
riad111'.ľ podnetne, v zmysle · vzá jomného 
p renikania spomenutýc.h troch. aspelnov 
'vyznieva jú prvé dve · š tútli.e zborníka Sít· 
časný stav hudobnoteoretický~h discip· 
lin a Analýza vo vývoji hudobnej vedy. 
Nél jmp p ožia davlm celistvo~ti P?hľadu a 
i.nterdisc.ipl.inárn e ch ápame JHVOV a 
problé mov, formulované a utorom v pred · 
hovore, je dominantnou v ohnisku Burla· 
sov~·ch úvah. Veľmi presvedčivo uka· 
zuje ako je neustále potrebné mať n a 
zreteli súvislost ! v celku, a ako veľmi 
skodilo hudobnej teórii i muzikológ ii 
odtrlu.\vanie javu od podst aty, nedialek· 
tickú a nevývojové ch á panie jednot li· 
výc!J fcuom énov llllclby. Hoci autor tuto 
stanovisko prenikavo fo rmuioval už v 
r .• 1960 v štúdii O metóde rozborov hU· 

Vydavatel'stvo TATRAN, edícia "OKNOIJ Bratislava 1978 
Ak ana l. ýza pracuje len s p rostri.e cl. l<ami 
hudol:•noteoretickými môže to pri.niesť 
le n čiastočný a n ie definít!vny poznatok 
o h udobnom die le. Tak ako ú pln ý výkliHl 
napr . o určitom lwrmoni.ckom jave ne
mô2e vystačiť s termln.mi a rekvizita · 
nii propecleu ticky a normatívne orién· 
tova nej "nlluky" , ale m usí vziať do úva
hy popri tektonicl<ých zreteľoch i rno
numt y h is toricko -vývo jo vé, tak i vysvet· 
ľovanie a hľadanie ohecn e platn ých 
princípov nemôže vystačiť s pros tri ed· 
kami v uzavretom rämci hudobne j teó· 
rie, ale musí fungovať v súčinnosti s h is· 
tóriou, sociológiou, psychológ!ou, este· 
tikou a pod. Tejto súčinnosti si je na
pokon vedomá muzikol ógia v socialis
tickýcl1 i niektorých západných kraji· 
näch, keď pl'e:-;adzuje a obllajujH po· 
žiadavku k01np!exnej a nalýzy (Mazd , · 
Cukke t'nHJn, Goldschmitl t, Pociej , resp. 
.Dahlh aus , Eggclbrecht) . Skvelým doku· 
nwntom takt o oriento'vanéllO vy me dzen.a 
vedeckého priestoru v slovenskej hu· 
doilnej vede je práca Jozefa Kresií n· 
ka Hudo lmé m ys lenie, k tor{J sa slce n e· 
zao ber iÍ pro blémom an nlýzy, a le a kcen · 
tovaním vzújomných intr.nliscip linárn yc h 
súvis lostí a. lw mplexity je inš piratívnou 
i p re ot<ízl<y zvecleč tenia metód hudoiJ· 
nej analýzy . Pre jej komplexn ý chanii<· 
ter nachádza Bur las impulzy i. v sem io· 
til<tl a teór ii svstémov. 

Tretia , stručne koncipovaná š túdia Vý· 
voj kompozičnej techn iky v slovenske j 
hudbe vedomo s ústrediln svo ju pozor 
nosť len na jednotlivé· feno mény s kl<·l· 
dobn ých pr<~Striedkov od melodiky,, cez 

p.r'i pt· .iebe~nom pedagogíclwrn procesfl. 
Burlas u ž viacero rokov pracu je v 

nwdztnárodnej porote Prix folkloriqu e 
de Radio Bratislava, a tak je nm blízlw 
otúz.ka životnos ti folklóru v súb1snosti. 
Stúdia Ľudová h udba a skladateľ uiw
z:uje veľmi podn etne na súvislos ti, v 
k torých sa môže ľudové dedičstvo tvori· 
vo aktualizovať v kompozičnej pra xi i 
zachovávať pre ďalšie generúcie. Refe · 
renčný tro ju holníl\ vymedzený vrcllo!mi 
ľudová predlol1a , kompozičnú skúsenost , 
spoločHnské u platnen ie je zát·oveii dy· 
n amicl<ým p t:lesto rom, !'de sa môže pre
ja viť scl • opnosť, in teligencia, este ttcký 
vkus i úcta k nát'odným trat.Uciäm u 
jednotlivých sklacl ateľov a upravovate 
ľov. 

Ak sme nil zat:iatku s pomen uli, že 
jedným zo zi:íverov zborníka je zovše· 
obeciíu júcou ľormop p redstavif lllavné . 
p roblémy jeclno l'livých discipliná rnych 
okruh ov, otvár a Burlas "Olmo" [názov 
Helície Tatrana J i d o diskutova né tlo žán· 
ru - populát•ne j hudby. Hoci nap r . v 
čechách dospeli niel<torí špecialiwvmľí 
muzilwlógovia ďalej , než sa môžme do· 
zvedieť o populúrnej hudbe v Burlaso
vej štúd'ii, predsa chápem e jej za rade· 
nie clo zborn íka vo vedomí, že i dnes 
s til le tr!l ba bojova ť o legitímnos l' tohto 
žánru, o jeho zrovn oprúvnen ie v olmis· 
k u m uzikologického záujmu. 
Zi:íverečnii štú di a Premen y v počúvanl 

h ndby je svedectvo m autor ove j snahy 
VJ.lcl eckým osvetlením poznatkov rl.ešiť 
m nohé p roblémy, ktoré nastoľuje sút:as· 
nosť. Ukazuje, do ake j mier~ . bola po.• 

prc<:hod k systémo vém u a kmrlp1l'lxnenm 
vnímimi.u J.wdb)r. Hut;i i dJw:; s a nevy·· 
hnenw určitému pretJ.·va v;, n1u p<Js ivne
lJo počúvani a, nerrw :Gno besst·~lei·ovský 
t.erm.in ,,Versun kenh e it" clH1 pať akD st.a· 
bi.lnú s!ti:ils ť dnešného postoja post u· 
cl. táčstva i; hudobnému ume ni u, ktorá 
by sa l l éH:Ia ia p reklenú[. Potvrdzuj P sa, 
naprík läd v súcinn osli. s prehlben írn ~il· 
cici lno -psycho logického bádania, že tre
ba usi lovať o posilnenie a ktivizäé ll )"C h 
l<rilé rií t ak, ally h u tlha bola scho pnf.t \>.i· 
n.iť svo;u závažn ú komunikatí vnu 1u11k· 
e iu. Tu je miesto a priesto r pre rJU· 
clobnú peclagog l.l<U, pre ob l asť , kd r~ au· 
tor stútlie vidí šance pre zveľadeniB po· 
slojov, pre zvýseni e kultúrnosti d ndi· 
ného člaveka. 

Zbor ník Hudohn ;:, teória a sú(:asnosť 
[ a :.~da výstižnejší názov by bol Hudnbni.1 
vecla , iél Muzilwlógút n súčasnosť z rilj 
vodov, že s lovné spojeniR ,.hudobná tfJÓ·· 
ria" vystup uje jHdnak ako metat.e rm.fn 
v zmys le obsahu celé llo zbo.rníko 11 Jed
nal< ako určitý n ázov pr fl špecifick y dis· 
c lplin ut:n y o l(ruh ta k, ako je vym~~dze· 
n}• v prvýcl1 dvoch štúdiách) je vý:mam
ný m pr .Lnosom clo slove nskej umenov~;d
nej literatúry. Hoci vycháclzajúe zo zá· 
rnerov vydavateľstva Tatran spffía popu
larizačmi fu nl<ci u r jej súčasťou je pri
pojen ý terminologický slovník ) je to po· 
pularlzácia v dobrom slova zm ysle -
ukáza ť na akej myšlienkovej úrovni sa 
nachlidza súčasná slovenskú h udobntJ ve · 
da, aké ot úzky a problémy ju zn epoko· 
juiú a ako ·sa s n imi pokúša vyrovnal:. 

Ľ. C.HALUPKA' 



ROTTERDAM Zo zahraničia 
Moskovské nakladatels tvo Muzyka vydalo v 15 000 

náklade knihu' Davida Oistracha " Spomienka, state, in· 
terview, listy". 

ako slovo do d1skusie V Bratislave dobre zná my viedenský pedagóg Robert 
Schollung dostal vyznam enanie I. triedy v oblasti vedy 
a unie,nia. 

