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Slávnostné otvorenie Bratislavských hudobných slávností 1983 

Primaciálny palác, tradičné miesto slávnostného otváracieho ceremoniálu Bratislav· 
Ňfoh hudobných alhooetl. 

V piatok 30. septembra, v predvečer 
Medzinárodného dňa hudby, otvorili v 
hlavoom meste SSR Bratl.slavské hudob· 
né slávnosti 1983, nad ktor9ml prevza· 
la záštitu vláda SSR. Na slávnostnom ce
remonlál1 19. ročn!ka festivalu v Zrkad· 
!ovej sieni P.rlmaclálneho paláca prlvl· 
tal predseda festivalového v9bol'u zaslú· 
žllý umelec Juraj Ha.luzlck9 ·podpredse· 
du SNR Jozefa Poláka, tajomn!ka MV 
KSS v Bratislave Františka Pallera, prvé· 
ho námestnlka ministra kultúry SSR zas
lúžilého umelca P.twla Koyša. námestnl· 
ka 'PrlmátJOra hlavného mesta SSR v Bra· 
tis lave doc. dr. Pavla Kováča, CSc., pred
stavltefov konzulátnych úradov v Brati
slave a ďalš!C'h hosti. Vo svojom otvá· 
racom prlhovore pripomenul, že hlav
n9m dramaturglck9m akcentom tohto· 
ročného festivalu je 35. v9ročle februá· 
rového v!fazstva pracujúceho rudu a je
h0 lnšptrujúcl vplyv na rozvoj sloven· 
ske j hudobne1 kultQry. Oalej upozornil 
.na <dominantné podujatia festivalu, kto
r9mi s ú tohto roku Medzinárodná trlbú· 
na mlad9ch Jnterpret<>v a rad koncer
tov, '!la ktor9ch budú pripomermté okrúh· 
le ~ročla v9znamn~ch hudobn9ch tvor· 
r.ov - F-rescobaldlho, Ra meaua, Coupe· 

rlna, Wagnera, BorodLna, Brahmsa, We
berna, Britteoo, najmä však 75. naro
deniny národného umelca Eugena Su
choňa a 100. v9ročle narodenia hudob· · 
ného skl.adatefoa, klaviristu a pedagóga 
Frica Kafendu. Aj tohto roku programo· 
vá skladba festivalu jasne naznaču je, že 
BHS sú pr.edovšetkým národn9m festi · 
valom, prezentu júc!.m najmä domáce hod· 
noty. Ná.rodn9 charft'kter 19. ročnf·ka BHS 
je zd0raznen9 premiérou novej opery ná· 
rodného umelca Jána Cikkera Obliehanie 
By&trlce, zaraden!m vtacer9ch diel toh· 
toroČin9ch n ašich )ubllam.tov - národ· 
ného umelca Eugena Suchoňa, zaslúžilé · 
ho umelca La:dlslava Holoubk.a a prof. 
dr. Jozefa Kresánka, DrSc .. ako 1 tvor· 
bou ďalšieh deviatich s lovensk9oh skla· 
da1efov. 

Slávnostný otváracl prejav predniesol 
prvf n6mestnlk ministra kultúry SSR 
zaslúlllf umelec Pavol Koyil. Vo svojom 
prejave ocenil najmä skutoi!nost', le na 
tohtoroi!nom festivale bude výrazoejiiie 
zasttípen6 i!eská tvorba a le väi!ii pries· 
tor sa poskytuje mladej umeleckej ~e

ner6cil, do ktorej vkladáme velké ná· 
deje. 

Ako po minulé roky, aj tohto roku sú· 

časťou slhnostného otvorenia BHS bolo 
odovzdanie výroi!nfch cien za vtznam· 
né hudobné a mulkologlcké diela, ako 
l za lnterpretai!né výkony vytvorené v 
roku 1982. 

Ceny ústredného výboru Zväzu sloven
ských skladatelov za rok 1982 odovzdal 
jeho podpredseda zaslCílllý umelec Milan 
Novák 

v oblasti umeleckých 16nrov hudob~é:·
mu skladatelovl Jljovl Z!Jljenkovl za II. 
klavlrny koncert, ktorým významne pri· 
spel k obohateniu slovenského hudobné· 
ho umenia, 

v oblasti populirnych, zábavných a 
tanei!ných 16nrov hudobnému skladate· 
lovi Ľudovltovl Stanelovl za osobjtnf 
tvorivý a organizátorský prlnos v ob· 
lasU zábaYDej hudby a politickej ples· 
ne, 

v oblasti lnterpretai!nfch výkonov kla· 
viristke Helene G6fforovej za dlhoroi!
né vynikajtíce výkony v odbore komor· 
nej hry a za sCístavné uvádzanie sloven· 
sk e j tvorby, 

v, oblasti muzikológie, kritiky a pub· 
licistiky Jánovi Albrechtovi za publiká
ciu Podoby a premeny barokovej hudby, 
ktorá vyila vo vydavatelstve OPUS. 

Ceny Slovenského hudobného fondu za 
rok 1982 odovzdal predseda SHF zasltí· 
lllý umelec Pavol Bagin 

cenu )Ana Levoslava Bellu skiadatelo· 
vi Jurajovi Benelovi za Tri monódie Sio· 
venskému národnému povstaniu na tex
ty P. O. Hviezdoslava, 

cenu Fricll Kafendu koncertnej umel· 
kyni Anne ZCírikovej za vynikajtícu a 
sústavntí interpretáciu organovej hudby 
doma i v zahranii!i. 

Cestné plakety BHS udelil festivalový 
výbor: 

inl. JCíliusovi Hanusovi, prvému pod· 
predsedovi vlády SSR za viestranntí a 
tíi!inntí podporu pri realizácii kulttírno· 
politického poslania Bratislavských hu· 
doJmých slávnosti, 

zasltílilému umelcovi Jozefovi Kotovi. 
riaditelovi odboru umenia Ministerstva 
kulttíry SSR, za dlhoroi!nú a systematic· 
kú pomoc pri ideovom koncipovani a 
realizécii Bratislavských hudobných sláv· 
nosti, 

zaslúlilému umelcovi Pavlovi Bagino
vi za osobitý prlnos pri dotv6ranl profi
lu BratislavJkých hudobných slávnosti, 

Jaroslavovi Meierovi. iiéfredaktorovi 
Hlavnej redakcie hlavného vysielania Cs. 
televlzie v Bratislave za osobitné záslu· 
hy u demokratizáciu umeleckých poduja· 
Ci Bratislavských hudobných slávnosti. 

Plakety BHS odovzdal predseda festi
valového výboru zasltílilf umelec Juraj 
Haluzický. 

Hudobné vydavatelstvo OPUS udelilo 
Zlaté erby OPUSu v oblasti vážnej bud· 
by 

zaslúlllej umelkyni MagdaU!ne Hajós· 
syovej za mimoriadny umeleckt vtkon 
oa gramofónovej platni: W. A. Mozart -
Koncertné árie a za podiel na 6spelaej 
nahrávke Stabat mater od A. Ovofáka, 

zaslúlllému umelcovi Petrovi Dvorské
mu za mimoriadny umelecký vtkon na 
profilovej platni zo svetovej opernej 
tvorby a za podiel na 6speinej nahráv
ke Stabat mater od A. Ovof6ka, 

V oblasti populárnej hudby 
Miroslavovi 2birkovl za naj6spelnejiiu 

gromofónovtí platňu roku 1982 Sezónne 
lásky, 

v oblasti ludovej hudby 
Malokarpatskej kapele za gramofóno

v6 platňu Hruilkovci na kopci, 
Vfroi!n6 cenu OPUSu udelili dr. Zden· 

kovi Novái!kovi, CSc., za dielo Kapitoly 
z hudobnej estetiky. 

Ceny vyznamenaným odovzdal riaditel 
OPUSu dr. Ivan Stanislav. 

