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Po XVII. medzinárodnom hudobnom · festivale v Brne 
Všetky predfestivalové t lačo· 

vé konferencie, propagačné ma
teriály, správy oficiálne i ku
loárové, nakoniec i program 
sám a predovšetkým výber in· 
terpretov a renomé hociktoré· 
ho z nich signalizovali, že toh
toročný 17. ročník Medzinárod· 
ného hu'dobného festivalu v Br
ne bude atraktívny a že v do· 
terajšej histó rii festivalu môže 
patriť k tým najvydarenejšlm. 
Neodmysliteľné tradičné mono
tematické záhlavie, v ktorého 
duchu sa potom každoročne 
festival odvíja, znelo tentoraz 
KOMORNA HUDBA, čím po pr· 
vý raz došlo k opakovaniu -
podobný titul totiž niesol už 
6. ročník festivalu v roku 1971. 
Tohtoročná festivalová téma, 

ktorá sa zákonite odräžala i v 
,.komornosti", resp . počtu účin· 
kujúcich, potom podmienila l 
pozvanie relat!vne viac zal:!.ra
ničnýc·h host!, takže k 'spestre
niu určite došlo. Najväčším zA
žitkom festivalu s!uboval byť 
piesňový recitál mezzosopra
nistky Christy Ludwlgovej , kto
rú mal sprevädzať Erik Wer
ba. Ludwigová sa však nieko!
ko dni pred koncertom ospra
vedlnila pre nemoc, taltže fes
tivalový . maratóŕl stratil svoj 
hláv:jlý: našťastie rife však je, 
dľný magnet. · 

Sovietsky violista Jurij Bašmet zanechal v Brne hlboký dojem 
najmä predvedenim Sostakovičovej Sonáty pre violu a klavir. 
op. 147. Snímka: V. Vaiíii k 

N ČAKALI SME 
l 

PREDSA EN VIAC? 
Festivalová dramaturgia ne

chäpala tému KOMORNA HUD
BA ortodoxne, stretávali sme sa 
totiž i s akciami, ktoré sa z 
tohto rámca zjavne svojim ob· 
sahom i formo u vymykali, čo 

v posledných ročníkoch ostat
ne rozhodne nie je jav ojedine
lý. Mám na mysli predovšet· 
kým divadelné predstavenia. 
Usporiadatelia túto skutočnosť 
odôvodňujú väčšinou požiadav
kou mimobrnenských a predo· 
všetkým zahraničných účastní· 
kov fes tivalu získavať bezprQ
stredne komplexnejšie informá
cie o hudobnom Brne sledova
nim trebárs i tých produkcií, 
ktoré sa hlavnej myšlienke 
festivalu vymykajú. Napriek to
mu dve divadelné akcie s fes· 
tivalovou ideou priamo koreš· 
pondovlili. O inscenácii Kur
koYho Dobrého vojaka Svejka, 
ktorý naštudoval súbor Mini
opery Brno, budeme samostatne·, 
referovať na inom mieste, tak
že do úvahy prichádza vlastne 
iba Pralskf komornf balet Pav
la Smoka s choreografiami ha 
Dvofákovo ,.Americké" a Ja
nállkovo I. sláčikové kvarteto 
a Mozartov Hudobnf !art. Sú
bor zožal velký ús pech, pri
čom publ!kum obdivovalo ako 
technickú zrelost všetkých sied
mich účinkujúcich, tak nápa· 
dltosť choreografie, ktorá na 
seba najzretelnejšil! upozornila 
v Janáčkovi, zatial čo žartova 
nie v Mozartov! by predsa len 

tu a tam znies la · uzdu. Väčšina 
n ávštevníkov však odchá dzala 
sklamaná z festiva lovej repr ízy 
Carostrelca, z inscenácie dis 
kutabilnej po všetkých strán: 
kach. O to väčšia pozornosť sa 
po tom uprela k Juliette B. Mar
tinu, v ktore j sa brnenský oper
ný súbor za nemeck ého roman
tika rehabi litoval. Baletný en
seble sa prezentoval trojcl!el
nym vecer om (St rav inskij 
Ravel - de Falla l na svo jej 
štandardnej úrovni. Dramatur
gickým ob javom bolo uvedenie 
Belliniho Puritánov najmä 
vzhladom k skutočnosti, že br· 
n en ská opera uviedla tohto au
tora zati aľ iba jeden raz (l l. a 
to pred 97 ro.kmi, keď v októb
r i 1885 dirigoval tu Normu Ka~ 
rei Kovaľov i c. Dielo, hoci so 
škrtami, prezentoval súbor Slo
vinskej národnej opery z Ľub
rany a výsledný dojem bol is te 
približne rovnaký ako v nie
ko!kých iných našich mestách, 
kam juhoslovanskí hostia zaví
tali: skvelá predstaviteľka Elví
ry V. Janeva-Iveljičová, niekoľ
ko ďalšieh sn aživých sólis· 
tav . . . 

Už po~as festivalu (na jmä v 
jeho prve j polovici l zaznieva'lo 
viac-menej oficiálne, že naše 
interpretačné umenie v kon
frontäcll so zahraničným jasne 
vedie. Na jednej strane iste ta
kéto zistenie teší a pre budú
ce ročníky 7.aväzuje, na dru
he j strane sa však vnucuje 

otázka, či boli teda vse tci za
hraniční hostia pozvaní prá
vom, po náležitom uvážení, ale
bo do akej miery i ekonomické 
faktor-l spôsobili, že sa tu ob· 
javili jedinci. slabše j umeleckej 
kat egórie.~.V tomto zmysle snáď 
najviac sklamal Tonkíinstler 
Kammerorchester z Viedne, 
ktor.ého umelecký vedúci Bijan 
Khadem-Missagh hral v dru
h ej poÍovici večera sólový part 
Vivaldiho Stvoro ročných ob
dobi. Teleso malo problémy s 
tónovou kultúrou, dynamické 
kontrast y boli slabé, chýbala 
predovšetkým Vivaldimu - bri
l antnosť, perlivosť , tempá vo
lili z rejme s ohľadom voči só
listovi nomalšie, n avyše prota· 
gonista nebol vždy · i·ntonačn!J 
a r ytmicky celkom presný., Re· 
lativne najlepšie sa súboru ešte 
darilo v Piatich nemeckých tan
coch F. Schuberta. Azda s ešte 
väčšou nepriazi'\ou väčšiny br
nenských k ritikov sa stretlo vy
stúpenie brits~ého minidycho
vého súboru Koenig Ensemble. 
Jeho ·umelecký vedúci Jan La· 
tham-Koenig, skvelý klavtrista 
a ideálny komorný hráč, sa pl 
n e presadil v Mozartovom Kvin
tete, K. z.· 452 i v Sextet e F. 
Poulenca, ktoré ostatne vyzne· 
lo ako n ajlepšie č!slo progra
mu. Janáčkovo sexteto Mlád! si
ce dirigoval (l l, čo už samo o 
sebe niektorých popudilo a ne
chýbali ani t akí, ktorí takúto 

(Pokračovanie na 3. str.) 

Prečo o štýle v hudbe 
Myšlienka zamerať 17. ročnlk brnenských hudobnovedných ko· 

lokvi! k "adlerovskej" téme "Štýl v hudbe~· sa vynorila presne 
pred rok_om, práve v priebehu kolokvia 1981. Domáci organlzá
to~l ponukli vte.dy tú!o značne _.všeobecnú tému pritomnej me
dzmárodn eJ muzikologiCkej spoločnosti takmer nesmelo, ic.h návrh 
sa vš<!k stretol s nečakane pozit!vnym ohlasom. V dôsledku toho 
sa na tohtoročné kolokvium, stanoven~ na dni 4.-6. októbra, sta
rostlivo pripravgyali a j ti, ktor! Inokedy kr.itizujú brnenské st ret
nutia pre ich údajnú všeobecnosť a programovú prehustenosť. 
Miestnosti Múzea robotnlckeho hnutila, tohtoročného dejiska br
nenského kolokvia , boli však v uvedených di'íoch doslova preplne· 
né. Päťdesiat aktívnych účastnikov z ll krajin malo pozorných 
posl u cháčov v 50-100 ďalšieh záujemcoch o t oto podujatie. Co 
vlastne vyvolalo t(lto vskutku rekordnú účasť? 

Zrejme poci t, že s tzv. náukou o št ýle, ako ju v roku 1911 
kodifikoval Quido Adler svojím epochálnym spisom ' Der St!l in 
der Musik, nie je všetko v por iadku. Iba zdanlivo plat! Adlero.va 
téza, vyhlasu júca štýl za stredobod všetkých umeleckých riešen! 
a za kritérium, podľa ktorého je nutné posudzovať a hodno-tiť 
na diele doslova všetko. Aj ked sa dnes všetci správame t ak 
ako by tá to myšlienka bezo zvyšku platila - hoci ,.štýlové za: 
radenie" vypočutej skladby predstavuje prvú operáciu ktorú 
urobí ktorýkoľvek posluchú~ hudby - nevieme vlastne 'presne, 
kde máme tento bod hľadat a kam h•o situuje samotný tvorca. 

Na úvodnom spoločnom zasadnut! vystúpil s obhajobou poj· 
mu "štýl v hudbe" za hostiters.kú stranu j. Vyslou:lil, ktorý správ· 
ne uvozornil i na nutnosť zaobe·rať sa úlohou subjektu, t. j. štý· 
lotvornou úlohou procesu hudobného mys lenia. Vzápät! prišlo 
k explózii v podobe referátu lf. H. Eggebrecnta z Freiourgu 
[NSR]. Rečn!k veľmi svedomite načrtol genézu pojmu ,.Mýi .. v eu
rópskej hudobnej teórii a estetiké, ale v závere svojho vystúpenia 
vyh lásil štýl za k ategóriu zväzujúcu, nepružnú, ba znási!J1ujúcu 
a doktrinársku, bez ktorej je lepšie sa v muzikologickej práci 
zaobí sť. Iného názoru bol, pochopiteľne, sovietsky psychológ 
J. V. Nazajkinskij, hudobný estetik M. Vetter z NDR a autor tejto 
recenzie (prvý prjšiel s velmi obozretným filozoficko-teoretickým 
vyn~edzenim, posledný so semiotickou koncepciou hudobn ej štý
lovost i 1. Nestor európskej muzikológie, tohtoročný osemdesiatn:lk 
]. P. Larsen, pravdaže, brán il zmysel doterajše j Unie štýlovo-his
tonckých výskumov, ini osvetrovali ces ty, na ktorých myslenie 
k poiléltiu štýlu dospelo (E. Lichtenhahn, P. Kuret), bratislavský 
J. Bakoš pripomenul analogické problémové okruhy z dejín ume· 
nia, a tak sa po.stup.ne dospelo z najvšeobecne jších definujúcicll 
a klasifikačných polôh k nevyhnutným konkretizáciám. 

K tomu boli vyhradené t ri paralelné sekcie druhého dňa, ria· 
ctené M. Wehnertom, W. Siegmundom-Schulzom a ). )irénkom. 
V prvej, historicky orientovanej sekcii domin oval, pochopite!ne, 
K. von Fischer svojím výkladom štýlového pluralizmu v hudbe 
tal ianskeho trecenM, vystúpením sovietskej bádateľky Jevdokimo
vej zasiahla vôbec po prvý raz do problematiky západoeurópskej 
hudobnej medievalistiky soviet ska hudobná historiograflcká ško
la. O dobovej mnohosti a syntéze štýlu hovoriH však i viacerí 
odborníci, za·oberajúci sa hudbou neskorších epoch: z domácich 
nn jm& S. Bohadlo, R. Pečman, J. HíUek, J. Trojan, Z. Pilková 
a I. Vojtech, zo zahraničnýC!h napr.: G. Fleischhauer, R. Schollum 
a N. Mosusová. Úlohou d.ruhej sekcie bolo mapovať štýlovú situá
ciu 20. storočia. P ripomeňme tu aspoň vystúpenia S. Wiesmanno· 
vej, A. Riethmíillera, ). D. Degana, K. Bulu, J. Doubravovej, Ľ. Cha
lupku a A. Nemcovej. V tretej sekcii dominovali teoreticko-ana
lytické referáty J. Kresénka a J. Smolku, pričom rad ďalších do· 
mácich i zahra•ničných autorov tu pripomenuli nutnosť nekon· 
venčného prístupu k štýlovým otázkam (n apr. z hladiska štat is
tiky a počítačovej analýzy, psy chológie a int onačne] t eórie atď.). 

Dopoludnie posledného di'la bolo venované otázke štýlu hudob· 
n ej interpretácie. Zasadnutie viedli J. Fukall a Ch.-H. Mahling, 
okrei;1. referujúcich ( J. Zich, L. Bulakovov6, Y. Koláčková, E. Fre
lih) zasadli k ,.okrúhlemu" stolu J. Jirének, R. Pečman, P. Polék, 
R. Schollum a za hudobných interpretov dvaja experti pre starú 
hudbu - E. Thom z NDR a E. Melkus z Viedne. Po búrlivej de
bate sa podarilo rozlíšiť štýlovo vernú interpretäciu diel a (ako 
ju realizuje t zv. Aufflihrungspraxis) od ·osobn ostného i dobového 
štýlu samotnej interpretácie a účastn!ci dospeli k náz()ru, že in
terpretácia ako svo jbytná činnost má svoje vlastné štýlové deji
ny , len sčasti viazané na vývojový pohyb štý lu hudobn~j tvorby. 

o senzačné vyústenie popoludňajšej generálnej diskusie sa o·päť 
postaral H. H. Eggebrecht, tentoraz v úlohe ch alrm:ana. Fakticky 
.totiž odvola l svoje skeptické nllzory a plne dal za pravdu koncep
ci!, k torú diskusným! príspevkami ďalej rozv!jali tak príslušnicl 
pražského semiotického Umu (J. Volek, J. Jirének, J. Fnkai!), ako 
aj J. V. Nazajkinskij. Stýl bol nakoniec . definovaný ako ten prln
cfp, ktorý riadi distribúciu prvkov z toho-ktorého systému vyjad
rovac!ch pros.triedkov do konkrétneho výtvoru ako 1 spätnú ino· 
váci u systému ( či skôr rôznyoh na seba nadväzujúcich a do seba 
vklinených systémov) pr!nosmi jednoJtlivých diel (výkonov a pod.). 
Práve preto môžeme v.ldiet v štýl e ta!< individuálny tvorivý fak
tor, ako 1 k ritérium, normativne vymedzu jú~e prejavy danej triedy 
(napr. rad .. dobových, osobných, druhových, kompozično-technic
k ých a iných štýlov) . · Te~a ni jaký grandiózny objav, ale anl 
skromný výsledok: skôr obozre~ná formulácia, rešpektujúca exis
tenciu n ových vedných odborov a m etód. Taktiež prejav snahy 
priblížiť štúdium hudobnej štýlovosti l!ngv.istlckej a , li!erérno
vednej štylistike, odborom iSII:e prepracovanejšt~, Hovo~iť o do
siahnutej näzorovej jednote účastníkov kolokvla by iste zname· 
nnlo skresliť skutočný st av veci. Ak ale prev~ádol na záver u väč
šiny prítomných pocit uspokojenia, tak iste preto, že po dôkladnej 
príprave a otvorenej názorovej výmene mohol každý odísť domov 
bohatši o hypotézu inšpirujúcu k dal~ej práci. Jllll FUKAC 



itaccatt 
• ZASLÚŽILA UMELKYJiíiA KLARA HAVLIKOVA vstťi

pila do novej koncertnej sezóny v :~:nameni interpretácie 
nalej tvorby. Po nabrävke ďalšieho televízneho ·recitálu· 
:& diel národného umelca E. Suchoňa a po dvojnásob
nom predvedení Haydnovho koncertu pre klavlr a or
chester D dur sústredila sa najmä na zahraničnú repre
zentáciu. Ešte. koncom septembra uviedla dvakrát s Drál
cfanskou filharmóniou pod taktovkou Gyi:irgya Lehela 
5. klavlrny koncert "iiohuslava Martinu. V októbri bola 
na koncertnom turné v" Sovietskom · zväze. Najskôr na
hrávala v Moskve pre vydavateľstvo Melodija diela sta
rých českých majstrov, najmä KoŽeluha a Dusika. V Me
lodijl pripravujú nahrať s n_ašou umelkyňou aj d'alšiu 
platňu, na ktorej má byť predovšetkým Suchoňova Rap; 
aodická suita pre kla.vír a orchester. (Klára Havliko.vá · 
ul počas svojich predchádzajúcich zájazdov do ZSSR na
hrala vo Všezväzovom rozhlase a čiastočne i v televizíi 
rozsiahly repertoár z tvorby nalich skladateľov, p_rak
ticky celé klavfrne dielo E. Suchoňa.) Po nahrávaní 
v Moskve sa pre.dstavlla slovenská klaviristka s recitá
lom z diel Vftezslava Nováka, E. Suchoňa a W. A. Mo
zarta v Uljanovsku, Magnltogorsku a d'al!lích centrách 
na Urale a v Povolil. 

• BRATISLAVSKE DY CHOVE KVINTETO ( Frantliiek 
Machats - fagot, Vojtech Samec - flauta, Jozef Cej
ka - hoboj, Jozef Luptáčik - klarinet, Jozef Illéi -
lesnf roh) hosťovalo prostrednlctvom švédskej koncert
nej agentflry Rikskoncert v dňoch 8.-21. 9. 1982 vo 
Svlidsku. V siedmich ilvédskych mestách - štokholme, 
VlxjU, Vetlande, Halmstade, Varbergu, Karlskrona a Sjil
bo - uviedli bratislavsk! umelci program, v ktorom 
na ťivod odznelo Dychové kvinteto Ilju Zeljenku, d'alej 
suita pre dychové sexteto Mládi Lenila Janáčka za spolu-
6i!lnkovania iivédskeho basklarinetistu Tomyho Lumber
ga (ltudoval v Prahe na AMU u prof. Josefa Horáka), 
Dychov6 kvinteto švédskeho skladatefa Johna Ferstro
ma a jednoi!astová skladba pre dychové kvinteto Sum
mer Music od amerického skladatera Samuela Barbera. 
Ku koncertnm F. Macbats, umelecký vedťicl telesa pove
dal: "švédskej agentťire sme ponúkli dva programy 
s tým, lo v ich rámci odznie jedna skladba náilho, ako 
i iivédskeho skladatefa. Zo slovenskej tvorby sl iivéd
skl partneri vybrali Zeljenkova dielo, ktoré malo u po
slucháčov pekný ťispech, ako aj celý dalili program. 
Mali sme vera prilelitostí sa presvedčiť, le moderná hud
ba mé vo švédsku velké posluchái!ske zázemie. V Stok
holme sme hrali vo velkej sále pred asi 350 milovniltmi 
komornej dychovej hudby, v ostatných mestách v men-
lieh priestoroch, ale v~.dy plne obsadených". _ _ 

Bratislavské dychové kvinteto odcestovalo do Švlidska 
vlak eite s jedným poslanlm. Oaliia ta.mojiiia koncertné 
agent6ra Regionmusic angalovala členov tohto telesa 
ako inštruktorov a lektorov pre trojdňový Interpretačný 
kurz v Jiinkilpingu. Poslucháčmi kurzu boli členovia pia· 
tich profesionálnych dychových kvintet zostavených z 
liudobnfkov, ktorf predtým pllsobili napriklad vo vojen
skfch dychových orchestroch. Náplňou trojdňovej pré
ce bola priprava recitálových programov vá!nej hudby. 
že vo švédsku je záujem o komomti dychovti hudbu 
svedči skutočnosť, le v celej krajine pllsobl 32 profe
sionáinych dychových kvintet. (mm) 
e ERINDO, opera bratislavského rodáka J. S. Kusse

ra v úprave a inštrumentácii Jaroslava Meiera odznela 
z gramoplatni Opusu dňa 1. 10. 1982 na prehrávke v Spo
ločnosti · pre hudobné divadlo vo Viedni (Gesellschaft 
flir Muslktheater). Nahrävka Opusu (P. Dvorský, M. Ha
jóssyová, J. špaček, Camerata .slovaca - dirigent V. Má
lek) bola tu spontánne prijatá a odmenená dlhotrvajťi
cim potleskom. Spoločnosť pre hudobné divadlo ul v mi
nulosti sa zaslťi!ila o propagáciu našej opernej tvorby. 
Televlzne filmy Kriítňava, KováČ Wieland, Beg Bajazid, 
Vzkriesenie a Mistr Sl\'ooge boU tu predvedené za ťii!asti 
početného viedenského publika a kritiky a teiili sa ver
kej pozornosti. Aj v sezóne 1982·83 plánuje Spoločnosť 
pre hudobné divadlo ityrl podujatia, na ktorých budťi 
predvedené videozáznamy CST Bratislava - balet "Ry
tierska balada" šimona Jurovského, detská opera "Vrab
i!laci" Jaroslava Meiera, opery "Udatný král" Alexandra 
Moyzesa a "Katarina Izma jlovová" Dmitrija šostakoviča. 

