
Ak máme vymedzi( mies to a 
oceniť význam Mikuláša Schn ei
clru-Trnuvského v s lnv<Ht>kc j 
hudobne j ku ltúre, mus íme ~. n v 
nn~ ic h úvahách zmieniť o vý-· 
vínových podmienkach našej · 
národnf)j hudby v d r uhe j polo 
vici minulého s to ročia a v pr
vých desufročiach nitsho sto
ročia . Ses!destate roky boli lo
sickým vyústením niirodnoobro 
deneckého u národnouvedomo
vucieho procesu a na ich -w
čintku badárnn velkl! a ktivitu 
aj v hudobnom dlaní. C)H<Ístkov 
Veniec národných pies ni slo
venských vychádza roku 1862. 
V tom istom ro ku začínct vychú· 
dzaf. hudobná príloha Hlahol 
k časopisu Sokol. Roku 1863 
vzniká Matica slovenská, Dob
slnský plše o potrebe zbiera 
nia u vydávania slovens kých 
rudových plesni. Z rok.u 1Btl6 
pochádzajú Bellove variácin nn 
piesetl .,Pri Prešporku" ; roku 
1868 zložil [)udo vít Vanscľ Pies
ne Sokolov Tatranských; v ro
koch 1869-73 uverejňuje Bella 
svoje úvahy o slovenskej hudbe 
a o význame slovens kej Judo
vej piesne pre zrod n ašej nú· 
rodnej hudby. Ale zrazu v tom· 

" ,to s!ubnom rozlete nastáva 
zlom, mimoriadne nepriaznivý 
zvrat, ktorý •treba dať do súv l
su s takým ďalekosiahlym fak 
tom, akým bolo Rakúsko-uhor· 
ské· vyrovnanie roku 1867 .• jeho 
dôsled.ky sa prejavili o. L za
tvorenfm Matice slovens ke j a 

· J~loveriských g-ymnázií r oku 1875 
u zvýšenou maďarizáciou siaha· 
lú\= OU a :l do prvých · desa ť roč! 
20 •. storočia. ján Levoslav Bel· 
la emigruje zo Slovenska do 
Sedmohradska roku 1881, teda 
v rok~ . narodenia Mikuláša 
Schnelďťa-Trnavského. Slovim
ské spey\V začali vychádzať prá · 
ve v typhto ťažkých desa ťro· 
l!!acll a ~o to viac si zaslúžia 
obdiv a -uznanie ich zberatelia. 
redaktori a vydavatelia. Lenže 
aj na 'edicii Slovenských spe
vov vidno zhoršujúce sa kultúr
ne a materiálne podmienky. Vy
dávanie I. dielu po zošitoch tr
valo 3 roky, II. d iel u 9 rokov , 
tretí diél vychádzal 9 rokov a 
prakticky okolo roku 1907 bolo 
jeho vydávan ie umftvené. Co 
lepš! hudobnici odišli za hranl· 
ce, ini su odmlča li a v neuve· 
ritelnej malos ti pomerov na
stala medzi našimi hudobnikmi 
určitá 'depresia a neuróza, kto
rá sa pre javovala nevraživos
lou , ješltnosfou a ma lichernos
ťou . Druhá polovica minulého 
storočia bola pre našu hudobnú 
kultúru obdobfm úpadku, zatial 
čo v českých zemiach po vyda· 
nl Októbrového diplomu roku 
1860 nastali pre hudbu a hu
dobnú kultúru priaznivé roky 
rozvoja a rozletu. Smetanovu 
ľred aná nevesta má premiét·u 
roku 1866, roku 1868 sa kl a 
die základný kameň Národného 
divadla. · Zač lna veľká éra Sme
tanovu a Dvoi'ákova. Des iatky 
tisíc hudobných pamiatok z ob
dobia klasicizmu svedč ia o tom, 
že Slovens ko ešte v 18. storo
ili nepatrilo medzi hudobne zu. 
ostávajúce kraj iny. Ale posled 
ných 70 rokov Ra kús ko-uhor· 
skej monarchie spravilo z n eho 
zaostalú zem. V medzi vo jno
vom obdob! buržoáznej repub
liky sa hľade lo na Slovensko 

, ako na oddávna nedovyvinutú 
krajinu, v s úvise s ktorou sa z 
hudby uznáva la azda tra d!cia 
ludovej piesne. Mikuláš Schne l
der·Tnavský vstúpil do s loven· 
ske j hudobnej kultúry v dobe, 
ked dôsledky maďarizácie, ná· 
rodného a sociálneho útlaku 
dopadli na slovenskú kultúru 
najsilnejšie, v dobe keď š lo o 
osobnú perzekúciu r eprezentan
tov slovenskej 'inteligencie. 
Schneider našie l práve v te jto 
dobe v českej hudbe žriedlo po
znatkov l Inšpirácií. Ak už ne -

·, 

, 

bu, ktorou su ziska širš i kon
takt s obecenstvom. Tukýto pro
gram sa v nusej hudbe objavil 
po prvý raz n hléisil sa k nemu 
skladatel skutočne profesionál 
ne pripravený. Motiváciou ne 
mohli. byť iba existenčl).é pod · 
mienky, aj ked tieto nemožno z 
niišho as pektu úplne vylúčiť. O 
dva roky mladšl Fľico Kafenda. 
ktorý mal tiež profesionálne hu · 
dobné vzdelanie , ako dirigent 
sa orientoval pred l. ·svetovou 
vo }nou na činnost v zahľnničí. 
Svoje kompozície, kto ré vlast 
ne pripravovul! štýl slovenskeJ 
hudobnej mode rny , na jmll štýl 
Eugena SuchoM. si ponechával 
dlhší čas pre sebu a zdá sa , 
že v nich bolo pr ivela na to , 
aby s a v do be svojho vzniku 
boli mohli u nás spoloč~nsky 
realizovu ť. Schneidľove pôvod 
né piesne, v ktorých zhudobt1o· 
val poéziu nu~ich popredných 
básnikov, ako boli Vajanský, 
Krasko, Jesenský a i. , tvoria tak 
estetický, ideový l spoločenský 
vrchol našej predprevratovej 
hudobnej tvorby . 

Po roku 1918 by bolo bývalo 
logické, že Schneider zaujme 
v našej hudobnej kultúre vý
znamnejšie miesto. Ťažko je 
dnes vyskúmať všetky príčiny, 
pre ktoré sa tuk nestalo. je isté, 
že jeho zamestnanecké postave
nie ho determinovalo rovnako 
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IKULÁŠA SCHNEIDRA-TRNAVSKé'HO 
V ·SLOVENSKE HUDOBNEJ KULTÚR 
chCE;!! ostať na hudobných štú· 
diách v Budapešti a odiš iel do 
Viedne, mohol osta ť tum, ved 
napokon i tam boli česki a slo
venskí š tudenti. Rozhodnutie , 
odísť do Prahy u tam skončiť 
štúdiá, muselo ma f hlbšie prí
činy, než len tú, že ho niekto 
oso bne na zmenu miesta š túdii 
na hovor il. Schne ider-Trnavský 
našiel v dvorákovs kej tra dícii, 
ktorá sa v tom čase vytvára la, 
urč ité východisko pre seba, a j 
pre vtedajš iu sloven skú hudob
nú tvorbu. Z naznačených okol 
ností vyplýva aj je ho ohran i
čenie sa voč! novouhorskej 
hudbe, ktorá bola reprezento
v'itná v tom čase tzv. c igáns ky
mi kapelami. Novouhot·sk ú hud
bu si osvojova la ma loburžoázia 
a z prostred ia miest a meste
č iek sa tá to móclna vlna š!ľila 
aj nu vidiek, do dedln. V sa
motnej maďarskej hudbe sa 
l:lartók a Kodá ly dištancovali 
od te jto štýlovej vrstvy, ak ma· 
la reprezentovaf pravé hodnoty 
ľudovej h udobnej t radíc ie. 
Schne ideľ -Trnavský sa vo svo
jich č lánkoch z rokov 1909-11 
vyjad t·oval k pľoblematike vzťa 
hu slovenských t1 maďarských 
ľudov ých piesni 11 a ko vidno, 
us ilova l su o rozlfšenie oboch 
etnických celkov. Aj keď su vy
hýba l novouhorskej piesni, úpl· 
ne a bez výhrad sa pr iklonil 
k typu piesne harmonicke j, te · 
da za ložene j na d ur·molovom 
mys lení. Vyhovovalo to nielen 
š kolskej erudíc li tých čias, ale 
bolo to a j v súlade s oblúbe
ným piesňovým repertoárom 
meš tiackych kruhov. Schneider 
sa nemieni! pur is tlcky ohrani
čovať a ani vzd ia liť požiadav· 
kám vtedy možného publika. 
Tento aspekt na naše domáce 
obecenstvo ne rozhodova l pr! 

"'výbere slovenských fudových 
piesn! u Vlt~zslava Nováka, ani 
u Bélu Bartóka, ktor! približne 

v tom istom čuse zača l i prn 
covať so slovenskou ľudovou 
piesľtou. Bartók s a s uvedome 
los ťou st ava l k piesňam lydic 
kým, mixolydickým u h ľada l k 
nim adekvátne harmónie. Za
tia ľ čo V. Novák s a taktiež sna
žil vymknú ť z tradičného dur
molového mys lenia , Schneider 
do neho vtesnáva ! a j také me
lod ické typy, ktoré pôvodne ma
li charakter modálny. Sc twei
drove úpravy slovenskýc h !u
dových piesn! pre spev a kl a
vlr zohľávali zač iatkom 20. sto· 
ročiu takú funkc iu, akú v mi· 
nu lom storočí zas tával i spolo
čenské s pevníky. Svo je pos la 
nie videl nie v odklone od zá
u jmov naše j spoločnost!, a le vo 
vyššej umeleckosti sklada te r
ského s pracovan ia. Veď v jeho 
(tpraviích iš lo o piest1ové útva · 
ry , ktoré sa mohli spiev ať aj na 
koncertn om pódju. Z domác ich 
skl adute ľov pr ibližne v rovna 
kom čase sa zača l i zaoberať 
~pracovan í m slovens kých ľudo 

vých p iesni aj Vil iam Flguš
Bystrý a Mikuláš Moyzes. Figu
šn konta kt so stredoslovenskou 
rudovou piesňou situoval do 
iného št ~ lového okruhu, vecr na 
pokon sám ľudové piesne vo 
Zvolenskej Siat in e a na okolí 
zbifl t'a l. Tým bol na bádaný aj 
adekvá tne hudo bne mysl ieť, 
najm!! s merom k sta rši m tonn
litám. Schneider v teréne ľu 
dové piesne nazbiera l, stretával 
sa s nimi v seku ndárnej podo· 
be v spoločnosti , v ktorej su 
pohybova l a čerpal z vyda ných 
zbierok, zo Slovenských s pevov. 
Mikuláš Moyzes bol osobnost· 
nou or ien táciou viac vyber avej
šl -· i keď nemal ta k ucelené 
skladate ľské vzdelanie a 
snažil sa hľadať nové riešenia 
a to n a jmä v t vorbe po roku 
1918. Schneider sa chcel s ta·t 
bardom národa , vnútornou po
trebou mu bolo tvoriť ta kú hud-

ako provinčný charakter pros
tredia, v ktorom sa poh;yboval. 
Snažil sa však a j v iných žán
roch, podobne ako v tvorbe 
piesi'iove]. ,.ťahať" s vojho inter
preta a pos lucháča nahor, k 
vyššiemu umeleckému .ideálu. 
Ale východisko, z ktorého štar
toval, bolo velmi nenáročné, čl 
už ide o ama térs ky zb'or a or
chestrlk, s ktoľým v Trni}ve mu
sel pracovať, č i už o organistov. 
pre ktorých vydá val s pevnfk , o 
žiakov , ktor9c11 učil na l)čiteY· 
skej akadémii. Schneider už na 
začiatku svojej drá hy pres ved
čil o tom, že sa vie plnohod
notne prej aviť v komorne j hud· 
be. jeho kompozlcie v tomto 
žá nri s ledova li stále viac aspek
ty výchovnovzdelávac ie a in
št ruk tlvne. Otázka hudobne j vý· 
chovy u tvorba hudobného 2á· 
ze111ia bol tt osudovou otázkou 
ďal š ieho vývoja s lovenskej hud
by ako ce lku. Schneide r-Trnav
ský pre javoval záu jem a j o zbo
rovú tvor bu, ved šlo o žáner . 
kto rý už v predprevratových r o
koch vychádzajúc z tradlc ii 
slovens kých s pevokolov 19. sto· 
račia ma l určité spoločenské 
zázemie. je pozoruhodné, že už 
pred prevra tom roku 1918 pi
še a j pre robotnicke spevokoly. 
Známa je jeho Slovenská hym
na, ktorú vyda l robotn!cky 
vzde lávaci spolok Napred. Ne
skôr p!sa l a j pre trnavs ký ro
botnicky spevokol Bradlan, ale 
samozrejme, aj pre iné spevo
koly_ 
Spoločenská potreba doby a 

prost red ie ho de te rminovali 
azda viac n ež iných jeho sla · 
vensk ýc h súčasnikov, s kladate· 
ľo v. Možno, že s naha vyj sť v 
ústrety poslucháčom v žánri, 
ktorý tvori syntézu zábavne j 
funkcie s možnos ťami náročne} 
skladatefskej práce ho privied
la k operete. Opere ta, to bol 
celoživotný Schneidrov sen a 
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zámer. Ked ho v 30. rokoch 
realizoval a ked sa dielo dosta 
lo v roku 1941 na javisko, uká
zulo sa, že je v t\om rozpor 
medzi hudoím.ýrni hodnotami 
skladby a li-bretom, ktoré bolo 
svo jim · duchom už akos i o
pozdené. Vlastne aj tá hudba 
vychádzala z určitej univerza
listickej koncepcie operetného 
žánru, ako sa on vyvfja l naj
mä v strednej .Európe. Ale sú· 
časne sa proti univerzalizmu 
hudby • staval na t•ozdieJ · od no
rie m cirkevnej hudby i proti 
názm·oln feudálno ;džentricke i 
spoločnosti Rakúsku-Uhorska. 
V hfadaŕli š pecifického sa zrej · 
me dosta l 'do ne rovnomerných 
s ituácii, pokia! ide o jednotli· 
vé hutlobné žán.re. V plesito
vej tvorbe sa n~~ochybne do 
stal ďalej než napr. v poií.ati 
operety. V orchestrálnej . hud
be ho v čase umeleckého for· 
movania determinovalá sk u toč · 
nosť , že sme do roku 1918 ne·
mal! ani jediný slovenský pro· 
resionálny orchester. Po roku 
1918 zasa· tej spoločenskej po
treby il záujmu nebolo tolko, 
a by sa qol mohol plnšlé uplat
nif uj v tomto ' žánri. Možno, že 
a j určitý pocit nedocenenia za
pt·!činil, že sa vzhladom k roz
vijajúcej sa národnej hudbe, sú
stredenej v Bratťslave, .dostal 
do určitého ústrania. Umelecký 
vývoj Schneidra-Tr~avského je 
a j zrkadlom nášho k)lltúrneho 
a hudobného vývo ja. V d1mých 
podmienkach ~:tE3ší! dialektiku 
spoločenskej adresnosti, spalo· 
čenskej úČinnosti hudobného 
dielu a uŕ'čitého náskoku '·prHd 
spoločenským ve dom'! in ~ s vel 
kou umeleckou zodpovedllos
ťou. So svojľml staršfm'l 'r mlad
šimi rovesnlkml pripravoval ai 
ná~ hudobný dneš·o~. Ostáva 
otvot·enou otázjtou·, . čl to bola 
vec ta lentu -aleôo špecifických 
vývinových· poďmienok hudby, 
že sa v jeho · diele· rteudial· po 
roku 1918 obdobný štýlovo-kva· 
!ltativny zlom ako to možno zn· 
znamenaf v maliarstve u Marti 
nu Benku. Benkove obrazy Rie
ka Orava ( 1920). Prosba za ú 
rodu [ 1920). jeset) na Spiš i 
( 1921 ) a mnohé . nasledujúce 
znamenali taký ~týlový zvrat, 
aký sa dá porovnať len s ná
stupom generácie skladatelov 
s lovens ke j hudobnej moderny 
koncom 20. rokov. Možno, že 
práve pocit etnickej V})korene
nosti a problém etnickej Iden
tifikácie sa s trácal v sloven
skom hudobnom umeni druhe j 
polovice 19. 's toročia. VIac bol 
slovne formulovaný ako v pra
xi r ea lizovaný. Generácia pred
prevratových skludate!ov nema
la dobré podmienky pre obno
venie kon tinuity · umeleckého 
vedomia. Lebo ' n ešlo len o vzťah 
národ-lud, a le a j o mfnulosť 
a budúcnosť, nielen o národné, 
a le a j o soc iá lne problémy, nie
len o vz(ah k domácemu, ale 
i k svetovému súčasne. Nie v 
pos lednom rade !š lo a j o sve· 
tonázor.ovú orientáciu súčasné· 
ho umenia, v ktorom návraty k 
plébejsk~mu Videniu sveta ' po
máha li sa dištancovať od 
spriaznenosti s vlád~úcou trie· 
dou a jej spoločenskou • štruk
túrou, od s plynutia· s je j požia
davkami a náhfadmt na s pola· 
čenskú utilitu kultúry. Malos t 
s lovensk·ých pome~ov znepre
hfad i'\ova la kontinuitu t radlc te a 
sťičasnosti, protikladu spoločen
skej funkčnosti a estetickej 
hodnoty, umelcov miatlo, čo je 
v danej dobe primárne a čo 
okrajové. Treba povedať, že 
Schneider-Trnavský vo svojej 
dobe, najmä však pred rokom 
1918 vycltil i spozna l svo ju si· 
tuovanosť v slovenskej kultú· 
re a zasiahol do nášho vývoja 
s pôsobom účinným, hodným ná· 
rodného umelca. Hodným našei 
úcty a holdu. 

' ... 



Zaslúlilý 
umelec 

ŠTEFAN 
HOZA· 

Aj ked tohto roku s i pripo· 
míname už s té výročie na rode
nia Mikuláša Schneidra-Trnav
ského, nijako sa nám však ne· 
chce veriť, že už nie je medzi 
nami. Pre väčšinu z nás je ešte 
vždy súčasn!kom. Mnoh! zo 
staršej, a le i zo s trednej gene
rácie sl ho velmi dobre pamä
táme nielen z Trnavy, a le i z 
Bratis la vy ako jedinečného u
melca - autora nádherných 
piesn!, a le i vzácneho človeka. 
Pri každej spomienke vynára sa 
nám je ho sonorný hlas. Priam 
vidíme živú gestikuláciu rúk , 
akoby niečo dirigoval , s leduje
me mimiku v hla dkej, vždy oho
lenej tvári s krá tkymi fúzmi , 
hlboko ponorenými a pr edsa 
výraznými očami. Pripa m!!túva
me si husté, trocha prešedivelé, 
ale vždy sta rostlivo učesané 
vlasy. jeho oblečenie prezrá
dzalo starostlivú úpravu. Ked· 
hovor il v žar tovnom tóne, spo
ločnosť v jeho kr uhu sa ozý
vala smiechom. Vždy ma l na
porúdzi tre fn \Í point u. 

Pravda , Schneider nemal vždy 
iba ža rtovnú náladu medzi 
priatelmi, ale na zv!lzových 
schôdzach v a legorickýc h pri· 
rovnanlach, i priamou rečou 

vyslovil velmi často hfboké 
myšlienky k problémom, ktoré 
ho znepoko jova li. Dotýka li sa 
ho ta k, ako ich prinášal všedný 
luds ký život, č l už bol i osob·
ného, spoločenského a lebo ná
rodného rázu. Vedel k nim za
ujať sta novisko s citlivou ro~
vahou, a le a k bolo potrebné, 
vede l sa i rozohni{, no nikdy 
neupadol do pesimizmu. 

M. Schneider-Trnavský bol 
človek plný optimizmu a vedel 
byť tiež nefalšovane priutels ký. 
Optimis ticky sa nám ja v! a j vo 
svojich dielach, ktoré pramenia 
v Iudovosti. 