V umeleckej i!asti slhn0$toého otvá
racieho ceremoniálu vystúpil Slovenskf 
komorný orchester, ktorý pod vedenlm 
národného umelca Bohdana Warchala 
predniesol Musicu lstropolltanu, koncert· 
nú predohru pre komornt orchester, op. 
73, od národného umelca Alexandra Moy
zesa a Divertimento pre sl6i!ikový or· 
chester F dur, KZ 138, od Wolfgan~a 
Amadea Mozarta . 

Súčastou otváracieho ceremoniálu bolo 
vystCípenie Slovenského komorného or
chestra s umeleckým vedúcim národným 
umelcom Bohdanom Warchalom. 

Sn!mky: CSTK 

K stému výročiu narodenia FRICA KAFENDU 
S úctou a vážnosťou sl po tieto dni 

pr lpomlname v9znamnú osobnosť hudob· 
ného skladllltefa, pedagóga, koncertného 
umelca a orgnruzátora, nosltela Radu 
prAce. profesora Frica Kafendu. Na 2. no· 
vembra toht-o roku pri-padá sté v9ročie 
jeh o narodenia [zomrel takmer 80- ročn9 

3. septembra 1963 1- Všet.kým, ktor! ho 
poznali, utkv ieva v pa-mäti predovšetk9m 
ako riaditel Hudobne j a dramatickej a·k~
démle a Státneho konzervatória - člo· 
vek dôsto jného vzhfadu, rešpektovan~ 
učltersk9m zborom .a žiac tvom, výrazn9 
typ náročného pedagóga, skromného na 
slovo, ale v podstate dobrosrdečného, v 
kruhu prlatefov a známych vtipn9 spo." 
ločn lk. od ktorého vždy bolo možno po
čuť duchaplnú myšlienku, zlskať pouče· 
nie, námet na zamyslenie, ale a j vkusnú 
anekdohl. Z jeho s lov, myš lienok a člnov 
prevrávali roky skúsenosti. rozh fadenosť, 
jasn~· názor a ochot,a pooodit, pomôcť, 
poslúžiť všetké-mu. čo mohlo prospieť 
dobrému zámer u, ns)mä však rozvoju 
kultúrneho a umeleckého života v medzi · 
voinov9ch rokoch: Bol naoza i takým, 
akého po prvej svetovej vojne potrebo· 

valo formu jOce so s lovenské hudobné 
ško ls tvo a rodloca sa moderná s lovenská 
hudba. 

NA formovoole jeho osobnostného pro· 
fllu a cha rakteru 1o'P l~v olo samotné ro · 
dinné PI'Ostredie, náklonnosť rodičov k 
hudobnosti [otec. mošovsk9 obchodn i k 
so st rlžn9m tovarom hráva l amatérsky 
na husliach, m atka rada spievala ), kto ri 
jed1n ému synovi umMmill zoznamovať sa 
s hroo na hus liach a klavlrl už v det 
sk9ch rokoch. Stúdium na ružomberskom 
gymnáziu a osemročn9 kontakt s tamoj· 
šlm regenschorim a gymnazlá lnym pe· 
dag6gom Josefom Chládkom [pôvodom 
Cec:hom, k1or9 študova l na pražskej or· 
ganove j škole u pnof. Skuherského 1 ma · 
lo pre Kafendov hudo bno-umeleck9 v9· 
vin vefk9 v9znam v tom, že popri účin· 
ko~a ni v žiackom l profesorskom or
ch estri začal a j komponovlél t. Aj keď svo· 
jimi prvotinami splľ\a l Iba pot reby zmno· 
žovunla repertoárov gymnaziá lnych or
ches trov, orientujúcich sa najmä na tzv. 
úžitkovú hudbu. a teda skladby salónne
ho cha rakteru [Polka-mazúr ka D dur, 
Mazúrka As dur, Elzin v al čik , Pochod 

nultunmtov, Pochod G dm. a i. l jedna,ko 
to bola dobrá prl,prava na cibrenie a 
zdokonalovanie hudo bného myslenia a 
zlskava.nle kompozičnej zručnosti. Ako 
interpret však hráva l skla.dby Llszto· 
ve n Chopinove, čo ma·lo kladn ý vplyv 
na znároči'lovanle jeho vlas.tn~ch kom· 
pozlcil. Na pri jlmaclu skúšku na lipskom 
konzen r.atórlu pisal Klavlrnu fa ntáziu 
l &klad bu však nedok ončil 1 a pre or
chester charakt eristickú skladbu Sibal· 
stvá mlad~ch . Túžil st ať sa vojenským 
kapeln !kom. 

Kultúrne p1·ostredie Lipska zo začiat
ku nášho . s t oročia vša k čoskoro zorlen
tGva lo predsav2JaUa mladého a ta lentova
ného žiaka do správnych polôh . Peda· 
gogické osobnosti ako Robert TelchmUl · 
le1·, Sa.Jamon Jadassohn, Emil Paul, Ste
phnn Krehl, Arthur Nlklsch, Hans Sltt, 
Richard Hoffmann a !nl. k·tor i v nemec· 
kom hudobnom živote reprezentovali vel · 
kll mendelssohinovsko-schuma·nnovskC! 
tradlclu, začali Kafendovl utvárať ces· 
tu na poznávanie oza.lstn9ch umeleckých 
hodnôt a ctefov. Aj štúdium na tamoj· 

1 Pokračovanie na 3. st r. ) 



itaccat, 
• DRAMATURGICKt PLÁNY sloven

ských operných, baletných a spevoher
ných súborov pre sezónu 1983-84: 

OPERA SND BRATISLAVA: J. Cikker 
Obliehanie Bystrice. W. A. Moza,rt -
Don Giovanni. P. Mascagni - Sedliac
ka čest a R.· Leoncavallo - Komedianti, 
J. Beneš - Hostina, R. Wagner - Blú
diaci Holanďan, BALET SND: S. Proko
fiev - Márrnotratný syn a l. Stravinskij 
- Svätenie jari, F. Lhotka: Diabol na 
dedine. 

OPERA SD KOSICE: G. Pucclnl 
To-sca , P. I. Cai•kovskll - Eugen One2tn, 
J. Clk~er - Mister Scrooge, F. Lehár -
Cigánska láska. BALET SD KOSICE: Ba
letný večer zostavený z diel G. Mahle
ra, C. Orffa a J. Hatrlka, Večer českých 
a slovenských baletov [ B. Smetana - Z 
českých luhuv a hájov , J. Ma•tuška - V 
slovenskej chs'lúpke + jedna pôvodná 
slovenská skladba l. 

OPERA DJGT BANSKÁ BYSTRICA: G. 
Dontzetli - V!va la mamma, J. Offen
bach - Parlžsky parfum, P. Mascagnl -
Sedliacka čes ť a R. Leoncavallo - Ko
mediant!, N. Ziganov - Musa Dž·alil. 
BALET DJGT BANSKÁ BYSTRICA: O,. Ned
bal - Z rozprávky do rozprávky. 

SPEVOHRA NOVEJ SCf:NY BRATISLA
VA: I. Rybčinskii - V. Il jin: I:ubov Ja
rová, M. Mayerová - T. Andrašovan: 
K1ráf bláznov, J. Strauss: Cigánsky ba
rón [ 01bnovená •premiéra ). 

SPEVOHRA DJZ PRESOV: Z. Marat -
I. Havli'l: Rozprávka môjho života, C. Vl 
laverde - G. Roig: Cecilia Valdés, O. 
Nedba l: Pofská krv. l. Pacanovský -
S. Bunta: Piesei'i svedomia . 

• DRA'MATURGICK'i' PLÁN NÄRODNt
HO DIVAfJLA NA SEZONU i983-84. V 
101. sezóne Národného divadla, ktorá 
bude plne v znamen! znovuotvorenia his
torickej budovy Národného divadla , bu
dú 'Premiérovo uvedené .tieto tituly: 

OPERA: B. Smetana - Libuša a S-rani
bori v Cechách {obe v budove ND l . B. 
Martini\ - Grécke pašie {v budove Sme
tanovho divadla J. J. F. Fischer - COIJ)er
nicus {v budove SD J. J. A. Benda - Pyg
malion {melo dráma l a Walder (v budove 
Novej scény]. BALET: B. MarUni'l - Spa
llček (v budove SD l. J. Pálenlček -
Ky~tce (v budove ND]. 