. Každoro'čná interpretagná súťaž Gaudea mus v Rotter · 
dam e je vlas tne i pt•ehliadkou novej tvorby, prehliadkou 
l.'óznych súčasných skladateľských t en dencií. š ta tút ni· 
jako neohranič.uje výber skladieb, ale ítčastn!ci sl pre
važne vyberajú málo známe "kompozície·" z n ajrozma· 
n ltejg[ch extrémnych snažen!. To dá va cele j akc!! zvlášt
ny charakter i zvláštne poučenie a na pokon stavia 
poslucháča pred mnohé t lož itos tl, pre ktoré n emá čas· 
to dosta t ok kritéri!. Organizátori prlnašajú na hudobný 
tt.'h viilCéro noviniek, o ktorých s a však pomerne míllo 
diskutuje, PL' ijimajú s a podľa ob jektlvistic kého názoru, 
že novinky m ožno pop!Sať, ale nie hodnoti ť. Tento pr ln· 
etp ovlá da celý výber s kladieb a tak s i tu ta k mer nik to 
n e kladie otázku, čo sto jí za pozornosť a čo n ie. Tento 
p r lncfp ovláda i súťažnú komisiu, ktorá si nevylyčuje 
p resnejšie estetic ké kritériá a s kôr sa zdá, že pr acuj e 
flod la určitých osobných sympatii a osobitne si vilfma 
s kl adieb, k toré c hc tí šokovať alebo sa zásad ne jšie roz· 
chádzajú s · trad!ciou. · 

!·loci ide v p rvom rade o Interpretačnú súťaž, pred· 
sa na n ávštevníkov pôsobia najmä samotné s kladby. 
V kuloá roch sa viac hovori o s kladbách a účastn!oi 

·'sl! niek edy sn ažia vniesť do t ohto r ôznorodého m a teriá · 
lll p~edsa len nejaký klasifi kačný p oriadok alebo aspoií 
uJasuovať pr!s tupové ces ty k ich Pl'i ]atl u. I nu'ía p redo· 
v·~ e tkým zaujímali sklad by. Mohol by ·som !ch rozdeliť 
do t1iel<a l'l<ý,cll p rúdov. Jed na skupina rozv!ja la odkaz 
cl.J' Uhej vieden skej sl<lada teJ.skej š koly, rozlične sa vzc1'11· 
.Jovala· od to hto odkazu, p r ípad ne ho kombinova la s rôz· 
n yrn l e lektroakustickými aparátmi. Týchto skladie b nr.· 
bolo ~ela , -ale p redstavovali tu určilú esteticl< ú vrstvu. 
K Ich lJOChopeni u sme s a mohli približova ť na základe 
~li~ad vyslove n ých zakladateľmi s pom!n ane j viedensk e j 
,sko~y. Určitá :;k upina skladateľov na, Zíl pacle Qhá pe spo· 
m ína ný odkaz ako neuzavretý systém, ku ktorém u moz
n o pristupovať s akousi intuíciou a voJne k sebe radiť 
~Gzn·e . prvky. Sk ladateJské m yslenie nie je tu ovplyv· 
nova ne . lustó t•iou (dokonca a ni nedávnou ), a percepcia 
sa os lobodzu je od s ta rej logi ky a umeleck é vedomie 
ttJl;met· o d vše t kých historickýc h vp lyvov. Je možn é 
komponovať l t o, čo si ne u vedo mu jeme, čo nekon trolu· 
jeme ani rozum om, ani c itom, ani skúsenosťou. ľosl u· 
cháčov! sa pt·edkladajú akési nové význ amy, ku ktorý m 
si každý počúva júci subjekt pridáva rôzn y "obsah". Je 
to "umehie " nesporne ve l mi komplikované , často už ml.i
lo komunikat!vne a r ozhodn e ho n emozno zaradiť a ni 
~lo na jš i r šieho pochopenia m od erného realizmu. ]e to 
ó'! k li~i .\lOVá hud Obúá 11Íeta fy zika, ktb't'á sa maskuje ta r· 
mfnmi ni.e k torých ideali.stic k ých zá padných e~ tet!k . 

Dru hý . . prúd predstavujú sk ladby vy tvárané pomocu u 
p repa rovaných nástro jOV, k om binovaných e!l le I'ÔZI1yll'li 
r;::nk tJ•oa kustickými apará tmi. Tvo rcov ia te jto hudby ilko 
·~ v chceli prinášať n ové farb y, Inoked y nové zvu kové, 
hl ulwvé l šumové a r ti kulá cie. Vzhľadom m1 počr~ t a 
k v,ili tu ·aparátov · vychád lla z toho často chu do bn ý vý
sledok. Pr eva Zne s a tu pohybu jeme uz v n ohu dobne f 
ohlllsll alebo sl aspoťi predsta vujeme akésl fenomény, 
k tor~é •.. {až~~ vtesnať clo !lDL:~~ I,nu j hudo bn e j pl'Cds t:l · 

. vJvustl . V n!e jedn o m ,p t'fp ad f] ·zvu kový techn ik cl otvá ru 
rô~nymi zvu kmi s~)q~ú ,h r u jeqno tlivca, kumuluje r ôzne 
llf!hudobné p rvky a výsled ný do jem znova p r ináša do 
p o predia akési iracionálno, umenie, kto ré s t n evieme 
(/ ostatočne vysvetliť , k toré možn o pri jímať len z ne ja · 
k ých ge net:ačných symp.atiJ .alebo m eg ti ackc j módy . ale· 
no ~ · vletJou, ~e· 'tec·hnika iná 'niekedy v 'b udl!cn ostl n a· 
tll' 'lrl iť ozajs tnú kompozlciu? 

Dn tre tej kat egórie p a tria skladby, ktoré rešpektu jú 
o svoclcené h udobn é zák onitosti, avšak volia sl atyp lc l<é, 
p~1€Hidomoderné a le bo až dekadentn é námety. Na p rvom 
mJe~ te v t ejt o kategórii t r e b a spomenúť ame r lc l<ý vo
l<tllny súbor Novat!on, vynik a júce voká lne teleso, kto· 
r ého 9 č l enov Interpretu je akési malé ko ncer t né OJ)I:H'V 
nlr>ho malé kon certné s how. SC1bor ovplyvnil už n l ekoľ· 
k o ame1·ických skladateľov, k tor í p reii n apfsali t·ôzn8 
ko1n poz!cle, raz vychádzajúce z varnej tonality, ino kedy 
s l Jll'iberaj(JCe p r vky z a merického folk ló ru , a le bo cl o· 
kon ca zo zvláštnej lap idárnej jednodu c hosti. V d r uho m 
liO ie súťaže vytvorili sólisti súboru dadaistický ob rŕlz, 
nkúsl vokálnu imitác iu dets kej škôlky, k de jednotlivé 
d e tt prezentu jú svoje názory, zvyklosti i nespôsoby. 
Súbor toto všetko h udobne štylizu je , na pódiu h r á a 
vzniká tak akás i cl ada is tická fraška. Toto vynikajúce 
vokálne teleso p redvied la v Rotterdame viacero podoh· 
n ých kompozícií. Z USA pr iš lo na t úto súťaž ešte n ie• 

NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

koľko spevákov, k torí n aštudovali polokoncertné a p o
lomimické mono drámy. je to zre jme: na Západe určit ý 
ucelený tl'encl, nakoilw l speváčka z NSR An netle 
Sétchs ~pievalä Lach ertovu E!'Otit: Music Scén e 24, !<tO· 
d1 je podobnej pr ovenie ncie . Fllozofit:ko·estetická pod· 
sta ta to h to umenia je as! v tom, že sklada teľ si zoiJe
l' ie bu cr fragment z biblie, z n ejakého s lávneho románu 
alebo zo života, a rôznou ume leckou tech nikou ho spra .. 
cuje. Obvyk le sa v podobných kompozíciác h pou~ívajú 
i vplyvy jógy, výr'azového ba letu, zvláštnej fingovane j 
mysti ky a pod. Tieto lwmpoz!cie ni jako hl bšie v Rot ter· 
clame n ezapôsobili, hoci rch interpreti boli per fe k tne 
klasicky vyšlw lenf li ne poch ybujem, žé by bo li do bl'e 
in tet·pretovali Chopina a lebo Sostalmviča. j edna vec je 
vsak istá. Tento trend monodrú m a ma lýCh pódiových 
o ratórií či opie r s a a kosi š ir l a možno Je n futova ť , ie 
si zatiaľ všíma rak okrajových a často bezvýznamn ých 
tém. 

š tvrtý pr úd ve nova l pozornosť k lasi kom h ud by 20. 
storočia. Početne nebol siln ý, a le v tej to oiJlnsti sa do · 
siah li i najkon tr olovane jšie I n terpretačné výko ny. 

V to n1to prostred í a v záplave n a jrozmanitejších le n· 
d e n cil p ôso bi li náš B. Ma r tinu , M. de F'ttl ln, t> . Bar be r, 
B. Britten, Villa Lobos O. Respighl, Ch. !vcs, 1. Stru· 
vinskij, H. W. Herne i ini ako ui asný I.Htizam. t>pom!· 
na m si zvlášť na vynll<ajúcu lnterpretóciu Trltl B. Ma r · 
ti.níi , cľalel<o clecentnt:Jjš iu alw poznáme z domova, pre· 
krásne zje nm e n ú, vy ladenú . Prlnlesla vefl{l~ víťazs tvo lo· 
muta ~klacl a te ľovi i v lomto p r ostred(, k de ča sť poslu
cháčov je na ladená skôr n a UJil e lecké šoky, pr ípadne 
mcn!íic u melecké ska ncl á liky a le iJu na tvurln r, k torú 
sa už vym yká z h raníc hudby u jej nor mfllnej konzum<i· 
cic . 

