
K hudobnej 
histórii 
Trnavy 
v období 
klasicizmu 
Hudobn~ htst6r!a Trna vy, mesta, k toré 

bolo v minulosti významným centrom 
knl tut neho diania celého Ul10rska, n1e 
je zatiaľ náležite preskumaná. Ale už 
e j to, čo zatia r pozna mo z nepochybne 
boha tých hudobných dejln Trnavy, po
ukazuje na vermt rozvinutý hudobný ži· 
vot tejto závažnej západoslovenskej lo
kality v priebehu druhej polovice 18. sto
r0cia a začiatkom 19. storočia. 

:--Jajdlhšiu tradfciu v pestovan! hudby 
mai l trnavské kostoly. Keďže Trnava bo
Ja dôležitým cen trom katolicizmu , cir· 
k ev práve t u osobitne dbala o adekvát
nu prezentáciu svojej Ideológie 1 na po
ll hudobnom. Je to zjavné n ielen z tn
strumen tára chórov, ale hlavne z roz
sahu notových materiálov t1·navskej pro
veniencie. Najväčšf počet hudobných na
strojov vlastnil farský clwim. Evidovaný 
inštrumentár ch01·u tu v ruku 1823 tvo
l 'ilo 19 hudobných nástrojov: 4 husle, 
v iola, kontrabas, 2 klarinety, 2 lesné ro
lly, 4 tuby, 3 tympany a dva organy; 
Ueden rozsiahly 26-reglstrový a jedcu 
ma lý pozitfv. O ntečo menšť organ s l B
r egistrami a s pedúlom mal kostol bene
'cl lktfnov, zatial čo kostoly františkánov 
a uršulfniek disponovali v tom čase Ot'· 
ganmi iba s 10 registrami. 

Skutočnosť, že dómu sv. Mikuláša pat
rllo centrálne miesto v hudobnom dia
n l Trnavy, odráža hudobná zbierka toll
to cht·ámu, ktorá pair! k najrozslahlejšlm 
a najhodnotnejšlm slovenským hudobno
historickým zbierkam. 'l'a7.Jsko uvedené-
110 fondu, ktor9 nebol zalial dôsledne 
muzikologicky spracovaný a vyhodnote· 
n y. je na materiáloch z prelomu 18. a 
19. storočia, hlavne však na skladbách 
zo zaciatku 19. storočia. 

Najstaršie jadro trnavských dómskych 
llurlobn!n pochádza z prve J polovice a 
z pll ťdeslatych rokov 18. storočia a tvo
r ia ho predovšetkým skladby talianskych 
bttrokových skladAtflľov [Calderlni , IJ. 
CimHrosa, L. Leo, G. Pals!ello, T. Trae t
ta a l.). v menšej mlm·c Je zastúpené 
tvorba štý lovo obdobne orientovaných ju
honemeckých [G. J, J, llahn, J. A. Kob
rlch. V. Rathgebor a l. ) a viedensko
rakúsk ych [F. L. Gassmann, T. Gsur ,. 
G. Ch. Wagensell a 1.) autorov. Progr c
slvnym znakom reperloAru trnavských 
hudobnfkov bola pomerne skorá orientá
cia na diela klaslclsl!ckých skladaterov 
viedensko-r akúskej tvorivej oblasti [ J. 
Haydn, M. Haydn, W. A. Mozart, C. Di t· 
ters v. Dittersdorf, L. lloffmann, f. K. 
Vaňhal a 1.) . Početne zastúpená mann-

heimská škola predstavu je v celosloven
ských reláciách skôr jav atypický. s pô
:>ollenfm českých hudobnlkov v Tl'llave 
súviselo zrejme značné zastílpenle kom
pozlcif českých a moravských autorov, 
v ~ rilzné obzv láš( v prvej polovici 19. sto
rol:: ia. Dokladom ču lých a Intenzívnych 
kontaktov Trnavy nielen s českým hu
dobným dianlm, predovšetkým vsak s 
dobovymt slovenskými hudobnými cen
trami je boha to p rezen tovaná tvorba do· 
mac ich skladaterov, resp. sklada teľov pô
~ohiacich na Slovensku v obdobi klasi
CIZmu. V trnavských notovýc h materia
loch sú skladate ľsky zastúpeni napr. 
luemnickl hudobn lct Anton Aschner a 
EctuaJ•d Kulka, v Bratislave pôsobiac i j án 
Nepomuk Batka, splsský skladater ján 
I.~:nuc Danik, banskoštiavn ick ý radca 
han~kého súdu František Hrdina, nitrian
sky sl-.ladater Norbert Sch re!er, prcchod
nP. v bratislavskej kapele p rhnasa J, 
Batthyányiho účinkujúci kontrahasista 
johann Mathias Spe1·ger a ti ež bratislAv
ský skladateľ európskeho význnmu An· 
ton Zimmermann. Trnavský hud obný 
fond obsahuje značný počet diel zatla[ 
m(t lo známych alebo úplne neznámyclt 
skladateľov: Smettana, Wolanek, Stiepa
nov:-.ky, Zdrazilek, Eder, Uman, Wutky, 
Poldurovsky, Kremn!cky, Nehlubny, Ort
nei' a 1. Bude úlohou ďalšieho výskumu 
zist!( tvorivú príslušnosť tychlo au torov, 
al-.o aj rozsah účasti ď~:~lslch hudohnfkov 
- napr. juraja jozef a Zlatn lka, Václava 
l'latscheka, jána Krauso, Jána Nováka 
o i. - na tvorbe dobového hudobného 
diania Trnavy. 

Od začiatku 19. storočia preberala po· 
stupne lnlc!at!vu vo vedeni hudobného 
~ivota Trnavy meštianstvo. Záujem o roz
voj a dobrú umeleckú úrove!\ hudob
n ých produkcif v Trnave mali toti ž nie
l en hudobnlci a osobnosti bezprostredne 
zviazané s p ilslušnou ustt~nuvJ.,;ituu [t,u
dobným spo~kom, chórom kostola a 
pod.), hlavne však s hudobným dlanfm 
dóm u sv. Mikuláša, ale aj široká trnav
ská verejnosť, meštianstvo, šľachta, cir
kevnf hodnostáJ'! , teda všetci , k torým 
zá!eialo na tom, aby ich mesto, k toré 
na hudobnom poli súperilo s Bratislavou, 
čestne obstálo v tomto boji. 

Konkrétnymi prejavmi priazne boJI 
napr. početné dedikácie notového mate
r iálu trnAvskému dómu, na ktoJ•ých čf· 
tame mená darcov: gróf Mikuláš Csáky, 
gró[ka Apponyi, istý joze[ Schus ter, Ján 
Nepomuk Kunszt, ]{!n S!ovatschek, jozef 
lluuserbauer, WtJgner a 1. 

Nadšenie Trnavčanov pre hudbu sa 
zvlá šť v ýrazne prejavilo pri zak ladani 
a potom aj pn činn osti trnavského Hu
dobného spolku, ktorý v roku 1838 p re
rásto l v Cirkevný hudobný spolok. 1-lu
dobný spolok bol založený v Trnave v 
roku 1833 vďaka !niclatfvo miestneho 
mesl!anstva a za podpory šfach ty, h lav
ne Casimira Eszterházyho de Galan tha, 
markýla Erba ď0desr.fllch1 a ci rkevne! 
hlo i'Archic, z radov ktorej menovite spo
menieme generálneho vikára Barlakovi
csa . "Ftsca l" Anton Wagner, "S tädt Was
seramt Verwalter" Anton Wonisch, pro· 
feso1' M!klosovtcs, Istý jozef Krallk, Vác
lav Kubescha a ďalšf sa ti ež angažovali 
v prospech činnosti Hudobného spolku, 
ktorého sekt•etáľom bol Pr aun. Cinnost 
Spolku sa neobmedzovala len na chrá
mové hudobné podujntla, ate toto zdru 7.e
nle usporiadalo právo tak aj verejnosti 
pristupné hudobné produ kcie svetského 
charakteru - koncerty, akadémie a pod. 
Zachovaná p lsomná agenda, t ýkajúca sa 
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Anonymný. maliar Manesského, tzv. Vefkého he idelberskébo piesiiového rukopi
su - gróf . Otto Br11ndenhurský "so ilpom" (okolo 1320) . Prelia l! faximilo Uni
vel':t.itne i knižnice v HP. it!AihArlln. 

činnosti Hudobného spo l ku, ne bola za
tla ! spracovaná a prinesie urč1te nové 
cenné poznatky. Zo zachovaných noto
v9ch materiálov, l(toré boli predmetom 
míljho stúdia a ktoré sú t. 1Č, súčasťou 
hudqbnej zblerkv dómu sv. Mikuliíša, sa 
podAri lo aspoi\ čiastoi:no rekonštruova( 
repertoár Spolku z 30-tych a zo začia tku 
40-tych rokov 19. stor01~ia . Okrem cir
kevných kompozícii [omše, o[eJ·tórlél, 
graduate, hymny, r equiem a 1. ) sk ladate
ľov ] . Blihlera, A. Diél betl iho, f. Gänsba
chera, Kadleczka, ). N. llummela, Ferdi· 
nandn Schuber ta, j. B. Sch iedermayent 
a dulsfch, uvú~za l i hudo!Jnfcl "Tyrnauer 
Musik Vercins tiež ouvert(u·y I •. Che
rublnlho, G. Rossmfho, A. Bofeldieua, 
1\uutz!l, ako at módne pot pOUI'l'l J, Pen
sola. 

Ztlsluhou Spolk u Zdzuell v Trnave 
napr. aj diela j. HaydÍw - Nelsonovu 
omša a viaceré symfónie, llummelova 
Omsa d mol a m edz! prfrastkami noto
vóho archlvu Hudobného spolku z roku 
1840 je zaevidovaná aj kúpa notových 
matertalov Beethovenovej skladby op. 
114 " Ru!nen von Athen". Ctenov!a trnav
ského Hudobného spolku udržiava ll ču
lé kontakty nielen s Viedl1ou - od ar
chivára viedenského konzerva tória 
Gltigg!a obdržal napr. Spolok ako dar 
niekoľko skladieb - ale aj s Bratisla
vou. Spoluprácu trnavskóllo ·a bt·atislav
ského Hud obného spolku dokladá nie
len v roku 1841 ]. Schll!'lczerom venova
ná Hummnlova Omša op. 80, ale aj de· 
dikllcie vlastných kompozfci! archivál'R 
bratislavského hudobného spolku Jána 
Nepomuka Ba tku trnavským kolegom. Do 
r epertoAru Spolku prispieval tak úpra
vami cllel Iných autorov, ako aj vlast
nou pl'Odukciou (omše, graduále litánie 
"Gesangmuslk" a 1.) aj trnavsk9, sklada: 
ter Frant! ~ek Xaver Al brech t. 

Rok 1833 bol pamätným nielen pre 
založenie trnavského Hudobného spolku, 
ale tento rok . tvQrf . v9znnmný medznfk 
at v deJinách hudobného školstva Trna
vy. Hudobná výchova. ktOJ'IÍ už na trnav
skej un iverzite, ~alož.ecJ~ej· v roku l6.35 
JO!lvala prlslušnú 'Yá!noBt, ·dostala - ~t·ro: 
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indcl)c in ber J:itd)t 'ot' !. t IJni lit~r.~nt 
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~·otografia titulné hu l islll v Trnave r. 
1808 vydaného diela josepha Haydna. 

Snlmky: archfv au tora 

ku 1833 oficiálnu platformu v podobe 
Mestskej hudobnej skoly. Na jej založen! 
mal velký podiel Trnavčan ján Csárda. 
N ielen odborné hudobné vzdelanie, kto
ré zfskal Csárda na viedenskom konzet·
vató.ciu, ale aj jeho konzultác ie 11 kon
takty s Dionýzom Wet?~rom, rladLtefom 
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IJI{ UZOBNÉ STYKY medzi Spevohrou 
Nuvu j scén y v Bratislave a Moskovským 
~lillnym di vad lom opere ty naš li svo j kon
kl'é tn y výraz aj v rá mc i pr ogramov n o· 
v cnJ III'OV ých Dni ku ltúry ZSSR v CSSR. 
V ~ poločnom podujali nazvanom ,.Kon· 
cc r t cl ru žily" ( 20. ll. 1980 ] predstavili 
sa na Nove j scé ne b1·a t lslavskému obe
cens tvu popredn í sólfsli oboch divadie l 
v pestrom sled e hudobných i tanečných 
uhážok z klasicke j i súčasnej o peretne) 
i1 muzikálovej tvorby, z d ie l svetových, 
sovietskych i naš ich a u torov. Sólis ti Mos
k ovs kého šl'átneho divadla ~ zas lúži l! 
u mele! RSFSR S. Varguzovová, V. Ma
ronovová, V. Barinln a V. Miš le - spolu 
so sólistami Spevohry bratislavskej No
voj scény - B. Polónylovou, M. Schwelg· 
110rrorovou, G. švercelo vou, j . Benedi ko m, 
E. Mannlm, L. Mlškovlčom, j . Rozs lvalom 
a znslúžilým umelcom K. Vlachom -
predniesli výľ\atky z operiet Cigánsky 
bnrún, Gróf Luxembm·g, Bajadéra, Ca r
dflšová pl'lncezná, Porská krv, Vo rný vie
tor·, Svndba v Malfnov~e 11 muziká lov 
1'1·u ja musketlerl, Nech gita ra hrá , Ohni
vil k a Cyrano z pred mest! a (orchester 
Novej scény stried avo dirigoval! zas!. um. 
Z. Macháček a dl'. B. SlezAk) . Vyst úpen ie 
sólistov (á rie, duotá, ensembly] sa strie
da li s vystúpeniami kolek tlvnych telies 
- orchestra, zboru a baletu ' Nove j scény 
R boli umocn ené veršami sovietskych 
hásni kov v lnterpre tá.c ll členov činohry 
Novej scény - G. Herényiho, J. Vené
nil!o, A. Swana, E. Kuc há rlkovej 11 Ľ. 
Gl'egora . . Všetci moskovskl sólisti pred
s tA.vill sa bratislavskému publfku aj v 
dvoc h predstaveniach hudobnej komédie 
Nech gitara hrá (21. a 22. ll. 1980), v 
ktOL'ých vytvorili s domAciml umelca m i 
jednoliaty, pozoruhodn e zohratý kolek
trv sprostredku júc! publiku cenné m yš
lienky tohto nezvyčajného s pevoherného 
diela ešte účlnnejšlm a autentlckejšlm 
s pusobom. Obe s poloč'né podujatia ešte 
vllčšml upevnili u ž devll t rokov trvajQc u 
í1 s pešnú spoluprácu, prinášajúc u oboj
su·a nne p lodné umelecké výsledky, p re
javujúca sa v pravidelných vzájomných 
návštevách vedúcich umeleckých pracov
n ikov oboch d ivadiel, v konzultáciách o 
d ra maturgickom smerovani, v spoloč'ných 
repertoárových tituloch s pravidelným 
obojstranným hosťovan!m sólistov, d iri
gentov, režisérov a výtvarn!kov. 

III. PREM!f:ROV? KONCERT vpkAineho 
krúžku "ARIA" sa uskutoč nil 31. októbr a 
1980 v Dome kultúry ROH v P1·esove, 
V podan! členov k1·úžku odzneli ál'i~ a 
piesne z t vorby domácich a zahran ič
n}'Ch s kladll):elov . . A)$o host vystúpil na 
koncet·te Speváclcy zbor učlteiov MOY~ES 
p od veden!m dirigenta ]ana Bectt'lcha, 
Séľdirigenta D]Z v P1·ešove. 

HUQE BNI SOUCASNOST - cyklus kon
cel'lov Severomoravske'] kra jskej poboč· 
k y zCSKU. sa uskutočnil v dňoch 24. IX. 
~ ~ 21. X. 1980 v Ostrave a Olomouci. 
Na programe jesenn'ého cyklu siedm ich 
k oncertov odznel rad p remiér n ových 
sk ladieb p redovš etkým severomOl'IIV· 
ských skladatelov. V rámci úvodného 
symfonického koncertu v Ostrave (Mo
r avská filha rmónia Olomouc, d lr. Jaro
m ir Nohej l) odznela 1 skladba Jozefa 
Guhéra "Na pochode sa neumiera" -
p umlltná kniha ost t·avskej operácie Apr!l 
1945 pre orchester, za ktor ú obdržal 
skladateľ od rady Severomoravského 
KNV v Ostrave roku 1974 čestné uzna-
nie . . 

NÁVSTEVA ANTONA BRUCKN ERA V 
B){ AT ISLAVE bol názov článku Gabriela 
Dus inského, ktorý uverejnil náš časopis 
v ročn!ku 1979, č . 9. Na základe to hto 
i':Iánku vedecký riaditel Brucknerovho 
lns tl tú tu v RakC! sku un iv. prof. dr. Franz 
G1·asberger prejav il v liste autorov i zá
u jem o p odrobnejšiu štúdiu tejto tema
t ik y do Brucknerovej ročenky , k torej 
prvý ročn! k vyš iel r. 1980. Rak úska m u· 
11:1kofógia . n evedela doteraz o podrob· 
nostiach predveden1a 7. Brucknerovej 
symfónie r. 1890 v Bratislave za osob
n e J. pr!iomnos ti skladatera. 

BESEDA S DR. ZDENKOM NOV ACKO M, 
CS(;. s a konala d1~a 27. novembra v .Kl u
be SHF na tém u Práca kultC!rn yc h vý
borov FZ v up ly nulo m obdobi so zvláš!· 
n ym zre te ľom na umenie a h udbu. V ži· 
VeJ besede sa prftomnf za uj!mali a· vy
u žiti e kultC!rnyc h domov, uplatnenie 
m lade j g enerácie, o problemat iku náv
s tevnos ti ·koncertov a divad ie l, zahranič
n ú kultúrnu po li tik u a rozvoj umelec
k~ ch škôl. 

ZRPŠ PRI t SU V PIEŠŤANOCH p r i· 
p!'aVJIO XVI. koncert bývalých žiakov 
( 28. Xl.]. Z úclnkujúclch zau jali najmä 
Mic hal Šin tá l ( VSMU ], vlai1ajš! vfťaz sC!· 
ťa že s lovens kých konzerva1órl! v hre na 
hobo j, a violončellstka Eva Cermanová
Hrubovská (AMU ). 

ĽŠU V. F IGUSA-BYSTRBHO VO ZVO· 
LENE, ZR PŠ a Slovenská ná rodná g aléria 
Bratislava uspo radúvajú p ravidelne kaž
d ý rok v Krárovskej sieni Zvolenského 
zámku učiteľský koncert. Tohtoročný 
koncert sa uskutočnil 17. novembt•a a 
vystúpili na ilom učitelia tSU vo Zvo
lene V. Ciprlch ová, O. Drobová (spev], 
E. I:.akomá, M. Tóthová, M. Hrlc, I. Mor
vie (klavfr], V. Farkaš (violončelo], J. 
Fraiío (viola]; In terpretovali skladby H. 
Purcella, ). s. 'Bacha, G. F. Händla, G. 
Bizeta, Klengela , F. Chopina, A. Dvorá
ka, C. Debussyho a 1. l'rdu, 

Pätnásť rokov Concertina Praga 
Medzinárod ná rozlllasová súfaž Concertino Praga sl kladie 

za c ieľ vyhfadáva ť m imoriad ne nada n ýc h mladých hudobnlkov 
a umožni.ť im zlskHť u Z v mladistvom veku závažné súťažné 
a koncer tné skúsenosti. Prostred nic tvom roz h lasového vysie
lan ia upozorr1uje verejnosť na slubné ta lenty. NHpomlíha nad· 
vä zovaf kontakty medzi n a jmladšou umeleckou g eneráciou 
a tým prispievať k dorozumeniu a p r lato!ske j s po lupráci me
dzi mlad ými Judml z kra j!n s rozličným spol očenským Zl'iade
nfm. Povinnými s(!fažn ýml sklaäbaml propaguje vo svete tvor
bu českých skladate fov minulosti i súčasnosti a v!ťazov zo
zn amuje s kultúrnym živo tom socialistického Ceskos loven
ska . 

Za pätnásť rokov sa na tomto medziná rodnom meran! sn 
zúčastnilo cez 800 m lad ých u melcov. A s nimi niekoľko sto 
ďalš{ch, k torf prešli nílrod nými výberový mi kolami u ncí s 
l v zahranič!. Okrem väčšiny európs kych krajfn bo l v Conce1·· 
line zastúpený rad rozh Jasavých organizácií z Ázie, Afriky a 
Amerik y. Vl:íčšln e účast ni kov poskytlo Concertino prvú príle
?. itosf h rať v rozhlasovom š túdiu, pre vlťazov a účastnikov 
fes tivalu v CSSR, ktorého sa pravidelne každý rok zúčastňujú, 
r.namenalo v mno hýc h prlpadoch ús pešný š ta 1'l k svetovej kon
certn ej kariére. P1·ipomeňme napriklad dnes u ž známych umel
cov ako je Václav Hudeček, Cenl!k Pavl!k, Da n iel Veis, Franl!· 
šek Blá ha, Zdenl!k Sedivý, zo zahranič n ých napr. Shizuka 
lshlkawa (]o ponsko L Ljubov Timo.fejevová , Taťjana šebanovo· 
vá, Alexander Rudin ( ZSSR], And rás Schiff [MĽR), Hans Clu·is· 
tlan Wille (NSR), Thomas Zehetmoler (Rakúsko l a pod. 

Medzinárodná rozhlasová súťaž Concertino Praga je trvalo 
spojená s menom jej za kladateľky Heleny Ka1·áskove j (1923-
J980], dlhoročn ej vedúcej Hudobnej redakc ie pre deti a m ládež 
Cs. rozhlasu v Prahe. Z jej lniclat!vy vznikla tá to súťaž v roku 
1965 a za jej vedenia sa sta la lnš tltóciou so závažným kultílr
nopo li tickým dosahOm. Doma l vo svete je hodnotená s na j
vyšš!m u znan!m. ]e to tiež jedna z prvých ukci!, na ktorej uz 
niekolko rokov úspešne spolupracujú dve najväčšie medziná
rodné rozhlasové orga n izácie OIRT a EBU/UER. 
Dňn 7. ll. sn uskutočnil v Dvoi'ákove j sient Domu umelcov 

s lávnostný k oncert k 15. výročiu vzni ku te jto medzinárodnej 
rozh la sovej súťa že. Ako sólisti vystúpili lau reá ti minulých roč
n!kov, dnes už pros láven! koncertn! u melc i, Taťjana Sebano
vová, lau reá tka z r. 1969 (S. Rachman inov: II. koncert pre 

klav!r a orches ter), Alcxancl cr i{udln, laurc<H r . Hl73 (A . Dvtt· 
t·á k: Koucert h mol pre vlo lonéelo a orchester] obaja Z!:iSR 
a Cen~k Pavl!k, lau reát z r. 1970 (P. l. Cajkovs kij: Koncer t 
D dur pre husle a ot·chester ] . Spoluúéin kova i Ot·cl1cster m ia· 
dý ch symfon ikov pod vedenhn Maria Klemcnsa. 

