
v souu.tu 7. uk to tJJ:a 1978 !.il 
Rr·atrs lava na nas ledujftce 

dva týždne s tala Mekkou hull
by pre u melcov a desia tkv 
pn<o1. nivcov ume n ia . Uz po šh:
n ásty r·az m esto na Dunaji o tvo
l'ilo dokorá n brá ny s vojich 
kou cnrtných s ieni a d ivade l
ných seen s láv nostia m hud by. 
Tal< ako v min ulých r okoch , 
i teraz s a s ta la miesto m s láv
n ost ného cm·eriwniá lu utvO I'I!
n in UHS. člena ll: urúpsk e j aso
ciácie hudobnýc h festivalov 
Zrkadlová siei1 Primaciál ne h o 
pa láca. S lávnostn ú atmus[ér·u 
14. roč n íka fcs ti \'al u, známeho 
v hudobnom s ve te, navod ili 
už prvé tón y slá vnostných 
fa nf á r nd národného um cl1:a 
Já na Cil<ker·a . Vz~pii ti sa u jal 
s lova ru·edseda les ti va lové hn 
výbot•u llHS dr. j . 1-ln luz ic ký, 
k torý pr ivítnl vzácnych hos ti 
n a čele s minis tro m kultúry 
SSR, ná rodný m umelcom Mi
r us lavom Válkom. Z ďa lšieh 
osobnos tí nášh o vere jné ho a 
kul t úr ne ho živo ta uví ta l minis
t r a ku ltúry čSR d r . Mila na Klu
sáka, p udpt·edscdnít:ku SNR An
n u Krc tov ú, primá tm·a h lavnú
hu mesta Slove nska Ing. La
d islava Martin áka , al<o i p r•ml
st n vilc ľo v zastupiteľských úr.r
dov a t'ad význa mných osob
n ustl ,u meleckého života. 

Vu svojom úvodno m llríhn vo
rc pruf. Juraj Ha luzický 

vy:r.úvihul d1·ama turgick ft ku n
ccpt:iu tohtoročných BHS, ku· 
na uých pnd zášlitnu Pr cds e d
nictvu vlády SSR, vcuovanýe h 
význ a m ným pu litic kým výi'IJ· 
čiam náš ho státu - :JO. výru
čiu Vit azného februá t·a , 60. vý
roč iu v:t. n iku samos ta tné ho čos
kos lo vc nskeho ~ tátu, aku i vý
zn a m ný m jubileá m - 70. n aru
de niná m národ né h o u melca Eu
gena Suchoiía, 50. výro~ iu s mr 
ti Leoša J a náčka a cl'alšim osob
nostia m eut•ôp ske j hudby. Pri
pomenul pr·ed l:hád ?.a júc ich 13 
ručníkov flll'niO vani a pro[ilu 
fes tivu lu s výraz ným up latne
n ím s luvcns l<e j, česke j, s ovie t
skej hudobnej tvor·by a prezen
tovan im d osiahnutýc h výs led 
kov sm:ialis t icke j hudobnnj 
k u l!ln '\' . Pot vrdil , že medzinú
rurl n \• hud'lhn \· ľP.' I i va l utvá r o 

Bratislavské 
hudobné 
slávnosti 1978 
ná r ué u melcum rôznych ná i'O 
dov, prichádza júcic h s posol
s tvo m bra tstva a pr•iateľstva, 
umoziínjÍIC tak pozná va( kul
lúrll!l hudobné dedičstvo minu
hlsl i i dos ia hnuté tvorivé vý
sledky súčasnosti. · V záve1·e 
svoj ho príhovoru s o dr. j . Ha
luz ický pod a kova l uspol·iadat•~
rom festiva lu a poprial s láv
nostia m ús pešné zveľaďovan ie 
ume leckých hod nrlt naše j so
cial is tickej kultfu•y. 

li e nku festivalu - atmosfé ru 
mieru a porozumenia med?.i 
ná rodmi v duchu záverov hel
sinskej mierovej kon[erem:ie 
"pre radost' z hudby , ktorú mi
lujeme". Záverečné slová pre
javu vystriedal koncert Spevác
keho zboru Lúčnice so svojím 
dirigentom zas!. umelcom šte
fanom Klimom. 

V priereze svojim repertoá-
rom sa predstavilo spevác

ke te leso, v ktorom sme zazna
menali opäť nové mladé tvá
r e. Dra maturgicky bol koncert 
Lúčnice zameraný na ukážky 
zo súčasnej slovenskej a česke j 
zborovej tvorby a starej r e ne
sančnej literatúry. úvodná 
kompozlcia "Zem moja rodná" 
od náa·. umelca D. Kardolia bu
la vyznanhn lásky k svojeti a 
zauja la citlivou, dynamicky 

Ročník X. 
23. x. 197r 
2,- Kčs 

20 

H la vný otvúrací preja v BHS 
Jll'ed n ir~sol dr. P. Koyš , ná

mes tn ík ministra kultúry SSR. 
Vo svojom prispevk n zdôraznil 
význam a silu hudhy a jej 
schopnost rozu mie t' s i bez s lov. 
Konš tatova l, že hudba je sved
kom i ~initeľom skutočného 
s oc ia listického huma nizmu a 
vyslovil nádnj, že k ultúra v 
š il•šom s lova zmysle sa sta ne 
zmyslom l'uds kéhu života a 
z javnou prednns(ou vyspelej 
s ocialis ticke j spnlol! nusti. Na 
koniec s vojho prejuvu dr. P. 
Kuyš pr ipome nul hlavnú mys-

t vá rnnu interpretáciou. l ďal
šie i:lslo koncertu z pera zasl. 
umelca z. Mikulu "Kedyže t'a, 
milý" so sólistkou Ľubicou Or·
g onášovon vyznelo presvedči
vo a zanie tene. Previerkou in 
terpt•e tačných kvalit každé ho · 
zborové ho telesa je interpretá 
c ia die l starých majstrov . Ukáz
ky z vokálnej tvorby renesan~
ných skladateľov - J. Ar ea
de lta a anglické ho ma jst n t 
Th . Morleya presvedčili v po
dan i Lú~nice nežným, ale vrúc
nym podaním, zmyslom pre i tý
lové c ítenie skladieb, ako aj 
l;armom a technickou istotou 
(Fire , fire od Th. Morleyho ). 
Zo súčasne j českej zborove j 
tvo1•by Lftčnica predviedl a dva 
madriga ly z cyklu 5 madriga
lil od Ol. l"losmana. ktoré r.a 
uja li technickým i muzikant
ským vybrúsením a vystihnn
tim atmosl'é ry skla dieb. Zbo
rová kompozícia nár. umelca 
E. Suchoiia "Povej vetrlk " upú
ta la pre myslene realizovanou 
výstavbou diela so zmyslom 
pre difere ncova né ná ladové 
ploch y - od lyrick ých, po 

Sovietsky huslista Igor Oistrach vystúpil na otvá racom ko ru:c rte 
Br.atislnvských hudobných . slávnosti 1978. Sn!mka: CST~ 

Spa nie lsk y dirigent jesus Lo
pes -Cobos d ir igova l Slove ns kú 
filha rmó niu diía 7. X. t. r . 

Sn fmka: ČSTK 

dramaticky vygradované. Só
lový part predniesli príjemným 
kúltivovaným hlasovým mate 
riá lom Alžbe ta Kubánková a 
1;. Orgonášová. Z.lív.e r koncet tu 
Spevá cke ho zboru Lftčnice p a t
ril 4. s lovenským ľudovým pics
ila m 8 . Ba rtôka . Spe víi cky zbor· 
inte rpr·etoval cyklus pies ní in
tonačne čisto (v s úhre s kla 
vír nym pat·tom v poda ní 1\1. 
S tarostu) a c itlivo dife r e ncoval 
charakte r jednutlivých pies n i. 
Dôm yselná práca so zbor o m 
niesla zna ky vypra t:nvaných de 
tailov i p1·emyslenej výstavby 
jednotlivých skl ad ieb. Po zvu
k ovej strá nke presvedčila pre
dovšetkým ženská z lozka tele
sa. Speváck y zbor Lúčnice po· 
tvrdil svoj vysoký š tanda rd 
zborové ho umenia na Slove n
sku. 

Ann a Kaja bová (Ka tr·nna) a zas l. umulec Ondnlj Ma lac hovs kv 
l St P. lina) ako ti tul nl pr·edstavit t! lia nové ho naštudovania oi)e r}· 
Krútňava od ná r. umelca Eugena Suchoiía. Inscenácia sa s tala 
zaujíma vý m pr ls pevkom BHS '78. Sn fmk11 : J. Vavro 

Ovodným ceremoniá lom v Z1•kadloy~j sie ni Primaciá lneho paléc11 
oficiá lne otvorili XIV. bra tislavské hudobné slávnosti. V umelec
kv r~l pr og1·ame vys tf1pil spevá cky. zbor r.účniee pod vedením zas l. 
umell:a d r . štefana Klimu· (aalmka•-vluo.). · t " Sh imk a:. CSTK 

' V druhej polovic i s lá vnustné-
ho otvore nia BHS predse

da ZSS · nár. : umelec E. Suchoň 
odovzdal ceny Zväzu sluven· 
ských skladateľov za !'Ok 1!177. 
V oblasti ume leckýc·h zá lll·ov. 
:r. ískal oce ne ni e :tas l. umelec 
M. Nová k ( za die lo Aby bol 
ž ivot na zemi ) - s pl'ihliadnu· . 
tlm na dotet·ajš iu tvorbu. V. 
oblas ti populá rnych a zíi bav
ných žánrov s i cenu udn iesol 
l. Bázlik za cyklus " De tský 
rok" a za a n gazova nft tvor hu 
de tských a mládezn~ekyc lt · 
Jliesní, ako a j za tvut·bu pr•e 

' l'udové hudo bné s í1 1iury. V o h-
lasti inte t•pt·etaé ných výkonov 
s i uznan ie odnášal zasl. ume
lec 1\1 . Karin za inte rpre táCIU 
s love nske j hudobn e j tvor· by -
s p r ihliadnutim na l:eloz ivot
né d ielo. V oblas ti muzikológie, 
kritiky a public istiky r:enu ZSS 
:r. ís ka l p i'UL dr . j . Kresánek, 
IJrS c., za p rá 1:u "Zák lad y hu
dobné ho mys le n iu". 'Predseda 
výbnr u SHF P. llag in mluvzda l 
Cenu j. L. Be llu za rok 1976, 
j . Podpi'Ock ému za ll. sláciko
vé k vat·te to. Cenu F. Kafe ndu 
získalo Bra tislavské dyc hové 
kvinteto za vynika júcu inl t! l'· 
prntíi ciu s love nskej tvurlly a 
lll'npagíiciu v zahranii:i. l\li nts 
ter kultúry ČSR nd ovzda l tll' i 
pdlezitns ti 50. výl'lli:ia s m1·ti L. 
)nr1 áľ.ka ~estn é meda il y dr·. J. 
t-raluz i1:k ému, ná r . u melcnvi E. 
Suc luui ovi , n á r . umu lcnv i 1 •• 
Vychodilovi, zasl. um e lc uvi T. 
Frešovi , zasl. umelcuv i V. ~1 !\ 1-
kuvi, B. Kriskovi. G. Auc t'O\' i, 
P. Dvorsk ému a mu ziknl fl gn vi 
dr. Z. Nováčkovi, CSc . 
pamätné plakety BHS boli 

ude le né významným osnh
nostiam brat islavské ho hu doh
ného ž ivo ta a utu žova tc l'o m 
pl'ia te l'ských vzfahov med zi ná
I' IHimi: d r. M. Klusáknv i, m i· 
nistrovi kultúry i::SR, Ing. L. 
Martinťlkovi a predsedovi Zvä
zu československých s klada te" 
rov nár: umelcovi A. Očenášo
vi. Slávnostnií a tmosféru .celé
h o poduja tia uzavre li opä t sláv7 

• oostné r.fll;n[ál'y o,t ,uál' . . '!mele~ 
j. - Cikkera. N. - KYSELOVA 



Os pech 
slovenského 
baletu 

Tohto roku sa uskutoi!• 
nilu už IX. medzinárodná 
haletná súťa! vo Varne 
(Bulharsko). V dňoch 10. 
az 25. júla 1978 súťažili 
s mnobtvom ďaiAlch ta· 
n P.č nfkov z celého sveta 
tlenovia baletu SND Ma• 
rián Klbik, Eva Senkfl'f• 
ková a l.ihor Vacultk. 
P nive posledne menova· 
nv nám urobil vefkú ra· 
d i1·-t z iskanfm bronzovej 
meda ily v kategúrii A. 
Je lo vôbec p1·vá mcd11ila 
pre člena SND zo sútaže 
s vetové ho vý-znamu. Po 
návrate sme polo2ili ta· 
lentovanľ.mu bale tnému 
umelcovi zoplir otézok. 

Aká je baletnli súťa! 
v u Varne z hladiska or· 
gan izácie a účasti? 

- Ná roč ná - prédo· 
vi;c li<ým na fyzickú a 
p syc hi ckú prl prt~vo nosť. 
ja org anizovaná na zá · 
k!ade vyl učovncieho sys
tčmu a trojkolová pre 
oiJC kategór ie: mladiH 
[] 5-19 l'Okov l a s lHI'SÍ 
( l!J-21:i rokov ). Od horn;i 
p oro tu pozostá vn z 25 
člflnov po d ve den!m J. 
Grl goroviču zo ZSSR. 
Tento rok s n zúčastnilo 
sú ťaže cel ko m 111 toneč· 
n íkov z 21 s tá tov [65 ju
niorov a 46 seniorov). 

Aký bol t•epertulir pre 
jednotlivé kolá? 

- V prvom kolo bolo 
určené pre moju kateg6-
·r iu jedno pas de de ux 
a ic bu dve var iác ie z kla· 
sic;kóho re pertoáru. Vý· 
be r bo l s ta nove ný vo
p reú. Mole pas d e de ux 
bo lo z baletu Coppélla. 
Najviičšla zmena oprotl 
p redchádza júcim ročn!· 
k o m bolo ll. kolo, kd e sa 
s a ťu žllo len jednou cho· 
·r oog rafiou - a to mo· 
d crnou. P1·c miía ju na
:>tudoval c ho reograf SND 
Ka1'o l Tóth. (T. Albinoni: 
Atlŕ1g io.] V treťom ko le 
b ola jedna čt~sť z k lasic· 
k6ho reper toáru n novci 
moderná choreografia. 
Cel .í súťaž sa týmto s la· 
la zau jhnovejšou. Tu som 
mal pas de deux z Kor· 
z<lra a lmpromtu C dur 
o d F. Schuberta v cho· 
t·eogru[il J. ~abovt:Ika. 

Snitnka: D. Kminlaková 

Co priniesla táto súťaž 
z hladiska umeleckého 
- pre nás i pre vás 
osobne? 

- Celkove bol kon· 
kurz pre C~SR ús pešný, 
pre tože zlatá medaila v 
&úťaži senio1·ov - mu Zi 
pa tri mi m [ L. Ka fka z 
P1·ahy l H s trieborn ú mv· 
!lallu v sú ťaži žien zfskH · 
In ). 1\úrová z Pt'Hhy . Pre 
mf10 bo la zau jfmavá kon· 
l ro ntácia s po jmo m "mo· 
clernn" . )o j výk lad bol 
vo l'mi rôzno rodý H ce l
kove nejasn ý. Od tl·l viá l
neho trans ponoV!IDill kln· 
s lky v zmyslo výmeny 
kostýmu, o?. po ilbsu lút· 
nu neu jas ne nosť, čo jv to 
.,moderna". Bolo tu zu· 
pdr dobrýc h choreogra· 
fi f z Moclu rska, Svéds l\ä, 
švajč iarsk u a ~·rancúz
sku. V zasu cle so m rád 
tej to ko n f1·ontácii , p•·e tu· 
Zo ohjasn llu niek toré 
ume lec ké a s pe kty z hľa 
diska moj ic h sym pu tl i k 
sú~usne jšlm, aktuC1lnej· 
š!m tt·enclom kompoz1č· 
ného l te matické ho za
me rania tunečného ume
n ia. Dúfa m, že se vytvo· 
r l clos tutok priesto ru p re 
tento núzor a s me •· s 
hlbs ím myšlien l<ovým 
ponoro m a zmyslom. 

E. B. 

Sn ímka: ) . Vävro 

RECENZUJEME: 

o problémoch 
speváckeho hlasu 

Vydanie vedecko-populárnej práce Oldr icha Lacinu 
Problémy zpevního hlasu (Panton 19771 iste uvital kaž
dý spevlik , vokálny pedagóg, ako aj viatci ostatn( zá
uje mci o spevácke umenie. Autor v nej strucne, ale 
,v11fmi výstižne a zaujlmavo pojedná va o chyblich a po
!l'Ucháclt speváckeho hlasu, ako je tremolo, dyliný tún , 
diplofónia, registrov& nevyvlillenosf, hypernazalita a 
11yperneutralizäcio vokálov a iné chyby spievaného tú· 
nu. V te jto kapitole sa dotýka tiež problému krytia tó· 
nu. Ďalej sa osobitne zaoberá organickými hlasovými 
p uruchami (hlasové uzlíky, nedomykavosť hlasiviek a 
p od. l a osobitne funkčnými poruchami, ako jo fon o· 
neuróza, [onačná hyper- a h ypokinéza a hlasová únava. 
V ďalšieh kapitolách autor rozoberá faktory, ktoré v 
p r ie behu životu pôsobia na fudský hlas, ako je vek, pro· 
sh:edie, lieky, hormonlilna liečba atď. V zlivere p1·áce 
znujimu svoje stanovisko k otlizke krlzy operného spc· 
v u a knihu konči krá tkymi kapitolami o liečbe hla· 
suvých porúch a hygiene hlasu. Velmi cenný je tiež 
obs iahly zoznam lite t•atúry, najmä z oblasti medlclny. 
Slnvn lť:ek použitých cudzích slov, uvedený nu konci 
pt•áce, je vhodnou pomôckou najmä pre š tuden tov. 

Vu svojej p ráci O. Lacina konfrontuje názory rôzn ych 
vr.dcov s o svojimi vlastnými a t ým čitater zlskavn širší 
p uh l'ad n a skúmanú problematiku, čo často v p t•ácach 
podobné ho popularizačného typu nebýva zvykom. Práca 
má syn te tizujúci charakter, pojednáva o problémoch 
sneváckeho hlasu z r6:rmych uhlov. Bude vhodnou litu· 
dijnou literatúrou pre poslucháčov hudobných fakúlt, 
r esp. konze rvatórií. 

Kniha .sa dobre čile, zaujme hneď od začiatku nie len 
o dbor níkov, a le aj bežného čitatera, pretože na rozd ie l 
nd väčšiny vedcov - popularizátorov vyu žíva tu a utor 
svoj výnimočný rozpt,livačský talent. Pritom má ešte tú 
vý hodu, že ako oletrujúci lekár operných spevákov n e
pracuje len v la boratóriu , ale má aj bohaté praktické 
skúsenosti, i!o pt·e prlicu tohto druhu urt:enú väčšinou 
čltotefom-praktikom je zvlášť závažn é. Pri uedos tatkn 
podobnej literatúry je záujem o tento titul pochopitef
ný, o i!om svedči skutočnosť, le vo velmi krátkom čase 
bola publlklicia rozpredané. Preto by bolo vefmi vhodné, 
keby Panton uvažoval o jej reedícii. 

OĽGA SIMOV A 

ŠKOLA A HUDBA 

Stefan Hoza: 

Hudba a spev 
v prvom učiterskom 
ústave na Slovensku 

l l. 