V každom pr ípade bolo však obcllvuhodné, kolko in · 
terpretačnej in iciatívy venovali mnohí mla dí fudia to· 
m u to umeniu. Hráči na bic ie náslL'Oje pl·inflšali rad ne · 
vídaných technických ekvi libristík, s peváci v úmome t 
d ri ne n aštudova li aj tie n a jnesp evne jšie p!l~[tže , pianis ti 
Ilko by p remýšľa li nad n ezn á m ymi éle r icl<ými, clyna
lll!Ckými ocl tieilami. A n iektor! ďalsf in terpreti ako hy 
chce li zvyšovať s voje nás troje clo nejestvujúcich polô li . 
ver a investovaného zá pa lu je často v pozad! tejto hud
by. Neraz som s i v priebehu s úťaže položil otázku, čo 
z toho a~i zúžitk uje bu dúci vývoj, kto bude mať toľko 
talen tu a posvä tenia zúžitkovať rozumn e určité pod· 
n e ty, ke dy sa asi doba po!H'tsi o nejakú prvú syntézu 
n.ielt t.orých tých to podne tov so zd t·avým h udobným vý
VOJOm a čo všetko si spo ločnosť pretr iedi a o dsunie 
rýchl ó clo Za budnu tia . · 

Eš te jeclna čr ta Sé1 dos ta la ná padne do popredia. Tak· 
ltHH' polovica inte r pretov predviedla v lastné skladby. 
!e to len logické vyústenie inte rpretačnej praxe, keď 
tn terpret clpstane niekoľko t a buliek a lebo notačných 
l. r i'tg mr. n tov il z vlastnej iniciatívy dotvára " kompozlciu". 
I nterpre ti preto luglck y dos peli k praxi vl astného vy· 
tvárania podobných skladieb. Mnoh! z n ich sa teda 
u2 predstavil i vlasl!lými s kl adbami a obecenstvo malo 
a si poclobh 'ý n ázor ako ja , že túto hudbu môže kompon o· 
vať každý, í t en, k to nepozná skladatelské zákonitosti· 
líto vôbec nemá hudobný talent. Sklad jedn otlivých prv~ 
kov je totiž tak náhodný a iracioná lny, že hoc ikto mô
že vytvor it hocičo, p o dp (saf pod t o svoje m eno a p o
tom s i to pr. ípacl ne interpretovať. Niektor! z t ýchto 
"t vorcov" dokonca veľm i umne vysve tľovali svoje g r a · 
fwké partitúr y, hovori li o a i)SOlútnej s lobode a n aš l! 
l dosť poz?t·ovatefov, ktorí sa s nažili prenikn ltť asp oir 
očam i clo tych to kompozfcU. Never!m však, že by niekto 
mal tak, vyvinu tú hudo bnú predstHvlvos ť , aby· sl mohol 
z. m e l<olkých o brazcov, č iar, značie k,, bodov alebo o je · 
dmelých s lov urobiť hoc i le n mlnlmítlnu predstavu o 
te jto znejúcej hudbe. Preto s a tu p r iživu je vel'a dile
tantizm u a veľa fingovaného ocl bornfčenia . 

Oclclláclzal som s poc ito m, že skvell rolte r clamsk! or · 
ganizáto r i a m no hé holandské hudo bné osobnosti in ves· 
tuj_ú do te jto akc ie dosť p r11ce , že však ple je v dosa h u 
násho r ozumu dobre rozlr!ed i ť ti eto "člny " od pseudo · 
hodnôt.,. Jedno_ však je isté, značné pe rcen to z tejto 
"hudby Je uz nehud ba a značné percen to prispieva 
k devalvácii hudby a ko s vojrázn eho spoločenského 
umema a skvelej n ezastu piteJnej a k tivity človeka. 

ZDENKO NOV AčEK 

Po renovácii l'Odného domu Fran za Liszta v Ooborjáue 
bolo v iiom 27. apr ila znovu o i.VOl'ené J, isztovo mú· 
Zelllll. 

Nino Rota - autor hudby vs etkých filmov F. Felli· 
niho - zomrel vo ve l<u 68 r okov. 

Sériou desiatich predstavení Lan!:hberryho haleltt 
"Márna opatrnosť" preds tavil sa koucom a11dla a za· 
čialkom mája v Mestsl<om divadle v Klagenfurte balet· 
ný súbor Slovenského národné ho divadla. 

ÚS11echy Janáčkových diel v NSR - Glagolská oms a 
tvol'ila vrchol nedávnyc h )a náčkových dní v NSR. Kri· 
tici píšu o predvede ní s veľkým mmauím a jednoznačne 
vyzdvihujú Janáčkovu ume nie. janáčkovu Káťu Ka ha· 
novovú po uvedení v Osnabriicku označila kritika r.a 
" fascinujúcu baladu" a vysoko hodnotila Janál:kovu ul'i · 
ginalitu. 

Debussyho ope rn Pe lléas a Mélisanda uvedená lltl· 

dávno v Nor inberku, vyvola la novít vlnu nadšenia pre 
autora. Pozor uhodná ins cenácia dalu vcľl,ít príležitosť 
japonske j speváčke Yoshi lto ( Mélisanda) a Barry Han· 
nero vi ( Pelléas) . 

Kat•en Middletun spieva s v eľkým úspechum Sentn 
v saarbriickenskej inscenácii Wagnornvhu Blúdiacehn 
Holanďana. Oper a v Saarbt•iickene vyvolala hmlu insce
náeiou značnú pUZUL'IHist: n ob01:enstva i kritiky. 

Západonem ecká huslis tka Anne-Sophie Mutter, n edá v
na víťazka súťaže Hudobnej mládeže , nahrala s Het•ber• 
tom von KaL·ajanom dva Mozartove kmu:érty. Rece nzie 
veľmi priaznivo posudzujft je j' umeleckú zrelosť. 

Slovenský filharmonický zbor a 1UO·tlenný orchester 
opery ND v Prahe spoluúčinkovali pri koncertnom 
predvedení Wagnerovho Pa rsifala v Linzi (12. V. ). Diri· 
goval prof. Kurt Wiise. . 

Zlato Rýna - úvodnft časť operne j tetralógie Ri• 
charda Wag net•a uviedli · začiatkom aprfla vo Veľkom 
divadle v Moskve. Hudobné naš tudovanie je diélom hlav· 
ného dirigenta divadht Jul'Íja Simonova, réžia Vadima 
Milkova a výprava Viktora Volského. Na snímke APN 
zá ber z premiérovej klaiiačky. · 

Sn ímka: A. M~kai'ova 

Na tohoročných viedenský ch sh'ivnostných týždňoch 
(Wiener Festwochen, 19. V. - 24. VI. ·1979) je význam
ným podielom .zastftpené a j československé interpt•etač· 
né umenie. Slovenská filharmónia a Slovenský f ilhaL'• 
monický zbor 110d vedením zas!. umelca Zdenka Košlera 
a za spoluúčinkuvania sólistov Magdalé ny Haj~ssyovej1 
Viery Soukupovej, Pe tra Dvorského a Riclľa1•da Nováka, 
uvedie DvoMkove ora tór ium Sta ba t mater (3. Vl.), čes• 
k á filha rm ónia pod vedenhn ná r . milP. lca Václava Nen• 
ma nna prednesie Dvoi'á k ovu predohr u "Othe llil" a Mah· 
lf!rovu V. symfóniu (13. VI. ) a pud vede ním zas!. umel• 
ca Z. Košle r a a spoluúčinkovania s ólis tky Lynn Ha n •el• 
!ovej Smetanovu predohr u k opere Ta jomstvo, Ovol'ákov 
Violončelový koncer t a Janáčkovu Symfonie ttu (14. VI.), 
opera Štá tneho divadla z Brna uvedie na scé n e Wiener. 
Volksoper po dve predstavenia Janáčkových opier Líš ka 
Bystr ouš k a (17. a 18. VI. ) a Vec Mak ropulos (19. a 
20. VI. ), tenor ista Peter Dvorský vys tftpi v Str aussovej 
opere Gavalier s r u llou vo Vi'!ldenske j š tátnej oper e 
(211. 5.). 

Stefania \Voyto1~iczová 

vil hodnotu jej hlasu. Zamlet· 
l a ponuku učiť sa u pedagógov, 
kl orl ;e; sľubovali kariťiru po 
polroi:num slúdiu a zvolila st 
dr. Stani slawu Zmvadzku, ke .. 
dysi známu spevácku, k obdi· 
uouateľom ktorej patril samot
ný Toscantni. Pani Zawadzka 
navrhla budúce j speváčke vý· 
učbu spevu od základov, po· 
tom niekoľkoročnťi Uúdium a 
nii: nesľubovala. Na zdklade ;e; 
odporúčania Stefaniu Woytowi· 
czouít prijali na štúdium na 
krakovske j Vysoke; hudobne; 
!i kole a cez prvé roky vystupova· 
la iba na školských koncertoch. 
fe; prvými verejnými koncerta· 
mt boli sopránové sóla '' Mag· 
nificat f. S. Bacha a v Mozar· 
tovom Requiem u l'Okoch 1949 
až 1950. Tieto sól a spieva do· 
dnes. 

l t vtedy te; koncerty .,obfa· 
vom", pl salt o .,tvorivom hla
se". Po Prazske; fari predsta
viteľ americke; agentúry Co· 
lumbta Arttst Corporaa_on pod· 
]Jisal s 1~ou tro;ročn.tJ kontJ•akt, 
ktorý potom predl žili na ses( 
rokov a zabezpečoval te l vystú
penia u U S A a na území zá· 
padnet Európy. 