• STATNA FILHARMONJA V KOSI
CIACH st v koncertne j sezóne 1983-84 
pr ipo.mlna malé jubileum - 15. výro
čie s vojho vznľku. Na začiatku novej 
koncertnej sezóny sa ujal orchestra Stá t
nej filharmónie vo funkcii hlavného d i,
rigenta ná,t·odný umelec Ladislav Slovák. 
z jeho intencii vychádza aj dramatur
gia novej sezóny, ktorá vzala do úvahy 
všetky politJcké a š tátne výročia, ale l 
jubileá s kladaterov a najmä Rok českej 
hudby (19841. ktorý je v ~amaturgil 
zohfadnený väčšlm počt01m tJ.tulov _ kla
sickej a súčasne j českej •tvorby. V se
zóne 1983~84 sa uskutočni a i viacero pre
miér súčasných slovenských autoro'V, naj
mä na koncerte konaného v rá mel Týždi\a 
novej s lovenskej hudobne j tvot~by a v 
priebehu Košickej hudobnej jari l l. sym
fónia jozefa Podprockého, Vyznanie La
dislava Holoubka , Klav!rny _koncern Jo
zefa Grešáka ]. V novej sezóne sa naďalej 
zachováva štruktúra štyroch abonent
ných cyklov, ktorá Sil osvedčila . Velil 
koncertov je opäť venovaných mládeži 
v cy.kle c a dva konce rty pre deti v 
nedeTnom matiné. Pondelkový cyklus D 
je rozdele ný na organový a komorný. 

• IMRICH SZABO, mladý s lovenský 
organis ta, §ti'Pendis ta SHF, tohoročný 
na U ep š! účllstn!k prehliadky mladých 
koncertných umelcov v T·renčianskych 
Tepliciach, zúčastnil sa v septembri na 
medziná rodnej o rganovej súťaži F. Lisz
ta v Buda peš ti. V s ilne j medzinárodnej 
konkure ncii r 36 účastnikov l s a dost.ul 
a ž do flná le a z iska! Cenu mesta Bu
dapešti za najlepšiu interpretáciu súčas
nej hudby. 

• ANTON BALAZ, sólista spevohry No
ve j scény. nositer vyznamenania Za vy
nikajúcu prácu, bol na za čiatku novej di
v.acte lne l sezóny menovnný za no.vého šé· 
ra spevohry Nove j scény v Bratis lave. 
. • GITARISTA VLADIMIR TOMCANYI, 
poslu cháč 6. ročnlka bratisla·vského kon
zel·vató ria z triedy profesora Jozefa 
Zs:tpku, minul oročný lau reát medziná rod
ne j gitarovej súťaže OIRT v Par!ži [ 2. 
miesto]. zaznamenal ďal ši úspech, kt~
.rý svedči o vyni kajúce j úrovni výuky gi 
ta rove j hry na bratis lavskom konzerva · 
tóriu. Na XIV. medziná rodnej súťaží ,.Cit 
ta cti Aless!l.lldria" v Talia ns ku s pomedzi 
29 účastnikov z 11 š tátov Ame riky, Ázi e. 
Eu rópy a Japonska postúpil do finále 
a s tat s a laureátom sútaže. Porota. kto 
re i preds edaii A. Diaz a R. Vida!. lTIU 

udelila diplom za účast vo finále a pla
k etu pre najmladšieho účastnlka. Do fi 
nále pos túpilo 6 účastnikov - jeden z 
CSSR, jeden z Kuby a š tyria z Ta lianska. 

• TRIO COMENIUS [Mil im Kovaf!k -
husle, Milan Brunner - flauta a Alois 
Menšlk - gitara l už druhý rok v me· 
s iaci auguste koncertovalo v juhofran
cúzskom Vitte lu. Koncer ty sa s tretli s 
vefkým ohlasom u obecenstva i kritiky, 
o čom svedči a i priaznivá recenzia vo 
franc úzske j tl ači [L' es t republicatn l-

Stretnutie na počesť jubilanta 
Zväz slovenských skladatelov a Kon

zervatórium v Bratislave zorganizovali 
pri prlležitosti 60. na rodenln PhDr. Zden
ka Nováčka, CSc., predsedu Zväzu čes
koslovenských skladatelov a riadttera 
Konzervatória v Bratislave, stretnutie s 
jubilantom; uskutočnilo sa 16. septem
bra t. .r. v Koncertnej sieni bratislav
ského konzervatória. Náp!J1ou st·retnutla, 
mu lúceho charakter viac pracovný než 
oslavný, bolo bilancovanie jubllantovej 
rozsluhlej činnosti. V úvode stretnutia 
pozdravil jubllanta za Zväz s lovenských 
skladaterov jeho predseda, národný ume
ice pro.f. dr. Oto Ferenczy, kttor9 vo svo
jom pozd·ravnom prejave ocenil jubllan
tovu mnohostrannú činnost a vyzdvl·hol 
jeho zásluhy o rozvoj s lovenskej hudo b
ne( kultúry. Za pedagógov Konzervatória 
v Bratislave pozdravila jubllanta vrelý
mi slovami zaslúžilá učitelka Ida Cer
necká. V hlavne( časd stretnutia s ju
bilan.tom dr. Z. Nováčkom, CSc., vys tú
pilo pät referentov, ktor! bilancovali je
ho pedagogickú, organizačnú, redaktor
skú ll vedecko-'J)ubllcistlckú činnost. Tak 
Pavel Ztka presvedčivo poukáza l na zás
lužnú organizačnú a pedagogickú čin
nost Zdenka Nováčka na KonzervMórtu 
v Bratislave, Anna Kovál'ová načrtla 
plastický portrét jubilanta ako kritika 
a publicistu, opierajúc sa o bohatý do
kumentačný materiál, Emanuel Muntág 
hovorU o podiele jubilanta na výskume 
cle(ln robotm!c kych s pevokolov u nás, 
Ján Albrecht pribllžll Zdenka Nováčka 
ako estetika a Olga Odzganová Zllsväte" 
ne referovala o dlhoročnej úzkej spolu
práci jubilanta s Ceskoslovenským roz
hlas om v Bratisla ve. 

V d ruhe j časti s tretnutia pozdra'Vili ju-

Zo atretnutia s jubilantom dr. Zdenk·om Nováčkom, CSc. Snlmka: jan Srubaf 

bllanta prostrednlctvom komorné ho kon
certu najtalentowmejšl žiaci bratislav
ského konzervatória. B. Warchal ml. 
predniesol výber z II. partity d mol pre 
husle sólo J. S. Baoha, Zuzana Hude
cová zahrala Intermezzo a Scherzo es 
mol, op. 4 J. Brahmsa, Martin Babjak 
zaspieval plesne P. I. Catkovského [Na 
žltých nlvách l a F. Kafendu (Listy l a 
na záver trio študentov v zloženi B. 
Wa~rchal - P. Frka! - V. Tomčányť 

predniesla Kasáciu C dur pre husle, vio
l ončelo a gitaru od l. Haydna. 

Vzorne pripravené a prlatelskou at
mosférou presýtené stretnutie s jublla· 
júclm dr. Zdenk•om Nováčkom, CSc., bolo 
nielen milou pozornosťou organizátorov 
voči poprednej osobnosti nášho hudob
ného života, ale tiaž prispelo k objasne
niu a k zhodnoteniu jubilantovho mno
hostraného prlnosu pre našu hudobnd 
kultúru. (lAI 

As 1ra tsk, oncert v v ČÁP OVE J-VIZV ÁR V OVEJ 
V porad! ak.o š tvntá predstavila sa v 

tomto r.oku na VSMU so záverečn.ým aš
pirantským koncertom klaviristka Sylvia 
Cápová-Vizváryové z triedy zaslúžilej 
umelkyne doc. Evy Fischerove(. V sna
he dok•umentovat š1~ku svojich k lavlrls
tických možnost!, predstúpila pred obe
cens.wo 17. septembra v Koncertnej sie
nl SF s Interpretáciou t.roch koncertant
ných sk ladieb. Pod .taktovkou Bystrlka 
Reluchu a zoa spoluúčinkovania orchestra 
Slovenskej filharm61lie predniesla ašpi
ranltk•a sólové party 3. koncertu pre kla
vlr a orchester c mol, op. 37 L. van Bee
thovena, u rlás celkom neznámeho Con-· 
certina pre klavlr ·a orchester f. Fran
caixa a na záver Koncertu pre klavlr a 
orchester a mol, op. 16 E. H. Griega. 