Tohto roku porota posúdila 55 na hrúvok [ 20 flúul, 12 kla• 
rlnetov, 9 hobojov, 7 trúbiek, 7 lesných rohov) z Angl icka, 
Argentlny, Bulharska , CSSR, F!nska, Holandska, Kuby, Maďar
ska, NDR, NSR, Polska, Rakúska, Rumunska a ZSSR. Ceny boli 
udelené takto: 

Flauta: I . Andrej Petkov (1963) - BĽR, Il. Angelika Suhla 
(1983) - NDR, čestn é uznania: Reglinde Forberg (1982 ) -
NDR, Eleonora Ciupka (1983) - NSR, Dita Krenb11rga (19611) 
- ZSSR (Riga) , Ma rt ina Fraňková (1984) - ČSSR, Leonid Le
bedev (19115) - ZSSR (Moskva ), Jane Spiers (1983) - Anglie· 
ko. 

Klarinet: I. Pnel Brbda ( 1962 ) - ČSSR, ll. Alexander Kar· 
pov (1988 ] - ZSSR (Moskva ], čestné u znania: Dariusz Elbe 
(1983) - PĽR, Rados lav Koraula nov (1964) - BĽR, Armin 
Liebich (19114) - NSR, Joze{ Uhliar (1963) - ČSSR. 

Hoboj : I . Gabriele Bastian 11963) - NDR, Il. Dui an Foltý o 
(1983) - CSSR, čestné u zna nia: Sabina Rapp (1963) - NSR, 
Gyilrgy l T6th (1962) - MĽR . 

Trúbka: Ilja Skolnik (1963) - ZSSR ( Moakva) , Il . neudeJe· 
né, čestné uznania: Wo lfgang Bauer (1965 ) - NSR, Tonko Lun
dell (1964) - Finsko. 

Les ný roh: l. Pavel Jirtisek (1984) - CSSR, Bodo Werner 
(1964) - NDR, II. Michel Gascia r ino (1963) - Francúzsko, 
čestné u znania: Andrej Kasja n (1983) - ZSSR (Kil ineY) . 

Osobitná cena pr e na jmladi ie ho účastn lka: Dita Krenberg a 
(1988) - ZSSR. 

Cena Heleny Kartiskove j: Ilja Skolnik (1963 ) - ZSSR. (T6to 
cenu uderuje minis ter i ko ls tva ČSR absolútnemu vlťa zovi -
najvyili počet bodov - na pamia tku zakladaterky súťaie re· 
daktorky Heleny Karhkovej. ) 

Nos iteli a I. a II. cien ziskavajú titul "Laureát Concerti na 
l?rl!ga" 11 vystúpia na koncerte v!ťazov v Prahe v sobotu 13. tú· 
!Hl 1981. 

Podla materiálov Hudobn ej redakcie p re de ti 
a mláde7. Ceskoslove nského rozhlasu v Prahe 
s pracovala: -L-

Na ceste za hľadaním umeleckých hodnôt 
Za u plynu lé desa ťročia sa rozš!rllo v 

masovom merad le pu tova nie deti za ľu

dovou ptesfíou, tancom, zvykm i a hud
bou. Toto prlťažllvé hnutie de ti s ná
zvom Pri prameňoch krásy metodicky a 
organizačne riadi Osvetový ús tav v Bra
llslave. Deti pod veden!m svojich uč íte· 
liek a vedúcich navš t evujú svojich b Jlz. 
kych zná mych, starých rodičov a pre· 
dovšetkým známych nositeľov ľudových 
trad!clf, aby sa "na tvá ri m iesta" dozve · 
deli čosi zaujhnavé, čo !ch viaže k rod· 
nému domovu. Ta kto sa det! naučia bez 
sprostredku júceh o člnl teia p riamo od I u 
dových umelcov vera pekných rud ovýcll 
piesn!, tancov, h ie r, riekan iek a p odob
ne. Záu jem det! o trad ičné kultúrne .hod
noty sympa ticky kvitujú navš tívené oso-. 
by, preto pr.e deti vytvárajú čo na jpr!· 
jemn ejšie, ba p riam nezabudnuteľné 

chvHe. Nezostáva však iba pritom. Z vy
braných a nacvičených fo lk lórnych ma
teriálov vzn ikajú pekné p rog ramy, s kto· 
r ýml sa deti p redstavu jú verejnos ti pr i 
rozličných prHežitostlach. Možno pove · 
dat, že vďaka hnutiu Pri prameiioch 
ki'úsy vzniklo u nás množstvo dobrých 
detských folklórnyc h súborov. Hnutie za
pustilo dobré korene n a jmä na západ
n om Slovensku, kde sa stali deti pt•iamo 
"objavitermi" mnohých pekných zvykov, 
piesn! a tancov. Súbor Seku lánek zo Se
kú!, súbor Kopaničiarik z Myjavy, súbor 
Mladosť z Komjatrc, d e ti zo Sašt!na, 
Dolných Oreš ian, Modranky, Bratislavy a 
z Iných miest a ded1n sa stali úspešnými 
detskými folk lór ny mi kolektfvml v tom 
(1zemt našej vlas ti, o k torom sa hovorilo 
ako o mene j zauj!mavom folklórnom re· 
gióne. ,V trojročných Intervaloch sa p red· 

s lavu jú deti svojimi zbe rateľskými 
"ús pech mi" n a celoslovenskej prehliadke 
v Tren čí ne. Aj tohtoročná, v rámci hnu· 
tia u Z t retia prehliadka priniesla veľa 
pekných ob javov v podobe úspeš n ých 
progt·amových čísiel detských folklór· 
nych súborov. Okrem toho vydáva Osve
tový ústav výber týchto zozbieranýc h 
materlíilov v edlcll Det! deťqm pre po
treby ostatných detských kolekt!vov a 
vydavatelstvo Smena vydalo reprezentač
nú publikáciu k Medzinárodném u rok u 
dieťa ťa s názvom Z pra meltov k rás a 
poznania. Okrem výber u p ekných pies· 
nf, opisu fudových tancov, zvykov a hier 
je kniha Ilus trovan á pôsobivými d e tský
mt kresbami, malbami a plastika mi. Do 
hnutia Pri pramei1oc h krás y sa zapája 
s tá le viac detskýclJ kolokt!vov. 

ALEXANDER MOZI 

Organologický seminár 
Dňa 8. novembra t. r. ziš li sa organológovla z CSSR v Bra

tislave na stretnuti, ktoré organizoval zakladatel a vedúci 
Sekce pl'átel va rhan pi'i Mnzejn! a vlastivl!dn é společností 
v Brne, dr. J i~f Sehnal, CSc., program pripravila prof. Irma 
Skuhrová. 

Sekcia priateľov orga nov pripravuje ročne okt·em t ýždenné
ho tematického zé.jazdu doma alebo v zahranič! aj jednodenné 
semináre v Brne a v Olomou ci, obyčajne početne navštívené. 
Ten toraz sa ziš lo okolo 50 milovníkov historických organov 
zo vš etkých kútov našej vlasti v Bratis lave na pôde Konzer· 
va tória . 

Dr. R. Rybari č, CSc., ved ecký pracovn!k Umenovedného ústa
vu SAV v Brati slave, vo svo jej prednáš ke o st redovekom orga
ne a organovej hre na Slovensku podal v prvej ča sti takmer 
úpln ý kataste r údajov o organoch na Slovens ku od roku 1367 
do začiatku l 6. storočia, roztratených v s taršej 1 n ovilej, do· 
má cej l zahraničnej odbornej literat úre a v druhej časti pred· 
nlí š ky obozntunll p!'!tomných s najstaršfml d ejinami naše j or · 
ganovej hudby. 

Očastnfci organologického seminára v k oncer tne j sále Kon
zerva tória v Bratislave. Snlmka: O. Gergely! 

E. Hahnov[! z Bratis lavy obš!rne a pC1tavo referovala na té
mu Organ a roman tizmus. Súčasťou seminára bol aj organový 
koncert. Na tro jmanuá lovom o rgane b ra tis lavs kého konzerva
tória zaznel i di e la F . Mend elssohna- Ba rtholdyho, C. Francka, 
]. Brahmsa, F. Liszta a M. Regera v podan! A. Veselej, E. Hah· 

novej, l . Skuhrove j, je j š tudentov a absolven tov. účastníc! se
miníira s i prezreli výstavu hudobných nástrojov Slovenskéhtt 
národného múzea na Vajanského nábt·ežr. AJ tu sa koncerto
valo na vyše 260-ročnom organčeku-pozit!ve kremnického maj· 
stra -organára Martina Zorkovského. OTMAR GERGELYJ 

Palá c Zá mojských v Molante bol predne
dávno m o dovzdaný kultúrnej verejnos . i. 
Kuitief v 19. storoči p režíval r ušný hu
dobný život, bol napojený na hudobné 
záujmy Ľudmily Zámojske j z Brest.ovian . 
Na výt vauej koncepcii renovovaného 
kdllela sa podielali popredn( yýtvarnf
ci, Ideovú kon cepciu ren ovAcie navrhol 
dr, Milan Jaokovakf., 

List čitateľa Pamiatke na Bélu Bartóka 
Prechádzky ulicami 

starej Bratislavy majú 
svoje čaro. Na nejedneJ 
sa nachddza/ú zaujlma· 
vé budovy alebo Iné pa
mätihodnosti. Na Klarls
ke J ulici Je bývalý kltl!;
tor (teraz je tam umiest
nen(! Slovenská pedago
gická knižnica), kde 
svojho času bolo gymná· 
zlum. Na budove je pa
mätná tabula s textom: 
"V tejto budove studoval 
v rokoch 1892--1899 vy
ni kajúci maďarský hu
dobný sklada/el Béla 
Bart6k (1881-1945),vel
k ý znalec slovenske! lu
dovet piesne". 

V s(wislostl s blWacou 
sa storočnicou narodenia 
Bélu Bart6ka ( 25. marca 
budúceho roku) chcellby 
sme upozorni( na tednu 
skutočnost. V poslednom 
čase ll áô§.ledku RO.ilko.de.· 

nia budovy, te hlavný 
vchod do Slovenskej pe
tiagogickef knl~nice u
zavretý. Chodl sa do neJ 
bočným vchodom. Pri 
vstupe do budovy te v 
podchode stavebné dre
vo, nádoby na smetie, •• 
Nádvor ie (hoci ide o vel
mi pekný priestor) v l et
nom obdobl te neprlstup
né a budf dojem hospo
dárskeho dvora. Rozve!la
né nápisy po stenách u
pozorňujú chodca, že pre
chod nádvorl m do kniž
nice je životu nebezpeč
ný.... Pr iestory pr iam 
volajú po renovácii. 

Prl prtležltostt blH:ia
cet sa storočnice naro
denia Bélu Bart6ka by 
bolo Iste záslužné ln~ila
lovat na vhodnom mieste 
v budove aspo11 men!llu 
výstavku o !lvote a die· 
le maLst~a. ktorg_ tu strd• 

vil niekoľko rokov svol• 
ho ! Ivota. Sám v auto• 
biograf tt pt!ie: "V tom ča• 
se bol z uhorských vl• 
dieckych miest naf!ivs& 
hudobný život v Bratisla
ve. 7'ejto skutočnosti mô· 
žem ďakoval, ! e som sa 
mohol učlt do pätnástich 
rokov hru na klavlri a 
harmóniu u László Erk~
la {syna Ferenca Erke• 
la} a mal som možnost 
poču( nlekolko viac-me· 
net dobrých operných 
predstavent a orchestrál• 
nych koncertov". 

Napokon 1 budova, kto• 
r /1 te významnou histo• 
riekou !lkolskou pamiat• 
kou, by si zasltlžila po• 
zomos{ v podobe pamät• 
net izby. Veď tu vyučo• 
val celý rad významných 
profesorov. 

HENRiCH .J.UUli 



Slovenskí 
madrigalisti 
jubilujú 

Vokálny komorný súbor SlD· 
Yenskí madrigalisti, ktorého za 
Juženun sa vytvor ilo u nás 
vhodné pole pre pestovanie ko
morného zburového spevu na 
prufesionálnej úrovni, slávi v 
tomto roku svoju šlvrťstoručni· 
eu. Pri tejto priležitostí sme po
ži adali o rozhovor j eho diri· 
genta Ladislava Holáska, pod 
tak tovkou ktorého zbor pôsobi 
už takmer llestnásť rokov. 

Vieme, že aký msi nepriamym 
iniciátorom vzniku súboru bol 
nár. umelec Ladislav Slovák, 
ktorý ako dirigent Mieianého 
zboru Ceskuslovenského roz· 
hlasu, zak ti'(li:wval niekolkých 
členov zboru a začal s nimi 
spievať renesančnú madrigalo
vú literatúru. Oficiálny dátum 
vzniku súboru spadá vlak do 
ruku 1955, kedy sa Sluvákovej 
n•yl!littnky u jfma zbormajster 
J. M. Dobrodinský. Dirigu je 
zbor až du roku 1964, po ňom 
p•·ebtuáte veden ie Slovenských 
mad•·lgalistov vy. Aké ciele ste 
si vtedy vytýčili a ako sa vám 
ich podarilo realizovať? 

- Pod vedenlm J. M. Dobro· 
dlnského sa súbor venoval vý
lu čne lnter prc télc!l renesančnej 
zborovej ll te rutli ry. Postupne 
vybudova l zll l<lacl ný repertoár 
zboru a vniesol do jeho inter· 
pretúcie svo ju osobitú št ýlovú 
pečHť. Bolo pre mila výhodou, 
že· som mohpl budovať tlž na 
urči tom vytvorenom zák lado. 
J<cď som 'prevzal vedenie, vyl }'· 
'č 1 l som si c te r - obohatiť zá· 
kladný renesa n čn ý r eportoát· n 
za merať sa a j na Interpretáciu 
sOčasne j zborovej tvorby, naj· 
ma slovensk ej. Bolo potrebné 
po7.iutlať slovenských autorov o 
nnpfsonie komorných zboro· 
výc h diel. Teraz, s odstupom 
'času si mysllm, že to bola pri
n osná myš lienka. Ako sa ne
skôr ul<ázaio, práve na náš 
pod net vznik li v slovenske j 
t vorbo nové zhorové diela s ko· 

Ladislav Holásek - zbormaj
ster Slovenských madrigalistov. 

Snfmka: M. Robinsonová 

va, I. Zel jenka, A. Moyzos, Z. 
Mikula, L. Burlas. Vše tci tflo 
sk ladatelia kladú dôr az na mu· 
ximálne nároCnú In terpretáci u. 
Vedia, že majú pred sebou f un
dovaných profesionálnych spo· 
vil kov s vyspe lou hlasovou loch· 
nikou, so zmyslom pro mu
zi.kaiitu, výraz o ti ež vytvú t·a-
nlo zv iustnych, notypick ých 
hudobno-zborových pre javov. 
Cez l.l'Ud l č né zborové satlziJy 
sme sa v kompozfciúch ntl ~ich 
sk ladateľov st ruWvn li a j s vy· 
ioženýml experimentami, z k to· 
r ých mnohé, podru môj ho ná· 
zoru , boli a Iste tt j naďalej bu· 
dú obohatenim slovenskej zbo· 
rovej tvorby po výrazovej l 
kompozičn ej str ánke. To to ex
perimentovanie klád lo na sú· 
bor ncmaló nároky. Stéli sme 
často pred novými a novými 
i n terpretačn ými pi'Oblémaml, no 
vždy sme nusli dosť snahy a 
sf l tieto ťažkosti prekonut. 
Mnohokrát i za cenu toho, že 
konečné výsl~dky neboli pleien 

Slovenskí madrigalisti na nádvorf Starej radnice v Bratislave. 

morný-m zameranfm, ~fm sa 
vhodne rozslrll kompoz i čno
tvorivý záber slovenských sk la
dateľov. 

To znamená, že samotná 
existencia súboru a jeho inter· 
pretaCné majstrovstvo sú po
merne dôležitým momentom aj 
vo vývoji zborove j komornej 
tvorby u nás. Mnoho naiich 
skladatelov venovalo zbot·u 
svoje kompozíci e; spomeiíme 
aspoii niekl.orých: J. Cikker, A. 
Moyzes, ). Kresánek, ). Zimmer, 
Z. Mikula, A. Zemanovský, A. 
Očenái, L. Burlas, l . Hrušov· 
ský, I. Zeljenka, M. Bázlik, I. 
Parlk , T. Salva, J. Beneš. Roz· 
hodne to nie je zanedbatel ný 
lakt, že ste so zborom dole· 
raz pt·em iérovo uviedli 45 skla· 
dieb a cyklických kompozícii 
súcasných slovenských sklada
telov ..• 

- Prvým slovenským sklada· 
torom, ktorý pre nás kompono 
val, bol )án Zimmer - boli to 
š tyr i madrigaly na staré an
glické texty . Po ňom nám po· 
stupne komponoval zbor ové 
skladby, I. Hrušovský, T. Sal· 

finančne, ale ani mo•·álne do
statočne docenené. Urči tým za
dosťučinením pre nás je vsak 
skutočnosť, že sme · aspo fí tra· 
chu prispeli k posunutiu vývo
ja zborovej kultúry u nás. 

Spolupráca s ktorými sloven· 
ský!IU skladateľmi bola pre 
zbor ·11ejplodnejlla? 

- To je ťažké povedať, kaž· 
dý zo slovenských skiac!atefov 
je orientovaný inak. Mnoho pre 
nás písal napr. Tadeáš Salva. 
V jeho dielach nás zauja la 
kombinácia zborovej sadzby s 
r ôznymi Inštrumentá lnymi ZO· 
skupeniami, výsledkom čoho 
bola pre nás celkom nová fa
rebná kvalita. Tiež časté po· 
uživanle aleatori ky dáva inter
prelom vačšie moiinosti variač
ného dotvorenia. Na Zeljenku· 
vých kompozlciAch nás zauja
la ľahkosť , premysienosť a či s· 
lota sadzby. Vtip a nad h fa cl jo
ho Hier pre trinásť spieva Jú· 
ci ch a ht·a júcich na bicie ná· 
stroje, nás doslova okl1zliii. 
jednotlivé sOJové vý-stupy v te j
to kom pozícii boli priam .,šité" 
na niektorých č.lenov súbOl'U, 

N f!!len Zel jenka, mnolio lnýcn 
sk lallnteľuv, ktor! pre nás kom· 
]JfJI IOvalt , pou:livtlii nielen 4-
hldsnú alebo 8-hlasnú zborovú 
:-.mlzbu, ale o~len tova ll sa na 
vyu:lllie toľkých hlasov, koľko 
holo členov súboru. Ta k napr. 
Iv11 n Hru~ovský v Troch madrl· 
gA iových impresiách použil a:Z 
13-hlasnú zborovú sadzbu. Hru
šovský pre nás skomponoval 
ok t·em Iného i Interpretačne 
na j nll ročnejšie dielo, aké smo 
doteraz spievali. je to p!iťčas· 
ťový zborový cyk lus Cantl, z 
ktorého najml:l čast Concer tino 
si vyžaduje perfektnú pripra
venosť spevákov po vše tkých 
st ránkach. 

Prínosné a zásldná je i va
la orientácia na spoluprácu s 
hudobnými historikmi a vedca· 
mi, za pomoci ktorých premié• 
rovo uvádzate znovuobjavené 
diela starých slovenských ma i· 
strov - napr. P. Bajana, P. 
Roikovského, J. Simbrackého, 
F. X. Zomba, J. Skalnlka, Z. Za· 
rewutia, F. X. Budinského a i . 

- Mysllm sl, že mnoho cen
ných diel, ktoré vzn ik li v mi· 
nulosli v našej hudobnej ku l · 
túro, n ic je dostatočne zná
mych nielen našej šir okej, a le 
ani hudobn ej verejnosti. Pritom 
z hľadiska svojej úr ovne a u· 
moiockej hod noty by si zasl (tži· 
li ovefa vilčšlu pozornosť. Si r· 
sla propagácia týchto diel Dy 
bola potrebná aj v masovoi<O· 
munl kač ných prostriedkoch. S 
i ch uvádzanlm u nás, ale i v 
z<th 1·a ničl, máme mimoriadne 
ldHcl né skúsenosti. Napr. na 
koncertoch v Taliansku sme u· 
viedli diela Simbr ackóho a Za 
rowulia. Ta mojší otlbornfcl, má· 
lo pozna jOe našu hudobnú his· 
tóriu, boli vcl'mi milo prekva
penl kom pozičnou hodnotou 
spomfnanýc ll diel. 

SJIOmcnuli ste úl:inkuvaniu v 
zahra nič!. Zbor poznajú hndby
miluvni poslncháči v Polsku, 
lltad'arsku, Rumunsku, NDR, 
NSR, Juhoslávii, Rakúsku, Ta· 
liansku i Svajčiarsku. U ná5 
pravidelne účinkujete v rámci 
BHS i na ďal~ich domácich fes
tivaloch, na prehliadkach no
vej slovenskej hudobnej tvorby 
i príležitostných koncertných 
vystúpeniach. A keď ut bilan
cujeme, nemožno nespomenúť 
početné nahrávky pre rozhlas 
i vystúpenia v Cs. televízii. 
Zbor nahra l päť dlhohrajúci ch 
platni pre naše gramofónové 
vydavatefstvé, ktorých kvalita 
a prínosné hodnota nie je za
nedbateľná . Na vietkých plat · 
niach sa zbor predstavuje len 
v Interpretácii slovenskej -

· /:i u ž starej alebo súčasnej hud· 
by. Chý ba v tomto výpočte /! in· 
nosti aspoií jedna profilová 
platila . .. 

- To už nie jo, žia ľ, núš 
problém. je iste veľmi sprú vne, 
:lc našo gr amofónov() vyclnvH· 
tcľstvá venu jú priestor mlu
dým, neznámym umelcom n te· 
lcsám, aby im u fahčlli I ch vstup 
do hmlobnóho života. Mysllm 
si, ze je lo dobriÍ Invest íci!!, 
k torú sa v buclí1cnosli urč ito ZLI· 
1 otf. Ale na druhej strano si 
tiez mysil m, zo po clvadsaťpU!· 
roCnoj nema lej činnosti by sl 
11 j Slovenskt mutlrigu lisli zas l ú· 
žili aspoli jednu plall\u, nH kto· 
roj by sa mohli prezentovať Hl 
ako interpr eti svetovej - či 
u l'. ronosanCnej, bél i'Okovoj ale· 
bo r omHnlickej zbor ovej iitew
túry. 