V posledn.rJch niekoľkých ro· 
koch sa u poľskom hudobnom 
živote objavilo veľa vynikajú· 
ciel! spevákov. Nechýbali na· 
pokon ant dávnej.Sie, na jmä 
koncom 19. a zaciatkom 20. sto· 
rol!ta. Marceltna Semor ichová
Kochanska, Ada Sari, neskôr 
Bwa Bandrowská·Turská, Wik· 
torta Calmová a v súčasnosti 
1'eresa Zyllsová·Garouá a Tere· 
sa Kublakovä, Mnol!é z nich za. 
C1nali štúdiá a kariéru u Pol · 
sku neskôr vystupovali stístav· 
m~ llľl obidvoch pologuľách .na· 
šej pl anéty na na;známejsích 
svetových opern!]Ch taviskách a 
ibo z času na .cas prichádzali 
rw pohôsti nné vystúpenia do 
Poľska. 

Stefania Woytowiczová je 
vlastne tedtnou poľskou spe· 
vái:!kou · sv,etového mena, ktorá 
sl poc.iína celkom opačne: spié· 
va predovšetkým v Poľsku. Za· 
hrantčnýrn cest dm venuje · iba 
vo'fné t!}ždne, keď nie je do
ma zaneprázdnená. Poľskí mi· 
lovntct hudby st už zvykU . na 
to, ~~· 'ktdykclvek sa v ich mes· 

te objavia plagáty oznamujtíce 
uvedenie orat61'ia v miestne j 
fillwrmónii , určite bude účin· 
koval Stefania Woytowiczová. 

Zatial čo je/ kolegovia a ko
legyne vystupujú na operných 
scénach a zároue1l predndšajú 
na vysokých hudobných ško· 
lách, Stefania Woytowiczová 
napriek zriedkavému spo jeniu 
nádherného hlasu so ienskou 
krásou vo svojej takmer trid· 
saťrocnej kariérte ostala verná 

. V!Ílučne ftlllarmónii. Ani 1•az 
nevystúpila na opernej scéne, 
dôsledne odmietla mnol!é po· 
rmky ,na vystupovanie u ope· 
re. Nie je to pohŕdanie oper
nou hudbou. Naopak. Nafkl'ai · 
sie· árie pr/ svojich vystt1pe· 
niaclt ochotne spieva a ochot· 
ne i ch tiež nahráva. Ne znáša 
v~·ak operné lib1•etá, hereck/1 
7áťaž, kostýmy, dekorácie, jed· 
ným slovom to, čo - podľa 
net - rozptyľuje pozornosť po· 
slucháčov Pl'i untmant hudby, 
;eciine; hodnoty, ktore j umelec 
sl ítzi. Iba raz sa usporiadate· 
lom podarilo prehovori( ju, 

aby si obliekla kosl!ím. Bolo/o 
oo uariiavskei I<ongresovei sá· 
le počas veľkého koncertu za 
účasti najväc!Jícll opemých a 
divadelných interpretov, ktorý 
sa konal pod hesl om Iba o Iás· 
k e. 
Kariťira Stefanie Woytowtczo. 

ve; sa začala z podnetu tel star· 
šieho brata Boleslawa, známe· 
ho klaviristu, ktorý prvý obta· 

Neskôr prišli vokálne súľaže: 
celopoľská Bachova súťaZ 
{ 1950 }, Medzinárodná st1ťaž in· 
terpretou v Berlíne f 1951! a 
medzinárodná súťaz u Prahe 
{ 1954/. Stefania Woylowiczouá 
získala všade hlavné ceny a 
pražským úspechom skončila 
svoju účast v súťaziach. Odra· 
zovým mostíkom k medzineírod· 
ne i kariť!rie bola pre 1~u trium· 
fálna účast na koncertoclt 
Prazske; ;ari v roku 1959. Spie· 
vala vtedy Les Illuminations od 
B. Brittena. Recenzenti na~ýva· 

Všetky cesty ;e; umeleckého 
turn(! po svete boli poznače· 
nť! nadšenými recenziami, kto
r(! oslavovali ;e; ,.prekvapivý 
hlas" , kultúru a muzi kálno:,;[. 
Vystupuje na koncertných pó· 
diách doslova celého sveta, v 
Európe, obidvoch Amerikách ž 
u Azit. Vzdy sa vsak vracia do 
Polska, do svojho domu vo 
Varšave. 

Stefania Woytowiczová ma. 
vo svatom 7'epertoár i natsláv
neišie orat61•iálne partie od 
Flacha po Pendereckélzo. Ale ;e; 
najobľúbenej!JZm oratóriom je 
Stabat Mater l\arola Szyrna
nowského; $Vieva tiez takmel' 
vsetky iehu · piesne, con sa 
zna.čne ; ;r!c!inila o renesanciu 
hudby tohw vynika;úcého pol
skeho s/cladatela vo svete. Bo
la prvou tnterpretkou Pencle· 
reck6ho skladieb a v jeho Pa· 
šilích vystupovala vyše 70-krát 
na najväčších svetových kan· 
certných p6diáclz. 

ZOFIA PAZDEJOVÁ 



Zomrel 
Ladislav 
Stanček 
7. 11. 1898- 15. rv. 1979 

Jedným z tých, ktorí vykonali v ilUž· 
bách slovenskej hudobnej kultúry kus 

' statočnej práce, bol aj skladater, orga
nlt;ta a p11dagúg Ladislav Stanček, kllll'ý 
zomrel v Prievidzi vo velkono!!né ráno 
15. aprfla 1979 vo veku 81 rokcn. 

Ladislav Stanček, syn Jozefa Stanlle· 
ka, učiteľa hudby a spevu na pl'ievidz· 
kom gymnáziu, sa narodil 7. februá1•a 
1098. Základy hudobného vzd!)lania da
lital už v rodii:ovskom dome, kde už 
ako 5 -ročný hral na husle neskôr na 
klavil·i a organe. Po gymiJa~iálnych itfl· 
diách v Prievidzi pokračoval v i!Wdlu 
na učiteľskej preparandii v Stubnian
skych Tepliciach, kde r. 191i maturo
val a neskôr l sám vyučoval. Stant:e· 
kove amb/cie však siahali ďalej. V štú· 
diu hudby pokračoval na Konzervatóriu 
v Brne, kde sa vzdelával v h re na or· 
gan u T1•eglera, dirlgovani u F. Neu· 
manna, v kompozícii a v odbo1·e duchuv
nej hudby u V. Petrželku a O. Chlubnu. 
Po skončeni kunzervatoriálnych štúdii v 
Jlrne, študoval ešte rok v Prahe v uci
liiHi kláštora na Slovanoch. Takto odbor· 
ne pripravený pl'išiel r. 1928 do Brali· 
slavy, kde pôsobil ako regenschori v 
blumentálskom kostole a vyučoval tiel: 
teoretické predmety na Hudobno-drama
tickej akadémii, kde mal prisfúbené 
miesto profesora, ktoré však z vnút,ro· 
s kolských dôvodov nedostal. Preto roku 
1935 odišiel z Bratislavy a začal plllia
biť na učitefskej akadémii v Spišskej 
Kapitule, ·Tu zakladá a vedie liacky ko· 
mornt orchester, komponuje a rozpisuje 
preň napisané skladby a píše svoje esa· 
jistické Kapitoly o hudobnom umeni a 
vial,lel'O šHtdií venovaných organu. V ro
Jču 194G hu preloiill do Spišskej Novej 
Vsi na š tátn u učitefskú akadémiu. 'Tu 
t•ozvinul aj svoje ambície dirigentské 
pósobenfm vo funkcii zbormajstra Spiš
ského učitelského .spevokolu. V okUíhri 
r, 195& odišiel Stanček zo zdravatných 

~ .... 

Jubileum 
uprostred 
činorodej 
práce 

Lt:ln zriedkal,edy si uvepomujeme špe
cifičnosť poslania lludobnej publicistiky. 
Nevy2uóu je totiž iba profesionálne zvlád
nu tie J&Zyka a štyllstické scllopnosti, ale 
utusí zárove!"! - ak chce~ bezozvyš lw 
sph'tať svoje pravé poslanie - počítať 

Snímka z roku 19G1. . ' 
d6vodov do dôchodku a žil až do svojej 
smrtí v Pl'ievirbi. 