• CESKA FILHARMÓNIA odcestovala 20. 10. na päť
tfldňový koncertný zájazd do Japonska. Je to v jej his
tórii ul štvrtý raz, čo sa vydala na Ďaleký východ, aby 
tam šlrila slávu československého koncertnliho umenia, 
Pod taktovkou dirigentov Václava Neumanna a Zdeňka 
Košlera a so sólistami josefom Sukom, Borisom Kraj
ným a japonským violončelistom T. Tsutsumi uvedie 
v 17 japonských mestách 22 koncertov, na ktorých pro
grame bude preva!ne česká hudba. Na koncertoch za
znie kompletná Smetanova Moja vlasť, alebo jej časti, 
predohra k Predanej neveste, Dvofákove symfónie č. 7, 
8 a 9, Jaotičkova rapsódia Taras Bulba, Pamätnift Lidi
ciam Bohuslava Martinu, z českej moderny "Paprsky 
jitra" Ctirada Kohoutka. Zo svetovej hudobnej literat6ry 
Mozartov Klavírny koncert C dur a Symfónia C dur "Ju
piter" Brahmsova Symfónia č. l a Cajkovského Symfó
nia č.' & ,,Patetické". SkutočnÍ~ úctu a priatelstvo k náš· 
mu národu a k českému umeniu vyjadrili Japonci tfm, 
le na deň 5. novembra, na ktorý pripadá 100. vfroi!ie 
prvého kompletného predvedenia smetanovej Mojej vlas· 
ti určili koncert do Tokia, na ktorom zaznelo toto mo
n~mentélne Smetanove dielo pod taktovkou národného 
umelca Václava Neumanna. Koncert preber ala ako live 
nahrávku spoločnosť Nippon Columbia. 

• . SLOVENSKA .RADA PRE UME~ECKO KRITIKU zasa
dala v Bratislave 3. novembra 1982 za pritomnostl mi
nistra kultťiry SSR n6rodnl!bo umelca Miroslava Vélka, 
Na programe rokovania tohto poradného org~nu MK 
SSR boU otázky stavu umeleckej kritiky a hodnotenie 
trovne umeleckých časopisov. V .lévere zasadnutia YJ· 
sttpll minister_ kuTt6ry SSR nát:,.odnf umelec M. Válek, 
ktort upozornil na niektor6 pretrvávajtice probltlímy 
• tejto oblasti. 

e OPRAVA. V informatívnej správe .,Slovenská fll
~armón!a v ~ez6ne 1982-83" uverejnenej y Hudobnom 
li_vote 1!. 19 (rubrika Staccato, str. 2) bolo omylom ne
správne formulované umeleckli postavenie dirigenta Bys
trika Reluchu _v Slovenskej fliharmónii. SpréYne m6 
znief, le Bystrik Relncha sa bude na realizácii progra
mov novej sesóny podie_rat vo funkcii dirigenta orches
tra SlovenKej filha·rm_ón~e. Osprandlfiujema sa týmto 
dirisento•i Bystrfkovi ReluchoYi i i!itatelom. (Red. ) 

Skladatef versus akordeón z pohľadu interpreta 
V súč!lsnosti sa opäť rozvírila 

hladina hudobnéluJ !ivota v sbis- · 
lost! s _ otázkami, týkajťicimi ·sa 
akordeónu ako takého, interpretá· 
cie, -~kladatelskéfio zázemia, p_eda· 
goglKy a iných prvk~v, ktoré po-. 
sťivajú alebo brzdia koncertný vý
voj tohto nástroja. Musfm pozna
menať, le sa vyskytuj6 aj nepo
ui!ené názory,_ dokonca z radoY 
muzikol6gov, .ktoré poslucháčsku 
ob!IC ovplyvňnj6 nesprávnym sme
rom. Dovolil som si preto vyjadriť 
pár myiilienok ako podnet na za
myslenie. 

"Pred skladateľom, ktorO sa roz
hodne plsat pre akordeón, vyndra 
sa množstvo probl~mov. Celd stav
ba ndstroja, sp6sob hry, pr i nctp 
techniky vyrastajú z hudby pros
tej, homofónnef, v prostriedku me
lodiky podporovanej naivnou prt-· 
zndvkou, naivne a diletantsky po: 
sadených akordov. Basovg manudl 
neumoži!ufe správny harmonický 
pohyb ani v rovine klasick ef har-
mónie." · 

Týmito slovami vyiadr11 svoj po
stoj_ sJtladatel, ktorého si dnes vá
ži celý akordeónDvý svet nielen 
u nás, a le a j v zahranič!. Váži si 
bo vďaka jeho serl(>zn~mu prístu· 
pu k nástroju, tolkokrát pros~ri
bovanému. Je ním Juraj Hatrlk a 
citované slová predniesol pred 
mnohý!_!)! rgkmi na jednom z celo
slovensk ých akordeónových semi
nárov. Dnes treba uznaf, že vy
jadrU pravdiv!l myšlienku, ak vez
meme do ťívahy koJl!trukčne nedo
konalé nástroje te j d()by. Akordeo
nistl majú v súčasnosti k dispo
zícii · výborné nástro je, dosahujúce 
svetové parametre. O vývoji akor
deónov však mnohf odborníci, naj
m!! skladatelia, nevedia, a tak sa 
aj dnes pristupuje k akordeónu 
s dešpeMom. Okrem toho je to 
poho~ lnejšie, ako si !1_af doJ:>.rým 
akordeonistom vysvetliť rOzne kom
pozičné finesy. 

Ak sa sk1ad.ater pokťíša na ná
s troj štandardného typu klásf ná
roky vyššie, štýlovo novšie ako 
štýi, z ktorél10 nástroj vyrástol, 
vzniknú dva dôsledky: 

a l sklaciatef narazí na zdanlivo 
neprekonatefný limit a o-bmedze
nia, 

b l prudko sa zvýšia ná roky _ na 
hudobné myslenie i praktick(! h ru 
interpreta. 

Skladatel, ktorý sleduje svojím 
vývojom aspoň v hlavných črtách 
súčasný vývoj, dos-tane sa v urči· 
tom bode do neriešitefnej dilemy. 
Poklal staval na harmonickom 
funkčnom systéme, i ked Išlo o 
rozširenú tonalitu, dalo sa tak za
dosf učiniť i nástroju, jeho vý
voju. Avšak použitím kontrapunk
tickej techniky ako kOJ!tr!lstu k 
akordíck ým miestam, skladatel už 
naré ža na !Jledze nástroja. Podob
ne pri použiti určitého typu ume
lej modality je tento problém rov-. 
nako nall~havý; hráč sa ponosu
je, že vedenie basového hlasu je 
neprirodzené, t echnick.y ťažko 
zvládnutelné, že jednoducho "nie 
je pt sa né do prstov A . Podobné ťaž
kosti sa vynárajťí u:! pri takej 
skromnei novota, akou je rozširq· 
vanie subdominantnej ! dominant
nej sféry prokofievovským spôso
bom umele tvorených dominánt, 
vychádza júcich z kombinácu fry
glckých, lydických a mixolydic_
k ýcb \1tvarov navzájom. Akordické 
kombinác ie navyše rozvádzané v 
base, nie kvarto-kvint()vo, ale v 
iných lntervalov'9ch vzťahoch, 
predstavujťí obrovské problémy, l 

ked sa nevyiučuje, že všetky tle
to finesy výborný akordeon!sta za
hrá. (Akordeón s melodícko-chro
matlckým manuálom umožquje 
kombinácie akordov podla lubo
yôle skladatefa, vrátane alterácif.) 
Nároky skladatela v prípade štan
dardného akordeónu teda presa
h~;~Jťí tradq11ané mo:!Jnosti a hranice 
ná_stroja. · Toto nakoniec _ z princi
piálneho hladiska nemožno pova
žovať za n egatlvúm. Rozpor medzi 
interpretom -~ jeho vychodenýml 
"chodn!čkaml a ambicióznym, i 
ked často len intuitívne hlada
júclm sklada telom je vlastne zdro
jom pokroku v nástrojDvej techni
ke. Horšie je to so skladaterom, 
ktorý na jednej strane píše aiea1 
toriku, vyu:!tva oodekafóniu, sé
riu, asynchronizáciu hudobný-ch 
foriem a na druhej strane vo svo
jej tvorbe pre · akor.deón rozvtja 
tradičné funkčné o,:z(ahy, traé!ične 
rozvíja hudobn\1 formu a pod. To 
je dosť neprijerŕmý rozpor pre 
skladatela, ktorý stoji z hladiska 
súčasných trendov hudby pred roz
hodnutím, ako k uve(,leným súčas
ným kompo~lčným prvkom v tvor
be pre akordeón aos).llef. A~ Si tle
to fakty súčasný sKiadatel uve
domoval, pot om s~ my, akordeonis· 
ti, nemôžeme qiv~ť, že len tak má
lo autorov sa kompozične venova
lo akordeónu. Treba však podot
knú{, a to znova a znova, že uve
dené zápory nástroj~ .~. v prevaž
nej miere týkajťí trhového nástro-
~- . 

Vieme, že vývoj sťíčasnej hud-
by je zlo~ltý a jednou z tenden
cii je exploatácia, využitie zvuku, 
osamostatnenie zvuku, k·torý po,hl
cuje harmóniu, funkčnosť, motl
vickťí prácu, ba dokonca rozmazá· 
va a r ozleptáva formové schémy. 
Táto orientácia býva spojená s 
aleatorlkou, ktorá u hudobných 
plOch vyu:!tva náhodu. N~hoda sa, 
samozrejme, tiež dá regulovať. Vý-

. hodou oproti regulácii, ktorťí pred
stavoval, povedzme, "sertallzmus, 
Je, že je to regulácia nie na pa
pieri, ale r egulácia parametrov 
posluchu. Skladatela zaujlma, aký 
ťíčinok majťí na konzumenta., po
stupy, ktoré sl zvolil a skťímanle 
!ohto "očinku sp.!!_t_ne vplýva na je
ho prácu. Prichádza sa l v avant
garde na to, že poslucháča nemož
no znásilňovať, Že skÍadba musf 
maf začiatok a koniec, t. j. mus! 
b_yť procesom smerujtlctm · odnle
klaf niekam. !>alej, že_ nezávisí ani 
tak na čistot e materiálu, jeho r ôz
norodost!: ako na tom, v akej vý
znamovej hustote Je._ zast_úpený; 
tzn. uvedený do pôsobivých vzla
hov. 

A tu sa vynárajú práve šance 
pre tých, ktor( rozvíjajú akordeó
nový štýl. l v kvlntakord_e a sept
akorde, ktQrými je akordeón de
dične zaťažený, možno vidief prv· 
ky, s ktorými sa dá pracovať ne
tradične. Jednou cestou te kumu
lácia akordov nie. v zmysle tradič
nej to-nality, bitonallty či harmo
nických komblnáci!, aké používali 
napr. Bartók, Stravinskij, Proko
fiev, ale v Z'!lvsfe zvuku - za úče.· 
lom clustrového Oč!nku . . Na akor
deóne je to mo:!pé, hoci sl to v 
rovine techniky žiada nové poňa
tie. Rozumej, techniky interoretá· 
ciel Možno sem zaraČllf skladbu 
Turaja PosolšiÍa Ŕec itativo ed aria. 
Dielo je komponované dodekafo· 
nickou· technikou. Vývoj kompozl
cle prebieha striedaním hustoty 
zvuku a zmno:!ovantm rytmického 
pohybu. Autor tu znamenitým spô· 

Sľubné výkony 
Pred krátkym časom (15. 9.1982) 

sn v koncertnej sieni Cs. rozhlá
su bratislavskému publiku pred
stavili dvaja poslucháči Hudobnej 
fakulty VSMU - huslista Ewald 
DaneJ a klavirista Mlkulél Sknta. 
Partnerom im bol štátny symfonic
ký orchester z Gottwaldova so 
svojim dirigentom Rostislavom Ha· 
lilkom. 

Na ťívod koncertu zaznelo jedno 
z najznámejšfch a najhl'IBne jšich 
diel ). Slbelia, symfonická báseň 
Finlandla. Dielo, v ktorom sa mal 
orchester "ukázať" a ktoré malo 
dôstojne_ orámcovaf vstup oboch 
sólistov, však v podani gottwal
dovského orchestra vyznelo ne
presvedčivo. Celková koncepcia, 
ktorou sa orchester zmocnil Slbe
liovej partitťíry, trpela jednostran· 
nosfou, ktor~ sa prejavila vo vý
slednom, málo plastickom celku, 
bazfrujťícom na preexponovane j 
(miesta !Ili takmer surovej ) dyna
micke j hladine. Na výslednom (nie 
prlllš priaznivom) dojme majtl svoj 
podiel aj distonujúce drevá, kto-

ré l v lyrlckých pasážach zneli 
tvrdo. Najvyrovnanejšle pôsobila 
skupina sláčikových nástrojov. 
Pozornosť prítomných sa však 

sl1stredlla predovšetkým na hus
listu Ewalda Dane l a (z t riedy 
prof. T. __ Gašparka), ktorý v rámci 
svojej diplomovej práce prednie
sol nie menej známy !(oncert pre 
husle a orchester D dur L. YaD 
Be"thovena. Dane! odviedol solld· 
dny výkon, ktorého domenou bo
la triezvdsf podania, zbavená aké
hokolvek sentimentu. Hoci nám 
miestami chýbalo viac suvereni
ty a sebadôvery, Dane! ·tento de
ficit dokázal \1spešne prekryf iný
mi pl!}'ametrami svojej hr,t, najmä 
spolahlivou paJlläfou a pekne za
farbeným diskantovým registrom. 
Niektoré n epresnosti (na jmä v 111. 
časti, ktorá by okrem toho bola 
zniesla l rýchlejŠie tempo), _idtl 
väčšinou na vrub orchestra. Ten 
sa akosi nedokázal dost~ do sťi.
fadu SQ. sólistom. (Mustme však 
dodaf, že k tomu, aby sa sólista 
s orchestrom viac zžil!, je jedna 

sobom využtva i špecifikum nástro
ja - vytváranie zvukových vin 
pomocou náročnej machovej tech
niky. Základné metrum kompozl· 
cie je sekunda. V skladbách Jo
zefa Podprockého sa stretávame s 
podobn ými- __ prvkami. Osobitné 
miesto v akordeónovej literatťíre 
zaujfma akordeónová prvotina Ju
raja Hatríka Introdukcia, fťíga a 
finále. Základ tvori dvojtaktový 
motlv akordov. Pozoruhodné je fi· 
nále, ktoré má rond()vťí formu s 
dvoma kupietml, programovými. 
Prvý kuplet je paródiou na sťípe
renie dvoch harmonikových skup~n: 
starej, naivnej heligónky a kon
certného a_kordeónu. Tento pro
gram sa pretavil do Uuzórneho ne
rytmick_~ho valčíka. Druhý kuplet 
pat-odicky imituje polku. Toto by 
mohlo byt nakoniec zdrojom po
kroku a dalo by sa 'obraznE!' na
zvať "bojom s priznávkovým ata
vizmom u. Priznávkový atavizmus 
patri síce nerozlučne k akordeó
nu, ale možno ho využit aj ako 
zvukomalebný prvok, ako kompo· 
zičný zámer. Boj s priznávkovým 
atavizmom sa nedá vybraT Iba za
radením_ barytónového registra, 
zdokonalenim a~ordickej techniky 
a techniky mechu, ale treba ravú 
ruku oslobodiť od slu:!obntckeho 
vzlahu k pravej. Jednoducho po
vedané - zamerať výchovu h rá
čov tak, aby sice Iavá ruka vede
la, čo rob! _pravá, ale aby bola sa
mostatná. Nová situácia v hudob
nom myslenl, nové kompoziČné, 
ako aj estetické ná roky si vyža· 
dujťí z.meny v práci pedagógov od 
najnižšieho stupfta po _ najvyšší. V 
oblasti technického vedenia si ver
ké kvantum Informácii vynucuje 
zdo·konaleD:ie výučby, vypus-tenie 
nepodstatného a pestovanie prin
ciplálnyc;h vecí. 'sez týchto para
metľDv by nebolo možné Interpre
tovať aj na strednom stupni náš
ho hudobného školstva také roz
siahle dielo, akým sťí Pulzácie I. 
od J. Hatrfka. Aútor Ich skompo
noval na principe zhusťovania a 
zrledovanla harmonic_kého proce
su kumuláciou b!tonality, využíva
nim mnohých kompozičných prv
kov. Pulzácie l. sťí klasickou uká!-

. kou toho, ako možno využi( prá· 
ve to, čo ~a u akordeónu pova
žuje za dekadentné - priznávko· 
vý sprievod, nehovoriac o tom, že 
v danom prfpade n emožno o sprle
voc;te ani hovorU. yyužíva.nie kvln
to·kvartového systému sa uskutoč· 
ňuje v dvocl_! rovinách: 

a) na štandardn()m manuáli . na 
homofónnom princfpe, vertikálne, . 

b l na hor~~_pntálnom základe na 
princfpe po~y~f>nnej sa!lzby_, vyu!(· 
vanej na melodickom, barytónovom 
manuáli. 

Dielo Je teghnicky a obsahovo 
velmi náročné a je určené Jen vy
nikajúcim lnterpretom-akordeonls
tom. Posťíva rovinu možnosti inter
pretácie ku krajneľ. hranici. 

Akordeón· sa nachádza v neustá
lom metodickom, kon§trukčnom aj 
Interpretačnom vývoji. Zálež! pre
to velmi vera aj na pedagógoch 
nkordeónovej hry, _ aby sledovali 
svetový trend metodiky a k vyučo
vaniu pristupovali tvorivo. Naši 
skladatelia sa n emusia tvorby pr.e 
ak ordeón b'á'f, nemožno odsudzo
vať a prlo~l t o, ČQ nepO·ZD:~me, skôr 
treba študovať kompozičné mož· 
n osti tvorby pre tento vďačný ná
stroj. Len ·tak sa dostane ťícty ná
stroju, ktorý patri aj na koncert
né pódium. 