Dvadsat'päť rokov existencie 
a činnosti znamená určitý his· 
torický medznlk . Po zmapovanf 
bohatej umeleckej práce zbo· 
r u za tuto obdobie by nás za· 
ujímalo, aké sú vale perspek· 
tlvne plány a zámery? 

Ol<rom doter az vychode· 
ných ciest v repertoárovom 
zamerani by som chce l naše te· 
leso v budúcnosti o t·ientovnt aj 
na spoluprácu s bratislavským 
komorným súborom starých 
hudobných nástrojov Ch01·oa 
antiqua, ktorého umeleckým 
vedúcim je Bohumil T1·efn ý. 
Plánu jeme spoločné uvádzanie 
niel en renesančných a baroko· 
vých diel, al e hod láme požlé! · 
dnt niektorých slovenských 
skladateľov o nap!sanie kom
pozícií pre toto vokálno-inšt r u
mentálne zoskupenie. Spo jenie 
moderných kompozičných po· 
stupov so zvukom starých hu· 
dobných nástro jo v by mohlo 
b)' ť nesporne zau jhnavé. Mys
Jim sl, :Ze re a lizácta toh to zá • 
meru bude opäť u rčitým oba· 
hatenlm naše j doterajšej čln· 
nosti. 

EVA HOLUBANSKA 

TVORBA 

Andrei Očenáš: 
Listy 
sivovláske 

Prosté, pôsobivé a ÚIH'imné 
slovo Milana Lajčiaka lnšpiro· 
valo A. Očenáša v r . 1978 k na
písaniu plesi\ovél1o cyklu pre 
žensk ý nižší h las a klav!r. Lis· 
ty sivovláske patria k t ým 
p ies11ovým cyklom, v k tot•ých 
sila básnického slova, hodnota 
myšlienok, Ich lyrická, 11 ž in
t!mna vyhranenosť korešponrlu 
je ako rovnocenn ý partner s 
hudobnou zložkou. Niet pochýb, 
že to bol i tvori vý zámer An· 
clreja Očenáša, ktorý bol adek· 
vátne premietnutý- v štruktúre 
a tek tonike celého diela. 

V úvodnej skladbe - O hre· 
mene človeka - hovori básnik 
l sklodater v koncentrova nej 
a prostej výpovedi : .,čokorvek 

budeš n iesť, nevestu v náručí, 

dieťatko prave okí1pané, vojen· 
ský ruksak, opasok s nábojmi 
či smrtnC1 plachtu - nes poeti · 
vo". To je etické krédo, k toré 
Ocenáš pretlmočil v strohej vo
kálnej llnii, tvarovanej sy labic· 
l<y , tuk, aby ani huclobnó myš· 
i ienk 11 nevyznola vcľav 1·avn e. V 
nadvLiznost i s klav irnym par
tom vznikél dloiúg, doznieva nie 
v k lnví r nom purte r ezonu je s 
vol<ál nou zložkou. Sll·iodavé 
vstupy v oká lneiiO a k lav l rneho 
pa rtu sú utkané z jemného pri!· 
diva lyrlckých myšlienkových 
nodvllznosti, pi' l čom väzba na 
slovo )e vždy rozhodu jt1ca . Ešte 
l voľba ln terva lových krokov 
vy jadru je v lo ten tne j podobe 
exprcslvn y nábo j básnického 
slova él rozochvieva vyslovenú 
myšl ienku. Očenásove r ecltatl
vo accompagnato zlučuje v se· 
be prvky expresfvne, kantabil· 
né l dek l <nnučné. A na tom
to principe je vybudovaný v 
podstato cel ý p lcsitOvy cyklus. 
Zll lié! ľ čo úvodné. Lenlo pri ná· 
~H su k~;esivne ll !ld viiznosli v 
rumcl vol<álnej i inštrumentál· 
nej zložk y, Meno mosso zjedno
cu je túto rozdvojenosť do sú· 
vislého, jeclnotnélio myslienka· 
vého toku. Voki'l lny part jo ve

dený v ši ršie roztvorenej myš
lienkovej klenbe, klavírny part 
zväči>ll trio lami člen! poko jnú 
puizáciu niCIOSU. Výsledný VIH'• 
ll kii lny lVé!r harmon iCkých 
vzťa hov je krchlw u impresiou, 
v ktorej au tor ťaži predovšet· 
kym z roz~frcne j tona l fly a 
valného výberu z chromatické· 
ho stupnicového základu. Na· 
sledu júce Cantabile semplice e 
hbor umen to a Aglla l o j o uZ len 
remin iscenciou a nllvratom t ých 
myšlienkových hodnôt, o k to· 
r ých tu bo la reč. 

Dru há sklad ba - O n6na· 
toch k pl'frode - je pln& U· 

stuch ttl ých, poetických obra· 
zav: "Počúvaj miikovanie vtác· 
tva a kosatosť jabloní . . . " ale· 
bo .,Le:Ziš na lavičke a vid !~. 

aj tu leZala hriešnica, ktorá 
bez hriechu chcela mllovat", 
alebo "vieš, ako vonia čet·ešiío· 
vé drevo a orechová kôra .•. " 
Obraz za obrazom stupňuje v 
človeku rozhounutle počúvnuť 

básnikovo volante a aspoi'í v 
duchu by ť tam, kde sa premie· 
ta jú obrazy pôsobivých návra· 
tov v prlrode. l sklada tel une
sený hlasom básnika siahol po 
te jto pôsobivej poetickej Im· 
presli, jednak v tklivom a než· 
nom volant a neraz l vý t•azo
výml prostried i<aml opojného 
~ytržen ia. Ovodné Andante je 

v pravom zmysle slova kanti
láciot: hásnického slova nad 
t rilkom v kiavlrnom parte. Je 
to nllvra t do sveta dôverne zn!l· 
mebo a bl1Zkebo. V.yžaruje z. 

l! i!~o l ntitnlfll . 01&16t tn~tru· 
mentalnetto 11 vokálneho J'l<'lr• 
tu S<'\ meni na : nostalgicky lai 
dený dvo jspev s v nútorne za· 
žltou expi·esivitotl bez .zbytoll· 
Ji),ch, 'navonok zameraných z~~ 
chvevov, bez pa tetického ges· 
ta. Pokojné rozjlmanie človeka 
s prírodou symbolizuje dóvet•· 
ná kon froutácia dvoch myšl ien• 
kových Hnil - vokálnej a m· 
~ t rumentá inej. Tempo l. prlná· 
sa nové hodnoty, v ktorýc.: h sa 
rozohráva opojnosť slova - te· 
ho expresivita, túžba. vásoi1 l 
vytrZenle. je to záchvev, ktorý 
n ie je len kont rastom. ale ako· 
si patri k úplnosti výpoveue, 
ak umelec c hce úpri mne hovo· 
rlt a zmocnit sa zioi itej pnw· 
ely myšlienok. V pásme, kde 
~ kladater stupt)Uje dramatld,é 
napätie, čoraz významnejšiu ú 
lohu zohráva vokálny part. 'UZ 
aj preto, ie v k lavíri dochadza 
k sústavném u opakovaniu k rt! l· 
ke ho motivu, s úst reďuje s11 po· 
zornos t pos lucháča na dral!la· 
t lr.ky tvarovanú voká lnu hla· 
dlnu. Po dosiahnut! kuim i n!l č· 

ného bodu sa k.l avfr oclmlčf, 

aby vokálna zložka zlskala ma· 
xlmáiny priestor k svojej výpo• 
vedi a zárove!\, aby po dopo· 
vedanl celej myšlienky kon· 
!rontácte vokálnej a inštrumen· 
tátnej z io:lky smerovala k no· 
vej vyváženosti. V záverečnej 

!:asti dochádza k d eľini l1vnemu 
rozhodnutiu: "a potom k ho· 
r (lln sl obrátim oči a sa tam 
vrátim". Rozjasnanost cc let 
kompozične j sadzby stupÍIU 18 
akol'<liCká sadzba v klaví i'Jlom 
J)NI'le a vUCsia fr ekvencia ter· 
ciových a sext ový~;ll nadväznós• 
lf. Pokojné doznievanie sklad· 
by VY.Znieva ako prísl'ub a moZ:· 
no l ako nevyhnutnost. 

V záverečnej sk ladbe hovo· 
ri skladalef l básnik - O prn• 
divej podobe. )e to spev o mat· 
ko, ktorej boli ad ro~ované l 
predcl1ádz<:t júce die lu, končtnce 
sa vidy slovami "moja sivo
vláska" . Vyu:livan te sekunuo
vých tntet•valových vzťahov vo 
vokálnej Hni l je azda ešte frek· 

.. y en.l!'Jvanqjliio, ne2 y p1'edl: 11a· 
dzHjúcich dvoc h skladbtil;h. 
Skladate! práve zo stenoc.: horlc· 
kých nadväznosti vy tvára sú· 
v islú a ptlsoDivú myšlienkovú 
slélvbu, v ktore.j sa zrkadli prns
l ll hudobnú kľá sa nadvHZllit'H:a · 
na b<i snické slovo: .. Neverťm, 
ze mekto mal t1:1 kú matku, bo· 
la sladká ako sladkosť v lli'OZ· 
ne zrejúcom na vilpencov yc h 
sträliach". Očenáš ponach11va 
vokálnej zložke dominan tuú 
funkciu a klavírny part len u· 
smer i1u jo impresiu a dok ros lu· 
je introvertne zameranú konta· 
bilnosť fud ského hlasu.· Ml po· 
stupne v procese ozrejmOV/11118 
a dotvárH nla vzni ká dialóg v 
t•ti mc i v oká l nej a i nštrumen!O i · 
nej zložky, z ktorého · vystupu
je na povrch prllvcllvá podoba 
mn tky 11 spomienka: .,bola ho
l ubienkou leliacou do vesml· 
ru" . Vokálny pa r t Intonuje blls
n ické slovo priam v zdržani !· 
vom odstupe, akoby r eguroval 
aaekvótnosť a mie1·u emot:IO· 
nálneho vkladu. Možno l slovo, 
k 1oré nešet•·f ši rokou škálou c i
tového zázemia, stáva sa pr e • 
skladatefa akýmsi r egulátorom 
u rčitého stup11a emocionálnej 
sféry. Nejde však pri tom o ab'
senciu citu , Ide skôr o určl t9 
stupeií tvorivej askézy; o zdr· 
žan ll vosť a pokoru . Vo voká l nej 
Hnil nedochádza k prudkým 
vzplanutiam. Všetko je usmer
ilované adekvátnou mierou, v 
duchu klasického princ!pu do· 
konalej harmónie či rovnováhy. 
Nezasvätený- poslucháč mMe 
pociťovať tento tvorivý zámer 
ako ne•·ozvtnutú sféru kantabll· 
nosti, možno i ako askézu bez 
funkčného opodstatnenia. Prav
da, klúčom k pochopeni u je 
predovšetkým schopnost prljél ť 
Očenášovu hudobnl1 reč spolu 
s básnickým slovom ako ted· 
notný a nedelltefný ce lok. 
Azda ani netreba pok t•ačova( 
da lej. Sú veci, o ktorých vla 
hovoriť len sila umeleckej vý· 
pavede: slová a pojmy sa stá· 
vojú zbytočné. Mozno končit 
všeobecným konštatovanlm, že 
Očenášove Listy sivovláske 
síl mimortad ne závažným, spon
t ;~ n nym a úprimným dielom v 
súC~3nej slovenskej vokálnaj 
tvor!Je a azda ~nl netreba ho· 
voriť o tom, aké miesto zohr4· 
vejú v tvorbe $amotnéhu skla· 
date!a. IGOR BERGI.I 
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Na 3. abonentnom koncerte (cyklu A] vyst(tpll orches· 
ter SF s dirigentom zas!. umelcom dr. Ľ. Rajterom a só
lls lt;ou z.a~l. umelkyftou Klárou Havllkovou . 

/'Hradenl;n Caj kuvského p•·edoht•y Búrka (ide o dielo 
k z.tm ýslanej opere na rovnomennú s polotcnsko·kritic · 
k11 dra mu Ostrovského l sa mohol poslucháč zoznámiť so 
zrJ P.dkavo htanfm, možno povedať takmer s neznám ym 
dinlom sklada tela. Pri p redvádzanl takýchto diel ozý· 
.vajú sa Utkmer zákonite l polemické hlasy. Nazdávam 
sn \ šak, žP. z času na čas je spt•l\vn~, ba dokonca 1 po
uCtu), ol.irál!l pozornosť k zabudnutym dlolam velkých 
n111 1slrov. Hovoriť o lnlerpretá cll pri predvádzanf takých
to elle! Je vefmi ťa žké, pt·etože niet možnosti pOJ·ovn(t
VImla s inými lnteqH·etáclami - poslucháč vnfma dielo 
a ko prv ú informáciu . 

'l h!adisk11 naprosto In 9ch hodno tiacich kritéri! mož· 
nu pristupovllť k Boh6fovmu Kon cer tu pre kla vh• a ot'• 
e hester . Dielo bolo nahrané na grumoplatnl so sólist· 
kou MJL·kou Pokornou a s orchestrom hlav ného mesta 
P ra hl' FOK pod vedením Miloša Kon valinku. Nazdávam 
ia, ~e už zo samotnej nahrávky bolo zrejmé, že ide o d!e
lo, ktoré ani po viacnásobnom počúvaní nevyvoláva 
u poslucháča silný es tetický zážitok. Predvedenie Bohá· 
]:ovlw diela - napriek ve fml korektnému naš tudovanlu 
- len potvrdilo, že nejde o vrc holné dlelo v oblas ti čes· 
k ej konct:rtantnej tvorby. Predovšetkým hodnota hu
dobn ých my!;lienok vyvoláva určité rozpaky. Myšlien
k ovG f•Ll l"lllUlácie sú výrazovo ploché a f rázovité, kon
cipovaná bez vnútorného Impulzu . ú vodná meditácia je 
rozvláčna a myšlienkovo amorfná. Azd11 len v rýc h
lyc h častiach je záblesk spontánnosti 11 zem itého te mpe· 
r amentu. A práve v t ýchto Císekoch Sit maximálne uplat
l'lu jP. k laviL· ako sólls lický nástroj, traktovaný, ž i11f, t ra
d i1:•le a šablónovlle. Klá re Havlfkove j (na tomto miPS· 
te by srne radi opä ť podčia rkli je j zanietený pl'ls tup 
k lntupre tác ii sCí časn ej hudby) t reba vysloviť uznante 
Z<t nn~ tudovanle a predveden ie Boháčovho die li! ; sna. 
žtlll 58 z neho skutočne vyťažiť maximum. Podobne 
i orch•Jste r SF s dirigentom Ľ. Raj terom. 

Po stránke In terpretačnej bolo však najvl!čšfm roz
l':ilrovanfm p redvedenie Beethovenovej IJI. syn1f6nie Eroi
ea . KonC<'pciu dr. Ra jtera pozná zAsväten ý poslucháč 
' '.eTmi dol!re. Bol to vždy Beethoven skôr vyvážený, kln · 
st_ckv ~yrovnan ý, než konfliktný, vznetlivý a romanticky 
burllvy. Poslucháč leda nečakal novi\ tors ký prlstup k 
Beethovenovej hudobnej reč!, ale solfdny a koncentro
vaný výkon - hlboko ZIISVHten ý In te rpretačný prejav 
bH:.: ll chnlckých kazov. Orchester SF a na jm!l dirigent 
Ľ. Rajter dokáz11li už neraz svoje mimoriadne umelecké 
kvality, lllP Beethovenova Erolca, zdá sa , zas tih la or· 
chcster l dirigenta v lndl spozfc li. Poslucháč odchádzltl 
t roch11 sk lamAn ý. 

•• • 

21. Xl. 19811 

Na 4. abonen tnom kon
certe (cyklu Bl sH p red
stavB Symfonický or· 
c hester Cs. rozhlasu Bra · 
tl slava pod vedenfm Tho· 
1111158 S11nder linga [NDR l 
so sólis tami Mag da lénou 
Hajóssyovou - sop rá n a 
André Oer tlerom - hus
le (Belgicko 1. 

V prvej časti progra mu 
odzne lo Har tmannovo 
Conce r to funebre g r11 
husle a s lái!ikový or· 
c hester. Symfonický cha
rakter Hartmannovho 
dlela vyplýva zo samot
nej podstaty sklé:tda tero-

Thomas Sanderling. vej hudobnej reči. Hal'l-
Snlmka: L. Siclelsk ý mn nn je roden ý symfo· 

n ik a to je cltefné i v to mto jeho diele. To, že sólov)i 
nás troj 11f!bol koncipovaný kon certa nine, bol zrejme tva· 
!'!vý zát~lllr; ved ide o nárek nad európskou tragédiou. 
Ireba vs11k podotknCíť, že dialóg medzi sólistom a sláčl · 
kovým orc hestrom rozhodne nebol konštantným pllie
rom tohto diela. Ne možno Harlmaonovmu husľovému · 
koncertu uprief funkciu výrazovú, ale rozhodne mu ch ý· 
ba svoj !)ytnosť , o ktorej sa ne raz piše v súv islosti so skla· 
<lateľovou tvorl.iou . Vpl yvy velkých umeleckých osol.i
n?s lf. na)lnll lllndemltha, Ct až privefml clteiné a po
dleJ osohnestného vl< la du k lomu neúmet·ne ma lý. An· 
dt•é G'"t t ler však potvrllll svojou plnokr vnou muzikall
tou , ze vie vyčariť, vďaka ušfa chtilému IH'ejavu, sústre· 
denos tl a prekt·ásnomu tónu, z každé! to .die la maximum. 
Hlboký, vnútorne Zll žitý prejav, mal zaslťt žený ohlas 
u posluclitičov, podobne l výkon SOCR s dirigentom 
Thnmasom Sanderllngom. 

V dt nhej polovici p rogramu zaznela Ma hlerova 4. 
11ymró nJ a G dur, ktot·á popri l . sym ľónll pa t ri v ~ira· 
kyc h muzikantských kruhoch k na jpop ulárnejšlm d lela tn 
autora. Po stránke výrazovej sa v tejto symľónll zmno· 
zu jú intt-rprPlačné požiada vky o nadlohčenú fantazi jnosť 

11 lt·a clmtálne vízie .,nebeského raja" . Dirigent Thomas 
Sanrlerling pristupova l k ce lému dielu s koncepciou, 
k torá nadväzuje na na jlepšie tradfcie mah lerovskej In· 
terpretácle. Na jmä v detailoch hola Sanderlingova kon
cepcia presvedčlvá, Celok do určitej miery pos trádal žia · 
dúcu k<>mpaktnosť a najmä kulminačné vrcholy neboli 
vzrly ná lež ite vygradované. Sanderll ngov Ma hier bol 
však š týlovo prepracovaný a orchester SOCR odviedol 
pozonthodný výkon. Velká koncentrácia - citlivé rea
govanie na dlrlgentovo gesto a mimoriadne zodpovedný 
p rlstup každého jed notlivca bol prlkladný. Osobitnú 
zmienku sl Zllsluhuje sopran istka Magda lé na Hajóssyová, 
ktorA v záverečnej časti symfónie predviedla rnlmorlad · 
ne pôsoblv9 lnterpreta'čn ý výkon. Skoda, že v nlžšfch 
registroch sa strácala jej hlasová lntenztta a p rekrýva\ 
ju orchrJster. Hajóssyovej Mahler bol p rostý, zbavený 
akéhokoľvek nadneseného pátosu. Sólistka klád la do 
popred ia predovšetkým poetlčnost, ba pri am 6terlckil 
bizarnosť celej atmosférY.. 

ICiO& BERG.IIt 

Pam.lltné tabule, soc'liy slhnyc!i 
hudobnýcl1 sk lada telo v prlpomfn.a
JÚ o byvateiom 1 tý m, ktor! pr!· 
chádzajú ako hostia, že Bratislava 
Sil už oddávna spájala s menami 
na]významnejš!ch osobnost! eu· 
r6pskej hudobnej kultúry. Tlelo 
dokumenty však upozorňujll !b~t 
na niektoré mimoriadne zjavy ll 
t11klsto nevypovedajú nič o tom, že 
toto mes to žilo aj svo jlm vlas tným 
neobyčajne bohatým hudobným ži· 
votom. Vytvá ralo sl svo ju vlastnCí 
!Judobnú kultúru, vznikali tu hu
dobné diela, ktoré zneli vďaka do· 
máci m ln tel'pretom a ni ek toré 
možno práve Iba tu, pri určitých 
cl neobyčajných prflezttos lia ch. 
Práve oni pomáhali vytvárať c ha
ra kterlstlckt1, jed lnečnú atmosfé· 
t•u. Preto, ak sa hovor! o význame 
a mies te osobnostf e urópsk>:! ) hud· 
by v bralis l~vskom hudobnom ži· 
vate, nemožno z11budmH na to, že 
práve š pecHlckos f a vysoká úro· 
ve ií hudobného živo ta boll nevy
hnutn ým! a zák lad nými predpo
kladmi, aby sa tlelo vzťahy real!· 
zo va 11. To je aj jeden z hlavných 
d ôvodov, prečo hudobný život Bra· 
lls lavy už oddávna púta l pozorno~ ( 
d omácich l zah ranlčnýcl) histon
kov hudby. Na p riek Inte nzívnemu 
a uz dlhé roky u·va jtí cemu zá u i· 
mu ob javujú sa vša k ešte s tále 
nové pa miatky, vydáva j(t ce nové 
svedectvá . 

V tomto pr tspevku by som chce· 
la upozorn iť na tri pramene, k to· 
t•é sa via žu k hudobne j hi stórii 
Bt·atis llt vy A ktoré, a ko so u káza · 
lo, preras tajt1 svojfm významom 
ráme~: tohto mesta . Upozorniť nH 
ne však predovšetkým pre to, ze 
všetky t ri sú už p ripravené, aby 
mohli znova zaznie ť. 