Ako skladateľ inklinoval k u komornej 
tVOl'be (Sonáta pre husle a klavír g mol, 
Soná ta pre violuni!elo a klavír e mnl, 
Dúrické kvartetu, Sláčikové kvarteto 
Es dur l, kturé pre svoju pl'Ístupnú hu· 
dubnú reč boli obrúhené a mnohé sa 
stali majetkom slovenskej hudobnej kul
túry. K nim sa lll'iraďujú aj diela uri:e· 
né pre ml.ádcž i diela orchestrálne 
(Spišské piesne a Slovenské 1.1iesuc pre 
urchestllr, Hornonitrianska predolll'a J.ll'tl 
dychový orchester l , kantátuvé (Nad mo
jou zemou holubica lieta, Slávnosť na 
horách) a chrámové (Hlaholská omša). 
Zvlášť vzácna výpuve1ľ národného po
vedomiu je v jehu piesiiovej a zboro· 
vej hudbe i v Íllll' IIVách fudových ples· 
nt 

Ladislav Sf.ani!ek vykonal kus zásluž
nej a poctivej pt•áce nielen na poli skla
dateľskom , osvetovom, ale i pedagogic
kom. Patril k tým osobnostiam sloven· 
skej hudby, ktoré skromne a v ústraní 
pracovali na zveľaďovaní nášho hudob
ného živo ta. Do posledných dní - na 
zaslúženom odpočinku v Pl'ievidzi - sle
doval s veľkým ;bá ujmom vývoj sloven· 
skej hudobnej kultúry s pohľadom l'UZ· 

hladeného umelca a výsostne duhr()ho 
človeka. 

Cesť jeho pamia tke! 
LAD ISLAV KORBEĽ 

činnosť zahrfíuje š iroké spektrum ná
metových oblastí: od profi lových bio
g rafií jednotl ivých vý?.namných hudoiJ· 
nýc h osobností (F. Schubert , C. Dc!Jus
sy, M. Ravel, J. ježek, I. Krejčí, E. Des ti 
novä ) až k tematicky uceleným iHú· 
clitnn a kniM m (ako napr. Klavír v mo
demo] hu cl be ). 

s pi:yc:hologickými aspektami dopadu 
s voj ej präce na čitateľa a poznať na- ' 
pt•osto dôverne spracovávaný materiál. 
Hudobný spisova tel' musi tak v sebe 
ko mpeilzova ť nielen zložku umelecké ho 
slova, a le l h uclobno-vedeckej e t'LHilcie. 
Obe tieto prepotrebné zložky sa vo vzác
nej s ym bióze stretávajú v osobnosti dt'. 
Václava llolzknechta, jedného z našic h 
najC1sp"šne jš!ch hudo lmých spisovateľov, 
ldorý ~a pred niekofký ml diíami (2. V.} 
dožil v~'znamného životného ju bilea -

Tohto roku vyjde jeho ďalšia mono
grafia, ktorá bude mať svojím námetom 
prioritné postavenie: "Becli·icll Sme tam1. 
život a die lo". Rozsiahly rukopis te jto 
závažnej Holzknechtovej práce čerpá zo 
š iro l<ého štúd ia a u tentických materi.álov. 
kto ré sp racováva s ve ľkým osobným za · 
ujatim a so s nahou o objek tivne htsto 
rieko-spoločenské hod no tenie, v mno· 
11 om objav né v do te rA jšej smetanovskej 
lite ra tú t'e. Nejde tu však iba o zusvä · 
ten ú štúdiu, ale - ako sme už to mu 
u HolzlweciJto zvyknut í - o súhrný po
h l'atl s vý razn ým IJ e lctristicl<ým zafarbc· 
nim . Dr. Ho lz!mec iJt n1ll totiž vzác ny 
cla 1·: vi;ed ný ť11 kt tt·ansponov<J( do Llo
llolúhL umeled<ého JilZyka, lt torým pu · 
vyi;uje póvocluý nilnwt tl o lit urúl'llt:j pu · 
doby. V tomlo smere p;~lrí k naiitm 
najlepš ím hudobným spisova tdom fi pr,i · 
vom sa jeho l\ nilly Losi <~ záujmu a po
wrnos tl čit a teľa. 

pii t asedemdcsintln. 
S jello menom sa dnes často stre táva

me nie len vo verejnom hudobnom živo
tP., l~dP so ako organlzätor aktlvne a 
čino t·odc zúč~:~sll'iuj.u na celom hudo bnom 
dianí v Pr ahe , v celeJ repuulike l v za
hl·aničí , ale predovšetkým v oblasti hu· 
clobného spi sovateľs tva, kd e najplnšie 
up latnil všetky svoje dote rajšie cenné 
skúsenosti. 

BoiJatú ce loživotnú činnosť zučal v 
r. J H42 a l< a pt·oľesol' kl~:~vírnej hry n<J 
prá:; lwm konzervatóriu - a v roku 
l ól'l5 už stál !Ht čele tejto sko ly. Funkciu 
ri<Hit lda pntžskélw ko nzervatór ia vy· 
kull ilväl ce lé š tvl'ť~ LUL'Oč i u a al< uvážime, 
žt~ l: uoJ~ ervtt tórium p rechčidzalo za to to 
oiJr:ubiu búrlivým vývojom a že vďaka 
I·IGI:r. J(Jwchtovi si neust(llo udržia valo mi· 
l111JI'iäclnu úroveií - poto m je skutočno 
OIJd tVlohod né, že tento clovek , venu júCI 
S H V UilŠOill hUCJObllOJll ŽiVOte i cräl · 
s i1n i: inn o~; llé1m il mnohým funkciá m, do · 
l<áZd l pracovať vo svojej pedagogickeJ 
r iad lil ll::: práci s talwu Intenzitou. Ale 
už pred svojim vstupom na pražsl\é kon · 
WI'Va tó r ium sa dr. V. Holz lm e cllt al<tívne 
podteľa l na českom hudo bnom živote 
ako lwnr:crtný klaviris ta, citli vý k lavír· 
ny ~prevádzate ľ , redaktor a ecli.lor. 

Holzknec.lltova hudobno-spisovateľská 

Aviia k dr. Hulzkncch t o k1·cn1 spisovrt
reľs l<ej činn o~ č i p rHCu jFl v mnohýcl1 d ul· 
~ i c h [unkci<ícl1: j l~ r"l enom výiJoru Prn);
~ké lto jara , t; !r, r;on·, rô<.nycil porô t a sú· 
félžn ých víbo rnv, 1e p1·cd seclom Spoloc 
nus li Bolmsl Ava Ivlal' tin Ci, n llltstfl lfJ p ra
cuje v prospec h opery Núroclného cllvad
la v Prr.he, p t' CJ rozhlas, tclevfziu ll dol · 
š ie inš titúcie. 

A tak významné žl.votné ju bil e um -
75. narodenin y zas li llli dr . Václavu Holz· 

Za Annou 
l<orínslmu 
14. Ili. 1899 - 2. V. 1979 

Len nedávno oslávila krásne životné 
jubileum, prijímala celý rad vďačných 
gratulantov, tešila sa zo spoločenského 
ocenenia jej pedagogickej práce udele
ním vyznamenania "Zaslúžila pracnvnič· 
ka kultúry" a dnes - ani necelé dva 
mesiace od osJ.áv významných narode· 
nín - prichodí nám rozlúčiť sa s doc. 
Annou Korínskou, dlhoročnou vokálnou 
pedagugič.kou Vysokej školy múzických 
umeni, speváčkou a členkou Zväzu slo
venských skladateľov navždy ... 

Doc. Anna Kol'Ínska sa narodila 14. 
marca 1899 v Ľvove. Spev začala študo
vať v Košiciach u záhrebskej speváčky 
M. Pohlovej, pokračovala v tomto vzdelá
vaní na Fodorovej škole v Budapeiiti 
u prof. dr. G. Lászloa a A. Gervayovej, 
od roku 1934 sa v speve zdokonaľo
vala vo Viedni u Th. Lierhammera a u 
K. Rantzauuvej. Z rodinných dôvodov ne· 
mohla prijať angažmá n v opere, preto 
sa ruzhodla venoval' koncertnej činnos· 
ti a 11edagog ickému povolaniu. Na kon· 
cel'lo1:h v Budapešti , Viedni, Prahe, Br
ne, Bratislave a inde pod vedením vý· 
znamných dirigentov spievala slila v 
oratóriách, operné árie, ale hlavne pies
ne F. Schuberta, l;". Liszta, J. 'Brahmsa, 
R Wolfa, R. Straussa, B. Bartóka, Z. 
Kodálya, pri kt01·ých interp~·etácil de· 
monštl'ovala krásu a sviežosť svojho hla· 
su, živosť, poetičnosť a vysokú štýlu · 
vusť prednesu. 