VLADľMfi ~UCHRAN 

spoločná skúška naozaj málo. ) 
Vcelku zanechal Danel priaznivý 
dojem, ktorým demonštroval dob
rťí pripravenost absolventa a sú
časne potvrdil dobré m·eno Hudob
nej fakulty VŠMU. . 

Na koncerte sa predstavil ešte 
klavirista Mikuláš š k ut a (z trie
dy doc. E. Fischerovej), toho _!!asu 
poslucháč IV. ročnfka HF, v Koa· 
certe b mol pre klavlr a orclias· 
ter P. I. CaJkonk6ho. škutov vý· 
kon niesol znaky zdravého zanie
t enia, hoci niekedy_ na ťíkor zro
zumltelnosti. V celkovej výstavbe 
Skuta trochu precenil nosnosť tek
tonických cezťi. r, 1!o sa nezaobišlo 
bez narušenia loglčnosti proce_su. 
Inak však preukázal vzácnu poho· 
tovosf, rytmicktl J!regnantnosť , ale 
1 lyrický talent. Je t o v porovna
nf s Danelom skOr eruptivnejšl 
než· hlbavý typ. Ak svoj prejav o
bolia-tt l o tento dr uhý rozl!ler, za
Iste to nebude b_ez pozltfvneho 
vplyvu na jeho dalšf umeleckf 
rast. 

iDDOLI' iUJKA 



štvrťstoročnica 
Slovenského 
kvarteta 

Zán et· sláčikového kvarteta sa zro
tlil v pr vých desaťročiach ia. storo
čiu. je dôsledkom zániku baroka a 
uodu nových umeleckých zámerov re
prezentu júcich rokoko u klasicizmus. 
Po prudkom rozvoji tohto žánru a pr
vom vývojovom vyvrcholenf tvorby 
zásluhou josepha Haydna stalo sa 
kvar teto na joblúbenejšťm komorným 
zoskupením, ktoré sa in tenzívne pes
tova lo aj v domácnostiach. 

Na Slovensku sa s talo kvarteto mi
moriadne pestovaným druhom hud by, 
.ktorého význam možno vidieť i v je· 
no funkcii zvyšovania h udobnej kul
túry v širokých radoch obyvateľstva. 
V predvojnovo_m obdobi pô'sobilo na 
Slovensku niekoľko kvartetových en
sem blov a j s profesionálnymi nárok
mi nu interpretačnú úrovei'l [ Aktar
d~ icvovo kva rteto, Slovenské komor
né zCJruženie, Slov'enské kvarteto v 
s tarom zložení a i.). 

V povo jnovej situácii sa obnovil 
opäť vojnou pretr!1nutý ko-ntakt so 
svetov~·m trendom hudobne) tvorby 
n int erpretécie. Situácia bola na Slo
vensku priaznivá: po r oku 1945 a 1948 
vmikot veľk ý počet p rofesionálnych 
orchest rálnych a iných teli es , vybu
dovn lét sa sie ť hudobného š kolstva. 
Nu~a spoločnos ť mohla poskytnút 
mnohým ta lentom vysokú profesio
n 8lnu erudovanosť. 

Nároky na interpretác iu novej tvor
hy s vetovej i slovens kej narustali v 
tak ej miere, že zvllídnutte interpr e
ta čných úloh vyžadovalo vysokú ume
l ec ~ú pr ipraven osť n dôsledné vytr
valé š túdium. 

Za !ožením Slovenského kvarteta v 
roku l 957 (Ala dár Môž i - l. husle, 
Alojz Nemec - 2. husle, Milan Te
lccký - viola, Jozef Sikora /od 1962 
František Tannenberger/ od 1980 Jo
zef Podhora nský - · violončelo l sa 
plne počítalo s vysokým! nárokmi na 
také lwmorné zoskupenie, ktorého ú
roveň vytýčili najvýznamnejš!e zdru
ženia , a kýn1i !Jo!J ... ~yart~_tq Pro arte, . 
Koli schovo a Amarovo kvarte to, v 
no'všom čase· Julliardovo kva rteto. 

· Význam Slovenského kvar teta a je
ho prí nos pre našu hudobnú kultú
ru možno vid ieť predovšetkým v tom, 
že Sŕl dokázalo vypracovať na (!ro
vei\ , ktorú možno hodnoti ť z hľadls
kil najnáročnejších s vetových inter
pretačných kritéri!, čoho dôkazom je 
i to, že v anonymnej súťaži Stokholn:
ského rozhlasu získalo Slovenské 
kvarte to prvé miesto za Interpretáciu 
IV. kva r teta B. Bartóka pred súbormi 

Slovenské kvarteto 
v terajšom zloie
ní. zrava: primä
rius kvarteta za
slúžilý umelec Ala
dár M6ii, Alojz 
Nemec, Jozef Pod
horanský a Milan 
Telecký. 

svetového mena, akým bolo n apr. Jul
liardovo kvarteto. 

Umeleckú úroveú Slovenského !war
teta dokumentuj e jeho veľká obľúbe
nosť nielen doma, ale i v zahraničí. 
Koncertné cesty Slovenského kv,arteta 
viedli tak mer do všetkých š tátov Eu
rópy - ZSSR, NDR, MĽR, Polska, Ju
hoslávie, NSR, Svédsk.a, Dánska, Svaj
čiarska , Francúzska, Talianska a Spa
nielska. K tomu pristupuje velký po
čet zahraničných r ozhlasových na
hrávok, ktoré realizova lo Slovenské 
kvarteto vo Frankfurte nad Moha nom, 
Berl!ne, Kollne, Saa rbrOckene, Koda
ni, Budapešti, Moskve, Varšave, Bele- · 
h rude, Madride a inde, kde všade na
h rávali aj diela slovenskej tvorby. 
Ok rem početných plati~ových nahrá
vok pre Supraphon a Opus, včitane li
cenci i pre japonsko, Taliansko a Spa
nielsko, nahrávalo Slovenské kvarte
to pre firmy DGG, Riks, Musica mun
di a iné. 

Repert pá r Slovenského kvarteta je 
veľmi široký, možno povedať univer
zillny. Je samozrejmosťou, že každé 
kva r teto vychádza z tradičného kla
sického repertoáru, bez ktorého ne
môže existovať žiadne združenie, s 
čim je spojené aj tlmočenie osved
čených významných hodnôt t radície 
Haydna, Mozarta, Beethovena, pričom 
sa svetový repertoár Slovenského 
kvarteta rozšir ll a j na diela roman
tikov (Schubert, Schumann, Mendel
sso-hn, Br-ah ms ). a ko i na impresio
ntstoy [ Debussy, Ravel) a tvorbu 20. 
storočia [ Bartók ). 

Slov,enské )<var teto sa veno_valo s 
veTkou zanietenosťou tvor be l!loven -

- ských . sk l,ad_alj~ľov. lnteq>J.:etácTa diel 
slovenskej hudobnej moderny patrí k 
prvoradému posla niu tohto súboru. 
Takmet• každé významné dielo sloven
skej ·kvHrtetovej tvorby figuruje v je
h o repertoár!, väčšinou ho aj prem!é
ruvali. Premiérový ·a štandardný re
pertoár slovenskej tvorby !nvolvuje 
diela A. Moyzesa, E. , Suchoňa, J. • Cik
kera, D. Kardoša, O. F_erenczyho, P. 
Bagina, A. Albrechta , I. Zeljenku, A. 
Očenáša a mnohýdi iných. Niektor! 

slavenski skladatelia komponovali 
svoje die la priamo pre Slovenské 
kvarteto. S akým úspechom propa
govali slovenskú tvorbu, ukazujú ich 
zahraničné rozhlasové a gramofóno
vé n ahrávky; takmer každá z nich 
obsahuje aj dielo zo slovenskej tvor
by, ktorému dokázali dať kvaHtou In
terpretácie zaslúženú atraktivnosť. 

Interpretačný štýl Slovenského 
kvarteta prezrádza osobitý rukopis, 
kto rého priznačnou črtou je snaha 
vyhovi eť charakteru interpretovanej 
skladby, ítsille slúžiť a nie domino
vať či nanucovať dielu vý razové roz
mery, ktoré' by n epramenll! z výrazo
vého zámeru skladby, ale z presadzo
vania vi r tuóznych čŕt inštrumentaliz
mu a neopods~tnenej bravúry sú
borového súzvuku, čomu mnohé zdru-

. ženia podľahl i v snahe presadzova ť 
neprimeranú originalitu. 
Oveľa skôr sa zameriavali členovia 

kvarteta na plastické . vyzdvihnutie 
vedenia hlasov, a lebo a j jemnú arti
kuláciu homofónno-akordických po
stupov, a to, podľa toho, čo stálo v 
popredí v koncepcii autora. Citlivá 
volba tempa, a k o i jemné dynamic
ké dotvá ranie kantabilných lín ii, dy
n amické podopieranie napätia a uvoľ
i'tovania hudobnél}o priebehu dával! 
in terpretovaným skladbám koncepčnú 
jednotu a prirodzenú muzikantskú 
pôsobivosť, člm si Slovepské kvar
teto vždy dokázalo upútať priJ ímate
ľov a umocf'iovať estetickú a ideovú 
,pôsobivost diela. 

Slovenskému kvartetu za vynikajú
c u interpretáciu d iel našej i zahra
niČnej kvartetovej tvorby bolo ude
lených niekoľko vysokých vyznamena
ní: céna mesta Bratislavy (l965 l. Ce
na Zväzu československ,ých sklada
teľov [ 1969), Štátna cena SSR ( 19'70 l. 
Cena Zväzu slovenských skladateiov 
[1975). . -

Zeláme si, aby Slovenské kvarteto 
svoj imi interpretačnými _výkonmi ešte 
dlhý čas tešilo obecenstvo a úspešne 
naďalej slúžilo večnej sláve hudby. 

JAN AťBRECHT 

RECENZUJEME 
ONDREJ DEMO: Z KLENOTNICE SLO· 
VENSKEJ ť.UDOVEJ PIESNE, 
OPUS, Bratislava 1981 

Dlhoročný cyklus rozhlasových relácií a uten
t ického hudobného a zvykoslovesného folkiôru 
Klenotnice nás sprevádza nielen na nedeľných 
predvečerných poseden_iach, ale stále intenzrvnej
šie a j pr! Iných priležitostiach. Známy redaktor 
Ceskoslovenského rozhlasu dr. Ondrej Demo vy
c hádza v ústrety širokému okruh u r ozhlasových 
poslucháčov, keď hľadá nové možnosti styku na
h rávok autentického folk lóru s jeho milovl_lťkmi. 
Práve z podnetu poslucháčov vzn iklo už niek•oi-ko 
gramoplatnl v pohotovom výbere dr. Onqreja De
mu. Posledným prej-avom jeho cieľavedomého k'On
taktu s rozhlasovými poslucháčmi je zbierka ru
dových plesní s názvom z klenotnice slovenských 
ludovych plesní vydané v Opuse zač!_atkom roku 
1982. Zbierka našla iste vera adresátov jednak 
u mnohých účinkujúcich dedinských Interpretov 
a uchovávaterov ľudových piesni, jednak u ich 
blízkych známych a širokého okruhu m!lovnf
kov folklórneho umenia . .Ondrej Demo a k o jediný 
redaktor týc!.lto relác!l už takmer dve pesaťročia 
dokazuje možnost! zúročenia svojej práce, ktorá 
sa inak stráca v éter!. Už dávn ejšie Z'!-ča l uverej
ňovať v časopise Rytmus texty a záp·tsy piesn! 
z vybraných relácii Klenotnice. Popri množ~tve 
iných celoslovenských folklórnych podujatí sa 
týmto stáva aj Demova r edaktorská práca inicia. 
t!vnym člnom podnecujúcim široké vrstvy zna lcov 
intepretačného umenia folklórneho žánru k jeho 
ďalšiemu uchovaniu. V tomto treba vidieť najväčš! 
význam práce redakcie ľudovej hudby Cs. rozhlas-u. 

Materiálová h odnota olisa.hu publi kovanej zbier
ky je pr inosom pre fond doteraz známych, na j
mä publikovaných zbie t'ok s lovens kých ľudových 
piesn!. AJ ked' !de väčšinou o t!e publikované 
piesne, ktoré maj ú v poslednom štvrtstoroči veľkú 
frekvenciu, predsa možno počitať a j s takou vr_,;;t
vou plesni, ktoré iste obohatia náš gen~rálny 
f<Jnd. A tým by sme vlas tne aj vyčerpall prlesto,r 
pre vymenovanie kladov zbierky. Ak by si totiž 
ná rokovala ohodnotenie zo širš ieho, predovšetkým 
odbornejšie vymedzeného pohľadu, museli by sme 
hovoriť o je j vážnycg nedostatkoch. Editorská 
priprava materiá! u, ako . aj úvodné tex·ty nám 
zostávajú vera dlžen. 

v ostatnom čase stá le intenzlvnejšie poc i ťujeme 
potrebu Umovej spolupráce v rôznych <Jdboroch. 
Zdá sa, že pre vydanie zbierky ľudových pies.nl, 
pre spracovanie tanečných monografil, pre zápis 
a analýzu ludových tancov a iných druhov folk
lórneho prejavu by bolo po-trebné spolupracovať 
viacerým odbo-rnikom, aby sa im poda-rilo spraco
vať, analyzova{ a publikovať zozbl_eraný materiál 
na úrovni požadovaného súčasného s-tup1"ta ve
deckého myslenia a výdobyt-kov modernej vedy. 
Inak budeme stále !ba v bludnom a uzavretom 
kruhu. Je pochopiteľné, že popri náročnej redak
torskej práci nie je možné ponúknuť dnes zá
ujemcom 'po každej stránke erudovaný titul, pri
pravený jednou osobou od nahrávania až po jeho 
publikova nie. Ide teraz o to, aby s me si to uve
domili a nebrali na seba bremená, pod ktorými 
často padáme od únavy a vys!lenia. Ak by sa nám 
to podarilo, bolo by to velké viťazstvo nad našou 
dobou, v k torej sa stávame pomaly "otrokmi" 
s tále viac narastajúcich úloh a povinnos tí bez ro
ho, aby sme hľadali klúč k ich r iešeniu cestami 
adekvátnymi obdobiu konca 20. storočia. 

ALEXANDER MÚŽI 

semble Gulllaume de Machailt 
z Parlža, r ovna ko sa prezentu
júceho v Bratislave. V n edých a
tel·nej atmosfljt·e preplnen ej sá
ly dostalo publikum prí!Hadnú 
dramaturgickú lekciu. Iste s i 
uvedomovalo, že p rvoradým ú
silim týchto Franc úzov je 'sn a
h a po čo najväčšej štýlovosti 
a autentickosti pri ich zásluž
ných "výleto<;h" do hlbokej hu
dobne j minulosti .a iste prepá
čilo, že vokálny prejav bol o
mnoho bezpečnejší ako nie kedy 
predsa len rytmicky a intonač
ne n eis tá hra Inštr umenta lis
tov. 

risovi Romanovovi, robil tu 
predsa len ťažkosti ako rázu 
rytmického, t ak v registrovanl. 
Stýlová disciplinovanosť sólist
ky, jej krásny tón, skvelá tech
nika i vyžarujúca sila jej · osob
n osti nakoniec pozdvthll tento 
recitál k zážitkom. )e j krajania, 
Moskovský komorný zbor so 
zbormajstrom V. Mininom v ši
rokom dramaturgickom zábere 
od Lassa po Sv!ridova a úpra
vami fudových plesni udivovali 
hlasovou i technickou pripra
venosťou a farebnosťou a pre
kvapovali až javiskovým preja
vom. 

( Do-končenie z l. str. ] 
reprodukciu pohotovo prekrsti
li na "Stáť'!". Osobne by som 
zďaleka tak ru:ťsny nebol a s kôr 
by som sa pri·kl on!l k jednej 
z pražských krit!k po koncerte 
súboru v našom hlavnom mes
te, ktorá síce superlatívmi ne
h ýrila, a le t riezvo hovor!l a o 
ambiciózností a predovšetkým 
perspektive týchto mladých An
gličanov. Nenadchol ani podve
čet'l,!Ý dialóg vynikají\ceh o Ru
dolfa Daška s fínskym hosťom, 
ktorým bol sk ladater a trúbkár 
Jarmo Sermilä. Stále sa totiž 
natiskal pocit, že Sermilä v 
"džezovosti prejavu", yirtuozite 
1 invencii pokrivkáva za Daš
kom. 

bola jednou z napri jemnejš!ch 
z celého festiva lu. Rovnako vy
s túpenie sovietskeho violistu 
Jurija Balimeta, ktorému spo
ľahlivým a oddaným partnerom 
pri klaviri bol Michail Muntian, 
sa s talo senzáciou festivalu, ho
ci tento koncert handicapovala 
skutočnosť, že sa ak cia k on ala 
popoludni a že bola celkove vô
bec predposledná, čo sa odra
zilo v slabšej pávštevnost i. Po 
úvodnej Suite d mol Marina 
Ma raise ( 1656-1728]. kde sa 
predsa len vnucovala otázka 
vhodnosti a š týlovosti kla vir
neho sprievodu, Bašmet ·dosia
va zažiaril vo violovej verzii 
Schubertovej Sonáty a mol pre 
dnes už zaniknutý nástroj zva
ný arpeggione, takže v súčas
nosti sa dielo väčšinou hrá v 
úpravách pre violončelo. Hra 
skromne vystupu júceho sympa
tického umelca oplýva vysokou 
tónovou kultúrou, Bašmet vlád: 
ne znelým ušľachtilým tónom 
a udivuje svojou technikou. Na 
pódiu. zásadne nelad!l. Za uj!m:a
vé bolo jeho podanie Sostako
vičovho epilógu Sonáty J;>re vio
lu a klavir, op. 147, v konfron
tác!l s výkonom !ba o pät dni 
staršfm, s poňatfm josefa Suka. 
Zatial čo Suk jednoznačne zdô
raznil skladateľov momen.t lú
čenta a celkovéh-o životného bi
lancovania, Bašmet vtisol dielu 
aspoň v prvých .dvoch častiach 
erupttvnejšf ráZ'. Suk v prvej 
polovici svojho recitálu za kla-

K vrcholom festivalu patrilo 
vyst6pl!nie rakúskeho klaviris
tu Paula Baduru-Skociu. 