Po vydarenom Hudobnom uer!ere pri 
pravila Ceskoslouenskd teleulzia u Bra· 
t islaue ďalš! hold jubilujúcemu ndrodn~
mu umelcovi Eugenovi Suchoifout, a to 
reldc iou Hudba z Bratislavy, vysiel anou 
25. septembra, prdue u dei! Jeho 75. na
rodenln. Program bol celoštdtny, komen
tovala ho osuedr!end dvojica E. Galano
ud - M. Friedl na zdklade citliu~ho sce
ndra D. Stilichouef, O. SuhaJdu a I. Bar 
tou/ča. 

Program bol dramaturgicky vý borne 
zostavený. Reprezentoval uefk~ diela pr
veJ autorove; umel ecke; etapy, ktor~ sú 

Umelecký naturel každého ln•terpreta 
predurčuje do z111ačnej miery oblast 
problematt.ky, s kt·ot·ou sa musi rpopaso
vat a viac-menej ju vyriešiť. U Cápovej
Vtzváryovej je .to predovšetkým parame
ter uvedomele j ~vorivej dlsci·pl!ny. ver
ký •na lent, výrazoná muzikanta. jedineč
né techni-cké pred.paklady [ I'O~pätie ru
ky) predurčujú t·u stotožt1ovat sa najmll 
so svatom romantickej emocionality a 
vir-tuóznej bravúry. 

D.ramll!turgia je i vystúpenia zahrňOIVa 
la však a i svet klasickej ušfachtilosti. 

. umiernenosti, vy.rovnanos tt. Il,eethovenov 
hudobný svet stal sa tak klúčovou pre
vter.k·cm , dokumentom toho, a·ko ludsky 
a umelecky dozrela, do a kej miery cto
káza•Ja 9!1 zdisciplinovať a naplniť pries
tor ta-ke jto hudby usmerneným citom. li
mtto.vaným .klasickým farmovým pôdory
som. jednoznačne presvedčila, že v toni-· 
to Sdllere výľ'élzne postúpila dopredu. Na 
svojej ceste k umeleckému ideálu ver
ml malfkantne pokroči•l•a, ale do etela 
ešte celk<Om nedošla. Z jej hTY t otiž ešte 
stále kde~tu prebleskovala tendenct•a 
mierne zrýchlovat pri crescendá ch, čo u 
poslucháčov vyvolávalo istý stupeň ner
vozity. Tento nadmerný, nie vždy plne 
opodsta•tnený tvorivý elán žiada sa v 
budúcnosti e§te prlsnejšie kontrolovať, 
Umtt a premietať do formovania hudob
ného prúdu. Inak jej hra sa vyznačovala 
výrazným pokrokom v oblas.tt kulttvo• 
vanosti tónu. v technickom preprac o
van! a v citovom dotváranl. Na na jvyš
šel llrovni s tvlirnna umelkyňa typicky 
beethovenovské Largo. Tu sa je j prt.am v 
tdeálnel poloh e podarilo dos ta·hnut syn
tézu citove j účasti a tvor ive j z·aangažo
vanosti s pr!kla dne skoncentrovanou dis
cipl!nou. Bol to výkon hodný velkého 
umelca l 

Pre naše publikum bolo Concertino pre 
klavl·r a orch es.ter Jeana Francaixa [nar. 
1912 l doomaturgickým objavom. Ani nie 
tak zásluhou doterajšej absencie na pó
diách , a le pre dovšetkým vďaka šarmu, 

pre neho naJtypickej !Ji e a pre masy te
l eutznych divákov pritažliu~ - od Ba
ladickef suity op. 9, cez Fantdziu pre 
husl e op. 7, až po suadobn~ zbory z ope
ry Krtitifaua, ;edn~ho z vrcholných diel 
slovenskeJ hudobne/ kultúry vôbec. Všet
ky uveden~ diela sú silným hudobným 
pretlmočenlm podstaty bytia slouensk~l!o 
15/oueka ako súr!asti prtrody, jeho osudu, 
sily a mravneJ čistoty. 

Všetky diela boli znamenite inter pre
touan~ Symfonickým orchestrom Cesko
slouensk~ho rozhlasu u Bratislave a zbo
rom SND pod taktovkou zaslúžil~ho 
umelca OndreJa Lendrda, ako i sólistom , 
huslistom Petrom Michalicom. 

Koncepcia BaladickeJ suity bol a oso
bltd a osvetlila genidlne dielo z nouef 
strdnky. Hned úvod, nezvykle prudko na
sadený, poslucMča strhol a donútil k 
pozornosti, kým lyrtck~ (!asti - ruMtouo 
uuolnen~ - dodduali dielu rapsodický 
rdz a u zuukouef strdnke vyzdvihli su
choifouský impresionizmus. 

Fqntdzia koncipouand u ši rokeJ mel o
dick eJ klenbe mala mc>ditatfuny charak
t er, čo zdôraznilo Jednu z podstatných 
strdnok sucho1loueJ hudby. Michalicoue 

živého pulzu svojej hudobne j reči. SOl· 
va desaťminútová 4-častová skladba 
priam hýri sviežou Invenciou, širokou 
paletou ,p.remenl'ivých nálad. Svojim cha
rakterom vyžadu le od interpreta sólo
vého partu vefkú dávku I!Vortvej bez
prostrednosti, zmyslu pre V'tltp a elegan
ciu hry, fahkej, typicky francúzsky DOb
lesnej techniky, cit pre rytmus [sklada
tel použlv·a ai 5/8 1takt]. o všetky tieto 
parametre nebolo v tel výkone núdza, a 
tak s a s tal svet francúzskeho šarmu pre 
ňu prlležltos tou demonštrovať vefkll Ql· 
letu skutočne nemalých možnosti . 

v sólavom parte Gt·iegovho koncertu 
- v jeho romantickom nadnesenom p4-
tose, spevne roztúžene j lyrike, v •tech· 
nicke j bravúr·e. v širokom spektre dy
namických ,prostriedkov - našla C6po
vá-Vizváryová vhodný priestor pre dG-

. kladné exploatovanie svojich schopnostL 
A 1 ked sl vieme predst•avtt premyslenej
šl prlstup k interpretácii tohto autora, 
nemožno nepriznať Cápovej-Vt<:váryovel 
úctyhodnú techJtickú schopnost, s akou 
sa vy.rovnala s techn ickými nárokmi, do
kázala vyzdvihnúť dynamické vrcholy 
priam mužským úderom, pričom neza
budl·a zvýrazniť aj krásu a f8.11bisté od
tienky jemnejš!ch, medttatlvne podfar
bený-ch úsekov. Skoda, že nadmerná dAv
ka te mperamentu .spôsobovala občas pri· 
líš preexponova né tempá, ktoré znemo!
ňova'li jasnosť a zretelnost faktúry [vel
mi evidentné napr. v code finálnej čas
ti]. 

Byst r lk Režucha bol pre ašpirantku 
zásluhou svoje j pohotovosti a zmyslu pre 
citlivú s úhru doslova ideálnym partne
rom. Dokázal na jedne j strane drža( na 
uzde te l te mperament. ale na druhej 
s trane a 1 prispôsobi ť tok hudobného prtl
du v orc hes tr i a pripadne ho p0sun6f 
do želate rnei tempovei roviny [v záve
re finále Beethovenovho koncer.tu]. Isté 
r ezervy p t•eukázal orchester jedine pri 
interpretácii neznáme ho Francatxovbo 
Concertina. VLADIMIR CI!Jl 

. husle zneli plným, Jasným tónom a pri 
bezchybnet intondcii priam opdfalt pasiu· 
chdča . 