Riaditel skoly, veľmi or;ilntí a na svo ju dobu moderný 
pedagóg dr. Jan Sem an, mdlac beznádejnú situdciu, do 
J.:toreJ sa v povo;nou!}Ch rokoch Sk ola dostala, uyplsai 
k onkurz na obsadenie miesta pedagófJa lwclby. Prlhld· 
sil sa vtedy 2li·r oi.·nrí utileľ a posl uchdiJ ulacerýclt llu
dcbntích uti/í.~ť v CS!?, 1-'ranli!iek Do st á l i k , {pozn. 
reci. ·meno pi !ie me pac/l a illformdcle autora. kt or lí má 
osobnú kore!iponclenciu F. Dostálika, na ktorej je u r;e
dcné priezvisko u /C'jlo pocloiJe a ni e u znužluanef ,.Dos
talík" J, nar. 27. februára 1896 u Jlámroch, zomrel 14. ok 
tóbra 1944 u Bratblaue. Bol plll!Í nad!ienia a neobyl'afne 
zapál en!í najmä pre skladaleľsk{! umenie , A:u ktor~mu 
mu u!iak ch!íbali p13unej!iie základy u ďaliiom sústavnom 
stúcliu. Dostcílik po skoncení mestianskej skoly vo Zvo
lene !it udouul na u cite/ s kom ústave u Lui:enci. Zrucný 
klavir ista vystupoval veľmi t•asto na interných l vereJ· 
n_ljch uei:ter kof'it u ú~lurJc. Predpovedali mu budúcnost 
t;u huúolmcf 1/rällc. Mlttdlcka clibuinosť bol a var i prU:l · 
nou da/se, /Joslálil.:ouej r ozplýlenosli a improulzouunusli, 
kt úrých ~a nezbuuil Wil u ďalsom iiuote - na ulasl nú 
~kotlu. 

Po maturite nasttípi/ prvú utilel'skti slllnicu u Sebe
draž!. Sotva sa tu usadil, musel r . 1915 narukovať k IJO/· 
sku. No tu sa IJyi!ybal, ui-:u mi sám vravel, ,.usetk ému, 
t:o uoi zalo uojenl-irwu". Ut-11 radse; slovenských vojakov 
spieuaľ nové plesne , a keď nat rafil na ur gan, improu!· 
zoual. Keä' sa o dua roky pre chorobu urdlil z vojen
d ny , prilllásil !>O na miesto organistu u Turčianskom 
su. Mar /ine . Mm·un neobyl:ajne plodne zapôsobil na mla
dého Dostálika , ktor ý doma sice prešiel národno-obro
denecký m procesom, ale sk ol y zaneclw li u 11om svoJ 
maďarizačný vplyv. Martinské okolie ho úpl ne zbavilo 
u5etkélw neslouenskf!lw. Ldska k hudbe lto tak zaujala, 
ie i v nedostatku hmotn.tích prostriedkov zatal sa pevne 
ul'iť - ak o samouk. Na spl átky si ktipil mnoho teoretic· 
kých km h a podľa nic/l IJypracováual hudobné priklady . 
Zaclwuall sa po itom no/out! zošity so stovkami har mo
nick.tích a kontrupunktlckýclz úloh. Bolo l o u ;ello živote 
t o na;usllovneJ!iic obc/o/ne, k i:omu prispeli Li mar t inskí 
lwclobnl nads!'nCt, s k/Or!ími sa stretával. Pretože ne
mal 1..-Lavu·, choclleval do kostola cuit:Leuať na orgune. 
Vo voľnom l ·m.e clľoclieuat po okolltýell dcclinác lz u za
pisoval ~> i oc/ !>lar!ilch luc/i slouensk/J ľudové plesne. 
V martinskom prost redi sa zau/lmal o sl ovenskú litera· 
t ti ru a rleJmy, poprit om sa vl! /Jt l t iez do tlie/ zo sve
tovej /lteratúry. V ticii!}Ch podueteroclz, na preclzádzkach 
okolo Duna;a mi hovoril, ak o blahodame pôsobilo na 
nelw nwru nsk /J prostrect1e. ,.111/al som , čo mi pri !ilo do 
rúk slorJen!>kf!lto. Poznduul som Nuiezdoslauoue. Kuku· 
cmoue i 1'ajou!>k~ho c/iela. Na;rac/se; /.Jy som bol vset ko 
zltudobnil . . . Priateľstvo s uwcer ýml mar /inSk !}mi r odi· 
nami zmylo zo mita vplyv zal-ínafticeho oc/národnenla. 
Knihy a t·lánky baťka š k ullf!l yho tJ Slovenských Pollľa· 
doch pósobili na miía ako manna. Boli to nouf! uedo
mos/l. Sluuen~ki spiwuatelia boli mi práve takt bllzk! 
oko úiela Buclwue, Mozartove, Hiinclloue a Bar tókoue , 
klOr f!ho som v Pesu navštevoval a začal puznáuať jaho 
klauime diela zblizka . . . " 

V Mar tine r oku 1919 nastal vonkoncom Iný iiuot, ak!í 
bol za vo;ny. I:udi a robili IJ!ietko pod dojmom raclostnet 
si-.:utol·nosli z noviJ/zo iiuota. ZauSe na takeJto zábwJe 
neclz!íbal ani nos(álik, kt orého brával a martinská spo
locnosť, aby hral na klaoiri či pr/ tzv. clostauenlckach. 
Dostálik u tom l;ase vwckrtit navšt1uil operné preds/a· 
uenia lllclen u Bratislave, al e i u Brne a u Budapest i. 
Obľtibll si operu Carmen ocl G. Bizeta a podľa nej na
zual nouozal oíený spevokol, zostauen!J z mladých spe
uákOIJ·amatérou. Ospeclry so spevokolom ho ešte viac 
pouzbudzovaŽi k tomu, aby komponoval zborové sklad
by na texty slovenských básnikov a venoval sa šltid i u 
lwdby na niektorom ústave. Rozhodol sa pre Vysokú 
skolu f . Liszta u BudapeSti, kde cestoval z Martin~. 
Mal pritom vel ké ťažkostt nielen so zamestnávateľom, 
ale i o samotne/ skole. Pred skúškami býval u Buda
pesti a na morlinske; kantor sk;ej slanici 110 zastupoval 
siW'!Í ·otec Glonek. Ziar, Dostálik si vždy postavil uyssie 
lafku, než ;u vládal prekonať. l v tomt o prlpade mu 
sktisky nevyšli . V roku 1920 sa prihlásil !itudouat na 
praískf! k onzervatór ium ako mimoriadny posluchdt ;. 
Skolský statút vsak nedovoľoval mimor iadne štúdium. 
Obrdtil sa teda na brnenskú organovú šk·olu k riadi · 
lcľovi Leo!iovl Jandl!koui. Jandtek ho prifal ako "prvú 
l astovil·ku z nim milouanf!ho Slovenska" 1 !Íill viac, že 
llostállk uviedol u žiaclosti , ze je niel en ctiteľom, ale 
l zberateľom slouensk!íCh ľudových piesn!. Janáček pr i 
skúske uypocul zahranti /mpr outzdclu na slovensk~ cLet 
uianske piesne. Prezrel si skladby, k t or {! mu predl ožil 
a prijal ho do k ompozicnet triedy s tým, ie bude pilne 
!itudooat. Dostál1k bol nadan.tí, možno až veľmi nadaný, 
ale nepodrobil sa zdolávaniu regulárnych hudobných za
Ciatkou, ktoré ~ú predpokl adom ďalšie/ro vývoja. f and· 
ť·ek kon~tatoual . ie má closľ invencie, ale nevie s iíou 
elwno111lcky narábať a /O(fiCk!J usmerniť to, i.•o má l trtr· 
monlcky uyJadriľ. Svojou rozpi!Íienosľou {a dodajme, 
i e aJ turclolllauosľou/ nepochorlil u O!>tatných profe
sorov a musel prerusiť ~lúdiá. 7. Brnn sa ZO(.'houal iba 
nepatrn!í pot.·et Do~tdltkouých !>kludie/.J a cuii:en1. Stra· 
ti/i sa pri prechode f r ontu cez Bralislaou - spolu s f a
ntickoiJou kore!;pondenciou. flo prerusenl bmenských !itú
c/ii opustt l Dostdlik Martin. Krátky tas pôsobil na ban
skobystr ickom gymnáziu ako ucitet hudobných predme
tou a bol organistom v kapitulskom chráme. 

V Brat islave sa medzitým z počiatočneJ Hudobnej sko
ly, založenej Mtlo!iom Ruppeldtom, vyvinula lludobnd 

a dramallckd akademia. Dostdllk sa hlásil do tel kom
pozičneJ triedy, u ktore{ učil znampnitý teoret ik, skla· 
datel a klavirista Frico K íJJenda. Ten mu po prezrr!ll 
skladatelskfích prác odporútal začať štlídium kompozí· 
cle od samfích začiatkov z:it.'stdllk to nechcel prlfat a 
r ozišli sa. Znechuten.tí obracia .,sa o pomoc opäť do Brna, 
ale ani tu, keď f andcek opust-il ústav, nena~lel poro· 
zumente. Odporlíčal t mu takzsto wčaf od začiatku. Uch4-
dzal sa teda o šttidld v Prahe s ).ým, aby ho prlpustrll 
na štlídtum v Mafstrouske; ~kole , o,le pretože nemal na 
to prísluSn~ sklíSky, odmietli ho. N~pomohol ani prlho· 
vor skladatera prof. R. Karla, k torfl zistil, že Dostá!lk 
j e nadaný, ale tde nesprdunou cestou. " Muslte se uzdi:~ 
lduat", plšs mu u priateľskom liste. . . .,1'alent nestaN, 
aby ste došel elle. Nebuďte hlavatý , tak Jo sám uzndua
te. Nevede to k dobrdmu ani u fednotw j ediného kan· 
tora . . . " Po Dostallkoufích vždy rounaktíC'It (idpouedlavlt , 
aj R. Karel stiahol z neho patr6nsku ruku. Nepomohli 
ani polltickiJ Intervencie za Dostdlika. kt oriJ P' ;LcMdzalt 
na pra!tskú ~kolu z Bratisl avy. V tom ~ase blúdľľ Dostd· 
llk po Bratislave a ill iba z toho, co sl zarobil p1!>p.ntm 
clo rozličných l:asopisou. Vyplsanie súbehu - r. 192t -
na miesto pedagóga u učiteľskom tistcwe u Splsskef l<a.· 
pitule bolo pre neho vyslobodením z bleay, ba prtam\ 
z hladu. Od 10. októbra 1922 bol suplu;úclm prof esorom 
na ústave a ut:iteľom gregor /dnu na Vysoke/ skol e teolo
gickeJ. Hmotne bol zabezpečený, i ii u tichom a peknu•rz 
prostredi, medzi vzdelanými osobnosľaml, ktor~ ho m· 
splrouali ku skladateľskej práci. 2'reba poznamenať, i e 
popri pedagogi ckej práci Dostálik uyužlual ~voj~ veda· 
musti z kompozície na tvorbu mensicl! lwdobn.tíclt diel. 
Tu napísal: š tyri husľouf! sonáty, op. 1; clue plesni'! -
Spievanky, op. 3 na slová bdsnika I . Grebáca-OrLOIJa 
a I. Krasku. Z roku 1923 sú: Dva mttiskf! zbory, op. 2 l1ól 

sl ová Su. Ilurbana-va;ansk~l!o; Styri sk ladby pre klavlr, ~ 

op. 7, ktor{! zai:al komponovať este predtým a teraz 
ich prepracoval ( práve tak ako op. 5/. Z roku 1925 je 
!;est' mužskfích zborov. Za zbor ,.Pravde" dostal ll. cenu 
na sabehu uyplsanom Speváckym zborom sl ovenských 
ucitelou. Opus 6 tvoria mužského zbory na t exty M. Rá,. 

zusa, ľudovú po{!ziu M. Jeotaka, I . Krasku, k torý sa stal 
ieho obľúbencom. Pre miešaný zbor op. 12 z r oku 1925 
vybral si i eho bdse1~ "Nox et soli/udo". V tom istom 
roku dokončil Pät mužsk ých zborov na ľudou(L poéziu, 
op. 9. 

V Spi !isk eJ Kapitule v:niklo nai rozslahleJši e lwdobn~ 
dielo Františka Dostálika, opera na námet di vadelne/ hry 
t:eskéllo spisovateľa Júliusa Zeyera "[~adtiz a Mahulle· 
na .. . 

V r oku 1924 uyplsal amer ický čs. umelecký klub v 
New Yorku súťai na pôuoclnti slooenskú operu, a LO 

prl príleWo~ti 100. u.tír ocía narodenia českého sk lada· 
t eľa B. Smetanu. 7'ext mal čerpať ldt J..:u zo slovenské/lo 
!>úi:asnélw i iuota alebo z defl n. Opera mala byt celoue· 
černá a doteraz nehraná. Dostálik sa tiež zúčastnil na 
sllťail . Na námete pracoval u rok och 1924·26. Na súta! 
prlsll styri p6uodné diel a: Zl atulienka od Jozefa GteM· 
ka, Detvan od Viliama Figu~a-Bystrého, Cachtická pani 
oa Milosa Smatka a Radaz a Mal!uliena ocl Franliiika 
Dostálika. V porote ball frantiiiek Neumann - ako 
predseda, Josef Suk - hudobný skladateľ, Frico Kaf en· 
cla - lzudobn.ŕí skladuteľ, Mikul áš Schneider·1'rncwsk!í 
hudobný skladater, Oto Z1tek - operný reiisér a Stefun 
Krl!m{!ry - splsouatel. Všetci sa zhodil na t om, že 
cenu nedostane Wll fedno prihlásené dielo. Naurltu;(t 
vSak, aby peniaze ostal1 ležať a vy plsal a sa nová súľui. 

Sklaclateroui opery Radúz a Matzulieno . ·ktor ým ;e Fran. 
ttsek Dostál/k, sa mala vyplatil odmena vo uý!ike úro
kov deponovaného kapitál u. 

Dostállk túW po tom, aby sa opera hrala na scf!ne 
SND. Urobil Isté úpravy a u roku 1929 sa o dielo za
ufl mal rtadllel SND O. Nedbal. Ponúkol sa, že ju s po
mocou skladateľa opraul tak, al{y bola stica na scénu. 
O tom, ako sa Nedbal zaoberal Dostálikouou operou, 
pi!ie u spomienkovom článku pr i timrtl O. Nedbala [de· 
cE>mber 1930 J sám Dostálik: ,. ... Matster Nec/bal sa mt 
ponCtk ol, ze ml urob! k laulmy výťah. Af tak bolo. TýZ· 
denne raz-dua razy som prfchddzal k nemu no byt s mo
tou operou. Kolkokrdt bol veľmi ustatý po neJake j za· 
l1ranične; ceste, a keď som ho Ja ľutoval a chcel odlsf, 
aby to nechal na drulJý de11, zadržal ma. Robili sme 
výťah ďale/. Pri prdci bol neobyčajne trpezlivý. Proble· 
matiek {! M st l sme hneď štuorrucne uysklísall. Takto som 
sa dostal k uzdcnemu rukopisu výťahu mo;et opery »Ra· 
dúz a Maltullena,." . 

Pre Nedbalov ndhly a neštast ný skon v Záhrebe roku 
1930 a Dostálikouu ľahostajnosť, sa práca na opere ne
dokončila. Roku 1940 snažil som sa - ako dramaturg 
SND - prácu na opere obnoviť, ale, Ziaľ, nepodarilo 
sa nám dostat ďale/. než kde prácu Nedbal zanechal. 
Dostdlik vzal operu z divadelného arcl!lvu, že tu pod· 
la daných pokynov prepracute, ale nič neur obil. OperQ 
sa počas prechodu frontu u roku 1944, keď l ežal ta!ko 
chor ý u nemocnici , alebo moino at nesk ôr po jeho smrti, 
cel kom stratila s viacerými Inými rukoplsml. Súdiac 
poclfa predohry, ktorú som počul na orchestrdlnet sklíš
ke, bol to velmi sľubný r ozbeh. Formovo zabiehal autor 
od Janáčkovsko-musorgských vzorov a2 po impreslonts· 
tou. Tát o charaklerlstl.l:a by zodpovedala pravde. lebo 
Dostdl lk prdve tým, ie sa nezapodleval sústavne základ· 
nll hudobneJ teórie, ale preltetauo "hltal" vždy najnov
šie hudobne prúdy, osvoJoval st hneď bez kriticket fdziJ 
to, l!o sa mu pozddualo - ako najvlastneJšle t pre teho 
tiJorbu. 

(PokNčovanie v budúcom člslt.) 



Slovensky príspevok k 150 vfročiu smrti Franza Schu••rl• 

želiezovce 1978 

Dr. Ladislav Mokrý , CSc. predniesli! na schubertovskom 
kolokviu refe11át k rukopisom tohto skladateľa na Slo
;vensku. 

Pavel Zika, ktorý sa zaoberal 
otázkami harmónie v dielach F. 
Schuberta. 

Symfonický orchester Ceskoslovenského rozhlasu 't' Bratislave, kt~ 
rý spoluúčinkoval na Schubertových oslavách 't' !eltezovciach. 

Už pred rokom ustanovili v Leviciach Prípt·avný výbor 
pre jubilejné Schubertova oslavy. lslo o to , určiť obsah 
1 rozsah osláv, vytypovať hlavné práce, zabezpečiť ťi 
nančné prostl'iedky a podrobne prekonzultovuť celý 
priebeh Schubertových dní. Prlpravný výbor u rči l, že 
do septembra bude r enovovaný Schubertov domček, sta 
~:ú výstavu nahradi nová expozicla, zt·enovu je su Schu· 
bertova busta v parku, pokiaľ možno sn opraví rodinná 
k aplnka Eszterhiizyovcov na miestnom ci nloľ!ne, pl'i· 
prav! sa teoretické lw lokvium a do os lá v su zn plánu j,-1 
;tri koncérty so Schubertovou t vorbou. Pokiaľ ide o uvoľ
n e nie kaštieľa, prija la sa koncepcia, že Pdpt·uvný vý
bor pomôže ONV Levice s výstavbou nove j materske j 
š koly a postupne sa kaštiel uvofn[ pre budúce Schu
hertovo múzeum, pamätnú izbu, vedecké stredisko vý
skumu Franza Schuberta a jeho súčasníkov (táto kon
cepcia sa určila len približne a náplň uvoľneného kaš
itle ľa sa mus! eš te dodiskutovat). 

zuplnilo miestnosť a pred konce rtom odznel slávnostný 
prejav pos lanca FZ dr. Zdenka Nováfkll, CSc., klOľý re
kapitu loval vzťahy Schuberta k Ze llezovctam, uviedol 
rod závažných fak tov a požiad al miestnych funkciona
rov a občanov, aiJy túto významnú kultúrnopoliti ckú 
sancu d a le j rozvfj ull . 

ra! predpoklady vzniku, esteticky charakterizoval dielo, 
zaradll ho do celkovej Schubertova] tvorby a vyslovil 
l závažné myš lienky k metodológtt vyhľadávania a ve• 
deckého spracovania hudobných rukopisov. V závere 
s a priklonil k Nováčkovej hypotéze, že možno existujú 
es te v nlektoľých rodinnýc h arch1voch neznáme Schu• 
bfJrtove s kladby. Teoretik Pavol Zika zauj imavo ro• 
zoberul harmonické kvallty Schuber tových skladieb, poJ 
ukázal na mnohé svo jrliznos ti, na viacerých pr!kladocli 
dokazoval , č!m Schuber t preras tá svojich predchodcov 
a v závere ut·obil akúsi Inventúru najzáva~nejš!ch har• 
monlckých prlnosov skladatefa. Záverečný referát pred• 
niesol brnenský muzikológ Vojtech Kyas, ktorý rozobe• 
raJ vplyv Schuberta na Smetanu a Dvoi'áka, na pozo• 
ruhodných prikladoch ukazoval, ako Schubertova "vel• 
ká" Symfónia C dur sa stala východiskovým kompen• 
dlom pre mnohé riešenia Smetanu l Dvoi'áka. Svoje teo• 
retické súdy dokladal l praktickými prikladmi prt kla• 
virl, čo pr ltomné publikum vysoko ocenilo. Na záve r. 
kolokvia podakoval referentom predseda MNV a kon• 
š tatoval, 2e tá to vydarená akcia je výborným odrazo~ 

vým most!kom do budúcich Schubertových akcii. Na 
záverečnom obede vyslovil vďaku všetkým, ktor! tLHo 
rozsiahlu akciu pripravili vedúci Ideologického odde• 
le nia ZsKV KSS Ing. Du!an Len6r, pričom zviáš t hod• 
notll teoretické kolokvium a organizátorskú prácu orJ 
gánov š tátnej správy. Pred večerom sa es te stretli na 
spo ločnom koncerte poslucháči bra ti sla vského konzerva• 
t óri a 11 miestnej ĽSU, aby vzdali ho ld jubilu júcemu skla• 
date ľovt. 