So Schne idrovým menom som 
sa po prvý r az s tretol na za
čiatku svojich stredoškolských 
š túdi! v Spišske j Novej Vsi. 
Dnes už presne neviem u koho 
to bolo (vari najskôr u a kade
mického malia ra jozefa Hanu
lu), a le v kn ižnici som našiel 
brožovaný exemplá r Pa m!!tnice 
Slove ns kého literárneho spolku 
Národ, ktorá vyš la tlačou ro
ku 1904 v Ska lici. Na jej zad
ných stranác h bola pripojená 
Kytica slovenských piesn! zo 
západu. úvodnou piesfíou tejto 
zbierky bolu vlastná Schneidra
va pieseií J)aleko. š iroko ... Po 
ne j nas ledova lo viacero zápi· 
sov jednohlasnýc h slovenských 
piesni. Na ic h názvy sa už ne 
pamätám, ale v mysli mi utkvel 
úhla clný rukopis textov a nôt 
á, samozrejme , že tiež meno -
Mikuláš Scbnelder. o Schneid
rovi som však vtedy nevedel 
nič bližšie ho, preto som su o 
jeho osobu hlbš ie nezaujfmal. 

V ľoku 1922 vyš li tlačou Mod
litby a piesne, zosta vené V, Mi· 
lanom (Modlitby) a od str. 66-
478 bol zastúpený plesňami slo
venskými i latins kými pre via 
ceré prfležitosti c irkevného ro
ka M. Schneider -Tr navský. Au
tori venova li Modlitby a pies
ne študuj(lCej mládeži. Bol som 
práve ka ndidátom Il. ročnfka 
spišskonovoveské ho uč itelského 
ús tavu. Usilovne som sa učil 
hrať nie len na hus le a n a kla
vlri, ale tiež na organe, umiest 
nenom vo velkej hudobne j sie
ni. V tom čase boli učitelské 
s tanice na s lovenskom vidieku 
spojené s organistickým povo
la ním, čo zavše vynášalo fi· 
nančne viac ako učitelský plat. 
Preto sa kandidát i u čl telstva 
pripravovali cez organov(! hru 
uj na toto povolanie. 

Okre m školskými osnovami 
predpfsaných cvičení a s kla 
d ieb, hrával som si na cvič · 
ných hodinác h tie ž piesne z 
.kancionálov Fr. Matúma.uer a, ]. 
Chfádka , Fr. Zaškovs kého, ). 
Egryho a št. janovčfk a. TYch 
to ka ncionálov bolo pomerne 
má lo. požič ia vali sme si ic h 

preto navzájom a cvičieva li po· 
dľa prís lovia, že zakázané ovo
cie chutí i na c vičných hodi · 
nách. 

Spomínané kancionály mali .v 
porovnani so Schneidrom har 
mon izovanými piesi\a mi, a le 
najmä v orga novom s prievode , 
overa jednoduchšiu štruktúru , 
lebo ich autori vychádzali zo 
staršieho kompozlčného spôso
bu. Náš profesor hudby Aug. 
Der šá k ne bol veru nadšený, ked 
zistil, že cvičfme aj s kl adby 
z týchto kanc ionálov. Ked s me 
hra li zo Schneldrovej knihy, 
prisadol si k nám za organ a 
pr i porovná_va nf upozornli nás 
na kompozičné novost i a doko
na losti Schne idrovho orga nové
ho sprievodu. Zavše to vyzera lo 
ako teore t ická hodina z rozboru 
skladie b. Schn~tdrove cl uchov
né piesne sme postupne upred 
nostl'\ovall namiesto dovtedy 
starých s pieva ných piesn! i na 
š tudentských pobožnostiach. 
Vydanie tohto s pevn!ka ne pri · 
jali s uspoko jen!m naj ma de
dinskí organisti, pretože 
Schneiclrove spr ievody vyžudo· 
va ll trpezlivé c vičenie a pies
ne v jeho úpra ve nema li už tie 
všelijaké ozdôbky, ktoré sa na 
duchovné plesne na lepil i. 
Schneider urobil v tých to ča · 
soch, a ko tvrd i dr. J. Samko. 
CSc. "celkom výnimočný ume
lecký čln s ďa l ekosiahlym do
sahom pre hudobno-estetickú 
výchovu š irokýc h ludovýc h vrs· 
tiev". 

S Mikulášom Schneidrom-Tr 
navským som sa roku 1.926 .stre-
tol osobne v Trnave. Učil .,§.orn v. 
v bl!zkom Cífe r ! a študova l n a 
Hudobnej a dra matickej aka dé · 
mii v Bra tislave, pričOIJJ som 
bol ti ež členom a sólis tom Spe
váckeho zboru s lovenskýc h uči
terov. V Cfferi sme hrávali di
vadeln é hry, ale vyzvali ma k 
spolupráci aj trnavskl ochotní·· 
c i. Ne rád som t útq_ úlohu pri
jímal , le bo znamenala dochá· 
dzať večer do Trnavy na skúš· 
ky a v noci sa zase vracať vla
kom do Cffera . Ale pomohol im 
Schneider , ked ma n ahová ra! : 

- No, ale š tefko, snáď by 
taký fešák neod riekol (!člnko 
vať s naš imi krá snymi dzifčen 
cami? 

Ba viac, neskôr ma zfska l i 
do s vo jho dómskeho spevokolu 
medz i sla bšie zas.túpené teno
rové hlasy a poveril ma tiež 
ma lým sólom. Zdá sa mi, že to 
bolo v jeho Missa in e moL 

V Speváckom zbore s loven
ských učiterov sme sa nesmier
ne tešili, ked prišie l medzi nás 
do Trenčianskych Teplfc s no
vou skladbou. Bola to vždy nie
len umelecká, ale i spoločen 
ská udalos ť. Nech s me boli a ko
kolvek unave nf z denných cvi· 
čenf, Schneider svojou žoviál· 
nosťou a vtipom vedel v nás 
prebudiť nový e lán, na jm!! keď 
s me začali študovať pod osob
ným vedením jeho novú s klad 
bu. 
Počas štúdia v IV. ročnfku 

na Hudobnej a d rama ticke j a ka
démii u prof. J. Egema ma l 
som dovolené vystupova! na ve
rejných koncertoch i mimo ško
ly. V roku 1931 boli v Trnave 
osla vy 50. narodenfn M. Schnei
dra-Trnavského. Usporia da júca 
inštitúcie ma pozvali spievať 
na koncerte 1 rudové plesne 
skomponova n é a uprave né M. 
Schneldrom. Na koncerte bol 
prítomný aj oslávenec. Ked po
tlesk obecenstvu ne prestával , 
majster neodolal, prišiel z hla
diska na pódium, s adol si za 
klavfr a po krá tkom dohovore 
s prevádzal ma namiesto M. Ba· 
košove j pri dalšfch dvoch ru
dov ých piesňach tak brilantne, 
:le podnietil ne us táva júci po
tlesk v hľadisku. Tak som mal 
česť ešte ako poslucháč aka
démie s tá t a kla i\a t sa s a uto
rom na pódiu. 

V roku 1931 bolo už v SND 
po prHmiérach t roch s loven-

ských opier: Bellovh o Kováča 
Wielanda, F lgušovho Detvana 
a Sma tekove j Cachticke j panej. 
Divadelné obecenstvo a hudob· 
nú kritiku uspokojila iba Bel
lova opera, no i tu však zohra
la ' svoju úlohu velká úc ta k 
staručkému skladate lovi. Ani 
jedne j z týchto opier sa n e
dostalo označenia slovenská ná· 
rodná opera. Velmi sa čakalo , 
~e prá ve Sc~neider napfše slo· 

venskú národm:'! operu. Anr.tm 
sa uezdrá.hal a ako mi raz spo
mfna l, už v mlados ti su za po
dieva l myšlienkou n apísa t s lo
venskú operu. Tieto ná de je sa 
vkladali do Sc hneidra pt·e jeho 
velké skladatelské schopnost i. 
V r ozhovore p t•i jeho p!!fdesiat · 
ke ml povedal: "Verfm, ie sa 
doiijern vlastnej slovenskej ope
ry" . Viem že sa dlho a úpor 
ne s nažil nájsť operné libreto, 
ale nik to zo s lovens kých spi· 
sovate1ov mu nevedel vyhovieť. 
Básnik VL Roy sa s ice pokúšal 
napísať pre Schneidr a libreto 
podla Hviezdosla vovej Há jnika· 
vej ženy, ale je h o nedramatic
ká poloha mu nevyhovovalo 
práve tak , ako já nošfkovská t é
ma ponú knutá mu etnografom 
Pavlom Socháňom. Slove nským 
spisovate lom bola forma oper· 
ného libreta veru n ezná ma! 
Schneider s a napokon uspoko· 
jil so s komponovan fm oper ety 
Bellarosa. C!m častejšie som sa 
stretáva l so Schne idrom, tým 
viac sa krútili naše rozhovory 
okolo libreta . Stále sa ma po
kúša l nahovoriť na tú to pr ácu 
i preto , že som sa svojimi li te
rá rnymi príspevkami pokúšal 
preniknúť n ielen clo krásn ej, a le 
i do diva de lno-hudobne j litera 
túry. Pri nedostatku po sloven
sky spievan ýc h opie r a operiet, 
pustil som sa na plno do pre-

il tak som v Nitre v ~upnej sá
le za Schne idrovho klavlrneho 
sprievodu s velkým úspechom 
predniesol Varinku. 

Pri skúškach me lodrámy obo
;mámi l som sa čias~bčne s 
hudbou (na jmä valč lkmi) pre 
operet u, ktorú Schne ider c hys 
ta L Rozhovorili sme sa opäť o 
námete operety, ale zdalo sa 
mi, že Schneider od svojho ná· 
met u už nechcel upustit. . 

Medzitým som sa dos tal do · 
Prahy. V liste z 21. októbra 1933 
mi Schneider pfše: 

"Milf pria tel, 1a avojho pu· 
bytu u mňa ste mi al ilbilí, J e 
so d6me bud do operety a lebo 
do filmu. M6m . il6gre aj pre 
dve tak#i veci. Kedy prfde te do 
Trnavy, aby aom V6m ich I B· 
hral? Kaidf vrn l, ie by bolo 
ikoda nevfjať 1 nimi na verej
noal'". 

Pražský hudobný vydavater 
M. Urbánek a gramofónové zá
vody Ultraphon ma požiadali, 
aby som vypýtal od M. Schne i
dra tie nové §lágre, ž_e ic h vy
da jú tlačou a n ahrajú na plat
ne v moje j interpr et ácii. Chceli 
využit jeho i 1poju popularitu 
na Slovensku pri predaji plat 
ní. S radosťou som to ozná
mil Schneidrovi, a le v liste z 
27. októbra 1933 mi napísal: 
"šlágre nechcem predbel ne YY· 
dať, lebo ich schov6vam pre 
operetu, preto Vám ich1 ani te
raJ ne posiel.am, a potom: 
chcem, aby ate ic h najsamprv 
odo mňa počuli. M6te likovni!
ho libretistu? M6m mnoho ta· 
kých vecí, k toré by sa hodili 
pre Vole hrdlo. Di!lejte tedy, 
abyc hom ni!co udelali". 

Na rážky na libretistu bol1 
mne adresované. Vycítil som to 
z toho, že ma jeho blízky pria 
te l a spolupracovník na p ripra
vovanom jednotnom katolíckom 

Záber 1 premiéry oper ety Belloroaa (SND, 24. V. 1941). 

kl adan la libriet po svojom an
gažovanl do SND. 

Po mojich úspechoch v Le
hárovýc h operetách Zem úsme
vov, Cárovič a Paganini ( 1932· 
33 l ma Schneider velmi často 
povzbudzova l k tomu, a by som 
mu na pfsal operetné ltbreto. 
Mal som doje m, že už v ňom 
nebolo dosť odhodlania skom
ponova ť operu. Oclraclil ho ne
ús pech, s a kým sa stre tol V. 
Figuš po pre miére svoje j ope
ry Detva n, .ktor ú na písal okolo 
p!!ťdeslatky. Začiatkom septem
bra roku 1933 mi Schneider po· 
veda!, že má už v náčrtoch dej 
operety hotový a bolo by ho 

' treba rozpracova ť. Keď mi dej 
vyr ozpráva l (bol to dej neskor 
šej Bella rosy}, ne pozdáva l sa 
mi p re podobnosť s viacerým i 
nemeckými operetami. Odporú· 
čal som mu preto začltať sa do 
hry J. Pa lárika ,.Dobrodružstvo 
pri obžinkoc h" , ale mal som 
ta ký dojem, že Schneider bol 
už vtedy až ve lmi zahladený do 
deja Bellarosy. 

Roku 1933 ma pozval Schnei
der k sebe do Trnavy. Skúšali 
sme pre nitrianske Pri binova 
os la vy ním nap!sanú me lodrá
mu "Varínka" na text I. Gre
báča-Orlova. Bola to príležitost 
ná skladbu nn nie n aj lepšiu 
Grebáčovu bllseň. O-krem 
Schneidra ma l som pre spolu
účinkovanie i ten dôvod, že Gré
báč ma pred prvou svetovou 
vojnou učil v Smiža noch. Chcel 
som sa takto obidvom zavďačiť 

spevnfku )án Póstényi požiada l, 
aby som "MikulUovi konečne 
urobil radosť a 1bavíl ho s ta· 
rosti so :zh6ňanfm libreta

1 
)e 

1apálený za r obotu . . . pornolte 
mu čim skôr, ak Vám čas do
volf". 

Nemohol som "d~lat'' , lebo 
som sa ešte necítil dost pri
prave ný a schopný napísať !ib· 
reto. Stál som pred študi jnou 
cestou do Milána, kde som sa 
c hcel zdokonaliť v speve. 
Pokiaľ išlo o film, pružsk'á 

filmová spoločnosť hlada la pre 
miía námet zo s lovens ké ho pro
stredia. Pritom sa spomínalo, 
ktorý zo s lovenských s klada· 
te rov by mohol skomponovať 
hudbu k f ilmu. Navrho l som 
Schneidra, že on by bol va ri 
najsúcejš f. Slúbili mu napísať. 
Mám však doje m, že sa tuk ne
stalo. Medzitým našli vhodné 
libreto k fi lmu "Hudba sfdc" a 
sprievodnú hudbu k nemu na
písal pražský skladate ľ. 

Zásluho u M. Schne idra-Trnav
ského je, že sme my, s lovenskí 
speváci, nezosta li po zrode čSR 
v koncer tnom živote bez reper
toá ru. Náš spevácky repertoár 
opierajúc i sa o skladby dvoch
troch romantických predvojno
vých skladate rov si vyžadoval 
doplnenie novými skladbami s o 
súčasnými kompozično-výrazo 
vými prostr iedkami, čl už išlo 
o sólové umelé piesne, nlebo o 
úpravu slovenských ludových 
piesní so sprievodom klavfr11 
a lebo OJ'Chestra 

Schneidrove umelé piesne a 
jeho úpravy slovenských !udo· 
vých plesní, spolu s piesiíapli 
V. Figuša-Byst rého, nechýbali 
na žiadnom mojom koncerte a 
bolo ich vera po celej repub-, 
like. Dokonale som pozna l kaž
dú jeho piesňovú zbierku, ale 
nakoniec sa ukélza lo, že nielen 
my, speváci, túžime po oboha
tení nášho spevného repertoá
ru, a le dožadovalo sa ho ľobe· 
censlvo z m la dšej dorastajúcej 
generác ie po tridsiatych ro· 
koch. 

Poprosil som A. Moyzesa, V. 
Figuša, a le i M. Schneidra na
písať nové umelé piesne a upríl· 
vit slovenské ludov"é piesn.Ell:1so 
sprievodom klavírti. · Moyzes' na· 
písal "Dvanást luclovýcll pies
ni zo Sariša" v modernej kla
vírn ej úprave pre sqlový hlas. 
Figuš mi venova l "Zbojnícke 
piesne" a "Púchovské piesne". 
Schne ider-Trnavský mn po!!n
dal vybrat nie ko rko básni mlad
iHch autorov , že ich zhudobni a 
vytvor! novú zbier ku piesn!. Ro· 
ku 1933 m i pr inieso l s veno
vaním pieseil "Neobzeraj saJ " 
pre trmor a klavír na s lovií bás
nika A. Zat·nova. Nepoznám 
však blž isie príč in y , prečo 
Schneider nezhudo bnil viace~o 
básni. 

Schneider-Trnavský si medzi
tým sá m napísal libreto pre 
operetu Bel larosa a roku 1939 
pr iniesol mi ju, uko dramatur
govi opery, na predvedenie v . 
SND. V s poluprác i s režisérom 
D. Zelcnským a dirigentom ). V. 
Schäfferom pri ustav ičných 
konzultúciúch s a utorom, pri· ' 
pr avova li sme premiéru jeho je
d iného hudobno-dramatického 
d ie la. Napriek tuhým rozporom, 
aké zvyčaj n e bývajú s autormi, 
na koniec bol Schneider n ie)en 
spokojný, ale nadšený. Nová 
forma libreta rodila sa vyše 
roka, až do premiéry 24. mája 
1941 pripravenej k jeho ~esťde· 
siatke. 

Hudobná kritika pr ija la die 
lo súhl asne, ale ma la výhra
dy k libretu pre jeho dlžku a 
úzk u dramatickú líniu. Od · 
Schneidra viem, že sa zapodie· 
val myšlienkou prepracovať Bel· 
la ros u, a le k tomu už nedošlo. 
Hudobne je die lo veľmi cenné 
11 zaslúžilo .by s.i textove ho pre.-. 
pracovať n uvies ! na s cénu. _ 

V uuguste .-roku 19$6 dostalo' . 
sa ·cti, že som b'o l pozva ný do ' 
Domova zvi!zu slovenských spi· 
sovaterov v Budmericiach na 
s lávnosť, na k torej M. Sch nei
drovi-Trnavskému odovzdali 
najvyššie vyzna me nanie ·- titul 
národného umelca , ktorý mu 
udelil prezident republiky ako 
prvému s lovenskému hudobné· 
mu skladateľov i. Veľmi ľutujem. 
že som s i vtedy neurobtl po
drobnejší záznam z tejto vzác
ne j udulosti, záp isy krásnych 
SJ.?Omienok, aké odznel i z· úst 
majstra a jeho rovesníka bás
niku Ivana Kras ku o tom, čo sa ' 
v slovenskej kultúre a živote 
odohrávalo v časoch ich mla
dost i. Také bezpr ostredné spo
mínanie a v takom milom a 
vzácnom prostredí by bolo bý· 
valo peknou kytico u spomienok 
z minulosti slovenského životu.• 

jednako niekoľko okamihov 
sa zachovalo v spomienkovej 
knihe M. Schne idra-Trnavského 
"úsmevy a slzy", k torú písal ·· 
aj v Piešťanoch, kde su liečil 
po ťažkej chorobe. V tom čase 
som i ja bol piešťanským p n· 
cientom a den ne od podvečera 
zavše až do prfchoclu noci sme 
sa s t i·e távali v ateliéri akade- · 
mického mnli <ll'fl Aure la Kajli· 
cha. V útulnom prost red! dý· 
c ha júcom vôi1ou našich l exo
tických kvetov a rastlín, medzi 
h otovými i rozpracovanými ob· 
razmi u náčrtmi väčších i men
ších rozmerov, obklopení s ta·· 
rost livosfou domácej panej, po
čúvali sme z rukopisu čltane 
a slovným sprievodom dop(ňané 
state veselých i vážnych spo· · 
mienok nestora slovenských 
hudobnfkov. Schneider pri· 
chádzal v spn evode svojej man
želky, l<torá starostl ivo bdela 
nad ka ždým jeho krokom. 

Skoda, veľká škoda, že tla
čou nevyš lo všetko zo Schnei
drových spomienok . Možno sa ' 
tak stane v novom vydaní. 

Po návrate z Piešťan už ne
boli nádeje na Sclmeidrovo vy
zdravenie. Umrel 77-ročný 28. 
máju 1958. Veľmi som želel, že 
som ho nemoho l odprevadiť na 
poslednej ceste a rozlúčiť sa .s 
ním hoci len tichou spomien· 
kou. Bol som v tom časl:l s vý· 
pravou slovenských skladatelov 
v ZSSR. Vo večerných s právach 
moskovského rozhlasu nás za
stihla túto s mutná zvesť .. . 