Treba povedaf, že - až na 
nie)<olko výnimiek - záujem o 
festivalové akcie bol značný, a 
že kapacity sieni väčšinou ne
stačil i. K tým na jvyhladávanej
šfm patril večer, na ktorom Ji
i'i Stlvin s Brnenským komor
ným orchestrom celkom su
verénne predviedol Vivaldiho 
Koncert C dur pre flautlno, s lá
čiky a basso continuo, R. 443. 
Je pochop!telné, že zďaleka nie 
všetky tváre, kto_ré sa miJJ.aU 
v žiari reflektorov (koncert -
okrem práve Stivína - sníma
la t elevizla). sme b'ežne vi dava
li i na ďalšieh festivalových ak
clách. DOležité je, že všetci na
koniec búrllvo 8plaudova ll nie
Jen tesne pred záverom vystťi
pujúcemu Stlv!novi, ale 1 per
fektným pra~ským sóllst.om n a 
plechových dychov_ých nástro
joch , ktor_ým patrila prvá polo
vica predsa len dlhého, lež 
,zauj!mavého večera. Vlvaldlmu 
prináležal 1 celovečerný recitál 
sovietskej violončellstky Viktó
rie Jaglingovej, ktorá prednies
Ia šesť jeho sonát pre -violon
čelo a basso continuo, ktoré v 
tomto prípade reprezentoval or
gan. Riešenie iste dfskuta bllné, 
zvlášť k ed nástroj, zverený Bo-

Nemôže byť zmyslom týchto 
riadkov podať vyčerpávajúc! vý
počet všetkých festivalových 
akcií a komentovať !ch čo l tým 
na jkratším . recenzent-ským po
hľadom - na niektoré už n e
zostalo miesta, hoci by sl to za
slúžili v miere čo ako rozdiel
n ej [výborný Ivan Moravec v 
Beethovenovom 3. kla v!rnom 
koncerte, hola ndský klavirista 
a .,showman" Polo de Haas s 
tvorbou 20: storočia, dánske, 
rozh9dne perspekt!vne Mlcbala 
Petri Trio, sympatické Duo Lu
xembourg, interpretujúce Bee
thovenove, Brahmsove, Schu
mannove a Stravin ského diela 
pre violončelo a klav!r, Nanu
tov dirigentský podiel na sluš
nom vyznení záverečného kon
certu, ktorého garantom bola 
St6tna filbarm6nia Brno so svo
jimi komornými telesami a rad 
ďalšieh súborov a umelcov). I 
púhe zaznamenanie všetkých, 
tzv. pridružených akcii by za
bralo vera riadkov. Omnoho dô
ležitejšie je vyjadriť nádej, že 
l dalšie ročn!ky festivalu budťi 
sledovať dosta-točnťi atraktlv
nost predovšetkým vo sfére in
terpretačnej. 

Svetoznámy klavi rista Paul 
Badura-Skoda vzdal svojím re
citálom veľkolepý hold Franza
vi Schubertovi. Umelec n evy
stupuje v Ceskoslovensku po 
prvý raz, takže večer výsost
ného interpretačného umenia 
óol viac-menej s a kousi samo
zrejmosťou už očakávaný, ale 
o čo v takýchto prlpadbch bý
vajú zavše bolestivejšie skla
mania. Skromne vystupujúci Ba-' 
dura-Skoda prišiel - a opäť 
zvltazil. U úvodných Walzerket
te som si poznamenal, že s ta
kými výrazovými i t eippovýml 
nuansami môže ti eto milé drob
nôstky zahrať azda len Vieden
čan. Nasledovali l mpromptus, 
op. 90, D. 899 a dve sonáty a . .. 
tri pr!davky. Atmosféra večera 

Snlmka: V. Vaňák 

virneho sprievodu josefa Hálu 
bol, pochopltelne, verný svojmu 
obltgátnemu nástroju, a tak 
nadšené publikum sa doslova 
kochalo v Beethovenovej .. Jar
nej" a v Sonáte pre husle a 
klavír B. Martint'l. Krátko: l ten
to r az Suk potvrdil, že je vo 
svojom · odbore n ašou jednot
k ou. Predpokladám, že Peter 
Schreier predvedením Bacho
vých svetských k an tát (voká l
nl sólisti z NDR, Pražský ko· 
mor.ný orchester, KUhnov ko
morný zbor, švajčiarsky Edward 
Tarr T.rumpet Ensemble, flau
tista V. Kunst] vzbudil n a 
BHS približne rovnakú odo-zvu \ 
ako tu v Brne, teda, že Schre
ier-tenorlsta stále ešte vysoko 
prevyšuje Schre!era-dlrigenta. 
Rozdiel pravdepodobne nebude 
ani v hodnoteni vystúpenia En· VLADIMIR CECR. 



SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

21. a 22. X. 1982 
Na otváracom koncerte SF predstavil sa za pultom 

nášho prvého telesa s tály hosťujúci dirigent Libor Peiek. 
Dramaturgia jeho pos ledných vystúpení sa v os~atnom 
čase vykryš talizovala v pravidelnú propagáciu slovenskej 
tvorby, predovšetkým predstaviteľov Peškovej generá
cie. V tomto prlpade to bola Musica nocturna per archi 
od Ivana Hrušovského. Autor v nej .využlva zvuko~o
farebné možnosti sláčikového obsadenia vrátane postu
pov avantgardných, nevynlmajú(; a.Jeatoriku. Hrušovské
no opus sa vyznačuje istým zámerným spájanlm evo
lučného a pr!raďovacieho princlpu. Skladbu určujú 
obidvoma smermi obrátené gradačné !fnie, prerušené 
zlatým rezom. Prel1nanle vysokých tónov husH v prvom 
vzostupnom úseku vyžaduje od dirigenta zmysel pre 
precízne dávkovanie dlžky tónov za súčasného sledo
vania celk<>vého smerovania hudobného procesu, čomu 
však napomáha dominujúci evolučný prlnclp. v stred
nom dieli budu je autor hudobný pr úd na báze kon
t rastnej, rytmicky výraznej figúry. Udržať celkovú skl
benosť klad ie na Interpreta už väčšie nároky, pretože 
sk ladateľ sa tu orientu je viac na pri raďovanle ako na 
rozvljan!e. Peškova interpretácia, ktorá vychádzala zo 
sadzby diela, usilovala sa zasúladiť oba princlpy, vy
zdvihnúť pulzác!u hudobného toku a zachovať hlavné 
kontúry. Aj v prec lznosti dod ržiavania tóno.v i v alea
t orických úsekoch podal dirigent v rámci daných skúš
kových možnost! Imponujúc! výkan. 
Dvadsaťtriročný violončelista z Veľkej Británie Robert 

Cohen, známy bratislavskému obecenstvu vďaka vlai\aj
šej účasti i laureátskemu titulu na MTMI, je umelcom, 
ktorý disponu je výborným technickým zázemlm. Táto 
danos ť mu však s lúži len ako východisko k . emocio
nálnemu dotvára niu diela. Z hľadiska interpretačnej 
koncepcie Dvoi'ákovho Koncertu h mol pre violončelo, 
op. 104 podal mladý umelec presvedčivejšl výkon v pia
tok. Vzhľadom na jeho vek neočakávali sme fllozo
ficko· meditatrvny nadhľad, ale vrúcnu, citom prekypu
júcu hudbu. Ten tvorivý punc mladosti zažiaril predo
všetkým na druhý deň. Počuli sme ho v zdravej mužnej 
ly rike, skôr roz-túženeJ ako meditatlvnej povahy, v bu· 
jarosti rých lych úsekov, ktorým miestami nech ýbala ani 
tendencia k neopodstatnenému zrýchľovaniu. Tón Co
henovho nástroja n ie je velmi pr iebojný ; bol však s9ty, 
niesol sa nad orchestrom, in terpret ho uvedomele for
mova l a odlišovnl. Aj súh ra s dirigentom mala profesia· 
nálne parametre a istotu. 

V známej Symfónii g mol, K. z. 550, W. A. Mozarta 
sme boli do ist ej miery prekvapenl pol.ohami, do ktorých 
ju dir igent situoval. Peškov Moz'art nebol elegantn e 
uhladen ý; doslova hýril vnútornou dy.namlkou, plnokrv
nos ťou, až ohnivosťou, kreácia sa vyznačovala napätlm 
a vzr uchom. Tento základný prlstup premietal sa aj do 
dávkovania intenzity zvuku, ktorý bol miestami pr (JIŠ 
zemi tý, kvázi haydnovský, čo sa najmarkantnejšie pre· 
javilo v Menuete. 

28. a 29. X. 1982 
Tri dsaťdvaročného .amerického dirigenta Jamesa Con

lona, absolventa zná mej Jullliard School of Music , te· 
r a jšieho šéfdirigenta Rotterdamského filharmonického 
orchestra, prizva lo vedenie SF k interp.retácii monu
mentálneho Dvoi'ákovho Rekviem b mol pre sóla, zbor 
a orchester, op. 89. K predvedeniu diela pristupoval 
Conlon s veľkou dávk ou muzika!lty, profes ionálnej Isto· 
ty 1 široko rozvinutej fantázie. SugestlwlOsť jeho velké· 
h o výkonu spočlvala v !ntenzlvnom tvorivom nadšen!, 
v schopnosti v1est a udržať gradačnú llniu, v tvorivej 
sile, ktorou zapálil všetkých účinkujúcich. Ako doml· 
n anty sa javil! v jeho pr!stupe široko r-ozv!janá pate
tickosť, burcujóca dramatickosť, strhujúca vášeň. 

Výdatnú oporu mal v znamenite hrajúcom a citlivo 
reagujúcom orchestr!; množstvo sólových lnštrumel1Jtál· 
n ych vstupov le11 dokumentova lo vysokú profeslona!Ltu 
našich filharmonikov. Zbor SF (zbormajster dr. S. Kli· 
mo ) pod.ul tradične sporahlivý a muzikálny výkon. Po 
odchode ]. M. Dobrodinského striedali sa za pultom 
tohto te lesa viacer! zbormajst ri. Nebudovali však na 
tom, čo Dobrodlnský dosiahol, ale Slflažill sa v.tlačlť 
prejavu zboru svoju zvukovú predstavu. A tak popri 
viacerých úlohách, ktoré ensemble musel plniť, došlo 
v jeho výv.oji k Istej stagnácii. Po niekolkoročnom pro· 
vizóriu predsta vuje angažmán dr . . Klimu ukončenie fluk· 
tuácie a očakáva sa, že zbor - ktorý síce v európskom 
meradle neklesol zo svojho špičkového postavenia -
môže predsa len dosahovať ešte viac a predovšetkým 
rásť. Oproti zvukovému Ideálu Dobrodi nského, ktorý us!· 
laval o rovnocennosť ľudského hlasu so zvukom lnštru· 
mentu, prichádza Klimo s ideáiom tným. Stavia pre_cio
všetkým na vláčnosti, pr irodzenej mäkkosti a poddaj
nosti l udského h lasu. V st'!časnosťi táto tendencia nie 
je ešte zaví-šená, a preto v jemnejš!ch partiách neboli 
harmónie dokonalé, v súznenl Isté. Podst atne sa však 
pokročilo v cltovom dotváran[ fráz. Azda v'okal!stov 
k také muto prednesu !nšpiroval ako samotný dirigent 
tak i romah,tlcká Dvoi'ákova partitúra. V každom prlpade 
spievali uvoľnenej ši e, presvedčive jšie a aj s ugest!vnej 
šie. 

Conlonovo majstrovstvo prejavovalo sa tiež v dávkova 
n í intenzity orchestrálneho zvuku. Môžeme potom kon· 
štatovat, že vokálna zložka [zbor i sólisti l dominovala, 
no n ie za cenu stlmen ia orchestra. Ten znel s ýto, hut· 
ne, naplno, pričom spev bolo ~ústavne počuť. Nemalú 
zásluhu mal na tom a j výber sólistov a !ch nosné, prle· 
r azné hlasy. Sólistka SF, sopl'anistk.a Magdali!na Ha
jóssyová sa pre javila ako na jkultivovanejš!a a najviac 
zohladňovala medltat!vne polohy partitúry. Techlnlcky 
a intonačne suverénna, čoraz vrúcnejšia vo výraze, po· 
dala tak najvyrovnan ejš! a najdlferencovanejšl výkon. 
Bulharská a ltistka Alexandra Mllčeva má zn elý, krásny 
a sýty timbre. Spievala s profesionálnou is t otou, rytmtc· 
k y aj l·ntonačne spolahl!vo, pr!skromne však dávkovala 
jemnejšie odtiene. Hrdinský tenor sólistu opery SND 
Frantiiika Livoru zaujal naj mä v dramaticko-patetických 
polohách. Vo štvrtok niektoré tóny glissandovo dolaďo 
val. Kultivovaný v meditácii l v dramatickej óderno·stt 
rovnako presvedčivý brnenský basist a Richard Novák 
predviedol kreáciu, ktorá svedčila o muzikalit e a zdat
nom t echnickom zázemt. 

Uvedenie Dvorákovho Rekviem bolo velkým umelec
kým úspechom ÚČinkujúcich i dirigenta a zaslúžene 
vzbudilo nadšené ovácie u obecenstva. 

VLÁDIMIIt CtžtK 

Hovoríme so šéfredaktorom 
Hlavnej redakcie hudobného vysielania 
čs. rozhlasu v Bratislave 
JGOROM DmAKOM 

Naše hudobné programy po-
núkame rozhlasovým staniciam v 
60 krajinách celého sveta. Z tej· 
to ponuky s l jednotliv! partneri vy· 
berú to, čo ich na jviac zaujíma. 
Niektoré zahraničné rozhlasové 
s tanice sa napriklad zaujlmajú o 
mladú skladateľskú generáciu, l:né 
zase o zakladateľské osobnosti slo-
venskej hudobnej moderny. Nór· 
sky rozhlas v tomto roku odvysie
lal celú antológiu slovenskej skla· 
datefskej a interpretačnej tvorby. 
Možno povedať, že záujem roz
hlasových stanic je rovnomerne 
rozložený na skladatelskú a in· 
terpretačn(J oblasť. 

Hudobné vysielanie rozhlasu je 
nielen vysielanlm hudby, ale aj vy
sielanlm informácii o hudbe, o 
hudobnom !ivote a pod. Akú po· 
zornosť a aký priestor vyhradzu
jete tejto zlo!ke vaiiej činnosti? 

- Kriti ka má u nás dvere otvo
rené dokorán ... Je to dané ·aj tým, 
že v . naš ich redakciách pracujó 
mnoh! popredn! slovensk! hudob· 
nt kritici. K nášmu posto ju voči 
k ritike nás zaväzu jú aj závery 15. 
pléna OV KSC spred dvoch rokov. 
No práca s k ritikou je velmi ná
ročná , pretože je to oblasť, ktorá 
sa zatia ľ len začlna rozvl jať. Re-

Snlmka: š. Kekely cenzlu ešte nemôžeme považovať 

HUDOBNÉ VYSIELANIE ROZHLASU 
ŠANCA PRE HUDOBNÚ A· KRITICKÚ TVORBU? 

I ked je to za rmucujúc! fakt, 
muslme priznať, že napriek rastú · 
cej vzdelanosti širokých vrstiev 
obyvatelstva .a napriek širokej ste· 
ti kult úrnych a osvetových za rla· 
den! sa prehlbuje priepasť medzi 
publikom a súčasnou hudbou. 
Usporiadatelia koncertov, a pod 
Ich . ná tlakom aj interpreti , rea
gujú po svojom: núkajú to, čo sa 
žiada, alebo to, o čom sa domnie· 
vejú, že priláka návš tevníkov do 
koncertnej siene - teda staršiu 
alebo velmi starú hudbu... Jed
ným z dôsledkov tejto situácie je 
aj to, ~e sóčasní skladate}!a len 
1pálokedy majú !Dožnosť sledo.vať 
bezprostredný o!).la? publika na 
Ich dielo, teda konfrontovať svo
je zámery s ich vyznenlm v urč i· 
tom dobovom .a spoločenskom kon
texte. 

Žiaden z masovoÍ<omunlkačný'ch 
prostriedkov nie je schopný spro
stredkovať skladateľovi bezpro
strednú r eakciu poslucháča na je
ho dielo. No distribučná sieť , akč
né pole jednotlivých . masov{)komu
nlkačných prostriedkov dávajú 
rozh.lasu, teievlzii a gramofóno
vým vydavateYstvám možnosť po· 
stupne prelall}ova ť gobovo podmie· 
mmé vkusové bariéry a prispieť 
tak ku konečnému prijatiu jednot
livých diel, skladateľov a št ýlov. 

No zatial čo telev!zia ·a vydava
teľstvo Opus sa obme dzu jú prevaž
ne na sprostredkovanie hodnôt, 
ktoré sa zrodili v rámci pôsobls· . 
ka Ine j ustanovizne, je ctižlaäosť 
nášho rozhlasu omnoho väčšia. Je· 
h o hudobné ... telesá sú produkčným 
zélzemlm nahrávok žánrovo rozma· 
nltých diel, ktoré spro~tredkujú 
skladatelom styk so znejócou po· 
dobou ich tvorby. Ked že sa jed· 
notlivé nahrávky uskutočňujú spra· 
vid.la za prítomnosti skladatefa, 
rodi sa v procese nahrávania sé· 
ria zvukový<;,h dokumentov, ktoré 
doplňaJ.ú neúpll1Ý zápis giel a u
možňujú podrobnejšie r ekonštr1.10· 
va ť skladatelovu predstavu a do· 
plniť ju o dôležité výrazové nuan· 
sy, nepostihnutelné notovým zápl· 
som. 

To sú len niek'toré z mnohých 
aspektov § t()hy mecéna ro~voj~ 
sóčasne j hugobne j tvorby, ktoru 
na seba rozhlas u nás i vo svete 
postupne p~ebra l. Požiadali sme o 
rozhovor šéfredaktora Hla vne j rc· 
dakcle hudobného_ vysielania . Cs. 
rozhlasu v Bratislave hudobného 
skladailefa Igora _DiMka, aby sme 
zistil i ďalšie okolnosti a hradiská, 
ktoré sa premietajó do tohto vzťa
hu rozhlasu a sóčasnej hudobne j 
tvorby. 

Aký je kultÓ.rnQpolitický význam 
iludobni!bo vysielania Cs. rozhlasu 
v s6Časnosit? 

- Rozhlas má v náro.dnej kul· 
tťire mimoriadne významné post a
venie. Vyplýva to jedn ak zo zá
k"iadn'9ch funk ci! rozhlasového vy· 
slelania, jednak z tvorivého poten
ciá lu rozhlasu, ktorým zasahuje do 
rôznych oblast! tvorby a šlrenia 
umeleck ých hodnôt. t k ed' sa roz
hias počrta medzi médiá, ktorých 
óiohou je SP!:Ostredkúvať určité.in· 
formácie, teda a j umelecké diela 
a hodnoty, v priebehu vývoja pre
vzal na seba a j Úlohu tvorcu a le-

bo inšpirá tora vzniku mnohých 
kultúrnych hodnôt, ktoré sa po· 
tom stávajú celospoločenským du
chovným majetk_om. Ako príkiaď 
môžem uviesť celý rad hudobných 
diel , ktoré v poslednom čase 
vznik li pre Symfonický orchester 
Cs. rozhlasu v Bratislave, no za
krá tko preni!Úi cia repertoáru dal
š!ch orchest rov. 

Tieto" hudobné diela vznikli 
SJ!Ontánne, allibo rozhlas podnie
til leb vznik tvorivou objednávkou 
skladateľovi? 

- Vo väčšine pripadov sme vy
stupovali ako objednávatelia skla· 
dleb. Núti nás k tomu nedostatok 
kratšlch útvarov symfonicke j hud
by, ako ·sú predohry, s ymfoni cké 
básne o dlžke 10 až 15 mi.nút, kto
ré sa velmi hodia pre rozhlasové 
vysielanie a majú pomerne znač
né šance a j pre život na koncert· 
nom pódiu . .. 