Dl'llhý delí sa v novo m peknom kultúrnom dome v Le· 
vi ciach uslwtočnilo teore tické kolokvium a 400 účas t· 
níkuv si mohlo v ypocuť š tyri hodnotné re ferá ty. Najskôr 
dr. Zdenko Nováček, CSc. hovoril o cele j genéze kon· 
ta k tov Schuberta s Eszterházyovcaml, o podmienkach 
dvoc h Schubertových pobytov, rozobe ral korešponden
ciu, ktorú Schubert p!sa l zo žellezoviec svojim priate· 
rom, zoradil sklndby, k toré vznik li na to mto mieste a 
vyslovi l hypotézu, že na Slovens ku, pravdepodobne v ro
dinnýc h archlvoch, exis tu jú ešte neznáme Schuber tove 
skladby, alebo aspoií s kice. Dr. Ladislav Mokrý, CSc. 
Sd v obsiahlom referáte venoval exis tujúcemu rukopi
su F. Schuberta v Mestskom arch ive Bratislavy, rozobe-V dňoch 22. a 23. septembru t. r. sa uskutočnili Dni 

Franza Schuberta, pričom sa ukázala dôkladná prlpra
:va , mimor iadna zainteresovanosť ZsKNV a vses t1·anná 
podpora ONV Levice. Prvý deň položi li delegácie ZsKSS 
a KNV, okresných orgánov, miestni činitelia u hos t1a 
vence prt renovovanej buste Franza Schuberta v parlw 
a okresns; učiteľsks; spevokol Domovina zaspieval nlc· 
koľko zborov. S l ávnosť chvile podpori l prejav tajomníka 
ZsKV NF SSR F. Homolu pľi otvo1·en1 novej výsta vy v Schu
b ertovom domčeku. V mene politických orgá nov zdôraz
nil význam dvoch Schubertových pobytov v Zeliezov
ciach a podčiarkol povinnos( miestnych a rgónov dalej 
i'OZVlja ť túto danosť . Vyše 150 hostf, medzi ktorými bolo 
1 25 pedagógov bratislavského konze rvatória, s l p t•ezre lo 
schubertovskú výstavu, ktore j libreto vypľacovulu pra
·covn1čka Západoslovenského múzea v Trna ve Edita. Bu
aalová. Kto poznal s taršiu výstavu, vid1 rozdiel najmli 
'/ll tom, že sa a utorka scenára zamerala len na vzťahy 
Schuberta k Zellezovciam, vystavu je viac závažných do
kumentov k tejto problematike a podč ia r ku je význam 
žellezovlec v živote a tvorbe skladateľa. časť účust n í
kov s t potom prezrela miestny kaš tieľ, ktorý oľganizäto · 
t' i zvonka upravili. Vyvrcholenie slflvnostl bolo večer, 
kedy Symfonický orchester čs. rozhlasu v Bratislave, 
:vedený s ovietskym dirigentom Pavlom Semetovom n a
plnil večer Schubertovýmt skladbami. 450 účastnlkov 

Pamätná Izba F. Schuberta v Zeliezovciach. 
Snlmky: archťv autora 

Nlektorf účastnfcl scllubertovs kých dni mali moznos t 
navštlvlť novú ĽSU v Leviciach. kde rladitelka Grebne• 
rová ukázala priestory, vysvetlila koncepciu š koly a 
prlslúblla pomoc pri rozv!jani pozornosti k tvorbe Fran• 
za Schuberta. Vydarená akcia mohla vyústiť v konJ 
š tatova nie, 2e Zellezovce v Levickom okrese sa bud(ť 
sústavne starat o Schubertov odkaz a že sú predpo• 
k lady, aby sa kaštlel do dvoch rokov deflnltivne uvol• 
nl!. -á ...... 

Z hudobnej minulosti Prešova 
K dôležitým cenh•ám hudobného života východného Slove nska patri nielen 

v súčasnosti , ale aj v uplynulých storočiach PRESOV. Žiar, hudobná histó
r ia Preš ova je zatial len veľmi málo prebádaná. Preto chceme sprístupniť ve
rejnosti niektoré nové výsledky historického významu a sftčasne zhrnúť tých 
Jtiekolko, z literatúry; viac-menej známych poznatkov a hudobnej minulosti toh
to mesta. 

Zo známycli äokumentov vieme , že 
hudobné d ianie Prešova sa rozvljalo 
hlavne na pôde kos tolov, škôl a diva
diel. Medzi prešovským! š kolami vynik· 
io najmä ko légium, kde 20-čl enný ne
mecký, 12-členný maďarský a 12-členný 
s lovenský spevácky zbor pestovali pt·e
Ciovšetkým sakrfll nc vol<á lne kompozlcie. 
Ku konc u 18. s toročia zažil obdobie r oz
kvetu 1 prešovs ký divadelný život. Až 
do 40-tych r okov 19. storočia hosťovali 
v meste prevažne nemecké kočovné di· 
;vadelné spoločnosti. Okrem Mozartových 
opier Don Giovanni, Figarova svadba a 
Ca rovná flauta videlo p rešovské publt· 
kum tiež Rossini ho Tancreda a Bal'blera 
zo Sevllly a neskôr tlež Weberovu Pre· 
closu. Hudobné dianie fars kého kostola 
v druhej polovici 18. storočia a na pre· 
'lome 18. a 19. s toročia máme len mini
m iHne doložené no tovými materiálmi. Na 
ich odpisovani sa podie ľali Václav Li
ball, Christophorns Kirchner a na p re lo
m e storo'čí Is tý Pauk a Ján Barent. Z re· 
pertoáru tohoto lmstola v zmienenom 
období sa zachovali skladby bratov ]o· 
sepha a Michae la Haydna, Leopolda 
Hoffmanna, Discata, Gravaniho, Jahnil, 
Mi.lllera, F. Kauera, ]. Wiesne ra , brali· 
s lavsl<ého A. Zimmermanna a ďalších. 
Zatiaľ neznáme skladateľské mená 
Renherik a Schllha - sa n achádzajú 
len v pre~ovských notových pamiatkach. 
Wiacnásobný výskyt dobových odpisov 
skladieb J. Haydna, ale a j dtel A. Zim
mermanna, podnecujú k úvahe o pravde· 
podobne lntenztvnycli stykoch Prešova 
so západoslovenskými lokalltaml, hlavne 
• Bratislavou ;v, posledných desa(ro'čiach 
ili. stot®ta. 

Prvý ucelenejš ! pohTacl na rozsah no· 
tového archívu farského kosto la (za 
sp rlstupne nie materiálov ďakujem dr. F. 
Matúšovi ) a na rozsah jeho reprodukč
né ho a pat•átu ná m podáva inventárn y 
zozna m kos tola z roku 1814. Ot•ganlstorn 
chrámu bol v tom čase Krištof Kirchner, 
bas is tom geln!cký kuntor Ján Vizavszky, 
trubačom Joze[ Janig. j a nigovými po moc
níkmi s n s tali jeho bra t Anton Janig, 
ktorý zastával s úi:asne funkciu d iscan, 
listu a ktorý sa ako hudobn!k usadil 
v Prešove a Valentln Elschinger. z hu· 
dobných nástrojov mali na chóre kos· 
tola k dispozícii 3 flauty, fagot, 2 kla · 
r iny, 4 horn y a 3 trombóny, no a samo
zrejme organ. Hudobnú zbier ku chrámu 
tvorilo v roku 1814 spolu 137 Ch1·árno· 
vých a 5 iných druhov kompoz!cli. Zo 
sklada terov môžeme spomenúť Brlxiho, 
l layclna, Krausza, Mozarta, Ruthgehera. 
Schiodermaye ru, a le aj s kladate ra pred· 
pok ladanej domácej pOsobnosti - Linin
gera. 

Z tohoto obdobia poznáme tiež mená 
nieko tkých výrobcov hudobnýc h nústro· 
jov mesta Prešova. Putľili k nim orga
nd ri František Edual'd Pecnlk, Filil' 
Kraus a hus l!o1: Johann Geol'g Leeb l. 

Vý voj hudobné ho života PrešovA po 
roku 1800 us me l'l1ovali viaceré výrazné 
tvot·Jvé osobnosti hudobníkov, kto rýc h 
úl:i nkovanie bolo späté s týmto mestom. 
Najpľv to bol Ft•iedl'ich Pechatschek, ne
skôl' Jozef Ja nig ( jeho diela účinne pro· 
pagoval Anton Billich, neskôr hudobník 
v Rožňave l, Karol Herfurth a napokon 
okolo polovice 19. storočia Karol 
Schmidt. Repertoár menovaných hudob· 
ntkQ.v, kt.Qt~ n~xbo~ll ~ l'ámca bežnÝ.ch 

dobových zvyklosti Slovenska, tvor! pod
statnú časť s taršfch hudobnín v Prešove 
exis tujúcej hudobnQj zbierky fa rského 
kostola (za spros tredkova nie a s pr1stup
nenle te jto zbierky ďakujem D. Valko· 
vi ). Z materiálov vyplýva, Ze hlavne 
J. jantg a K. Herfurth preferovaU s klad
by módnych autorov ako boU J. B. Schle· 
dermayer, j. GUnsbacher, A. Diabe llt, L. 
Cherubíni, G. Rossinl , j. Mayseder a l. 

Okrem F. Pechatscheka sa do hudob· 
ných dejín Prešova zap!sal h lavne Jozef 
Janlg (1784-1837). Narodil sa v obci 
Michnntce neďa l eko Chomfltova, kde zis
kal pruvdepodobne aj základné vzdelu· 
nie. Prvé hudobné znalosti mu posky t
lo nepochybne zase p1·ajné rodinné pro· 
s tredle, ktoré usmerni lo pre povolanie 
hudobnlkn aj jeho bratov Pavla a An· 
tona. Ako 26-ročný priš iel J. janlg spo
lu s manže lkou ]ozeflnou Schubertovou 
a s bratom Antonom no východné Slo· 
vensko. Funkciu trubača plnl! j. ja nlg 
od roku 1810. V marci 1821 ho pri ja li 
za občana mesto Prešova. O tri roky ne· 
s i<Or pres!d lil sa do Košíc, kde vystrie· 
dal F. X. Zomba vo funkciách regenscho· 
r iho Dómu a učiteľa hudby na košicke j 
lludobne j š kole. K vrc holným obdobia m 
jHnigovej skladateľske j či nnosti patrilo 
ai kos ic:ké obdobie. jeho lvoľbll pľeze n· 
tu je zatiaľ 23 znilmyc h kompozícií. Skla· 
datefsky sa vi;ak pre javil uZ aj v Pre
~ove, kde sa zachovalo 5 jeho chrámo· 
vých diel. 

Druhou výz namnou osobnos (ou pl'ešov
ské ho hudobného 2lvota prve j polovice 
19. storočia bol Karol Hedurth (1790-
1864 ). Herfurth, ktorý bol rodákom z 
Pirny, priš ie l v roku 1809, po troch 
rokoch predchádzajúceh.> pôsobe nia v 
PesU, do Prešova. Až do r oku 1831, ke· 
dy bol prijatý za občana mesta Prešova, 
je Herfurthov život plný nejasnosti. 
K. Herfurth bol v službách mesta na jprv 
ako trubač, po l'oku 1839 ako regen
liChOl'l. Herrurtli sa zl1,astňoyal '!i. ro• 

koch 1830-1835 známY.ch hudobnýcli 
a kadémií, ktoré poriada! gróf Fáy. Tie• 
to stretnutia podnietlll nielen jeho tvor• 
bu, ale zlskali mu popularitu po ce~ 
lom Uhorsku. Prechodne bol K. Herfut·tlť 
ttež dirigen tom divadla ~ Košiciach a 
prešovs kého amatérskeho divadelného 
orchestra. Z dvoch synov K. Herfurtha 
zdedil a dalej uplatnil hudobný talent 
l oz ef Adolt ( •1820 ). 

Skl adateľský odkaz K. Herfurtha , ohra
ničený podľa zatiaľ zná mych datovan1 
rokmi 1816-1836, zahri'tuje 112 s kla• 
dieb. Tieto kom(\Ozlcle s ú uložené hlav• 
ne v Buda pešti, a le aj v hudobnýcti 
zbierkach v Prešove, Bratislave a vo 
fondoch z Levoče a Kežmarku. K. Her• 
furth bol predovšetkým skladateľom do• 
bovej tanečnej hudby. Napfs al 53 nemec• 
kých tancov, 19 ländlerov, 10 ecoseé, 
8 mazurlek, 7 val čfkov, 4 polonézy, 3 
menuety, 2 galopy a l kvad ril. Z or• 
chestrálnych die l K. Herfurtha pozná• 
me 3 Hungaresky a Serenádu ,.Gule 
Nucht". Graduule a spr ievodná hudba k 
pantomime sú zatiaľ jedinými v súčus• 
nosU známymi sl<ladate ľovými chrámo• 
vými a hudobno-dramatickými kompozt• 
clami. Niektoré skladby K. Herfurtha 
vyšil aj tlačou. Spolu s klaviristom Thá• 
de Stockerom a Sárkóz Kázme rom vy• 
da li napríklad v Pešti zbierku tancov 
(1825]. Ostatné skladby K. Herfurtha sa 
nám zachovali v podobe rukopisov. 

Hoci umelecl<ú (u·oveľi, použité kompo• 
zič né a výrazové prostl'iedky skladieb 
Karla l!erfurtha nevyiJočll l zásadnejš ie 
z rwmca bežných dobových zvyklostf; 
predsa moi no povedať, ie ľúbivá melo• 
dlčnosť a zrozumiteľnosť jeho k01npozl• 
cií pr ispe li k obohateniu vývoja dobo• 
voj zábavnej, hlavno tanečnej hudby nleJ 
len na Slovensku, a le aj v ostatnýcl:i 
i;as llach býva lého Uhorska. Značnej po• 
pulartte s a tešila jeho tvorba aJ v s a• 
matne j Budapešti , kde jeho diela s ob• 
fubou zaradovall do reperto~ru. Ako vý· 
konný hudobnik a organizátor patr! Ka• 
rol Herfurth k tým osobnostiam, k toré 
sa veľkou mie rou zasll1žll1 o budovanie 
hudobných tradfclt Prešova. 

DARINA' MODRA' 



PR:rER DVOR.SKf: 
Ako ;vy.zerá 'Pfi umelecký kalendár 

hneď na zK;e&u sez6ny? 

Pocit, ktorý· sa nedá zoznlimiť s• 11 ňou ul! na v11rejnej prt~ 
hriivke. lde o umelecky a technicky 
mimoriadne kvalitnú nahrávku, na 6spe· 
chu ktorej sa vo veľkej miere podieratt 
partom Rudolfa aj vy. Ako· sa vám spo· 
lnpracovalo s teamom zahraničných sp11• 
vákov, s dirigentom Ondrejom Lenár• 
dom a so Symfonickým orchestrom Caa· 

- Sep.t<!!mtber som mal doslova prepl
henSŕ umeteckými povinnosťami. Začal sa 
bežnými skúš kami v divadle, 9. sep
tembra som vo Viedni vys túpil ako Ecl
g ar v Lucii z I.amme1·mooru, 10. sep
't·em bra som spie va l v Bratislave v pro
gra me našej a mada rskej telev!zie, po
tom nas le do valo otvárac ie p redstavenlfl 
v SND s Vecou Makropu lo.s, nes kôr som 
v n ašej národnej opere spieval v Káti 
Ka banovove j a vo Faus tovi. Medzitým 
som sa vo Viedni op li ť predstav!l .v Ga
Vil lierovi s ružo u a d vakrát v Bohéme. 
Okrem toho som vo Viedni, pre gramo
fónovú spoločnosť Decca nahrával Vf-C 
Mak ropulos a napokon 22. septembra 
som v Bratislave so Slovenskou filhar
móniou pr emiérova! orchestrá lnu verziu 
piesiíového cyklu Pohfad d o neznáma 
od národného umelca Eugena Suchoľia, 
k torý s klav!rnym s prievodom odznel už 
n a to htoročn ej Prehliadke mladých k on
cer tn ých umelcov v Trenč i anskych Tep
li c iac h. 

vyslovif Opera patrí du s[ét•y hudobné ho tli
vadia , tella na javisku nie ste len spe
vákom, ale rovn ocenné požiadavky sa 
kladú aj na váš herecký prejav. Ako ste 
sa vyrovnali s týmto problémom? 

" koslovenského rozhlasu? 

aké memdlo používate pri ich výbere? 
Alebo prijímate vietky? 

- Ako každý um e lec n a veľkých oper
ných scénach, aj ja mám mož.nosť vý· 
!Je ru. je zvykom, že divadlo ponúkne 
š irší r epertoár, pl'fpad ne spevák ponúk· 
ne svoj. Napríklad vo viedens kej Stá tne j 
o pe re mH m v tejto sezóne úvtlzok dvad
s iatich predstaven!, pozos távajúcich z 
repertoáru, ktorý som naš tudoval d oma 
a v milánskej La Sca lP.. Viede11 má však 
záu jem, aby som kažM1 sezónu n aš tu
doval a j jednu premiérovú úlohu. Minu
lú sezónu som tri p0 nuky odmie to l, p re 
túto sezónu som pris t(Jp il zúčastniť sn 

- Režisér do ma l v zahranič! venu j11 
dosť času tomu , aby sa spevák vžil tlo 
s voje j p ostavy, a le všetky herecké prob
lémy sa zvl[tdnu vžtl y nepomer ne ľnh· 
š le , ak sa na scénu dostane zo hnllý 
s pev[tc ky ensem bl e. k torý akosi sa mo· 
zrejme dáva ce lému priebehu predstil 
ve n ia plynu losť a voľnosť . 

- Pôvodne sa mala táto na h1:ávka 
uskutočnil výlučne s účnstn!km i a !au• 
refltm! MTMI 1977. Nal<oľko sa však ne
podari lo získať vše tk ých pliinovaných 
za hran ič n ých účastníkov menovanej ti'l· 
bún y, d ramaturg ia československého 
rozhlnsu pr izvala aj iných zah 1·aničných 
t našich kva litných sólis tov k r ealiztl
c li opery. Z pôvodn5rch účastnikov MTMI 
sa na nahrávke podi eľa iba Veroni ka 
KiJ1csesová z Maďarska a ja. ú loh u Mar· 
cela spieva Ivan Konsulov z Bu lharska, 
ďa lej účinkuj ú sólis ti z Pofs ka , Maďar• 
·ska a mo ji kolegovia: Sidón ia Halja• 
ková, Ste fan janči , Stanislav Beňačka a 
Vojtech Sch renkel. Na nahrávk u sme ll& 
p1·ip ravovali sku točne dôkladne. Dll'l• 
gent, r ežisér a drama turg n iekofkokrát 
so s pevákmi konzult oval[ o množstve 
u meleckých p ro blémov, pričom sme sa 
s nažili vzá jomne rešpektovať. Táto ná• 
m aha sa, myslťm, vyplatila, pretože -
zdá sa - nahrávka Boh émy bude mať 
overa väčší ohlas, ako mo ja p rofilové' 
platila. Jedný m z kladov bo la skutp~• 
nosť, že práca na tomto di ele prebie• 
hala výlučne v dopolucli'íajš ld1 a popo• 
ludi'íajších termínoch, k edy h lasy sr.evé-· 
kov sú svieže, bez str,py únavy, ktorA: 
zákonite p r ichádza v no el. Za výnimoč• 
nosť n ah rávky s a tr eba poďakovať pre• 
cl ovšetkým Ond rejovi Lenárdovi; jeho zá• 
s luhou je nahrávka s tope rcentná vri 
všetkých detai loch a n epôsobí stereo• 
typne. 