Drahý Miku lá ška , 

ani sme sn nennzdal i , a už je t u r ok 1981, v ktor om 
nám prichodT pripomen(lť si Tvoje sté narodeniny. Ako 
ten čas ne(lprosne letí, veď len nedávno si bol ešte rne 
dzl ·nami a tu zrazu zisťu je me , že sa blíži Tvoje vzácne 
životné jubileum. Nuž využívam t úto slávnostnú prileži
tostnú chvHu k tomu, aby som Ti n apísal list u nad
viazal tak na noše niekofkoročné , l ež p t·edsa l en nedo· 
končené rozhovory. 
Keď si po päťdesiatich r okoch spom ínam tHI to, ako 

si pri príležitosti svo jej päťdesiutky povedal k torémusi 
novinárovi " . . . il vera slubuje Suchot"t" , neviem, či som 
splnil to, čo si odo mi1a očukávul a č i som dobe, v ktorej 
žijem, odovzdal s lovensk ej ku l túre všetko čo som bo l 
povinný, no snažil som Sil byť ·- ako Si to Ty povedal -
nielen Slovákom a skl adateľom , nie slovenským skla
datelom, ktorý by bol v prvom rade č lovekom a až 
v druhom rade umelcom. A či vieš, druhý Mikuláška. 
kto· mi bol v tomto ohľade vzorom? Ty, môj milý pria· 
teli 

Bol si muzi kantom, a nie hocakým i Veď si si už popri 
š!Ctdlách na trnavskom gymnáziu osvojil t akú t echniku 
v hre na husliach a na k lavíri a tak pohotovo si kom · 
ponoval , že po pt·ij ímac!ch skúškach na Hudobnej ak a· 
démli v Budapešti sa dlho uvažovalo o tom, či ta prijať 
nu husl'ový, č i na 
klavírny odbor 
školy, až ta nako-
niec zarad i li do 
kompozičného od· 
boru spolu so Zo l 
tánom Kodályom. 
[5ed si potom o rok 
odišiel do Viedne, 
aby si sa tam zdo
konal oval v sklad· 
be, hocako to bolo 
lákavé, nepridal si 
sa k nemeck ej skla· 
dateYskej ško le, 
ale - vďaka čle -
~om slovenského 
literárneho spol ku Národ ·- si už vtedy h l boko nučre l 
do bohatstva slov ensk ých l udových piesni a sprucováva l 
si Ich svojsk ým spôsobom. Preto niet sa čo d iviť , že 
si sa vo Viedni necftil ako doma, že Ťu túžby vždy hnal i 
do Mekky slov anskej hudby, do Prahy. Na p ražsko m kon 
zervatóriu si nbsolvovul nielen Sonátou g mol pre husle 
• Ídavlr, al e aj t r omi slovenskými piesiialll i , ba sloven · 
ský spolok Detvan vyda l Ti v roku 1905 aj Zbierku 
a6rodných slovenských· piesni. Stal si sa už v tedy Slo· 
vákom a skladaterom a čoskoro si zača l zhudobf10vať 
verše slovenských básnikov - Vajansk ého, Krask u, j e· 
senského, Pod javorinsk ej. Pr ostredn!ctvom spo lku Detvan 
sl začal úspešne propugovaC svo je piesne nielen v Prahe. 
Llbni, ale aj v Tábore, P!slw, Náchode. Po skončení štú· 
dH Ti už Yudová piese(t nestač ila! Hlodal a naš iel si v 
tom čase revolucion ár sku tému! Skom ponoval st pacho· 
dovú pieseň Slovenský bunt, o ktorej st sám napísal svo j 
mu priatelovi: "Nechoď s ľíou na verejn os(, lebo by 
z toho kukal i st ý krimináll Obávam sa, že som Ti napi· 
sal mar š do kriminálu!" 
Keď si sa dost al so spevákom Božom Umir ovorn do 

sveta, mohol sl sn teš iť z úspechov. lt toré closial1lt ľudové 
piesne v Tvo jej úprave v Berline a v Paríži pr ed smotán· 
kou hudobnél1o života. Napriek tomu si nebol spokojný 
so svojim osudom. "Triem biedu . . . a hrám si k tomut 
To je dosť vese lá zábava," napisal si v týchto rokoch 
pr (ateľovi. Chcel sl zrejme preto nap!sa ť operetu ! " Pre 
peniaze! Ftir das ver fluchte Geldl" sl sa žaloval. Potom 
sl sa vrátil do Trnavy, stal si sa regenschorim, ale a j 
tu si viac živor il - nie hmotne, ale duševnell Ako r ád 
~Y ·si bol Išiel na rok študova ť do Prahy k V. Novákovi. 
Nebolo však pe1"tazf. Dm·mo si hľadal štipendium. "Ale čo 
ln.ám robiť ha a tót nemzeť nechcel Na iné veci majú 
tlslce ... Ni~ t akto som si pr edstavoval svoju kariér u," 
p'!še'š roztrpčene. 

No v tom čase si už chystal svoju zbierk u plesni Slzy 
a Osmevy. Tu si ~okázul, že si bol na výške doby. Wag· 
nerovský, dvol'ák'ovsk ý u brahmsovský novoromantlzmus 
Tľ bol samozrejmý, ba aj operný dramatizmus sa hlásil 
·v•skratke v n iektorých Tvojich piesňach k slovu. Vte· 
dalšia slovenská kritika Ťa však nepochopila. 

V roku 1913 si potom napísal. Robotnicku hymnu a Slo
f8na)tú hymnu. Prv á v slovenskej verz!i obsahuje aj dnes 
velmi naliehavé slová: 

Le(, pieset"t mieru, v ďaleký šír y svet , 
zvučne prenikni každú sveta časť! 

Druhá hymna je n ie l en výzvou do boja za národné 
oslobodenie, ale a j výzvou do boja za idey social izmu! 
Nie náhodou sl venoval túto hymnu Robotnlckemu vzde-
lávaciemu spolku Napred. . 

Roky prvej svetovej vo jny si prežil v uniforme. Vďaka 
svojmu optimizmu píšeš o nich v svo jich pamlitinch hu
morne a končlš vetou: "Tu [ v Tarnopole) som sa koneč 
ne dožil túženého dňa posledne j vety " krachu" Rak ús
ko-uhorskej monctt'Chie a toho znaku konca, signum aus 
Isť sl " 

Mnoho si si sľuboval od prvej Ceskoslovensk ej ťepub· 
liky. Uvedomil si si , že pťodpokla dom r ozvoja hudobnej 
kultúry je hudobná výchova na všeobecno-vzdelávacích 
~kolách. Napísal si preto už v t•ok u 1922 Učebnicu spevu 
' dvoch ča"Stiach a roku 1926 Tatranské zvuky, stal si 
sa inšpektorom hudobných škôl ( čo nijai(Q nezodpoveda
lo Tvojim amblctám a schopnostiam!). pomáhal si za· 
loži! Hudobnú škol u pre Sl ovensk o v Bratis lave. Kompo· 
nova! si pre spevácke zbory, najmä pre Spevácky zbor 
slovenských učite lov a pre r obo tníck y spevokol Brud lun 
v Trnave. Z takýchto výchovných pohnútok vzni kla -
nko si mi to raz povedal -- aj zbierku piesn! Zo srdca, 
ktorá obsahovala pôvodne iba mel ódie bez . k lav írneho 
spr tevodu. 

V roku 1919 si sa oženil a o dva r oky sa T i narodtla 
dcéra Nadežcl ct, o päť rokov neskô ľ dcér a Ida. Bol som 
Casto svedkom Tvojho š ť a stia v rodinnom kruhu a do
dnes si vytýk ctm, že sa mi nepodar !lo zvrátiť osud Tvo je j 
lduky, hoci som Ti to sťúbil ll 

Nazdávam sa, že Tvoja prvorodená ta inšpirova la k 
uspávanke s názvom Nad kolískou. Tát o skladbička je 

· dôkazom ďal šieho vývoja Tvo je j hudobnej reč i smerom 
k tzv. voľnej tonalite. Funkčnú harmóniu v nej na mno
hých miestach opúš ťaš, akordické štruktúry obohacuješ 
až na undecimové tvary, netrváš na ich tradičnom per 
traktovaní a rozvádzan!. Keby si bol na te jto ceste dô· 
sledne pokračoval, bol by si sa dost al do prúdu pokračo
vateľov odkazu Cl. D ebussyho, z ktorého vychádzali 
Z. i{odály l B. Bartók, a prísne vzat é, všetky národné 
školy vzniklé v Európe na zač iatku nášho storočia. No 
doba na Slovensku v tom čase nebola na to zre lá. Túto 

.. . 

Minister dr. František Kahuda blaholelá M. Schneidro
vi-Trnavskému k udeleniu titulu národný umelec l Bud · 
merice, 1956 l . 

Národný umelec EUGEN SUCHOŇ 

koch hud obného cltnnia, (! lt!ktronicl<ú hudbu v to poč!t a · 

júc. An i by si neveri l . koľko skludate[ov 7. l'a cl ov st red· 
ne j a na jmladšej generítc ie nám pr ibud lo. Ich rozsiah lu 
tvorbu ťažko cht~t•u kter izovať niekoľk ými slovami, no 
u bezpečujem Ťa , 7.e a j on i pri všet kej rozdiel nost i svo 
JiCh umel eck ých záujmov a pr ogramov, napri ek r ôznym 
kompozičným techni kám, k torými komponujú, sa poctivo 
usi lu jú o to i sté, o čo sme sa usiloval i i my, starš(: tvo 
r ivo sa vyrovnať so všetkým, čo prináša súčasný hudob· 
ný výv in a prispeje do pokl adnice nášho národného 
h udo bn ého umenia čo možno najväčším počtom diel vy
sokej ume leckej ~trovne. Nuž dovoľ mi, drahý Mikuláško, 
u!Jy som Ti ich mená pripomenul - na n i cl<torých z nich 
su urč i te ešte pamätáš! - a tých na jmladších ·T i zároveň 
predstav i l. Sú to pr edovšetkým Milan Novák , Ladislav 
Burl as, Ivan Hrušovský, Miroslav Koi·ínek , Il ja Zel jen
k a, Roman Berger, Mit·os lav Búzlik, jozef Mulovec, Pavol 
Bagín, jura j Pospíši l , Dušan Martinček, I van Parlk , Ta
deáš 'sa lva, Jur a j Beneš, jura j Hat t·ík, jozef Sixta, H onuš 
Domansk ý, jozef Podproc ký, V ladimír Bokes; Igor Dibák 

a sú l u eš te i mnohí ďa lš i. Pt• iznii ti'f- su T i , že sme sa 
l' tom našom dome znvše a j pohar kali , že sn občas u j 
h t·yziemu, u l e j e nám t u veselo, lebo nás hr eje vedomie List Mikulášovi 

Schneidrovi-Trnavské 
dobre vykonanej práce. 

/ 

u 
k torocnici 

cestu st pnmcc twl ni.irn, ~ to r\ n t~ lw nc1 clvacl' id tyc ll r 11 
kov začu li ~VO J U cestu zr, novým i tle;í lom A. MnvZI!So 
vi , f. Ci k keruvi a mne. Tu h ľa cta jmn o clpovu<ľ 1w ot ú:tl< u . 
k t orá zu mestnilvu a zne pok o ju je znvše 111 'ľvn] icll ctite
rov: "Prečo sa Schneider-Tr navsl•ý nesta l tuký111 sveto 
vým sklaclate ro m, atw Bél a Bur!Ok, k tor y sa narodi l 
v to m isto m rol<u ako on, alebo Zo l tán Kocl<í l y, s kt orý n1 
spol u za čul studoval na buda pe~tianskcj atwtlémii',' " 
Odpoved je Jednoduc há! Spol očenské prostrediu, hudolJ 
né ovzclusie a cel kov(i kult úrna vyspelosť hol il v časoch 
Tvo jho clospwvan ia v Buclupeštt celkom tn<í ilko u n(ls 
v Bral is lavH, o mcllonl es tiac k eJ ;r rnave ani nelw voriuc. 
Bar tók si mohol dovo l i ť svojou prcmyslenou k oncepc iou 
postavenou nie na lw rmonickom, ate prísne vedec kom 
pohľade na macf<lrskú "sedliacku piese ťt " dovtedajšiu 
tra díc iu madarskej umelneke j hud by aj búra t. Mal v mi · 

Národný umelec M . Schneider-Trnavský v kruhu svojich 
priateľov bezprostredne po prevzali dekrétu o udelen! 
vysokého vy;znamenaníu (sprava E. Suchoň, F. Kafenda, 
M. Schneider-Trnavský a A. Bagar l. 

nulom storoč í n ie menšieho pr edchodcu ako Franza 
Liszta, k torý za ložil v BuclapeW Hudobnú uknclérr.iu. Aj 
Dvoi'ákova a Novákova Praha by bol a bývala iným. vý· 
chodiskom pre ~týlov ý ras t neskorších Tvoj ich cliel , keby 
bol i k tomu nn Slovensku predpok lady. Al e hned sa vy 
nára otázku , či by si bo l potom zost al pre Slovákov 
u pre cel é Ceskoslovensko tým skladateľom , i<toréllo di e· 
lu si v erejn osť osvo j i la pt·áve pre Tvoj u úprimnosť a bez
prostrednosť štý lu v p lesi'tach ako sú Ruličky , Keby som 
bol vtáčkom a Kukučka? Lebo z rudu vychádzujúc si 
sa k ľud u vrú t il prostým, neskreslen ým, z h i bky sn1c ,1 
prýštiac i m prejav om. Zn t ento veľký č in si zfskn l ako 
pr vý zo s lovensk ých skladaterov hrd ý t i t u l národného 
umelca. 

Náš Vladimi r Mináč povedal kdesi ve ľmi výstižnú ve· 
tu: "Náš kr a t učký pobyt je zmys l uplný l en uko pokra· 
čovan ie v inýc h pohy boch a preclu rčovani e In ých pohy 
bov. Socinhzmus to n ie je len zmena niek t orých zák lad 
ných vzťa hov , to 1e súčasne aj pokračovanie v in ých 
vzťahoch a ich predurčovanie. Dom, v ktOI'Om bývame. 
bude skutoč n ým domovom útulným a dôverný m l en vte
dy, keď v t)om bude býva( s nami t s budúctml UJ naša 

minu l osť". Nuž tak sme bývali s Tebou v jt~dnom dome. 
v ktorom k edysi býval ján Levosl av Bella , v ktor om 
spolu s Tebou bývalí Mikuláš Moyzes, Vil ié1m Ftg uš-Bys 
trý a Frico Kafenda a do ktorého sa čos koro nasťa hoval 

nj Saiío Moyzes, j án Cikker i mo ja maličkosť a kým Sl 

Ty Mikuláilko, nap!sctl svoju prvú symfóniu , Šiiilu Moy 
ze s mul už hotovú sv·o ju siedmu symfóniu, k ý m ja som 
napísa l svoju druhú operu, Láďa Holoubek už i ch mal 
štyri, j anko Ci kker tri a obaja v komponovanl opier po
krač ujú až cl o dnešných dní, ale súčasne sa do nášho 
domu nas ť cthovali aj ďa lší skl adatelia - Ondro Oče · 

náš, Dežo Kardoš, Oto Fer enczy, j ozef Kresánek , Zdenk o 
Mikula, Tibor Andrašovan, Berco Urbanec, j án Zimmer, 
Tibor Frešo, jozef Gr ešák, július Kow alski a ďa lši. Dvaja 
sk ladtelia z tejto generácie, Ši mon jurovský a Michal 
Vi! ec, náš domček, ž iaľ, navždy opustil i. Prvonus ťahova

ným sa čoskoro narodili deti - dnešn í päťdesiatnici 

a štyridsi atn ic i s obrovskou tvorbou na všetkých úse-

Ej, ii lH nw lc! ll Vlnclo Miné'íč cl'a lelw odv iedol. od ttiOJCJ 
témy ! Ní. som pozo!Jucl ol , Že) Ti píšem l ist k Tvojej sto
l'oč t1i c t. Nuž dra hý Ml k ulúšk o. T y si. chvál al)Ollu. clôslecl 
ne pokrnčova l vo svojeJ ceste i l<ecl' su zdalo. že náš 
domče l< je už prepl nený. Niipfsol si :;ymfonicl<ú IJáseii 
Pribinuv sľub s novútorsk ým zač ia t kom. zu l<lorý by sn 
nemusel l1un b i ť ani Ravel , zbi er ku J'udov ýcl1 piesn í, za 
ktor u '!'u poch vít lí l súm Karol Plicka, napísul si zbierku 
piesnt s ntizvom Drobné kvety u mnoho, mnoho cl'a lšfch, 
za čo Ti prischol prívlastok " slovenský Schubert". Nu · 
písal si ce lý rad mužs kých, žensk ých , detsk ýcl1 a mieša 
nýc h zhorov. Rozšíri l si pa l etu svo jej inštr uktívnej tvor 
by Slovenskou sonatínou pt·e klavír u Pestrým radom 
skladieh p1•e klav lr. 

Okolo svo je j šes ťd es iat l<y si nás prekvapil sv ujou ope· 
r etou Bellarosa. Bolo to len v tedy rečí okolo Tvojej ju 
viskovej prvotiny! j edn ým SH nepáčilo l ibreto, iným ne
súr odú hudba, in! zas chvál i li jednotlivé čísla operety 
il bol i i lak!, ktorý m su právtl libreto pozdávalo! Zabudli 
na to, žn libreto i h ud bu písul n ie menší majster ak o Mi· 
k ui<Ís Schneider-Tm av ský l Náš vt ipný mnohostranný, ná · 
pacl i!}• a práve v tomto Umri vedome nP.núročný Mi k u·. 
lf1s búči ! Samozrejme, že si iná C pri stupoval k te jto fo1· 
me nei zakladate ľ slovenskeJ operety, náš Gejza Dus!k, 
jeho súčasn lk Ka rol Elbert , alebo pokračov ilte lia toh to 
žänru vo forme muzikálu - Teador še bo-Marti nsk ý, 
lgor Búzlik it další dnesní autori, ale práve zato, že si 
bol aj v operete iný, t r eba tn pochváliť! 

Po osloboden ! sl sa venova l organizačným pr ácam 
v Slovenskom au torskom zvuze, vo Zväze českos loven· 

ských skladatelov u iných inštitúciách, pr ičom si začul 
uj sériu vtedy Hk tuálnych budovateľsk ých piesn í zboro
vou sk lad bou Práci česť! 

Tvo ju orcl1estrú lnu t vorbu začatú v r oku 1921 sk lad · 
bou Dumka a tanec si nakoniec dovŕštl korunou svo.tho 
životného diela , l. symfóniou e mol " Spomienkovou". 
Ked som sa na premiére započúva l do dr uhej časti 

t ej to k riísnej sy mfonickej hudby, nezadržateľne sa mi 
t isli slzy do oč ú. Lackov! Burlasovi, ktorý sedel ved ľa 

rnt"la, so m vtedy pošepol : "Náš Mikuláška su s nami lúč i ". 

Ma l so m pr avdu. O rok po prem iére si nás navždy 
opustil. 

Ej, M ik ulášk a, Mikuláška, nemal si nám od ís ť! Bol by 
st vide l a počul čo sa za krátkych 23 rok ov v našej 
sktaaa t eľsk ej obci por obilo. Už nám ani ten náš domček 
nest ač í. Dostali sme k dispozicii zrenovovaný k aštie l 
v Dol nej Kr upej , ktorého steny počuli h rať Beethovena. 
V P ieš ťurfoch nám postavili Dom umeniu. Hotový zázrnl< l 
Žela l by som Ti, uby si tam počul svo j u symfóniu v po
daní Slovensk ej fil har mónie, k torá sa od Tvo jich či as 

roz r ást la do ší r k y i do h l bk y. Aj budovu opern ého di· 
vadia v Br atislave dostal a nový šat. Ale ani Sl ovenská 
fil harmónia nám už dnes nestačí - · v sú č asnosti máme 
už aj v Košic iach Státnu f ilhurmóniu, v Zl line Štá tny ko· 
mor ný orchester a v Bratislave skvelý Slovenský komo;· . 
ný orc hester. V .nebývalej miere vzrástol i počet komor 
n ýc h s(iiJorov, na jrozmnnitejši ch súborov ľud ovej ume
l eck ej tvorivosti, pribudo l nám t iBž nov ý operný súllor 
v Bansk ej Bystric i. 

A čo dod a ť na zítver ? Ako ukončiť tento môj list , k to 
rý T i píšem vo veľkom citovom vzr ušení'? N1machúdzu m 
pril ielwvejši e slová než tie , k toré o Te be napísal T vo j 
prvý životopisec dr. j ozef šurnko, CSc. Ony hovona jus
~o" a výst ižnou rečou o tom, č·im si bol u stále zostávaš 
pre nás, slovenských s kladateľov : "Mi kuláš Schneider
Trn avský bol umelco m kriesite fom, burcovate ľom svedo · 
m ta a ospevovatel om ná rodu. Umel eck á tvorivos ť luci u 
bola mu už od m ladosti nevyče rpate lným žriedlom, no 
1 v tlľkou láskou u inšpirátorkou v jeho skladateľske j 

práci. P1·eto kedykoľvek sa bude hľada ť rovnováha me
dzi extrémami pojmov mod ernosti, trad ičnosti a rudo
vosti č i národnosti v hudbe, Mikuláš Schneider-Trnavský 
vždy môže byť vzorom svoj (m etickým postojom i svo jim 
ponlmaním ľudovej plesne ako i nšpirátorky tvorby nú· 

rodnej hudby ". 