Svojimi tvorivými objednávkami 
sa obraciate predoviietkým na 
tvorcov, ktorých doterajiiie tvorivé 
výsledky sú pre vás zrejme záru
kou, !e skladater naplie aj pre vás 
dobrú skladbu. Nebolo by však 
ftčelnejilie vypls.ať skladatelskú sú· 
ťa!, ktorá by podnietila k tvorbe 
pre vás aj iiiriil okruh tvorcov a· 
ktorá by mo!no viedla k objaveniu 
dosial nerozpoznaného talentu? 

- Súťaže vypisujeme v oblasti 
malých hudobných žánrov, a ko sú 
skladby pre dychové súbory, úpra
vy sovietskych populárnych skla
dieb a pod. V oblasti symfonickej 
. hudby nepovažujeme za potrebné 
vypísať súťaž, pretože chceme, aby 
postupne všetci tvorcovia tohto 
žánr u naplsall pôvodnú skladbu 
pre náš symfonický orches ter. 

Osud skladby ovplyvní nielen jej 
vznik a nahrávka, ale aj vysielacf 
čas relácie, do ktorej je zaradená. 
Mnoh! tvorcovia sa domnievajft, l e 
sítčasná slovenská hudba je od
súvaná na perifériu hudobného vy
sielania, t. j. do mälo počúvaných 
term!nov. Je tomu naozaj tak? 

- Súčasná slovenská hudobná 
tvor ba sa dostáva do vysielania 
aj v iných vysielaclch termínoch, 
teda nielen v nočnom čase, ktorý 
je tradične vyhradený pre uvádza
nie súčasnej komorne j hudby. Tre
ba zdôrazniť, že nejestvuje zlý vy· 
slelacl čas, je len dobrá alebo zlá 
relácia... Je pra vda, že večerný 
vyslelac! čas, ktorý sa prekrýva 
s vy'sielanlm hlavného večerného 
programu televlzie, je menej počú· 
vaný. Mimotelev!zne časy só poslu
chá~sky najvďačnejšie . Slovenská 
h ud ba sa dostáva do všetk ých vy· 
slelac!ch term!nov, pravda, nie v 
t akých proporciách, a ko by si t o 
jednotliv! skladatelia žela li .. . Ale 
v tomto smere budú želania vždy 
pred stihovať naše možnosti . . . 

Rozhlas je dôle!itým kanálom, 
cez ktorý sa dostáva naiia hudba 
do zahraničia. Na čo sa sústre· 
duje medzinárodná výmena rozhia
sových programov - na interpre· 
tai!né umenie alebo na súčasn'lí 
hudobnú tvorbu v jednotlivých 
krajinách? 

za kritiku. Rovnako za kritiku ne
môžeme považovať len záporné 
hodnotenie bez konštruktívneho 
názor u na východiská. Ná js ť správ
nu mieru medzi kr itickým stano
viskom a pozitivnym, konš tr uktív
nym záverom je veľmi ťažké. -
Osobitým fenoménom je okolnosť, 
že ťažko zlskame kritika, ktorý by 
bol ochotn ý na mikrofón povedať 
svoj názor ... 

Cim si to vysvetlujete? 

- Kritici asi nie sú dosť pod
kutí, aby si vedel i svoj názor ob· 
há jiť! 

Nie je to spôsobené tým, !e u 
nás zatial nie je koniltituovani! po
volanie hudobného kritika so viiet· 
kým, čo k tomu patri - počina· 
jtíc vzdelanlm al po sociálne isto
ty, ktoré sú be!né v iných povo
laniach? 

- Zväz slovensk ých skladateľov 
vytvá ra pre kr it iku a kritikov ver 
ký priestor. Mysli!D, že chyba nie 
je v podmienkach, ale v Iud'och,. 
v samotných kritikoch . .. 

Ako sa dar! rozhlasu plniť íilo
hu kronikára hudobného života? 

- Snažlme sa o úplnosť spra
vodajského obrazu. Vďak·a tomu, 
že v Banskej Bys,trici a Košiciach 
máme svoje redakcie, sme schop· 
nl pružne zazna;menáva ť všetky ak· 
tuálne udalosti hudobného života, 
teda n ielen tie, ktoré sa viažu na 
hlavné mes to SSR Bratislavu. Hu
dobné spravodajstvo vysielame tzv . 
dispečlngovým spôsobom, pri kto
rom sa naše mimobratislavské p ra· 
coviská zapá jajú priamo do vysie
lania. 

Pre prácu rozhlasových pracov
nikov sft dôle!ité a j informácie 
o tom, aký je ohlas ich činnosti 
v laickej a odbornej verejnosti. 
Máte dostatok týchto informácií? 

- Rozhlas má vybudovaný sys
t ém práce s lis tami a ohlasmi po· 
slucháčov. Mesačne dostávame 
st ovky listov .. . Zapodievame sa 
každým z nich .. . Ďalšou formou, 
ktorou si overujeme ohlas našej 
práce u našich poslucháčov, sú 
besedy, ktoré organizujeme ako 
súčasť verejných koncertov na
šich telies. Poklal Ide o odbornú 
kritiku, tá s i zatia! málo všlma 
pôsobenie jednotlivých redakcií 
hudobného vysielania. Príčiny toh
to nezáujmu si neviem vysvetliť! 

Chýba vám uliiia spol1Jpráca s 
kritikou, alebo sa zaobídete bez 
jej stanovisk? 

- Jej názory potreb~ jeme pre 
vyváženie poslucháčskeho ohlasu, 
ktorý s!e.~uje l en jedno !}_Ia~t~_
ko . . . Občasné kritiky na!'ej prá
ce v dennej tlaČ! 'nám slú~ia ako 
východisko k analýze kvality na
šej práce, k zmenám,_ opatre
n iam ... Aj tieto občasné prípady 
nám potvrdili, že odborne fun.do
vané stanovisko môže mimoriadne 
podnietiť našu prácu. 

JAN SZELEPCSlNYI 



.Svetová E 
Národnej umelkyni ZSSR, mezz.osopranls tke Jelene 

Obrazcovovej skutočne právom patri označenie "diva". 
Táto hviezda najväčš!ch OJ;lerných domov v Európe 1 zá
mor!, predovšetkým však sólistka a trvalá členka VeJ
k ého divadla ZSSR, nie je náš mu obecenstvu neznáma. 
Sledovali sme ju napriklad v roku 1973, kedy pri zájaz
de svojho domovského divadla v Bratislave spievala oča
rujúcim timbrom Palinu v Cajkovského Pikovej dáme. 
OveJa ucelenejši a svležejšl dojem z jej osobnosti má me 
1 z koncertného vystdpenia v Redute 26. novembra 1979. 
v.tedy s pievala náročný repertoár z pies n! M. de Fallu, 
S. Prokofiev-a, s. Rachmaninova a tri árie Charlotlty 
z opery Werther (v tomto diele doslova zažiarila v mi
lánskej La Scale). l vďaka vydavateJstvu Mel od l ja má
me pomerne ucelený obraz o umelkyni z profilových 
gramoplatn l, ktoré - raz v našich predajniach OPUSu, 
Inokedy n a pul.toch moskovských hudobných predajni -
predstavu jú OtiTazcovovú nielen ako jedinečn(! a vnú
tornou emocionalitou priam hor iacu umelkyi\u na pôde 
rus kéh o, ta lianskeho a francfizskeho romantického r e
pertoáru, ale aj ako lntellgentnfi, cJiscipHnovanú, štýlu 
rozumlacu Interpretku plesni R. Schumanna či romanci 
P. I. ~ajkovského. Návraty Jeleny Obrazcovovej sfi k náš 
mu poslucháčovi a čh vá"i<ov! znásobené telev!znou ol]ra
zovkou - ved Iba nedávno sme sledovali záznam z kan
certu v Moskve, kde Obrazcovová s veJkou, konvencie 
n arfišajficou odvahpu prekročil a rámec opery a vstfi
p!la na pôdu... klasickej operety! 

Prudká umelecká kariéra Jeleny Obrazcovovej začala 
k oncom roku 1962, kedy na II. všezväzovej sfiťaži 
I. M. Gllnku (ako poslucháčka IV. ročnlka len ingrad
ského konzerv·a,tória) z!skala l. cenu (s pomedz! 115 
účastnikov ) . O rok neskOr už debutovala na javis ku VeJ
kého divadla v Moskve v úlohe Mariny Mn!škovej v Bo
risovi Godunovovi. Roku 1970 sa Jelena Obrazcovová 
zúčastnila dvoch medzinárodných súťaž! - F. V!ňasa v 
Barcelone a P. I. Cajkovského v Moskve. Na oboch jej 
u deli li zlatú medailu. Sovietska mezzosopranis tka sa čo
sk oro stala známou na európskych l zámorských scé
n ach, tlieska lo jej 1 publikum v Japonsku. Najčastejšie 
a najslávnejšie návraty slávi n a ja visku milánskej La 
Scaly. Tu n ašla p re svoj odbor ~ielen vynlkajfice po
n uky (Cha rlotta z Massenetovho Werthera, Eboll z Dona 
Carlosa , Ulrica z Maškarn ého bálu, Santuzza zo Sedl!ac
k ej cti ... ], ale aj vynika júceho umeleckéh o partnera 
v osobnosti dirlgentri C. Abbada. 
Keď sme naposledy '9. X. 1981 sledovali v Bratislave 

Obrazcovovej koncert, zložený zo starých ruských ra
mane! a roma.ncl Cajkovsk ého, Rimského-Korsakova, 
resp. Rachmaninova (ktorých diela umelkyňa doplnlla 
ukážkam! z Carmen, Adr!anny Leoouvreurovej a z pies
iiovej tvorby T. Bairda), túžili sme .n evdojak zažiť Obraz
cov ov ú a j ako "opernú divu". Podarilo sa nám to po
merne skoro a nečakane: 19. X. 1982 hosťoval a sovietska 
uml;llkyi'ia v opere SND a ko princezná Eboll v Donovi 
Carlosovi. Partnermi jej boli poprední sólisti SND, kto
rých pr!tomnosť slávnej umelkyne v mnohom Inšpiro
vala a podnietila k velkým výkonom. 

Jelena Obrazcovová, pochopiteJne, pútala ![Ja seba naj
väč~iu pozornosť preplneného divadla, k toré slávilo je
den zo svojich velkých večerov. Umelkyiía nám pred
stavila veJkolepú, vášnivú, veJkým citovým rozpä:tlm 
modelovan(! Eboli. jej hlas má úžasnú nosnosť, rezo na n
ciu a farebnosť. Nesie sa ako prudký vlchor, aby vzá
p!!tf zmäkol do saténovej hladkosti. I keď sa po Obraz
covovej opernOJ!l hosť ovaní v Donovi Carlosovi hovorilo 
aj o jej mimoriadnom h ereckom vklade (ktorý je umel
kyni iste vlastný). mysl!m sl, že v tomto prlpade Obraz
covová správne vystihla podstatu drámy práve v spev
n om parte. Dokladom toho je napr. na r ampe odsptevaná 
ve Jk á ária Eh oli z 3. dejstva .,o, mia Regina". Ak _Obraz
covová v poslednom čase viackrá·t vyslovila myšlienku, 
že by rada spieva la niektoré dramatické soprán ové úlo
hy, myslfme, že to nie je celkom nesprávny trend v jej 

Záber z autogramiády po predstavení. Snlmk a: V. Hák 

vývoji. Pozornejšl poslucháč iste objav!, že hlavový re
gister znie Obrazcovovej overa prirodzenejšie a O!J'Ojnej
šie ako kontraaltové hlbky - nepochybne účinné, ale 
náhle, akoby nepripravené. Odhli adnuc od toh to faktu 
sa sovietska umelkyi1a prejavila ako skutočný fenomén, 
obdarova ný prekrásnym hlasom, il)tellgen ciou, muzika
litou, veľkou skúsenosťou profesionálnej speváčk y, kto
rá odviedla svoju· Eboli ako svedectvo dávnejšie vyslo
venej myš lienky sovietskeho hudobného krit ika: "Ob
razcovová je romantická speváčka n~obyčajnej expre
sivity". Pr! jej speve si poslucháč skutočne - uvedom!, 
akou silou je Judský hlas v ústach pravého majstra . 

Bolo b5' n espravodlivé pr! výkone J. Obrazcovovej n e
spomenúť tých partnerov z inscenácie, ktorí v slávnost
ný večer zap0sobil1 n ajsilnejšie. Na prvom mieste to bo
Ia sopranistka Magdaléna Blahuiiakovli ako Alžbeta z 
V alois. Postavu krehkej kr~r.ovnej (v je j koncepcll) vy
šperkovala množstvom vokálno-technických a výrazo
vých deta!lov. Bol to jeden z n ajkrajš!ch zážitkov a ume
leck ých stretnuti s touto speváčkou, priam predurčef!OU 
pre talians ky repertoár, tu rovnocenne stojacou vedra 
svetovej umelkyne! Vygradovanú postavu Velké~o m kvl
zítora odovz,dal v t en ~ečer basista Peter Mikullii. Dlho 
decentne maroval kontury postavy, aby napokon preuká
zal zmyse_! utajovanej moci svojho hrdinu (finá le 3. a 4 . 
de js tva ). F111pa II. spieval kultivovane, s výborným roz
vrhnutlm sl!, so sebe vlastn ou kv.alltou tónu a pocho
p en!m zmyslu spievané-ho Jozef Spaček. Frantiiiek Liv_ora 
s dramatickým (snáď až prl!lš veJ kým ) zauja tlm spte
val Carlosa, Pavol Mauréry ako Rodriga muzikálne kreo
val najm!! svoj závažný výstup vo v!!zenl (3. dejstvo). 

Skoda, že pozoruhodným výkonom hosťujúcej umel
kyne i domácich protagonistov sa plne neoddal 1 or
chester pod taktovk ou V. Málka. Nehral vždy _presne 
a málokedy podlahol tomu, 'Čo nepresne nazývame "chvi
Ja inšpirácie". 

TERtZIA URSINYOVÄ 

MARIBOR~ ôsob i sko 
v 

an ze VCD v 
U tri a pol roka pôsobia v maribor

skej opere manželia Bll!k ovc!, absol 
venti bratislavsk ého konzervatória a 
VSM U. jaroslav Blllk je k oncertným 
majst rom opery Slovinského národné
ho divadla, ·pr esadzuje sa i ako sólo
vý hráč a je jedným z vedúc ich hrá
čov miestneho komorného orches tra . 
Je široko zapo jený do slovinského 
k oncertného diania a poznajú ho a ko 
ochotného a vysoko aktlvneho umel
ca. Na svojom juhoslovanskom pôso
bisku dobre zúročuje vedomosti , k,to· 
ré zis ka! v triede prof. Alblna Vrte· 
la. Komorný orch est er, v ktorom je 
t akist o kon certným majstrom, často 
cestuje n a koncertné zájazdy do za
hraničia - nedávno dosiahol výrazné 
úspechy v Anglicku. 

Obaja manželia propaguj_ú vo svo
jom okol! súčasnú slovenskú tvorbu, 
sú presvedče!_lí, že jej h odnoty dobre 
obstoja v medzinárodnej konkurencii. 
Uviedli už niekolko skladieb sloven
sk_ých skladateJov a pri le tnej návšte
ve Bratis lavy sa za1,1j!mal! o t o, ktoré 
n aše d alšie skla dby by mohli zapôso
biť v juhoslovanskom prost red!. 

marlborskej opere. Doteraz tu mala 
veľké úspechy nielen ako Zuzanka 
vo Figarovej svadbe, ale i a ko Gllda, 
Ros ina, Musetta. Kritika sa zhodla v 
tom, že krásny a muziká lny hlas je 
ozajs tným ~r!nosom· pre mariborskú 
operu. Práve pripravuje Olympiu v 
Hoffmannových rozprávkach. Casta 
spieva aj s hosťujficlmi tenoristaml -
v Rlgolettovl jej bol nedávno part
n erom Peter Dvorský. 

Manželský pár Bllikovcov, ktorý 
n eustále udržuje lntenzlvne kontak ty 
s Bratislavou, sa umelecky presadil 
v slovin skom prostred!, má tu všet-

k y podmienky pre širokú umeleckú 
prácu, uplatnenie vlastných umelec
kých osobnosti, 1 pre celkovú spo
l očenskú angažovanosť. Dôsto jne tu 
reprezentu jú s voj e maters ké hudobné 
ústavy, presvedčivo demon št ruj(! úro
veň našej vyspele j husrovej a vo
kálnej pedagogiky, s n adšen!m pro
pagujfi našu súčasn(! tvorb!.!- Ked sl 
človek prečlta Ich kritiky, propagač
n y materiál a plagáty, musi nadobud
núť dojem, že manželia Blllkovcl vý
borne r eprezentujú našu hudobnú 
vzdelanost v bratske j Juhoslávii. 

-ZN-

Dagmar Blliková, ktorá na brati 
slavskom konzervatóriu študovala ho
boj, z!ska la neskôr perfektné vokál
n e vzdelanie v triede prof. A. Hru
šovsk ej a, poch opitelne, venuje sa 
odvtedy výlučne spevu. V súčasnosti 
sa špecializuje dôsle dne na Mozarto
vu tvorbu a zlskaJa už poyesf špi'!cia
lls tky pre tfi to oblasť. Vefký úspech 
mala práve v Londýne. Oprávnene sa 
vyslovu ji:i prognózy, že v koioratirr
n ej oblasti má zjavné perspektlvy. 
Na koncertoch u vádza 1 árie J. t.4Y~ 
llvečka a iných starých majstrov. 
Domina ntu svojej práce však vid! v Dagmar Bflikoy6 ako Musetta y Pueeiailaa Bolaéma. 