Vase doterajšie umelecké vstupy sa 
niesli doposiaľ v znamení svetového 
o pc1'11é ho repertnát·u. Našludovanim spo
mínaného Suchuňovho diela ste na pôdu 
sú r. asnej slovenskej hudby vstúpili prvý
krti !. 

l na prern i_ére opery Fo ls ta fr v ít lolte Fen· 
tona. Dôvodom pri jatia tejto C1lohy bolo 
niekoľko faktov. jed nak postava, ktoi'ÍI 
budem stvári'lovať, nie je prlliš n [tročná, 
al e tiež ma láka s polupráca s di rigen
tom G. So ltim a r ežisérom O. Schen
kom. V zásade s l teda z ponúk vybe
rám tak, aby som mohol eš te d lh o in 
terpretovať postavy z odboru lyrického 
ten ora. A tak Tu r iddu, Canto čl jos é mu
s ia na miía ešte počknf. 

Aké umelecké zisky vám prináiajú 
hosťovania na významných operných 
scénach? 

Nedávno sa na našom gramof6novom 
trhu objavila vaša p r vá pro[ilová plati\a. 
Je vái názor na jej úroveň - vzhladom 
na ohlas verojnosti - totožný? Kto na
vrhol jej dramaturgiu? 

-- je to skutočn e tak. I keď som po· 
'čéls štúd ii čia s ločne nač re l do piesňovej 
t voriJv nas ich s k l ada te ľov, napriklad 
spo 111Ínam s i n a piesne Bartolomeja Ur 
ba nea , k toré sa mi veľmi p á č ili a boli 
h lizke mú jrn u naturelu, od tých č ias 
s om sa s našou tvorbou i nterpretačne 
n e:; tre tol. Azda a j p reto naštudo v<lllie 
S ucl!o i'\Ových piesní bolo pre m iía veľ
m l zau jlmavou úlohou. 

Ste spevákom, ktot·ého doménou Sil 

sta la prednvlletkým operná s1:éna. Ne
pomýš l'ali ste na kombináciu operného 
spevu s koncertným? 

- Doposiaľ som spieva l na príkla d v 
newyors kej Me tro poli tan Opere, v Lon
dýne, Mnlchove, Kollne nad Rýnom, So· 
fii , Kyjeve, pravide lne účinku jem vo 
Viedni, s tretávam s a a s po lupracujem 
s vynikajúc imi s pevákmi a dirigentm i, 
znám ymi v celom opernom s vete. Zo 
s pevákov spomeniem mená Luciano Pa
\'aJ·ot ti, Pierra Cnppucc illi, Murio Set·e 
ni, Elena Mauti Nunzia ta, Luis Qu il icco, 
z d ir igentov Olivie ro de Fabri cis, Fran 
cesco MH linari Pratle ll i , Giuseppe Patta · 
n é. Stretnuti e s takSrmi to umelcami sú 
n epochybne velkým um eleckým ziskom . 
Pri každom z moj ich nových vystú pení 
podobného druhu má m obavy, či n<~ ro k y 
kladené na mňa, zvládnem. Ale po n ie· 
ko ľkých mi nútach s n už cftim na pev
nej pôde. 

- Predovšetkým som rád , že láto 
gramoplaliía ex istu je a vôbec, že n aši 
m ladi u melci maj ú svo je u melecké p ro 
fily. Ve ľm i som sa potešil ponuke rea
lizovať pla lflll a hnccr som Op us u pon ú
ko l a j je j d rama turgiu , pozostávajúcu z 
<'i l'if, ktoré mám v ob ľube . K výsledku, 
r esp. k samot n ému nakrúcaniu, mám 
vša k výhrady . Nepáči s tt mi, že v Bra· 
tislave n ie sme schopn! zabezpečiť p re 
u melcov [te raz nemys lfm ten na se ba) 
de nné nahrávacie termíny. Nie je totiž 
mysli te ľné , aby ume lec podal niekorko
l<rát za sebou v o pak ujúc ich s a nočných 
termino ch sku to čne per fektný výkon. 
Nie som tie7. spokojný so skutočnosťou, 
že šesť á rií so m naspieval na ho tový 
o rchestrálny p odklad. Ten to bo l - a j 
n apriek tomu, že som bo l pri jeho na
h rávke pr ftomný - od liš ný od mô jho 
vnúto m ého prežitia árif. Tempá, ktor é 
cítim, som touto danosťou ne mohol 
upla tn i ť. Napr íklad , h neď by som "p re
spieval" r ecita tív z Traviaty. Je p r !li~ 
rýchly. Nap riek tom u som vša k zi stil , 
že oh las n a pla tií u je veľký - doma i 
v zahran i čí. Aby som bo l ú primn ý, prí
p~d nú ďa l šiu p latiíu bv som rá d robil 
za iných podmienok, preto že tak ako 
u mís , sa nerea lizujú - myslím - n ikde 
na s vete. 

Aký je to pocit, keď ani nie tridaať• 
ročný spevák zožina vo viletkých k6toch 
sveta dlhotrvajúce potlesky? 

- Tú to myslienku v se be nosím, ale 
rea l izo va ť ju c hcem až n es kôr. Zatiaľ 
by som si rád U]>evnil pozlciu na oper
nýc h scénach doma a v zahraničí -
a ak s a mi v najbližších rokoch podarí, 
bude m prijímať men ej umeleckých zli
vtiz lwv, f.l m by som sa predstavil viac 
k oncertn e. 

Pohybujete sa zrejme medzi mnohý
mi lákavými umeleckými ponukami ~ 

Diia 4. X. t. r. zaznela z bratislavské
ho štúdia Československého rozhlasu 
premtera novej na h1•ávky Pucciniho Bo
hémy. Niektorí kritici nl mali možnost' 

Ketf som ešte nedávno - ako štu• 
den t - sedel v h ľad isk u Vefkého divad• 
la v Mos kve či v La Scale a videl som: 
pre d o pono u uklá l\a júcich sa a ďaku· 
júcic h s pevákov. v kútiku s rdca som 
sa tam vid el. Dnes, keď je to skutočnosť 
a z potles ku pa tr i niečo a j mne, je to 
poci t, k tor ý s11 nedá vysl oviť. Možno ho 
Jen zaliť. A ten sa nedá ni jako zaplatif. 

V. ADAMCIAKOVA 

MILAN ADAMČIAK Mladé pódiuin 1978 Koncert jubilujúcenin 
skladateľovi 

V auguste tohto roku sa sály Karlových Varov na
plnili hudbo u v podaní m:ali.ý,ch i:eských a slovenských 
inte t·pretov. Prebiehal li. roi!1Hk neKúfainej prehliadky 
Mimié pildium '78. Nesporne inlciativnou črtou MP '78 
sa stalu jeho reprezentácia mladej gener.ácie koncert
n ý ch umelcov, k tu ri upustili školské lavice, resp. 1111 po
~;lucltáčmi vysokých likôl a majú za sebou už overené 
lispeš né pôsobenie. To zabezpečuje, lee výkony, ktoré 
na prehliadke odzneli, skutočne reprezentujú tvorivé 
s &:IH; pnosti mladých interpertnv a zaručujú ich kvali
tu. Je puchopitel'né , že o intenzivne muzikantské zážit
k v ne bola núdza. úalšim sympatickým, pomaly už tra
dÍ~ n ý m dobrým zvykom prehliadky je jej zainteresn
Vl1nust' o súi!asnú hudobnú tvorbu. Skutočnost', že temer 
ka:idý interpret - a nejeden s priam programovým 
zaniP.tením - uvietlol skladbu súčasného českého či slo
ve nského skladateľa , potvrdzuj!!, že hudba 20. storočia 
je mladej generácii interp1•etov blízka a inšpiruj\wa. 
Novinkou dramatn1·g ie v tomto smere bula premiéru 
diela českého autora v naš tudovaní slovenskýc h inter
p n : lnv. Peter Michalica u Elena Michalil:ová sa pre
m it>w u Aľurizmov Väclava Kni!eru (podobne ako pár 
d ni predtým v Treni!innskyeh TeJJiieiach fana Nácovská 
a l(nc ianovo kva rt e to premil1rami diel V. Bokesa a 
f. Beneša ) zaslúžili o intenzifikáciu tesných tvorivých 
k on tak tov medzi českými a slovenskými nmell:ami. 
Pre rlpok lada jm e, že tento moment dramaturgie r eper
tu in·n mlad ý1:h interpretov sa stane inšpirativny tak 
pl'll skladatel'ov a interpretov, ako i pre urganizá tnrov 
l111ú ohného diania nasi~h národov. 

N fl odmyslitéľnon súčast'nn Mladého pódia sa stali 
lHJ!lnotiaee diskusie za 6časti mladých interpretov, skla
da teľov, muzikológov, kritikov a organizátot•ov. S pt·ian! 
n cuverite l'nou otvorenost'ou sa na nich konfrontovali 
iws:re hy, názory , tvorivé snaženia i dujmy í1častníkov 
pn!hliadl<y. A napokon, nemozno obíst' ani záujem pub
lika . vrá tane bohato zastúpenej Hudobnej mládeže o 
p rBd nál:ky a prehrávky doc. dr. Václava Kučeru, CSc. 
·1 súl:asná svetová hudba), dr. Milana Slavického (tvor
ba mladej českej .a~nerácie l a Milana ,Ad_amčiaka (_sú
i!usná slovenská h~obná tv!Jl•bal. No taž1sko Mladeho 
p ódia zostalo v koncertných podujatiach. Tohoročného 
MP '711 sa zúčastnilo 25 mladých umelcov (sólistov i ko· 
r e1w lftorov l a li komorných sí1borov, ktol'i v rámci 
d •o ch orchestrálnych a ~edomnástich komorných kon
CI>.I'tnv p1·ezentovali svoje umenie. 

z klaviristov si zasluhuje vysoké hodnotenie )ose[ 
R iJ ž i č k a [19431, ktorý zapôsobil najmä svojím blbo· 
k ým prenikaním do problematiky súčasnej hudby. Jeh~ 
podanie Sonáty in C od E. F. Buriana pr~zrádza!o ~eJku 
dú \'lw muzikality a osobitost' štýlového prlstupu. Jmdra 
K l' am per nv á [19421 sa uviedla ako pianistka so li
rokou výrazovou paletou. Jej uvedenie Beethovenovej 
llouáty F dur op. 109 patl'ilo k vrcholným zážitkom 
prehliadky a dôstojne ju uzavnlo. Iva Návrat o v IÍ 
(1949) sugestívne uviedla Janáčkov cyklus V hmlách 
i \lýber piatich Noveliet od R. Schumanna. Slovenských 
klav iristov reprezentovala Tat'jana Fraňo v á , z kto
re j r uzsiahleho polorecitálu vyniklo citlivé stYárnenie 
výbm·u Debussyho Prelúdií a Sisyfova nedi!le od Ivana 
tl.ezáca. z organistov zaujal Petr S o v ad lna [19401 
zrelým umeleckým výkonom · v Chorále C. Francka, v 
dii\Jad 1 f. S. Bacha a najmä vo výbere z Messiaenových 
L'A~.•:cnsiun. Z polorel!itálu Very He i' man o vej v naj
JH'i fl ;;rlive i'<om svetle vyzne la Rapsodia eroi1:a od Ctira· 
da Kohuu tk a. 

o bohaté hudobné zážitky, sa postarali najmä "KI6ei-

kári". Najmladši účastnfk Mladého pódia Oldrich 
Hl in k a . v ,.uároi!nom Adagii a fúge C dur od J. S. Ba
cha predstavil nesporný huslisti r:ký talent. Bohuslav 
Mat o u lle k [1949) , jede n z na~ich najrept·ezentativ
nejších huslistických zjavov potvrdil svoje kvality v Mn
zartovom Husl'ovom koncerte A dur, K. 219. Uvedenie 
BJ•ahmsovho Scherza a spomínanýeh Aforizmov V. Ku
čeru v naštudovan í Petra a Eleny Michalicovcov sa 
nieslo v duchu ŠJJičkových výkonov pt•ehliadky - Ich 
Jlnlm·ecitál upútal tak sýtym t ónom ako celkovou dra
matickou koncepciou a rovnováhou síthry dvojice. Ne
menej úspeš ný bol i polut·ecitill Jo zefa Pod hor ti n
s ke ho so Zlaticou Pouluvou-Majerskou. Podhoránsl<y 
sa prezentoval - sugestívnym naš tudovaním Konver
gencii III od Rumana Bergera a Dvoi'ák uvým Rondom -
ako violontelista s výrazn}·m drama:ickým cítením a 
slnrelou tnr.hniekou vybavenosfou. Jeho vystúpenie bo
lo sprevádzané najintenzívnejším prija tím u publika a 
vynút ilo si sériu pddavkov. Mil•oslav Pet I' á š ( 1948 ), 
d1·uhý violnnčelista tohtnl'Očného MP '78 sa zhostil só
lo~ ého p a1·tu nároi;né ho Knnce1·tu mliu!l~ ho i!P.~kého skla
!la tel'a V. Tichú ho (bola to prllllliét•a ) s nesJlllrným za in · 
te resovaním. 
Spomed~i štyroch sláčikových kvartet prehliadky vy

soko vyni klo Kuhíuovo kvar teto poslucháčov )AMU, SÍl· 
it or obdivuhodne vyrovnanej súhry a hutné ho zvuku 
( Zelezny, janáček: l. kvarteto). V Beethovenovom opu
se 18t4 prezentovalo svoje muzikantské kvality Pražá
knvo kvat·teto (AMU), taktiež súbor nespm·ných per
spektív. K o š ic k é k v u rt et o sa svojho hosťovan ia 
v Karltn•ýt!h Varoch uja lo s veľkou dávkou zod poved
nosti (Zeljenka l a s výrazným iísilim po zvukovej rov
nnváhe novej zostavy súboru - ešte presvedčivejšie 
než predtým v Treni:ianskych Tepliciach. 

Zo spevákov vyuik ol tenorista Miloš )e:f.il 11948), só
lista opery v Plzni. V pôsobivom naštudovaní cyklu 
Ani lalnll' ani Inna ntl E. Buriana zauja l decentným pu
danim. Hana St o lf o v á , rep1·e..:entujúca slovenský 
spev, by si zasluhovala šil'ši reperloái'OVý ~áber na pre
hlia dkovom pí1diu. )ej účinkovanie s Ka••luvarským sym
fonickým m·chestrom v Holoublwvom diele Dcérenka 
moja prez1•ádza citlivý talent. Vo vý bere á 1.·ii Cajkuv· 
ského a Smetanu sa striedali barytonista Ivan K n 1;

n jer 11951] a )irina Pfiv rat ská (19511, laureá ti 
viacerých čs. sút'aží. 

Skvele boli repreze ntov11né dychové n ástl'O je - naj· 
mä fagotistom Svatoplukom C e c h o m ( 19471, s k rás · 
nvm tónom a čistou technikou v Saint-Saensovej Soná
té a flautistom Jaromírom H ii n i g o m ( 1945 l v pre
miére skladby Ivana Kurza s bohatým výrazovým po
tenciálom. Josef Pu k o vec (1944 1 :r.aujal vyrovnanos
ťou registrov a vôbec kultivovaným prejavom [v Par
tite pre flautu a klavír E. Dfízgu ). Veľkú s6listickí1 ná · 
dej predstavuje hornista Zdenek Divoký [19541 , ktorý 
sa predstavil i ako výborný k mn orný hráč [v Mozar
tovej Koncertantnej symfónii l s Adamusovým dychu· 
vým triom. Druhý dychový sítbot· - Fii harmonické kvin· 
leto z Bl'lla upútalo najmä uvedením skladby J. Bulisil 
Vrabčí snll't. 

Nemôžeme ob isť ani výkon mladého d il'igenta Tomá· 
lia K o u t n é It o, ktorý s Karlovarským symfonickým 
orchestrom otvoril MP '78. Spoluúčinkovanie tohto or
chestra sa nieslo v znamen! úsilia o prekonanie vyso
kých interpretačných kvalit. S nižšim priemerom či pod
priemerom sme sa na MP '78 nesh•etli. I vďaka tomu 
mä MP široký záujem publika a stúpajúcu ftroveň dra
maturgie. 

Pri p ríl ezilus ti 55. n a· 
rod en in zas lúžilého u mel 
ca Ladi sla va Holoubka 
usporiaci FJl ZSS komoťllý 
kon cert z je ho tvorby. V 
Zrkacllovej s ieni Prim a· 
c1á lneho pa lá ca zazneli 
Tr i s k lad by ( Pre lúdium, 
Passaca gl ia , Tocca ta ) pre 
k lavír, cyk ly p iesní Dcé
renka moja a Pa mpuló
n i, Soniíta p re husle a 
k l1:1vír e mo l a Druhé s lá
č i k ové kvarte to. 

Netrellil azda pripomf
na ť všetky zásluhy Lod i
s lava Holoubka o nas u 
huclobn(J ku ltú ru . V si l'O· 
kom, ta kmer kompl ex· 
nom zá be re sa sús t redi l 
n i:l prob lemat ik u ope l'll é· 
lio cl iva cl la a iba vcJa i<H 
ncobvyk lcl tvori ve j po
ten cii m u pri tom vi;et
lwm osta l čas i chuť a i 
n11 iné žá nre . Ba možno 
povedať, že práve jubi· 
lon love cykly UJnclýc h 
pi esní s ú tým na jcennej · 
š ím , čo jeho ta lenl vy· 
dal a v kontexte nase i 
hudby predstavu jú Id a · 
s ické lwd nol y. Ho loubek 
z li udoll nil verše vsetl;ý<.h 
ví•znamnejiiíc ll s lo ve n· 
ských bás nikov, do l; ~za l 

si poradiť s o bťažnou 
dikcio u Hvim~dos lavovou 
ro vnako, Hko s dek li:l · 
mač nými pro blémélmi 
novšej poézie, o bsia ho l 
ve ľk ý o kruh ná nwto vý ' l 
i:o je najh lllvne j!;ie. kon· 
lin u itne pri tom J'ozvfja l 
~ vojsk ý p iesľ\ov í' i;tý l. j r~

ho h lavn é znak v by sa 
p ri bi li ne cllll i v y medzi ť 
a ko vysl ih nu tie p red lohy 
vo káln ym i prostr iecl kH· 
mi. dôslecln ým p re k0111· 
punovfl n im, dobrou. z 
pra xe oclpozorovano n 
"posfldenosťou", dôle 7.i· 
tým zásto jom klavÍI' ll P.ho 
spriP.voclu. Cyklus Dcé· 
t·enka mo ja je p recíten ý. 
prekrás ny, vyznieva i pri 
od lišn ej a kord ike ce lko m 
v duchu Sc hneidra-Tr· 
navského. Pampulóni n a 
Válkove detské básnič kv 
zase u kazu jú inú, vtljmí1 
Ho loubkovu podobu a 
dospel ý poslucháč ich 
môže priam vychutna ť . 
Inš trumentálne skladby, 

autora Ul!ma jil až takd 
mieru osobitosti ako 
p iesne, chvíľami sa evl· 
den tn e nesú v "starom" 
~ tý l e , dnes u ž pociťova• 

no m ako u rčitý akade• 
miz mus . Aj v nich - na• 
p ríkl acl v Druhom sláči• 

ko vom kvarte te - však 
možno v ypočuť náznHky 
výbo jov, s mer ovania do• 
preclu, k súčasnej$ei vý• 
poved! i tvaru. Pochop~ 
t F: ľn e tieto prvk y ne• 
upl a tt)u.Je Ho lou bek ná• 
s1 lne, na. l1kor ce listvos
ti a jcclno liatos ti svo jho 
zakladné11o kompozi čné

ho pre javu. 
Bolo veľmi sympŕJ t ické, 

Zf: spomína n é cllelé:t in· 
rc,rp re tova li s výnimkuu 
P. Milw Iás a a Ľ. MHrcln
genl výlu 1~ ne autorovi do· 
máci, kosickí u melci. Po· 
tvrd ili, ze Si:! svo jimi kva· 
l ita m1 mó žu snwlo rov• 
na1' brélti s liJVs kí'm . bH v 
S{ <~rost l i vosri nastuclova· 
n ia IC h mol'.no ai pred
sti huj ú. Pla lí to ro vn HI\u 
na k lav iristl<LI r.:. 1\olaOO· 
vC1 [upú tll la perľe k ln·. in, 

premy~ l en ým riesení iTI 
p loch]. hus liStu K. Pet
I'ÓCZI ho l tehn hr;, ~" vy
L. nfl č U ie vvsokou t1<'t vkou 
P.mocion al i tv 1. Kosl•' ké 
kva r te to ( v novom zlo ia· 
ní s prim tí riom J. OpšJ· 
toso m mii pre rl poki Hdy 
cľa ls i e ho výraz né ho ume· 
lecl<é ilo rastu ). Z kvA lit· 
nýcll s pc váckycll vtk~ 

nov E. Hanzelovej a P. 
Mi lmlflš a dávam p red· 
nos ť d ruhém u. lebo sa s 
Pamp ulónm i vyrov nal •po 
všetkých strán kac h s uve· 
rénne , kým v s ympatie' 
ko m pre jave 1-lanzelove! 
sa p redsa len objavili 
dro bn é ch y bi čky krásy. 