Bratislava, máj 1981 Tvoj Eugen 

{ 
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N'rodn' umelkyňa 
MÁRIA Kl SONO VÁ-HUBOVÁ. 

M ·je 
Mikul' 

·etnu ie s Ivo bou 

hne1 ra-

čom a jij som vždy s napätím očakávala 
jeho ohodnotenie, ktoré nasledovalo po 
koncerte. Vedel sa · úprimne tešlf z kaž· 
dého vydareného výkonu a vďačnosť za 
prednes svojich skladieb vyjadroval naj
šarmantnejšlm a na jvtipnejšlm spôsoborq. 
Kedykolvek sa objavil medzi umelcami 
Mikuláš báči, vždy vyžarovala z neho 
ra,dosf, vtip a optimizmus, ktorý na plňa 
väčšinu jeho piesní. 

Myslím, že výnimočným dňom pre 
Schneidra-Trnavského bol deň premiéry 
jeho operety "Bell aro sa«. Velmi očaka
val túto udalost, bol nadmieru štastný, 
ked sa uskutočnila. Ked prišiel za nami 
po premiére do zékulisia , sršal ducha
plnosťou a svojou vyberanou galantnos
ťou zahrňoval všetky účinkujúce démy. 
Skoda, že jeho pekné spevné člsla ne
našli vtedy (a ani doteraz J pútavejšle 
libreto. Hovorit o stretnutiach s tvorbou 

M. Schneidra-Trnavského znamená pre 
mňa odkryť najhlbšie založené priečin
ky z môjho umeleckého života. O to ťaž
šie nachádzam slová a vety pre ich vý· 
stlžné zachytenie, prlbl!ženle, lebo myš
lienky, pocity a spomienky sa pria111 ko· 
pla v mysli a navzájom sa prelfnajú. Oží· 
vajú predo mnou povznášajúce chvlle, 
ktoré som poznala na, koncertoch, kde 
práve pleseľ\ M. Schneidra-Trnavského 
vedela rozžlarlt oči obecenstva, upútala 
ho svojou citovou hlbkou, melodičnosťou 
a zárove11 umelcovi ponúkala možnosť 
oprostenej, vrúcnej Interpretácie. Pri 
dnešnom zvažovan! a hodnoteni nášho 
koncertného života si uvedomujem, aký 
závažný význam pre jeho rozl(_oj mala 
a vždy bude mať piesňová tvorba M. 
Schneidra-Trnavského. Spevnosť a zro· 
zumltelnosť hudobnej reči J. L. Bellu, 
V. Flguša-Bystrého a najmä M. Schneidra
Trnavského naučili néšho posluchéča, 
hudobne nie dostatočne pripraveného, ve· 
novať pozornosť koncertnému umeniu a 
dokézali jeho vrodenú lésku k Judovej 
plesni rozšlriť aj na pleseň koncertnú. 

zime" a ,,Ružičky " M. Schneidra-Trnav
ského. Moje študentské obecenstvo, ba 
aj profesorský zbor prijal i toto vystúpe
nie velmi uznanlivo a ja som v ten ve
čer prvý raz poznala radost a okúzlenie 
zo spevu. Schneidrove plesne ma od
vtedy sprevádzali celým mojim životom. 

Láska k plesi\am Schneidra-Trna vského 
prameni z mojej hlbokej záluby, ktorú 
nachádzam v komornom speve a, samo· 
zrejme, z ich vlastnej povahy, s ktorou 
pravdepodobne rezonovala povaha môj
ho hlasu a speváckeho prejavu. Bola mi 
blfzka ich melodika, ktorá ponťlka umel
covi možnosť uplatniť krésny tón, kul
túru komorného spieva nia, ako 1 ich 
krehká poetlčnosť , ktorá si žiada clze· 
lovaný, jemný prednes. Takisto ma pú
tala vrúcna emocionalita, ktorou dýcha
jú mnohé Schneidrove plesne a ktoré si 
priam vynucujú hlboké citové zapojenie 
a spievanie širokými, zvonivými tónmi. 

Mária Kiionová-Hubová pri prednese 
Schneldrových piesni na Uterárno·hudob· 
nom večierku 24. IX. 1951 " Bratlsluit, 
venovanom poézii I. Kraaku a hudbe 
M. Schneidra-Trnavského. Pri klnlri R. 
Macudzlnski. 

Bolo pre mňa hlbokým zážitkom, ked 
som mohla pozdraviť syo jlm spevom náš· 
ho obJúbeného majstra pri jeho meno
vani za národného umelca. Bol až tklivo 

. dojatý, hlavne uznanlm, že jeho hudba 
tolko znamená, že toiko- krásy dáva jeho 
milovnému slovenskému národu. 

Prešlo pár rokov a ja som sa stretla 
s majstrom Schneldrom·Trnavským pos
ledný raz. Vtedy som mu pri poslednej 
rozlúčke v sieni Slovenskej filharmónie 
vzdala hold vďaky a úcty prednesom 
jeho prekrásnej uspávanky "Spi, duša, 
spi". Bolo to jedno z mojich na jtažšich 
vystúpeni. Pracovnlci z Ministerstva kul
Wry, ktor! ma o toto vystúpenie požla· 
dali, vyjadrili presvedčenie,, že pre maj-

prešiel aj prednes poézie Janka Krála 
a Jána Bottu, ktorých poetické ponášky 
na ludovosť s\1 adekvátne ponáškam lu
dového hudobného výrazu u M. Schneid
ra-Trnavského. 

stra Schneidra-Trnavského dokážem · 

Tak som začala 1 ja poznévat sloven
skú pleseň, pripravené pre vniman!e hud
by len domácim, otcovým vedenlm. Ako 
dcéra regenschor!ho musela som už na 
ludovej škole vystupovať na besiedkach, 
učltelských schôdzach a Iných spoločen
ských podujatiach. Tam, samozrejme, naj
vdačn~jšou a najvhodnejšou bola !udo
vá pleseň v ťlprave M. Schneidra-Trnav
ského. Spominam sl, že vtedy mojou naj
úspešnejšou plesňou bola pleseň "Nest!s
kaj mt, šuhaj, rúčku". Neskôr na gym
naziálnych stretnutiach "Vlčkovho krúž
ku" som už spievala jeho umelé a zná
rodnelé plesne, ktoré ml starostlivo vy
beral môj otec, nadšený obdivovateľ slo· 
venskej plesne. Na mojom prvom ja
viskovom vystúpeni som spievala "Večer
ný zvon" V. Flguša-Bystrého, "Vtáčik v 

Všetky Schneldrove plesne nes(l pečat 
doby svojho vzniku - romantizmu a je
ho pozdného doznievania na Slovensku. 
Pre našu spevácku generáciu, ktorá vy
rastala ešte pod vplyvom romantlzujú· 
cich umeleckých názorov, ale dozrievala 
už v duchu prelomových novodobých 
prúdov, bolo velmi dôležité nájsť prime
raný umelecký štýl Interpretácie našej 
r.omantickej plesňovej literatúry, aby tak, 
to pretavená duchom a · citom, zodpove
dajúcim dnešnému poslucháčovi, našla 
svoje trvalé miesto v dobe rozkvitajúcej 
novej tvorby. Nazdávam sa, že je to zá
konitá podmienka pre vytváranie a udr
žiavanie tradlcle, zvlášť pri takom in
tenzlvnom rozlete, akým sa uberá náš 
dnešný koncertný ,život. Obdobnými pre
menami, vyplývajúcimi z nového názoru 
na umelecké dielo a jeho interpretáciu 

Jedným z najdôležltejšlch momentov, 
ktoré sa vynárali predo mnou pri hla
dani nových postupov stvárňovania ples
nf Schneidra-Trnavského, bolo správne 
vyváženie emocionálnych a racionálnych 
prvkov, nutných pre zachovanie koncert· 
ného charakteru piesf\e. Znamenalo to 
vylúpnuť hodnotné jadro piesne a podať 
ho s takou prostotou a . poetickou cito
vosťou, akou ho vyjadril skladater svojou 
hladko plynúcou melodlčnosťou. Bolo 
nutné oprostiť prednes od dobových ná· 
vykov a svojvolných, často presentlmen
tallzovaných prvkov, ktoré narúšali pÔ· 
vodný skladatelský výraz. 

Mala som to nesmierne štastie, že mi 
pri týchto otázkach mohol byť radcom 
priamo autor - dobrý prlateJ Mikuláš 
báči. So zanletenlm s ledoval náš roZvl
ja júcl sa hudobný život, s nad~enim prl
j!mal jeho nového ducha. Vrele súhlasil, 
aby sa nový Interpretačný štýl - s po
žiadavkou dôslednejšieho dodržiavania 
hudobnej stavby diela a komorne budo
va ného výrazu -- uplatňoval aj v jeho 
skladbách. Bol velmi citlivým posluchá-

zvládnuť i túto, iste nelahkú úlohu. Ked 
zaznela v sieni na organe preďohra 
uspávanky, ne jestvova:lo odrazu nič Iné, 
len Schneidrova pleseň, jej som v tej 
chvili oddala celú svoju dušu - a za· 
spievala som. 

Najkrajším prejavom dcty a lásky k 
dielu M. Schneidra-Trnavského je 4Sta
novenie "Celoštátnej speváckej súťaže 
M. Schneidra-Trnavského«, ;ktorá sa ko· 
né každý druhý rok v jeho rodisku Trna· 
ve. St1ťaž nadobudla velký význam v na· 
šom kultúrnom živote. je radostné, ba 
až prekvapuj(lce, kolko mladých Iud! z 
celej našej vlasti sa venuje dnes kon
certnému spevu. Po celé dni súťaže za
znieva v trna vskom divadle ušlachtll~ 
spev, ktorý oživuje krásy vložené do hu· 
dobntch skladieb. 

Pri týchto stretnutiach s omladenou 
Schneidrovou plesi1au naplňa ma rados
ťou poznanie, že dielo M. Schneidra
Trnavského, ako aj celá naša koncertná 
tvorba sa. o.p.ohacuje . n,o.vtm. .duchom ., .(l 
stáva sa jedným zo základných k..'!m!l: 
fiav kultúrneho rastu v našoijl živote . 

JAN ALBRECHT 

EZAB DN 
,.Ta k pri rodzené ako s lnko, ktoré svieti do našej ch y· 

že ·· - tieto výstižné slová Rabfndranátha Thákura, ktoré 
možno použiť k označeniu niečoho samozrejmého u har· 
monlckého, čo je nám tak blfzke a povedomé, že ťažko 
nachádzame slová, ktorými by sme to mohli obšlrnejšie 
rozviesť :- ml prlchádzajd na myser, ked pri priležitostí 
významného jubilea Mikuláša Schneidra-Trnavského sa 
ml vynára z mojej pamäti jeho Iudská povaha. 

Pamätám sa na neho velmi živo ako sa schádzal s mo
Jim otconi na Ich pravidelných priatelských stretnutiach, 
ktoré kulminovali v pohode rodinnej večere, že ho mém 
priam pred očami - ako hovoril, a ko hral karty a ako 
s nez.abudnuternou Invenciou duchaplne replikoval, ako 
rozprával rôzne prlhody a sentencie čerpané z vlastného 
života, z autopsie. Ani s odstupom času nestrácajú tieto 
nezabudnutefné dojmy oa sviežosti a konkrétnosti. 

Uvedomujem si vša k zároveň, že zachytiť tieto krásne 
chvlle môjho detského, adolescentného a napokon už 
dospelého veku nie je lahké. Vzniká tu analógia s hud
bou. Velmi vera možno hovoriť o zložitej hudbe, .o pris· 
nych a zaujimavých formách, ale slovo sa stáva chu· 
dobné a rozpačité, ak by sme mali vyjadriť krásu mela· 
dického oblúku, ktorý na nás zapOsobi svojou jednolia
tou výrazovou silou. Mikuláš Schneider-Trnavský bol 
takou jednoliatou harmonickou osobnosťou, ktorá očarila 
a potešila každého svojim spôsobom, svojim teplým a 
fudským pristupom. Všetky jeho vlastnosti pOsoblll prá· 
ve onou harmonickou jednotou, ktoré nedovoluje hovorlt 
o jeho vlastnostiach jednotlive; stáli vo vzácnej vzájom
nej vyváženos ti a harmónii, každá z nicll čerpala svoj 
význam práve len z Ich súladnej jednoty. 

Hudba, humor, sociálne a národné cltenle vyrastajú 
u Mikuláša Schneidra-Trnavského z jedného a toho isté· 

· ho kmeňa a sú pochopiteľné v Ich jedinečnej podobe 
len v Ich vzájomnej súčinnej spolupatričnosti k jeho 
osobnosti. 

V žiadnom prípade neďakuje Mikuláš Schnelder-Trnav· 
ský za svoju harmonickú osobnosť rovnakým harmonic
kým okolnostiam vtedajšieho života, ktorý nebol vždy 
len· Idylický a bezstarostný, ako sa nám azda dodatočne 
jav!. Už v mladom veku bol svedkom velmi neprljem
ných scén a epizód, ktortch trpkosť mu ukázala častd 
zaujatosť, ba bezohiadnosf rudi na vplyvných postoch, 
ako napr. pedagógov maturitnej komisie, ktor! svojim ši· 
kanovanim pripravili mladému Schneldrovi neuveritelnú 
tortúru, ktorú prlležitostne farbisto reprodukoval vtip
ným napodobi1ovanlm profesorov, rladiteJov a maturit
ného komisára v prlateJskom kruhu. 

Tieto, ako i mnohé Iné, neblahé, či bolestné spomien
ky a skúsenosti zasadlll Mikulášovi Schneldrovi·Trnav· 
skému mnohé rany, avšak okrem životných poučeni, kto
ré usmerňovali jeho myslenie a osobnostný vývoj sa 
nikdy takéto udalosti nevzkrleslll v jeho vedomi bez 
\1smevov, vtipných čiastkových epizód, bez sublimácia 
vlastnou osobnosťou: Zo všetkého vyviazol nanajvýš sice 

A 
poučený, a le nikdy nezJomený, v plnej in tegrite vlastnej 
osobnosti. 

Najťažšie chvfle sa obohacovali v retrospektlve jeho 
pamäti s obrazmi komičnosti grotesky a vtipu. Humor 
ako katarzis a obrana zohral v jeho živote, myslenl a 
v postojoch dô ležitú úlohu, nestal sa však u neho unl· 
verzálnou náhradnou totalitou. Uvedomoval si, aký vý· 
znam a aké predznamenanie nesú určité udalosti v jeho 
živote, čl okolo ne ho. Humor a vtip boli u Mikuláša 
Schneidra-Trnavského účinným prostriedkom medzllud· 
skej komunikácie, ba dokonca vyrovnávania napätia a 
vyrastali z jeho snahy nájsť spoločnú platformu v styku 
s ľudmi. Vyrástli t eda z jeho vysoko rozvinutého spon
tánneho porozumenia ľudi, zo snahy o vzájomnú har
móniu. V druhom pléne bol zreteľným odrazom a zvýraz
nenlm kreaUvneho momentu, radosti z objavnostl orlgl· 
nálnych nápadov a postrehov, bol dokumentom jeho vy· 
sokej lnvenčnosti, jeho fantazijného bohat stva a jeho 
poetickej žily. Schneider bol plný bonhomle a ľudského 
tepla. 

I jeho národné cit~nle vyrástlo zo vzťahu k človeku, 
pramenila z jeho humánneho cltenla a porozumenia pre 
človeka, predovšetkým pre človeka .žijúceho v sťažených 
podmienkach. Lásku k slovenskej ludovej kultúre, často 
tak kruto zaznévanej vtedajšlml predstaviteľmi moci a 
oficiálnej Ideológie, determinovali takmer humánne po
hnútky. Ako nám sám neraz rozprával, neblahé okol
nosti zaznávajúce slovenský lud a jeho kultúrnu trad!ciu 
ho priam provokovall k identifikovaniu sa s ňou, k to· 
mu, aby sa k nej otvorene hlásil. V žiadnom pripade 
nestálo Schneidrovo národné crtenie v znamení podce
ňovania a neuznávanla inej kultúry alebo zaznávanie 
fud! inej národnosti, pokial v nich spoznal spravodlivých 
a priatelsky zmýšlajúcich jedincov. Mikuláš Schneider
Trnavský bol človek, ktorý mal všetky pre.dpoklady po· 
znávať Iudl - osobne nepoznám žiadneho Iného človeka, 
ktorý by bol ovládal tak do_konalé iné jazyky ako ich 
ovládal práve on, a to na najnáročnejšej jazykoveJ.a kul· 
túrnej úrovni. Mnohé jeho slovné hračky sú preto ne· 
preložiteľné, lebo boU postavené na intermedlálnych ja
zykových asociáciách. 

Hudba ·bola pre Mikuláša Schneidra-Trnavského 
.. slniečkom, ktoré svieti do našej chyže", samozrejmou 
ingredienciou života, Judského pocitu a Judskej emo· 
cionallty. Médium hudby sa spájalo so všetkými pros
triedkami, ktoré zvýraznili a vyjadroval1 obzor a hladinu 
jeho života. Syntéza s elementami ľudovej - spoločen
skej hudby obdarlll Schneidrov prejav schopnosťou do
týkať sa hudbou národného povedomia. Na tejto rovine 
sa mu podarilo rozširovať tradičný základ jeho hudby 
ako i pristupujúca elementy ludove j h1.J.dby novými into
načnými a · deklamačnými prvkami, čim vytvoril najzá
kladnejŠiu vrstvu vývoja slovenskej národnej hudby. 
· Aktualizácia hudobného jazyka smerom k impresioniz
mu, k polohám Novej vecnosti, modernému folklorlzmu 
nemohla byť imanentnou súčiastkou a intenciou Schne!-
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OSOBNOSŤ 
dravej hudobnej reči , lebo on sám pociťoval hudbu v pri· 
lišnej bllzkost i ako prostriedok spontánneho reagovania, 
aby okrem spominanej prvotnej syntézy odďaloval ešte 
médium hudby od seba, hladajúc odcudzujúce novátor· 
ské účinky, založené na úmyselnom porušovani stabll· 
ného poriadku tradlcie. Schneldrove zámery vyžadovali 
stabilitu hudobného média , ktoré dokáže sprostredkovať 
ideové ciele jeho hudby bez zvláštnej štylizačne j a výra
zovej zaťaženosti a problémovej lab1llzácle prejavu. Ne· 
môžeme teda popritom všetkom čo dal sloveQskej hu
dobneJ kultúre hladať ešte v jeho diele umelé rodlro· 
vanie čl obnovova nie výrazových prostriedkov, raclonál· 
ne hľadanie nových postupov a pretenciózne zmodernizo
vanie hudobného jazyka. Pre neho bola hudba homogén· 
ny dorozumievacl prostriedok, úzko spätý s jeho život
ným pocitom v priklone média k človeku l k rudom 
vôbec, k slovenskému kultúrnemu okruhu. Mikuléšovi 
Schneldrovi·Trnavskému sa teda podarilo syntetizovať 
hudbu s vlastným Judským postojom a zvýrazniť ňou svo
ju lásku k národnej Idei a štylizačné problémy, ktoré 
poznačili vývoj stlčasnej hudby by boli nutne porušovali 
túto prvotnú harmóniu a syntézu. Originalita jeho hu· 
dobnej reči, jej presvedčlvosti je prá ve v tejto syntéze. 

Mikuláš Schneider-Trnavský pochopil novšiu podobu 
slovenskej národnej hudby, novš ie sna!enia súčasnej hu
dobnej kultúry. Ako skladatel a dirigent bol dobre oba· 
známený aj s hudobnou tradlciou minulosti. Ako klavi
rista, sláčikár a dirigent absolvoval velké množstvo diel 
svetovej komornej tvorby a so záujmom prijal l diela 
tvorcov prvej generácie slovenskej hudobnej moderny 
(napr. Suchoňovu Krúh1avu). 