Vyurcholenlm koncer tu boli svadobM 
zbory z Krútifauy, kde zbor opery SND 
dokdzal, ~e md uär!!Jte kvality, net nll
k edy por!ujeme z tav/ska opery. 

Tentoraz plne uspokojila obrazOlld 
strdnka reldcie u r~ž/1 P. Fiik/Ja. Na/· 
mä pri snlmanf inštrumentar!ne bohate/ 
B'aladickej suity mohol byf nad§en~ ll/ 
pesluchdč s partitúrou u ruke. Ukdzalo 
sa, že schopnosti na§tch režisérov a ka· 
meramanou sú prdue tak dobré, ako rgcll 
v zahranitJí a diudk skutor!ne nemusi !lf· 
dieť , koľko kamier snlma a kafka vg· 
padlo. 

Na zduer si nemôžem odpusti( pozndm· 
ku, ktord sa netýka tvorcov tejto ll#· 
bornet reldcie, ale k toref by si niekto 
z vedenia t elevízie mal pov§lmntlt: D 
prestduke po reldcii zaznela hudba, kto
rd pôsobila po Such011oui na posluchd· 
ča ako facka . Nebolo hy možné hudob
ne kuali]ikouaneJšie pristupova( k pri
chodu od r e/de ie k re/dei i? Co keby ta. 
napr. zaznel o nieto z Obrdzkov zo Slo
venska? ANNA KOVAROVA 



s tém 
(Dokončenie z L str.] 

šej univerzite u profesorov Kretschrnara 
a Rlema.nna rozširovalo jeho obzor o 
nové, predtým netušené hudobno-ume· 
leckó obzory. Zoznamov•anle sa s filo· 
zoflou Feuerbacha, Hef(ela, K•anta, Scho· 
penhauera a l. vyzbrojovalo Kafandu 
myšl!an.kov9m potanc!álam, ktor9 sa pre
mietal at do jeho •neskorš!ch tvorlv9ch 
zámerov. Ani konzervattvne Lipsko sn 
totiž nemohlo ubrálnlt dosahu tvorby 
Debussy.ho, Ravela, Straussa a dalš!ch 

' tJ l r 
Rodný dom Frica Kafendu v Molovciach. 

významn9ch tvorcov zo začiatku ná~ho 
storočia . Kafenda však podlieha•! urči· 
tej dlsclpllne a nárokom š koly. Jeho ha r
monické myslenie sa hned v prvých š kol
ských prácach "ustálilo" n a úrovni har
mónie rneskorého .roman.tlzmu ( kvlrntové 
a terctové pr!buznostl, alterované akor· 
dy, prechodné tóny. rozšir.ovanle chro
mutlky a pod. J. čo poz.na.menalo najmll. 
jeho Klav!rnu suitu v starom , slohu z 
roku 1904 a Sonátu pre vi·olončelo a kla
v!r z roku 1905. Hoci obidve tieto š.kol
ské kompoz!'Cie mali ·prvoradú funkciu 
v previerke jeho technicko-kompozičnej 
pripravenosti, jednako patvrdlli, že .• te· 
ho napredovanie v h udobn e j s kladbe bo
lo vBrml potešlt•elné" (c itované z diplo
mu llpského konzerva tória 22. decembra 
19051 a že nezostala druhoradou an! mu· 
zlkálnoSť obidvoch skladieb. Harmonie· 
kú výbojnosť suity rozš!rll v sonáte o 
ďalšie dimenzie, prehlbujúce obs!Wwv9 
ciel. Položil dOraz oa <Volbu hudobnej 
tematiky, usiloval o koncentrác iu v9ra
zových prostriedkov, upevňovaJ loRic:ký 
vývin v9stavby diela v častiach a celku 
d už v tejto skladbe sa ma11kantne črtá 
jeho snah a o autonómnosť jednotlivých 
hlasov, pravda, dôsledne rešpektujúcich 
zákonitosti romanticke j harmónie. Nad 
technlc'k()u povahou sonáty však domi· 
nute tel obsahové zameranie. Kafend•a 
sa v rokoch š túdii sotva zamýšla l nad 
princ!pml, či z.na k.m1 v hudbe, ktoré by 
poslucháča nabádali hlada t autorov ná· 
rodn9 pOvod. ·A predsa Ce!ová sonáta 
te práve zásluhou hudobnej t ematLky die
lom slovenske j •proveniencie. Ta·ký bol 
sklad ate! ov ciel ·a pre prednes tre'le·t. 
poslednej časti priamo •predpis u te spO· 
sob Interpretácie "Po s lovensky" . Volba 
tematiky ludovo-tanečného rytmu sl to· 
to upozornenie žiadala a zna-menA urči· 
té vyvrcholenie tvartvej koocepcle au
tora. 

Frico Kafend•a sa vMy c!tll byť Slo
vákom. Jeho národné povedomie sa for· 
movalo ešte v rodiČOVskom dome. Ako 
malý chlapec chodieva l s radičmi na ma
tičné slávnosti, tkde sa stretávaJ! s m no
hým! národovcami a dobré vztahy udr· 
žlavall najmä so Svätozárom Hurbanom· 
Vajnnský.m, vmamom Paul!nym-Tóthom. 
atď. Po celé roky s ledovali Národnle 
noviny a Frlcovl Kafendovl dochádzali 
pravidelne a.t do Nemecka, kde po s kon
čen! štúdii zostal pôsobiť alko d lirlgent 
v hudobnod!'amartlck9ch ·divadlách v Zwl· 
knu, Inste.rburgu, Tllslte, :na Opernsc•hu· 
le des Westens v Berl!ne. v Côthen až 
sa napokon usadli v Drážďanoch. Zme
ny pracovného prostredia boli užltoč· 
né na pOZillávanle a zlskavanle skúse
ností. a le n eprilaznlvo sa prejavili na 
pracovnej dlsclplme v kompoz!cl1. Karen
da nn'J)Isal Iba malý pačet menš!ch skla 
llleb. Výnimku tvoria Styri plesne pre 
vysok9 hla s a klav!r na s lová básnl S. 
Hurbana-Vajanského, s .ktorým Kafenda 
stále udržiaval prlatelské kontakty a 
pravidelne sl p!sall. Treba dodať, že po 
nemecky. Kafenda to vysvetW .takto: 
,1Chodll som do mudarských škOl. Ne
ovládal som slovensk9 pravopis . V osob· 
nom styku sme sa s v.ajanským rozprá· 
val! Iba po slovensky, a le chápal, prečo 
mu p!šem po nemecky a nezazl1eval ml 
to". 

jednoduchá te at odpoved na otázku, 
pr·ečo Kafenda zostal po dokončen! štú
dii v Nemecku. Preto, že pred prvou sve-

výročiu narodenia FRICA KAFEN U 
tovou vojnou Slovensko nemalo ani hu· 
dobné š kolstvo. &nl symfonické orohes
t re, ani operné diva dlá, takže nemJal by 
sn kde uplatniť. Jeho .pôsobenie v Ne· 
mecku bolo v9chodlskom z núdze. ktaré 
neraz ťažko znášal a považova·! za šť•as· 
tie, ked cez prázdniny mohol zavltať do 
Vrútok, kde sa rodičia us!dUli, do Tren
članskyoh Tepl!c, Martina, Ružoonber.ka 
a Inde. Možno p.rá've tieto pravidelné kon· 
ta·kty s rodnou vlasťou nedali Kafendo
vi zabudlnúť n·a domovlmu. Naopak. pr-

vou zo Styroch plesni sa us iloval bur· 
cťlvať národné povedomie u tých jednot
l!vcov. ktor! sa odrodlll a zabudli na 
svoj pôvod. Slovenskosťou dýchJ!Ijú a j 
ostatné tri plesne tohto cyklu a sú cen
n ým dokladom toho, a k<> K•afenda správ· 
ne chápal rymnus , metrJku, sonorls tLku 
a význam slovenského básnického slova, 
ktoré priamo nav()dzcwalo aj C·haraktlllľ 
hudobnej temrutlky, nezvyčajne bl!Zikej 
nášmu cltenlu, ba mlestJaml doslova 
ovplyvnene j slovenskou luťlovou s pevnos
ťou. 