TVORBA 
MIROSLAV KO~INEK: KANTATINA PRE 
DETSKÝ ZBOR A CAPPELLA 

Nev1em, čl je to náhoda, že práve v tomto roku, 
ktorý všetci nazývame Haydnovým rokom, všimli 
sme si a ocenil! spomedzi početných a význam
n)•ch zborových diel slovenských skladaterov prá
ve Kol'!nkovu Kantatlnu. Nechcem povedať, že 
by sme na toto dielo zabudli , ved žije medzi na
mi a pr ihovár a sa nám cez p r ekrásn e detské hla
sy, ale predsa leJOl nové tvorivé Impulzy posúva jú 
diela, najmä z nedávnej minulosti, akosi do ústra
nia a neraz , žiaľ, 1 do zabudnutia. Všetci sme sice 
zrod toh to d_!e la prlvltali H pote~l li sa mu, azda 
sl an! neuvedomujúc, ~e · !~hkosť a prirodzenosť 
sfi veci nie k aždodenné. Zdá sa, že sme sa neraz 
zahladell do prep!ltených a prekompl!kovaných 
partitúr, ktoré väčšinou neznejú tak, ako vyze
rajú -a zabudli sme oceniť rozkoš z tvorenia, 
ktorá je predsa len korenlm každej duchovnej prá
ce. Nazdávam sa, že z Kol'l nkove j Kantatlny za
vanul k nám duch klasicke j raríkostl a pokornej 
I:Jázne. Pravda, hravosť a prirodzenosť v tvorbe sú 
hodnoty, k u ktorým sa tr eba prepracovať eticky 
l umelecky. Pretože· mentálne sklony a utora, akým 
sú vyrovnanosť ducha a priamosť, nemožno chá
pať ako čosi, čo je dané, bez vlastného pričine
n ia; na jmä nie v tvorbe, kde nemožno nič ka
muflovať - t obôž nie prostotu. A keď už toJko vy
zdvihu jem cnosti vskutku klasické, veru sJačl sa 
lepšie prizrieť na detaily, a veci už nevyzerajú 
tak Jahké, jedn oduché a hravé, a ko v kontexte 
cel ku . Tu priam c!tlť výsledky cizel ovania, opros
fovania, zbavovania. _sa nánosov floskúl , ktoré tak 
hrozivo člhaj ú pri každej tvorivej práci. Lebo veď 
čim by bola cyklick~ stavba Kantatlny, keby 
v nej neprúd!la živ osť a sviežosť, keby v ľud
skom hlase nebolo cltlť a počuť l tlkot sr dca. 
Obdivu jeme vtipné vedenie hlasov, ocei\ujeme ako 
je to všetko dobre vymyslené, ale pri počúvaní 
celku zisťujeme, že je to vlastne všet"Ko len hra 
- tak bl!zka detskému svetu. Podobné konš tato
vanie môžeme vysloviť i pri sk ladateľovej práci 
s h láskami a slabikami, pri využívani alea to r iky , 
kontrapunktlckej sadzby, a le i melodicko-harmo
nlckých riešen i. To sú, pravda, piliere bohate j 
kompozičnej rozmanitosti, boha.tého duchovnéh o 
kontrapunk tu, z ktorého sa odvfja kaleidoskop 
detského sveta, n eraz, ako sprítomnená spomien
ka n a minulost. S touto, priam nákazlivou' ľah kos
tou, akú poznáme napr. z Ľudskej komédie, ide 
v Kof'lnkovej Kantatlne ruka v ruke svet disciplí
ny a poriadku, pretQže h ra musi mať svoje pra
vidlá, aby mala zmysel. Až tak vzniká živosť cel: 
ku. Neviem, pokla f by malo zmysel posudzovat 
Kan tatínu z t akých aspektov, ako je napr. práca 
s tradičnými čl novátorsky or ientovan ými k ompo
zičnými postupmi. Mysllm si, že tu treba skôr po
ukázať na princlp priam klasicky vyváženej mie.ry 
pri využlvanl mnohorakých kompozičných postu
pov. Lebo tu kdesi v!lzí nákazlivá prlťažllvosť Kan
tatlny, k torá dokáže upútať a zaujať takmer k až
déh o. Z Kantatlny jedn oduch o netrč ia ekvilibris
t ick é kúsk y, ktoré sprevádza jú n ejedno moderne 
sa tvárlace zborové dielo. Dôsledn e je tu všade 
prepojen á funk čná spätosť a t ým i vnú torná apod· 
statn enosť ka·ždého kroku. A pritom nemôžme ho
voriť o d;ajakej striedmosti , najmä v oblasti so
norickej či dyn amick e j s féry. Práve naopak, širo
ký kompozičnÝ. kaleidoskop je v preme~ách roz
mani tých nálad pr iam dôsledne zabezpečený. Tým. 
že sa celok neroz.padá, že sa nevybf ja v samoúčel
nosti detailov vzniká pôsobivá kon tinuita medzi 
uzavretými kapitolami, dot voreným! a dopoveda
n ými myšlienk ovými pásmami. A na pok on všetko 
to, čo sa odohráva v d_iele, p renáša sa i na poslu
cháča, a ko dôsledok k omunikat ívneho prepojenia, 
ako radosť vyžarujúca z hry. Hfada ť čos i iné v 
t omto diele by bolo, n azdávam sa, zbytočné. 

Možno sl niekto polož! i otázku, či tu skutočne 
prichádzame do styku s niečím mimoriadnym a 
ojedinelým v porovnani s ostatnými zborovými 
dielami z posledných rokov. Ci by sl napriklad 
zborové diela M. Nováka, l. Hr ušovského č i L. Bur
Iasa, ktoré odzneli v rámci Týždi'la novej sloven
sk ej h udobnej tvorby v r. 1981 nezasluhova li rov
nakú _pozornosť, ako toto dielo. Každý má právo 
položiť s! podobn ú otázku a zamýšľa ť sa nad 
adekvátnou odpoveďou .. Osobne s l mys lím, že ak 
sa na vec i pozrieme z hl'adiska skladateľskej tvor
by M. Koľfnka treba konštatovať, že Ka_nta tina 
je nesporným pr!nosom. A v záp!!tl treba d'D
dat, že tak ým prlnosom, ktorý výrazn e obohacu
je celú slovenskú zborovú tvorbu. Teda to, čo 
sme vždy pociťovali, ak o osobnostn ý prlnos, čo 
sme prl jlmali a vždy pri jlmame, a ko niečo ne
zastupitelné a Žiadúce dozrel o do takej miery, 
že sa st alo pr edmet om všeobecného ocenenia. 

Aby som však neprepadol chorobnému vyc.hva
Jovaniu jedného diela, treba sa zmieniť azda l. o 
tom, čo všetko Kantatlne pre_slchádza lo. Koľko 
vtipných a myšllenkove boha tých zborových a VÔ· 
bec vokálnych diel u nás už vzniklo. Ale to, čo 
dnes obdivujeme na Kantatfne, je vôbec pre Ko
fínka charakteristické; duchaplné myšllenky, .svie
žosť, vtip a hlavne Jahkosť, ktorá k n ám pnchá
dza v podobe akejsi radosti z tvorema. An o, Je 
t o vždy radost, veľm! jemná a uš Jach tHá, akési de
dičstvo klasického ducha, ktoré na nás zak aždým 
doJahne ako ·čerstvý vánok. v_ t e jto t_vorivej sfé· 
re sa zbavu jeme všetkých ťažôb, všetkých depre
slvnych atavlzmo.v a c~orôb dnešného sveta .. ~ol o 
by však naivné hovorit tu o akejsi duchovneJ Jed
nostrannosti, o neschopnosti mat širši výrazový 
záber . Kol'lne~5 je autor, ktorý hJadá a znovu na
chádza zmysel klasickej či antickej rov noválly a 
možno spolu s ňou i radosť a šťasti e, ktoré z toh
to princlpu vyžaruj e. Preto, ked som sa zmienil 
na začiatku o Haydnovi, vyslovil som Ideál t aké
h oto pr!st upu, ktorý je hod ný nasledovania a h lav
ne tvorivého rozvljania .. Lebo nielen neoklasiciz
mus sa v na~om storoč! vracal k týmto veJkým 
Ideálom, ale azda každ9 umelec, kto·rý ch cel, či 
ch ce svojej dobe pomOcť tým, že rozširuje a roz
množuje okoio seba ničlm n ezkalenú radost a jas. 

IGOR BERGER 



NAS ZAHRANICNf HOSŤ 

Mezzosopranistka 
EVA RANDOVA 

Jedným z vrcholných poduja
ti tohtoročných Bratislavských 
hudobných slävnosti bolo bez
pochyby uvedenie Verdiho Rek
viem pod taktovkou zaslúžilé ho 
umelca O. Lenärda so s6listami 
G. Beňačkovou-Cápovou, E. Ran
dovou, P. Dvorským a P. Miku
lášom. Bola to však aj vzácna 
prlležitosť po prvýkrát sa stret
nút' so speváckym majstrov
stvom dnes už svetoznámej čes
kej mezzosopranistky Evy Ran
dovej, ktorá je jednou z naj
významnejlilch českých oper
ných speváčok posledných ro
kov. Pri priležitostí jej brati
slavského hosťovania som po
žiadal túto llarmantnú umelky
ňu a rc;~zhovor. 

Zaujlmali by nás valie itu
.dentské roky a vsie prvé oper
né vystúpenié! na verejnosti. 

- Spev so!J1 študov1lla súčas
ne so štúdiom matematiky a te
les nej výchovy ako záujmový 
odbor súkromne u profesorky 
J. Svábovej v úst! nad Labem. 
Moj e prvé vystúpenie n a javis
kti v opere bolo velmi odvážne, 
pretože som v živote na javis
ku nestála, ani ni jakú opernú 
úlohu s orchestrom nespievala, 
ale trúfla som si hosťovať v br
nens kej opere élko ježibaba v 
Rusalke! 

V roku 1971 ste prijali a n
gažmän na zahraničných scé
nach v Stuttgarte a Norimber
ku. Áko ovplyvnili váš ďalši 
umeiecký rast tieto roky·? 

v náročnej úlohe Eboli z Ílona 
Carlosa, ktorä sa, myslím, sta
la aj vašou najobfúbenejšou ú
lohou? 

- Máte pravdu, že je to mo
ja najobľúbenejšia (tloha, alebo, 
povedala by som, že iba do jú
na tohto roku, kedy so~p mala 
v Stuttgarte osobnú premiéru 

sa vždy cltim s lobodnejšie a 
radostnejšie, ked môžem spie
vať Verdiho. 

Neostali ste nič dlžná ani 
propagácii českého repertoáru 
v zahranič!. Spomeniem len 
váli nedávny ftspech v stutt
gartskej inscenácii Dvoi'ákovej 
Rusalky, v ktorej ste v prie
behu jedného večera odspie
vali dve tak odliiiné úlohy, a"ko 
sú Ježibaba a Cudzia kňažná. 

- V Stuttgarte máme novú 
Inscenáciu Rusalky, kde som 
spievala obe úlohy, čo však nie 
je pre mňa nič nového, lebo 
som ich spievala už v Brne a 
Ostrave pred mnohými rokmi. 

V roku 1981 ste debutovali 
ako v poradi piata česká oper-

liam repertoári mezzosopránové 
úlohy v operách Richarda 
Straussa. 

- Už niekoJkokrát som · sa 
snažiln, aby som mohla naštu
dovať úlohu Oct.aviána, ktorého 
som spi eva la v Ostrave a ma
la som ho nesmierne •'ada. Mys
Hm si, že pre vkus Nemcov nie 
som predstaviteľkou straussov
ského odboru. 

Zaregistrovali sme, že ste vy
stúpili aj v Lehárovej Veselej 
vdove. Aký máte vzťah k opere
.te? . 

- Vese!(t vdovu som spieva
la ako kompenzáciu k Wagne
rovi. Tá ťarcha, závažnosť, až 
ťažkomyseľnosť Wagnerovej 
hudby ma p riviedli k tomu, že 

- Mali p re miía veľký vý
znam h lavne v tom, že som za
čala pracovať s dirigentmi a 
spevákmi výbornej úrovne. A tá 
bezprost redná spoluprácu. s tý
mito ľuďmi vyvija speváka po
tom ďa lej , čo ani na jlepši pe· 
dagóg nemôže dať žiakovi. Je 
to (.aká nadstavba. Ked ste na 
javisku s Placidom Domingoi11, 
máte možnosť priamo sledovať 
ako on podáva svo ju úlohu, ako 
technicky fan tasticky dokáže 
spievať, takže . si potom doma 
môžete urobiť rozbor toho svoj
ho výkonu a jeho vo vzťahu k 
vAšmu a nachádzate potom pre 
sebn nové cesty v speváckej 
technike. To je naozaj nezapla
titeľné . 

Počas BHS prija l Evu Randovú na pôde bratislavského konzervatória jeho riaditel a predseda Zvä
zu čs. skladaterov dr. Zdenko Nováček, CSc. Sn!mka: J. Vrlik 

Od dirigenta :Qerberta von 
Karajana ste dostali niekoJko
krát ponuku k vystúpeniam na 
známOJY salzburskom festivale 

Festival 

Santuzze v Mnscagniho Sedliac- ná speváčka na scéne Metropo-
kej cti, ktorej režisérom bol litan Opery v New Yorku ... 
syn Maria del Monaca Gian- - Debutovala som v MET 
carlo. Bola to veľmi tvrdá a ako Fricka vo Wagnerovom 
výbojná spolupráca medzi na- R,ýnskom zlate, v úlohe, ktorou 
mi dvoma, ale mys! im, že sa na- je vel mi ťažké dokázať strhnúť 
ozaj vyplatila , pretože je to vý- obecenstvo a kritiku, a tým sa 
kon na j väčšej hodnoty, ktorý presadiť ako niečo mimoriad-
dol<ážem podať na javisku. neho, na čo publikum, ri adi te-

Ste jednou z mála umelkýň, lin, di r igenti a svet čak~ j ú. 
~tor:_ej sa podar~lq , Qa n~j_vyšše.i.. ." )?rick a . je pekná. úloha, 1111:1 za-. 
umeleckej úrovni interpretovať spieva vetu a potom o 20 minút 
dva hudobné operné protip61y znovu zaspieva nejakú vetu, čl-
- Verdiho a Wagnera. Kto z že nie je to dostatočne závaž-
nlch je vám bližšl? ná (tloh.a na d ebut. Očakávam 

- Osobne bližšl je mi Verdi, že mi MET v najbližŠÍch rokoch 
aj ked ma nesmierne teší, že ponúkne ne jakú zaujimavejšiu 
ma práve N~mcl na domácej a väčšiu úlohu. 
pôde uznali za pravú wagne- Uoci vystupujete v nemeckom 
rovskú mezzosopranistku, hoci prostredí, nenachádzame vo va-

Aarhuse 1982 
V di\och 4.-12. sep.tembra 

t. r. uskutočnil sa už 18. roč
nik aarhuského festivalu. Aar
hus je druhým najväčš!m mes
tom Dánska a tomuto podujallu 
sa venuje l_llimoriadny kultúr
ny a spoločenský význam. Ten 
bol naznačený a j tým, že otvá
raci ceremoniál festivalu sa u. 
skutočnil za prítomJlostl hlavy 
štátu a mestských · správnych 
orgánov. 

aspoň raz som c hcela niečo 
úplne iné, ľahké, veselé. 

Vaše najbližšie plány? 
- V Stuttgarte bude nová 

premiéra Trubadúra, v aprlli 
spievam Ortrudu v Lohengr i
novi v milánskej La Scale, v 
septembri a októbri Marinu 
Mniškovú v Borisovi Godunovovi 

. y ,. londýnskej kráľ,ovskej . opere 
Covent ·Garden , p~d t~ktovkou 
C. Abbada· a v Par!ži Venušu v 
Tannhäuserovl. No a v Brati
slave by som si veľmi rnda za
spievala Eboli v Donovi Cnrlo
sovi s dirigentom V. Málkom, 
ktorého poznám od detstva , a 
tak len dúfam, že sa to čosko
ro splní. 

ALEXANDER HANUŠKA 

Aarhuský festival je charak
teristický mimOJiadne veJkým 
počtom simultánne prebiehajú
cich akc!f. Zatiaľ čo vo väčšine 
európskych fes tivalov sa snažia 
organizátori vyhraniť -prOfil 
smerom k určitému žánru, dru
hu, publiku, koncepcia aarhus
k ého festival u sa vyznačuje stá
lou expanziou do šfrky umeni a 
žánrov. Celé mesto žilo v zna
meni divadelných a operných 
predst.aven!, klasickej l súčas
nej hudby, a to mk vážnej ~ko 
i populárnej. Sú to dalej balet
né produkcie, koncerty rôznych 
hudobných skupin a súborov 
na uliciach a verejných pries
transtvách, výstavy, ba l špor
tové podujatia. Podla mienky 
usporiadateľov aj šport sa s tá
va neodmysliteľnou zložkou 
kultúrnych podujať! a preto 
patri aJ do rámca festivalu. Tnk 
sa podarilo skoncipovať pro
gram, v ktorom sl temer káž
dý z obyvatelov mesta našiel 
"svoj" program podla záľub n 
záujmov. Prenesenie časti pro
gr~mov do ul!c mesta vytvára 

čulý ruch a pr!jemnú slávnost
nú atmosféru, ktorá zasahuje 
široké masy obyvateľstva. Aar
huské džezové produkcie sú 
známe z minulých ročnikov aj 
u nás, pretože prostredníctvom 
rozhlasu si I]lOhli naši poslu
cháči vypočuť popredných u
melcov džezu práve z tunajš!ch 
produkcií. Aj v tomto roku bo- · 
lo tu vera zaujimavých koncer
tov rytmickej hu~by. Zvláštny 
akcent tohtoročného festivalu 
spočlval v tom, že väčšina zá
v.až.nejšlc:h koncertov sa odo
hrávala v novootvorenom Hu
dolinom dome (Musikhuset) , 
ktorý reprezentuje v súčasnos
ti jedno z vrcholných účelo
vých architektonických riešeni. 
Centrum domu tvor! velká hu
dobná sieň, ktorá sa ľahko u
pravuje buď na opernú scénu, 
alebo koncertnú sálu. Technic
ké zariadenia sú v tomto sme
re mimoriad·ne inšp!rattvne, 
pretože je tu odstránený prób
lém tzv. "otvorenej strechy", 
ktorl1 p otrebujl1 diV'adelné a 
operné produkcie, zatial čo pre 
koncerty je to kom!n, ktorým 
sa s tráca aj najsýtejšl zvuk. Do
konalá akustika na ktoromkol
vek mieste a sedadle by moh
la byť vzorom pre sl1časn1í. stav
bu koncertných slent Hudobný 
dom má ešte komornú koncert
ná sieň a množstvo dalš!ch, 
menš!ch priestorov podla cha
rakteru hudby a predpoklada
n'ého počtu obecenstva, skúšob
né priestory (l), šatne, zasa-

rohlad na Hudobnt dom v Aarhuse. 

dacle siene, svetlé a roziiJerné 
vedľajšie priestory, pohostinské 
služby, vďaka ktorým je vyrie
šený problém "návalu" obecén
stva počas prestávok. 

Pozoruhodný l1spech zazna
menala na festivale aj česko
slovenská účast. Medzi popred
né festivalové podujatia patrila 
novolnštalovaná výstava "Al
fons Mucha a jeho česk! roves
níci" (komisárom výsta vy bol 
akademik Iii' ! Kotal!k, NG Pra
ha) v Umeleckohistorickom mú
zeu mesta. V rámci divadelných 
predstavení vystúpilo aj Divad
lo pre deti a mládež z Trna
vy s hrou "Charlie" (Ide o 
Ch. Chaplina). Zaujlmavý bol 
mimoriadne kladný ohlas a cit
livé reagovanie obecenstva na 
predstavenie. Trnavčania hrali 
svoj kus v slovenčine. Mimika, 
situačná súhra boli tak výraz
né a komunikat!vne, že sa tu 
n epocltovala nejaká jazyková 
bariéra. 

V koncertných programoch 
prevažovala komorná hudba. 
Aarh_us disponuje vlastným 
symfonickýlll orchestrom, čo 
nie je v tamojšfc.h reláciách 
bezvýznamná skutočnost. Azda 
jedna 'pozoruhodnosf: koncert 
z populárnej hudby 19. storo
čia (valčiky, operetné melódie, 
iné úžitkové skladby typu hud
by Johanna Straussa) mal mi
moriadny úspech a citlivé na
š tudovanie skladieb orchestrom 
pr!siušnébo zloženia i prednes 
sólistky nútia k zamysleniu, či 
je táto hudba "odplsan:á" a či 
by nebolo možné predviesť nie
čo podobné aj u nás. Nejeden 
skladateľ by mohol byť pyšný 
na to, keby mu napadli také 
melódie ako J. Straussovi ale
bo J. Lannerovi: Možno, že aj 
náš domác! skladater tejto o
rientácie, Béla Kéler, by sa 
ukázal v novom svetle. 

LADISLAV BURLAS 

Zo zahraničia 
Japonský dirigent Hiroshi 

Wakasugi stal sa s pôsobnos
ťou od l. augusta 1!182 sfálym 
dirigentom drážďanskej štátnej 
opery i orchestra Staatskapelle 
Dresden. 