Pestrá paleta osobných spomienok na Mikuláša Schne!· 
dra-Trnavského, ktoré začinajú mojim útlym detským ve
kom z čias vzájomných návštev Schneidrovcov a mojich 
rodičov, ktoré pokračujú rôznymi epizódami zo š tátnych 
skúšok učitelskej spôsobilosti, kde bol Mikuláš Schnei· 
der-Trnavský predsedom a môj otec vždy členom skú· 
šobných komisl!, gratulačnými drobnými skladbami, kto· 
ré sl posielali . vzájomne pri prlležitosti rôznych osob
ných fubilei a ktoré siahajú až k moj im štátniciam z hus
lavej 'hry pod Schneidrovým predsednlctvom, ba až k. 
môjmu diplomovému koncertu na VŠMU, ktorý Mikuláš 
Schneider-Trnavský poctil svojou osobnou návštevou, sa 
dajú ťažko vyčerpať a reprodukovať v takomto \1zkom 
rámci. ·Sú len dokladom toho, že jednota ľudských , etlc· 
kých, umeleckých a národných maxim, ktorým ostal 
Mikuláš Schneider-Trnavský verný počas celého života, 
charakterizuje najlepšie Schneidrovu, nám tak vzácnu 
osobnosť. I ked v mnohom reprezentuje to , čo nazývame 
"starými dobrými časmi", muslme sl uvedomiť , že v t9ch· 
to "starých dobrých časoch" veru nebolo všetko dobré, 
ale to, čo bolo naozaj dobré, hodnotné a dodnes platné, 
stelesť1uje harmonická, ludská, v nezabudnutelnej a pre· 
trvávajúcej podobe jedine'čná osobnosť majstra Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. 



MARIAN BULLA 

TRN VSKÁ TOPOGRAFIA 
s vlastným autorovým textovým 
podkladom. Skladbou vyžaru je 
radostná atmosféra prvej slo
bodnej trnavske j ja ri (dátum 
pochádza z 28. júna 1945) a 
dedikova l ju robotn lckemu spe
váckemu združeniu pri prileži· 
tosti jeho 15- ročného jubilea. 
Na celoštátnej súfaži ĽUT ko
nanej v Prahe roku 1955, ziska! 
Bradlan 3. cen u (di rigovali J. 
Lauko a O. Bulla l predovšet
kým za úspešnú inte t·pretáciu 
s pom!nanej skladby. Nebolo 
však jubilea, ku ktorému by si 
vzájomne neblahoželali: sklada
teľ-o sobnosť a robotn lci-zanie
tenl s peváci. A ked význam po
dielu na kultúre národa ocenil 
i prezident republiky ude lenlm 
najvyššieho vyznamenania 
titulu národný umelec, bradla
nistl za spolupráce so Spevác
kým zborom slovenských uč íte
rov poctili ma jstra. vtedajšieho 
nestora · slovenských sklada te
rov , darom najušfachtilejšim: 

s N El 

Mlkulái Schneider ako 19-ročný 
symnazista. 

PÓsledná tretina 19. storočia 
priniesla pre rozvoj hlstoric!<ei 
metropoly Trnavy, ležiacej u
prostred zvlnenej n!žiny západ
ného Slovenska, zásadnó zme
nu. Nástup kapita listickej kon- · 
juktúry znamenal stabilizáciu 
nových hospodárskych vzťahov, 
ktorých vý.sledkom bol relativ
nejši vzrast stredných a vl!č
šich podnikov, čo podsta tne 
vplývalo na formovanie sa no
vej spoločenskej triedy,- pro
letariátu. V tomto mimoriadne 
zodpovednom obdob! života ná
roda poznačenom slln ejúcim 
maďarizačným národnostným 
t1tlakom, v krútňave sociálno
politického konfliktu ako roz
hodujúca protiváha k buržoáz
nonacionalistickým t enclenclám 
sa jav! vznik a hnutie samo
vzdelávaéfch a podporných 
spolkov, podstatnejšia aktivita 
politickej publicistiky, kultúr
ne j tvorby a osvetovej činnos
t!, ako l vytvorenie dvoch do
tasne význ'arno:ých ·lnštltú'cil: 
-Besedy. slov~nsk_et, a, .Spol~ ll sv . . 
Vojtecha. Plody ich ósllla do
,zrievali v národe najm!! po· od- · 
mike celonárodnej kultúrnej u
stanovizne Matice slovenskej a 
zániku slovenských stredných 
škôl, vďaka pokrokovo oriento
vaným osobnostiam J. Slottu, A. 
Kubinu, A. Radlinského či F. R. 
Osvalda. Z týchto pomerov vzi
šiel Mikuláš Schneider-Tr
navský, umelec, ktorému ne
priaze!'\ doby v rozhodujócej 
miere determinovala substanciu 

·tvorivých ideálov a hudobného 
myslenia. Slovenská fu dová pie
sel'í stala sa mu napokon au
tentickým žriedlom, z ktorého 
napájal pramene svojich Inš pi
račných zdrojov. Vynára sa 
však otázka; do akej miery sa 
na jeho kryštallzujúcom proce
se podiela rodná Trnava. 

VIeme, že v títlom detstve mu 
lásku k spevu vštepoval zna
menitý hudobnik páter Alojz 
Hennig. Významnejš iu úlohu 
však zohralo trnavské gymná
zium, v l<torého učebných os
novách dosiahla hudobná vý
chova svoju renesanciu zásluž
nýlp prlčlnenim pedagógov 
Scharnbecka, Hldassyho, Her
mána, Graeffe la, Mutschenba
chera a Skolud u. Pr!ťažllvo sf 
nadobúdali študent~ké a ka dé
mie umocňované' lntenzlvnou 
aktivitou vzdelávacich a záuj
mových króžkov. Ich dosah bol 
evidentný pri formovani ne jed
ného talentu. Snáď máloktoré 
gymnázium v Uhorsku mohlo 
sa popýšiť tak vzhľadným ·a 
priestorným audltorlom, · vybu
dovaným v areáli konvlktu z 
podnetu ostrihomského pr ima
sa J. Simora v polovici sedem
desiatych rokov. A tak bý
va lé remeselno-polnohospodár
ske .,urbs libera regnis" oddáv.
na .. v malej ulite zakliatej do 
hradieb", v osvie tenskom s to
roči honoslace sa epitetonom 
.,Atény Uhorska", sta lo sa na 
sklonku minulého storočia 
akousi kultúrnou Mekkou ši
rokého okolia. 

S bázňou dnes vstup·ujeme do 
gymnaziálnych zátlšl, s neopa
kovateľným zážitkom sprltom
nenej pamiatky na mladého 
Scpneidra i Kodá lya. A záro
veň s vďakou spom!name na 
obľúbeného profesora spevu a 
hudobnej výchovy Vojtecha 
Toldyho, za jeho nezištnú sna-· 
hu a priestor, ktoré poskytol 
dvom talentovaným posluchá-

-
čom ústavu. Jeho pričinenlm 
Mikuláš Schneider a Zoltán Ko
dály (od školského roku 1893-
94 až po absolutórium spolttžta
ci l doplnili stav v školskom 
orchestri a v posledných roč
nikoch ich zvýšené umelecké 
tísilie našlo priestor uplatne
nia aj v prvých kompozičných 

·pokusoch. o ich tvorivej akti
vite v hudobnom krúžku sa po
drobnejšie dozvedáme prostred 
níctvom školských výročný~h 
správ. Z počiatočných Schneid · 
rových experimentov registru
jeme o. i. študentský pochod, 
Kvetné lupene ( Virágszirmok l a 
Nezábudkový valčlk - realizo· 
vané pre obsadenie školského 
orchestra a z komorných 
skladbičiek Večernú modlitbu 
pre husle a klavlr a zhudob
nenú Petôfiho báset1 Myšlienka 
( Egy gondolat l vo forme melo
drámy s klavlrnym podkladom, 
predvedenú v priebehu Petôfi
ho s lávnosti v Trnave v augus
te 1899. 

Po krátkych študijných epizó
dach v Budapešti, Viedni a v 
Prahe, zahraničných koncert
ných óspechoch a medziobdo
bí prežitom vo Vefkom Bečke
reku (terajšom Zrenjanine -
SFRJ), vrátil sa Trnavský do 
svojho rodného mesta, ktoré
ho východisková kultúrna báza 
už značne stagnova la. Tunaj
š ie hudobné ovzdušie poznače
né konzervat!vnou mikroklímou 
budovalo na k lasicko-romantlc
kej tradícii, ktorá - aj .na
priek nepr iaznivejšlm podmien· 
kam - však postupne pripra
vovala plejádu významných u
melcov. 

Zivotná dráha trnavského ro
dáka sa však nemohla ani zďa
leka uspokojivo rozvi jať pri ab
Sii!ncii základných tnš!ltucionál-

' nych zložiek slovens kej hudob
nej k ultóry, naviac, podnietená 
pražským štúdiom a úspešnými 
turné po zahranič!. V školskom 
roku 1909-1910 nadviaza l bliž
šie kontakty s vyššlm gymná
ziom ako učite ľ hudobnej vý
Chovy v konvikte a od roku 
1912 definitívne zaujal miesto 
regenschoriho v Cirkevnom hu
dobnom s polku pri farskom 
chráme. V skromných pome
roch nepriaznivých rozvoju nii
rpdne j kultúry, vyvija l úsilie o 
položenie základov s lovenske j 
národne j hudby. Umeleck(J ak· 
tivi~u pred prvou svetovou voj 
nou usmerňoval čiastočne na 
prevádzku mie~tnych s polkov a 
a matérskych speváckych zdru-

- žení (Trnavský maďarský ob
čiansky spolok, alebo mužský 
zbor s dlhoročnou tradlciou 
Nagyszombati Dalárda - po
kračovateľ dávnejšieho Tyrnuer 
Ml!nnergesangsvereinu, vytvore
ného pravdepodobne v roku 
1852). ktoré sa dočasne sta li 
zdrojom s timulov vo sfére je
ho umeleckej a kompozičnej 
tvorby. 

Priaznivejši obrat vo vývoji 
možno sledovať až po vytvore
ni samostatného štátu Cechov 
a Slovákov - v obdob!, v Kto
rom sa skladate ľ exponu je do 
významných · spoločensko -kul · 
túrnych funkci!. Zastáva mies
to odborného štátneho inšpek
tora ' výučby spevu a hudby na 

ná rodných školách, pôsobi_ a vy_
chováva generáciu pedagógov 
na dievčenskom uč iteľskom 
ústave v Trnave, zúčastt1uje sa 
poradných zasadani výborov 
ústavu pre fudovú pieseň na 
Slovensku a o. i. prijíma tiež 
funkciu podpredsedu Spolku 
s lovenských umelcov pri Matici 
slovenskej. A ked toto suma
r izujeme navyše odbornou spo
luprácou s rôznymi spevácky
mi združeniami (čestné člen
stvá a predsedníctva l dostáva
me ucelenejšl obraz o jeho me
todicko-inštruktívnej, pedago
gickej a · spoločensko-prospeš
ne j práci vytváranej pre blaho 
rudu a národných záujmov. 

a Fr. Oto Matzenauer [ 1845-
1901 l, znamenitý muzikant pô
sobiaci na učiteľskej preparan
dii, významný di rigent · Trnav
skej Dalárdy a prekladateľ ne
meckých básnikov do sloven
či ny. 
Tmavské vokálne zdľuženia 

patria k dôsledným šlritefom 
rozsiahleho skladatelského od
kazu niirodného umelca Mikulá
ša Schneidra-Trnavského. Pies
ňová a zborová tvorba a ko jed
ny z dominánt jeho sviežej in· 
venčnosti, oboha tili významným 
spôsobom našu ná rodnú kultú
ru. Trnavský slovenský spevo
kol je zviazaný s na jprodukt!v
ne jš imi rokmi skladatef.ovej zre
losti (1923-19501. Je ho inter
pretačný š tandard vytvára l zna
menitý zborma jster a osobný· 
priateľ Rudolf Fer encz a v ne
skoršom štádiu umeleckého rot-

Velebným hymnom na znak 
úcty a vďaky, pre tú nehynú
cu krásu v tónoch uvitú. 

v poslednom roku ma jstrov
ho života možno sledovať jeho 
kontakty s Okresn ým učitel· 
ským spevokolom v Trnave, kto · 
rého umelecké začiatky sa via
žu k roku 1957 pod vedením 
zbormajstrov Dan iela Bullu a 
Jána Lnuku. Dramaturg iu spe
vokolu vhodne doplil.a la hym-

Pracovňa .M. Schneidra-Trnavski!ho. Po hlad na majstrov k lavfr. 

DoposiaJ n ie je uspokojivo 
zhodnotený jeho význam na po
li estetickej výchovy širokých 
vrstiev prostrednlctvom fo rmo
vania duchovnej piesne, invenč
ne čerpajúcej zo zd rojov ru
dovej kultúry. V tomto zmysle 
zdolával Schneider-Trnavský 
bariéru nacionálnej indiferent
nosti a internacionálnej pova
hy cirkevnej hudby v protivá
ha už nevyhovujúce] cecilián
ske j reformy. Post regenschori
ho ho predurčoval nie len k 
zvefadovan iu reper toáru Cir
kevného hudobného spolku ( bý
valého Kirchenmus ikverein u s 
tr adíciou od júna 1838 ]. ktorý 
v minulosti zohrával významntí 
úlohu v h udobnom živote mes
ta, ale so záujmom sprlstupi\.O
val rozsiahle zbierky jeho ar
chfvu verejnosti~ Archlvny ma
teriál dnes obsahuje 2533 tn
ventámych jednotiek sústrede
ných v 264 kartónoch depono
vaných v štátnom okresnom ar
chive v Trnave. Dotvárajú ho 
diela s pôvodn ými signatúrami 
i skladby nesignované, s orien- kvetu Viktor Brós. Schneider· · nic ká pieseil Hoj, vlas·t moja, 
táciou chrámovou 1 svetskou, Trnavský z postu funkcie .cest: dale j sk ladba zameraqá qa ,o-
od kompletných celk.ov- až-po.-..tl.6,QQ ... ,p~~~J>oh!ltil -~~-~.l\ ~;~ôsobn.J? .. ~.t.Lz.P..~ID:.fLQ!!· 
zlomky. V pozostalosti M. speváckym heslom - ·sli:ym cianske záležitosti Posledný po-
Schneidra-Tr navského ( Zápa- svetom piesňou vpred, inšpiro- zdrav, resp. Pr la tel drahý s pre-
doslovenské múzeum v Trna- vaným poetickou predlohou M. pracovaným textom l. Detricha 
ve l sú zaregistrované určité Ráz usa. Počas s polupráce de- a niektoré úpravy slovenských 
hudobniny i cenný dokumentač- dikoval spevokolu zborovú fudových piesni. Skladatel da-
ný materiál z okruhu Kirchen- skladbu Na Bradle zádumčivom, tvoril tiež novšiu verziu pôvod-
musikvereinu (Protokol zo za- op. 53 ( 1931] s textovým pod- né ho mužského zboru Práci 
sadnutf výboru spolku z rokov kla dom M. S l ádkoviča a kom- čes ť! v miešane j faktúre s men-
1838-1848, kopiár korešpon· . pozične vydar enú zborovú para· š imi modifikáciami najmä v zá-
dencie, r esp. časf spisového frázu bur lackej piesne Ej, uch- vere skladby. Tejto realizácie 
materiál u spolku a hudobnej nem ( 1928 ). ktorá eklatantne sa už nedožil. Zdravotne pod-
školy v Trnave.] , ktoré, bezpo- vystihuje jeho kompozičné maj- lomený ospravedh1uje sa H . 
chyby, sú organickou stíčasťou st rovstvo. Dramaturgický pro- ma rca 1958 stručnými riadka-
archlvnych hudobnin spomína- (il dotváru li popri pr!ležitost- mi v predvečer koncertu zbor-
nej ustunovizne. Možno predpo- ných, hymnicky ladených zbo- majstrovi D. Bullovl pre svo ju 
kladať, že dotyčný materiál mo- roch ešte prekomponované neúčasť a poznamenáva ... 
hol sa dosta ť do Schneidrovej montážne ótvary - Sinokvety, .,V duchu budem pri Vás a bu-
pozostalosti pravdepodobne v op. 67 z roku 1931, Veje vie- dem Vám aplaudovať, lebo 
tridsiatych rokoch, nakolko tor ,a pregnantne strhujúci po- viem, le budete pekne spievať. 
konkrétne údaje tvoria podkla- chodový zbor Slobody deň, ne- Vrelo Vás vietkýc}l s Tebou 
dy jeho publikovanej state: Hu- skôr tiež podložený inštrumen- objlma Vái starý Mikulái." Tý· 
dobné u dramatické umenie v tačne. V tridsiatych rokoch Tr- mlto slovami sa symbolicky lú-
Trnave v minulosti a dnes (in: navský s lovenský spevokol či so všetkými trnavským! spe-
Zbornik .,Tr nava 1238- 1938", vlastným nákladom prispel k · váckymi združeniami, ktoré sku-
str. 156- 170, Trnava 1938 l- M. vyda niu Schneidrových Troch točne významnou mierou pri-
Schneider-Trnavský svojou obe- mužských zborov, op:- 60 a vo- speli k svojmu i jeho tvor ivému 
tavou snahou priamo nadväzo- kálnej partitúry Na Bradle zá- rastu. Spoločne zápasili o svo-
val na výsledky činnosti tých dumčlvom. je upla tnenie, spoločne rástli. 
osvetových pracovnikov, ktor! 
v procese ' funkčnej dl[erenciá
cle soc iálno-politických pre
mien mali rozhodný podiel na 
L'ozmachu provinciálne j základ
ne hudobného amaterizmu. K 
nim patrili Alexander Kapp 
( 1820-1876). provinčný sklada
ter a dirigent Ján Graeffel , pô
sobiaci vo funkcii riaditera 
gymnázia v rokoch 1856-1888 

História Bradlana, dnešného 
nositera Radu práce a Ceny A. 
Zápotockého, je nerozlučne spä
tá s národným umelcom M. 
Schneidrom-Trnavským. Bol to 
on, ktorý s lé'lskou a nehou trá
vil svo je voľné chvlle medzi 
prostými robotnikmi "muziká l
ne negramontými regrtítmi spe
vu", aby v priaznive jš ie naklo
nenej budúcnosti mohol prevo
lať: " Bradla nistal Hlad hrdo 
na tieto znaky uznania a chvá
ly, neuspokoj sa s docieleným 
výsledkom a napriek všetkým 
chválam neupadni do namysle
nia, lebo ona a pýcha podla
muje zotrvačnosť v úsili a tu 
sa začfna úpadok! Kto ustane 
- zastane! Cesta k dokonalosti 
je dlhá a tvrdá a umenie je ne
ko-nečné!" 

K bohatému odkazu národ- · 
ného umelca Mikuláša Schneid
ra-Trnavského, i k jeho žela
niu, aby vzrastal národ vo svo
jich nárokoch na duchovné a 
kult(trne hodnoty, sa v súčas
nos ti hlási tiež populárny spe
vácky zbot· pri gymnáiiu v Tr
nave Cantica nova, dôstojný re 
prezentant náš ho interpretačné
ho umenia na popredných eu
rópskych súťaž iac h. v rodnej 
Trnave sa pravidelne uskutoč 
i\ujú hudobné s lávnosti v rámci 
cyklov Hudobne j jari a Hudob
nej jesene a do povedomia širo
kej verejnosti a odbornikov už 
permanentne vstupuje Celoštát
na spevácka sú'faž Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. 

Majstrov hrob na trna'Jskom Novom cintorine. 

Stál vedno s nimi aj v ·ča
soch bezútešn ých a hroziacu 
pohromu dokázal odvrát iť vply
vom svojej autority. Honorác iou 
mu bolo č estné predsedníc tvo. 
Snáď aj pre túto pozornos ť ve
noval im všestrannO odborn(t 
a nie zr iedka i organ izačnO po
moc. Dramaturgický repertoár 
Bradlana doposiaľ zdobilo pri
bližne 15 majstrových partitúr 
(pôvodné zbory a Opravy ľudo
vých piesn!], spomedzi ktorých 
k najhodnotnejš!m patri razant-
ný pochodový zbor Práci česť! 

Uzavreté só kapitoly jeho ce
loživotného úsilia, tak a ko s ú 
dopovedané state úsmevný~h 
memoárov. Zmenili výzo r histo
rické fasády i povrch dlaždic, 
po ktorých majster krii čal. Do
časne zmlko l i život ma lej ulič
ky s jeho rodným inter ié rom, 
popr i ktorej vyrastá dnes im
pozantný ve likán - nový dom 
umenia. O 11om on kedysi iba 
nosta lgicky sníva l s nádejou v 
lepšiu budúcnost. Pohasol i 
ruch títlych kaviarnič iek, v kto
rých t ak rád pookria l. Svoj šat 
nezmenlla vari iba zeleň trnav
ských Promenád. 

' 



EDITA BUGALOVA večer , kecl1• dosta l mspirúciu k tejto kom
pozíci i. 