IGOR PODRACKt 



Zaslúži·lý umelec BARTOLOMEJ URBANEC 

V tvorivfch rokoch 

Bliži sa vám dvojnásobne slávnostná 
chvíľa: životn é jubile um a pre mié ra ope
ry "Tanec nad plačom" v SND. Mozno 
niečo zo živo tného a umeleckého kréda 
B. Urbaru:a je skryté v hre Petra Zvo
na, k torít s te zhudobnil i v rovnomennú 
operu. Ako by ste tú to ideu vyjadrili ? 

- Priznan!m sa - k ž ivotnému 
ju bileu. Mô j o t.ec, tlobrý č l ovek, zom
re l vo s vo jich 52. roko c h. ja ka ždý 
rok s vo j navy~e považujem za dar, 
s po je ný s pu vt nnosťou za tie to prt
d <Hlé rok y tvrdo ro biť. K ope re tur
ko : libre to podporilo moje presvedčt: 
n ie , že .,dobrý človek eš te žije", mu
sí ziť, aby sH ziť oplat il o. 

.,Pani úsvitu" má lm sebou vysoký po
~e l t•epriz. Svedči to , že naš la adresá
ta, oh las aj väzbu na divá ka a inter
pre tov. A pritom toto di e lo nejde ces
tou reformy opery. Skôr sa pridrž iava 
klasil:k~hu rozvr hu formy. V čom \ 'Y 

. osobne vidíte vnútornú obrodu, nové 
1:esty opery? Iste nie iba v silnom m yš-
lienkovom posolstve - to síce Casuna 
m á. ale majú ho aj mnohé iné diela sve
tove j ope rnej lite ratúry. Ted a - v čom 

st.e elp:e li , ~y( origini\ lny , qsobilý, ur
baneo vský . .. 

- Na lCt lo o tázku odpovie m málo 
e fe ktne . Operu s om písal .,pekne s o 
strachom" (vše tko tak plšem] - čt 
bez um yslu by! originl!lny a vynali e
zaví'· Or ig inal i ta v autorovi je (no 
ukäze sa az vo výsledku, neskôr] -
al ebo ni e JC .. • Tak is to je to s vy
na l i ezavosťou . (Nemys lit e s i v~a l< , ze 
n e uznúva m originalitu, vynalieza
vos ť!] . Pr i p lsaní .,Pane j úsvitu" s om 
s a d t·žu l jed n ého pe kného p oznéllku: 
o pe ra je žá ne r p re najgirsie mas y, 
vys love ne de mokratické ume n ie - v 
najk r ajš om zm ysle s lova. O lom niís 
- napokon pou čuje jej h istória. A 
to je po trebné re~ peklovať podnes. 
Samozrejme, a j v ope re bol a mus! 
by ť vývoj - ale s pr ihliadnu tim n a 
posl a ni e druh u. Dielo , ktoré sa vy
myk[! d ime nzi{lln a vl as tnos tiam ope
r y, lPpsie je nazvať i náč , čo sa občas 
aj r obí. Al< má m preds a povedať nie
'čo n spôsobe s vo jej práce na ope re, 
s n[tď to, že nov~i e postupy mi skor o 
dôs ledn e vy plýva li z obsahu (ba 
rovno z textuj Casonovej hry. Ale 
lll'adc l so111 upla tni ť aj nie ktoré for
m v tradičné. To preto, aby pos luchái; 
pozna l v op r: r e t ú .,svoju" o peru .. . 
M\·slím, že toto prihl iadnutie n a kon· 
ti nu i tu bolo o pere ,.Pani ús vitu" m1 
osoh. Posluc l1ácí to s pontánne po
s treh li a opera mala O:I!Bj p eknú náv
števnosť. Ak ~a dtí povedať, že mo
ja ope ra · má i zna l\y a u torského r u 
k op isu, miim z t oho radosť. Ale n e
zabúd Am - a to tu p r!zvuku jem, -
zr. ve ľk ý podie l na ús pechu ,.Panej 
úsv itu" mala vy nil<a júca práca insce
n [tlorov a int e rpre tov. 

Vn vasum ope rnom rukopise je jali
n os i voká lnej lini e - s prísn ym reš
pektovaním leehniekých možností sólis
tov, pastelový , impa·esiunisticky ladený 
or e hest rú ln y s prievod: často ná ladotvot·
·n ý, i:únrový, rozhod ne nie dravý, tem
n ý, dramatir:ký - ako sme si naií zv_yk
li napr. u Suchoiia , Cikkera. Táto 1as· 
nos i mi bola v mnohom sympatická 
nn, nieke•ly predsa som čakala i os_tre!
šir~ kontíi rovanic: [arebno-ha rmonacke . 
e xponova nejšie vl'l:holy sólis tické a 
v5Mie dram atické z lomy. "Pani úsvitu'' 
vo vaše j inte rpretá cii sa pusunula z dril · 
matickcj línie skíjr na eestu poézie, me· 
ditácie , rozjíma nia . Je to zámer? Ci pod· 
vedomá ink lin ácia? 

- Vaše otázky s C! na mies te: ak 
cep tu jem možnosť väčš! c h zlomov 
( nie veľmi ) . aj exponovanejšie výš k1 
sólis tov. (Par ti tú ra napovie , že mie:> 
tami je predpísan ý s ilnejší zvuk or 
chestra, te n s me vs al< prispôsobili 
ce lkovej n á lade opery:. ) Ale pre spe-

Bartoiome; Urban ec ( vpravo l s režisíi
r om Júliusom Gyer mekom. 

Sn ímka: J. Vavro 

vákov s a moje .,mladé" pero n eod
vúiiio p ísať s me lš ie (respek tovanie 
možnos tí ľudsl< é ilo hlasu s i zacho
v[tm i clo budúcnosti) . Skladateľ vie, 
prečo nap ísa l d ie lo tak, ako ho pu ,;
li l do i i vola. Písať mo žno ( hlavm1 
dnes). ruzne , rozhodujúc i je vš ak vý
s letlol<. Ak di elo presved čí, je to v po· 
r iadku , je to výhra . To sa týka aj 
opery - u leda aj di e l E. Suc ltoii a 
a ]. Cikkera . Mne je blízky zvlás ť 
opcr n\' svet 13. Briltcna; cel kove lw
mornejsí , prinäsu vfičšiu zt·ozum í l eľ
nos ( slova, ale aj s poko jnejšie pono 
ren ie s a do počúvania. Asi je to po
cll'a môjho g us ta a núlury ... 

Skončili ste ,.Ta nee nad plačom", pt·a
eu íete na ďalšej uper e: .,Majster Pavol" . 
Is te sa k dielam vyjadrí kritika , ale s 
odstupom aj naša hudobná história. 
Sympatieké je, ŽP. sa v nich obraciate 
k n árodné mu ~ujetu. Kam vš ak smeru
jt: váš hudobný rukopis, vzťah k slo
Vil ...:. v árii, reeitatíve , fm·mo\l é rieiie
nie a proporčnosť hudobných oha·azuv 
- vzhľadom na spom ína n é diela? 

- .,Tanec nad plačom" je spo lov ice 
výletom do bi!roka, .,Ma jster Pavol" 
zas do poztl nej n:nesunc ie - sa mo
z r ejme!, pre s k l aclate ľa hlavne vo sfé
re hudobne j. Naviac - pre mlia, rnP.
Iocliké! - do obdobf p lných meló
die . Bo lo lo povzbudzujúce a príťaž
l ivé . Kým v barok u vieme sa d n r.s 
orientova ť celkom dobre a je to o iJ
dobie vzniku a ro<:kve tu opery, t·e n e
sancin je núm už vzdialená , ťt~ žš i e sa 
vž ívame clo je j hud ob né ho myslenia, 
najmä ak chceme v jej duchu kom
ponovať. Quas i barok izu jú ca hudba v 
,.Tanci nad plačom" s a m i písala veJ
ml dobre, ľahko, ale pre ni esť svet 
renesanc ie do ,.Ma jstra Pavla", to bol 
tvrdšl o rieso l, , Zvltícl n uť hudobné for 
my tých l:ias , vedenie h lasov bez ha r
mónie, ins tr um entáciu - a k tomu 
sp racova ni e z clnesn ého h ľadiska , to 
n e bolo ľahké. Pôvodn e som chcel 
urobi ť z .,Majs tra Pavla" orató rium, 
potom som sa a le rozhodol pre ope
ru . llrdina sa mi s tal živšlm, kon
k rétne jsím umelcom - s tvori vými 
problémami, ktoré sú ak tuál ne i dnes . 
Detailné r ies enie op e r y vyp ly ni e z 
toho, ako sa m i podarí d o diela za 
poji ť formy renesancie 11 pokropi ť 
ic h d nešným hudoiJnýt n vyjadre n·im. 
O týchto veciach dalo by sa ve ľa ho· 
veriť, ale mys lfm, že je lo eš te pred· 
časné. 

Pr avdou je, že ne máme ná rodný ba
le t, hoc i slovenských baletných opusnv 
je viac. Škoda, že vznikajú čoraz spo
ra dickejšie. Možno je to malým kon 
laktom skladateľov so špecifickými po
žiadavkami žánru. ('ritom práve v bale· 
te možno pt·eukázať veľa zo svojho ume
leckého naturelu: nie je tu zviaza nos! 
so sJovom - napl'Íklad ... Absolútno ba
letu sa bliž i absolútnu symfonickej a ko
mornej hudby ... I ke1ľ sú to väzby na 
choreog1·aHcké, výrazo\lé, tanečné tra 
dicie. Napisali ste balet ,.Rieka" - pri
blížte nám ideu diela, jeho ambh:ie. 
u áväznosť na to národné i európske v 
tlanom žánri i v hudbe vôbec. 

Bale t skutočne obdivu hodn e 
znesie ,.spoluprácu" so symfonic ko u 
a lw momou hudbou. Ale nepl a t! to. 
pravdu, pre každú s ymfó niu a komor
nú h udbu. Platí tu vam i spomínané : 
... i keď. O mojom balete ,.R ieka" 
len málo: n a písal som ho z túžby, 
mat v zozname s vojej tvorby aj ba
let (obdivujem balet) a zapln i ť me
dzeru ktorá je tu dtivno: n tíš , nor 
má lny, tradičný, zrozumiteľný balet, 

(Dokončenie na 7. str. ] 

GRAMORECENZIE 
FRANZ SCHUBER'!': V. ~nie B der 

D. 485 
VIII. sym fónia h mol "Nedokon· 
čená" 

SLOVENSKA FlLHARMÚNIA, dirigent 
ZDENJ!:I< KOŠLER 

:ID OPUS Stereo 9110 0525 

Košlerov prlslup d6sledne rešpektu
ie !itýl ovos(. Pre;avute sa t o v pev
nosti celkove/ výstavby - v sotva 
poznateľn!Ích záchvevoch agogi ckého 
vlnenia, v ušľachtilei miernosti a v 
neprehnane; plasticite hudobn(rcll 
fráz, naplnen(}ch jemnou a vkusnou 
emocionalit ou. Spoločným menovate
ľom oboch skladieb nahrávky je vyso
ká kultúra a technická kvalita pre
dovsetk.Qm drevených dychových ná 
~tro;ov. Žiacla sa zvláš( vyzdvihnl1r 
priam dokonalú krásu s6l a holwja n 
k larinetu na;mt/ v 2. časil Nedokon 
čene; .~ymi6nie. V obidvoch symj6 
niách dostáva sa do popredia typick(l 
cr la košlerovskiJho dirigent sk ého ru· 
kopisu - oprali ostaľn1ím koncep. 
ciám i sté zmiemenie tempa pomal 
.~ích castí. ktorf! však nikdy nepô
sob1 unavujúco. Roz!iírený priestor jP 
naplnenrí usľaclzti/ou a prežitou lwd-

DEŽO URS JNYl Pevnina detstva 
~c,~ OPUS Ster eo 9116 0647 

Už mnollo rokov ;e v slovenske/ 
populárne; hudbe meno Deža Ursiny 
ho pormom. Názory na jeho tvorbu 
srí r ozmanití! - od typicky slovenské· 
lw kuloároviJho zatracovania až po 
nadsené prijatie. No samotnú fakt, že 
Ursiny nie je ľahosta;ný hudobne; 
o/Jei veľa napovedá - najmä to, že 
ie svojráznou osobnosťou. Na rozdiel 
napr. od Mariána Vargu, jedníiho z 
mäta skutočne profesionálne podku
ll}cll lw dobníkov v oblasti nonartifi
riálne i llllclby r odchovanca národnríéh 
umelcov Jána Cikkera a Andreja Ot:e
lllg·aJ, sa Ursiny - ex professo fil 
movrí d ramaturg objavuje v hudob-
17om živote značne sporadicky: od 
nalzrávky jeho predposlednej platne 
( na značke SUPRAPHONJ .,Proviso
r rwn" - po realizáciu recenzovanii
llo li! ulu uplynulo uiac než 5 rokov. 
Sústreďuje sa na štúdioví! nalzrávku 
s rozmanilúm nástr o jov_ljnz o1Jsadeníni. 
V ,.Pevnine detstva" vystupujú: Cy ril 
Zel enák (bicie}, Jaroslav fii lip { k la
ví r, Fender piano, ARP syntheliser , 
cenzbalo}, Anton Jaro {basová gitar·a t. 
Dušan HLíščava (sopránOVlí a tenora· 
v ý saxofón, flauta} , Juraj Lehot sk(/ 
{ trúbka}, Vladimír Mal,Q (angl ick.lí 
roh ! a skupina sláčikov.tích nástrojo11 
pocl vedením Milana Tedlu. Hlavn(fm 
Interpretom je však sám Dežo Ursi 
ny - ako sálový spevák {podobne 
ako v .,Provisoriu" - ale tam lu·al 
a; na s6love; gitare}. 

Tažisko prejavu Ursinyho je vo uo
kálne; zložke - zaujímavo, wät:ša 
nekonvenčne f a podmanivo 1 vedene;. 
Má preuažne komorný ráz; expresíu
ne dramatizujúce miesta sú v menši 
ne ( a a; u nich sa napätie z;ytvára 
uiac sprievodn!}m pozadím než spe 
oáckym prejavom/. Najsuver íinnej!iiP 
sa Ursiny pohybuje v men§!clz for
mdch - preto sa mu lepšie ll!fdaríln 
druhá st rana platne so skladbami Prf. 
orei /Í I1li očami ( striedanie nostalgie o 
razantnosti}. Noví! dieťa {vyžarujP. 7 

tleho zvlá!itne f luidum} a Jedného d i! a 
f spo tenie medltatlvnostž v melodžckP • 
linke s motorickou pulzáciou sprieuo· 
du l . Ale a; najrozsi ahle jší v.Qt11or tla 
platni --'- Ostrov - ;e zau;ímavo pre
komponovang, formovtl stldržnost te· 

bou, vyvdžen!} vysoko kulUvovaný m 
zvukový m vypracovaním. Fascinujúce 
sú košlerovské gradácie a ich opak 
- zmierňovania dynamick ých oblú
kov. V obidvoch prípadoch drž! dirl· 
gent tempo v rukách a vylVára tak 
pred poslucháčom dojem nezvycajné
ho napätia. Nie ;e mdrnotratn.Q v in
tenzite zvuku, preto mu dynamické 
vrcholy vyznieva;l1 veľmi sugesllvne. 
Ak by sme pod lupou hľadali na na
hrávke dáku chybu krásy , mohli IJ if 
sme azda zvukovej réžii vyčíta( ur · 
čitú ,.drnčivost'" niektor(}ch fortisslm, 
najmä v úsekoch náhleho striedania 
piana a fortissima. 

Táto, po všetkých str ánlcach vyni 
ka júco nahratá gramoplatňa obolzacu
ie sér iu reprezentat1vnych ko!ilerov· 
Sk!}Ch reprodukci! s pr vým sloven· 
ským telesom. Dokumentuje dirigent· 
skt! majstrovstvo i vysoké umelecko· 
technickí! parametre ndstro jovfích 
skupi n SF. 1'.tímilo vlastnosťami vyho
uu;e i najnáročnejšiemu diskofilovt 
a svo;ou dramaturgiou má všetky 
predpoklady na úspech u najširšieho 
okruhu hudobných k onwmentov. 

V. ClžiK 

ho v podstate voľne reprízovanet aT'• 
chitek toniky ( plnej zaujímavých de· 
tailov l zabezpečujtí r eprízoví! návra• 
ty niektor!}Ch motivických jadier. Naf· 
k ratsou skladbou je akýsi prol6g, alias 
motto platne: Vtáci - na text Du
šana '"Iitanu; vsetky ostatn(! majú za 
podklad slová Ivana Str pku. 

*** 
Pevninou detstva sa Ursiny opät 

pre;a~p ak o pozorulwcln,tí ,.osamelý 
bežec sl ovenskej hudby, sto jaci kde
si ~a rozmeclzl .,vážne(' a ,.populár· 
ne; hudby f pravda, na inom póle 
než spomínaný Marián Varga} . Hoci 
nepopierat eľne sa nechá i n!ipi rovat 
rozmanitými podnet mi, predsa sa sna
ži ostal sám sebou, nepodliehať mó· 
de r kt orú u nás niektor! zamieiia /Lí 
s modernostouj - a zvät·sa sa mu to 
a j dari. Som presvedcený, ie Pevninu 
det stva si so záujmom vypočujem 
opäť - i po niekoľkfích r okoch 1 ob· 
r/obne ako som neädvno s pote!seltlm 
znovu počtí.val kv6li porovna/HU Pro
vi sorium, v ktorom som ob javil pri 
te; prílei it osti predlfÍill nepovsimllu· 
té krásy . menovite v skladbe Christ
mas time }. 