Variácie pre konll•abu so s prie
vodom ot·che5tl'll od Václava Ka lu•a sa zachova li v rukopise a sú 
u ložené v Archive mesta Bt·atls la· 
vy. O lch autorovi vi orn e zHtla l 
ve lmi málo. Prak tick y iba to, že v 
roku 1822 bol členom Spoll<u s lo· 
bodných ume lcov a orofesorov re· 
i:! v Bratis la ve 11 v roku 1828 p1tt· 
rl l medzi zaklada jú cl ch členov pr· 
vého bratis lavského Spolku pre 
cirkevnú hudbu. Variá cie s Cí zalia l 
tlj jedinou skladho u, klor(t od to h· 
to autOI"II poznäme: )ef umelecká 
flrovet) a skladatefská s kúsenost 
však prezrádza; že nemohla byt 
jeho jedinou skladbou. Toto mož· 
no t vrd iť ntt jmä teraz, keď Varili· 
c le zachované v partoch jestvujú 
už v par fi túre l klavfrnom výfa. 
hu vdaka A. Viskupovi, ktorý uro
bil aj revlziu pllvodných zápisov. 
Ak sl uvedomfme, žP. s kladi eb, kde 
sa kon trabasu zve ruje sólový part, 
n ie je vera , význHm Ka lušových 
eš te narastá. Možno už naozaj Iha 
dúfať; ~e su v budCícnosll poclarf 
niijst ešte dalšie diela z jeho skla· 
dR tefského odkazu. 

Na rozd iel od a utora , pods ta tne 
viac lnformdcif má me o p ravdepo· 
<lobnom lnlerpretuvi·só listovi toh
to di ela o Georgov i Scharitzerovi , 
ktorého podpis na rukopise sklad
by sved č!, že noty bo li súčasťou 
jeho s úkromného archfvu hudob
nln. Tento a t•chlv spomfna aj )o· 
zef Tuwora, ktorý 13. mája 1843 

Príležitost 
pre 
organistku 

Mestský dom kullúry a osvety 
poskytol organistke Eve Kamr lovej 
moznosť na vystú penie v bratislav· 
s kej Redute v rámci novembrové
ho cyk lu MDKO [10. Xl. 19801. 
J\am r lova dostala poslednú recltá
lovú šancu v Bratislave pred vy
se dvoma rokmi, čo je na zfska· 
nie sebais toty, perspek tlvnosti u
meleck9ch clelov, sCís tavného ras
tu, rozširovania repertoáru a 
všetké ho, .čo súvis! s pravidelnou 
koncertnou praxou, skutočne .málo. 
Ponúknutá sporadická sa nca vyvo
lá.va u sóli stu rôznorodé reakcie. 
Vllčšinou však chce využit dan ý 
p riestor maximá lne - teda volbou 
náročného a t·ozfa hlého reper toá· 
ru. Robila to a 1 Eva Kamrlová. 
Okrem Nicolasa de Grlgnyho: Liv· 
re D'Orgue [výber z omše) za· 
znela nál'Očná Bac hova Passacag
lia c mol, ďalej Pléce héroique od 
Césara l'rancka , slovenská premié
t'a náročného sú časného diela Mi · 
lana Slavické ho - Mo nolit a Dup
rého Intermezzo a Toccata z 2. 
symfónie c l8 mol pre organ. V 
pi'Ídavkoch sme počuli Adagio z 
Mod6Jne j suity od Flora Peeter-
118 a Duo z 1. suity od Grignyho 
súčasníka - Loui1a Nicolasa Clé· 
r a mbaulta. Vystriedali sa tak v 
priebehu bohato navš t!veného ve· 
čera rôznorodé Interpretačné hu· 
dobnó štýly - najmä barok, ro
nHtntlzmus a s(tčasnost. Ak zvá
žime, že Eva Kamrlová už roky 
húževnato bojuje o sóltstlckú rea· 

Tri pramene k de;inám 
hudobného života 
Bratislavy 
uverejml o Sclta ri tzerovt t': láno l( 
v ľanónt l. Odtiaľ sa dozvedáme, 
že Sc11arllzer patril n ielen mel1 ZI 
význa mné osobnosti hudobného i t· 
vota Bratislavy ako funkcioná r 
Spolku pre cirkevnú hudbu, ale 
bo l čestný m členom viacerých hu · 
dobnýc h spolkov a j v in 9C h mes· 
tóch, vo Viedni, Sa lzburg u, Trna· 
ve a dals!ch. V článku vyzd vihu le 
Tuwora Scharttzcra aj ako kon· 
tra basistu. 

Ďalsie dve punua tky sú pt·fspev· 
kom k <leJini'im hudobnóho d iv11dla 
v 18. storoč!. Namies to poplsova· 
n ia uveďme pt·edovSetkým text ti
tu lného listu p rvého p t·anHHla, p re· 
toZe prináša všetky základné in· 
formtic ie " Musica Pro Cumoed ia 
GeneJ•a li. Producta in Collegiali 
Gy rnnasiu. Soc ictatis )esu Sopru!' Y· 
Die Mensls Anno 174:t Pnesis . 
Adm. Reverend ! in Cht•isto·Magis· 
tt•i Pet ri 1\Iatzet• p. t. Rhetorices 
P1·nfesso r is in Musica rn tra nsposi· 
ta a Joanne Patzelt p. t . Aed it uo 
ibide m." t:'lalej nasleduje poznám
ka do pfsa ná neskôr : ,.Dunum D. 
Pro fessot·is muslcae llunJ·Icl Klein ", 
ktorá je dôkazom, že noty pôvo
clom zo Soprone, sa dosta li do 
Bratislavy, boli určitý čas v ma· 
jetku H. Kleina a tento ic!1 veno· 
VHI známe j Apponylovs kej lmižm
ci. Dnes je notový materHíl ulo· 
žený v Národnej knižnici Matice 
s lovenskej v Martine. Dielo sa Zil· 
chovalo vzácne kompletne: part !· 
túra a party na 109 slrtt nEtch. Pre· 
tože Ide naozaj o unikátne dielo 
nielen v lokálnych reláciách, s 
vďakou prlpornlnam dr. Jozefa Tel · 
gárskeho, bez ktoré ho cennej po· 
mo ci by toto dielo es te stil le le· 
žalo nepohnu té v orc h!vo. Zás lu · 
ha o prfpravu notového materiálu 
na predvrodenie d iela patr! ](!nov! 
Albrechtovi, ktorý urob!! revfziu 
zachovan ých zápisov a vypracoval 
parttturu podla súča sných požia· 
davle k. 

Ana.lýza tohto diela by sl vyža, 
dov11la pods tatne vllčš( p riesto r, 
ako pos kytu je Inro rmatfvny č lánok 
a pt e to už len pripomeniem, že Ide 
o typ o pory-kantáty na námety z 
my tológ1e, bez dramatic kého dejll . 
Z texlu možno usudzovnť, ze p lni· 
la predov~etkým oslavn(t fun kciu. 
Umc leckf•m ťažiskom - 'čo je p re 
nás nakoniec najclôležltejšle - je 
hudobná zložka . Táto dokumen tu 
je, že autor vc fmi do bre poznal 
najnovš ie výdobytky vývoja hu· 
dobného umenia, tvorbu n11jmä ne· 
skorého baroka a čo je na)zauj!· 
mavejšle, v prvom rode diela v 
tom čase eš te žijúceho T. S. Ba
cha. ]e prekvapujCíce, že meno AU· 
tora hudby J. Patzelta, ktorý tým· 

Jlzaclu - napriek životnej realite, 
ktora je viac ako nároč_ná pre tu· 
to HOsolventku VSMU a laureátku 
meúzlnárodnel sú ta že Pražskej ja
ri z roku 19!i6, treba vzda t úctu 
JeJ ume leckej nekompromisnostl a 
p racovitosti. S t ýmn o znakmi pri· 
s tCíp lla a 1 k real!zúcll ponúknu
tého koncertu - chcela dokázHt, 
že by sa s J)ou malo č!lstejsie po· 
,č;.Hat a ne111árnlt s talentort}, ktorý 
by sa mollOl stať mnohým zapttle· 
ným organovým absolventom 
V::>MU z dne~nych č ias predobr!l· 
zom ich reál neho upl11tnenia v bu · 
dúcnosti. Aj v Iných odboroch vy· 
chovávame vera nádejn ých sólis
tov, potom však ponec háme ich vý
voj často Iba slle ich charakteru, 
resp. okolnostiam, ktoré nemusia 
byť vždy iba Ideálne. Hovorme 
vsak o koncerte. Verlm, že mno· 
hl boli zaskočenl opatrnými tem· 
pami, aké Eva Kamrlová volila v 
prvej časlt koncertu - no1mä v 
Bachovej Passacagll1 c mol. Na 
druhej s trane je to logické. Zná· 
mejšl organis ti - v snahe po dra· 
ma tlcke jšom ob!Cíku - na pliiajú 
interpretáciu tejto hudby niekedy 
väčslml tempovými akcenta mi. čo 
vedie k agogickým zmenám. Kamr· 
lová zvolila uvá žene jšf pulz -ale 
l1o dodrža la , a j za cenu miernej 
únavnosti celku. V Gr!gnym, po· 
dobne ako v Bachovi, votlla jemnú 
registráciu, bez nadm em éllo zvu
kového efektu. To bolo ďalšie pre· 
kvapenie - pričom sl možno Iste· 
že predstaviť bohatšie zmeny fa· 
rebných plOch. Bar oková čast úvo
du tak dostala charakter lnthnnej· 
šieho dialógu a nie pátosu. Franc· 
kova Piéce hérolque mala - na j· 
mä v úvode - manui\ lno-technlcké 
I nte rpretačné problémy. Náročné 
dielo je v podsta te symfonicky 
pos tavenou skladbou, akýmsi or~ 

to ct lelu m doJ.. IIZHjFJ svo je sklAda · 
l t::b!ie lll8 jSt l UV~tHJ , 1t: G•· ,,, l Ltll· 

kom Jtuzutlllll:. Nt:u "·' " lll'/« ltu nt· 
Jak}• ZO Zlla lll yt.i t IJ IIÓUlHI }l ll lt>Y.L· 
kónov a nespomloa sa ant v !Ite· 
ratúre. Zodpovedal otázku, čl !:'a t• 
zeltova Počsts znela ui v Brali· 
slave, kde a ked y bola predvede· 
ná, vyz! Hda bl esli! da l s ie výsku· 
my. 

Drul1ý pra lll e ti k de]t tJ ám hulloll· 
ného divadla sa ta kisto ZH d JOVrtl 
v rukoptse !l je u iozen y v .-\t'chl
ve mes tu .BrAtis la vy. Nitzov na pr!!· 
moni sa uvítLiza vwc kritl , rao~. 11bo 
(Recrations ( l l Oper, ra~ ako 01'a· 
tórium. Meno autot·a sa na pt·tJ nt e· 
nl neuvádza. Podla vid l.P. I'Yth mt· 
z nHkov mut no predpukladuť, tA 
skledateľlwu bo ta 1\l aria von Se id t, 
regenschort v bratis lavskom l\las
tore Uršullno l< v t•okoc:l> 1774 -
1837, kde prljHlH me no Mater Stil· 
nlslava. Cast arcll fvu hudobn m 
tohto klá štora je ulozenít v a rc lJI· 
ve Hudobného odde lenta Sloven· 
ského národného mú zea v Bľitll· 
slave a dok umentu je, že M. v. 
Seid l bola sklada tels ky HktívnH a 
zárove11 v hudobných kru110cb vte
dajše j Bratislavy vážen'-'. pretoút 
sa zachovali skladbv mes ts kého 
riaditeľa lllldby Franttska To~ta , 
ktoré pre ľiu skomponoval. 1\ v y
svetlen iu otázky, čl potvt·<Ienta au
torstva môže p rispieť porovnam,. 
opery so sk ladba mi, klot·ýc h te 
M. v. Seld l j ednoznačne atttot·kou. 
Ide však zásadne o iný žáner a 
pre to treba rátať s rozličnými kom
pozit n ými prfs tupml. Z názvu. Ako 
aj z celej opery je jasné, ze Išlo 
o zábavné .,oddychové" dielo ofl
cili lne nesúvisiace s funkclott t•c · 
genschoriho. Na p ramen! sa ne
uvádza dátum vzniku ani predve
denia. Podľa štýlovej analýzy mož
no ho zaradiť na koniec 18. sto· 
račia . Text, v ktorom sa vysky
t uj(! slová v nemeckom bratislav
skom dialekte, dokumentuje prie 
my vzťah diela k tomuto mes tu a 
charakte r materiálu dovofu jo.pred
pokladat p redved enie 'čl predvede· 
nia opery v prostredf klgtora Ur
šulfnok. 

Všetk y tri pramene, ktort!i som 
v tomto lnformetívnom 'Eiá.nkn 

• s pomenula, z11zne jl1 na· k6ncertocl:i 
usporiadaných Hudobn)im' oddele
nfm Histor ického ústavu Sloven• 
ského národného múzea v Brati• 
slave na výs tave ,.Hudobné nástt·o· 
le na Slovensk u" v prlesťorocn 
mtlzea na Valanského nábrež( v 
dt1oclľ 28. a 30. decembra t. r. 
Účinkovať bude st1bor MusicA 
aetern a pod umeleck ým vedením 
Tá na A !brechta. 

ĽUBA BALLOVA. 

\ 

ga novým portrétom "života hrdi
nu". Tu umelky i'ta využila moznost 
kreslenia velké ho dynamického ob· 
lúku - z uadhladu, bez detaill• 
zovanla a nuansovania. Na jzaujf· 
mavejšlm pr!spevkom večera bola 
slovenská p!·emiéra [dielo v Ce
chách uviedol po prvý raz )an Ho· 
ra l skladby Milana Slavického Mo· 
nolit. Slavick ý patr1 medzi tých 
mladých českých skladatelov, kto · 
rl vs tCíplli do násho llOVedomta 
ako premýšlav1, citov!, komunlka
l!vni tvorcovia, ktor! okrem vlast
nej Hole vývoja nezabúdajú ant 
na špirá lu nadväznosti s tradlclou. 
V Monollte mu je symbolom pev· 
ná štruktúro tradfcle, vinúca sa 
okolo centra BACH (v doslov
nom, čl tónovo· interva lovom vý. 
znamel . To le ten kamet'l, mono
Hl, okolo ktorého sa r ozvlja hu
dobný prúd: od mysterióznej ná
lady (tvodu diela, cez postupm1 
gradá.clu, vrchollacu v zvu kov9ch 
blo koch - až v návratnej pryot· 
nej nálade [ nle vsak v doslovne J 
re prize). Slavlcký pred nami po· 
obt.·a ca l .,kameň" tradfcie, osvte· 
lit ho svetlom dneska, odhalil te· 
ho mHc hom zarastené pt·lehlblny 
aj ostré bodavé hran y. Eva Kamr
lová zahrala toto dielo s maxi
ma lnym pochopenfm filozoficko
hudobného obsa hu, dokllza la nim 
vyvolať ohlas a nadšený súhlas 
poslucháčov - čo je a s l na j v!!čš( 
akt uznan ia sútasnérnu skladate
rovl a jeho Interpretka. Bez ve r
kých slov je lo súčasne prfspevo'k 
k prebtehajlicef Ceskoslovenskej 
hudobnej ža tve - hocako dielo 
11 jeho slovens ké pt·emiérovanle n ie 
je uvedené v oficiá lnych prog ra· 
moch. Ide totiž o to, aby sa noše 
dve kullút•v spoznávali n kon takto
vali práve to k9mto impozCtn lrt9m 

.(Pokračovanie na 7.. $ti:.)] 



Don Carlos v Košiciach 
Giuseppe Ver di: Don Car los. 
Opera v ityroch dej stvách. Lib
reto: Josephe .Méry a Cam ille 
du Locl e. Slovenský pt·e~lad : 
Jela Krl!mér y. Di rigenti : Boris 
Ve lat a Zdenilk Bilek . Réžia: 
Orah omira Rar gárovli . Scéna: 
j íi n Ha nák. Kostýmy : )nr·mila 
Opl eta lová a. h . Zborma jstcrko : 
Júl ia Ráczová. Choreografia a 
pohybová spolupr•áca: Stan islav 
Rcmar, vyzn. Za zásluhy o vý
stavbu a. h . Sólisti : Jur aj Sn
murjai (filip ll . ) , zasl (ti i l ý u
rnc lec Jozef Kou der (Don Cll r
los], Lad islav Neshyba (Vel'k ý 
i nkvizítor ), E li ška Pappová 
(Alf beta z Valois) , Mária 
Adamcová (princezná Eboli J, 
A l t beta Mrázová (Tebal do ), 
Gejza Spišák (m nfch ), Frant i
iel< Baltín (markfz Posa) , Ka
r ol Mareček 't Uanderský vysla
n ec ). Gabriel Szakál (gróf Ler
ma l , Eva Malatincová ( odsú
dená }. Premiéra : oper a SD ' 
Košiciach 12. 9. 1980. 

K prospechu košickeJ lnsce
nacte mo~no prlp!sať, že z nie
koľkých verzi! tejto opery siah
li! režisérka po prvej, pa l'iž
skel. Neváhala .,otvoriť" l. doj· 
Mvo, vo Fon talnebleu, i:!m o
zre)mtla logičnosf a zrozumi
teľnosť dramaturgickeJ výstav
by diela. Inscenačne ho rozo
brala za "dymovým" závesom, 
'čtrn zdôraznila snovú vlziu ne· 
naplneneJ lásky Dona Carlosa 
a Alžbety. Optický klam zdan· 
livo velkého davu bol vyľiešc· 
n ý primeraným nasvietenfm a 
umiestnením časti zboru do še
rosvitu, až prHmia pozadia ju
VIska. ústredná myšlienka oper· 
ného diela bola nepdplerateYne 
v Inscenácii evidentná, niekto· 
ré použité prostriedky, s!ce dl· 
vadelne atr akttvne, nepôsobili 
v zdy presvedč i vo. V scéne au
todafé sme pl·eto postráda li 
vierohodnosť hrô:,y a strachu. 
Dekadencia ci rkevnej politicke j 
moci vystúpila potom na poza
d! divadelného efektu v mat
nejŠej kresbe. 

Výtvarná sugescia scény bola 
podmantv(t. Stfhle stlpy, ná
znak gollckého chrámu SH p l·e
l!nali v pozad! do optickej hlb· 
l<y. Scéna l kostýmy, rovnováž· 
ny a kompaktný celok, tvorili 
zavažnú ztozku dramatickej 

· p ravdivosti a ide je dielo. 

ratúr y, náročuýmt na hudobné 
l herecké stvárne111e. Mocni•m 
dramaturgickým po j!Lkom je 
postava Filipu 11. - predstavi 
teYa ty1·anskej moci španielske· 
hi! feudal izmu a navyše l spro· 
slredkovutc fR despotickej moci 
i nkvizície. Na dnrhe j strano do· 
pädá na Filipa vsotka tazoba 
vnútol'lle osamelého l rozpoJte· 
ného človeku. neschopného cl· 
tovej komunikácie s okolfm, aj 
s najbllzsíml: synom Cnrlosom 
a kr.Hovnou Alzbetou. Tak VJ· 

del Filipu l l. l jeho prcdstavi
te r juraj Somorjai. Podsta tu 1 
kiúč pri odkrývani krá l'ových 
vlastnosti nHchádzal v hudob
nej dramaturgii postavy. Pro
tipólom Fi11pa je Alžbeta so 
svo jím seiJaobetovanfm, odó· 
vodnen ým a svojím spôsobom 
ľudsky vetký m. Elišk a Pappov(! 
podčiarkla v lyrlckýclt tónoch 
usfachlllosť k ráYovn lnho cha· 
cJtakteru. Vnútorn ý zápas a du· 
ševntí silu tejto ženy premlet· 
la do tmavšfch d t·amatlckých 
farieb. l tou to postavou potvr
d ila, že v jej umeni vykr yšta· 
lizovall dramatické operné hr· 
dinky. V úlohe Dona Cal'losa 
vystúpil )ozt>f Konder. Mužný 
vzdor vocr otcovi a odvahu, s 
akou sa Ca r los bori s prekáz
kamJ , napokon i charakterové 
statočnosť a láska l< Alzbeto 
sú atribútmi Lypicl<ého roman· 
tického hrdinu [Lak ve fm l od
llsného od skutočno ], historic
ky exlstu júcej postavy Dona 
Car losa). U jozefa Kondera vy
zdvihujeme jeho zmysel pre 
pla stické vyki'eslenie dramallc· 
kej línie postavy. 

Princezná Eboli a marklz 
Rodriga z Posy významnou mte-

JOU zasafiuj\1 ao s'feélu i:leJov@fie · 
v9voj a, 1 ked motivácia Ich "tn 
trfg" je odlišná. Postav Y. stvár· 
nlll Mária Adamcová a Fran· 
llšok Balú n. Úskalia j ednej z 
melia uzavretých čisel tejto ope· 
ry, tzv. "ztívojovej'' árie sú 
každému zmíme. Vyl{on M· 
Adamcovej bol koncentrovaný, v 
spomlnanej árii prHclsa vsak 
len múlo brilan tn ý. Dramatick(! 
postuva ma r kiza Posu boli:l v 
kreácll Františka Ba l únn 
"schll lorovskv" vie !'Ohod ná. V 
m:lkkostuu naplnenom speve 
rozvinul bel cantové tóny Rod · 
riga Posu, postavy, ktorej to· 
nú ln y p l!\n u rčil G. Verd i väčši· 
nou molovou tóninou, citl ivo 
clešl fr ovnl i podtóny rnuzného 
vzdoru u vzbuoy. Úloha Inkvi
zítora bola zver ená Lnd lslavo
vt Neshybovi. Výborne zvládnu
tý a pt·epracovaný výkon slúZi 
len ku eu mladého sóli stu. Tá
to basová postava sl vsak žia
cla pr1:dsa len tma v šlo kolo ro· 
van9 hlas. 

Z ostatných úloh spomci11ne 
charakterovo dobre vyslihnutú 
postavu Teba Ida A lz bety Mráza
vej, Karola Mat·ečka ako flan
dorského vyslanca, Gubt'lela 
Szakúl a alw grófa Lorma a "od· 
súdenú" Evy Malalincovej. 

Hudobné nastudovan ie prvej 
premiéry bolo diolunr Borisa 
Vel!llH. Nu!.tudov!ll operu s .tas
ným hudobným Jli'CIJtuclolll l zéi· 
merom. Uplatiwvol nielen tirá· 
du OJ'Cilcsl rálneho zvuku, no 
vyzdvihol vzájomnú podmiene
nosť lni;trumentá lnej a vokál
nej hudby. 

Zborové scény (na študova la 
Júlia Ráczová) korespondova li 
s vefkoleposťou španielskeho 
dvoro. Masové scén y bol i IJU· 
dob ne presvedči vé i dosta toč
ne hutné. 