KOMPOZIČNÉ ZAČIATKY 
Počus prvého r oku svo jho vieden.ské

ho pobytu vy tvori l niekotko p iesn !. Spo· 
č iatktl llil nemecké t exty Fr. Zusner u 
Uie gebeugte Rose [Sk lonená ružu 1 u 
]. Eichenctorfu Der Einsiedler ( Prisťa · 
ho va lee). Z l oho is tého roku ( 1902) exis-
1 uje i slovensk;:1 Piuseťi hez udan ia auto· 
rn tHxtu , žia ľ , je však nedo končená. 

MIKULÁŠA SCHNEIDRA· TRNAVSKÉHO 
Prvé kompozičné ,pokusy Mikuláša 

Schneidra -Trnavského mozno datovut do 
obdobia j eho Stúdia ni! trnavskom gym
n áziu. Nadaný Mikulás znčn l u7. ako 
normalista účinkovať v žiackom spevúc 
kom zbore a ak o pätnásťročný stu! su i 
gymnaziálnym organ istom. So spol užia
kom Zoltánom Kodályom l'ozv!)ali svo j 
hudobný t a len t t v hudobnu-spevúckom 
súbore, ktorý viedol vtedi:l jší pedugóg, 
literát, hudobník a r egenschori Fran ti 
šek . Otto Matzenauer. Účinkovali spol u 
i na div adelno-hudobných akadémlúctl 
por iadaných trnavským gymnáziom. Zo 
zachoval ých progt·amov školských kon
certov sa možno dozvedieť, že <1!1a 14. 
februára 1899 odzneli v podan! žiackeho 
orchestra sk ladby septimá na Mikulúsii 
Schneidr a Virágszirmok (Kve tné l u pene 1 
a Deák induló ( Studen tsk ý pochod 1 hneď 
po zmesi melódii z Verdiho opery Tr u
bu<lút'. :Ztuc ky orchester di r igoval pro
fesor Vojtech Toldy. V prve j čas t i kon · 
certu sa mladý Mikuláš predstavi l ak o 
huslista. So spriev odom k lavír a zulu·al 
Wien iavského Legenclu, v s láč ikovom 

kvartete F dur ocl neuveclenéllo uutoril 
hral druhé husle. Spolut'1činkovali Ľudo · 

vtt Vančo. na k torého sam ma jster spo
mína ilko llil vyniknjtkeho h usl istu , Voj · 
tech Mntzellilll l~ l' n Zo l tÍin l<odii l y. V !"eu 

jORAJ POTÚČEK 

večer zu hrul i ml adí muzikanti i Ko<lá 
l yovo Sláčikové trio Es clu r . 

O r ok neskôr, tllktiež v čase l'asia'ngov, 
25. a 27. feb r uáru 1900 or gan izova lo tr
navsk é gymnázium svoje t ra dič n é diva · 
de tné él l!ucl uiJné vyst úpeni a. Na nedet
nom koncer l e ( 25. 2. l odznel i! Schnei clro
Vä skladba Nefe le jcs-keringii ( Nezá bucl · 
kov9 valč í k l v po!lu ní ž iackeho or ches
tra pod vedením Vliii tmil Leeb<L O clvn 
dn i nesk ôr Sil gymnazista M i ku láš opä! 
preclstHvil aku interpret. Credo z om:>e 
Vavrincu M . .,M isa gym nasii Ty1·nuvien . 
sis in éJ moll" spr evúdzal na organe. 
Okre 111 toho odohra l na husliach i vlnst
n l! sklnd bu Esli imadság ( Večern<l mod
lit ba ) z11 k lav! rneho spr ievodu V. !.er~ 
ba. 

V pozosta los ti Mikul(li;a Sc iHHl i<lra -Tr· 
navskéhu sa nachádzujú z uvedených 
lwmpoz;cií ibi! Večerná modlit bu a Ne· 
zábudkuvý val čí k . žiar. an i ten n ie w 
zuclwvany v OI"ChHs tni lllO!n znu n1. aku 
bol Zl"t·! j iiiU uvHdený , ale zosta l i ilil kla 
vírny par t v tl vuch variantoch. Okrr~ 11 1 
toho stí zachované i ďu lS I P. prvot iny. nil 
príkl n cl mel ucll'<llll Egy gondula t ( Mys· 
lien lu l 1 nu l'e t tif lhu bit~eil so spri t:vu· 
tlom k l <1v í r u. Sklmlba odznela 26. l! ugus
ta 1899 na Ptlléíl"iho sl<ívnostiach v Trnu · 
ve. SkO!HpunuvaJ ju clvu d~il fjt!d~Jn d n1 
prHcl IIVUCtt~llÍ I I I (l IWSkilr jU UZ!Iilc':il ilk O 
opus 3. 

VYUAVANIE A šíRENIE DIEL 
MIKUlÁŠA SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO 
Sl ovensk ý spev a huclbu je umelec k9m del ubiedený lud, bez možnosti prog re· 

pl odom malého núrodu, ktorý vHI'k ú Č ll sť sívne zasiahnuť do dejín a tak jedne j z 
svCt jicll dejfn prežil v politicke j a sociál - foriem boja - umelej piesni - venova l 
ne i,.,n,eslobode, k tor9 n~vyše ží l aJ za zvláštnu pozornosť. Rok u 1907 vyšlo nu 
cent r ami európskeho kultúmeho proce- Myjnve nákladom P. Kuli ška a M. Slobo-
su, č!m sa oneskor il v mnohých smeroch. du j eho 10 útlyph zošitov { štvor struno- . 
S l ovi\cl '"i:JOH-•nái•odom~ k-t orý •Stá ·h~ · ..PO >< • • • vých ). .;...,,k,torých zhudobnil texty Vajan-
zíci i sl!sta vného trpltela a celá j eho ex is- sk ého, Hviezdoslava, Jesenského a Pod-
w ncla bo la zameraná viac na obranu a javorinskej (2. vydanie ako Drobné kve-
1\onzervovanie, než na umeleck é v9hoje. ty). V t ejto tvorbe pokračoval aj v zbier -

, . . . , . . . ke Slzy a úsmevy {1912 ), v ktorej zhu-
Domäcr umel c t sa v takych to pome I uch dobnil básne Vajanského, Krasku, Je-

uP-mohli rozrá sť. rozkošntle( ? doznef sensk4ího a Roya. Na umelých t extoch vy-
v plnohodnotných t vor cov, ktot l by bo! l skúša l rnludý umelec svo ju sklaclutel-
vydali zo seba nefalš?va~é umelecké kr~- skú erudlciu u podal dôkazy, že sa .,ne-
do, l ebo v mmulost t sa i m všeličo z~ - pr iži vu je" iba na úpr avách fudov9ch 
kazov~ lo a pr lkazovalo. V _záujme na- piesn!, a le má a] vyššie umelecké ambí· 
rodnej sebaobrany sa muse !L stú l e vra- c ie. 
Cil ť , takže v ich die le pnJVužovala viac 
runkcla n(trodná, obranná, nad zreteľmi 
rýdzo umeleckými. Takto bo lo u nús ume
nie v.iac sprievodcom aku vodcom ( A. 
Matuškp 1. 

Nemôžeme a ani sn nechceme vyhnúť 
konštatovani u, že t ieto všeo!Jecne známe 
fakty sa vzťahujú aj na dielo Miku l áša 
Schneicl ra -Trnuvsk ého. 

Začiatkom 20. storočia prežívali Slová· 
c l na jťažšie obdobie svojej ex istencie. 
Sociál na bieda. sústa vné zbedačovanie. 
ma ďa rtzt\ c ia , vy s ťahovalectvo , alk oholiz
mus tl ačili šiju Slovákov až k zemi. 
Nie div. že mnoh! Slovítc l volili radše j 
odchod do nezn ámej cudziny, než zná
šo ť doma potupné jarmo. Nejeden ume· 
lee sa nám navžcly stratil, zapadol , keďže 
nena~iel doma vhodné umelecké pod· 
mienky. Schneider -Trnavsk 9 študoval v 
Budapešt i , vo Viedn i a v Pra he. V t Ý.chto 
centrác h pulzoval bohatý hudobný a k u l 
túrny život. Nebol by to býval div, k eby 
náš umelec bol zakotv il v niektorej z 
uvedených metľopo l. 

Ze sa tak nestalo, možno ďakovať 
vplyvu slovenske j rudovej p iesne. Zozná· 
mil sa s iiou v krajanských spolkoch 
vo Viedn i a najmä v Prahe. A bol o to 
najmocne j šíe puto s domovinou. Pr eto 
aj Schneid rova prvotina, k tor á vyšla tla 
čou , bola Zbierka slovenských národných 
piesni pre spev a klavfr {Praha, Detvan 
1905 ). Nekládlu sl vysok é kompozičné 
nároky, ale prostou h udobnou rečou za
odiala slovensk é ľudové piesne. Rozl e
te la sa po českých krajoc h a z!sk ala 
Slovensku viac sympatii, ako prednášk o
vé akcie česko-s lov en ske j v zá jomnostt. 
Drt.~hý zošit te j to zbier ky vyšiel v Mar
Une rok u 1910 nák ladom Kn f htl ačíar
sko-účast. spolku. 

Obu zosity vzbud i li záujem hudobne j 
verejnosti a n ie div, že ked roku 1908 
t~ bsolvoval Schneider umelecké t urné s 
česk9m spev ák om Božom Um!r ov om, pod · 
sta tnú časť programu tvorili t ieto piesne. 
Umelci vystúpil i v Berlíne. Br émach, Pa
rlži i i nde. 

Okrem úprav l udov9ch p iesn! mal 
Schneider pred očam i tvorbu ume(ých 
piesn i na texty domácich básni kov. Vi-

Menšie kompozfcie z predvo jnov ých r o· 
kov zostávali v rukopisoch, lebo nebol cy 
nakladatelov a .,konzum" hudobnín n a 
Slovensk u bol malý. Plán na pi sa t o pe· 
r etu osta l tiež neuskutočnený . Rok u 1909 
zakotvuje Sc hneider t rvale v T rnave ako 
regenschorL Svetová v·ojna ( 1914-1918 l 
neobgla an i jeho a musel sa jej zúč as t · 
mť. Umelecky nez!sk al nič, lebo " ke<! 
rin čia zbrane, múzy mlčia" . 

Skončenie prvej svet ovej vojny a vznik 
CSR pri vrtal s r·ados!ou. Tešil sa,. ŽI! 

slovenskému národu sv i tli priaznivé čusy 
k umelec kému nupredovani u. Schneider 
ostáva v Trnave vo funkcii inšpektora 
hudohn9ch šk ôl. PISe u č ebnice spevu v 
s l oven č ine i mnďurčine, zhudobi'\ujo tex· 
t y Fr. Urbánka (Zo srdca, 1921 ). M. Rá· 
zusa ( N ad kolískou, 1922). komponu je 
príležitostné piesne. poc hody a zbory, 
k t oré vychádzajú neraz nko prll ohy k 
časopisom , alebo v zbierkach pr of. M. 
RuP.peldta. Vydavateľstvá ,.Musica" v 
Bratislave mu vydá !'í zošitov sloven
lkých národných piesni, cirkevné piesne 
Spolok sv. Vojtecha v Trnave a n iek toré 
diel a nema jú ani uvedeného vydavatera. 
j e zarážajúce, aké vydavateľské podmien
k y pri]lma Tr navský, len aby prek llesn ll 
cestu svojim skladbám. Pok ým česk ! 
sk ladatélla mali desiatk y vydavateľstlev 
hudobnln , na Slovensku sn len ojedlnel e 
n ašli vydavat el ia a hudobniny sa vyrá
ba l i neraz ,.na kol ene". Stač! spomenúť, 
že Schneldrove dielo vydalo sporad icky 
22 [ l 1 spo ločnost! a jednotl ivcov. j eho 
najväčšie die la však ostávali dlho v ru
k opisoch, lebo nebolo nakladu teľov. Až 
v podmienkach soc ializmu sa dožil 
Schneider-Trnavsk9 vydania svojej prvej 
par titúry (Dumka a tanec, 1951) a za 
svo je cel oživ otn é dielo bol menovan ý 
nár odným umelcom [ 1956 ). 

Miku láš Schneider-Tr navsk 9 žíl v pod
mi enkach, ktoré mu nedovorovali vyko
nať toľko a v takom r ozsahu, ak o by si 
bol želal. Je nám trochu aj ľ úto, že ne
dosiahol umeleckej úrovne napr . svojho 
spolužiak u Z . Kodálya. A predsa aj na
priek' tomu patr í mu naša vd ak a a uzna· 
nie za to, čo vytvoril. 

Na ncdokoni:l!ný ruk opis sk lad by pre 
spev a or ga n Ave Mar i a l rulw pis jt: z 
ne~lwrši eho olJ<l obin 1 nup fs <J I 11 111 jsler: 
,.komponovu l som ak o 1 5-ročný v ro lw 
1896". Ďulsí exempl ár je vy trh nut ý sepu 
r átny list. na ktorom su nachádza p ie
seCl Halva fekszik 1 Leží m C· tva ). meno au · 
to r a - Miku lt\s Schneider m lud ~l il il ko 
upravovateľ sk ladby pre ci mlw l JH uvt: 
dený ]ozer Škol ucla. Nl! dolnom ok ra Ji 
listu je Sc l1118idrov t'ulwp1s: ,.To to je mo · 
Jil .prv(! t l ačHn (! kompozíc iu z roku 1897. 
Aj búse11 som s(1 m písHl .. . tá nesto jí w 
v eľa , ale zato som pysne poukii zova ! 
spo l užia kom svo j P. cl i ~!l o .. . " . f'l 'avdepo
dohne z ru1H1 Jll~J7 puc hin lza í sk laci 
IJička A pásztor ábt·andja ( Pasti!!I'OV sen) 
s podt i tulom Pie~e11 hez slov. Pfsun(t jeJ 
pre l<l t!V II'. 11 11~ Z!'ejnw hola , resp. mnla 
h yť url:tmú. po clob nr~ i lk o Nezftbuclkový 
Viili: ík , p re' nrclH!sler. V oboch r u lw pr· 
'-OCh sn o lJjCIVII j ÍI pozn~m ky: Corni et 
Cl i! l' i nt•t t l. Ct~ :: i. Tutl i , Fla ut i llp. 

Vpl yv maďarského duchu trnavského 
gymn(tzín na konci m inulého st oročia , 
1\lorý, pochopiteľne, pôsobil i nn mlu· 
dého ~tucl enta Schneidra-Tr navsk ého, 
prekl enula slovunsky laden(t atmosféru 
slovenského li tení r neho spolku Národ, 
l\ lOI'ého cie ľo m bol o uclržovut národné 
povHdomif: Slovtíkov ži júcic h vo Viedni. 
Schnei cl er -Tmavský sa ak trvne zapojil do 
či nnosti tohto spol k u a sám vo svojich 
p<~ mi.itiach píše: ,.Tu vo Viedni som spo· 
uwl a ko k rúsne zvon! slovenské slovo. 
Jeho kl'{l sny cveng poznal som v lastne 
až v tedy, keď som ho poču l z úst br atov 
zo stredného Slovenska ... " V t om čase 
vzn i kl11 i j eho prvá pôvoclnú pi eseľí na 
slov<i ľudovej poézie Oaleko, široko, kto· 
l'ú vysla i tl ačou v Pamutnici spolku 
Národ . v Skalic i r ok u 1904. Uver ejnená 
bo l i! v prílohe, v Kytici slovenských p ies
ní zo zápndu, ktoré zozbieral M lkulá~ 
Schnelder-Tmavsk ý. Bu lu to jeho jediná 
zberntelsk {! p ráca. Skomponovanie piesne 
[)<il t)ko , si roko možno považovať za pre
lomový !\rok, ktor ým Schneider-Trnavský 
dospel nn umeleckú výšku autora vnú· 
torne prip1·aveného pracovať pre nár od , 
odovzduť mu svoj ta len t l vedomostí a 
p rispitl ť tak k jeho skutočnému kultúr
nemu ras tu. Bez týchto zuč íatkov, bez 
týc hto prvot in by možno neboli mohli 
vz niknú ť dielu zrelého umelca, k tor é ho 
r.apís:l l t ?. l utým písmom do histórie na· 
se j sl ovunsk ej hudby. 

Z olnloll iil. kHcl y Sc hn eide r zača l st Cid iá 
v Buliitpust i . Sil ZC!C ilovil la komornú sk lacl 
lla Ten:e tt Ave Maria pre soprán, husle 
a or ga n. Au to r sil pocl p fsal ilko poslu
c llM: ll udohntlj il kilcl éunn v Budapesti 
il kun·1pnzíclil v~.11ik l il , oku sve<l č:í n;tp i
san)• lliit ul ll 17 . j u la I DO l v Trfl i!W!. N;1 
t !a l~cj doc lltJViiiiHj ,.,ldn<I IJe pr e huslt: il 
l< lll v i r Variáei e na Paga ni nihu tému Sil 
llil t:lliíc.lw tni !JSti'OVa r u l<opisni l poz núm 
l«l :.. tl iÍ l ll llltl lll \4 . d!-:CI·l!llb t'i l po l ÔSIIWI 

Zborovú t vur ba wberú 
v diele 1núrodnéhu umel 
en M ikulái;a Schneidra 
Trnavského veľmi čestné 
miesto a to nemerajúc 
len kvan titou skladieb. 
ale t iež ich umeleckou 
ú rovťJOLL Nte je účelom 
tohto pr íspevku poskyt
nú ť súpis či hodnotenie 
uvedeného kompozičného 
žánru u ma jst r a Schnei
clra -Trna vského, ule po· 
ukúzať nn inšpirativny 
moment, z ktor ého sk l a
duter vychádza l. Po r oku 
1918, k edy sn v, novo· 

S DANIELOM BULLOM 

vzniknutej Ces\tqslq,ven ·J. 
skej r epublike zal ožilo 
mnoho speváckych spol 
kov, kedy ludsk ý h l us 
bol na ~irakom vidieku 
jediným dostupným hu
dobn9m nástrojom. vzn i k 
la 1 nástojči vá potrebu 
kvalitnej r epertoárovej 
zákludne. Nejednn sk lad
ba na podl)et t 9ch to spe· 
vokolov vyšl u z pera n(t
r odného ume lca Mlkul ú
ša Schneidra-Tm avského. 
Záujem o zborovú tvorbu 
1 or gan izovanie zborové
ho spevu nu Sl ovensk u 
p rezrádzn 1 Schneidrovo 
predsedníctvo v Zväze 
slovenských speváckych 
spolkov. ktoré holo za lo· 
žené roku 1928. ZSSS vy · 
vfjal potrebnú organízuč · 
no-ínfor matfvnu činnosť 
a vyburcoval nadšencov 
v mnohýc h slovenskýc h 
mestečkách u dedinäch k 
aktivite. Národný umelec 
Mik u láš Schneider-Trnav· 
ský pôsobil v t omto dia 
nl nielen ako organ i zá· 
tor, ale spolupracoval so 
zbormi na Sl ovensku i 
umeleck y. Mnohé známe 
i mene j znäme spevoko· 
l y ho z vďačnosti meno· 
val! svo jim čestným pred
sedom či čestným č le
nom. jedný m zo zborov, 
k t oré často Mi ku láš 
Schnelder -Trnavsk 9 po
ctil svojou priuzľíou, bol 
1 Cfferský speväcky zbor . 
Na túto spoluprácu spo
mlna jeho prvý dir igent 
a osobný priater maj
stra Schnei dr a-Trnavské
ho zbormajster Daniel 
Bulla. 

Ako si spomlnate na 
prvé kontakty s MikulA
lom Schneidrom-Trnav· 
sk fm? 

- Po absolvovanl uči
tel sk ého ústavu som n a· 
stúpil v roku 1927 do de
d ink y Zavar, neďaleko Tr
n avy . Od tých čias som · 
už ako r oden9 stredoslo
vák zostal ,.doln iakom" 
ver ný. Po k rátkom čase 
som dosta l miesto učíte· 
ra pr iamo v Trnave, k de 
som vo v tedajšej šk:o le 

O SCHNEIDROVEJ SPOLUPRÁCI 
S CíFERSKÝM 
SPEVÁCKYM ZBOROM 

,.pod vežou" viedol u di
rigoval žiacky ch lapčen
ský zbor. Bolo to zač i ii t · 
k om tridsiatych rokov, 
kedy ·t ak éto muzic i rova· 
nie nebol o neobvykl ým, 
avšak n ie tak samozre j
mým ako j e to v súčas· 
nost i. Nebolo t eda nezvy
čajné, že tak í to hudobní 
nadšenci sa vo v teclajšej 
Trnave dostali clo úzkeho 
kontaktu. Ta k to sme sa 
spriatel i l i i s maj· 
strom Schneidrom-Trnav
Hk ým. k tor ý s radosťo u 
ak ceptoval každ ú inicia· 
tfvu na hudobnom po l i a , 
n ikdy nezosta l d l žn9 dob· 
ré slovo č i dobrO r adu 
pre našu prácu. 