Za lzlavn.tí kl ad Pevni ny rletstva po· 
klaclám skutoi:nosr, že ide o hurlhu 
silne IJfÍrazovú - o stále ak tuólnu 
výpoveď: na tf!mu dozrievania člove
ka clo vý šky, sírk!f i hlbky sú iJasne 
(v zmysle /alinskéhn .altus" r. 
VrJst ižne o lom hovor í text tla 
obale z pera D. Ursinyho a l. ,?;t rp
ku - dovol'ujem si ho na záver za
citoval i preto . lebo vysvet l'u je názov 
platne: 

"Pevninu det~IIJa neh/arlaitP 11a stn
rých mapách. l e v každom z nás. 
Každé ráno preciláme llG ;e; plodnom 
a premenlžvom brehu. Kaictíi róna nrl 
r astá na!i im i krokmi. A lll !f rastieme 
tichou ozvenrm 1 rJch k rokov. Cest !l 
11edú pevnino11 detstva. Nie sú to ces
ty spät. Ni e ,(! to cesty do strate
n.Qch dn!, do ra ;a prvQcll spomienok. 
Pevnina detstva rast ie pr1tomnosťou 
ako nedozlerna detská otázka. Súvis· 
l ost medzi dietaf om a pevninou je 
zjavná Na te;to platni možno por-ut 
t ieM detské kroky. Detstvo ;e stdle. 
Premena trvá" . IGOR VAJDA 



Musica antiqua Europae orienlalis 
H udobná his toriografia východoeuróps kych národov patri 

k najmladšlm vedným disciplínam. Jej pravidelný výskum 
bezp1·os tred ne nadväzuje na vznik socialis tického spo ločen· 
s kého sys tému a s n im spoje ného rozvoja všetkých ume lec· 
k ých dlsciplln. Preto 1 komplexnejšie publikácie z jednotli
vých ohlasU hudobných dejfn týchto krajín sa vys kytujú viac
mcm e j sporadicky. Množstvo materiálov je pripravených do 
tlače, ale väčšina z nich ešte pred fixnou knižnou výpoveďou 
up m dnos tiiuje "premiéru" v rámci domácich č i medzinárod
n ých kolokvlf, kongresov, kde sa poskytuje priestor na akúsi 
pos lednú korekciu či spresnenie - najmä problémov, týka
júcich sa spoločne národných kultúr viacerých krajín. v sú
'časnostl takýmto, snád najväčším, už i vo svete uznávaným 
muzikologickým stretnutrm na východoeurópskej pôde je Me
d zlntírodný festival s tarej hudby krajín st1·ednej a východn ej 
Európy, ktorý pod názvom "MUSICA ANTIQUA EUROPAE 
ORIENTALIS" prebieha v trojročnom periodickom slede v uot
skom meste Bydgošt. 

~··· 
P oľsko vôbec pa trt ku kra jinám, kde výskum v oblasti 

s tarých kultú r nadobudol v pos ledných rokoch pľvotné 
p lJstavenie medzi socialistickými krajinami. Knižné, notové 
i gramofónové edície, antológie z na js tarších hudobných de-
1ln na územi tejto krajiny dosiahli už desiatky, ba s tovky 
ólitulov. Rovnaký je 1 počet samostatných muzlkologick ých š t ú
'd if a pľác, zaoberajúcich sa podrobne s určitou problematikou 
minulosti. Je len samozrejmé, že poľsk! kolegovia chcú zúroč í( 
s voje výskumy a predložiť d omácemu i zahraničnému publl
ku v9sledky svojich prác v oživenej podobe. Preto je v Pofs ku 
tol'ko hudobných fes tivalov, vokálnych a inš trumentálnyc h sú
b orov, zaoberajúcich sa s tarou hudbou. Ale vš etkému pľed
Cl•úcl za výchova na stredných i vysokých školách (konkrétne:: 
sumostatná š túdijná aprobácia na Varšavskom hudobnom in
slitú te - Dejiny starej poľskej hudby). 

Piaty ročn!k Medzinárodného festivalu Musica antiqua Euro
pU!~ orientall s v Bydgoštl prebieha l v dňoch 8.- 22. septembra 
1t. r. Jeho charakter formuje nezávislá festiva lová prehliadka 
á v druhej polovici špecializovaná muzikologlcká konferencia; 
~i že - znie tu stará s vetová hudba v interpre tácll zúčastne
lll' cli d omácich i zahraničných s úborov a koncerty, ktoré bez
pro~t redne nadv!lzu jú alebo tvoria súčasť dopoludiiu jsic h mu
Ziko!ogických s tretnuti. V pr ve j časti bydgoš ťskf:ho fes tival u 
sa p redstavill súbory zo ZSSR, Rakúska, Pofskn, Ang llc ka, Bul
h ar ska a Ceskoslovenska. Velmi dobrý dojem zanechalo vy
s túpe nie Slovenského komorného orchest ra so svo jím obligá t
n yn; reperto!lrom barokove j hudby. Druhá časť fes tlvalovýdl 
k oncertov svojím dramaturgickým zámerom s a prispôsobila 
J1Invne j t éme kolokvia, vychádzajúce j zo stredove ke j a rene
snni:ne j húdby krajfn východnej Európy, je j vpl yvu u vzá jom
n ým kontaktom s hudobnou kultúrou najvyspe lejšfc h európ
sk veli krajin. Pre všetkých festivalovýc h hostí bolí mimori ad
JIYill zli žltkom vystúpenia zboru "Madrigal" z Bukureš ti pod 
veden ím dirigenta Marina Constantina s byzuntskou a rene
snn ť:nou hudbou, Byzantského zboru z Atén s ot·ig lmílnou by
Zúnts kou hudbou a poľtugalského súboru Segré is de Lisboa 
so s tredovekou a renesančnou svetovou a ilpanlels kou hud
bo u. Mladé umelecké ko lektfvy priniesli hudbu, ktorá v prle
hQll u stáročných dejtn si zachovala svoj orl ginä lny pôvod 
i cllln·al<ter, vyvlerajúcí zo zachovan ých plsomn ýc h mote rlll lov. 
Ako uviedol grécky byzantológ dr. Dlmltri Terzakis, o rigi nálne 
b yzantské vplyvy možno nájsť ešte i dnes v urči týc h me ne j 
f relwentovaných oblastiach Grécka a bl!zkyc h os tro vov. lo 
sú pre nás objavy skutočne unikátne, zvlášť keď s ú dok u
m P.n tované perfektným umeleckým p re ja vo m priamo naživo. 
'1 a l( to sme počuli zbor dvanástich mlad lkov s d ir ig ento m 
J,. Angelopoulosom z Atén, k torý uviedo l v d1·ama turg icky 
citlivo zos tavenom progra me (autorom je spom lnan~ 
dr. D. TtJrZakls) vývoj byzantskej h udby od je j o r lginúlnc j po
dolly z 13. sto ľočía až po úpravy skludatefml zo 14-19. s to
ročia . Bola to pre mnohých prvá živá prehlia dka jednej z naj· 
v!i i!i:ích kullúr ni elen východne j Európy, al e umenia vobe t:. 
P roblematika byzantske j hudby patrila k najfre kventova ne jš ím 
i émam tohtoročného kolokvia v Bydg ošti. Ze su s tal a na jnov
šou , ba dokonca módnou díscipl!nou súčasne j muzikológie nu 
c e lom sve te, potvrdili l cľa lš l r e ferent! nielen z Eu1·ópy, a le 
1 z Kanady, kde súčasné výskumy dos iahli vari najobjavne jš ie 
v •:·•; lr.clky. Repreze ntantom tejto kraj iny bol v Bydgoš tl p rof. 
dr. 1\1. Velimlrovič. No s byzantskou pl'Oblemotikou sa zao be· 
l'a li I referá ty dr . D. Štefanovlča z Juhoslávie , d r. E. Tonllevy 
z Hulharska, dr. V. Cosmu z Rumuns ka atď. Pos ledn9 (po
eJ ohne a ko dr. Terzakls ) zostavil i dramaturgiu koncertného 
v ys ti1penla zboru "Madr igal" z Bukurešti. Rumuni, k tol'l boli 
o d rok u 535 c irkevne zviazaní s Byzanciou, pt•ijali n ie len Je j 
jazy k, ale 1 cirkevnú hudbu. Keďže v!i čši na rumunského rud u 
v priebe hu histórie zos tala ve rnä týmto ortodoxným Ciľkev
n ým obradom, zac hovala sa i pôvodná hudba . Od 13. storočia 

V dome Alexandra 
Nikolaieviča 

Skriabina 
Na Vachtangovovej ullčko ~- 11, ústia

cej do Arbatn, známeho z knih o s tarej 
Moskve, nie ďaleko od výilkových budov 
Kalininského prospektu, stojí starilí jed
noposchodový dom s pamätnou tabuľou : 

podnes žijC1 l diela, vychlldza júce z byzants kej duchovne j 
podsta ty. Zbor "Madi·Ig ul" vyso kou umeleckou kvalitou inter
JH'P.t<ície pr ib llzil fes ti va lovému pu bliku a odbornikom západ
ne j~i u vetev tej to sta rej h udobne j kultúry. 

H u cl ba s tredovek u a renesan r: le sa stala predmetom viace-
rý~ ll re fe1:e nto~ s rozdieln ym kultú rno-spoločenským po

s tavemm krajm vychod nej, s tredne j i zC1pa dne j Európy tej 
~!u Ľy . Sa1:1_os tatná cha1·akter istíka, no najmä vzll jomné ovplyv
~lovume . Cl kontaktovanie tých to ku ltúr vzbudilo záujem zú
ľast nen y c h . V ne jednom re fertí te sa poukítzalo dokonca na 
nový ob jav, či p riamo sa do ku mentovali p r lkladné umelecké 
vpl yvy, kon ta kty, prelína ni e hudo bných kultúr (dr. Messner, 
dr. O. Cvetko, dr. L. Hage, dr. J. Pikullk, dr. R. Atajan). A na
pokon pre Po lia kov sa s ta li zv l tís ť hod notnými úvahy týkajú
ce sa pria mo hudobn ých vzťahov k u ich kmjlne. Vari naj
zuu jlmavejiHe vyzne l obj uv prof. dr. K. Reinahrda, týkajúci sa 
po ľsko- tureckých hudobných vzťahov. s problematikou rusko
poľských hudobnýc h vz ťa hov v 18. storoči sa zaoberal vo svo
jom prispevl<u pro f. N. Uspjenskij z Leningradu a prof. V. Pro
topopov z Moskvy. Poukáza li na pri ateľs tvo Dyleckého a Miel
r:zewského i osobné kontakty Bor ll'ía nského' k Poľsku. Viaceré 
v5~~becné úvahy zo stred oveke j a renesančnej hudby, vyplý
vr.quce z referá tov, našli živú umeleckú odozvu vo vystúpeni 
111lad ých po r tugalských hosti, k tor! vyčerpávajúcim pohľadom 
vedeck y f~ndovaných reprod ukčných umelcov (vedúci dr. Ma
nuel Mora1s je popt·ed ným odbornfkom v oblas ti teórie a in
te rp re tácie s ta rej hudby l zav ŕš il i živ9 ml h udobnými priklad
nB dvoch epoch teoreti cké itvuhy jedne j z najzávažnejšich 
katll to l h udobne j histórie. 

M u?.iko.logické a _ Interpretačné_ stt·etnutie v Bydgoštl si už 
v y k t yš taltzovah sVOJU osobit u a jedinečnú podobu. Na tvo

ri ve J h udo bnej pôde piatich d n! majú možnosť priamo zainte
rc_suva nl oa born tt: i dne!; uZ z cel~ ho sveta (t. r. bolo zastúpe
~.yc h 15 k ra j!n zo. ~t y roch sve t~d ie lov] predloZlt nllj no v
S IO ObJavy z históne a tým zaplua ť biele mies ta na mape 
llu do_bnýc h d e jín. Pre pozorova te fa poskytu je festival zážitky 
ll _s kus~nost i: kto t·ýc.h hodnota sa dá merať mesiacmi, ba rok
nn l ~ld l_v • cl.ua l neho s túd i.u dane j p1·ob lema tlky. Polskf kolego
VI CJ 1 obJB z hudobne J mm ulos tl svojich predkov pamätník ná· 
r_ou n_> c h trad ícií; nárn. zos tá v u len ve riť, že slovenská hudobná 
kultu ra , k_torá má tiez svo j h is tóriu, sa raz prebudf tiež k po
dobn ~·m čmom. ETELA CARSKA 

dokomponoval toto dielo pre velký or
chester, zbor, organ , klavir a svetelná 
klaviatúru. Rekonlltr uované dielo dirigo
val 16. 3. 1973 K. Kondrallin vo Velkej 
sá le moskovského konzervatória (d
znom vyšiel 111 na gramoplatni ). 

Na ka!!dom kroku cltim v tomto byte 
zv lU tnu atmosféru svojréznebo skla
dateľa. l'tlyslim i na slová, ktoré napi· 
sal: .,Neboj sa života, t. j. ani rado,.;ti 
ani ž iaľu ; potom bude t voj !!ivot pre
krásny o plný". 

Kus tódka ml zapína Skrlabinovu sve
t~lnú _š k6lu , 12 farebných elektrických 
ž1arov1ek ( p1·e každ ý tón chromatickej 
s tupnice l. zaradených do kruhu. Spek
trálne rozloženie farieb postupuje pu 
kvintách - C je červené, G oraniovo
červené, O žlté, A zelané, atd. 

Roku 1920 bol byt tohto posledného 
•·omantika klavíru - ale i novitora po 
hra nico tonálnosti - zariadený ako mú
zeum. Prvý sov iel11ky Judový komisáJ• 
osve ty Lunačarskij bol jej zástancom. Tu 
usporadúval veJký in terpret Skriabinov
ho k lavil·neho diela Vladimfr Sofronic
ki j v 1·. 1953- 1961 svoje pravidelné kon
certy pre meniif kruh prlaterov a cti
teľov autora. 

"Tu žil a zomrel A. N. Skriabin". Ná
pis: .,Múzeum pre opravy zavreté" ma 
neodradil, zazvonil som a ako zahra
ni č ný hosť mohol som výnimočne nav
štlviť to to múzeum, ktoré zaberá celé 
p.-vé poschodie. Je to skladateľov byt , 
kde v rokoch 1912- 1915 žil, a kde tra
gicky (po otrave krvi l zomrel. Na pri
zemi sa nachádza notový a zvukový ar
c hív múzl!a. Sympatická bielovlasá kus
túdka múzea, bývalá klavir istka moskov
ského konzervatória ma od uševnene ve
die priestormi, v ktorých vznikli obdi
vuhodné posledné sonáty pre klavfr 
(ôsma až desiata) i nedokončené "Pre d· 
varitelnojo dejstvo". Je tu Bechstein 11 

nad p isachn stolom velký portrét skla· 
d atefovej matky, krásne j mladej p ianist
ky , žiačky A. Rubiniílejna a Leschetitzké 
ho, ktorá niekoľko mesiacov po narode
n í Alexandra Nikolajeviča zomrela. Na 
s ten lich kresby z myillenkového okruhu 

skladatera - • jednom rohu Prome-

teus , v ďalšom Zarathustra s bielou J', 
líou v rukách. Na pracovnom pulte f, 
tok6pie zviazaných ,53 strán skíc z ne 
dokoniieného diela - "Predvaritelnovo 
lle jstva". Rukopisy sa naiili v tomto by
te a v r. 1970 mlad ý moskovský skla
dater Alexander Nemtin rekoniitrnoval a 

Teraz sú v ZSSR Skriablnove klavír 
ne a sym[onické skladby stále na re· 
·erl.uári konce rtov. Odchádzajúc z do
nn, myslím na údajný Skriabinov vý
·ok, ktorým si vlastne aám protireňil : 
,Teórie sú len teórie, ale to najkrajiiie 
na svete je predsa le n hudba". 

GABRIEL OUŠINSK! 

Zo zahranl~la 
K nedolitým 70. narodeninám vynik ... 

j6celso sovietskeho huslistu Duida 
Oistracha Ulporladall v Moskve slávnost
nt koncert. Skladby Mozarta, Beethove· 
na a Cajkovské ho tu predniesli Igor a 
Valerij Oistrachovci - syn a vnuk Da· 
vida Oistracha. 

Dfta 29. septembra t. r. začali sa • 
hlavnom meste NDR Berlfne 22. berUn· 
aka slávnosti divadla a hudby. Na leb 
programe je celkove 295 akcif. Tohto ro· 
ku sá alávnostl apojené po prvý raz 1 
Dftaml divadelného umenia sociallstlc· 
kých krajin. 

X. medzinárodná s6ťal F. Chopina bu
de 2.-19. X. 1980 vo Variave. 

VII. medzinárodná súťaž mladých 
operných spevákov v Sofii bude 5.-211. 
j6na 1979. 

Boria Chajkin - dirigent Velkého di
vadla • Moskve zomrel vo veku 73 ro
kov. 

Prvý festival kubánskej hudby bol v 
me~te Sancti Spiritus. Predstavilo sa na 
ňom •iac ako !100 spevákov a hudobní
kov. 

Vysokého usnania sa dostalo nahráv· 
ka opery Leoia Janáčka Káťa Kaban.u
vová, klor6 realizoval Supraphon. V 
Montreux získala Medzinárodnú cenu 
gramofónovej platne. Tá Istá nahrávka 
zlekala 1 cenu medzinárodnej kritiky • 
Salzburgu. Cenu kritiky ziskala aj na• 
hrhka Dvorikových sláčikových kvartet, 
ktoríi pre Supraphon realizovalo Kvar• 
tato mesta Prahy. Tlelo medzinárodné 
ocenenia pravzal vedúci hudobnej re• 
dakcie ARTIA dr. Leo Jehne. 

Medzinárodné sympózium o hudobnej 
terapii bude koncom októbra • NSR. 

Pri pr llditosti 100. výročia narodenia 
F1·anza Schrlickera bolo sympózium (za• 
i!latkom októbra t. r.) v Západnom Ber• 
Une. 

Známy rak6sky koncertný umelec Ru• 
doU Kollsch zomrel vo veku 112 rokov. 

UNESCO vydalo nahrávky islamskej 
hudby. 

Hans Werner Hanza demonitrujtic 
svoj politický profil • knihe, ktort. na• 
zval Hudba a politika. Vyila • Mnfcho• 
Ye. Kritika hodnoU spaloi!ensk6 odvahu 
tohto skladatera. 

Bosendorfer 
150-ročný 

Ndzov Bosendor fer te svetovým pot• 
mom. Patrt natstarset klautrnej znač• 
ke; a~ po net prlSll Ste/nweg, resp. Stein
way, Blilnther z Li pska, Bechstein z Ber
lina a nd§ Petrof . Tohto r oku oslavuje 
150. narodeniny. 

V túlt 1828 dostal 33-ročn.tí uiedenskQ 
touariS lgnaz Biisendorfer IJcenciu vy
r~bat u Rakúsku klavíry. Nástrote po 
ňon.z pomenouan~, veľmi skoro spopulá,. 
nelz u celej Európe, najmli zásluhou 
P. Liszta, k tor ý ich pri suottch koncer
lOclz preferoval. 

Po srnrtt l gnaza Bäse1ldorfera prevzal 
firmu teho syn Ludwig, k torý ;u v hos
poddrsket k ontunktúre obdobia od 70. ro. 
k ov mtnuldho storočia až do prvef sve
tovej vo(ny dostal na svetové výslnie -
s výrobn!)m vrchol om 434 klau!rov roč
ne. Svo(e ndstro(e dodával rakúskemu i 
f rancúzskemu dvoru, rusk~mu cdrovt. 
Prehovoril knieža Lleclttenstei na, aby 
prebudoual akustick y vynikaf{Lci pries
t (J r svo(ej jazdeckej skoly na koncert
nú sie11 { neskôr preslávena ako Bäsen
dorferovu sdluj . z ktorej vystar toval k 
svetove/ kariére rad vi rtuózov, medzi nt
mt t nai>e Cesk~ kvartet o. 