Prvá· svetJOvá vojna cltel.ne zasl<ahla do 
života krllll!n. národov '8 osudov jednot
livcov. Na front odišiel aj Frico ·Katan-

. da. V auf( uste 1915 všBik padol do zata· 
tl·a, prešiel nlekol.k}'ml zajateck9ml tá
bormi ( Buinsk. Certai:Yinsk, Krasn·otarsk 1 
a Iba pomaly sl uvedomoval nevyhnut
nosť .novej s ituácie. Záujem o sebaaktl· 
vlzác lu v ňom podnietili k·nlhy. Cestou 
Cerveného kr lža sa dos tal k teoretickým 
štúdiám o hudbe, k hudobninám a v hlu· 
ku rOz.nyoh európskych jazykov sa po
kúša l ·koncent·rovať, bez pomoci klavl~ra, 
na p!sanle Sláči-kového kvarteta G dur. 
Nesie znatelné stopy prostredia ( struč
né myšlienky, nekompllkov.aná faktúra, 
preh lad<né kompozičné r iešenia). ale l 
tak te kvarteto dlel·om zrelého •kompa· 
zlčného prejavu, čo sa uk.azute na pre· 
myslene j tvárnosti melodiky, .p!•astičnos
tl, .na citlivom harmonJckom dlferenc o
van! obsahovo odlišných úsekov, JW. u· 
phttľ\ ovanl polyfón:neho vedenJIII. hlasov 
a 1eho t vorivej schopnosti rozvltat n ás· 
lednosť nálad - od .pochmúrnych až po 

· hravo-humorné. Ka~dá zo štyroch čast! 
má vlastný program: "Prebúťlzanle ·k ži· 
votu - v!rezstvo túžby po živote - zá· 
bava zajatcov - spomlenlka n a domov a 
nlídet na náv!'at. V tematike sa čru-az 
markantnejšie pretavujú slovens~y zne
júce Intonácie a hlavná myšlienka pos
lednej časti vyrás Ua ,na .rytmlckam pô
doryse odzemku. Do jeh'O ,melodiky pre· 
nlkajú prv·kY Jydlckej tóniny. Al tieto 
skutočnosti 111asvedču jú, že sklad,a tel sa 
clelnvedome prepracúva! k vyhraňov·a
nlu národnosti svotho kompozlčného pre
javu. Kafenda sa ešte v Krasno ja.rsku 
dožil predvedenia s vo jho kVIBrteta spolu· 
za jatcam!-hudobnl.J<oml, k·torl po vo jne po
kt·.nčoval! v inter pretácii !komornej hud· 
!Jy v Buda,peštl. 

V rokoch 1917·18 skl'Bdater precoval 
na Sonáte pre husle a klavlr. V brahm· 
sovsky ladenej ·skladbe prináša optlmls· 
tlcký obsah, n•k1oby na:dväzujúcl na tre
tlu a štvrtú ča sť kvarteľa. Súviselo to 
zrejme a j s tým, že Kafendu preradili 
do formujúceho sa československého vo j· 
ska , kde mu prldel'lll ú·lohu kultúrno
osve tového pracovn!ka a kde sa mu na
skytla pr!ležltosť venovať sa hudbe pod· 
ra chuti Nové zaradenie bolo aj zne
kom. že . sa bl!žl čas skorého návratu 
domov. T9·m ešte viac rástla túžba po 
ma nžeLke ( Kafenda sa roku 1910 oženil 
s nemeckou operno u speváčkou Júliou 
Behrendotovou. Po rnávrate sa toto man
želstvo rozpadlo 1. po rod Lne a práci. Net· 
m il druhá čtasť soná ty je v tomto zmys
le výrazom ve~kého citového ·rozpolo
ženia. Názn111ky ples ne Zahučal! hory, za
hučali lesy .. . akoby chceli vyjadri ( že 
rokv plynú, miznú do nenávratna a s nl· 
mi sa stráca aj jeho mladosť. Posled· 
nou častou sa sice vymaňuje z dušev
ných útrap, a le v podtóne te s tále cltlť 

úsi lie odpúta { sa od nálad. kto ré vyvo
lávajú depresie. Kafenda sa t9mto die· 
lom prepracova.J k suverénnemu stvár· 
nenlu obsahového zámeru. Ziska! poho· 
tovosf a vedel sa sk·oncen:trovať na or
RUnlcky stmelené vyjadrenie časti l cel· 
ku. Jeho hudobné myš lienky dostali väč· 
ši priestor, pOsoblvejšl v9.raz, hutnej
ši obsah. Do teho hudobného myslenia 
orf(anlcketšie prenikali slovenské národ· 
n6 Intonácie, ktoré obohacovali jeho vý· 
razovú škálu a viedli k IIlá ladovet nmo
hotvár.nostl. V slovensk ej hudbe ako pr· 
v ý postavil pred Interpretov náročné úlo· 
hy. Formove dobre riešená Sltavba pr
v9ch časti, kantab!Lnosť str edných a 
búrl!vácky, s ,rapsod1zulúclml úsekmi 
koncipované záverečné časti, predpokla· 
datú dobrú znalosť š týlu a archltekt.o
nlky. V kl·avlrneľ sadzbe nikde n e jde 
o lacnú ako·rdlku, a le talkmer vždy je 
formovaná dômyseLnou po!yfónlou. kto
rá často bež! v obyča·jnom dvo)hlase, 
ale upros tred velkého forte, čo m1tl k · 
silnému úderu prstov a nie cele j ruky. 
A tak navonok zdanllvá brahmsovské 
faktúra je v skutočnosti :z;načne odllš· 
ná, kafendovská, v slovenskej hudbe t.a:k: 
mar ()jedl.nelá a zriedkavá aj v klaNirnet 
literatúre vôbec. 

v rokoch zajatia Frico Kafanda ·praco
val al teoretloky . . Jeho hudohnému cite
ni u sa prlečll zaužlvan9 dur-molový ale· 
bo mol -durový systém pri .práci so slo· 
vensk ou ludovou melodikou. Podrobi.! ju 
sk úmaniu z vlacer9ch aspektov a us!· 
!oval sa o stupnlcov9 rad tónov, ktorý 
by zodpovedal spr~Y;úvanlu ludovo-hu· 
dobného materiálu vo všetkých existujú· 
clch tóninách. Konečn9m tvarom tohto 
(lsH!a sa Sltal•a tzv . p-rlro dná stupnica. 
Markantn'9.m znakom prvého tetrach'Or.du 
je zväčšená kva.rt>a a druh9 t etrachord 
je vlas tne zrkadlov9m obrazom prvého. 
Slod tónov prlrodnej s tupnice c-d-e-fls
p,-as·b·c ukazu je (v podstate Ide o ly
dlckú molovú stupnicu l. že, centrálnym 
tónom sa stá va •tón R· Ka·fenda sa po
k úsil o vyt<Vorenle a.k~hosl ,.slovenské· 
h o modu", odl!šnéh~ od výdobytkov rus· 
ke l "mocnej htstky a fNI·ncúzskyoh Im· 
preslonlstov. jeho životnost preveril Fr!· 
co Kafend-a at v pl'axl. Názna•ky sú už 
v Husrovej sonáte, ale v širšej miere 
až v tvorbe z päťdesiatych rok·ov. 