DITA MARENCINOVA 

Opera Don Carlos d i sponuje 
veľkými postavami opernej ! ite-

:-1á r•ia Hnl'lládková ako Alžbeta a zasl . umel ec Miroslav Há jek 
ako Filip. Sn!mkn: O. Béreš 

Opera ·o Majstrovi Pavlovi 
časne pred stavuje aj k va litatfv
ne nový, vyšší stupeň Urban
cových tvorivých postupov: 
isteJsiU ruku pri vyhovení po· 
žladavkám javiska, cl t lívejsiu 
h ierarchizáciu hudobného ma
teriálu, vacš! súlad clramatic· 
kej prcdlo l1y a hudiJy. Prelll
blla sa hudobná char·akterizá
cia postáv t situáci!, kontúry 
sú presnejšie a diferencovanei
!>Ie, vyt·azové prostriedky !;tý· 
Jovo jednotnejšie. 

BARTOLOMEJ URBANEC: MAJ· 
STER PAVOL. Opera v piatich 
obrazoch. Li breto : ] . Krllméry 
a A. Br axa turisová. Dirigent : M. 
~mfd. Réžia: K. Čillfk. Scéna: 
J. Ciller a. h. Kostýmy: A. Grei
lová. Choreografia: J. Zajko. 
Zbormajster : B. Vargic. Očinku· 
jú: s ólis ti, zbor, bal et a orchos· 
ter Oper·y Di vod la Jozefa G•·ego· 
ra Taj ovského v Banskej Bys· 
trici. Celoštátna premiéra 2!1. 
októbra 1980 v DJGT v Banske j 
Byst r i ci . 

Dobi'é libreto, dobrý dej, zo
hlfld t'lovanie cl lvacl.elnosli, to s\1 

. ::.kiHdateľove pozladav l<y p recl 
ZdCdtim tvorby. Libreto au to1·· 
::.kej dvojice J. Krčméry a A. 
Rraxa torisová je viac nez dobré 

. a patri mu veľký podiel na pn · 
)atl novej UriJancovcj oper·y . 
Teší, že Ide o libreto póvodné 
a že tematicky načiera do n(l
rodnoj hlstót•io. Levočský oltúr 
je z najcennejslch a aj v cudzi
n e dobre znúm} ch dokladov o 
nasej minulej kultúre, informo
vauosť o rezbl:l rov i Pav lovi je 
m lnim[Jina. "Uz viacer! umolcr 
pristúpili l{ jeho majcstélu a 
k azdy sl ho l<r estil svoj!m spô
sobom. Mal vofnó pole. A právo 
to lákalo l nús, lebo okrem do· 
bv a pJ·osti·edifl nas v lastne nič 
nehatilo. Ne~lo nám o hi~tor·ic
kú drámu, ani o novú legendu 
o neskorogot\c l<om rezbárovi -
cht:eli smr. zobraziť skôr psy· 
chologlck9 ľud ský príbeh, pl'l
belr umelca ponoreného celkom 
do vlastnej práce, prlboh člo
veka, ktOI'Ý by l dnes mohol 
žlť medzi nami." [ Libretistky 
v llulletlnr. k premiére.} Per
traktovať problém tvorcu mož· 
no rôzne, zálež.! na tom, čo sa 
akcentuje. /\utorky predklada
jú obraz mnohovrstevný, Pred· 
stavujú Majst ra Pavla v čase 
tVorby sôch pre oltár, po nl:\ · 
vrate z ciest po cudzine. ,.Vy· 
tvorlll " mu rodinu - manželka 
Barbora, dcéry Gréta a Dor ot 
ka, syn Lukáš - a to im umož· 
n llo vypracovať viacero dejo· 
vých zápletiek : ma jstrovu po· 
sadlosť prácou a neústupčivos ť 
pri p resadzovani svojich tvori· 
"~"h predstáv (v p r edlohe V9· 

razne prftomné, v tnscenáctl, 
n ie však v kreácii predstavite
ľa titulnej postavy, menej pod
čiarkn uté ) , odcudzenie sa naj
bližslm, fudskú i tvorivú osa· 
melo::.f, konflikt so synom, kto· 
rý sl otcovo umenie ctil, no 
cit v rukách pre rezbárstvo ne
mal. Dôležitá úloha v p l'lbehu 
patr! Jánovi , Pavlovmu tovar!· 
sovl a oiJľ(tbencovi, obhajcovi 
ucitelovho diela, o k tor om ne
skôr vysvttne, že Je plodom 
dávneJ lásky Pavl!! a Múl'le. 
V:ytvorill a j oponentov Pavlov· 
ho diela: meSťanov, reprezen· 
tovaných Korbe fom, k tO J'! d1k· 
tujú a nechápu, zévtstllvcov, 
tych menej nadaných. Text Je 
obsazný, myslienky sú tlmače· 
né čistým a poetickým slovn!
kom, vydarilo sa úsilie zachytiť 
ducha doby, aj rešpektovať 
sk ladaterovo inkli novanie k 
tvorbo uztJvretých čísel, teho 
primá1·ne melodické zulozonJe 
- bez zfavovania z drnmatlz
mu deja. 

V zóu pno navodenla vhodneJ 
ntmosféry l pre dostatok lnspl · 
rujúceho hudobného materiálu 
slovensk ej p roveniencie rozho· 
dol sa Urbanec pre návrat k 
dobovej hudbe, renesančné fo r 
my 11 melodika sl úžia mu na 
J..olorovnnio romanticky založe· 
ného osobnóho slovn!ka. šty· 
lizuje zručne, s vkusom a cl 
l om pre mieru zakomponováva 
clo svojej partitúr y star ó hu
dobnó formy . Pest1·o a sviežo 
pôsob! tak to scéna tovarišov 
a študentov v krčme ,.Pod Jej· 
bnllli", pieselt o Gréte, scéna 
so živými obrazmi, i keď vzhľa
dom na celkový rozm er diela a 
štruktúru jeclnotlivS'ch obrazov 
zaberiljú lieta scény azda pr i · 
veľký priestor. Urbanec vo svo· 
jej trete( oper e ostáva vei·ný 
svojmu rukopisu [vláda meló· 
die, l yrlzu jú ce tendencie l t ne
raz proklamovaným názor·om na 
potr eby žómu. S poslucháčom 
vychádza po dobrom už l p r·e· 
to, lebo ho nenúti kráčať po 
nových, m enej schodných ces· 
tách, lnter·p retom ponúka vďač
né úlohy a nezmenene rešpek· 
tuje možnosti I udského hlasu. 
OP,era Majster. Pavol však sú· 

Banskobystrick ý súiJor dostal 
pr!ležttosť vytvoriť prvú javl s
kovú podobu M a js tra Pavla. 
Urobil to nielen starost livo, ale 
v nejednom ohľade aj s ume· 
Jeckým ziskom. Komot·neJi;! 
duch Urbancovej partitúry, bo
lll:lt é polyfonické zvukové' pt·a· 
d i vo, u~ spomínané exkurzy clo 
sveta starej hudby l dostatok 
miest citlivých n1:1 súlll'u dosta· 
točne preverili technické l mu· 
zika ntské dispozície orchestr.,, 
ktory élJ na r eprízach dobr e ob
ha juje hudobné nastuclovan ie 
Miroslavu Sm!cla (poznat k y sú 
zo stvrlého p,redvedenla M!ij· 
stra Pavla v Banskej Bystrici 
diía 25. novembra l. r·.). Na 
občasnej prevahe orchestra nad 
javiskom má podiel aj skrom
nejšť volumen a menšia pne
raznosť hlasu niektorých sóli s· 
tov. Ensemblu, ktorý za réžie 
Kolomana Cillíka - lnvenčnej
šej v aranžmán davových scén 
ne?. v práci so spevákom-her· 
com - oživoval Urbancove po· 
stavy a z ktorého p r ipomeol
me k r eácie Jána Hodrabu [Kor 
beľ), Andreja Bystrana ( Rlcll· 
tár ), jána Zemku [ Lukáš ) l Do· 
rotku Emilie Rothovo], doslova 
v ládne osobnost Stefana Babja
ka (postavu Pavla s ni m alter
nuje jaroslav Kosec}. Od auto· 
r ov dostal veľkú a najlepšie 
vypracovanú postavu opery, on 
jej dal všetko, čo sl pre drá
hu hudobnodramatického umel
ca priniesol i to, čo na tejto 
ceste získal. Babjakov portrét 
Majstra Pavla, z k torého sála 
nezlomnli viera v bud(lCC vttaz
stvo umeleck ej pravdy tvor cu, 
ale kto t'ý j e aj poznačený ľud 
skou tragédiou, krutou daJ)Oll, 
ktorú tento osamelý púlnlk ži· 
vot om m us! spláca t, ostane a 1 
pre budúce ni:Ívraty k Urban
covej opere vzorovým. 

Z. MARCZELLOVA 

JOZEF MALOVEC: Hudba pl'l! bas a kom01·ný orchester, Poli• 
ma pr e sólové husl e, Malá komorná hudha pre 7 násh'O• 
jov, Meditazion i not1 ur ne c cuda 
S. KOPCÄK - bas, CAMERA TA Sf,OVACA - dirigu je V. ~1.4.· 
LEK, P. MICHALICA - husle, MUSICA ~10DE R A - di· 
riguje JURAJ BEN ES, KOSICK É KVARTETO 

OPUS Ster·eo 9110 0655 

Bol som pritom, keď su ltud· 
ba, te1·az už vllsovaná clo cl r tt· 
zok platne, rodila. Najprv so111 
vede l o nápade, potom VIdel 
noty u nakomcc počul tóny. 
Ako so mi znovu po čase prillO· 
vori a'? 
Ve ľa zo svojho tajomslvg ~ l 

naďnlo j ponecllétli , n iečo puocl · 
kryli. Myslirn na závery Hudby 
pre bas a Meclitazioni, ktoró 
sl každý nadlho zapamäli\: tlo 
:tavádzajú. I ch dr áždivo sokUjÚ· 
ci nádych, Ich negátivi to je (r· 
činným tvorcovým za r tíkom. 
Duch poprclla sa noobjavu jo 
preto, aby spochybnil umelec· 
ké dio lo, a l e skôr je vefkory· 
s}•m ústupkom tým, čo neboli 
vstave postrchnút a vychutna ť 
delikátne ro;r.vfjan(J záhadnosC 
hudby pl'eclo~ lej, tajomstvo jHI 
plynutia. Nejde tedu - ak su 
chceme zbli;tl ť s hudbou joznlu 

l alovcn - o to, aby sme J)J'IIV· 
divo osvelllh sm iech po hlbo· 
komysofnc1 básni H. Mulovco
VCj či d vadsuťpäťkrát sa opa· 
kujúcu kadenciu Medttazlonl. 
To sú prvky, ak ých lzolovi:IJH1 
možno vyrnyslle t veľmi veľa. 
Mulovec je usilovným sk(tmlltn· 
rom v oblasti za pája nia pôvod 
ne triviálneho, ba nálneho mo· 
terii:Í iu do takých vzťahov, kde 
by zasv ir.tlla jeho sk ryt<l I<J'ÍI· 
sa. Tr eba podčiurknuť, zo ro· 
latlvita je vnútorne st6 1ym zno· 
kom týchto oznal:enl, v nej spo
~!va I ch ú7.asná zvodnosť a 
vhodnost pi'B umenie, ktoré je 
- okrem iného - pretvárajú · 
cou činnosťou. Malovec vedel 
da ť napoh fncl obyčajn ým " po· 
pevkom" takmer v každom svo
jom dielo nový, duchovne okys· 

ličcný znty~el. Bachov l !:ios ta
kovicov kryptogram su u~ 
vlastno tiez v tej kategórii, 
nádhcl'll ý prildad poskytuje fla
žoletová melódia z Poómy ct 
joj prfbuzná, tuslm a .molová té
ma z Mocl ltficlf. V obl ct vocil st
tuácléch je jedinečne vysti11-
nutý spôsob a moment Ich :t)a· 
ven111, to pred nimi hola pri
prava, aby sa mohll zbaviť ba
nálneho !l znžianť. V Poóme 
dokoncu, len aby ncwbuclrru
telná. chvl ru itou ozaj boln, sa 
spom!uunó nwlódw oiJjavl Jl'la 
raz. Povyson to jednoduchého 1e 
najvlastne,sou Mdlovcovou tvo
rivou amblclou. Nezabúda na 
liu am pt·l práci s I'adom, kP.tf· 
že ho s vcrkou obfubou ~tävo ,\ 
z rozložených rno lovýcll kv111t· 
akOI'dov, čo mu umo7.ftu je nol'.i· 
v(J schém u melodizovať l to
nal izovuf. Bu w istých prnd
pokludov porusonra prfsnyr h 
doclokn ruutckych uunern . má 
zrazu op:iť k dispozicii ky>:enú 
.,banálnu" melód i u a mOže ltľa
claf ces ty, nko ju premon lť l 
Molt lu by sa zdať, že vôbec nte 
je potrebný ten to pomerne zlo· 
)iitý postup, že by to išlo ľah
sie. V Malovcove j hudbe VSil k 
ostalo po kompozičných !\ro
koch, výbere a spájun! zvukov 
málo poznatel'ných stôp. Nie 
sm e upozon'lovaní na prot:P.s 
tvoreniu , vsetko IC Ztln!Orilné 
k výťažku z neho. To, čo srnie 
a mus! ostlrf, je uz celkom člre, 
Pl' iehTutlné, prosté, jed noduché. 
l baže esHnCJit nevyhnutne v se
be obsahuje sposob vznlkftnJa, 
vm'ilorn6 vzťo hy v sld nriiJo FÚ 
nim deflnitlvne poznfl rn ennnP.. 

IGOR POORA(!!(Ý 

EARLY EUROPEAN CHAMBER MUSI C 
MUSICA AETERNA, umel ecký vedúci JA ALBRECHT 
OPUS Stereo 9112 0838 

Pre posl edné desaťroč i a náš· 
ho storočia je príznačné nobý· 
valé zintonzl vnenie záujmu o 
hudbu minulých storoči vo 
všetkých oblastiach hudobného 
zivota. Výrečne ten to trend do
kumentu jú r eecÚcie notÓvých 
materiií lov - často aj vôbec 
prvé vydania tla čou sk ltid l cb 
zachovaných z m inulosti iba v 
unikátnych r ukopisoch - nové 
vydania dobovej teoretickej li 
tera túry, drama turg ie konce!'· 
tov, gramafónových platn!, o· 
rientírcia Interpretov-sólistov l 
vznik súborov špecializujúci ch 
~a najmä na diela tzv. predkln
sistických obdobt Výsledky ú· 
silia posledných cl esaťročf pre
sviedčajú, zo nechať umlčanú 
ozaJstné hodnoty vytvorené v 
minulostl, znamenalo ochudob
novanie celých generácií. 

Nový t rend vsak priniesol so 
sebou i rad problémov. Predo
vset kým nástojčivo vyslovil ná· 
r otnú otázku : ako majú diela 
dávnej minulosti zni eť dnes? 
Vzn i k lo mnoho t eorellckých 
,.sporov", najmä ale ši roký am· 
bi tus konkr·étnych spôsobov čl 
prístupov k reulizúcii. jednu 
krajnosť repr ezentu je úsilw 
priblížiť su dobe, v k l Ot'e l dielo 
vzn iklo, čo nojvemejšie nopn
dobn i ť dobovú lnterpre tačn(J 
prax, p rlbl!žlť sa aj zvukoVH· 
mu Ideálu doby, čo vedte k 
vzniku súborov, v ktorých tu· 
terpreti hrajú na dobových hu· 
clobných nástrojoch, pripadne 
aj oblečenf v dobových kos tý· 
moch. Druhú krajnosť cl1or1tk· 
lerizuje trend priblíži ť hudbu 
minulosti čo na jviac dnešnej 
dobe, poslucháčovi odchované
m u predovšetk ým na hudobne j 
produl<clt obdobia klasicizmu a 
romanti zmu. 

Súbor Musica aeterna, známy 
svojou aktivitou v koncertnom 
živote, stoji kdesi uprostred 
spomínaných úsil! a smerova
ni. Cesta, k tor ú si zvo li l, n ie 
je ľahká: tým, že hrá na dneš
ných hudobných nítstt·ojoch, 
vzdal sa moZnosti upúta ť po· 
zornosť efektom atrakt!vnost l a 
tA k i sto sa bráni rob if ústupky , 
aby získal záu jem dnešného po· 
slucháča naprik lad zrýchrova
nlm temp čt neštýlovým .,obo
hacovanfm" Inšt r umentácie. 
l llävnú nc:í pl i\ dra maturg ie sú· 
bon1 Musica aele1'11a tvoria clio· 
la obdobia renesancie a baroka. 
Ich zvuk ová realizácia je vý· 
sledkom velmi dlhého hlada
nia. st(ldt/l rJobovej teOrHti ckOf 
l vedugo~ickej lrtera túr1. A le 
na pt·vom mieste P.oznávanla 

obrovskčllo počtu sJ..Iaclléb. A 
v tom 10 p ravdepodobne aj ta
jomstvo úspechu, zároven con
d i tio stne qua non pre nA (de
nie vhodnej zvukovej znovurea. 
l izáci.o. . . 

Ako sa moiíHCf' 9t>ilvecllef z 
textu nu obule, subor nahra l 
svoju prvú profiiÓvú \platnu 
sosť rokov po prvom . v~rejnom 
vystúpen!. Nie je . vša,k tajom
stvom, žo to to prvé vystúpenie 
sa realizovalo až po · viacrocnej 
prípravo, h ľudan1 ·cest y v aktív
nom " domácom muzic!rova n!", 
Toto všetko však veľmi ·jasne 
prezrúdza u2 pohlad nu vyber 
skladieb, ale hlavne už prvé 
vypoču tie nahrávok, ktoré svP.d· 
c i o ~yzrotom ,súbor e, per fekt
ne} suhJ'C u predovsetkým ci s• 
to to umc.tecl<Cj l<oncepcle. 
Vzácna je takisto vyrovnanosť 
muzlkologickéhg 1 hudobnlcke· 
ho pohľadu. V týchto súvlslos
liach treba ešte menovite u· 
viesť sólistov: Kam ilu Vy~koč:l
lovú, lianu š tolfovú, dr. Allon
zu Lunger·H a Petra Mlkulá ~n. 
ako aj umeleckého vedúr nho 
súboru Jána Albr·ochto n zvu
kového ro~lséra Leosa Komár
ka. 

Text na olJole p latne, ktorého 
au~orom je j án i\ l brocht, vý
~tJ;~,ne t1 na vysokej úrovn i -
l al<isto nko výber skladieb a 
nahrávky - sky tá možnosť sle
dovať v skratke vývoj hudob
ného umonia od počwtkov 13. 
storočia cez ukážky prvých 
opiet· po r·oprezontntfvne hu
dobné formy lnštrumontálnej 
hudby obdob1a stredného })aro
ka. Na tomto miesto by som 
preto zdôraznila uz Iba význilm 
za raclon itr Sonaty a tancov -
záverečnej suity - z elinin llu
dobný turecký Eulenspiege l ud 
Daniela G. Speer a [1736- HI07 ]. 
Význnm nie však iba z 11ľa
diska dejfn hudby na Sloven
sku, p1·etoze Speerove vztah1 k 
Sloven~ku sú dnes už ztH'tmn a 
doložené, ale hlavne preto, že 
ten to, na celé storočia umlt~aný 
nu tor, presviedča sti'i lr. viac o 
aktuá !nost i svojho sk latlatllľ· 
ského od kazu. Ai mnlá ukír zt:a 
- sulla - z rozsiilhlcho die
la p rezrádza, žP. nahro tiP celé
ho Hudobného tureckého Eu
l enspleg la, by nebolo Iba hisi:J
rizovanlrn, č i (ntikom do minu
losti. 

Na za ver' k proľilovoj plritnl 
súboru Musica aeterna už ibfl 
toľko: je to nahré'lvka, ktorá 
reprezentuje, poúča, alo prrrlo
vše tkým obohncuje o tedinrč
ný a hlboký umelecký zé'liltok. 

ĽUBA BALLOV;\ 



' 

jerevanské plénum 
awlngu vyen~flujifd rytlft!c~ ,Ulz iH•· 
la [najmll v druhej casti). l)alšle dve 
sk ladby, symfónia Moskovčana Igora 
Krasifn lkova a Koncert pre orchester 
moldavského sk ladntera Georga Mustea 
svedčlll o vysokej profesionalite, no 
predbežne o menej výraznej sklad{itel· 
skej osobnosti. 

a dva zauiímavé podnety Súčasťou prehliadky bola všezväzová 
metodická konfe1·encia o aktuálnych 
otázkach výchovy mladých sklac\atelov. 
OIJe podujatia, prehliadka 1 kon feren· 
cia, by si zaslubovall stat sa pri~la
dom 1 pre nás, kde problémy nie su o 
nič mensle, no organizácia podo~ného 
podujatia by bo la nepochybne Jedno
duchšia uz vzhladom k počtu škôl a 
tým aj po tenciá lnych účastnikov pre
hliadky 1 kon fer encle. Tohtoročná pre
hliadka sovietskych vysok ých hudobných 
škôl tot!Z potvrd11a, že ak aj neob~avila 
nového mladého Prokofieva čl sosta
koviča, predsa len významne napomohla 
nástupu mladého skladatefského poko
lenia a nevyhnutnej i novácll metód jeho 
výchovy. 

St1 časná arménska hudba, to pre nás 
uz dilvno nie je len tvorba Arama Cha
c':atUI'ian!l. Die la Eduitrda Mirzojana, Ar
na · Babad žaiíana, Alexandra Aru ťuňana , 
l .tlzara Sarlana sa u nás z času na čas 
objavujú v koncertných programoch. Vý
voj arménskej súčasnej hudby však po
kl'~ču je stále pr udšlm tempom a k u ve· 
deným osob,nosllam pribúdajú nové me
né l hodnoty, pričom 1 stredné pokole
n ie ďalej prehlbuje svoj profil. Poznať 
Stl časný stav hudobného umeni a soviet
skeho Arménska je preto aktuálna a za
ujímavá tl loha . Preto som uvftal pozva
nie na tohtoročnú v ýL·očn (l skladatefskú 
prehliadku, ktore j význam znásobila sku
točnosť, že sa uskutočni la n iekofko dni 
1J l'ed významným výročlm, 60. jubileom 
vzniku sovietskeho Arménska [ 29. no
vembra 1920). 