Vy ste pôsobili dlhý 
čas v Ciferi ako riaditer 
~ko ly a dirigent známeho 
Clf erského spev áckeho 
xboru. Ako sa prejavova
l a spolupráca s Mikulá
§om Schneidrom·Trnav · 
ským na tomto poll? 

- M iku láš Schneid er · 
Trnavský upravoval pre 
naše potreby (miešaný 
zbor 1 svoje pôvodné muž
ské zbory, napríklud Prá· 
ci česť!, Ho j, vlast mojul 
Rok u 1950 nám venoval 
úpravu ruske j ľudov ej 
piesne Kalink a pre mie
šaný zbor a tenorové só
l o so sprievodom H:lav l 
ra a o rok neskôr l ~pra· 
vu moravsk ej ludovej 
plesne Moravo. Mlešan 9 
zbor RušaJ, junač zazhel 
vôbec po prv9 r az v · na
šom podani. Spomínam 
si, že majster bol prí· 
t omný na našich skúš· 
kach a pr ispieval cenný
mi r adami k nacvlku toh· 
to zbor u. 

Ako je známe zbor 
Práci čest' l venoval ma j
tter robotníckemu spevo
kolu Bradlan, ku ktoré
mu vás tiel vialu spo· 
mienky na roky úspešnej 
práce. 

- Cífer sk ý spevácky 
zbor som viedol od roku 
1935, a t o pôvodne ako 
mužský, no už o r ok ·sa 
r ozr 8sto l n a zbor m ieša
ný. Pracovali srne do ro
k u 1957. Paralelne som 

však 6 rok ov ( od r oku 
1951 J viedol i trnavský 
Brndlan, ktorý M. Schnei
drovi-Trnavskému pr lrás· 
tol k srdcu." Od roku 
1938, k edy sa stal jeho 
čestným predsedom, aby 
tak pomohol zabr ánlt 
hroziacej likvi dácii zbo
r u, nadviazal s n !m úzku 
spoluprácu. Už rok u 1940 
mu venoval skl adbu Za· 
bili }anička a po os lobo
clenl zbor Práci česť! nu 
vl astný text. Túto rezkú, 
údernú skladbu, k torú 
Brad lan doclnes sp ieva, 
upr avil i pre potreby Cí · 

. fersk ého speváckeho zbo· 
ru u venoval nám ]u so 
spt•ievodn9m list om : 

,.Milý pr ia tel u l 

Prlložene posielam srú
benú Pracl če.sťl prep lsa· 
nú pre miešaný zbor . 
Sem-tam sú v ne] malé 
odchýlky od pôvodného 
znenia, myslím ale, že 
tieto skladbe len pr ospe· 
jú. Aj zakončenie som 
zmeni l v náde ji, že takto 
vyznie skladba efek tnej
šie. 

Srdečne Ťa zdrav! Tvoj 
Mi kuláš 

V Trnave, 26. l. 1954''. 

Ako osobný pr latel ná
rodného umelca . Mikulá
la Schneidra·Trnavské· 
ho mali ste mo!nosť spo· 
&nať ho i ako rudsk6 
osobnosť, mali ste to 
lťastie byť účastnt jeho 
v!dy optimizmom nalade· 
ného fudského prejavu. 

- Bol to velm i priatel · 
ský, vtipný a lásk yplný 
člov e k . N i kdy sa n i kto 
nestreto l s tým, aby .,M,i · 
kuláš báči" - ako sme 
ho priatel!ikY naz9vali -
bo l odmieto l žiadosť o 
pomoc čl umel eck ú radu. 
Ak sme cvičil i n iektorý z 
j eho zborov , ochotne pri· 
šie l n a skúšk y, poradil, 
pomohol , potešil nás t 
svo jou prltomnosťou na 
vystúpeniach. Char ak te
rizoval ho i pr!slovečný 
h_t.pnor , k to r ý znásoben9 
jeho rudskou dobrotou a 
nezištnostou ho n·evyma
zat elne zap fsa l do sf dc 
nás pamätn!kov . 

E. BUGALOVA 
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ZOMREL NARODNÝ UMELEC Dr. JANKO BLAHO 

Snimka : J. V<Jvru 

Umelec, 
ktorému veril 
národ 

O Jankovi Blahovi sa napísalo pomerne 
dosť článkov. úvah a kritík a slovenská 
hudobná kt•itika nemá v sítvislosli s jeho 
umeni.m vela res tov . Konumtova la jeho 
~ivotnú dráh u. takmer všetky upet·nri 
postavy, konce rtné vystúpenia . recenzo
vala jeho zbet·atefskú činnosť, jeho mi 
moriadny :.:áujem o folklót· a v neposled 
nej miere lu i tam sa dotkla i jeho spo
ločenskej anga žovanosti -- najmä v pos
ledných dva dsiatich roko1:h. Hudobná 
kritika a publicistika pomá hala profilu
val' umenie Janka Blahu a vytvárala pro
stredníka medzi jeho umením a našimi 
národmi. 

)anku Blaho sa prezentoval 50 rokov 
aku osobnost' mimoriadne významná, vše . 
stranná. acl9o duševue · polyfó nny človek. 
Jellp~jí k\' utmí U-Ul!:! lee ká cesta nll.S.PQčívaJa . 
len · na sile hkisn·,,,-a l&J ro111na ko ,stlnom' in, 
telekte. -Pe rfektne vyškolený človek, roz
hfadený u:t z domova a mnohostranne 
ambit;iózny, nezostal pri št'aslí z jednot
livých úspechov, ale bul posadnutý túž
bou, založiť ná rodnú spevácku tradíciu. 
naplnil' ideály otcov a dovŕšil' niečo, čo 
bojazlivo a v názna koc h začali hlásať 
matičiari a neskôr hla sis ti. Mal črty vel· 
kých osobnostt, u ktorých každý čín 
znamená a kési znovuzrodenie a súčasne 
prínos do vlas tne j osobností i ná rodnej 
kultúry. Janku llla ho vs tupoval celých 
50 rokov do spoločenstva na jväčších. 
vstupova l do neho postupne a logicky 
a vytvára l ·okolo seba mýtus ozajstnej 
osobnosti. Plati u ňom to , č o hovorí o 
osobnostiach Stefan Zweig: "Mýtus a na j
mii národn ý, vyžadu je s i vieru". Janko 
Blaho vyvolal v národn ých .kruhoch sym
patie, s ilnú viet·u v jeho úspechy a posla
nie, s ilnú psychickú podporu širokých 
vrstiev. Bola to vzác na jednota jeho ume
nia a národného pocitu súhlasu, ,vzácna 
jednota dlhej živo tnej a ume leckej ces
ty s generácia mi, ktoré sa v dobe jeho 
!ivota niekolko ráz vymenili. Mal svoje 
obecenstvo v dobe pl'Vej republiky, i ne
skôr a najmä vo s vojich vrcholných 
povojnových rokoch. 

Ako každý ambiciózny človek, vedomý 
si svojich možnosti a sily, vrhá sa stále 
do nových úloh, do činov· a všade ide 
až do posledných umeleckyc h dôsledkov. 
Ani jedna je ho OJleruá postava sa ne
ponáša na dru hú. Spevák .. básnik vidí v 

každej postave to voiiavé, šfavnaté, hu
dobne silné. Všetky jeho operné posta
vy ·splývajú srdcom k srdcu, charakterom 
k charakteru. Tak sa stal postupne vy
nikajúcim interpretom Smetanových po
stáv, priam znalcom Bedi'icha Smetanu 
a azda nikto druhý nemá takú bila nciu, 
ze spieval vo všetkých Smetanových ope
rách. To samo osebe by mohla byt' zá
važná kapitula jeho umeleckej dráhy, 
avšak bola by to Jen polovica pravdy. 
janko Blaho vytvo1'il priam spevácky· mo· 
del ako Smetanove tenorové party do
mýšlať a dotváral'. Viac ako druhí cítil 
podstatu Smetanovho melodického mys
lenia, záležalo mu na každom správnom 
akcente, na každom otvorenom vokále 
a. predovšetkým na originálnej a citli 
vej smetanovskej deklamácii. 

Vystupoval v siedmich Verdiho ope
rách a dokazoval, že aj tento štýl je 
mu blízky. Tu sa zameriavaJ na pove~t
né verdiovské výšky, ale nie s vedomírn 
lacného úspechu, a le ako dôkaz kulti
vovanosti svojho hlasu, správnej tech
niky a rozumné ho rozloženia umeleckých 
s íl - prakticky až do svo je j sedemde
sia tky. Mnohým fuďom zostal v pamäti 
ako Don José v Carmen , Vojvoda v Rí
gulettuvi, č i Sujský v Godunovovi. Boli 
to postavy vyslovene ,,bla hovské", po
sväten é jeho originálnym prístupom, si
lou jeho vyhranených citov i umelec
kou spofahlivusťou. Osobitne sa spomi
na na jeho mozartovs ké postavy, ktoré 
vedel posvätiť akýmsi svetským cítením, 
či levšie povedané cíten ím prítomnosti. 
Tu sme zvlášť videli a cítili, že Janko 
Blaho nosi v sebe pocit sveta široko 
diferencovaného . štedt·ého. inš piratívne
ho a plné ho príležitosti. Jeho postavy 
rástli zo š irokého zázemia osobných zá
žitkov. št'astia a ozaj gurmánskeho vy
chutnávan ia všetkého, čoho sa môže 
dotknú!' človek jeho formátu. U Blaha 
boli v ideálnej jednote pocity života a 
povinnosti umelca. Preto n ikdy neupadá 
do stereotypnosti, nikdy nepozná nebez
pečný stav sebauspokojenia. 

V určitej etape je reprezentačným te
noristom veľkých oratoriálnych a kan
tátuvých koncertov, ba i premiér. Silná 
hudobnosť mu umožňuje rýc hlo študovať 
party, dlho si ich pamätať a znovu ich 
v sebe obnovovať. Silný intelekt i tu zo
hráva svoju puzitivnu úlohu. To všetko 
z neho robi legendárnu postavu našich 
muder ných dejín, umelca ·' všestranne 
,uputreiJil,e fného, ba priam vodcovský typ 

.. J~ . ~!JlelH.i.ve opery SN-0. • · . ' · ::1 a:.. . 
Ak sa desat'l·očla vracia na r odné Zá

horie a nikdy sa ani na chvífu neodlúči 
od svojho rodné ho rudu, tak z tejto sku
točnosti mali osoh obe strany - on i je
hu t•odáci. ZaznamenaJ tu stovky piesní, 
zvykov, obyčajov, literárnych nämetov a 
na druhej strane mal v:l!dy pocit . !e 
vedra profesionálneho operného umeJlia 
je čosi silné, geniálne , posvätené h istó
riou, skibené národom, stá le podnet
né - ľudová pieseň a f11 dové zvyky. 
Jeho rodá ci k nemu prechovávali úctu, 
ktorú mu móže každý závidiet'! 

K univerzálnosti )anka Blahu patrili 
aj mnohé iné aktivity, v neposlednej 
miere jeho pedagogická činnosť. Nefor
muloval nikde svoje vokálne pedagogic
ké zásady, a le možno predpokladal', že 
ehcel prenášal' na svojich žia kov svoje 
obrovské spevácke skúsenosti. To , čo si 
vyriešil v umení sám, chcel prenášať 
na iných. Mal i výborné pero, písal ž ivo 
o opere i ostatnej hudbe a najmä keď 
spomínal, iskrila v jeho š tylizác iách 
úprimnost', fahkosť a závažnosť konštato
vania. 

Dr. ]anku Blaho bol národným umel
com v tom najvlastnejšom význame. Ľudia 
ho poznali, všetci - i laici - vedeli 
odhadnúť čo v kultúre znamená, vede
li sa kontaktovať s jeho umeleckou prá
cou a v akejsi nedefinovateľnej atmo
sfére mu verili až do posledných rokov 
jeho J. ivuta . 

ZDENKO NOVÁČEK 

Prix musical de Radio Brno 1981 
Výbor medzinárodne j rozhlasovej súfa

že Prix musica ! de Radio Brno vyhla 
suje podla čl. 1/4 Statútu sút'aže pe li 
mienky 15. rt_Jčnika, ktorý sa bude konať 
v Bme v diwch 2&. septembra a ž 2. ok
tóbra 1981. 

Predmetnm 15. t•očnika s út'až~ s ú s lo
vom sprevádza né hudobné programy Z" 
oblasti symfonir:ke i, voká lne'j a kon_lor 
nej hudby (s výnimkou hudobno-dr a ma
tických d iel l a tu na lubuvofttú té mu. 

Dlžka s út'ažné ho programu je vyme
dzená na 40-60 minút , pričom podiel 
textu má tvori l' jednu tretinu minutáže 
celého progmmn. 

Do sú ťa že s a pri jímajú magnetofónové 
pásky so záznamom programov v rea 
lizácii mono a lebo s tereo , normálnej šír · 
ky u rýc hlosti 30 alebo 19 cm/sek. Sút'a
ze sa môže zúčastniť každé r ozhlasové 
štúdio k torejkofvek krajiny j.eclným sú
(ažnýlll progra mom. 

Pre vít'azov sú stanove né nasledovné 
ceny: pre zaluan ičuých účastníkov po
byty v CSSR v dli ke 12, 9 a 6 dní, pre 
domácich účastrukov finančné odmeny 
vo výške 5000, 4000 a 3000 Kčs. 

Prihlášky do súťaže prijíma Výbor sú
ťaže PRIX MUSICAL DE RADIO BRNO 
česko~luvenský rozhlas. Beethovenova 4: 
657 42 Brno, CSSR a to do 30. júna 1981 
sút'ažné programy do 31. a ugus ta 1981: 

O výsledku súťaže vyrozumie výbor ví
t'azov do týždňa po jej ukončení. Ostat· 
ným účastn íkom sút'aže zašle súhrnnú 
správu o priebehu súťalle a o výsledkoch 
do jedného mesiaca. Rozhlasové štúdiá, 
ktoré sú účastn íkmi sftl'aže , zaradia do 
svojho programu všetky v iťazné súťažné 

programy najneskôr do 30. júna nasle· 
dnjúceho roku. 

Z poslednej rozlúčky v opere SND. Sn hnka : ). Vavro 

Zmíkol hlas trubadúra 
slovenskej opery 

Vážené smútočné zhro
maždenie! 

Na skalických svahoch 
zakvitli jablone' a staré 
korene viničov zobudili 
výhonky vinnej révy. A 
potom zrazu nahol jarný 
mt·áz. Na kvety stromov, 
na prebúdzajúce sa očká 
viničov. I do našich sŕdc. 

celoživotného úspechu 
]ank a Blahu. To osob· 
nostné, bla hovsky člove
čenské je r ovna ko cen
ným vkladom, ktoré by 
malo pretrvať v našich 
životoch i v našej tvori
vej práci. Nie, nebudem 
tu dnes vymenúvať tie 
stovky veľkých tenoro
vých postáv, ktoré vytvo-

Janko Blaho prišiel do ril. Stačí n·ám len pri-
svojho chrámu Thá lie už vrie!' oči a vidlme pre-
Jen na svoju poslednú chádzať javiskom jeho 
rozlúčku. A nám prichod l operných hrdinov. Všetci , 
dnes 7tnovu sa vyznať zo či už mali na sebe vla -
svojej úcty a vďačnosti dársky plášť alebo sed· 
k nemu - veľkému spe- liacku halenu, žiarili tu 
vákovi, dobrému kolegu- svetlom pravého umenia . . 
vi, pria teľovi , učiteľovi, 
vzácnemu človekovi, kto· ·Aj divadlom let! ne-
rý bol, je a zostane pev- úprosný !!as - dokUe 
nou súčasťou života náš· lud·l · spojít' i navždy roz· 
ho nát:odné ho divadla, je~ . d~~tt. No. nedo~·áže osla
ho zrodu zá)!.asov úspe- b_tt zástoJ velkeJ osobnos
chov cel~) JehR IJJs~órÍ!!: '· ·t~, ozajs~n~ho umelca ja-

'~t'yr1dšäľ'' sezo'iJ' i)flfiliabit.-1 lu}fuka a žtvota,~>< k!Orý" tu 
val na tomto javisku svo- stál 5 celým svoJim ta-
jich poslucháčov i kole- !entom a rudskou ,podsta-
gov umelecky i rudsky. tou, .aby s radostou dá-
Bol vzorom tvorcu kto- val tným v!etko, čo bo-
rého po umeleckej 'ceste , lo v ~om. Práve preto je 
zaliatej s lnkom radosti, umeme ]anka Blahu ne-
viedla okrem tal en~ i ne- zabudnutern~ a nesmr~er: 
smierna láska. Láska k né, ~re_to ŽIJe '! tvonver 
povolaniu, ktoré si vyvo- P.rác1 Jeho prtatelov a 
Iii, k Jud'om, ktorým spie- ~takov, ktorým odovzdal 
val k rodnému kra ju stafetu speváckeho kum-
ka~ sa neustále vracai štu. Sme pyšní na lo, že 
ako k nevysychaj(tcemu slo~en~kí operní speváci 
žried lu inšpirácie . o dos- zož~naJú úspechy na sve-
kách javiska vravia že tovych scénach. Z každé· 
znamenajú svet. Pre 'Jan . ~o potle~ku štíp~a patri 
ka Blahu vždy znamenali 1 J.anko~t Blahovt, z_ kal-
predovšetkým domov, deJ krt•ce kvetov Jeden 
rovnako milovaný, ako patri J.emu. Lebo, súc ne· 
skalické uličky a skliep· vyvráttterne zakotven~ v 
ky , ako ulice Bratislavy, zákla d_och sl~Vl!n~.keho 
ako tok Dunaja. I jeho ope.~neho umema, ŽIJe vo 
hlas bol ako prameň do- svOJICh pokr~č~v~teroch 
mova - čistý , priezrač· ako vzor, svteh tm na 
ný, neskalený. Počuli cestu a~o- fakla v rukách 
sme v ňom bit' srdce ru- starostltveho otca, dobro-
du, z ktorého vy~iel , le- prajného staršieho brata, 
bo spieval 0 človeku, 0 • kamarátskeh~ vrstovnlka. 
jeho túžbach, radostiach Ano, vrstovmka. Aj tých , 

čo spolu s nim vstupova
li na toto ja visko, aj týcb 
čo vstupujú dnes. Lebo 
dátum narodenia stal sa 
v prlpade )anka Blahu 
iba člslom, zakotveným v 
matrike. Ale jeho úsmev, 
jeho vzťah k životu ne
poznačili roky. V tom zo
stal mladý, Faustom, kto
rý na omladzovanie ne
potreboval Mefistofela, 
lebo mal lásku k rudom. 

Odchédza prvý truba
dúr slovenskej opery. 
Padne opona za jeho vel
kým výstupom, ktorý . sa 
nazýva život. ]eho srdce 
sa vracia do rodnej ttka
llcket zeme, aby v nej 
ako jadierko zapustilo 
korene, z ktorých vyras· 
tie symbolický strom ver
kej lásky k človeku a· cei 

, člo-ye~a Je. "umepi~, L tUH~ . 
, ,.wil slil" s >,dli'•rtJan)f,om ~ta~ ;· 

horn, l(tčime sa s rud
skou l umeleckou osob
nosťou, ktorú si budú ďal
ilie a ďalšie generácie o
venčovať spomienkami 
spominajúcich. A ďakuje
me mu za to, že iii s na
mi a my s nim, za krásu 
spevu, ktorú odovzdal 
ná m i divákom a skláňa
me sa pred je ho vefkole
pým dielom s prisfubom; 
le jeho umelecké posol
stvo budeme s láskou ďa
Jej pestoval' a rozvijať. 

Prejdú tieto chladné 
jarné dni a ! ivot v pri
rode sa vráti do svojho 
zákonitého rytmu. Hroz
no dozreje, poháriky 
sčervenejú skalickým Ru
binom, pokračovatelia pr· 
vého trubad(tra vojdú do 
svetiel reflektorov. Iba 
Ty, Janko Blaho, nebudei 

· pri tom. Na žiar nás viet
kých, čo sme Ťa mali ra
dl. 
Cesť Tvo jej pamiatke! 

i bolestiach. Nielen v 
h lase príjemného teplého 
zafarbenia, technicky do · 
konale pripravenom a 
ohybnom, svietivo znejú
com, spočlvalo ta jomstvo 

1 Smútočný pre jav riaditeľa Slovenské ho národ· 
ného diva dla a p redsedu Zväzu českos lovenských 
dramntických umelcov zas lúžilého ume lca Já na Ká
koša , prednesený pr i poslednej rozlúčke 4. mája 
1981 v budove opery SND. l 

KONKURZ 
Státna filharmónia v Košiciach vypisuje k on k u r z na obsadenie volného 

miesta v orchestri - tutli hráč violončiel. Konkurz bude 28. V. 1981 o 10.!!0 
hodine v Dome umenia v Košiciach. Plsomné prihlášky so životopisom prijíma 
riaditefstvo Státnej filharmónie, Košice, Dom umenia , Moyzesova uL PSČ 041 23. 