Svetoznáma sovietska prima
balerína Natália Dudinská oslá
vila začiatkom augusta t. r. se
demdesiate narodeniny. Vyše 
tridsať rokov tancovala na scé
ne divadla a baletu S. M. Kiro
va v Leningrade. 

Už 7. medzinárodná súťaž Ni
kolaja MaJku pre mladých diri
gentov uskutoční sa v dňoch 
15.-20. mája 1983 v Kodani. 

Pri príležitosti )Jrvého výro
čia smrti Karla Bohma mala v 
rämci Salzburských slávnost· 
ných hier '82 premiéru sklad
ba "Songerie pour orchestra" 
od .Pda Zimmermanna. Dielo, 
ktoré vzniklo na objednávku 
salzburského festivalu, je veno
vané pamiatke tohto významné· 
ho dirigenta. Zimmermannovo 
dielo predvedené Mozartovým 
orchestrom pod taktovkou 
Theodora Guschlbauera sa 
stretlo u festivalového publika 
s mimoriadne priaznivým ohla
som. 

Tcliaíwanský klavirista 
Tschen Huang Kuan zvíťazil na 
·34. medzinárodnej klavírnej sú
ťaži Ferruccia Busoniho v Bol
zane, keď získal 2. cenu (1. ce
na nebola udelená l . Tretiu ce
nu si rozdelili Fuhiwara Yuki
no (Japonsko l a Daniel Blu
menthal (USA }. 

"Dni Richarda Wagnera v 
NDR" sa uskutočnia v di\ uch 7. 
až 13. februára budúceho roku 
v Lipsku, rodisku skladatera, 
pri príležitosti 100. výročia jP,
ho úmrtia. 'ľažiskom umelec
kých podujatí bude predvede
nie Wagnerových hudobných 
drám v Lipske j opere a kon
certy popredných :!_llevákov a 
s6listov NDR. 

Na scéne Kremll!'ského zjaz
dového paláca v Moskve uvied
li v naštudovaní členov baletu 
Veľkého divadla dva balety l. 
Stravinského Petrušku a 
Vtáka oh'niváka. 

V rámci K~sselských hudob
ných dní 198j ( 17.-22. októb
ra) uskutočni sa l. medziná
rodná súťaŽ výrobcov huslí, ve
novanä pamiatke Louisa Spohra 
(1784-1859), skladateľa, diri
genta a vynikajúceho huslistu 
pôsobiaceho dlhé roky v Kas
seli. Súťaž, ktorá sa bude v 
budúcnosti konať každý štvrtý 
rok, uspo,riada Zväz nemeckých 
výrobcov husH spolu s ďalšími 
organizátormi. Okrem výrobcov 
husH bu4ú sítťažiť aj výrobco
via viol a. violončiel. 

Medzinärodná s pevácka súťaž 
Márie Callasovej uskutočni sa 
v dňoch 26. marca - 4. apríla 
1983 v Até•iach. 

Dr. William Lloyd Weber, 
skladateľ, organista a umelec
ký vedúci súboru London Colle
ge of Music a profesor na 
Royal College of Music, zomrel 
nedävno v Londýne vo veku 68 
rokov. 

Popredný nemecký operný 
režisér Giitz Friedrich bol krá
rom Karlom XVI. Gustávom 
Švédskym, vyznamenaný me
dailou za zásluhy o literafúru 
a umenie " I.itteris et Artibus" . 
Od roku 1853 ndeJovanú me
dailu získalo doteraz len nie· 
koľko nešvédskych umelcov -
architekt Le Cot·busier, speváci 
Benjamina Glgli a Elisa6eth 
Schwarzkopfová. 

Štátny filharmonicl,tý or-
chester mesta Hamburg usku
toční v dňoch 1.-20. júna b. r . 
velké koncertné turné po Juž
nej Amerike. Dirigentom všet
kých koncertov búde Aldo Cec
cato. 

Detská opet·a " Pollicino" Han
sa Wernera aenzeho bude mať 
20. júna b. r. vo Viedni svoju 
rakúsku premiéru. 

Státne divadlo v Badene pri
pravuje na 21. mája l983 novú 
inscenáciu opery "Mona Lisa" 
Maxa von Schillingsa. 

V rámci koncertov mesta Gel
senkirchen (NSR) bude v dňoch 

,13.-14. decembra t. r. predve
dené dielo Tadeusza Bairda 
"Canzona". O nemeckú premié· 
ru tohto diela sa pričini ta
moj~i _!'festský orchester, ktorf 
bude dirigovať náš Ondrej Le
nlr d. 



Malá galéria 
husliarov amatérov 

na Slovensku v 20 .. storočí 
IV. 

KOVAés, Zoltán (naroden9 6. l. 1895 
vo Zvolene, zomrel 2. 5. 1962 vo Zvo
lene) je typick9m pr!kladom až neuve
riteľne mnohostranne nadaného jedin· 
ca: rušňovodiča, huslistu a kapelnlka, 
amatérskeho ·husliara a maliara, medzi· 
národne uznávaného šampióna v st,:el~ 
be z malorážky i in9ch pušiek a člena 
rozhodcovsk9ch zborov a nie v posled
nom rade opravár a mnoh9ch druhov hu
dobný_ch näs trojov i zbrani. 

ná. Nesporne patril medzi najnadanej
š!ch i najplodnejšich husliarov-amatérov 
na Slovensku. Jedny jeho husle z ro
ku 1949 sú majetkom 'Slovenského ná
rodnéiJO múzea v Bratislave. 

KUNA, Ján (naroden9 5. ~- 1914 v Ru
žomberku ) mal int!mny vzťah k drevu a 
k hus liam už od detstva. Jeho otec bol 
t esárom, v rodičovskom dome bola hoj
nosť javorového 1 smre!<avého dreva a 
mal aj vlastné husle. Malý Jal).ko na nich 
hrával, no nepáčil sa mu Ich škrlpfav9 
zvuk. Azda už vtedy st zaumienil, že sl 
raz zhotov! ovela lepšie. Po skončen! 
meštianky· si mal vybrať remeslo; naj-

menej známych husľových modeloch, v 
súčasnosti pracuje už podla vlastného. 
V rámci akustických pokusov zhotovil 
,.roletové husle" (s vln ovite Opracovaný· 
mi xezonančnými doskami p. a.) ; nic
ktoré nástroje vyzdobil kvetinovými i 
r ôznymi inými drevenými Intarziami. 

Roku ~976 usporiadal v Ružomberku 
pozoruhodnú výstavu "technickej stavby 
husfov9ch nástrojov", na ktorej názorne 
prezentoval svoju celú vyše 30-ročnú · 
husllarsku činnosť. Jej poslan!m bolo -
podla Jeho vlastných slov - pritiahnuť 
mladých ludt k fudovej umeleckej tvorbe 
a oživiť vymierajúcu trad!clu husliar -

Prvé polovičné husle dostal od matky 
ako päfročn9 a odvtedy sa na nicll usi· 
lovne učil hrať. Hoci ho nesporné na
danie predurčovalo na profesionálnu hu
dobn!cku dráhu, vybral si '{ t om čase vy
soko vážené povolanie rušňovodiča. Vie
dol vlaj{y po celom Horehroni i Gemeri, 
vo voln9ch chvllach maroval olejové ob· 
razy ( namaloval ich vyše sto) a hral 
vo vlastnej železničiarskej ludovej ka_. 
pele ako primáš. Našiel sl čas aj pre 
ďalšiu vášeií - strelné zbrane. 

Zultán Kovács so svojimi nástrojmi a streleckými trofejami. Zoltá n Kovács so svojou že!ezničiarskou kapelou (Strojvodič· 
ský domov vo Zvolene, asi 1935). 

Kunove súfažné husle z roku 1979. 
Snimky: arch!v autora š túdie 

V roku 1930 mu ponú.kol známy zvo
lenský cigánsky primáš Buday na pre
daj krásne javorové drevo. Vraj by boli 
z n eho znamenité husle. V tej chv!ll 
skrsla v rušňovodičovi myšlienka, že si 
ich zhotov! sám. Vo všetkom agiln9 a 
konzekventný, čoskoro premenil myšlien
ku n a čln. Obtednal si odborné ča"so
pisy a knihy lZ cudziny, hus liarske ná · 
činte z Lubov a hoci manželka nesú
hlasila, prerobil k·uchyňu v pyte na l)us
Uarsku dielňu. Naiprv začal podla lite
ratúry opravovať husle miestnym i oko
litým hudobn!kom, ktorých bolo vo zvo
len~. ·ô~tve i Očovej neilrekom. Javo
rové drevo kupoval na Horehron! od Cer
ven!lj Skaly až po Cierny Ba log, smre
k ové z!skaval zo starých k ostoln9ch la
víc vo Zvolene, v Banskej Bystrici 1 
Brezne. Ako "cestujúci" husliar mal dob
rý prehlad po celo_m st rednom Sloven
sku. Chýbal mu už len kvalitný hus
ltarsky lak, na ktorého pr!pravu sa spo
Jil SQ zvolenským le_kárntkom Rudolfom 
Manderl!kom. Odvtedy sa obaja nadšen
ci zahlbll1 do tajomnej husliarskej alchý· 
mte a výsledkom ich dl~oročných sna
žen! bol vskutku prvotriedny olejový lak. 
Zlal, jeho zloženie do smrti nikomu. ne
prezradll1. Nazva!l ho jantárovým. 

Svoje prvé husle zhotovil Z. Kovács 
už v roku 1930, no predbežne len expe
r imentoval s rôznymi modelmi, veJkos
fami, rezonančným drevom a lakmi. Do 
roku 1932 zhotovil dvanástoro liusiel a 

Husliarska hoblica Jána Kunu. 

jednu vlQlu. Až v tomto roku začal svo
je nástroje označovať aj opusovýml č!s· 
lami, no nie všetky a velmi nedôsledne. 
(Podla vlastných záznamov zhotovil do 
r. 1939 desať opusovan9Ch a šesť neopu
sovaných hus i ef. ) 

Rok 1930 bol aj po inej stránke medz
níkový v život e zvolenského rušňovodt· 
ča. Zúčastnil sa vtedy na svojich prv9ch 
verejných pretekoch v športovej streľbe 
z malqrážky na Sliači a vyhral prvú ce
nu. Odvtedy sa pravidelne zúčastňoval 
na mnohých rôznych streleckých prete
koch po cel ej republike a odniesol sl 
veľa cien a trofej!. Neskôr - už ako 
uznávan9 sampión - sa stal členom a 
predsedom rozhodcovských zborov. Táto 
vá~ei1 prešla aj na jeho manželku J sy
na a Kovácsovci cestúvali ako úspešn! 
špor tov! strelci na preteky spolu. 

Zdá sa, že ťažiskom husliarskej čin
nosti Z. Kovácsa v rokoch 1939- 1945 bo
lo opravárstvo, hoci i v tomto období 
vzniklo viac nových nástrojov. Neopra
vova l iba všetky _druhy sláčikových ná· 
strojov vrátane kontrabasov, a le aj gi
tary, h armoniky a klarinety. Okrem hus
llurskej dielne mal aj vlastnú zbro jár
s im dieli'tu, v ktorej práve tak usilovne 
opravoval a udržiaval rôzne ručné strel· 
né zbrane. Rozumel rovnako dobre dre
vu 1 Železu. 

Túto činnosť ešte viac vystupňoval po 
odchode na dôchodok (r. 1945 ) a vy
konáv!ll ju nepretržite takmer do smr
ti. Hudobné nástroje aj predával, vymle-
i'la l a požičiaval. .. 

Zoltán Kovács zhotovil v rokoch 1930 
až 1959 asi 82. hus i el (z nich t ro je vy
zdobli obrázkov9mi figurálnymi dreven9· 
mt Intarziami), pätoro vial a dve violon
čelá podla Magginiho, Stradtvariho, 
Guarneriho, Stainerovho a T!_llrovho mo
delu. Spracúval velmi dobré rezonanč
né drevo a použtval liehový poloolejový 
i mäkký olejový lak žltej, červenozlato
hnedej, červenej, mah,agónovej a naj
mä jantárovej farby. Do svojich nástro
jov l epil tri druhy nálepiek, z ktorých 
posledný pouŽíval dvojmo (druhú l epil 
na ravý vrchný lub ). Okrem mena obsa
hovali miesto a rok vzniku, väčšinou aj 
čísla opusov. Niekedy použ!val a j vy
palovacle a gumové pečiatky. Jeho ná· 
stro je väčšinou .- dobre zneli a mali preto 
zaslúženú povesť. Hrali n_a nich nielen 
okolit! slávni primáš! a hudobn!ci (Ri· 
naldo Olah, Rudolf Dombi, Gejza Vllrlls, 
Gašpa rove! a lni), ale aj učltelta hudby 
(napr. Júllus Kontšek a Ján Fraňo) a žia· 
cl rudov9ch škôl umenia. Bohaľir a rôz· 
norodá husllarska činnost Z. Kovács.a 
mala pre hudobný život celého zvolen
ského okresu dôležitý význam, nebola 

· podnes náležite zhodnotená ant ocene-

)án Kuna na svojej husliarskej výstave v Ružomberku. 

prv nastúpil za uč1'ía k bezvýznamnému 
husliarovi v Krasltciach. Táto práca sa 
mu však v tom čase ešte nepozdávala , 
preto už po šiestich týždňoch opustil 
majstra a išiel sa učiť za hollča. Po vy
učení skončil ešte dvojročnú obchodnú 
školu, no pracoval ako holič až do ro
ku 1940. Na vojenskom cvičení {1937) 
sa náhodou stretol s ďalším kraslickým 
husliarom, k tor9 v ňom opäť vzbudil zá
ujem o husliarčimi a dal mu aj nové 
skromné remeselné základy. Bolo to však 
velmi málo, bolo potrebné_ sa ďalej vzde
lávať. Už ako bankov9 ~radn!k v Ru
žomber~u sa učil hrať na husliach a keď 
počul a videl obrovský r ozdlel _medzi zvu
kov9mi i vizuálnymi vlastnosťami prvo· 
triednych majstrovských husieľ a vlast
n9mi, rozhodol sa zhotoviť svoj prv9 ná · 
stroj. pokončil ho roku 1944 a ako sám 
hovor!, jeho prvé husle mal! dosť nedos
tatkov, ale hrali lepšie ako otcove. 

Nasledovalt roky štúdia odbornej lite
ratúry, zháňanie a výroba_ potrebného 

, huslla rskeho náčinia, konzultácie s hus
liarmi O. J. Wilmannom, K. Nosál om, n o 
1 s P. Sp!dlen_om v Prahe. javorové 
drevo sl zadovážil z blizkej Ľubochnian
skej doliny, smrekové zo 400- ročných 
kostolných lav lc z ·dnes už · zatopenej 
Liptovskej Sielnlce. Zoznámll sa s hus
llarom-amfilté.rom I. Marlakom, k torý mu 
dal šablóny husrov9ch modelov A. Stra
dlvariho, podl a k torých začal zhotovovať 
svoje dalšie husle. 

Já n Kuna sa vlastnou húževnatosťou a 
usilovnosťou postupne dopracoval k po· 
zoruhodným amatérskym husliarskym 
výsledkom, :zmesúcim po viacer9ch strán· 
kach aj profesionálne kritériá { napri
klad zvukové vlastnosti, pekne hlboko 
rezané slimáky, čisto vkladané tenké 
ozdobné pá~lky, kvalitný olejový lak). 
Okrem Stradivariho siahol aj po iných, 

s tva na Slovensku. Výstava vzbudila za
slúžený záujem i ohlas. Hoci trvala iba 
týždeň, navštívilo ju okolo 1300 záujem
cov z cele j ČSSR, referovalo sa o nej v 
tlači , mala svoj šot a j v televízii. 

Po odchode na dôchodok sa venuj e 
J. Kuna výlučne husllarstvu. Pracuje vo 
svojom byte v Likavke pri Ružomberku, 
doposiaľ zhotovil 23 husi eľ a dve violy. 
Hrajú na nich profesionálni 1 amatérski 
hudobn!cl, poslucháči žilinského konzer
vatória l žiaci rôznych ĽSU. Spracúva 
velmi kvalitné rezonančné drevo (naj
mä smrekové] , ktorého štruk túra pekn e 
vyniká n ad efektnými prlehladn9mi 19· 
kov9ml nátermi zla tožltej, jantárove j a 
červenozlatožltej farby. Sú v9sledkom 
dlhoročného trpezlivého experimentova
nia. Korpusy nástrojov s~ čisto modelo
vané, majú takmer . ploché okraje a ten
ké predfžené rožky. S oblubou vyrezáva 
vlastné, svojsky umelecky zdobené ko
bylky, do ktorých vyparuje svoje meno. 
Do vlastnoručne zhotovených nástrojov 
lep! tl ačené nálepky (v obdlžnikovom 
koso zrezan om rámečku) so štvorriad· 
kovým textom: Ján Kun a, Ľud. umelec 
husliar, Likavka, vyrobené v r. 19 .. 

Ako opravár a úd ržbár strunových hu
dobn9ch nástrojov poskytuje pri súčas
nom nedostatku profesionálnych huslia
rov cenné služby mno-h9m milovníkom 
huslov9ch nástrojov v Stredoslovenskom 
kraji. Všetky opravované nás~roje po
zorne š tuduje, spolupracu je s významnej
šími súčasnými amatérmi na Sloven.~u. 
uč! sa pri každej prHežitosti. Roku 1980 
bol Ján Kuna odmen en9 na Súťaži výrob
cov ľudov9ch hudobných nástrojov v 
Detve za husle Cenou dr. L. Lenga. Jie
to husle a jedna viola sú majetkom Slo· 
venského národného múzea v Bratislave. 

MIKUi.Aš KREŠAK 
(Pokračovanie l 
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f • 
klavirista a pedagóg 

H•,unenné, dnes rýchlo sa rozvíjajúce 
centrllm najvýchodnejšieho okres u na
~.ej republiky, bolo ešte v minulom sto
Í'očl a začiatkom nášho storočia stredis
kom jednej z najzaostalej~lcb oblasti, v 
ktorej nebol nijaký priemysel, iba zasta
ralá poľnohospodárska výroba_ Dejiny 
tohto donedávna ešte mestečka boli sice 
bohaté, ale historicky významných uda
losti v jeho hudobnom živote sa obja
vilo iba pomenej. Dľ\a 4. novembra 1882 
sa v Humennom narodil Stefan Thomán, 
žiak Ferencza Liszta, vynikajúci peda
góg a interpret komornej hudby. The
mán, syn lekára miestnej nemocnice, po

,chádzal z rodiny, v živote ktoreJ mala 
hudba dominujúce miesto. Matka hrala 
dobre na klavfri, otec sice nehral na · 
žiadnom nástro ji , ale mal tak rád hud
bu, že počas štúdia na mediclne utrácal 
celé svoje vreckové na vstupné na kon
certy. U mladého Thomána sa ·veľmi za
yčasu prejavil hudobný talent, lenže vte .. 
daj~le podmienky v mestečku boli z hľa
diska vyučovania hudby veľmi skromné. 
Hudobnú pedagogiku "reprezentoval" je
dine organista Ján Punday, ktorý obo
známil mladého Thomána so základmi 
h udobne j teórie. Tliomán bol veľmi us!-
1ovným žiakom, ale čoskoro prerástol 
svojho učiteľa, t akže za ďalšlm hudob
ným vzdelanlm musel !st do Kašle, kde 
sa ho ujal Karel Hoditz, tamojšl český 
dirigent a organista. Pritom študoval na 
gymnáziu_ Po maturite začal štud~vať 
medic!nu vo Viedni, kde sa však dlho 
nezdržal a odišiel do Budapešti študo
vať právo. No najradšej by bol vymenil 
paragrafy za husľové kfúče a naďalej 
sa hudobne vzdeläval. Chcel sa stať po
slucháčom Hudobnej akadémie, ale ho 
neprijal!. Pri prijlmaclch skúškach bo
li v komisii Július Erkel ( br.at Feren
ca Erkela), Henrik Gobbi a Alexander 
Nlkollts. Thomán im predviedol operné 
diela a salónny repertoár, čo sa naučil 
u svojho učiteľa. Vtedy ešte nepoznal 
Haydna, Mozarta a diela dalš!ch skla
dateľov vážne j hudby, hoci každé Jemu 
neznáme dielo dokázal zahrať pr ima vts
ta a táto schopnosť mu zos·tala po celý 
žt.vot oporou. No nepr ijali ho. Nevzdal su. 
však; kým sa mu neskôr predsa len ne
vyhovelo, . ,al.e až .na_ prlhovor numen,ské
ho zemepána grófa Aladára Andrássy
ho. Oď roku 1882 ho už učil l a ko ZO 
ročného) sám Ferenc Erkel, rtaditer Hu
dobnej akadémie. V hre na klavlri po
kračoval Thomán neuveriteľne rýchlo a 
od Erkela sa dostal k Ferencovl Lisztovl, 
ktorý si žiakov vyberal vždy zo 4. roč
nika. 