Arménsko sa na svoje výročie pripra
vovalo velmi dôkladne. V hlavnom mes
te Jerevane, k toré sa z roka na rok 
sláva v>·stavnejšlm a modernejším ver
k omcstom, odovzdal i do užívania prvú 
trttť met ra, nové ultramoderné medziná
rodné letisko, perfektne obnovené a mo
dernizované operné divadlo, ce lý rad 
mocle l'lle koncipovaných pa mätn!kov 
oso'bnost lam spred 60 rokov atd. Skla
datefská prehliadka sa vhodne pripoj ilu 
k týmto člnom, aj ked mala viac cha· 
rokter pracovný než priležitostne oslav
ný. V Pl'iebehu piatich dnť sa na 12 
koncertoch [a jednom štúdiovom pred
vetlcnl novej opery ) predstavila takmer 
celá prejáda tvorcov súčasnej armén
skej hudby, a j ked nlekofko mien cHer
n e chýbalo (E. Mi1·zojan, A. Terterlan -
jeho 5. syiT)[ónta ·m !\111 v čase prehliadky 
premiéru v ' ND-Rl) a 'Pomernb vera skla
dieb, uvedených nielen v centr álnom 
bulletine, ale aj v den ných pr ogramoch, 
sa nakoniec nehralo. 

Súdiac podla mienky v kuloároch od
borníkov, na jväčšou udalosťou prehliad
ky bola premiéra novej symfónie Lazara 
S<:u:ntna [pre oneskor ený prílet do Jere
vanu som toto dielo, žiar, nepočul) . 
Sesťdesia l roč n ý rektor jerevanského 
konzervatória, syn svetoznáp1eho malia
rn M,a1·tl rosa Sarlana, p!·edstúpil novým 
dicŤom pred verejnost po dlhšej tvol'i
vej prestávke a uejme dokázal zauja! 
všetkých - publi kum i početných ex
pertov ~akme1· zo všetkých zväzových 
republ!k . Pop1·i Sari linovl na prehliadke 
dominoval a tvo1'ba mladších autorov, 
zrejme poučených pozitívnymi i n egativ
n vrlll skilsenostam! európskej "novej 
hudby", rovnako ako Inšpirujúcim prt
kl!ldom ruskej, 11le aj napr. gruz!nskel 
moélemy l ščedrin, J\11nčcli ). P l·ťslušnfcl 
m ladšej čl mladšej strednej generácie 
zjavne smet•uj(l skôr ku konwrnému pre
javu [velmi kvalitného partnera majú v 
m ladom kolektíve ]erevanského komor
ného orchestra, súbor u typu žilinského 
SKO, k torý vedte Zaven Vartaňan) a va· 
riabllným obsadeniam. Spomedzi vset
k ých skladieb ma najviac zaujal Kon
cert-elégia pre sláčik y [bez kontraba
sn ) od mlélclého Ašota Zograbiana , ver
mi expres!vna, orl ental izmam i ozvláštne· 
nit huclba. Velmi dob t•e pr 11 cu jú mladš! 
Arménski sklada telia s kombináciou vo
kálnej 11 inštrumentálnej zložky. Pôso· 
bivé vokálne cykly predstavi li Martun 
l sraeran [Zošit sonetov pre soprán a 
komorný orcheste1·), Vartan Adžemian 
[Ba lada o vo jakov! pre mezzosoprán a 
komorný súbor), Arno Babajan [Tag pre 
zbor a komorný súbor ). Všetkým týmto 
skladbám bol spoločn9 civilný, nepate
tlcký výraz a expresfvnost - to pla
tilo aj o Requiem Alexandra Adžemia· 
n a pre r ecltátot·a 11 komorný súbor a 
Svmfónll "Gajk a Bel " [na histor ický 
námet) pre r ecitátora, zbo1· a orchester. 
Z č i sto Inštrumentálnych skladieb tre
bA spomenúť aj Sexteto· Armena Bojami a
na 'a Ach iľíánov e[ektný koncert pre 
pozaunu a orch'ester. 

Prehliadku uzavrel [l) koncert popu· . 
lárnej plesne a hudby pre detské [v Je
reva ne majú dva stá le súbory tohto dru
hu) l "dospelé" publik um, obe ka tegórie 
prl j!mall ponúkané skladby veľmi uznan
livo, no ozajstný m vrcholom boli dve 
neobyčaj ne efek tné skludby "Dvi n" a 
"Nokturno" Arna BAbad ~aiíana, domáci· 
mi expertami označované ako " symfo· 
džez". Babadža t1an, veľmi všestranný 
skladater, je vo vlasti vefm! populárny, 
aj ked trva lo ži je v Moskve. Prezento
val sa tu aj ako vi r tuózny Interpret só
lového klavírneho partu v žánri, ktorý 
u nás takmer neexistuje, no vo svete 
" let!" a v Babadžái\a novi má prominent
ného predstavitela. 

]e1·evanské plénu m 1980 pre svo j pra
covný charakte1· nechcelo a nemohlo 
ll)•f reprezentntlvnou prezentáciou toho 
na jlepsleho, čím súčasná arménska hud· 
ba disponuje. j eho význam a prínos je 
skôr v tom, že zosli'Oka predstavilo hlav
né tendencie tejto vitálnej hudobne j kul
túry a stalo sa pi·!ležltosfou k previerke 
hodnôt A výsledkov, ktoré nemajú l en 
lokálny význa m. Nepochybujem o tom, 
že to potvrd! i naša odborná verejnos ť 
a publl lw m na jese fí budúceho roku, ke· 
el y podobne ako v roku 1979 gruzinsku 
h udbu, chceme sClstredcnc jšie preL:ento
vať armónsku hudbu dneška. 

V diíoch 21. novP.mbril - l. decemlmt 
usporiadoli Zväz sklmlr~tofov ZSS){, Mi· 
nistcrstvo kultúr y ZSSR a ústredný vý· 
bor Komsomolu v Moskve pozo1·uhodný 
festival - všczvllzov(l prehliadku-kon
kurz tvorby posl ucháčov skladby. tohto· 
ročných absolventov a ašpirantov so
vietskych vysokých hudobných škôl. 
Tohtoročná, v poradi už tretia prehliad· 
ka sa konala na počesť 110. naroclenrn 
V. l. Lenina. S(lťaž prebiehala v t roc h 
etapách: na (u·ovni škôl, r epublík a na· 
pokon všezvllzovl'!ho finá le, do k torého 
postúpilo vyše 160 skladieb. Porota pod 
veden!m národného umelca ZSSR Ticho
na Chrennlkova ako nftjl epšle dielo oce
u lla kl11vf r ny koncert mladého gruzln
skeho skli!Ci ateľa Var.htan,Ra Knr.ll idzeho 
[jello kvarteto uviedlo nflše Fil lwrmo
nické kvarteto v ri\mci Pi ešťflnskéll o fes
t i valu 1980). Medzi skladbami. vybraný
ml na prehliadku. boli diela študentov 
a ašpirantov z 18 konzerva tórif. najviac 
z moskovských vysokých škôl - 24 skla
dieb [tento vysok(i počet bezpochyby 
vyplýva a 1 z toho, že v Moskve štud u jú 
najlepši mladi adepti sklaclatPfo;kého u
menia aj zo zvllzových republik - t-a 
plllli Aj o v[(azovl SÍifAže Kac:hidzem, 
k tor ý je na moskovo;kom kon7.ervatóriu 
žiakom profesora Siclcln ikova l. Lenin
grad a AlmA-Ata [!) mali na prP.h liad
ke po pllť skladieb [ Leningrad o. í. úspeš· 
ne reprezentovala Oľga Petrovn. dcéra 
sklaclatera ná1·oclného umelca zsc:;R An
drela Pet1·ova), [Arevan štyrl. Taškent 
a Ta l lin po t1·1. Ani jednou sklarllJou sa 
n .~ prehllodke nemohli predstAviť mlacl f 
uk1·a jinskl sklAd a tP. ll a. 

P1:ehlladku vo veľkej si eni lnoskov
ského konze1·va túrla otvoril! symfon!C· 
k 9m koncertom, na k tor om skladby mla
dých skladateľov uviedol moskovský 
Státny symfonický orchester [m ladý, no 
schopný kolek ti v, nie identický s Mos· 
kovskou filharmóniou O. Kitajenka ani 
so Státnym symfonickým orchestrom 
ZSSR j. Svetlanova) so svojou šéfdlrl
gen tkou, národnou umelkyfiou ZSSR Ve
roni kou Dudarovou. Spomedzi štyroch 
predvedených orchestrálnych sklad ieb 
(z husrového koncertu rižského sklada· 
tela E. Straumeho zaznela Jen prvá 
časť) jednoznačne vynikol klavirny kon
cert Vachtanga Kachidzeho, k torého só
lový part vynikajúco preclntesol autor. 
úspech diela by bol býval bezpochyby 
ešte v!ičsi, keby dirigentka bola pocho· 
pila a náleži te uplatnila moderný, zo 

Na spiatočneJ ceste z Jerevanu ~om 
mal teda možnost oboznámiť sa s uvo
dom prehliAdky mlAdých skladaterov, 
k rá tka zastávka na ceste do Jerevanu 
mi poskytla nemenej zaujhnavý a pod
netný záži tok - v legendárnom d1vadle 
na Taganke mal som šťa stie uv1d1eť no
vú, vzrušujúcu Inscenáciu Bre~htovho 
fragmentu Turandot. U nás, myshm, cel
kom neznáme dielo Inscenoval umelec
k ý Séf divad la, jedna z najpodne~ne_i
slcll a najpodnecu júce jšfch osobnos~! su
časného svetové ho divad la ju r ij Ľu bnnov 
v spol upr{Jcl s režisérom jeflmom ~u
čerom . Nepr isWcha ml hodnotiť S\;émc
kú podobu toh to predstavenia, no ne: 
môžem nespomenúť jeden bezpochyby 1 
pre nás podnetný jeho aspekt - in teg
rólnou súcastou celej javiskovej kon 
cepcie a vyznenia diela je hudba Alfreda 
Schnittkeho. Sty1·i dni po nesmierne su
gestfvnom uveden! jeho kl avirneho kon· 
ce1·tu, k(orý sme počuli v Bratislave na 
úvod Dni sovietskej kultúry 1980, spo· 
znal som noví1 podobu Schnittkeho skiA
claterskej osobnosti. Vychádzajúc z úplne 
modernej koncepcie Turandot ako ak
tuálnej morality, čo aj situovanej v čin
skej scenérl1, naplsal Schn lttke hudbu, 
ktorej z!lkladný duktus má korene vo 
voice bande, džeze l mod e1·nej po?ulár· 
nej hudbe. jeho scénická kompozic1a ob
sahuje niekoľko vynlka júclch songov 
[večná škoda, že Ich už nemohol Inter
pretovať Vlodlmi l' Vysockl j, no aj o jeho 
111ternantovl F. Antlpovovl treba hovoriť 
Jen slovami veľkého uznania l a zborov. 
To u takého talentovaného skladatera, 
ako je Schn!ttke, nie je ni c'! mimoJ•iad
ne, chcel by som však upozorniť na to, 
že styk s "úžitkovou" hudbou - v so· 
vietskej hudbe ostatne patriaci k na jlep
šej tracl !cll, ako v ieme z biografií ta
kých sk ladatefov ako Sergej Prokofiev 
a Dmitrij Sostakov ič - vel mi zretefne 
pomáha výrazovo obohacovať a "sprf
tomfiovaf" aj "absolútnu" hudbu najvý
rH znejšich osobnost! strednej a m!Rde! 
generácie sovietskej hudby. Pd pad _mos· 
kovskej Turandot ml pripomenu l , ze to, 
čo som v máji 1980 zažil v Tbilisi na 
predstaveniach ShAkespea rovho Richar
da Tlf . ft Brechtovho Kaukazského k rie
dového kruhu, nebolo ojedinelé a náhod
né. K týmto predstaveniam sl režisér Ro
man Stu l·lo prizval ako skladateľa svoj
ho p1·iatera a spolnprncovnfka Glju Kan
čc l iho [ Stut·lo s Ka n čelim medzičasom 
l nsc:enova 11 a j v za lwaničf , Anglicku a 
NSR). k torý mu naplsal ve fm i funkčnú. 
obe p1·edstavenln ry tmicky l formovo 
cl ynamlzu júcu huclbu . Poznanie tejto 
stránky Kančelillo lvorby umožňuje lep
sie pochopiť, v čom je - podobne ako 
u Schnittk eho - strhujúci .. drive" jeho 
symfonickej hudby. Nejde však l en o 
dvoch zaujlmavých skladate fov a pod· 
nety, ktoré zo symbiózy divad la a hud· 
by plynú pre oba druhy umenia. Ide 
ml skOr o to, že takáto forma vzájom
ného Inovovania scénického a hudobného 
prejavu a prlklon našich súčasných skla-
datefov k .,hudbe všedného d11a", vy jad
rujúce! pulz našej doby a cften!e naj· 
mä mladej generácie, by mohli byť ak
tuálne aj u nás. 

LADISLAV MOKRí 

Osemdesiatiny 
Ernesta Kfenka 

uviedla nemecká opera v Prahe roku 1938, no po dvoch r ep
rizach ju musela stiahnu ť z repertoáru. Ked Hitler obsadil 
Rak(lsko, emigroval Ki'enek cez Londýn do USA a roku 1945 
prija l americké štátne občianstvo. O dva roky neskôr sa na· 
tr va lo usadil v Los Angeles. 
Kľenek pf5e eseje o hudbe. robi r ()zne vyznania, vydáva 

casté svedectvá o svojich názoroch. Nerád sa podriaďuje jed
nému smeru alebo jednej tendencii ; vol! hudobné prostried
ky podľa toho, ako momentá lne c!ti, čo momentálne uznáva, 
k čomu sa priklá11a. jeho životopisci spomínajú dvesto skla
dieb, medzi nim i 14 opier, 5 symfónii, rad k lavfrnych koncer
tov, sláčikové kvartetá, vera zborových a piest'íových diel. 
Odbornlci sa zhodujú, že metamorfózy "štýlov" 20. storočia, 
čl lepšie povedané názorových zvratov a rôznych estetických 
p1•ogramov sa odr áža jú vo vývoji Kfenkovho umeleckého vy
znania. Nájdeme u neho l návraty k tonaltte, k jednod uchosti , 
k všednej filowfl l, a le l tl l olu komplikované a f ilozofi cky i n· 
k li nu júce aZ k mysticizmu. ]cho tvorba s'a u nás pomerne 
mA lo hrá, nem<i tu doteroz zasv1itených znalcov, hoci by iste 
sttilo Zil pozornosť s tretnúť sn ročn e verejne aspoň s 3- 4 
sl<lu<l lmmi a v nejakom d lhoclo iJom pláne sa vyrovna ť s jeho 
~pič l<ovymi opusmi. Prihová1·a sa za to l okolnosť, že Ki'enek 
často vystupoval proti ľa s izmu, prejnvoval SVOj humanitný MÍ
zorov9 zdklacl a neslúZi l vyslovene dogmá m kra jne modernls· 
tlckých tendencií. z. N. 

Celý hudobn9 svet si pripomenul jubileum tohto "kompo
nu júccho filozÓfa a filozofuJúCe ho sklada te ra". Najskór sa 
stal radikálny m stúpencom dvanásťtónovej techniky a dôklild· 
ným znalcom tvorby ScMnberga, Berga a Weberna. Svetový 
úspech dosiahol džezovou oper ou )ony vyhráva, ktorú uviedli 
roku 1927 v Lipsku. Operu povýšili niektoré operné scény na 
módu A v k rAtkom č11se ju uviedlo viac ako 100 divadiel. Roku 
HJ21 sa oZnuil !l Annou Mahlerovou, dcét•ou Gustáva Mahlera 
a onedl ho -;a stal Asisten tom Paula Bekker a na vtedy progrr.· 
sivnyc ll ~cép 11c ll v Kasseli a Wieslladene. Roku 1928 sa presťa
hoval· clo VIedne, žil tu ako slohodný umelec a navštevovAl 
p ravide lne prccln ť:lšky Kar la Kmussa . Ma nzc lstvo netrvalo dlho, 
neskôl' sa oženi l s he1·ečkou Berlou Hermannovou. Po nastúpe· 
nf Hitler~ k rnocl dostali sa jeho skladby do zoznamu Zllkázo
ných diel, sklada tef na to odpovedal operou Karol V., k torú 

Zo zahraničia 
V Budapeill sa uskutoč nila medzin6· 

rodn6 sút'af inltrumentalislov-flaulistov, 
hr6čov na lesn~ roh a violončelistov. 
Z flautistov l. cenu zlskala Japonka 
Mikami Akiko, o 2. a 3. miesto sa pode
lili Kanaďan Robert Langevin, Maria 
Goldschmldtov6 (NDR) a Maďarka Eri
ka Sebäkov6. V sút'ali hornistov porota 
pnú cenu neudelil&, druhú cenu elt 
aequo zfskall domáci súťažiaci Imre Ma· 
gyari a János Mészáros, tretie miesto oh• 
sadil maďarsk~ súťažiaci Bat·nabás Ku· 
blna a Erich Markwart z NDR. Vif11:r.· 
sivo v súťaži violončelistov si do Ft:an· 
cúzska odnUa Yvan Chlffoleau, na ďal· 
lieh miestach sa umiestnili Alexander 
Baille z Anglicka a Ulrike Schiiferovi 
(NSR) . Ve rk~ úspech u obecenstva mal 
československ~ zéstupca Jii'i Hoiek, kto· 
rý na koncerte finalistov predniesol Ovo· 
fákov violončelový koncert. 

Pod mottom ,.Satie-Saison 80/81" je ve
novaná tohtoročná koncertná sezóna v 
Ziirlchu dielu Erika Satleho (1886-
1925 ). Na pred vedeniach jeho diel u 
podiefajú tamojliie hudobné inlititúcie, 
rad divadiel, komorn6 a orchestrálne sú· 
bor y. Okrem iného bude pt•edvedený ba· 
let " Parade" pod l a libreta )eana Coc· 
teaua, klavfrne diela budft interpretovať 
Aldo Ciccolini a Werner Bärtschi, usku
točnili sa tiel premiéry doslaf neuverej· 
nen~ch diel, ktoré boli predned6vnom 
objavené. 

J, ipské nakladatefstvu Reclam vydaJu 
v tomto roku v preklade knihu o Dmitd
jovi Sustakovičovi od poľského autura 
Krzysztol'a Meyera. Tento polsk~ skla· 
dater bol od r. 1964 v pracovnom i pda
tefskom styku so Sostakovičom až do 
jeho smrti. Zivot a dielo D. Sostakovi t a 
je s vefkou znalosťou množstva konkret
nych faktov cilllvn zasadené do spolu· 
čenských pomerov, kniha obsahuje mnuf.· 
sivo faktov a ce nných dokumentov. Je 
vybavená prehfadnými registrami a sú· 
pil(lrn doterajiej lilet·atúry o skladala• 
rov i. 

Cenou Sergeja Kusevického za gramu· 
tónové nahrávky skladieb li júcich skla
daterov boli porotou International Re· 
cord Crilics Award 1980 odmenené na· 
hrávky diel Ariberta Reímanna " Lear" 
a Lucie Dlugoszewskej .,Fire Fragile 
Flight". Touto cenou bola po prvý ru 
odmenená žena-skladatefke. 

V Trussingene sa konalo prvé európ· 
ske sympózium hr y na lesný roh. Oko· 
lo 200 účastnikov sympózia sa dôkladne 
venovalo ' tomuto nást roju. účastníci si 
vypoču li viacero nových skladieb a priam 
z muzikologických pozícU hodnotili u· 
melecké a estetické moi nosti nbtroje. 

V Haydnovom dome vo Viedni spri· 
stupnili IO. októbra časť priestorov va• 
novaných ). Brahmsovi, kde je inlitalft• 
van6 stála expozícia dokumentov o ti• 
vote a diele tohto skladatefa. 

Opera Richarda Straussa Intermezzo 
vyila prv~ raz ne gramofónovej platni. 
Nahrala ju firma Electrola v spolupráci 
s Bavorským rozhlasom. Sólistami sú Lu· 
cia Poppnvá, Adolf Dallapozza a Dietricll 
Fischer·Dieskau, Symfonický orchester 
Bavorského rozhlasu • diriguje Wolfgana 
Sawalllsch, 

V Stockholme budú v diioch 13.-22. 
febJ•uára zborové slévnosti. Zúčastnia sa 
na nich o. i. zborové telesá z Bulharska, 
Anglicka, Flnska, Maďarska, Švédska a 
Kuby. Usporiadatelia vyu! ljú festival at 
k oboznámeniu sa so livédskou rudo· 
vou hudbou, dom6cim kompozičným z6· 
zemfm, s vlastnou zborovou tvorbou a 
interpretáciou. 

Vzácne lutny e husle slávneho ham· 
bor ského nhtroj6ra Joachima Tielkehft 
(1841-1719) má vo svojich zbierkach 
hamburské M6zeum umenia a remesla. 
Vystavenh:h jP. tn 30 expnnátov z orl· 
bli!ne 140 zn6mych Tielkeho n6slrojov. 

Najnovšie dielo sklodatera NDR Ern• 
sta Hermanna Meyera .,Sinfonietta 1980" 
zaznelo premiérovo 13. ll. v Paláci kul• 
túry v DrUďenoch za osobnej pritom· 
nosti skladatera. Skladba vznikla na ob· 
jedn6vku drážďanskej Staatskapelle a 
bola naituduvaná léfdlrlgentom Herber· 
tom Blomstedtom k naslávajúclm 75. na· 
rodenln6m skladatera. 

Gewandhausurchester Lipsk'O je od po
lovice novembra na koncertnom turné v 
Holandsku, Belgicku, Francúzsku a Svaj· 
čiarsku. Pod taktovkou léfdirigenta Kur· 
ta Masura uskutočn ( v týchto it6toch 15 
koncertov. 

V Gere sa uskutočnil 2. ročník BlchG• 
vých dní v NDR. Myllienka uskuto!no· 
vať v najJ•ozličnejifch mest6ch NDR ma• 
lé festivaly spojeué s menom J. S. Ba. 
cha 11a stávaj6 tradfciou. V Gere na ity. 
roch koJH:erloch sa zúčastnilo vyie 3511 
poslucháčov, 



Jubilant 

Päťdesiatnik 

ŠTEFAN JANČI 
Uplatnenie basovóho buffo odboru v zá· 

bore ži veJ operneJ dramaturgie je bohaté. 
Ak :;a herecká schopnosť kresby figúrok, 
zm y~r. l pre ostro črtanú charakteristiku 
Jl<t malom priestor e, dar humoru a cha· 
ľilk t erlsti ck9 h lasov9 materiál snúbia na· 
v ySt: s v9razn9m, zaoblenejš!m javisko· 
v ym zja~om - je na svete buffo bas. Vo 
ve ľk ých opern9ch plátnach vytvár a úči n· 
n y kontrast k litansk9m hrdinom i za· 
snlvan9m záfúbencom, v nejednom pr!· 
pa<l e splieta in t rigy, ktoré takmer vždy 
ne vy idú, pr i náša na javisko pohyb, 
(tsmevnosf. pohodu, ale aj efekt detailu, 
nads(t dzky a rytmick9 prvok, často dosť 
k·o ntrastu júcl s fyzi kom jeho nosltera. 