Vynikajúcich výsledkov dosiahla doc. 
Anna K01·in~ka ako pedagogička, Peda
gogickej činnosti sa začala venovať po· 
merne zavčasu. Najprv vyučovala spev 
súkromne v Košiciach (1936-30), potom 
v Bratislave ( 1938·45 ), V čase politické· 
ho prenasledovania v rokoch druhej sve
tovej vojny bola hlasovým pedagógom 
a poradcom takmer všetkých členov bra
tislavske j opery. Po oslobodenf vyučo· 
vala už na Konzenátóriu v Bratislave 
(1946·53) a potom na VSMU v Br llti-

lmecllta, nositeľa vy:r.mununa.nia Za vy
nik(Jjúcu Pl't\cu a Radu pt·áce, upro · 
stred činorodej práce a životného ellí
n u. Schôdze, predn ášky, nahrávanie v 
rozhlase a televízii, mravenčia práca na d 

slave (1954-74) , kde v r. 19111 zlskala , aj 
docentúl'U. Počas takme1• štyridYaťročne j 
pedagogickej pra11:e vychovala niekofko 
generácii spevákov, ku ktorým patria n'á· 
rodné umelkyne [M. Cesányiová, M • . Ha· 
bová-Kiiodová}, zaslúžili umelci (J. Had
raba, O. Hanákov.á, J, Martvoii, Ľ. BaricU· 
vá, E. Kittnat•uvá ), ďalši poprední lľÓ• 
!isti opery SND (S. Beiiačka, .p, GábUr, 
J, špaček, A. Cll:aková), Novej scény v; 
Bratislave ( M. Schweighoierová, 8. l'u· 
lônyiová, J. Benedik), opery DJGT v Ban• 
skej Bystrici (J, Vašicová) , opery Stálltl!!· 
ll o divadla v Brne (K. Belanov<á ). Ďalsí 
jej bývali !iaci sa s úspechom uplat· 
ilujíl ako sólisti cľalších opernýcll scil_lt 
doma i v zahraničí, aku súlistí Slo.veo· 
ského (ilhamJOuického zboru, VUSu,' a!ut 
pedagógovia na sknlách a inde. · 

Napriek nie ľahkým podmienkam ta· 
čiatkov profesionalizácie slovenského 
hudobnliho iikolstva hú!evnato a vytrva
lo budovala slovenskú vokálnu škulu, 
dosiahla na tomto poli nemalé úspecJty, 
a v l'adoch slovenských vokál1;1y,ch pe
dagógov získala kredit najuznávauejS,e j 
osobnosti. Bez jej prínosu ťažko si . 111ó· 
žome pre·dstaviť široké zázemie sloven· 
ského uperni!ho i koncertného tivota. 
Jej pedagogické záslu~y o rozvoj '~Íii· 
venského vokálneho umenia boli po zá
sluhe ocánené udelením viacerých, vy· 
znamena ní: Za vynikajúcu prácu ( 1!16íl ), 
čestný diplom Ministerstva itkolstva SSR 
( 1989}, zlatá inedaihi pri prílé!itosti 211. 
výročfá alllóžénia VSMU (1989), Záslíi· 
.tma pricovnfčki kultúl'y 119791. 

t!ésť Jil piritiatkct! . A. G. 

l'llkoplsmi. - taký je zlvót jubilanta, kló· 
I'Ý napriek lieúprósnému kalendáru vý· 
(ázlť}im po'dii:liÓín IieUslále óbóhaotJ jG 
náš súčasný h udobný život 

1'. G. HEJZL~R 

Klavírny koncert na výstave 
V rámci cyklu koncer · 

tOV ceskej komorneJ IVOr· 
by poriadaných l-Ju(lob· 
ným ucúletel!lm Siuoen· 
ského národného múzea 
na V!íStave Hudobné ná· 
stroje na Slovensku, vy· 
stúpil 25. marca prazský 
klavirista Jan Nouotn.tí, 
kturq pri prílezito~li 100. 
výrotJia dokončenia uvLe· 
dol k ompletn.íí cyklus 
Smetanov.tícll Ceských 
tancov. Ovodné slovo 
predniesol riaditel Sme
tanovho múzea a Múzea 
česke; hudby dr . Miro· 
slav Mal.Q. 

české tance v Novot
ného interpretácii zuuj
mú poslucháča i deálnym 
vyvážením cilovo-fanla
zi jne; a racionálne/ zloz· 
ky. Každ.tí interp,•etacný 
parameter md vyhranenú 
zrelú a definitívnu podo
bu. Tazko by bolo main~ 
diskutouat o ine j, azda 
lepšej variante prístupu. 

Novotný sto/l vysoko naa 
technickou problemati
kou, ktorá u väčšiny tarl· 
cov vyzaduje pohotové/za 
a všetky finesy klaviris
tickej virtuozity ovláda· 
júcelzo majstra. Ir;leálne 
je vypracované vedenie a 
plastickosť svatrázMJ 
Smetanovej polyfónie. 
Kazdý hlas bez olzľadu 
na polohu má svo/ iivot, 
pulz, smerovanie a peo· 
né miesto v l!ierarchi1 
vertikálneho gl obálu. Do
konal~ vybrúsenie detai
lov, r ozvážne, ale a/ hl
boko predtené a tuOI'i· 
vým intelektom preiiare· 
né budovani e dynamickeJ 
formy, agogiCk!íCh 
zmien, prec!Jodov a na 
nich závislej celkovef vý
stavby te lo(.flcké, muzi 
kamsky presvedčivé. Ne· 
čudo! Veď profesor No· 
votn.zí sa k Smetanovým 
česk{;m tancom znovu a 
znovu vracia pomaly už 
štvrťstorodef 

Prt všetkef vžtaltte, 
dravosti a krellke; poézii 

kanlilény, którýmt napl·. 
nil viietky tance bez vý· 
nimky, nezameri ava sa v 
suo;om prístupe iba na 
primárne akcentovanie a 
vyzdvihovanie rytmické· 
ho el ementu. Hlavnou 
hybnou pákou podania 
sú plasttckost a spevnost 
fráz. Tance clzdpe predo. 
všetk.íím ako Impresi e, 
ako dokonale kOJľ!pozlč· 
ne prepracované para· 
frázy na folklórne taneč· 
né melódie. Tento prl · 
stup sa však nepremieta 
do tempove; svojvoľnosti, 
do uprednosUíovania po· 
malsích temp (ako napr. 
rJ niektor!ích nahrávkach 
V. kepkove; J. Novotného 
prtstup ni e je prístupom 
ani prtlžš· poetizu júéim, 
ani d1•auq virtuóznym. 
Môžeme, ba mustme kon
iltatOIJať, že sa mu poda· 
rilo vyhmatnúl a i dettlne 
vystihnúť tú pravú zla· 
tú strednú cestu - ty· 
pickzí to črtu dnesnej 
moderne; mterper táale. 

(žkl 

Slovenský hudobný fond vypisuje 

KONKURZ 

na tvorivé štipendium mladým koncertným umelcom, absolverttónt vysókej iko· 
ly od septembra 1979. Uzávierka konkunu je 30. júna 1979. Prihláiky obddfte 
v Slovenskom hudobnom fonde, Fučfkava 29, Bratislava. 
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Významné jubileum 
Bolo to 18. júla 1926, ke d po prv9' r az zazneli éter om 

slová: "Haló, tu Bratislava, vysie lame pokusne na vlne 
300 me trov". Sporadické, nepravidelné vstupy do éteru 
charakterizovali rozhlasové vysielanie z Bratislavy v 
nasledujúcich mesiacoch. Uplynuli sotva lrí r oky postup
.nej . Js:ons olldá c ie n ovej rozhl ŕl sovej stanice, keď do jej 
svoJI?ytného živo ta vstúpil celko m nový, nepostrádH
t ehly e leme n t - založíll rozh lasový or·chester, prvé 
s ymf onické teleso na Slovensku. Vteda jš ie vedenie roz
hlasu st bolo vedomé, že r ozhlas a hu d ba sú dve c~)l 
kom bl1z.ke, n avz<ijom na se be z!'tv!slé, živé s kut oi:
nosti. Od začiatku potreboval rcizhlas hudbu, aby mu 
P?illOhla komunikovať so š irokými, di fe r e ncovanými so
ctálnymi skupinami poslucháčov a hudba pr ivíta la toto 
masmédium ako významného, demok ratizačného s pro· 
stredkovate la s vo jich myš lienok a estetic kýc h ideálov. 
. A cím by bola hudobná tvor ba bez kvali tnéh o, profe 

Sl~.~~lneho lnterp r·etačného zázemia? Preto vzápätí za 
lmuh l'ozhlasový o rchester, ktorém u dal1 d o vienkn zá
važné a vznešen é poslim ie - by ť verným inter pretom 
slove nske j hudobne J lvor hy, po cl n ec;ov ať d'alš í rozvoj 
s lovenskej h udobnej kullúry R prlpn w ovat pre poslu
c hái5ov brati slavského rozh lasu tie na jl e pši e skvosty 
z tvorby česi<)'Ch i Zilhra ni čnýc !J s kla clflteľov. Na čele 
hudobné ho vysie lania stál Oskar Nedbal a po jeho smrt! 
f'rantišek Dyk, kti11·ý viedol ml adé roz hlasové teleso cez 
mnohé úskalia prvých snzón. Dir ige n t Fn1ntišek Dyk 
po lozil tuk prvé a pevn é zák lady pre ďa lsí umelecký 
v ývo.j bra ltslawkého r ozhlasové ho orchestra . 

s m nnlclte' .. o .. ...... . .. 
s o O. 