Pr~ prijlmanf žiakov sa Lis_~t. _ obvykle 
každého opýtal, odkiaľ pochádza, aké 
má z!íujmy a plány, u koho sa začal hu
dobne vzdelávať atď. Tak tomu bolo aj u 
Thomána. ))alej mu dal zahrať Beetho·ve
novo dielo. Liszt h o bez pripomienok po
č(IVal , ale za chviľu h o pri hran! pre
ruš il a s úsmevom sa spýtal, v ak om 
"košickom vydani" skladbu zahra l, uka
zujúc pritom na noty, kde Thomán za
h ra l iný tón n ež bol v notovom zázna
me. 

In • memoriam 

Thomán sa sta·] jedným z obľúbených 
žiakov Liszta. S Lisztom ho spájala ok
·rern spoločného záujmu - hudby - aj 
humánnosť názorov, dobrosrdečnosť a 
snaha, ktorými nabádali svojich žiakov 
k šľachetným činom, obaja boli ochotní 
pomôcť v prfpade potreby kedykoľvek. 
Thomána už ako 28 - ročného v roku Í888 
vymenovali za riadneho profesora Hu
dobnej akadémie, na ktorej potom pô'
sobil 18 rokov až do roku 1906. Vy
choval veľa významných hudobníkov, 
medzi jeho žiakov patrili: Béla B.artók, 
Ernt\ Dohnányi, Keéri -Szántó, Arnold Szé
kely, Béla Várkonyi, Akos Buttykay, Jó
zsef Thoma, Gizella Grossová Ernt\ Linz 
Frigyes. Reiner, István EngeJ , Imre Un: 
gár a ďalší. 

Najvzácnejšf dar Lisztovej vyučovac;;e j 
metódy - pochopenie citov a myšlie
nok tvorcu (jiela pri zachovani virtuóznej 
hry . ::- si Thomán úspešne osvojil pri 
štúdiách hry na klavlri. Liszt .aj Thomán 
viedli žiakov predovšetkým k pochope
niu hudby, k tomu, aby nechali na seba 
hudbu pôsobiť, aby porozumeli a precl
tili dielo pri samozrejmom zvládnuti 
technicke j stránky. 

Thomán nebol iba hudobn ým pedagó
gom, ale aj skladateľom a interpretom 
komornej hudby. Okrem toho 27 rokov 
prispieval hudobnými kr!tik.ami do via
cerých časopisov ( Napk elet, Új Nemze
clék a i.). Bol a utorom niekoľkých pub
likácii, k najvýjznamnejšfm patr! "Bee
thovenov život a dielo" (Beethoven éJe
tP. és mííve i), vydané v r. 1921 a 1927, 
dalej "Haydnov život a die lo" (Haydn 
élete és míívei ), vydané v r. 1922. S 
Arpádom Szendym položili základy ·me
todiky vyučovania na Hudobnej a kadé
mii v Budapešti. V tejto činnosti ·sa k" 
nim pridruží! Koloman Chován. Thomá n 
spracoval v siedmi~h zväzkoci] na jdôl e
žitejšie cvičeni a, ktoré obsahovali zá
kladné znalos ti virtuózn e j hry. Szendy 
vydal inštrukcie pre etudy [ Czerny, Cr a
mer, C!ementi, Ch opin ]. Chován zostavil 
prvú maďarskú "Hudobnú školu pre za
čiatočnlkov". Thománova pedagogická 
činnosť bola ni elen rozsiah la, al e bola 
aj nfl príkladn e) odbornej úrovni. 

Bartók na písal o Thománovi v Zen ei 
Szemle· " (V" roku 1927j okrem ·iného, že 
jeho pedagogická činnosť sa nekončila 
v priestoroch Hudobnej akadémie. Bol 
ochrancom a podporovateľom svojich žia
kov aj v mimoškols kom živ_ote. Cas to im 
požičiaval svoje cenné knihy, hlavne ži
votopisy hudobných skladateľov . Thomán 
napriklad sprostredkoval, aby . Bartók 
dostal štip.endium vo výš ke 800 forin
tov. Thomán bol totiž v komisii a odpo
ru čil Bartóka, svo jho žia ka, na z!ska
'nie štipendia. V li ste matke 23. marca 
1903 p!še Bartók , že dost al kožuch ako 
dar od Thomána. Ba rtók plsal ešte Q1 
Thománovi aj vo svojom breviäri (Bar
tók brevlárum, 1927], ktorý zostav il a 
vydal József Újfalussy ( Budapešť, 1958 ). 
O Thománovi písali aj ďalš! súčasníci 
a neskorši publicisti: 

Ivan Engel: Thomán István ( Crescen
do, 1926, č . 4]. 

1915- 1982_ Tieto roky ohraničuj ú život jednej z le
giend operného neba súčasnosti - talians keho tenoris
tu Maria DEL MONACA. Ako Mascagniho Turiddu vstúpil 
na operné javisko t esne pred druhou svetovou vojnou, 
v roku 1939 v Pesare - jeho pos ledné predstavenia 
zažili na talianskych javiskách začta.tkom sedemdesia
tych rokov ešte na~i štipendisti z najmladšej gen erá
cie.· Takmer tridsať rokov sedel na tróne kráľa tenoris
tov, úspešne odräžajúc amblcle mladš!ch kol egov. s is1ou 
dávkou zjednodušenia - v umení naoza j ťažko možno 
robiť "rebrlčky" - dá s a povedať, že ak začiatkom Sito· 
račia vládol tenoristom Enrica Caruso, v medzivojno
vom obdob! Benjamina Gigľi, .tak po roku 1945 priŠla 
é ra del Monaca_ Od Glgliho v podstate lyrického a vý
razovo na h ranicu únosnosti dovedeného sentimentálne· 
ho prejavu sa l!šll pritom takmer vo všetkom. Viac 
spoločného mal rozhodne s ve1kým Neapolltánom. Pre
dovšetkým atletický tenor, ozvučovaný s enormným fy
zickým nasaden!m, žulovo pevne a ve1koryso klenutý, 
stavajúc! grandiózne oblúky !l nerozme!ňujúci sa v pre
sile dynamických nuansl. Napriek všetkým zdaniam 
o maximalis tickom exploatovanť .hlasového orgánu bol 
Monacov tenor plnohodnotne životný takmer do ~est
desiatky, hoci len titanský p!}rt Verdiho Othella spieval 
viac než štyristokrát.l Z fyzického nasadenia a údernosti 
tónu - a zo svojskej, doomatickej predsrtavy operných 
charakterov - prýšt!la primárna a neopakovateľná ex
presivita Monacovho vokálneho výrazu. Jeho materiá l 
očarúva] bronzovým, tmavým, les~om. Bol .. pravým dra
ml;ltiCkým tenorom talianskeh o typu akých dnes niet, 
hlas verkého rozsahu, rovnako sugesUvny v mužných, 
barytonálne znejúc-Ich hlbkac!J. l v svietivých trojčiar
kových C. A tak aj v et~pe, ked kládol váhu na kreácie 
hrdinských partU z rodu Othella, čl Samsona , dokázal 
odspievať Manricovu strettu v originálne j C-durovej tó
nine! 

Stefan Thomán, snlmka asi z roku 1930. 

Aurel Varannai: Egy nagy magyár zon
goratanftó Thomán István Llszt näven
déke es Bartók mestere ( Muzsika , 1959, 
č. 12 ). - Veľký maďarský klavírny pe· 
dagóg Stefa n Thomán, Lisz.tov žiak u 
Bartókov majs.ter. 

Viktor Papp: Liszt élí:í \TIBgyar t anitvá
nyai (Dant e, Budapešť, 1936, str. 171-
188 ]. - :Zijúci Lisztovi žiaci. 

Artur S"oms.s ich zaznamenal o Thomá
novi zau jlmavú epizódku [ Muzsika, Bu
dapešť, i929, l. ročn fk ]. Th o mán by bol 
veľmi t•äd privrtal Ferenca Liszta vo 
svojom súkromi, býval však skromne so 
svojim ·spolužiakom v dvoch malých 
miestnostiach níz-keho domčeka oproti 
Hudobnej akadémii na Sugár (It v Bu
dapešti. Požiada l o sprostredko·vanie svo· 
ju dobrú známu Linu Schmalhausenovú, 
k torá bola poslednou Lis ztovou priat eľ
k ou. V očakávaný večer uvoľnil Thomá· 
nov spolubývajúci a j svoju miestnosť a 
tak mal Thomán k ·dispozic ii okrem "pd
jfmacieho salóna a klavl rnE)hO štúdia" 
aj " jedá!e1"í. ". Thomán dopredu objednal 
večeru a vzrušene očakával pr lchod h os
ti. Liszt p ri ši~! presne, po krátke L chvíli 
si sadol ku klavf ru , ktorý mal Th omán 
l en prenajatý, a zahral niekoľko va riá
cii. :Na záver prí jemnej návštevy daro
val Liszt hostiteľovi svoju fotografiu s 
venovaním: š tefa novi Thománovi, kraja
novi a umel covi z priateľstva Ferenc 
Lis'z t. 

Thomán často koncertoval mTmo Uhor
sk a, vačšinou v Nemecku, Taliansku a 
Turecku_ Liszt ho bräval so sebou do 
Ríma, Bayreuthu, Weimaru a Inde_ . 

Pre Th omán'a sa stal pamätným medz
n!kom koncert ohlásený na 11. ma rca 
1886 v Mestskom kasíne na Sugár út 
v Budapešt i, na ktorom sa zúčastnil aj 
sám Liszt. Th omán mal však pred kon
cer tom takú t rému, že chcel koncert od
ri e knuť, ale Liszt mu povedal po fran
cúzsky: "Je vous mets l EJ. plstolet sur 
l a gorge". ( Keď. nebudete hrať, prinútim 
vás pi štoľou .) Koncert sa uskutočnil, 
Liszt sedel v prvom rade a oduševne
ne tlieskal. Pre Thomána bola Lisztova 
prítomnosť veľkým vyznamenanrm, l ebo 
Liszt mal už pred dvoma_ dňami odces
tova ť a v Buda peŠti sa zdrža l len kvôli 
jeh o koncertu . Po koncert e išiel pr ia mo 
na stanicu, vyp revádzaný Th ománom a 
niekofkými ďalšími žiakmi. Vt edy sa 
Liszt lúčil s Budapešťou naposledy, le
bo v Jete ( r. 1886 ) zomrel. Th omán bol 
aj pri jeho smrt elnom lôžku. 

Thomána uznáva li a j ako populárne
ho interpreta komornej hudby. V no
vinách pls.a li o každom jeho vystúpen! 
v super latívoch. Nepat ril len k výbor
ným reprezentantonľ Lisztove j klavírnej 
školy, a le aj k známym klaviristom kon
ca minulého .a prve j polovice nášho sto
ročia. O tom svedč ia aj jeho vyzname
nania , o. i. rad Medsidje (Carihrad 18!!6 1 
u rad Krfža za zásluhy ( 1933 ]. V Cari
hrade k~;>ncer tova l aj s viol ončel istom 
Davidom Popperom. 

Pri koncer tných cestách mimo vlasti 
očarúval ho svojráz a spôsob života nav
štrvených krajin. Napriek tomu sa ne
p restával aili vo vzdialene j cudzine, kde 
sa častokrát zdržiaval, zau j f mať o život 
a udalosti v rodnej kra jin e.' Ani vzdia
l en osť, ani čas n edokázali spretŕhať puto 
jeh o du~ev~ého a citového spojenia s 
domovom, kcte vyrástol, prežil mladosť 
a kde sa začal pripravova ť na svo je ne
skoršie ve rejné účinkovani e. Rád sa ·vra
cal tam, qdk i aľ si pri niesol nadanie, 
ktoré s ice rozvíjal v Buda pešt i, ale ko
rene svojich s chopnos t! videl vo svojom 
rodnom kra ji, ktorý mu bol aj trvalým 
zdrojom inšp irácie. Každú sezónu kon 
certoval v Košic iach a navštlvll svoje 
s ta ré pôsobisk o. Celý život bol skrom
ným človekom, nik dy nevystupoval pre
to, aby vynikol, motiváciou jeho člnov 
mu bola s luž ba vyššfm umeleckým záu j
mom. Jeho životná púť naplnená kon
certnou a pedagogickou č i nnosťou sa 
uzavrela 22. 9_ 1940 v Budapešt i. 

:Ziaľ, mnohé uda.losti z jeho úč inkova
nia a rodinného života sú ešt e pravde
podobne ukryté v archívoch. Vieme len, 
že h udobné nadanie mala a j jeho dcéra 
Mária ( 1909-1948], ktorá ako huslis tka 
bola žiačkou Hubaya , Vécseya, F leschu a 
Almy Moodie. 

Hudobný život v Humennom v pos led
ných dvoch d esaťročiach ve ľm i ožil -
ako uvádza a j Pa mätnica, vydaná pri 
pr!ležitosti 20- ročného jubilea Hudob
ných ja r! a súČiišne 20- ročného jubileu 
Kruhu pri at eľov hudby (1981 ). Toto veľ· 
mi aktívne a úspešné združenie humen 
s kých mil ovníkov hudby - pôsobiace v 
podmienkach socialis tick e j spoločnost i, 

ktorä všemožne podporu je rozvoj ku l· 
túry a j mimo h lavných cen tie r - sa, 
pri činilo okrem iného ti ež o to, že dnes 
sa tu kona jú koncer ty tak domácich, ako 
za hraničných umelcov. Napr iek tomu, že 
hudob né podu jutia sú pravid elnou sú
časťou kultúrneho života v Humennom, 
nebolo meno Stefana Thomána spomenu
té pri žiadn ej huČl obne j akci!. Niet sa 
čomu diviť, veď archívne zázn amy a do
kumentačné fondy _sa pričinenlm oboch 
svetových _yo jen jedna k roztratil i, jed
nak mnohé z nich zničili. Thomá nov 
rodný dom, ktorý ·vôi:Jec n ebol označený 
pamätnou tabuľou, ustúpil nove j výstav
be a ocitli sme sa blízk o t oho, že na 
meno tohto význ amn ého h umenského ro
däka sa takmer zabudlo. 

Niekoľko sporad ických údajov, ktoré 
sa ml podarilo zozbierať zo živo ta Ste
fana Thomá na, by malo by ť výzvou pri 
prílež itosti 120. výročia jeho narodenia 
napr iklad k t omu, aby sa po 11om pome
n ovala v Humennom aspof1 niektorá uli
ca. Nazdávam sa, že kultúra a h umá n
.nosť myslenia a ~el ož iv o,tné diel o, ktoré-
ho pedagogická stránka je ešte a j dnes 
aktuá lna, däva jú na moju otázku jedno
značnú odpoveď: Stefan Thomán s i . za
slúži, aby naňho východoslovenská hu
dobná v e rej nos ť n ezabud la. 

GIZELA PE TRAS OV A 

His torickú h odnotu preds·tavuje predovšetkým Mona
cov Ot hell o. Možno od čias To magna nezaznel t ento 
verdiovský hrdin a v strhu júcejšej interpretáci i! Teno
rista "skôr s postavou pážaťa " vymodelova l člro vo
ká lnymi prostriedkami skutočne titans ký shakespearov
ský charak ter : dn o z(lfa lstva ba rytonálou fa rbou, výbu
chy zhubnej vášne zvukovou silou a lesko m vysokej 
pol ohy. Na rozdiel od všetkých Othellov, čo prišli po 
!10m , nemusel siahať k "cnosti z núdze" a spoliehať 
n a vokálne bBTbarizmy "v s lttžbe výrazu" . Dokázal dra
mat icky strhnúť bez toho, že by sa prehrešoval voči 
ideälu vokáln ej krásy a elegancie. 

Verdiho Radames, Manrico, Alvaro , Belliniho Poll!one, 
Poncchiel!ih o Enzo, Pucciniho des Grleux, Cavaradossi, 
Dick Johnson a Kalaf našli v Monacovi ideá lneho inter
preta. A hneď vedľa Othella t reba postaviť inú, doposiaľ 
neprekona teinú .kreáciu - G!ordanovh o André Chéríte
r a. Byt ostná Inklinácia k veristickému štýlu našla odr az 
v Monacovom klasick om Can! ovi z Komediantov, ale · aj 
v operách na svetových javis kách menej preferovaných 
- v Maur!ctovi z Cileovej Adria ny Lecouvreur a v Pao·
lovi zo Zandonatovej pozdnoveristickej Fran ces ky da 
Rimini. z oblasti f r ancúzskej klasickej literatúry bol 
skvelým Saint-Sa!!nsovým Samsonom a Bizetovým Do
nom Josém. Spieval ho v p!Hdesiat omdevlatom aj v Mos
kve, o.tvor!l brány k medzinárodnej kar iér e Irine Archl 
povovej a v roku 1980 udelili mu Rad Vladim!ra I!jič a 
Lenina. A na záver ~,tariéry , potom, čo so s vojou prl
sl ovečnou vitalitou udrazll úd.el inva lida, ktorý . mu hro
zil po automobilovej nehode, vyzva l n a súbo j wagne
riánov svoj!m Lohe.ngrlnom a Siegmundom. 

Ak raz za sto, dvest o alebo viac r okov - za predpo
kladu, že opera bude ešte žlť --::. pristúpi niekto k his 
torickej práci o dejinách operného spevu, bude musieť 
pri mapovani prvej polovice 20. storočia medzi tenoris
taml na prvom mieste spomenúť meno Monacovo. Mona
co je monument, nepodlieh ajúc i času - ako umelecká 
osobnost, a ko hlasový fen omén l ai<o interpretačný mo
del. Ch ýbalo niek omu v jeh o prejave viacej poltónov? -
Michelangelo sa ti ež n ebabral s det ailami! 

JAROSLAV BLAHO 