V~etky ti eto konštatovani a zmestia sa 
do nojmu, k tor9 v opere SND reprezentu
je š tefan janči. Už jeho vstup na oper· 
n6 javisko zasr ša l nekažd.odennou komi· 

Jčoit. V jeCl neJ zo svojicli prvýct:i· il!oli 
v skol skom divadielku VSMU - v po· 
stave obrovité ho Tr ivalena z Fol prech· 
tovej Lásky hry osudnej - hral s ta· 
kou vervou, že po jeho prvom výstupe 
zosta la na šikmine riadna diera, do k to· 
rcj postupne popada li všetc i účlnkujií· 
ci. Byva19 sólista SĽUK-u a č len spevo
hry NoveJ scény stal sa sólistom SND 
v r oku 1968. Prvé sezóny, nesúce sa v 
znamen! klasického repet·toáru, priniesli 
mu pekné voká lne pr!ležitostl typu Oro· 
vesa z Normy, ministra z Fldelia, Elvl ra 
z Hllndlovho Xerxa a predovšetk9m Ros· 
sinlho Barto\a, ku ktorému v priebehu 
r okov pribudol aj Bartolo Mozartov a 
Paislellov. Ku k lasickému speváckemu 
buffo partu vracia sa neskôr Don Pas· 
qualom a v inej podobe aj Varlaamom 
z Borisa Godunova. Výr azné sú Jončiho 
postavy z diel pôvodnej opernej tvor by 
- bar ón Krug (Biela nemoc ), vladyka 
Bogat (Svlltopluk), Lehotsk9 (Jur o Já· 
noš!k ), Car odejn!k (Martin a slnko ), 
správca väznice (Vzk riesenie), 0\eľ\ 
(Kr(l tňava), Arlstid Kr ál (Tanec nad p la· 
t!om) . • . Ale R,re nás, 'čo chodi me do 
opery, aj nesvlato'čne, je Stefan J a n či 
pr edovšetk ým "našim" kostolnikom v 
Tosce, Benottom a Alclndor om v Bohé
me, Frazlerom v Gcl·shwinovl . . . BD 

K Mesiacu ČSSP 
V Zrkacllovej sieni Primnciálneho pa· 

láca v Bratislave vystúpilo (4. novem· 
bra) Lysenkovo kvarteto, ktorého členmi 
sú: Anatolij Baženov - I. }\usle, Boril 
Skvorcov - II. husle, Jurij CholodoY -
vio la, Leontij Krasnoiček - violončelo. 
Kyjevskí umelci sa v úvodnej časti pro· 
gramu predstavili 4. sláčikovým kvarte· 
tom Arkadija Filipenka. Z tohto diela 
si však posl ucháč neurobil obt·az o sú· 
časnej ukrajinskej kompozičnej tvorbe, 
no ani o i n terp retačnom umení súboru. 
Využitie ukrajinsk9ch rudových elemen· 
tov neprekročilo rámec púhych citátov, 
resp. už použit9ch myšlienkových fot•mu
lácií. Celá kompozičná sadzba vyr astala 
z r omanticky orientovaných skladobn9ch 
postupov - všeobecne známych, už po· 
čut9ch modelov bez osobnostného vkla· 
du. Pochop1teľne, že také to dielo má do· 
pad l na Interpretáciu, lebo nevyprovo· 
ku je umel cov k osobitému tvorivému mu· 
z ic!rovaniu. Všetko sa pohybuje v ob· 
last! k lišé - naučeného a odpozorova· 
ného prejavu. V pr vej časti programu 
odznelo 1 Sostakovičovo l . sl,čikovi 

nartňD G tlar, ttJ. 111 a t~eslueKt! IIUt• 
hol obdi vovať priam k lasick ú p riehľa4• 
nosf a prostotu f aktút'y, podlo:l:en ú nt• 
smierne vzácnym m yšlienkov?m bohat~ 
stvom. V priebeh u' cel ého diela pr acu jl 
šostakovič s velkýmJ k antablln9ml ob· 
lú km i , k toré transform u je tak v lyric
k ých, ako t v expresívne vyhroten9c h 
úsekoch. V medltat!vnych ča stillch sia ha 
po kontr apunklickej sadzbe v záujme 
hlbokej, vskutku . Introvertnej v9povede. 
je to hudba nesmi erne vrllcna, vyi a l' U• 
je z nej pr avd ivosf a nevšed ná hudobná 
k rása. I In terpretov strhla táto verká 
umelecká v9poved k presvedčivému a 
spontánnemu v9konu. 

O IV. i!eskoslovenskom festivale folklórnych sfiborov v Košiciach 

V Cajkonk6ho 2. 11"/!ikoYom knrtete 
F dur , op. 22 boH zjavné čiastkové In· 
terpreta čné nedostatk y, k toré, pravd a, 
neboli len tecllllického charakteru. Tak, 
ako v oblasti kompozičn ej, tak l v ob· 
!asti inter pretačn ej, žiada sa svojská a 
presvectčivá umelecká výpoveď. V ln· 
t erpretácil jasná št9lová vyh ranenosť, 
n ielen využ!vanl e trad !ci ou veriflkova· 
ných postupov, aj k ed na soUdnej úrov
n l. Určitá koncepčná neu jasnenosť tJO l11. 
clte1ná v celom di ele, čo je velké ne
bezpečenstvo pre ka:ldé komorné te le• 
so, pretože l ti e najdetailnejšie diskre· 
panele podstatne zasahujú do l nterpre· 
tačnej v9povede diela . Napriek t 9mto In
terpretačným výhradám bolo v 2. sláči· 
kovom k vartete Cajkovského i n iekorko 
pôsobivých momentov ( Adagio, Sche1·· 
zo). Cel kovo možno konšťatovaf. že T.v· 
senkovo kvaJ•te to patr! k t ým umelec· 
k ým telesám, ktor9ch doméno u je hud·· 
ba 20. storo·čta. Te to mimoriadne Inte
ligentné komorné te)eso s v9raznýmľ 
umeleck9mi tnd iviclualitaml. Nazdávnm 

Tri r oky sa pripravovali najlepšie čes· 
k uslovenské ama térske fo lklórne súbory 
n a slávnostné pr edstavenie, ktor é pripra
v ili koncom septembra v práve jubilu· 
1úce j metropole východného Slovenska, 
l1ostlteľke účastnikov I V. českosloven
ského festivalu folklórnych súborov v 
Kosiciach. Toto cyklicky sa opakujúce 
pod ujatie, zakotvené v p láne aktivity 
ZUC po XV. zjazde KSC býva Interesant· 
nou a v mnohom poučnou konfrontáciou 
výsledkov práce najlepších amatérskych 
fo lklórnych súborov ~ celej naše j repub· 
liky. Predovšetk9m je to však prejav 
úprimného vzťahu k lradičným kultúr· 
n ym hodnotóm nášho r udu zakotveným 
pevne v estetickom vedomí §lr okých 
más. Najsympatickejšou črtou amatér· 
skeho !ol kl6rneho hnutia je jeho dobro· 
voľná široká 'členská základňa grupujúca 
niekoľko tisíc nadšen9ch ml lovn!kov 
folklórneho umel eckého žánru, z ktorých 
sa zišlo v Košiciach šestnást vybraných 
kolekt!vov, t. J. asi osemsto väčšinou 
mladých ľudí. Ide o ohromne vitálnu 
amatérsku umeleckú 'činnosť, ktorú spá· 

Tance a piesne, 
ako úprimné 
pozdravy 
svojho kraja 
ja siln9 náboj aktivity priCuhu júci rudt 
v&etk9ch generačn ých vrstiev. I deálny 
stav tohto hnutia vytvára skutočnost, 
že medzi estetickým vkusom lnterpt·eta 
u diváka niet tukmet• nijakóho rozd ielu. 
Amatérske fo l klórne hnutie prož!va u nás 
už tridsiato plate výročie svojho trva
nia a umeleckého napr edovania a je 
pevne spo jené s budovatersk ý tn úsi lim 
náSho ľudu od oslobodenia. Oproti minu· 
losll prežíva činnosť fo lklórnych sCibo· 

Doc. dr. jozef Samko, CSc. bou, aby z tej zmesi 
vzišlo vždy ni ečo užlluC· 
né. Dobr á znalos ť an
gličtiny mu umožiiovala 
kontakty s hudobn!kml 
zahranlčn9ml. 

15. 2. 1908 - 23. 11. 1980 

Radšej by sme plsa li 
con gr a tu iazione k bl!z· 
kym narodeniťiäm, ak o l 

nekrológ níiA. rpajestá tom . 
~mrti, k torä prišla akoby 
sforzato. Uprostred pr á· 
r.e, p lánov, nádej! , opo· 
nen tských posudkov, 
C: lánkov pre tlač. Všetky 
iexikograf_ické údaje o 
ži vote tohto rodáka z 
Mojm!t·ovtec (okres Nit· 
1'a ), abso lventa uč ite r
shého ústavu v Modre, 
r taditera mešttansko t 
i\1\o.\y a okresného in· 
spektoru, úra dnlka na 
povc reníctve a riud i teru 
SIIF. redak tora Sloven
skej hudby, puiJ!ic istu n 
~I.Jonna jstra, vysokoškol 
ského docenta na PFUK 
fi VŠMU nl ď. sú zn u jÍillél· 
vé p1·e naše poznanie: 
p r.esvetlču jú o pestrosti 
spoločenskej aktivity 
w mrelého, z ktorej rást· 
li nové a definll!vne hod
noty pod ra toho, koho in
spirovat, komu poradil. 
koho povzbudtl, komu 
da l kus srdca. 

Slovn!kové fakty sa 
pri p!san! nckr ológu 
vždy mieša jú so spom ien
kami vlastnými l so spo· 
mienkami t9ch, ktor! mu 
stáli najbližšie. Zij Cici 
Zia ci zomrelého, kolego
via a poslucháč i z vyso
koško lských učil !š f, b9· 
va l! č l e novia spevokolov, 
ktoré dirigoval , iste do· 
jlmavo by dokresl ili O· 
sobnosť preclovšetk9m 
pedagóga. Nebolo 1'nžk6 
ho pochopi ť, pretože ne· 
patril k fuclom rozpoJte· 
ným a introvertn9m. 
Mnohé deta ily by dopo· 
vedali aj skladatelia, 
spol upracovn!ci SHF, in· 
terprett. K najzaujlma
vejš!m spomienkam pat
ria tie, ktoré objekt!vne 
zachytáva Jír prácu l stra
ten9 obzor, objasihtJ(t na
plnené l pochované túZ· 
hy, dosiahnuté možnosti, 
pr eh ry l mor·á lno vltaz· 
stvá. Generácie hudob
ných pedagógov, pod ra 
mienky mnoh9ch, v žrly 
dozrieva ll v spoclnejš!ch 
pr údoch a tak zomre\9 
viedol neraz nerovn9 

cl itllúg su s k lml utuľsk y nu 
a in tcrpretucnými part· 
nl!nni u~ tým, že tvonvú 
gt:n lulitu romantick y u
c ti cv<:ll ako výnimočnú . 

Keďže pojem osobnosti 
možno definovať ako sú· 
hrn w tentu a spoločen
skej aktivity, potom po· 
diel zomrelého na hu· 
dobne j vzdelanosti nášho 
národu sa dotýka viace· 
rých sfér . Nie je bez v9· 
ZtHimu Samkov obdiv Ko· 
mcnského (na ktorého U· 
pozor i\ u je v dobe politic· 
k y nie na jvhodnejše j}, u 
nás neuskutočnená kon· 
cepcla huclobného gym· 
ná~la alebo účasť na kon· 
grese r . 1938 (v Brati
slave a Trenčia n skych 
Tep llclach ), zameranom 
na novú funkčnosť ľudo· 
vej tvorivosti. Zazname
návame tu pr v9 Sumkov 
kontakt so Z. Ne jedl 9m. 
Kon frontačnú zák taclií u k 
problematike bra tskej 
vzájomnosti Cechov a 
Slovákov mu dali do ve· 
domla už v študentsk 9ch 
rokoch J. Soupal a E. Hu
ta na učiletskom ústave 
v Modre, muzikológ D. 
Orel a estetik M. Novák 
na FFUK, neskôr pracov· 
nfcl Ceskóho hudobného 
fondu a priatelia z un!· 
vet·zH ). Plavec a B. štet!· 
roi\. Najnltl vo funkcii ro· 
daktora Slovenskej hud
by a ri a dite ľa Slovenské· 
ho hudobného fondu rád 
spájal ľud! z českých 
krajov s našimi doved na 
ako malim· farbu s far· 

Vplyv D. Ol'ia na Sa m· 
kovo teoretické myslenie 
sa po štúdiu neprejavil: 
Samka zaujali otázky so· 
cio logické, vzťo h hudob· 
nosti a spoločnosti. Svo
je poznatky a výskum ti · 
moci l v z born !I<U l kn i ž· 
ne (.,lludba a hudot)llusť 
v spoločnosti", 1947 ). 
takže po ča sovom odslu· 
pe uvctlomu jern e si prle· 
kopnít.:kusť jeho zámoru , 
ktorý vyhovovu l nár okom 
!IH doktorskú cl izel'láctu. 
šuml<u pt·ispi ovol clo vl ct· 
cerýc l1 čusopi sov (Soc ro
logický zborník, Huclcbnl 
rozhledy,' Stovcnskií hud· 
bt! , j ednotn;] skola l l clo 
dennej tlače . V r ukopise 
mu ~osl u lit cenná šl(ld la 
o trnavskom pedagógovi 
F. O. Malzenauer ovi. 

šamkovou kandidiít· 
sko u clizert(rciou bo lo 
monogrAf ia o Mikulášovi 

Schneidrovi·Trnavskom 
( ŠHV 1965): už podtitul 
"Pohľad na život a die· 
lo" naznačuje šťastne 
riešenií proporcionalitu 
zložky biogr afickej a 
analytickej. O našom ná· 
r odnom umelcovi máme 
zalial na jpodrobnejšiu 
In formáciu, autor knihy 
však zbiera l nové mate
r iály pre druhé vydanie: 
lenže do vedomia sa mu 
neúprosne vtieral pocit 
nenävratne plynúceho 
času. A to je údel aj 
stru čnejšej monogra [le o 
Jánovi Cl kkorovl ( vyd. 
SVKL 1955 ), ktorá vyslrt 
v sčrll profilov (Suchoň, 
Moyzes, Kardoš, Očenáš , 
jurovský ) predčasne: u
veden! sk ladatelia v tom 
čase zc!ttleka nedorústli 
k vr chol u svoje j tvorivej 
potencie. 

Z povinnosti zachytil 
v nekl-o lógu odraz spalo· 
čenskej reali ty v osudoch 
konkrétneho jedinca ma· 
nom Jozef Samko konstfl · 
l ujem: patr í do de jin hu · 
dobne! výchovy, clo clo· 
jin slovenskej muzlkoió 
gie 11 clo celej povojnove, 
IJudova tc ľs kej atmosfóry 
našej hudobne j kul tú ry. 

JOZEF TVRDOŇ 

rov doležité obdobie kvalitatívnych 
zmien, ako výsledok premys lenej kon· 
cepci e stnr oslllvého mutoclickéiw vode· 
nia amatérskeho folklórneho hnutia na· 
našimi stranlckyml a štá tnyml orgánmi. 
l 'odsl atou tých to kvall tatlvnych zmien 
je postupné presadzovanie profesionálnej 
pri pravenosti umeleckých pracovnikov 
stojacich na čele t9chto ko lektlvov. V 
poslednom čase sa na tejto dôlež.ite j 
strílnke kvality práce súborov podie ľa 
podstutnou mierou Vysoká škola muzrc· 
hých umení v Bratislave, k torá vychová· 
ya pod sturostliv9m vedením doc. Ing. 
Stefana Nosáľa mlad9Ch ambicióznyc ll 
choreogrofov, metod ikov a organizač· 
ných pracovníkov. Hor ší je stav v oblas
ti hudobnej, kde ni et dostatočného poč· 
tu dobre pripravených umeleckých vedú· 
cich hudobných a spevíl ckych zlo~1ek 
sllborov a č l enov dobrých t uctových hu· 
d1eb a or chestrov. 

IV. československý fes tival folklórnych 
súborov v Košicluch vyvrcholil slávnos!· 
uým predstavenhn, kto t•é koncepčne a 
reži jne pripravi la Melánia Nemcová.. Pl'i· 
tomn! diváci sa sta li svedkami vefko· 
lepej ľudovej svadby s účinku júcim i z 
celej našej ~la st!. I n šp lračn9m zdro jom 
tohto režijného nápadu bolo prekrásn" 
stvámenie ča sti svado bn9ch zvykov č l e n
ka mi súbor u Kašava z Lukavy pri Gott· 
waidove. Ostatné vybrané fol klórne ko· 
l ekt fvy prin iesli svadobčanom svojské 
dary: tance a plesne, ako (tprimné po
zdravy svoj ho rod ného kra ja. Súbor Zem· 
plln z Mlcllalovlec sa predstavil svadob· 
n }·m "redov9m tancom'! , súbor Zelezlar 
z Košic svadobným St'di ečkovým ta ncom, 
sllbor stavbár zo Zil i ny ptirovým terchov· 
ským tuncom, Ostravico z Frýdku-Místku 
sliezskymi svadobnými tancami, Tec t1111k 
z B1·atis iavy tnnoi:nými obrúzkami zo Zá· 
horia, Trenčan z Trenčína svojimi tOill· 
peramentn ýml vyhadzovanýml tancami, 
Dimilrovec z 13rulislavy pozdravil sva
dobča nov pastiOI'Si< yl11 "1·edi ku nfm", sú
bor Múnos z Prostejova sl !ll'ými han~c 
hymi ta ncami, Pr áchensk9 súbor zo Str a 
konfc Z<~rlovným i svaciobnými tnncami a 
typickou l:eskou ga jtloi;skou mu,.;ikou, Su. 
l ' l san z Prešova úspešnou "kru cenou" . 
l'artizlín zo Slovenske j J.:upčo ohnivý111r 
cl c~tviuns kymi tunr.nmi a Vycpťi lkovci 2 
Prahy krúsnyml českými ta ncami v pO· 
sobivom spracovaní Zdeilka Lukáša. 

Hlavné ceny IV. československého fcs· 
tlvälu folldórn ych súllot·ov obctržuli šty· 
rl najlepšie ko lektlvy : Kaš11va, Parti zá n, 
Technik a Vycpá lkovrt. 

ALEXANDER MOZJ 

KONKURZ 

sa však, že takmer prázdna Zr kad lová 
sieň PJ·imaclálneho pal áca nepozdvthla 
atmosféru a ani l n te r·p t·etačnú ú r~veľí n ><

šich hostí z Ky jeva. · IB· 

Príležitosť 

pre organistku 
(Dokončenie ~o 4. str.) 

a bezpw slredným spôsobom 
pl'imHlajúc obohatenie - pe>slu
clláčovl z objavu diela a inte t·· 
p1·etovi radosť z kreovania pt·vo· 
t v1u·u. Záverečn9 Marcel Dup ré 
( Intermezzo a Toccata z 2. sym · 
fón le cis mol pre or gun l bol OtliH 
akousi "ot·chestrá lnou freskou" -
v zmysle veľko lepej k lenby diela, 
r esp. jeho časti. Uvod né lnter mi!IZ· 
zo prinieslo záludné r ytmlck6 
kombinácie v spájaní lJ•Iol a duel 
,v ra vej , l pravej r uke a ok tá v v 
ped;á !Óch. Nepravidelná pulzác1a 
vnášala do celku zv láštny nepokof 
a vlnenie - p ričom Eva Kamr l o· . 
V;\ tu Qtläf bola opatrnejšia vo 
vo ľbe tempa. Na druhej stt·arll'! 
ma lo lntermez.zo svoju osobit ú po
eti ckosť a vhod ne vyústilo do 
krásneho hudohného prúdu ro· 
mantl cky chiípanej Toccaty. Kon· 
ce1·t Evy Kamrlovej bol - vrá ta· 
ne dvor.h ná t·oč: ných , zllu j imRvych 
pl'ldRvkov - ukázkou koncentro· 
VRnej . vôle, prerážala v i'iom mu· 
zikAi i ta l n tel'pr·etky, no odhalili sa 
111 jei skromné stretávania s kon· 
certným organom e z toho vypl ý· 
Vlllli r.R opAtrnosf ci báZP.ň . Večer 
mal všAk svoju gJ•adáciu, nR!m!l 
rlruh~ pol ovicA vyznelA umP.lor.kv 
silne a objavne, čo našlo zasi (J· 
Zen9 ohlas v desiat kach mladých 
pos lu cháčov. ktori oceni li s6listki· 
nu decentnosť, umeleckú poctivosť 
a zodpovednosť. -ll· 

Riaditerstvo Oivadla Jozefa Gregora Tajovského " Banskej Bystrici yypisuje 
k o n k u r z na miesto 

DIRIGENTA OPERY 
" Banskej Bystrici. Vyžaduje sa ukončené Yysokoikolaké n dalanie prf•luiného 
smeru alebo dlhoročná operná dirigentsk6 prax. Prlhl6iky na konkur1 po1ie· 
Jajte na adresu: Riaditelstvo DJGT, Nébrežie Duklianskych brdinoY, 81n1k6 
Bystr ica do 31. januára 1981. Termin konkurzu sa oznámi uchédui!om po u&6• 
vierke prlhlUok. 

KONKURZ 
Sloeonský hudobný fond, Ful!tkun 2!1 " Brati1lne pr i j me ' 

samostatného odbot'llého pracovníka Hudobného informačného strediska 
požadované vysokoikolské vzdelanie (odbor .hudobné Yldl) a prax. 
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Ile" 1. Bordun 8' 
J 'ei:ln4r a lunguje v celom ro• 
saltu pedálu. Organ je v dokoo 
nalom poriadku, laden ie dokPD.• 
čiU 25. októbra t. r. k liplnet 
s poko jnos ti. 

1. Pl'incipal 8' dreven ý kryt, pridanf r ok u 
1928 na pomocnej ku~elkovej 
vzduš nfc l, pripojenej k me· 
c hanickej traktúre. 