Prv~ svetová vojna a povo;nov.tí vývo(, 
na(mä svetová hospodárska k ríza zname
nali pokles V!í roby u Biisendorferov -
na 40 klauirov " roku 1933. Vtedy bol 
uz druh(/ ma(ileľ mŕ/VIf a závod pat nl 
rodine 1e110 priateľa Karla Ll utterstrasse
ra. Kvantita VJíroby mala síce veľmi po
hyblivtí cTIOrakter. kvalita klavírov ~ ; 
ui>ak udr~iauala vysokú úr oueií. Pri me
c/z/národne; súťa~/ rozlllasove; spoločnos
l l BBC v Londý lle roku 1936 bola znač
ka Bfisendorfer oznal!ená za nafvhodne/sl 
nástro/ pre koncertn~ prcnos11 rozlll a
som. 

DruluJ. suet oud uotna priviedl a vieden. 
~kú VJi rohu klavlrov na pokra/ zrtítenza. 
ll roku 19•16 zhotovila f i r ma Bosendor fer 
iba 11 ndstrorov. Postupne IJšak - t 
napriek si l ne; zallranlcnet konkurenn l 
- zlsk rwal a straten~ poztcle späf . Od 
roku 1966 te akciovou spnlocnosťou. ve
denou amer ickými podnikateľmi. 

Bosendorfer sa nikdy nest aL velk{lm 
1ovdrensk(lm podnikom. Dnes md 240 
w mest nancov a vyrdba okol o 600 P'la
~t rotov rol'ne. 2 tol1o stovku ma(st rou
sk{/cll kr/del Imperial . dl il /Ícll takmer 3 
111etre a s 6smlm/ oktávami . VQr oba ta
k~lwt o nástrota trva tak ako k edysi -
viac nef! rok, lebo rul5né1 práca md v n~l 
prtm - podľa podnlkov~ho hesl a starého 
150 rokov: " Stavba klavlra te umel ecké 
remeslo" . MIROSLAV SULC 



JUBILANTKA 

~ ....... .._ . .._ .. _., .. 

Na inom mieste Hudobn~l!o života pri
nášame článok z pera dr. Oľgy Sima
vej, CSc., ktorá 28. septembra t. r. do· 
vŕSila VJ}znamn~ životn{! jubileum. Pri 
p odobn!íCh príležitost iach sa zvykne vy· 
slovovať zdvorilostn!í (LdltJ nad tJím, že 
jubilant dosiahol vek, v k torom sa pat
r í bilancovať pracovn~ v[Jsledky a akll
vltu. U Oľgy Simovef ;e vsak pripomenu
t ie narodenín skutočne nie iba zdvor i · 
lost n!ím aktom, skôr lllvrdenle sa v tom, 
I e pl ynutie rokov nemusí zmenšl( ži vol
n tí vitalitu, elán, plány, fyzi ckú i dušev
nú pružnosť - pravda, ak sa vsetky vyš
šie spomenut!§ znaky nenechala riadi( 
l 'asom, ale človek sa usilu;e o tel! ria
den i ~> sám. 

Mám to !iťaslie , ze rlr. 'orqu šimovií 
poznám osobne od svojtch studentských 
Cias na FFU K, kde mi bola vokálnym pe
d rtrJóqom, a tak som mala možnost spo
zna( nielen /Ili pedagogick é smerovanie, 
ni e c..; Jednu vzácnu vlastnosť, zvldšť dô
lei i tí: u hlasových pedagógov: zm!fsel 
pre /Tidividuálny prístup ku každ~mu Je
dincovi , priat eľsk{! vzt'ah k nám - štu
dentom, z ktor.tJch mnohl dovled!f málo
čo vedeli o hlasoveJ kultúre a kultivá
cii tohto fedinečn~ho nllstrofa. Ol'ga Ši
mov() nc1s v!iak učila viac než l en spie
VCiľ : prostredníctvom ne; sme vstupovali 
d o kultúrneho života Bratislavy, i s ňo•t 
sme podni kali objaviteľsk~ cesty za hud
bou - či už na Pražskú Jar alebo na 
k oncer t !l míznamnJích sólistov-spevllkov. 
ln..~trumentalistov al ebo telies. Pretože te l 
i ntel ekt nikdy nebol ol!raniťen(! úzkymi 
h ranicam i profesif!, no 1Jždy sa úJ.ui i'· 
mal o l)i;etko dianie v hudbe a mimo 
net. A tak, kecľ sa stretnete s touto že
n ou i po rokoch vzdial en.tích student · 
sk~mu eltínu a dychtivosti, znova na
beriete novú chut podnikať spolu s 1lou 
- i sllm, obdivoval vsetku krllsu, kto;c1 
nc1s o/Jklopu;e a povzn i'Hat sa nad nie
kedy smutna realitu s vierou, že po 
d1~oclr ťažšfch prídu tak~, pre ktor~ sa 
vyplali opiil' usmievať. Oľga Si mová ;e 
však nielen vzácny l'l ovek, ale aj ambi · 
c iózny, talentovaný a usilovný odborntk 

V«t ~1)0,., fpeclt1lt1:dctl. ~rl ",., 'Zftl!tfJt· 
koch ndšho časopisu v r. 1970 sa zapo· 
jila ako fedtný vokálny pedagóg na Slo
vensku do d i skusi e na stránkach HZ, 
k torá mala za cieľ obrdtlť pozornosť k 
problémom vokál ne; výučby na Sloven
sku. Nebála sa oponovať, ale ani prita· 
kaľ k t omu, čo sa videl o v danet chvili 
rozporuplné. Nikdy sa neuzatvorilo dis
kusii, bola prístupná každému poui!e· 
n iu, o com svedi!í i t o, ie osobne kon
zultovala u k aždého slovensk~ho vokál
neho pedagóga, skúmala metódy, ktoré 
vedú k ideálneJ ll/osovej v(!učbe. Vý
sledkom tohto iísilia bola jeJ k andidát
ska prc1ca na t ému " Vývo;, .štruktúra a 
probMmy sl ovenske; vokálne/ pedago
gík!! v Bratislave v rok och 1918- 1968". 
Sama mal a na začiatku životnef praxe 
ambície sóllslick~, no tieto potlačila v 
prospech výci!Dvy desi atok budúcich uči
teľov stredných a vysokých skôl , resp. 
muzi kológov. Dlho sa diskut ovalo na t~
mu, l'i a/Jsolvent hudobne / uedy potre
nuje ovlc1dat základy hlasoveJ kultúry. 
Oľga Simovc:1, spolu s prof esork ou M. 
Schimpl ovou, sa stala - na bývaleJ Vy
sok ej škole pedagogickeJ a neskôr na 
Katedre hudobne; vedy FFUK - pr iekop
níčkou /olllo smerovania, za čo Jef mô
žeme byt úprim ne vďačnl, pretože s od
stupom rokov - naJmii tí, kl orl plšu o 
hudbe, prípadne sa špecializovali na 
otázky výskumu ľudsk~ho hlasu (napr. 
Kr istína l záková, odclzovanky1~a prof. M. 
SchimploveiJ zisťuJeme, že základy nám 
velmi do/Jre poslúžili v prof esionálnej 
praxi , u dôvernej!iom zblíženl sa s prob
lematikou opern~l10 a koncerlll~lzo spe· 
vu. Ani änes dr. O. Simová neodmietne 
priateľskú radu a pomoc, s ;e; príznač
ný m taktom a bezprostrednosťou vie 
usmerniť svo;ich bývalých žiakov, po
radiť im a pomôcť v odborných otáz
k ach. 
Výpočet publikačne; t ·i nnosli Jubilan!

ky by bol skutočne velmi rozsialzly, pre
to pripomet1me aspoii f akt , že pracuje 
na fakultnej úlohe s nc1zvom ,.Konf ron
tc1cta metodol ogických postupov v súčas
nej vok c1 lneJ pedagogike". Za t(!mto tWe
l om absol vovala slúdijn~ po/Jyty v Pra
he, Krakove, vo Varšave a Moskve, kde 
nahrala pre tamofsí r ozhlas niel en rel á
ciu o slouenskef vokálne; interpretllcii, 
al e a; niekoľko piesní s klavírnym sprie
vodom. l're HudobnJÍ život, časopis Ryt
mus, pre !Jratis lavsk(! Opus , (:asopis Na
sa univer zit a napísala rad štúdii, pri pra
vila. prekl ac/y k odborne; temalik'e z rus
k é/lo Jazyka a popularizovala otázky 
kult ú ry l!lasu v speváckych súboroch. 
Okrem pedagogick ej a vedeck ej prc1ce 
pôsobila a; ako lllasovll vedúca v súbo
re Technik, Slniečko, v Akademick om 
k omornom voklll nom súbore pri E'FU K, 
súbore Comenium a vo VUSe. Tel krc1~
ny, /eplfí alt zaznel často i só
listicky, a t o v rozhlase alebo na kon
cer toch, dokonca 1 v zallranlčl {ZSSR, 
Juhoslávia, Rak úsko, Belgi cko, NSR a 
Francúzsko 1. 

Ak veľmi stručne hodnot tme roky ume· 
leckej a pracovnej aktivity Oľgy Sima
ve;, roblme to vo vedomi, že jef lud
sk JÍ profil je prlkladn!í ni elen pre b.Qva
lých žiakov, ale mohol by slúžiť za vzor 
toho, ako i:l ovek nesmie ponechať svo / 
vývo/ nálwde, no neustll le ho usmert1o
vat , dávar si nov~ úlohy, tešiť sa z !Ch 
splnenia a IJy t zainteresovaný na v!jet 
k om perspeklivnom, ži votaschopnom a 
ltrc1snom. T. URS INYOV A 

Zaslúžilý uMelec BARTOLOMEJ URBANEC 

V tvorivých rokoch 
[Dokon~en ie z 5. str. ) 

naplnený ,. normalnou" baletnou hud
bou . .,Rieka" je symbolický názov pre 
večn ý kolobeh životu. Pretože r eali
zácia baletu bude v dobr ýc h r ukách, 
verím v jeho ohlas. 

.,Blahoslavlen mir" - oratórium, ďal
~ie dielu Bartolomeja Urbanca iba po
tvrdzuje, že sa zä kunile a cieravedome 
olll'ucia to k domácim koreiiom, tu staro
slovienskym. Ako naturalizovanf Nit
ran mfi te napokon na očiach slá vu pri
binovskcj doby, znovuobjavenú a naším 
generá ciám demonš trovanú kultúru cy
rilo-metodejskú. Z akfch zorn~ch uhlov 
ste ideovo a hudobne uchopm staroslo
"iensky text? 

- Trpíme na s lat·ú chorobu: ne vší
mame si dosť svoje j his tórie: ktožtl 
nám ju pr ipome nie a oslávi. ak nie 
m y sami? Po<:r ime sa na Bulharov. 
Ak tl zaslúženú pozornosť a oslavu 
vzdú vaj ú velikánom Konš ta ntínovi a 
Me lódovi ! Išlo mi o to, pripomen(l(, 
ze Cyril « Metód boli najsamprv nai;i: 
vefkl uči telia , bojovnlcl za uzna nie 
~ lova nstv a vo vtedaji;om sve te [ ja
zyk!) a mu Zovia mie ru. Oratórium j o 
venované ich pamiatke a úcte. Na
plsol som ho 1·. 1975. Hudobná prí
p rava k te jto sk ladbe, k torá trvll 
50 minút, čet·pala z byzantskej hudby 
(len náznak ]. cez naše kódexy až po 
svojskú znaky naše j luclovej piesne. 
Ešte niečo o texte• ide o prepis z 
hiaholčlny do s tare! slovenčiny (nie 
staroslovienčiny) . Samozrej me, tento 
prepis nie je moja ·práca, ale odbor
nika . .. 

Po velkých formách - či medzi ni· 
mi - ste zrejme napísali aj komornejšie 
diela. Nie sú to i stále žiadané a po
trebné piesne? 

- Piesei1 je moja obľúbení1 fo rm n, 
·rn hko sn mi p!šc. V roku 1974 napí
sal som cyklus piesni ,.TMtbn po do
move" na s lov(! P. Stanislava a v r. 
1977 cyklus ,.Tú kantilénu . . . " na slo
vá M. Hnľamove j . Oba cykly sú pre 
sopr(ln a klavír. Potom som uro bil 
a j nieto pre sólo kl av!r : ,.llumin(lclu~ 
v r. 1976 a ,.ja rnú su itu" v r. 1977. V 
roku 1975 písal som hud bu k jed nó· 
mu vystúpeniu na Spa rtukiádc a dos
tal som za 1iu vyznamena nie ,.Za vy
nika júcu prácu". 

Clovek si iste pri slávnostných oka
mihoch ni ečo rekapituluje 11 niečn 
7.elá •. . Aké sú vaše úvahy na túto te
m? 

- Kecr 60· ročný č lovek hovol'l váž
ne, tvnH sa o iiom, že trúsi rozum y. 
Kccf hovori s dil vkou ll nmn ru, súdi 
sa, Ze by to už vo svojom veku ne
mal . .. Ale jedno môže c love k vždy 
poveda ť: ziada sa mi eS te tak zopút• 
•·okov požiť v zdraví a sti hnú ť niel;o 
u•·oblt. Teraz, keď mi dobre ,.bež!" 
ro bota, rád by som Ul'Ohil čim viac 
toho, čo by vyjadr ilo na plno mo ju 
úc tu a lásku k vlustt, k národu a 
bolo pre úzitok našej spoločnos ti. 

D~A 12. NOVEMBRA T. R. SA DOZIVA 
ZASL. UMELEC B. UR BANEC SESŤDESIA · 
TlN. 

Otázky: T. URSINYOVA 

SÚŤAŽ 
NA ZÍSKANIE NOVÝCH PREDPLATITE(OV 

ČASOPISU HUDOBNÝ ŽIVOT 

Podmienky stifde: 
1. Súfa!e sa mô!e z1ičastnlt kaldý, kto ziska najmeneJ 3 novfcb pradplatltarov 

čaaoplsu Hudobný !Ivot. Za kaldfcb trocb novozfskanfcb pradplatltarov do· 
stane knllnú pouk61ku v hodnota Kčs 10,- na volný n6kup knfb v predatnl 
Slovenskej knihy. 

2. Podmienkou s1ifa!e je zaslaf vyplnené objedn6vky spolu so !rebovacfm Uat• 
kom na adresu redakcie časopisu HUDOBNí ZIVOT, Gorkého 13, 1193 38 Bra· 
tislava najneskôr do 30. Xl. 1978. 

3. Kaldý súfaliaci, ktorý ziska oajmanat 3 nových pradplatitelov, bude zarad• 
ný do lrebovanla o tieto ceny: 

l. cena: poukaz na voľný nákup tovaru do Kčs 1300,-
2. cena: poukaz na voľný nákup tovaru do Kčs 850,-
3.-5. cena: súbor gramoplatnf 

4. Výsledky žrebowanla redakcia uverejnf • 24. čbla Hudobného ilvota • 

Varime, dien( čitatelia, le sa zapojfte do tejto s1ifalnet akcie a le sa stanete 
aktfvnyml propag6tormi n61bo Casopisu. REDAKCIA 

ZREBOVACI LlSTOK 

Meno sú ťažiaceho: 

Presná ad resa: 

podpis 

Zrebovacr lis tok vyplň te čltaterne a pošlite spolu s vyplnenými objednáva· 
címl lfstkaml na adresu: Reda kcia Hudobn9 21 vot, Gorkého 13/Vl, 893 36 
Bratislava. 

OBJED NAVKA 
Oblednávam [e) záväzne dodávanie ... ... výtlačkov časopisu 

HUDOB N? Zl V OT 

na adresu 

[meno ]: 

f ulica a č!slo domu l : 

[PSC ): (mesto): 

[okres 

v dňa 
podpis - pečiatka 

OB J ED N AV KA 
Objednávam f e ) záv lizne dodávanie . .. •. . . Výtlačkov časopisu 

H UDOBN9 Z I VO T 

na ad1·esu 

[meno ]: 

f ll!ICB a člslo dom u] : 

(PSC]: l mesto]: 

r okres l : 

v dňa 
oodpls - pečia tka 

OB J EDN AVKA 
Objedná vam[ e) záväzne dodáva nie .. . .. .. V 9 tla č kov časopisu 

HU DOB N ? Z I V OT 

na adresu 

(meno ]: 

l ullcfl a čislo dom u ]: 

(PSC ): [mesto ]: 

(ok res ]: 

v. dňa 

podpis - pečia tka 

. Objednávky zo škôl prosí~e posielať nie hromadne, ale každý ob
Jednávateľ si musí prihlášku vyplniť individuálne - s podpisom. 
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Pa.lovčfk, MUDr. Gustá v Papp, Miroslav Sulc, Bohumil Trnečka, Barto lomAI 
U1 ban ec. Adresa r edakc ie: Gor kého 13/VI., 893 36 Bratislava, telefOn: 338234. 
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PNS - ústredná expedfcla tlače, administrácia odbornej tlače Gottwaldove 
nám. 48/IV., 805 10 Bratislava. Objednávky odberatelov v zab~anlčf prljfma 
SLOVART, úč. spol., Leningradská ul. č. 11/I., 896 26 Bratislava. Cena jedného 
výtlačku 2,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa nevraca j'CI. 
lndexné čfslo: 492 15 Registračné čfslo: SOTI 6/10 



Rozhovory s prof. Eugenom Suchoň om kon!lť quasl happy-andom, aspoil pre star~ho AteHnu. 
Darmo som vtady vysvetroval, le präve tým, l a stary 
~telina stratf aj Ynuka, aj syna, je podla mdjho názo
ru ai antickou postavou, ktorá staatila vietko a predsa 
nachádza morálnu s ilu, vytiahnu( toho marcipánuvéhn 
koníčka a ponúknuť Katrenu: "Da j to svojmu synkovi , 
nech sa telil". To bula moja koncepcio. Samozrejme, po 
kr itických pripomienkach, najmä dirigent Cbalabala a 
režisér l:' iedler velmi naliehali, aby sme vyhoveli požia
davkám a nasll iný záver . Chalabala Alel až tak ďaleko, 
ie sa ponúkol skomponovať nový záver Krútňavy, keif 
som si nevedel 1 polemikou rady. Tak ďaleko to iilo ... 
Potom som sa na vec predsa podujal a napísal novú 
verziu diela - aj s áriou Katreny. V tejto forme preila 
Krútňava už vtedy takmer celft Európu - a nikomu 
to nevadilo. Keď som in11cenátorom hovor il o prvom zá
vere, konštatovali, že obe finále s6 pekné. Prosto -
nevideli v tejto otázke nijakO podstatná vec. Iba Štátna 
opera v Berline pomýlifala uviesť Krútňavu v pôvodnej 
vorzil , dokonca aj s básnikom na zai!iatku: ako viete 
bola to rámcová bra. Vysvitlo, f.e to, o l! om sa u nb 
tak dlbu rozprávalo a diskutovalo, vôbe•: nebolo pre 
dielo podstatné. s ·om velmi rád, že vydavateľstvo OPUS 
pripravilo tretie vydanie klnlrneho výťahu Krútňavy. 
Tu je ako dodatok uvedený aj pôvodný záver Krútňa
vy. Opera má za sebou u l 20 zahraničných inscenácii 
a 20 inscenácii v Ceskoslovensku. Som !it'astný a na 
Krí1tiiavu py~ný. Prečo by som to nepoveda l? 

Nlirodný umelP.r. Eugen Suchoií pri náv§teve Slovenské· 
ho hudobného fondu. Sn ímka : M. Vojtek 

Medzi názory E. Suchoňa , ktoré zosta li trvalo v n a · 
še j pamäti, patrf myšlienku o potre be bytostne j s pä
tosti osobnos ti tvo rcu -skladate ľa s národom, z ktorého 
vyrástol a so spolotnosťou, v k torej žije! 