Do Brarť!slavy sa Frico K·afenda, vrátli 
roku 1920. Začal pôsobiť pedagogicky na 
Hudobnej škole pre Slovensk o a r oku 
1922 sa už stal r!adltelom tohto učlllš· 
ťa. Svojim prlchodom zvýšli odbornú úro
vei\ pedagogickéh o zboru, prá·vorn po· 
ž!val dôveru zn a.menitého odborntka a 
svojim vplyvom .presadli' zveretnoprávne· 
nie školy a jej pov9šenJe ' n·a Hudobnú 
a dramatickú akadémiu ( 19271. 1 ktore j 
\'ysvedčenla nadobúda.ll platnost a•ko z 
československých štátrnych konzerva~órl!. 
Bo l to nesporn9 \1spech. Po p.r!chode 
Alexandra Moyzesa do Bratls la<Vy ( 19281 
si v kompozičnej triede ponechal Iba 
jediného žiaka - Eugena Suchoňa -
11 venoval sa najmä v9učbe klav!rnet hry. 
K tomuto rozhodnutiu dospel pozna·nlm, 
že ·nárocné úl'Ohy riadenia učlllšfa, zá· 
vlslého na subvenciách, v práci retar· 
dovanéh o JieV'hodn9m umlestnenlm (ško· 
la mala pri•tom o~olo šesťsto žiakov, kto· 
rl pla tili školné; bol to cenn9 zd'l'Oj prll· 
mov od .ktorého v nemalej miere zá· 
v!seia aj prosperita školy ] sl vyžiada 
vera ča·SU. Predpokladal správne. lebo 
čas ukázal, že musel obetov·a t at ~voje 
úsilie o · kompozičné zámery. Určitú v9· 
nlmku v sebarealizácii tvorilo Bratislav· 
ské trlo, ale tešil sa výsledkom obohaco· 
va nla slovens kého hudobno-umeleckého 
života pr!búdajl1clml absolventmi š koly 
a nesporným! úspechmi rozvljajúcet sa 
slovenskej hudobnej tvorby, na čele kto· 
re j stál Alex81llder Moyzes a aj teh o 
žla.k Euf(en Suchoň. · 

Roku 1941 školu premenovall na Stál· 
n e konzer<Vatórium a po vzniku Vysoke! 
školv múzlok9ch umeni [19491 Frica Ka
fend u pozvali na post vedúceho peda
RÓRa kJ.av111net hry a Interpretácie. Až 
v t9chto rnov9ch podmienkach sa mohol 

vrá.tl( a j ku skl·adatelskej činnost!. Tri 
klavlrne s kladby (Amulet, Večerná ple
seň, Na prelome] majú autobiografický 
charakter. Casov•o na !dalej siahla po sled· 
ná. Zobrazuje Kafendov náv.rat na Slo 
vensko a jeho a mb!cle povzniesť sloven 
skú hudobnú kultúru na dôsto jnú ú ro
veň. Prvá a druhá časť sa ideovo vlažu 
na obdobie skladatelovho formujúceh o 
sa vztahu ·k Anne Zoch ovet. s ktorou sa 
roku 1924 a 1 oženil. V týchto sk.Jad· 
bách Frico Kafenda zhrnul všetky svo je 
staršie sk ladatels ké skúsenost i a vytvo· 
rll cyklus ma•tstrovského cha,ratkteru. aj 
keď sl uvedamu terne, že v ňam doznie
va tú dozvuky t<Vorivých zásad nesko ro
roman.tického hudobného prejavu. Sú 
viac než pozoruhodné spontánnosť()u, vel
kým dynamickým vlnenlm, hlboko pô · 
soblvou !kresbou obsahového vývinu. 

Idey Vlťazného februáre 1948 podn ie· 
tiJI ce19 českaslovensk9 sklada tels ký 
front k ús!Uu o demokratizác iu hudob· 
n ého umenia a tým aj volbu talkých žán· 
rov, ktoré sú šLrokým vrstvám spoloč· 

· nosti lll®jbllžšle a .natzoozumltelnejšle. 
Všeobecný p,rtklon k prác i s ludovo-hu· 
dobnou tell'llMikou podnietili a j Frica Ka
fendu <Venovať pozornosť slovens.kej l u· 
dovej plesni. P·O prvý raz pristúpil k Ich 
úpravám v cy.kle Tri mužské zbory l Išli 
hudci horou, Marlkovská veža, Sedemde· 
siat sukieň mala]. V pren1•kavom s továr· 
nenl ·Obsahu textov s plným využitlm 
Ich melodlck•o•rytmlckého bohatstva cle· 
la vedome upla tnil a 1 prlnc!py svo je j ,.pri· 
rodnej stupnice". Niektorými prekoanpo
nova.nýml úsekmi dotvára navode111ú at
mosféru nezvyčajne účl•nne. Tri mužské 
zbory obsÍlihu je aj CY'klus Okienko do mi· 
nulostl (A ja som z Or.avy debnár, ja som 
bača velmi smr ý a Ľudová vesel!ca ]. 
v týchro zbol'och, nesporne ovplyvne
ných a j tvorlv9ml výsledkami A. Moyze
sa, E. Suchoňa, D. Kardoša, atd ., sa skla· 
dater znova úspešne pokúsil o h·Jboký 
prienik do psychiky pôvodných predlôh 
a vyťažil z nich optimálne umeleck é tva · 
ry, n.a J<.toré sa, žlal, podobn e ako na 
ostatn\1 Kafendovu tv.orbu. v súčasnosti 
tak t rochu zabúda. 

V podmienkach budovania socializmu 
v našej ·VIIBStl Frico Kafenda velmi sta· 
ros tl!vo sledoval kultúrne potreby nášh o 
životu, .aJe a j politick Ý, vývi•n medziná
rodnej situácie. Coraz ·väčš! záu jem spo
ločnosti •Sa koncentroval na zápas o za
ch OVIlillle mieru. Báseň An dreja Plávku 
Pleseň mieru sa Kafendovi stala podne
tom pre mle§!I'Ilý zbor a k lavlr a svojou 
údernosťou, emocionalitou a umeleckos
ťou pat ri medzi najlepšie toh to druhu 
v s lovanskej .hudobnej literatúre. Svo j 
protestný hlas pripojil k masám v ob· 
dobl nespravodllve j kórejske j vo jny. Na 
vlastný text naplsal s kladbu pre ženský 
zbor, ktorej názov Sláva národu jasne 
svedči o skladatelových sympatiách s bo· 
Jujúc lm kórejským ludcm. Plávkove bás
ne su stali Kafendov! Inšpirátorom a j pre 
d a !š! cyklus mužských zborov (Má jová 
pleseň, Pleseň o hrdllnovl, Na troskách l. 
ktoré sú aslavou h rdinského bola s loven
skéh o rudu v Slovenskom n árodnom pov· 
st&n! a o9l.avou Sviatku práce v pod
mienkach m lel'ovéh o budovan ia il'l'ovc j 
spaločnostl v našej domovine. Osla·ve vi
ťazné'ho skončenia druhej svetovej vo jny 
skladatel venova l zborovú s kladbu Ple
seň vďaky, zrnova na Plávkove verše. 

z básnick ej tvorby janka SmTeka vy
bral Kafenda 3 predlohy: Listy, Okúzle
nie a Pleseň. Na Ich verše nap!sal cyk
lu~ plesni p.re .mužský hlas •a kJ.avlr . Po 
prekonanl vážn eh o o nemocnenia v polo
vlci päťdesiatych rokov si sklada tel uve
domil ubúdanie fyzických sU a t ýmto cyk
lom chcel vyjadriť osobné pocity a odo· 
vzdať aj určité umelecké posols tvo sú
časnlko.m a budúcim pokoleniam. Všetky 
svo je sily venoval povzneseniu SJ<oven
skoj národne j kultl1ry a života nášho 
rudu na dôstojn\1 Judskú úrovei\. FriCO 
Kllfenda bol velk·ou osobnosťou naše j ne
dávneJ kultúrne j minulosti. 

MICHAL PALOVCIK 

Pri oslave 75. narodenín v roku 19511. zrava E. Suchoň, F. Kalenda, A. Kafendová , 
A. Moyzes, D. Kardol. Snlmky: archlv Hudobného odde-lenia SNM 
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F lCD KAFENDA a naše umelecké školstvo 
K širšiemu hodnoteniu práce Frica Kafendu som sa 

prvýkrát dostal v štúdii "45 rokov Konzervatória v Bra
tislave" ( 1965). Už vtedy som vychádzal z arch!·vnych 
materiálov bratislavského konzervatória. Storočnica Fri
ca Kafendu nám ukladá hlbšie sa pozrieť n.a jeho závaž
nú a záslužnú prácu v slovenskom umeleckom škol
stve a znova preštudovať niektoré arch!vne fondy bra
tis lavského konzervatória. 