V MALOM EVANJEI,ICKOM 
KOSTOLE V BRATISLAVE 

velká oktáva má dreven é, 
od Gis plštaly so zinkovými 
ozvučnlcami, signovaná "gis 
8", na cfnovom c slgnatúrB 
"c 8 prin ", na nohe "C/54" 

PEDAL C-d1, pôvodne C-f 
10. Violon 8' - d reven ý 

Vieme zatla! len o dvo ch o
pravách: o Bedná.rove j okolcr 
roku 1928 a Markušlčovej v ro· 
ku 1944. Stefan Markušlc v Kar· 
!ovej Vsi organ len vyčistil a 
v yladil, Bednárova práca sa 
však dotkla a) dls pozlcle. Pre
dovšetkým nahradil chýbajúc i 
prospekt, rekvfrovaný na voj• 
nové účely r. 1917, odreza l Fu
garu 4' na Kvintu 2 2/3', čo sa 
m u nadmieru podar ilo, rozslril 
pf;ldá lovú klávesnicu a zmoder
n izoval hracf stOl. Nie celkom 
sa vydaril pr ldaný Bordun 8'• 
k torý znie pomerne ticho, ako· 
by priškrtene. Zdá sa, ?:e po
mocná. vzduš ntca l t•eglstrovan9 
ventil sú trochu poddimenzova
né. Dnes sl myslíme, že by sa 
lu bola overa lepš ie u pla tni la 
S~peroktá.va 2' , ktorá b y "kry• 
la aj Kvintu, pravda, p red pol~ 
storočím panovalt celkom Iné 
n ázory. 

8. llohlfltlte 8' ll. Oklúv Bas 8' - drevený 
Malý evanjelický k ostol v 

Brati slave na rohu P11nenske l 
a L ) cejne j ulice postavili sl ve
r ia c i sloven s ke j a ma ďarskeJ 
n ltrodnostl v rokoch 1777-
1778. Terajši orga n sl obstara· 
li pravdepodobne pri p ril eži
tostí stého v'ýročia pos viac ky 
cht•á.mu. Bližšie os vetlenie pro
venien cie o rgana bude možné 
pÔdlif až po spr!stupnen! zbo· 
ruvé ho a rch fvu. 

Saš kov hra cr s tOJ bol pri väč· 
šej oprave, spojeneJ s rozsire
nim ot·gana, niekedy okolo t'O· 
ku 1928 zmotl e rn fzova n 9 a u 
p ravený bratis la vským organll· 
rom Kon~tantlnom Bedn árom. 
Bednár sa vyuč il u Vincenta 
Možného, ktorého dleliíu v Bnt· 
t is lave prevzal v roku 1915, 
Možný ( Mozs ny) zas bol žia
kom Sašl<ov'ým. Upros tred hra
cieho s tolu, kde býva firemný 
štftok, vldfme v doske ú zky po· 
rllhovastý výrP.Z s Indikáto rom 
plnenia mechov. Pri plnom me
chu je otvo r biely, pri pokle
s e magazfnu sa objavuje l:lerna 
farba. 

Flauta dutá m[t ve rk ú ol<ti.'i 
vu spoločnú s Princ lpálom 

l 2. Sub Ba s 16' - drevený kryt 

Povod ne ll· , dnes 12· regls
t rov9 o t·gan zás uvkovej sóstnvy 
s mechan ickou trak túrou má 
Sil mos ta Iný h rací stôl vstavaný 
do balust rád y empory. Mec hy 
sú umiestnené bezpros lredne 
ZH organom a v rámci gene t·á l
ne j uj.)ravy nástroja boli práve 
v ystrojen é nehlučným ele ktrlc· 
k í•n1 čerpadlom . 

l'liťdiel n y plochý pr os pekt 

Dlspoz!ciu uvediem v poradi 
r eg istrov na vzdušn lclach: 

MANUÁL C-f3 
1. Prin cipal 4' 

v prospekte nah radený po 
rekvlrácil zinkovými tJ išťala
ml 

2. Kvmta 2 2 3' 
pdvod ne Fu.~flra 4', odreza
ná v rok u 1928. Na pfšťale C 
vyryté ,.[ug. c" 

3. Mixtura 3 X 2' 
pôvodne dvojradová : 2' ll 3', 
treti r ad prid an ý roku l928, 
c 2 2/3' 

4. Amabllls 4' 
Fla u ta ľúbezná. Veľká ok lá· 
va má d t•evené pfš f11ly, od 
c cfnové, signovaná 
.,C/Amab." 

5. Ga mb<t 8' 
5 najvličšfcll p iš ťal zinkové 
kryty, 7 ďalšieh zinkové na 
c lnových nohách, od c cfno
vé, signovaná: .,C/Gam bal 
Press l>", tnB jú f t•enu lum, od 
gi s p!s ťaly lievikovi te roz§!
rené l 

6. So lic lona l 8' 

Pedúlovú s poJku zhotovil 

Osobltne sa tu treba zmtenU 
o G1tmbe, ktorá - ako sa o 
nej bol vyJadr11 svo jho času dr. 
Ľ. Rajter - .,Je ozaj krásna .. 
Nie je an! chudá, ant ost rá". 
Zatial, 'čo väčšina organárov 
stava 111 Gamby cylindrické, ba 
a j kónické, špica té, Saš ko icl:i 
staval často liev ikovite rozsť· 
rené. 

AJ keď nám zatial chýba p!4 
somný dô kaz o proven1enc11 ot~ 
g11na, n emôže byť najmenšícli 
pochybnost( o tom, že je to 
produkt šaškovskeJ d ielne v 
Brezovej pod Bradlom. I ste~ 
Marttn Sas l<o mal vtedy už v v· 
še 70 rokov, a le pomáhal mu 
n a Jmladš! s yn Jiín, nal'Odený 
roku 1843. Okrem typlckébo 
prospektu, dobov.e j dlspozlcie a 
celého zariadenia, hovoria za 
Saškovcov jednoznačne signa
túry na uveden ých p!šfalácb. 
Za rozhodujúce považujeme zá
znamy n11 pfšťalách c Gamb1, 
a Sallcionálu 8', so sk ratkolf 
m iesta ur.čenla Pressb. =- Bra -

tvoria tri veže so spojovac!m l 
pol iami. Okra jové veže preV\'· 
Šll)t't st rednú o jedn u tretinu a 
su ukončené segmentovým tym
pllnom, stredná vsak trojuhol
nfko vým st!tom. Plšťaly VO ve
Žl!tCh sú us poriadané sym etrie· 
k y - upt•ostred najvyššie, v 
spoJovacích poliach, ukonče
n ych segmen tovou rfmsou , na· 
r 1:1slajú píšťaly od slredu sme
rom k okra jom v rytme 5-6-7-6-
-5. Nohy piš ťal v s l t'e!.htej veži 
a v pr!lahlých spo jovaclch po· 
Ha ch s ú rovnako vysoké, pre to 
Ich láblá ležia v jednej rovine, 
len v okrajových vežiach kl e
sa ju a vracajú sa do tej to ro
v ln y vo forme písmena V. jed
notlivé prosp e l<tovú po ll a odde
Ju j(t ka nclova né plla stre. Ho r · 
né konce piS ťctl vo vežiach kry· 
jú po lkt•uiJové pozlátené listy, 
m u.l klorý ml s Ct drélpérle s or -
7H1011Jntom ruže s li s tami. ·Rfm· 
s y zdobia pozlátené aplikované 
o rnnmen ty, ty pické p t·e Saš ko· 
v u dielňu. 

velká oktáva drevené kryty, 
od c c lnové píšťaly, slgnat(l· 
ra na ozvuč nicl .,c Sol 63 

Obnovený. Sdk ov o rga n v malom ev. a. v. kostole v Bratislave. 
· Snfmka: O. Gergely! 

tislava. · 
OTMAR GERGELY! 

K hudobneJ histórii Trnavy 
v období klasicizmu 

( Dokonče n ie z l. str.) 

kon.:ervatória v Prahe (Weber pos lal 
skole p1·vé smer ni ce v9uky) , svedčia o 
zodp ovednom prístu pe zaInteresovan ý ch 
k čin nosti novoza ložn ef Hudobnej š ko ly. 

Dva roky pred za ložen!m trnavského 
Hudobného spo lku a Mostskej h udobnej 
š koly dosta l<l Trnnva a J s tálu divadeln ú 
budovu. Divadelný ž ivot mes ta tnlt l uZ 
s voj u dávnu trad!c lu, ktot·ej základy eš te 
v 17. storoči polozili a potom ju a j roz· 
'Vfj il ll predovšetk 9m jczu1ll. Ic h zásluhou 
sa v Trnave sL\stavne uvádzali d ivadelné 
hry, pri ktorých nechýbala a ni hlldobnn 
z ložka. Nová etap11 r ozvoja dlvadeln lctva 
v Trna ve sa s pá jala , pochopitelne, s 
o tvoren!m stálej d ivadelnej budovy, kto
rú slávnostn e s pr lstupn ill verejnosti d fía 
26. decembra 1831. Hned v nas ledu jú· 
c lch rokoch 1832- 1834 sl divadlo prena· 
jala spoločnos ť Daniela Mangoldta. Jef 
60-členný s úbor p redviedol počas svoj
h o tmavskébo ítčinkovama a ž 23 pred
stavenť. Olcrem činohier boli na progra · 
m e aj opery, napr. Barbier zo Sevilly, 
Carostr elec , Fra Dia vollo 11 1. Treba po· 
znamena ť, že p osledn/l z menovaných 
opier bo la v 'ľrnave uveden á dokonca 
tt ž štyrl roky po parížskej pre mlé t•e. 

Pre dokreslenie m oza iky h udo bného žl
"Vota Trnavy zmieneného ohdobla, n emož· 
n o opomemH ani hudobné podujatia ty
pu 11kadém lt, konce r tov, plesy, tanečné 
zábAvy, domáca pes tovanie ln tdby a pod., 
nn k torých bezpoch yby zaznievali svet
s ké kompoz!cia - komorné diela, soná· 
ty, variácie, dtverllmen tá , sin ľónle, sy m· 
f6n le, k oncerty, t ance a ďa lšie skla d· 
b y -, ktoré sú súča sťou vzácneJ zbierky 
hudobn!u trn avsk ého dómu. 

)edlnečn9m je prfspevok v Tr nave pO· 
sob ta ceho tl11člara Václava jeHnka. V ro
ku .. 1808, teda 12 rokov po prvom vy
dan! textove j p redlohy diela, vydal V. Je
Hnek n a Slovensku zati11f ojedinelé vy
danie textovej č11s t l skladby Joseph!! 
Haydna · .,Die s leben letzten Worte unse· 
res EJ·l tlset•s am Kreuze". Titulný list tr· 
navského vydania obsahuje navyše aj 
c ennú Inform áciu o tom, že t oto Hayd· 
novo dielo bolo predvá.dzané každoro'č
n e v .,Milltär -Inv&llden -Hauses :zu Tyr
na u". 

Nemožno napokon nespomenúť, že Tr· 
na va bola tiež mestom výroby hudob ných 
nástrojov. Dlhú trad!clu tu mala hlavne 
výroba organov, ktorá sa tradovala od 
polovice 16. s iorof:!a. V 18. storoč! t u 
pracovBII o rg anárl Ján Negele a Martin 
Zot•kovsk'ý. V Trnave sa usadil a v t•oku 
1776 bo l dokonca prijatý za trnavského 
mes ťa n a mohučský organár Valent!n Ar· 
nolcl. Orgnná rs ku t rad!clu Tr navy ďalej 
rozvlfal na prelome 18. a 19. storočia 
lot e! Al'nolcl_, DARINA M~DRA 

Národný umelec 

Vítezslav Novák 
Nlekolko pozn ámok k 110. výročiu narodenia 

• 
MAioktor~ osobnos t naše j a lebo svetoveJ hudby pre~l a toľ

k ými metamor[ózami záujmov, kultu, diskuslf l vášnivého 
odmietania ako Vlt!!zslav Nová k. 

Pravda, niektoré jeho diela n ezmizli ni kdy z koncertných 
p ódi! a lt:: IJo rozhlAsových vin. Ra<J posliH:hdi:ov nas ef lntLI 1lv· 
m llovnej verejnos ti pozná jeho Slovácku suitu, s tá le sa hrajú 
ve ľké orchestráln e diela , ako symfonické básne v Tatrách, 
O večnej túžbe alelio juhočeská suita. V povedomf k lav1· 
ristov žiJú Plesne zimných noel, Soná.ta Eroica , mo numentál· 
ny cyklus Pa n, no zriedkakedy pre svoju enormn ú ná1·očnosť 
predvádzaný. Z komornej hudby su n aJ ~astc!sie hrá ll. s lli 
čikové kvar teto D dn t·, op. 35, Ucž niektoré plesne vypli'la
jú snahy stredoškolských a vysokoš kols kýc ll pedagógov. 
Horš te stí na tom Novákove vynikajúce zbory, lebo hlavne 
m užská z ložka n a!lf ch amatérs kych s peváckych ztlt•užcni tr· 
placa úbytko m nie je schopná vždy na zodpovecla júceJ výSke 
reprodu kovať !ch náročné par ty. No aj renomované s pevác
ke zd ru ženia s vys pelou trad lc iou, hlavn e českej provenlen· 
clo, obchádzajú v mene janáčka a súčasných a u torov Nová· 
kov odkaz, bez ktorého pohlad n a zborov(t tvorbu hlavne 
mužskú a Cllpella je s kreslen ý. Mlad i klaviri st i na t:SU poznajú 
ni ektoré t a sli cyk lu Mlád!, a lebo na konzervatóriách cyklus 
Mti j máJ č i niektor ú zo 6 sonat!n. 

Al e to je asi všetko z .Novákovho diela, čo sa objavuje 
v pos led n ýc h rokoch v sfére záujmov 1 učebných osnov n áš ho 
profcslOIHtlneho hudobného ž tvo ta. )o to za los tne má lo, ak 
uváži me, že Nová k skompoMvai do 162 čislovaných skladieb 
( nepočítajúc do toho úpravy a Inš tru me ntácie klav!rnych , 
vokál n ych a organo vých die l J. z ktorých najmenej polovi
cu tvoria skladby dokladajúce úspešne viacvrs tvový sklada
te rov od kaz. Reallsllckejš le je vš ak položlt s i otázku, pre 
čo doš lo k tomuto posunu v r ecepcii Nová kovho odkazu a 
aké s ú la tentn é mo~nostl adekvátne ho obratu. 

Vltčzslllv Novák, narodený v juhočeskej Kame nici nad Lf· 
po u 5. decembra 1870 v rodi ne leká ra - rudomlla , p r iš iel 
p omerne skoro do Prahy, k de študoval v kompozične J tri ede 
Antonfna DvoMka. Z južn ých Ciech sl odniesol s pomienky 
hlavne na ) indi' ic hťiv Hradec, kde š tud oval na gy mnázi u 
a kde uč!teT h udby VIlém Pojman živil jeho lásku k hudbe 
pod prlzmou roman tlzujúcich prlstupov v m etóde 1 estetike. 
Po rodinných pe ripetiach - smr t otca, nut nost sta t'Hf sa o 
matku a sestr u, dávat hodiny teórie a td . - študoval práva 
a filozofiu, a le zvttaz!lo konzervutórium so svojou majstrov· 
skou triedou p od vplyvom velkej osobnosti An tonťna Dvo
i'á ko l'l v rovnocenn e j konkurenc ii s )ose[om Sukom, o štyri 
r oky m lad š !m. Mlad~ Novák sa roky Inš piroval najrôzne j
š hn i romanti kmi, medzi k torými dominovali mená Llszt, 
Grleg, Cajkovsklj, Schumann, Brahms a zo všetkých naj
menej Dvorá k, hoci sl ho azda zo všetk9ch ctil najviac. 

V roku 1896 spozna l 26· 1'0Čný sk ladateľ zá sluhou svojho 
priatela z pražsk~ch š t tldll Rudolfa Reis slga , neskôr zbo1·· 
majs tra brnenského sp evác keho spolku Beseda brnen ská, 
valašské Velké Karlovice. 

Juhočech, odchovaný pražským! hudobnými salónmi a 
kul túrn ym mestským ruchom, nachádza v n6ruč! val ašsk ej 
prlt·ody znejúci živý folklór so š týlovým životom tamojš ích 
obyvatelo v, a poznáva súčasne mladú speváčku joseHnu ja
vilrkovú , čerstvú ab)lolvent ku viedenského konzervatória. Tie· 
to orázd nin v predurču j (t Novákov umolcc:ký vývoj . 

'( Prahe sa pú~to do štúdia Erbenových, Suštlových, Bar 
toš ových l Iných Tuctových zbie rok a komponuje di e lA ood 
ohlasom tohto pozadia. Teda n iri P. n ~uh lektlv i s tl • kv Z'"" ·· .t 
ll.~ P.iets liov9, C:!(klUS Pobádka Sl'd&e j . Javfukove), ale p,re• 

d ovšetkým klavfrne kvin teto a m ol, Pfsnlčky na s lová l1H 
dovej p oézie moravskej s to ja v záhlaví strmej vývojovef eo~ 
poc hy, v p r iebe hu kto rej počas dalš1ch desiatich rokov do• 
mlnuJú ve l'ké diela komomé, zborové, klavlrne, orchestrá lne 
1 kantátové. Počas celých desat rokov cestúval Novák na 
Valašsko, odkiar podnikal cesty za poznanfm na moravskl!l 
Slovácko a n a Slo ven sko, kde s l obJúbll ako aktfvny tu!'is ta 
a vášnivý a risku júc! horolezec Vysoké Tatry. Dokázal hfa• 
dat tnš plráclu uprostred lesov, hôt• .a vôd práve tak milo• 
vaného Slovenska, ako nap r iklad romantického kúta juhoo 
západne j Moravy v BHove pri Znojme. 

Len tak mohlt vzniknúť d iela, ktorým mnohf zo súčasnf. 
kov, ktor! n epochopili jeho štýl života, nerozumeli. Od r oku 
1910 sa datuje vzn1k monumentálnych diel , k toré spadalt do 
obdobia nás tupu mladeJ skladatelskej generácie , ktorá, okrem 
jeho žiako v, hľada la podnety v.o vtedajšej súčasnej m ladej 
avantgarde, a lu zač!najú prvé rozpory v uznávanf Novák~· 
vých hodnôt. Sám s kladatel k tomu p r is pel ni~ktorýmt ča• 
sovo náročnými die lam!, ktoré boli nám etovo odťažité ob· 
doblu dvadsiatych rokov. 

Ako vl as tné zh udobnenle Svatebnfch koši !, tak l!bretá šty• 
roch opier Zvfkovský rarášek, Karlštejn , Lucem11 a hlavne 
Dl!duv odkaz nemohli napriek krásnej hud be konkurovať do• 
bov ým hudobným tre ndom a ]anáčkqvým operám! Pr!chá• 
dza však čas velkého účtovania a Novák sa na i~om aka 
61-64-ročn ý zúčastúuje hotllnovou voká.lnou Podzimn l sym• 
fónlou, ktorou rázne a vel koryso ukonču je predc hádzajúcu éru , 

Ale to už je dávno obdobie, kedy rastie Nováková p ecla• 
gogtcká autorlla , kedy za nfm do Pr ahy p~:ichlíd zajli do• 
kon ra br n cns kl júnačkovl 2lac l, aby v jeho me tóde naš li 
s lobodu a poriadok, systém l volnost Inš pirácie. Na prelo~ 
me 20. a 30. ro kov n achádzajú mlad! s lovensk! skladatelia 
v jeho osobe vzor českého sklada tera, ktorému ·bol vlastný 
Judov~ odkaz ce le) karpatskej oblasti. Vtedy mohol ukázali 
Slovákom vlastné, skutočné československé poňatie vzájom,r 
nosti v oblas tt duc hovne ) kult(try. Tieto styk y vydali čosko

i'O svoje vynl~ajllce plody. Generácia moyzesovská, ako bYl 
s me zjed n od us'lne mohli nazvať men om Ich vekovo na jstar~ 
!lleho protagonistu Novákových žiakov zo Slovens ka, nastu~ 
povala do slovenského verejného :livota v obdob! narasta• 
júclch faš istických tendenclf a hrozby vojny • . Komponujú: 
vyn ikajúce diela vyrastajúce z fo lklóru, oslavujt1 svoju trpia• 
eu zem, chvejt1cu sa pod sociá lnym nedostatkom a zápasia~ 
eu o morá lne hodnoty. Práve n ástup te jto gen erácie zna• 
men111 vzras ta júce oprávn ené sebavedo mie slovens kej hudbYi 
v rokoch vojny, kedy n a českých rozhlasových vlnách žia• 
rllo Novllkovo dielo, ako memento vitae, kedy 70- t·očný 
s kladaleJ komponu je svoje Ili. sl áčikové kvarteto, vlolonče· 
lova s onátu alebo polyľonlcké partitúry De pr ofundls, Sva• 
továclavského tri ptych u s aleg orickým podtextom alebo pro• 
rokujúcu Ml! jovú s ymtónlu, predpovedajl1cu u ž v r. 1943 v!• 
fazs tvo nad f ašizmom. 

Nie je to skvelá symbol ika n aštcli nár odných vzťahov? Nie · 
je v tej to vitál nej vášni jeho h udby a hud by jeho sloven
s kých žiakov obdivujúca zemltost p rirodzenosti citu a s tr• 
hujt1ca eruptivnosť podstaty slovenského novodobého kultúr• 
ne ho prejavu v s iršom kontexte karpat s keJ e tnlk y? Týmito 
atribútmi stoj! Novák a ko rovnocenný č!ntter v porovnanf 
so svojim! mladš!ml l sta,·šfml súčasn!kml, s Janáčkom , Bar
tOkom, Kodá lyom a Inými ako svojbytná a v mnohých sme• 
roch originálna kompozfčná hodnota a metód11 vysoko pre• 
vyš u jtlca ak ýkoTvek p riemer. 

Z t ýchto m yšlienok a pozna.nla s a u:l pred 15 rokmi r odil11. 
tt1žba realizovať na lnšt!tuclonálnej bAze s poluprácu za fnte· 
resovaných ludf lntet·pre tujúcf ch novo, modern e a bez pred· 
sudko v Novákov odkaz v zmienenom kontexte. Na čele tejtd 
myšllenky s tá.! brnensk~ univ. prof. dr . Bohumfr St~droň, 
DrSc., teraz podpredseda novous tanovenej Spol·očnosll Vft~zs
lava Nováka, k torej · pred sedom je ná r . umel ec Alexa nder 
Moyzes. 