Za Symfonlcl<ým o rchestrom čs. rozh lasu v Br lltis lH · 
V!:> je u2 tccle pďť desaťroč! sys te maticke j, statočne j 
ume l_eckej p ráce . Ce~ ln toh to telesa C~J iým polstoroč!m, 
k~ore bolo_ lak bullétté na prevratné lwllúrne i politk
ke udalostr, nebola a ni priä rn očiarn, i1 11 i ľahk<i. Prudký 
v}'voj celej. t~aiiej s poloi;uo~li ztme1.hcil výruzné stopy <ti 
na )~)dno11Jvyeh utapilcl1 v)'vojn bntlislav~kl!ho sylli[O
m ckello r?zhlasovél1o orcheslra. PohľJ~ t11 e sa pn)IO 
a spoťl struc; ne r.lunak l eriznvi! ť vývuj uv{l fJi apy toli lo le
lesa. 

soCR s nál'ocln:fm umelcom Ladislavum Slovákom 
t•okn 1946. 

Celé IJrvé decénium poznači.lll pt•úca c!it·igen ta Fran
tiska Dy ka, skúseného i organizAčne schopné ho 

'dirigenta, no dra maturgicky spočintk11 nrien lovaného 
p 1·evažne n a oblas( popu lárnej Ol'C_h est rálnej a o peretnej 
hnd by presne v In tenciách v lecl njš·iehu voden ill rozhi<J
su, ktoré us ta novilo bra tisl avský rozhlas a ko nd hočku 
pražske j ce n tr ály. Velké úsill e v prospech slovens l\e j 
hudobne j tvo1·by vš ak v yvinul dr. Milo~ Ruppc ldt, je d e n 
z vedl'Jcic ll pracovn ikov v tedajš ieho rozh lasu. A kP-cľZrj 

n ašie.l pochopenie a j u dirigen ta F'. Dyko, začal o mlatl é 
rozhl asové te leso Coskor o uvádza ť v peiamo m rozlllH
sovom vysielan i (na záznam ·s a ciite nena hráva! o ) celý 
l'ad sk ladieb slovensk}iCh sklaclateľov. Od samého Zil· 

čiatku 30 -tych r okov je ted" rozhlasový orcbcJster ne

rozlučne spo jený ~o slovenskou hud olm ou tvorbou ll 

ona zasa s n irn . 

Za lljím avé je jc l\0 v tedajsie obsadenie: 3 pevé hus le, 

Z ll ru li é husie , vi ola, vio lončelo, kontrabas, f]Hu ta., h oboJ , 
2 k lariH e ty, i'ago l, 2 t rúlJky, t ro.mb6 n, bic ie, klavír, har· 
múnium, lwrľa . Na l<onci prvého d esať!•ocia br iJlis!avsk é · 
ho rozi.Jiasovébo orches tra p os ilni li skupinu s lái5i kových 

rw~trojov il jeho ohsad •~me sa z v9'šilo o desať členov. 

V prveJ etape nedelilein ou súčasťou re pertoáru o r c hes
tra boli skladby fána Le voslava Bellu, M·iku liiiía Moyze· 
~a. za~llfdi premi éry diel Eugena Suchoňa, Alexan dra 

111nyzP.sa, Jána Cikkera a viacer ýc h ďalslch, vtedy ml a· 
dých slov~ms!(ýcl! skl adateľov. S rozhla sovým orches 
1H1Dl, klol'ého lwncertn~·m majstrom bol vynikajúc i h ús · 
ltsta Jarka St ii pánek, s po lupraco vali m ladi slove nski in · 

terpreli Amold Fiiig l, Margita česányiová , štefan Hoza; 
dr . Janko Blaho, Hele na Ba rtošovli a mla dý dir igent 

Ľudovít Rajter . Roku 1933 bol za dr uhého dii·igen ta a n· 
~aíovaný K01·n e l Schimpl, prvý s loven sk ý prof esionálny 

dil"igent. 

Na poc iat.k n druhej etapy sa do čel a hudobné ho vy· 
s ie lania Radio )oum alu v Bra llslave dostáva výZIHJlll · 

ná umclecl<ii osobnosť, akou bol hudobný skladater Ale· 

xa nder Moyz11s. ŽiaT, po r ozpa de republtky roku 193!!. 

od iš iel z Bratislavy dirigent F . Dyk l v iacer! česk! h u· 
dobn!ci a z orcheslt'O o~ta lo iba torzo: Séfdirigen tom 
sa ~tal Korne l Sch impl, k tor ý za dirigenta a n gwtova: 
Franti!;lu l Bahuška (nuskôr. sa Babnšek sta l šé fd irigen · 

tom) a spolo.~ne v kL'iítkom f;,a se dobu do vali Orchest<H' 

OJ•chester roku 1929 krátl<o JlU svojom vzn ik u s di r i
gllntom Otakarom Pa1ikom [za klavírom Janku Ma
tu ll"ka , pri kou ll·abase n eskorsí šé fdh•igent .Frantl~ek Ba
bušck J. 

S!ovf! n~kého rozhlasu nä p lný vtedajšf stav (39 cle
no v ). Dramatmgiu programu to hto tr. lesa vypliíalŕJ z 
dvoch tretín v<ížn;J 11ud!Ja u jed nej t r et iny ztíbavncí llud
hil, kl o t·Li di r igovu l ldavl rlsi.IJ Miehal Kal'in-Knr!l:h tsber

gr. r. Clmwviu orcl.ws lru zalo~il i niekoJ'J((J kmuornýcll 
~úl1oruv, z l<to rýcil n ic l<toré zan ik li , a lo S lnwmské kvar
t!!lo a Bra ti sla vské komnr né združllllil! p1:acujtí pre roz· 

Il i as i ko ncer lné pódiá dodnes. Vedenie !Judobn élw 

vv:,icl<lll Ja malo vy!>okú naroky na kvalitnú d rama tu1·g tn 
ŕt prou~~Juno~lnn, wdpovecln (J interprouiciu. Umcl,•r:k(l 
ú1·ovc11 orche:,tra r ;\sll u. 

Clen mi o r cJwslra Sil sldli význ<•mní ume lci ako Tibor 

Galíparek, Aladá1• Móži, Albín Ber ky, p r ichádzali hosťo

VI:l t aj pr vf zalJraničnl clil'lgenli (F. Weidlich, J. Ke il
bet•th, C. Sil vestri 11 ďalš(), orchester začal pr avidel nú 

lwnr.ertn ú činnost. Pravidelné piatlwvé ve1·ejné koncer
ty, duš ou ktorých holi A. Moyzes a šéfd ir igen t F. Bu
hušek zalozi li v Brntislnvo novú tradíci u, ktorú vlastne 
v abonentných koncertoch S lovenske j filharmónie trvá 
dodne~. Ol<re m F. Babuf;l\a dir igovali verejn é konce r ty 
!li K. Schim pl, dr . Ľ. Rajte r a julloslovan sl\ý dirigen t 
Krešimir Baranovič. Za ZJ)lien k u is t e stoj i udalosť, k to
rej obeťami sa stali všetci č l enovia orchestra na čelo 
s d ir igentom F. B<Jb uš lwm, keď pre principiálne nezho· 
lly s niektorým i reakčným i predstávi tel'mi vtedajšieho 
vedenia rozhlasu, bnl1 ko le klfvne uväzne ní [1. 2. 1943 ]. 
Po lroch diíoch sa mohli sice vrátiť na slobodu, nÓ do
s tali finančné tresty. Svedč i to jste o pokrokovom d u
chu, k tor ý vládo l v tomto Ielese. 

r ·e tia e tapa je poznačená velkým um elecký m rozvo
. jom o rchestra ~ sú llidH s nadiiením ce le j ntlšF.j spo· 

.locnost1, ktorá vc!acne r nagoval a na svoje oslobotl e nw 
ve ľkým bu clovilt!JI'skýiTI cl(JnO JJL V súvis losti s nnrusl<J
júCIJU cho robou F. l:lalluška, ;rngažoval rozhlas nn če lo 
OJ'CIHJstJ·a Ľ. Ra jtera, ncskór Uich a rda ľjinskeho. Di 1•i· 
gcmt F. Babušek vsak neus lul v zuslnžnej umeleckej prá· 
c:i é!Z do svojej preclcasne 1 smrti. Za dirigentským pu l· 
to m . sa vyslr·ieclali vi.e tci nuJiepši československ! dil•i 
genli - K. An čerl, A. Klíma , t11·. V. Smetáček, B. Ba
kala. Prišl i a j významn! llomáci i ·tahraniční sólisti, 
z ktor ých na pr vo m mieste t r e ba spomen úť D. Oistl·a
t:ha, k torý už ro ku 1947 (l. ll.) n aštuclov ~ l s polu s roz 
tJ! asnvýnJ OJ'clit:strom 11 jeho di rigen to m F'. Ba buškom 
Chnč;Jtu r i anov I<on ceJ' l pre buste (i o rc hesi.Br rl na lo m 
i ~lom koncer te uvie d li aj VI II. symfóniu D. D. So~tako 
viča, kto r ý sa no tomto prellve cJení osobne zličas lni l. 
Tu sa hneď v pt•vých povojnových rokoch uklízalo 
::.prlívne drmnatlll'gické smerovanie rozhlasového or
chestra. 