- Tento výrllk je sMie aktulilny, l keď v rôznom 
l!ase pri svojej realizácii nadobúda rozmanittl podobu. 
Na Wag nerovu hudbu nazerali Wagnerovi súčasnicl ako 
na Zukunftmuslk. Muslte pripustiť, ~e sa mýlili. Le bo 
Wagneruva hudba nebola nijakou ,.hudbou budúcnosti'', 
al e prítomnosti. Tak je to vždy. keď je skladater úpl·im
ný a hovori k svojim súčasníkom. Ale môže sa stať, 
že poslucháč-súčasník nie je technicky priprave ný na 
zložitosť hudobného výrazu. Putom sa môže stať , že 
hn nepochopia, a le porozumejú ho neskorllle puknlenia . 
V tomto pripade nie je na vine skladater. A tu je na
šou úlohou poslueháča-súčasnlka priviesť na taký stu
pliii schopnosti hudobného poznania, aby sa táto tra
g édia, myslím, že pre skladatera to tragédia je , neopa
kova la. Preto som presvedčený, že ak by sme chceli 
ru bi t' Znkunftmusik aj dnes, čiže ak budeme konlitrnol
va f tvary , o ktorých si autor mysli, že dnes ich poshr
l:háči sice ešte nechápu, ale v budíicnosti ich pochopia, 
sme na omyle. Každá doba má svoj umeleck ý výrazový 
pr·ofil. Ak je skladater úprimný, potom si tieto pro
sll·iedky osvuji. A preto stále kladiem ako prvoradú 
úlnhn v oblasti umenia - výchovu obecenstva, výchovu 
~irukýeh mfis. Te jto otázke som venoval takmer celý 
svnj život - od mladosti až podnes. Vefmi mi je Htlfo , 
že sme nepochodili v riellenl tejto problematiky ta k, 
ako s me si to priali. 

Vo s vo jej tvo1·be realizoval prot Sucho11 s vo je p red
s tóiV \' o ntirodne1 h udbe bezozvyšku. Po ~remit!ire opery 
O. r llt11ava na pisal (r. 194!:1} vted člj; f 1Halo1Jn5' kritik 
l vtln Bal lo, ze au tor 2a lmu zeme podkarpu tske j tmi 
p ri amo predu rčený naplsať prvú s lovens kú národn(t 
operu. Viacerí teore ti c i, ktorí ana lyzovali tvorhu Eug f:· 
n a Suchoi'ia, koni; ta toval i, ze jeho ces tu od Son<íty As 
d u r op. l , cez Slátlko vé k varte to o p. 2, ďa le j cez Fan
tfl.:lu, Baladick ú s uitu , Zatm - a ž po Krút1iavu je pria 
mocillra a v1•tvá ra t1ojen1 , :l koby s i ju sk lada te r zvoli l 
zlínw r ne a ci e ľavedome. Co s1 o teJto záležitos ti m y!'ll 
a uto r'? 

- Spontánno sť kladiem az na druhé miesto. Už v mla
dosti som mal na mysli istý plán. My Slová ci má me -
i ~ed' sme mal ým n ár·o dom - velmi zložitú histú,riu . Nie 
je pravda, že sme bez minulos ti ; naše d e jiny predsa -
pQčiJw júc Veľkou M111'avnu, až po , síU:asnosť - sí1 také 
ho ha té na rozmanité zvraty a spoločenské výkyvy, že 
ll l~lc lec , ktorý chce z tol~o čerpal' , nájde v naše j histú
l'ii veľké boha ts tvo inš pirál:ie. Len ču som skončil lltú
d ;á u Vítezslava ováka, napísal som predohru k Stod n
luvej drá me Kráľ Svä topluk. Hoci je to opus 10 a Bala
d iekií s uita je opus 9, na jp1·v hol Svätopluk. Dokonca 
pl'!nniéra Svä toplu ka bola v roku 1934 a Bala dická sui
tu až v roku 19311. Svätopluk hol moj im návratom 
k pt·vým prameňom našej histórie. A tu som dos tal do 
ruky predlohu Jaroslava Zatloukala, k torý p ôvodne na
plsa l háse ií na Podkarpatskú Rus ako Pndka rpatsko
•·uský žalm. Za tluukalovu báseii sme potom spolu s lva 
num Ballom spracovali tak , fe nebud e hovoriť o Pod
kUJ•patskej Rus i, a le o Podkarpatske j zemi. Karpaty 
predsa začínajú pri Devfne a tiahnu sa ai k Tatrán1! 
Tisícročný útlak, ktorý Slov6ci pod Karpatakým abl6-

kom prožili, to je vlastne obsah ialmu zeme podkar
patakej. Baladická suita vznikla po Svätoplukovi. Je j 
inlpiráciou boli spoločenské problé my tridsiatyc h ro
kov, ktoré velmi silne vplývali a j na mi1a , mladého 
skladatefa. Roku 1933 som ahsolvoval. Všimnite si, ako 
začina Baladická suita. Obrovský výkrik, velká t•adosť, 
rozbeh a naraz - ticho. Ja som sl tiež myslel : skon
čim, budem mať diplom z Majstrovskej školy, svet mi 
je otvorený, teraz začnem ži ť naplno, r adostne - a na· 
raz, vôbec nič ... V 33. ruku už bola hospodárska kl'iza 
a my sme z.äpasili s existe nCnými starosťami. l'<l ô j za
mestnávater - Hudobná a dramatická akadémia - nie
kedy aj 4 mesiace nedávala výplatu. Nebolo možné na 
vlletko spoločenské nereagovať. Povodne som si myslel , 
ie Baladickä suita bude radostná , veselá , ale d opadlu 
to ináč. No mladý človek sa nikdy nestáva absolf1tnym 
pesimistom. To by predsa bolo prilili smutné. Veď Sl!!ll 

mali i svetlé momenty v iivotel Prežívali sme lásku, 
osobné šťastie. Ako reakcia na tieto momenty môjhu 
života vznikla potom Husľová sonatlna. Aj v niekto
r ýc h ďalllich skladbách b ada f, že som výdatne !'ažil 
z radostných stránok života . No to, čo sa dialo za pr
ve j republiky . pnd Krárovou horou - litra jk robotnl
kov, xtl·icfanie do nich attľ ., to už bola, žiaľ , krvavá 
sflčasnust. P•·eto keď v 50. rokoch prišli ku mne a pl)
žiadoli ma, a by som pisal hudbu k filmu Boj sa konči 
zajtra, ujal som sa tohto ná metu nielen p1·eto, že to 
holo umelecky hodnotné, ale mal som zase možnosť 
vykreslil' osudy a tragédiu jedne j triedy náš ho ná1•oda 
za }Jrvej re Jmhliky. Osobne ľutuj em, že hudba na fil 
movom Jllá tne nevyšla. Po nah1•1ív ke hudby sa totiž robili 
- v súvislosti s o zostrihum filmu - ešte radikálne 
zása hy a odniesla si tu hudba. Preto som pôvodne plá
noval , ze z te jto h udby urobím ka ntá tu , ako to kedy~oi 
realizovali Prokol'iev a šost akovič . No stalo sa inát. 
v minulom ruku som dokončil par ti.túru symfoni1:kého 
obrazu Prie lom. To je fakticky hudba k filmu Boj sa 
konči zajtra - vo forme symfunické ho obrazu. Podnb
nÍI tem nliku snm spt·acoval aj v Metamorfózach, najmä 
v ich V .• ~as ti , putom, samozrejme, kerl' smn tvoril svojn 
Husl'ov(l fanté ziu, ktorá sa ue viazala práve na tento 
te matický materiá l, no i tam vznika li isté tematické 

Spomenu l som s l na vyn ikajúcu Chalabalovu ill((.f!ná
r: iu prep raco vanej Krú ti1av y z roku 1952 na scéne opery 
Slovens kého nliroclného divad la, kde tento veľký umP.• 
lee, žiar, tak k rátko pôsobi l. Napriek tomu, že sme 
o opere Svä to pluk už hovorili (v s úvislosll s predoh1·ou 
k Stod olovej dráme Kráf Svätop luk ). predsa bolo za• 
ujimavé pohovor iť so sklada teľom o tom to jeho diele -< 

s odstu pom viac ako dvoch desaťroči od prve j brali• 
s la vs kej inscen ácie: 

- Rád by 110m najprv citoval Chalabalov názor. Cha· 
labala dokunca a j v nuvinách napísal, že ai cenf Svä
topluka vyliiiie ako Krútňavu. Jeho povaha totiž priam 
tíif.ila po operách , ktoré boli namaľované š irokým š tet
com. Pre neho Svätopluk znamenal molnoať .V,Y.tiť aa 

nehoň o niektorých 
svojich dielach 
sovislos t i. Veľmi pekne o to rn píile p1·oL dr. Jozef Kre
sá nek vo svoje j knihe. 

Pn:d n,un l s to jí Suchoiw vo d it!lo ako ve fký monol 1t , 
mo plnnný boha tou výrazovo~ l uu - č i uz z h facl ls ko~ 
l' (ll.nlUili iÚIHJ VlCifmia urč~ it ý t: ll ŽIVO tll ý!' li ~ l;u iOC II OStí V 

cl lJl i;Onl časov11111 I'Ozp:ití a le iJo na.:r•ran ím na mnul1otvtl rnu 
l'l'Hiit ll pi'Ud l\n Sit ro<:V ÍJi!jlll:elio ~. I VOIII 11 é1 Se l Spu lOl: nos ti 
.: rti~.n ych 11 s pel\ to v. Vsetkv ces ty lc :to c t <~ p y vndú l\t1 
Kr(•li' ll'" Nu:!-.u i l;okrií t snw Sól p ri nas ich roz1Jo ro c 11 

Zd•·avi1:n Zviiw českus luVIHI Ských sklatlatefov· odovzdali 
jub ilant ovi 22. se)lt~mbra t. r . )ll'edseda Zväzu, nár. 
ume lec And1·c j Očenáš a vcd Íic i ta jnmník ; zasl. umelec 
Zdenku f\1ikulu . Sn!mka : CSTK 

clu::.tall k problemat ike p rve j s lo ve ns kej národnej ope
r r. Bolo za u jímavé nastoliť l llto o tázku znovu , na jmii 
v súvis los ti s prep racov<~ n lm pôvod nej d rn ma tir.k e j koo
cepcie po prve j premiérB ro ku 1949. Počúval i s me 
v m inu los ti množstvo rozma nitých di skus ií. Azda le n 
Hu tor moze zaujať k to mu to problému otJjektívne s ta
novi sko a poved a ť, v akom s'vctle ho vid! li nes, po lak
mer tridsiati ch rokoch. 

Už dávnu som si zaumienil, ~e zachytím sloven11ký 
ľud práve v te j podobe, v akej z il kedysi na slovenskej 
d edine - aj so zvykmi a obyčajmi a psycholúgion. kto
rá ho inšpirovala napr. k tvorbe ľudových piesni, tan 
cov a obyca jov - pre každú s ituáciu. Počas dlhých s tá 
roči sa slovenský č lovek esteticky vyžil najmä ako 
tvorc:a a interpre t ľudove j piesne. Ak vezmeme len tex
tovú stránku ľudových Jliesnf, je obdivuhodné, čo všet
ko vedeli naši predkov ia ľudovou piesiíou povedať. Bo
In by bývalo hri ech om toto nevyužil' a nedostať na oper
nú scénu. To bol p ôvodn ý zá mer . A te1•az k tomu, čn 
hovorite o troch verziách Kr úhlavy. Hneď po premiére 
mi kritika vytýka la, že starý Ste lina strati syna a ne
dostane ná hradu , naproti tomu vrah, k torý jeho syna 
zabil , má aj !enu aj syna. K1·útňava by sa teda mala 

v mo numentálnom diele. Vy~lovil 1111 , h tn, i!o bola 
v Krútňave z hradiska monumentalily nacrtnuté, vo Svä
toplukovi sa plne vyuiilo. Je tu istý rozpor. Kritika po 
prem iére Svätopluka hovor ila o tom, te Svätopluk je 
veľká opera a že v pomere k Svätoplukovi je Krútňava 
uwdernejsia. P1·ipúšťam aj tento názor. Velká opera cl 
možn o nie je ak tuálna. V úvodných slovách k premiére 
K1· útňavy s om sám napisal slová, že opera - ako ja
visková formu - si nutne žiada re[o rmu. Mala by sa 
vyruvuať s niek torými sútasnými druhmi umenia, ktoré 
priniesol rozvoj techniky. Mylillm na film alebo televi
ziu. Spád deja by mal byť p6tavý, aby poslucháč bol 
nielen koilZII!nentom hudby, no vyu~ila 11a i jeho túžba 
po dra matickom zážitku. Nes mieme zabudnú!', ie Svä
topluka som začal komponovať hneď po skončen! svo· 
jich š túdii a vtedy som mal pred sebou vzor velkej 
opery. Také ho Borisa Godunova - na priklad . Bol som 
si vedomý, že slovenská opera nemá vefkú historickú 
operu. Myslel som, že sa mi podari Svätoplukom vy
Jllnit' túto medzeru faktom, že tu bude bohatý historic
ký suje t - aj pokiar ide o pohanský svet, moinosť 
umelecky stvárniť pumpu a nádheru Svätoplukovho dvo• 
ra v dobe Vefkomoravskej riiie. O Svätoplukovi sa ho
vorilo ako o krpčiarskom královi , čo je historicky ne· 
správny názor. Išlo mi aj o to, aby kladn ý hrdina, teda 
najstarsi syn krára Svätopluka - Mojmír naozaj vy· 
znel v ,.dalihorovskom" svetle. Chcel som vytvoriť ob· 
raz hrdinu, ktorý u ž vtedy mal pokrokové zmýifanie. 
Veď to boli mylllienky Cyrila a Metóda, ktori kázali pre· 
pustiť otrokov, pestovať ná rodnú reč . . . Práve z rozpo· 
ru medzi týmto učením a názorm i reprezentovanými 
1hw rom král a Svätopluka vznikla na!ía nérodná tragédia. 
Ak teraz porov ná me Svätopluka s i{rútňavou, Sväto• 
pluk je omnoho bohat~i na dej, na konflikty, na histo• 
rické momenty z naš ich dávnych dejín. Krútňava sa 
odohráva v rámci jednéh o roka, na jednej dedine. Z to
hoto hfadiska je Svätopluk overa pestrejlil na dej -
i ked' výi!itku, le je to historická opera, ktorá moino 
dnes ·nie je aktuálna, môžme pripustil'. Ale ja , ja aj toho 
Svätopluka mám rlid . .. 

Umelec zanecháva v l\a ždom d te le svo Je myslienky, 
m nožstvo e mócií, kus svojho srdca a se ba samého. Bez 
ohfadu na to, čl dielo pri jme hudobná vei' C)'nosť bezo
zvys ku pozitívne. Snáď Svä topluk es te len čaká na svo
jich Inscená torov, k torí po dokona le j d ra maturgickej ~ 
a le a j hudobne j - analýze dokážu inscenovať dielo v 
Rktuíil nejšej podobe a lm dot e raz. Niektoré premiéry t (l· 
to ces t u u ž naznači l i. Mám na mys li n a]mli kos ické na• 
s tudovan ie nebohého rezisé ra Korn e lA H:i jkA čt pos led
nú pražskú lnscen"ciu . V s úvis los ti s o boma openuul 
hovoril profP.so r Eugen Suchoil ti ež o v~b1wne j ·s polu
práci s l ib1·etis tami St cľHnom Hozom, Ivanom Sl'odo lom 
a je lou Krčméry. To je vsak už téma pre nové kapitoly 
z umeleckého živo ta ná i; ho ná rodn ého um P.Ica. 

- Koniec -

ĽUBOMtR člZEK 

Košická kytica E. Suchoňovi 
zbor konzer vatória, S. Kováŕ, M. Harndd
ková, klavírny sprievod: zas/. umelec l.. 
liol oubek a P. Novotný. 

Na otváracom koncerte nove; sez6n!l 
( 4. X. l . r. f odznela Baladická suita . 
op. 9, v podaní orc l1estra Stám e ; filhar
mónie. k t orú dirigoval B. Rei ucha. Ted 
nota temalicke; stavby , •národnzí svo jráz 
a bal adi cktí nepokof - ako illavn~ a 
>lmeru;úce znaky te;to sk ladby - Vl/' 
: ne/i zásl ulwu c/ir iqenta presvedčivo a 
'ii:11111e. Orcllest r tí/ny w uk bol precízny 
ooswpne narasta;úci do ;edinečne tran ~ 

tJOnoucmých gradácii, ale at pl n fí ne~ 
II OS' Ii a !yrick,ltch zastauenl. 

zervl'li6r ia diia 5. X. t. r. V programe k On
certu odznel cyklus Obrtlzlcy zo Sloven
ska, v podaní G. KMit!ove/, l~. Kistyove; 
{ t!xt. pr1pr. J, l . Zacharovet a A. Bar/·:6-
ciovet f /1 . roč . / , Z. Vi c1ánove; {ll . roč. /. 
ŕ:. Koščove; /I V. roľ!. f a B. Tkáčävet 
/ Vl. roč . /. I nštrumentálna• tvorba nár. 
umelca H. Suchoiía má svoje peuné mieS
to v ul;ebn!íCil pl ánoch , ale a; na kon· 
cert nom pódiu skoly a úči nku/líci i> lll
llenli potvrdili. ze túto hud bu ma jtí ra
!li , že ;e; rozumejú a že dokážu tJ rámrt 
~uo; ich hrtJ.č!skych možnost! ;u pretvon f 
u ľtč!lnnfí tvar. Mladost. domtnufClca nn 
koncerte. s umel ecky pntrlč!ne fundmJa
lllím prednesom tJyt voržla ztlzi tnk . ktorO 
I10l tm rm "'u tlic i a vyvolal zasltí~en tí ume
l eck ý ohlas. S. CURILLA 

Umeleck {! institúcie metropol.lf východ
ného Sl ovenska usporiadali na počes[ 
suchoňových naroden1n rad významných 
u meleckf}ch poduja/1, v programoch kto
rých zneli vrcholné diela skladateľa. Pri · 
tomné početné publikum bolo na t ých· 
to koncertoch obohatené o veľké ume· 
leck~ zážitky, či už na p6de oper!! 
St tJ. t neho divadla, SttJ.Lne; fil harmónie n 
konzervatória. 

Na iavlsku opery Sttltn~ho dtvadla 1> 

Kv!iic iac/1 od znela l. X. 1. r . opera Kr út 
J)mJa. Teclnollivi s6lisll a dirigenti sa 
plnou mter.ott porijeiJI»i- lta l'eO.lntleti, kl o-

rd st zaslúži uzn(mie po kazde/ stránk e 
a ;asne hovori , te opera Krút ľíava si z!~ 
kal a nielen tí~inkujúcich umel cou, ale at 
prítomné publikum. Mec/zi útinkujúcinu 
obwltJ.šf vynikol stál e stúpajúci výkon 
umel eckého stuámenia f. Kondera v úln 
!ze Ondreja. 

Krajská poboL•A:a Zväzu s/ouensk ,lícll 
~k/adatel'ov a Konzer vatórium v Ko~1 

ciach usporiada/ž c1 11a 2. X. t. r. komor 
ll!Í ko ncert, u progr ame k tor(! fw od znelt: 
Aká si ml k r tJ.,na , lla /cul ick á sui ta, op. !. 
Nox et soliluäo, op. 4. Sor.tJ.tn m slica. 
Lllt~erpr~tmt diel boli: ženský speváck y 

Do ! tíchlo um eleck.iíCil poc/u fati pln~ 
. apadol ni sltJ.unostnt/ koncert študen 
tov k lavírneho oddelenia ko~žckého kon-