Cestovné hra dime len prijatým uchádzačom. 
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Škod<•. ze n iek torí umelci musia ča
kať na svo ju sto ročntcu. aby sa doceni ltt 
ic h pr áca, zachránil ich odk az pre bu
dúce generitcie a mohlo sa s o~stupom 
času poveda ť pravd ivé slovo. Platí to i o 
M i lošovi Ruppeld tovi , zakladateľov i bra
tisl avsk ého k onzervutór ia, orga n!zátoro
vi , zbormajstrov i , kl aviristovi. V dobe je
ho žiVOt<l su už príli~ rých lo kumulovali 
udalo~li n činy a značne politicky d i fe
J·cnr.ovnnú spo l očnost skôr zatemľJOvu l a 
al\0 ujnsiiovala r eálne poh l ady na f udL 

Keď som pred 28 rokmi vyda l koreš
pondenciu J. L. Bellu s M. Ruppeldtom 
l H udobnovedný zborník l. J nemal som 
ani naj menšie pochybnost i o tom, že je 
to jedna z nujvll č šíc h osobnost i novodo 
bej slovenskej histói·ie, pr iekopníck y u 
vodcovský ty p n ašej vzdelanost i , súčas· 
ne v~ak i:lovek dosť zložitý. Rozhodn~> 
však stoj i za pozornosť dešifrova ť j eho 
osudy, poveda ť pravdivý názor o jeho 
tvoriv et <t orguniznčnej kapaci te. vyhra
niť a definova ť jeho zásluhy a PI' Ipadne 
ukáza! i ohran ičenosť j eho osobnost i 
puc.lmiHnr.nej najm1! zloži t osťou doby . 

Rotlók z Li ptov~kého M ik ulóša, uiJsu l 
ven t učiteľského ústav u, mohol nielen 
dýcha t. ale PI'iarn pr il kt ic ky pre· seb11 
využiť ku l túrny a poli tický vpi }'V svoJCj 
r odiny, pr etože jeho otec, Knrol Rup
pcl dt, patril k agilným vla stencom. 13ol 
na svo ju dubu mimur i'ldue vt~rej n e čin
ným pracovníkom a pa tril ku kultúrn i: 
rozh ľadenýót sl ovenskýn1 vzde lancom. 

Prof. Milos Ruppeldt pfi klnlri tBratl 
~~~lVa , ~eptembtH' 1931). 

ZDENKO NOVÁČEK ,.,. 
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žiť spomlnanú škol u. Patr í k agi lným čle 
nom organizačnej komisie, ktorá má vy
plsať termlny zápisov, postarať sa o 
miestnosti a vyh fadať vhodných ludí pre 
p i'Ofesorský zbor. Mi loš Ruppeld t a dr. 
A. Kolísek p1·eberaj ú rozhodujúc u úlohu 
v tomto orgáne a preto nie d iv, že prí
pravný výbor vymenoval 24. ok tóbra 1919 
M. Ruppeldta w správcu školy a onedlho 
ho poverili vedením školy na tri r oky. 
Rané začiatky šk oly - neskoršieho kon
zervatória ...:.. sú spojené s obt'Ovskou 
prácou jej správcu· r iadi tern. fe takmer 
neuverite fné, že z lskn l hned viacerých 
kvul itn9Cll pedagógov. a to prevažne 
z Ciech. V zápisn ici z 24. júnu 1922 čl · 
tu rne , že pr i novovypísunom konkurze 
na mies tu ri acliteru získal Fri co Ka fen 
cl a 7 hlasov H M iloš Ruppeld t 4 hlasy. 
Pri ·vofbiich rozhodova l i rôzne okolnos
ti, al e predov~r.tkým to. že Kafenqa 
os l iioval ako klovlt·ny virtuóz, že bo l 
vtedy na Sl ovensku prvým klaviristom. 

Ruppeld tovým osudom bolo vždy zno· 
vu zuč !nat, vždy sa koncentrovať na no 
vil ú lohu. Po odchod e zo spomínaného 
miesta zost.'íva mu ve l!1 n lá:;ka .. - Sptl 
Yl1cky zbor slovenských učiteľov . ktorý 
so sk upinou dalších nadšencov zuložt l 
v roku 1921 . Bo l n ielen Jllho 7..Hk 1Hd<Jtt) 

-

ako často spomínané zásl uhy prof . Orla 
a dr. Kol ísk a. 

So SZSU usporiadal rad velkých zá· 
jazdov. Už v roku 1923 mohli sa po· 
pýši ť jubilejným st ým k oncertom a v r o· 
ku 1940 už dvestým koncertom. Tu je 
potrebné pripomenúť miesto M. Ruppeld
tu v československom k ontexte. Patril 
v tedy k tým osobnostiam, ktoré síce vý· 
ro zne hájili slovenské práva v novom 
československom štáte, n ie súčasne reš· 
pek tovali vymoženosti vzn iklého štátu, 
udržiavuli r ozumné kontakty s českými 
vzdel ancami n správne vedeli dešifro· 
va ť k edy a kde môže vyspelá č eská kul· 
túrn priamo a nezištne ~omôct Sloven· 
s ku. 

Oemokrutick y citiuCI Ruppeldt rozv!· 
Jill svo je kontak ty s viacer ým i českými 
zhorma jstr nml u . niektorými českými 
s kladat e ľmi. Vede l si vybrať z českej 

ku ltúry to podnetné o za jeho osobnú 
náklonnos ť . priat eľskosť <t žoviúlnosť ho 1 

v l':eskos lovenskom kontex te hodnotili 
prlilzn ivo. čo mu ča s to predsn len ulah· 
covalo ž ivotllÍI r:estu a or ganizátorské 
l.;ímery. 

Po vojenč ine dostáva Mi lo~ tzv. verkt: 
štipHndium pre štúdium hudby v Lipsk u. 
Ešte prv ak o sa t am vyberie n a štúdiú, 
ukáže verejnosti n iekoľko ráz svo j hu 
dobný talen t, najm/i ako zastupu jl1ci did· 
gent spevokol u Tat ran. Di\a 15. febru<íra 
1902 odchádza na štúd iá, avšak okol · 
nosti ho nú tia skráti ť pôvodne pláno· 
vaný 2-ročný pobyt. Už v auguste t o llo 

umelec progresívnej orientácie 
(1881 1981) 

Mi io~ Ruppe ldt si poz t<: tu ústredného 
organ izfltor a slo vensk~ho lJudf/lbného ži· 
vot <1 upeviioval tým, že hol agilným di· 
n gcn torn. priok.Dpníkom nových kultúr· 
nych H!ndencil. organizfitorom l10ncen· 
ného :i:tvota n agi ln ým funkcionárom 
vsade t am. k de i~l o o hud bu. Konk rétny 
dopad mnli jt!ho snahy o rozvoj umatér· 
skej !:ilovenskeJ f lilw rmónie a od J'oku 
1926 sa v ýznmnne zas l úži l o hudobný 
o1lbo r Cs. rozh l<ls u v 13rntislave. jeho 
prúc<J v rozhlase mala vys lovene nova· 
torsk é črt y . Bul t o nový úsek, pre ktorý 
ntk to nnn lit l v tom č a se v!lčšie predpo· 
ldacly ako on. TiJto funkciu vyžadovali! 
jednoznačne uvažovať v československom 
kon lfJXi t>. mať dôveru v slovensk ých kul· 
t úrnych kruhoch, dos tatočnú istotu pri 
hodnoteni u t r iedenr domác: ich hodnôt 
a odhodlanie urobiť z mli lu maximum. 
M. Ruppeldt sa musel predo.v.šetkým vy
rovnať s pr ínosom nastupu júcej skl ada· 
telskej geneníc ie a to na jmä vtedy, keď 
bol už r iaditetom celého bratis lavského 
rozh lasu. Inými slovam i - znamenalo 
to postupné rozširovanie "bellovského 
Ideá lu" a neustále vyrovJ')úV<Hl ie sa s 
podnetmi,- k toré pri n(lšal vývoj. To by sl 
však zaslúžilo samostatnú kapito lu. 

Prof. M:iloi Ruppeldt v spoločnosti )á nn Levoslava Bellu (na snímke v pra Yo]. 
pri jeho náviteve v Ceskoslovenskom rozhlase v Bratislave, kde v januári 1936 
nahral svoju reč na gramofónovú platňu (v strede F. Dyk, šéf rozbi. orchestra 
a G. Koričánsky , propagátor Bellovbo hudobného odka:&u). 

ist ého r ok u sa vrac ia domov u ok r em 
uč i terova niu hladá svo je uplat nenie v 
zborovom umeni, kde mu vteda jšie okol
nosti umožňova li prej aviť sa predsa l en 
v iac, než v i nej hudbe. Stáva sa dočas
ne zbormaj strom Spolku evanj. mužov a 
mladíkov a do repertoár u zaradu je ok 
rem konvenčne j litera túry i sklad by so
ciá lneho ladeni a. S ú to pr v é verejné pre· 
javy jeho vyh1·aneného soc iálneho c íte 
nia, k toré potom v živote prehlbovul 
a I'ozvl j al v d al ších podob.ách. 

V r oku 1904 dostáva sa M. Ruppeld t do 
po litick ého konflik tu s podslúžnym Pe
r eszlényim, ktorý ho označ ! za pansláva 
n z toh to poznania chce vyvodiť dôsl ed
ky. Podnetom k tomu bol zápis Rup
peldt a v hosťovslte j kni hB v Dobšine j : 
,,Utešené je to naše Slovensk o, keby len 
i Slováci v iíom š ť ustn í boH I" Podžupan 
zu čal organizovať okolo mladého učite · 
la a národovcu r ôzne i n trigy a p ri padn~ 
nap1lt ie medzi oboma malo vyústiť do 
akéhosi súboja. Situáciu vyvolala vo vla~· 
teneck ýc h kruhoch sympatie pre Miloša 
Ruppel<l ta. a to na jmtl potom, k e<f pod
župan sa vyho.l výzve svo jho protivnlktl 
na súboj či polemiku u raďšej volil r ôz
ne intrigy , než priame vyriešen ie spo
I'U. V tom čase bol už Ruppe l dt ši r šie 
známy v kruhoch slovenských vzdelan
c:o v, darilo sa mu organizovať r ôzne ak
ci e a vo voľbách slov ensk ých pos lancov 
do národnostného snemu za č ia tkom r o
ku 1905 bol "akýmsi neplaten ým sekre· 
l áro m" dr. Emila Stodolu, kandidáta za 
Lipt. Mikuláš. Politick y sa prejavoval 
v nár odnostných zápasoch svoje j doby, 
um elec ky v iedol i na ďal e j spomínan ý 
!:ipo lok a uči'lovsk é roky z or ganizátor· 
sk ého umeniu absolvoval organizovan l m 
rôznyc h koncertov u ku ltúmeho života 
v lip tovskej oblasti. 

Spor s , podslúžnym Peľeszlényim su 
ukazuje ako jeden z h l avných faktorov 
pľi rozhodnut'! odís ť do Ar gentlny. Dľía 
24. má ju 1905 cestuje cez Rumunsko do 
]11nova, aby sa potom 24 dní p l avil nu 
lodi La Plata do Buenos Air es. že mal 
výr azne tvol'lvého duchu svedč í i sk u
točnos ť , že sa nn lod i dokázal sústredi ! 
na hur rnon izovunie p iesní a n'apísať dl hú 
báseň Mor e v hexnmetroch. je to myS
I IImkovo zl ožitá . al e zau Jímavá báseií . 
je pochopite rné. ako to už býva u člo-

veka v podobných situáciách zvykom, 
že je to ak <ísi víziu neviďiternej moci, 
k tor á si pohráva s človekom. Súčasne 
v~nk básefl prelína hrdý poc i t č loveku 
obklopeného krásou pr í r ody a umenia. 

V Argentíne sa obrátil na r edakciu 
tamojši eho nemeck ého dBnníka a cez tie
to k r uhy si ziska! m iesto učite rn hud 
by. Pracova l v rod ine bohatého N emca 
Carlosa Werm utha v provincii Santa Fé. 
Vychovával tu 6 detí a okrem celého 
zaopatrenia dost ával 50 pesos mesačne . 
Umelecky sa však n emohol plne vyžit a 
preto v ok tóbt' i 1906 začal hra ť v mesteč
ku Belle V i lle v k aviarni na klavíri. 
Pracoval t u i ako l adič klav írov, čím 
sa jeho pl'Í jem zvýšil na 1 20 pesos. Na 
zl ožitej ces te za pr(lcou a pr imeraným 
uplatnenlm mu ponúkli miesto učiteru 
hud by na hudobnej škol e v Rosariu. Za
čal dirigovať nemec k ý spevúcky spolok 
a po vše tkých sk úsenost iuch zač ul po
mýšla ť na odc hod domov. 

Túžba po domove a podnetné správy 
o priebehu a c har akter e národpostnéh o 
zápasu urýchlil i jeho návrat. Vrátil sa 
do Európy, pokrač'ov al v hudobnom vzde
l ávaní v Lipsku a pripravova l sa pt·e no
vú etapu svojho ži vota. Zrejme t o bola 
pre neho overo tvrd ~i a šk olil, než sa clo
ter az m ysl í. V Argentlne zača l i prekla
dať a svojmu bra tovi Fedor ovi posl al 
292 strán pôvod ných prekladov a úvah. 

Po náv i'Ute do Európy ho náhoda !pri
viedla na hudobnú školu v Lodži. Kedže 
ži vot bol jeho konzervatór iom, vyhi adá
val si predovšetk ý m také zamestnania, 
od k torých oča káva l vera podnetov, kde 
si myslel . že si deformuj e svo j umelec
k ý a názor ový profi l. Vyhovovali mu naj 
m!! tie "Stácie". kde zač ín al od začiat
k u, nle kde nemusel dlho zotrvut Otvo
rený pohľad na pr obl émy bol v lnstný 
j eho povahe, rovnako ako schopnosť 
I'ýchlo sa lúčiť a začlna ť znova. 

Po vzniku samost atného štát u objavu
je sa 37-ročný Ruppeldt v hudobných 
kruhoch Bratisl avy ako rozhfaclený, pr e
kvapu júco pohot ový a za každú dobrú 
in iciatívu oduševnel ý člove k. Nachádza 
me ho najmU medzi tými pedagógmi a 
or ganizátormi, ktor! pr ipr avovali za lože
nie Hudobnej školy pre Slovensko. Diía 
19. augusta 1919 je už na zj azde v Zl
line, ktorý vyh lasuje rozhodnutie zal o· 

10111 . il i() d lhú roky i dl ngcntom a luu 
na tomto úsi!k u vyk ona l tolko rohoty aku 
niek torí 1n i umelci za celý i:i vo t. Pu 
vzore českých učitefských telies stáva 
sa v tomto telese uznúvanou oso bnosfou 
il predovšetk ým znamenitým organizáto· 
r om. Už na začiatku zhr omažd í 12 pek · 
ných h lasov, ale nesk Or ustáli počet 
č lenov teiBsa usi na 50. Bo l to na vte· 
da jšie časy u nás naprosto 1·evolučný u 
pokrok ový čm združi ť učite rov na zá 
klade lósk y k spevu a vlasti , a titk 
od viesť ich od snáh rudákov, ktor ! chce · 
li získa ť učiterov a i n teligenciu všeobec
ne na svo ju stranu a odpúta ť ich otl myš· 
lienky čs. štátotvornost i. 

Zr el ý il múdry . M. Rup peldt všuk zu . 
bezpečí! r ozvoj spevokolu n~te inou cm, 
tou. Zača l vydávať zbierky !:il o veusk ých 
nm?sk ých zborov, a le i m iešn ných a žen 
ských zborov a napokon vydal i ni ekoľ· 
ko zoSitov Sl ovensk ých spevov. Zhrnul tu 
zbory J. L. Be llu, V. Figuša-Bystrého, S. 
Fa jnora, M. Moyzesa, J. Rosinsk ého, M. 
Schneidra-Trnavského u in ých. Bo la to 
na svoju dobu správna ed ičná poli t i ka, 
ved modernú slovenská skladatelská go· 
ner ácin prichádza až o nieko f ko rokov. 
Ruppeldt esteticky správne pr etriedi sta r 

K univerzálnosti j eho osoby pn tria 1 
č i nnos ť prek l<~ d u te Yskl\, publ ic i~tická. ná· 
borová. Nepoznal som ho osobne, ale 
pod ľa výpov1~di prof. !:it re lca, bol M. Rup· 
peldt pr !k ladom neúnnvnost i, nadšenia 
a solídnych v edomostí. Stelnsiíoval v se· 
he povahové ČI't y u nadšenie vrc l!Olných 
obrocl()l)Cov s mys lením a cíteni m naj
lepšieh poprevr atových r epublikánov. Bol 
to č lov ek , ktorý sa č ím dalej, tým 
viac oslobodzova l od preži tkov m i nulos· 
t i, Opr i mný demokrat, ktorý sa ner az 
dostal élž do kontak tov s r obotn ickou 
t riedou. 

Kritika ~~ v ~imala jeho práce v SZSU, 
prejavovala mu rôzne sympatie, no vo 
vted u jších pomeroch, ked v pozad! stáli 

Prof. M:iloi Ruppeldt diriguje Spevácky 1bor slovenaktch učitefov na alávnoati 
trnavskej univerzity, usporiadanej pri p r llelítosti 300. vtročia jej 1 aJolenia 
(Trnava, 10. novembra 1935) . 

šlu zborovú li ter atúru a z toho skrom
n ého počtu sl ovensk ých zborových diel 
urobi l vlastne r epertoárové východisko 
szs u. 

Osobitne krásnou kapitolou sú jeho 
vztahy k J. L. Bellovi. Ruppeldt s nlm 
začinn korešpondovať v dobe, kedy Bel 
lovi v ybavuj ú vo Viedni návrat domov. 
Z úpr imného vlasteneckého . zaniet enia, 
ktoré stálo nud celým jeho konanim, vy 
zýva Bellu n ielen k tomu, aby su urých
lene vrátil, a le súčasne začina uvádza ť 
v SZSU aj Bellove zbory. Tieto podne· 
ty ner ástli len z prlležitosti kultúrnych 
pot r ieb, ale z h lbokého uvedomeni a sl 
celkového významu J. L. Bellu. Nn Rup
peldt ov podnet vznika jú nové Bellove 
zbory. I ch vzá jomná kor ešpondenc ia j e 
jednou z na jkrnjšlch, aká na Sl ovensku 
vznik la medzi poprednými hudobnl km i. 
Ruppeld t intenzívne pret láča Bellovho 
Kováča Wiel anda do r eper toáru SND a 
jeho symfonické diela do novovzníkl ej 
amatér sk ej Slovenskej m har mónie. Rup· 
peldt ove zásl uhy o návrat J. L. Bellu 
na Slovensko sú vllčšie 11 úpr imne jšie 

záu jmy rôznych poli t i ckých str án , ne· 
r uz nepostrehla j eho priekopnícke záslu· 
hy. V r oku 1939, v dobe prevratných 
udalostí, "odc hádzu " z Cs. r ozhlasu, čo 
m<ilo by ť do i stej miery vyjudr enlm pro· 
testu prot i novej orientácii Bratislavy 
a ak ési tiché spolčenie sa s tými, čo 
sympatizovali so samosta tnou r epubli· 
k ou. 

Vývoj udal ostí a fašistiCká ideológiu 
stáli však proti j eho zásl uhám. Pre no
\<t1 politickú a kultúmo-spoločenskú si
tuáciu v období tzv. sl ovensk ého št átu 
nebol M. Ruppeldt dos ť prl jateln ý a únos· 
ný. 

Ked na jeseň 1943 zomiera , zmobilizu· 
je sa hudobná kritik a k tomu. aby pred
sa len vyjadrila pocit akéhosi uznania. 
Až na malé výnimky boli však autormi 
nekrológov podradnl žur nal isti. Zásl uhy 
prof. Miloša Ruppel dta o slovenský hu: 
clobný život boli vtedy ocenené len velmi 
po skromne. 