Na konci tejto e tcrpy došlo k vú žnej krfze. Roku 1949 
založi l! Slovenskú J:ilhn rmôn iu , do kl orP.J oclišlu pod· 
statn á časť (;J e nov rozhlnsové llo o r·cheslra, l< toré!Jo exis
le n cill t Ak bo la váž ne ohrozená . šM JmdoiJ ného o cl boru 
Simon Jurovský spolu s členmi o rc h estra , lttor! zostali, 
začu l i opil ť s veľkým zápa lo m a húževnatosťou k r ok za 
I<J'okom dopll1ovat teleso m ladý mi abso lven tmi kmner· 
vató ri a, vyhia dávall mlad ých, talentovaných umelcov aj 
mimo Bratislavy a ich úsilie našlo p lnú podpm·u vo ve
den! rozhlasu . Na čelo Ot·chestra bratlslavskélw rozhla· 
su nastúpil mlad ý, ambiciózny dirigen t, ž iak Václava 
Tallcha - Ladis lav S lovák. Na d i r igen tskom poste sa 
vystrieda li via cer ! mladl ci! J.'Igenli , ako BartolomeJ Urba · 
ntlc, Milan Novák , Jozer Svoboda , ro l\ pi' llCovaJ v Ol ' 

c li eslri <Jj Rudolf Vašata n rol< llol jeho šéfom V (l elav Ji· 
t'áček. Najprv ako as istent, ne!;k iJr vo fu nkc i i tl iJ·igentH 
p1·acovnl v orcllestr ! BystJ•ik Režucha . Do poi:et ne i 
nme lec ky ras!úcel1n orc hes lJ'H prišil hosťova l' 1 viace r ; 
r.nhra nlč n í di J•igenll , nko N. Ra chliu , A. V. Gauk, w. Ro· 
wicki, G. Lehe l , J. Fer encsik, D. Dixon, Ch . Mar.ke rra10 
a iní. Najvyššie str anfckfl a štál ne org!iny o cenili l1tížev 
11111 (J kuli n rno·po l il ick (J. o1·gnnizti' orskú i lllll P.Iecluí pr fi 
c:u Sy rn fo nick {) l1o orrh~:~.Jrn hi"il lfs!nv,ld!l1o rnzh lfls ll !'Cl 

lw HJ57 vysok ým i:;lútnym vyznllnw n<mím ·- Rado m pn i 
ce. 

Sv tntá etapa sa za'čfna násfu pom dr. Otakara Trblík~ 
r olw H16l do čela orchestr~. Zno vuvybuclované te le

so dostalo of iciál ny ná zov Symfonlcký orchester Čt. 
rozhlasu Bra tislava, ako rovnocenné rep1·ezen tačn P. tele 

sn syrnľon t rl<élw ro7.!1 lasového orchest1·a v Prahe. S p l
ným zau jll (im SH pocluja l dr. Tl'l1lťk na pravide lnú k on· 

certnú c~innnsť, s poločne s vede ním hudobnej redakqte 
pri pravoval! či nnost , spoločne s vedením hudobnej r e
ditkcie pripravovali prog r es!vn u d r amaturgiu, v klot•ej 

ma la stá le miesto slovenská hudobná tvorba , tvorba čes

kých, r us kých a sovietskycll s kladaterov a zá važné d ie • 
Ia eu róp~l<ej lluclohne j lite r.atúry. 

Pr·esne po 36·tic h r ok och ocl svoj ho založenia odces 

toval SOCR na svoj pt'i'Ý zahraničný zájazd dn Tal.ianska 
(septemhe r 1965 ). Po mirnoríaclnych úspechoch v mes· 
tách !Hm, Perugia, Flo rencia, Neapol, Miláno, nasledo· 

val po roku ďalsí zájazd do Talianska a p otom celý rad 
opakovaných zájazd ov do Rakúska , Talianska, NOS, 

NSR, španielska, Dá nska, Bulharska, 1-\ngli.cka, Francllz• 
ska a vrcholom bo li k oncert y SOČR na Dňoch ceskoslo:. 
vens kej k ultúr y v ZS~R r ok u 1975. 

Z
ačiafkom roku 1975 sa začína pia ta . etapa vo vý

vo ji . SOCRu, ked . sa v pr·iebe!Ju niekoľltých roko v, 

vyme nila celá gener·ácia členov orcbílstra, ked odWU 
do dôch odku viacer! starsí, zaslúžil! členovia tobto te • 

lesa a v celých d esiatk ach nastúpila do vsetkých nástrO-' 

jových skupin nová, m iadá ge nerácia. To už stál na ce• 
le orchestra opäť dr. Ľ. Rajter a na miesto d ruhé ho dl< 
r igenta a n gažoval svo jho žiaka, mladého a ambiciózne~ 

ho Ondreja Len•á t•da, ktorý p o odchode dr. r:. Rajte.t•a 

V štúrliu s dir igentom ĽndovUom R.ajterom a l!'l'an tiš· 
kom Babuškom roku 1950. 

do dôchodku, ~a l . januára 1977 stal šéfdirigentom. 
SOČRu. Toto obdohi.e je poznacen é novým, velk ým 
lvo riV\' 111 ús\Hm o umeleckú konsolidáciu omladenátlo 
telesa. Dll'lol"očn<í r ozvážna umelecká l pedagogická prá~ 
ca p1·ivied la OL'Chester opilť ku ku lminačnému bodu je
hr: inter·pretiltných kvalit - a v takomto sta ve sa pľi~ 

p ravu je osl!iv iť svo je 50-ročné jubUeum. 

Súčasnosť, blizl<a i ďalšia bul;lúcnosť Symfon!cké11o 
orchestra Cs. r ozhlasu je a musi byť vždy poznačená 
p e vnou väzbou s celou tou z ložitou štruktCh ·ou orgaiH~
m u slovenskej hudobnej kultúry a v d ialektickej. súvis
losti zárovcľi s po trebami rozhlasu, ktot·ý má· velmi 
vúzne, nezaslu plte!né povinnosti v socialistickej spoloč
nosti. Rozhlasový symfonický orchester . :sa mus! citit~ 
vžd y s poluzodpovedný za osudy sloven skej h udobne j 
tvorby a in terp r e tácie , záro veii však mu::;i pl niť svo ja 
povin nosti v rozhlasovom štúd iu. No n ikdy by sa uZ 
nemal uspoko)H výlučne so š túd iovým nahrávaním. f:'rá· 
ca v stúd iu vyža du je pedantn osť, neznesie n ijaké ko.in· 
prornisy, zvulmvý záznam stereo ~- či l1va drofónny, 1e 
nebezpečným se izmogr Afom aj najtnenš!cll chýb -·- Jllil 
tecla blnhodárny vplyv n a sústredenosť, nevyhnutnost 
p r ísnej umeleckej disciplíny, pl'esnost súhry, čistotu i).'l· 
tonácie, vyváženosť dynamiky. No priamy kon takt s 
pu blikom jfl n evyhnutný, pr i náša i n terpretačnú uvorne
nosť, ši rš iu výrazovú a farebn(l paletu, rad osť z muzicí· 
rovan ia, živé a llezprostreclné over e nie štýlu a estetické• 
ho pôsobenia . Preto ma jú verejné koncer ty SOČHu 
cerkom osobit nú a tmosf(jru, l< to t:ú spôsobuje obojstramľú 
racl osť a pt•in i:Íša poslucháčovi nevšedný estetický záži
tok . Preto dosiah o l Symfonický orchester čs. t'oZlllasu 
Bl'tltislav<J lcrk výrazné úspech,y a j v zallranlči. Nie je 
jednoduché dokázať pripraviť opti má lnu dramaturgiu, 
k torá je prijateľná pre rozhlasové prog ramové pott·eby, 
a le zcí rovei1 pre umelecký rast orchestra, alm aj pre 

Po koncet·to SOCRu - Ondrej Lené1•d s koncertný m 
majs trom Aladáram Móžim. 

rli l'er e ncovan ú dt·amaturgiu vel'ejnýc b lwn cer:tov. Nif) .:e 
jednoduché l nf erp l.'e tovať tnk širokú pale tu tnrclohrrli•. n 
rl iel, <lk o to býva práve u rozh lasovírcll telies. Nif! je 
ani jHdnoduchi:\ dnl([!zať Sil pl'etranspo novať do talo: citl
tisných p t·os treclf, akými sl1 štúdio a kon certMI sJei'l. 
Nič v urnenf nle je jednoduché - a naMastie členoviit 
SOČRu ani netúžia po jednoduchej umelecke j p ráci. Sú 
SJmblr.iózni, c hcú pracovať disciplinovane, svedomit13 a 
zodpovP.clnr.. Ma jil Zél sebou prlam jed inečné zázemie -
bohatú, pol slCJročn (J tr"d!c!u, plnl'1 podporu vedeni il Cs. 
rozhlasu a procl sebou jasn é perspekt fvy. 

LUBOMlR CtžEK 