Ak·o vždy k eď prichádza velká osobnost, sla·bšle oso·b· 
nos ti neradi ustupujú a uvoriíujú svoje miesta. To ibol 
i prfpad nástupu Frica Kafendu d o bratlsla·vského ume
leckého školstvu. V jedinom auten tickom dokumente 
o voibe rwdite ra Hudobnej školy pre Slovensko na za
sadn ut! kuratóriu školy 24. júna 1922 čftame, že Frico 
Kafenda z!skal 7 hlasov, kým Miloš Ruppeldt !ba 4 hla
sy. Týmto aktom sa dostalo vedenie školy na 27 rakov 
do rúk Sklada teľa a klaviristu Frica Kafendu. 

Každá velká osobnost si buduje okolo seba káder 
schopných spolupracovn!kov. Velká osobnost sa nemusi 
obávať konkurencie, je si vedomá svojej kvallty, má 
svoje preds tavy a silou •svojich vedomost! stmeluje širši 
k olektrv. Frico K·afenda si pripútal k sebe viacerých 
externistov. najmä v obrast! dychových nástrojov. Hned· 
na začiatku sa napojil na rôzne iniciatrvy profesoca 
A. Kollska a vyhlásil neúprosný bo j proti zvyškom di
letantizmu. Profeso•ri husfovej h ry Gust.a'v Náhlovský 
a Norbert Kulli\t sa stali Kafendovi verkou o porou a pa
ralelne uskutoči'íoval i umeleC'ké zámery v obLasti hus
ľoveJ hry. V priebehu 2- 3 rokov škola poc!tila .kva
litativny skoi<. čo možno naj lepš ie dokázať na koncert
ných programoch. 

Takmer polovicu svojej školskej ak-tivity ( usud.zu
júc z obs iahleho a.rch!vneho materiálu), venoval ria
diteľ Fr ico Kafenda bojom za poštátnenia Hudobnej školy 
pre Slovensko. Mnohými prednáškami •ibojoval proti Ia
hosta jnooti a nevšfmavost! bratislavskej vere}nostl. čo 
pociťoval ako jednu z bf·zd nutného napredovania školy. 
Je spoluautomm obsiahleho memoranda, ktoré 14. júJ,a 
1924 poslalo kuratórium školy 12 kot·porác iám a osob
nostiam. V bo ji o práv·o verejnosti školy hral Frico Ka
fenda jednu z hlavných ·úloh. Súčasne s týmto bojom 
sa vyskytovali názory ako má mesto a š tát subvencovať 
túto školu. Vypracoval sa št·a tút školy, ktorý bol novým 
najmä zdôraz!'\ovanfm toho, že učiteľom školy .môže byt 
len "československý štá tny občan ... , ktorý má úplnú 
spôsobilosť plniť svoje povinnosti". Učiteľské miesta 
sa od tejto doby začali obsadzovať len konlkurznou for
mou. S presadzovanfm nových tendencii bolo nesmierne 
vera Jll'l\ce, konzultáci! na úraďoch. Kafenda prezieravo 
spoznal, že !>účasne mus! t rvať ma definitrvnom formu
lovani učebných osnov všetkých predmetov. Vyhlasoval 
heslo, že logika a ponadok s ú pria termt školy, čo bla
hodiirnP ri\ obilo na jmä na najkva lifikovanejš!ch uči
l ef ov 

Vo vs(;d( ych t~·ch to bojoch sa opieral o ·Sk•úsenooti z 
Prahy, odkiaľ si dokonca poz·val dvoch vynikajúcich 
pedagógov •pražskej Majstrovskej školy - Karla Hoff
manna a Karl·a Hofm eistra. Chcel sa oprieť o Ich auto
r itu a s kúsenosti a súč-asne im ukázať, že Slovensko má 
tiež talenty. Spolu so svojou manželkou Annou Zocho
vou-Kafendovou, Jánom Strelcom a už spom!naný.mľ pe
dagógmi prebojúva! jednu novú tendenciu za druhou a 
hlavne s ústavne a peloval na nadr.iadené školsk·é ocgány, 
od ktorých očakával zlepšenie ekonomickej, prlestor()
vej a spoločenske j s ituácie školy. Výdatne mu pomáhali 
v teda jš! predsedovia kuratória, ·najmä dr. Emanuel Mar
~ i k, k,crý chl\pai potre.by profesiQnálnej výchovy slo
vensk~cll hudobných umelcov. Ked škola konečne dosta
la právo verejnosti ( 1927) a súčasne z!skala názov Hu
dobná a dramntická akadémia pre Slovensko, konč! pr
vá etarpa Kafendovej riaditeľskej čtnnostl. 

Od teJ chvlle sa zač!na venovať najmä kádrovej prác!. 
Značne posil1i u je kvalitu svoiho učiteľského zboru (A. 
Bagár, K. Hudec, A. Moyzes, J. Vincourek, B. Vil!m, 
O. Nedbal). Stá tny rozpočet predsa len počltal s urči
tým zvýšenim rozpočtu pre školu, no ešte vždy to ne-

Fncu Katuntla s .Evou Martvoilovou, autorkou spomien
kového článku, na hodine klavlrnej hudby. (Foto spo
čiatku štyridsiatych rokov.) 

Sniml<u: archiv Hudobného oddelenia SNM 

Sté výrutie narodenia veľke i osobnosti je vždy impul
zom l< zamysleniu sn nad jeho významom, vykonanou 
pracuu, Jť! pr ilr>ž tosfou k s pomienka m . .. 

Mala som to st,!Stl e, že som su k profesorovi Fricovi 
Karendovi dostala už a ko 9-ročné dieťa. Pri j!mala som 
vtedy· vsetky jeho rady, celé jeho učeni e s detskou sa
mozrejmos ťou. bezs tarostnosťou , neuv P.domujúc si. aký 

Budova Hudobnej a dramatickej akadémie v dvadslaty~;h 
rokoch. Sn!mka: archtv Hudobného oddelenia SNM 

krylo celk·ové potreby školy, Najmä platy profesorov 
ball neraz ohrozené. Par.alelne sa zameral na kvalltu 
vyučovania. VIac ra.zy zdôraznil, a zdôrezňovall .to aj 
A. Kafendová a Ján Strelec, že bratislavskú školu treba 
posudzovať v československom k-ontexte. V každodennej 
práci to znamenalo orientovať sa na OS'Vedčené metódy, 
podstatne zv~šit cvičné hodiny, prehlblt lásku k škol!! 
a každodenne dokazovať širokú spo!.očenskťí funkčnosť 
Aka.démle. V arch!vnych materiáloch sa často spomfna
jú profesori N. Kubát a G. Náhlovsk~ ako výrazné osob
nosti a z hladiska kvallty .ako pravé ruky r!adltela. 

Patr! ku Ka.fendovej osobnosti . že IJlri·tom ~etkom sl 
občas nachádzal čas aj pre vla5t·nú koncertntí činnost 
a skladatefskú prácu. Priamo c!tiť ako chcel i na tomto 
úseku vyniknúť, ako sa snažil zoskupiť ľud! do komor
ných telies. Dňa 26. februál'a 1934 sa verejnost zo.zná
mlla s novou inicta.uvou školy. Kuratórium rozbehlo ak
ciu ·výstavby a objednalo plány na staV1bu vlastnej bu
dovy. Boli to prekrásne Ideály, s ktor~ml Išla ši·roká 
akcia hladanla nových fln~mčných 2'Jdrojov. Hoci škola 
už ex-Istovala viac ako 10 rokov, neprestával jej existenč
ný zápas. Roku 1934 sa ·tístav sťahuje do nov~ch miest
nosU, prevažne do budov bývalého Jezuitské-ho rádu na 
Primaciálnom námesU. Roku 1935 sa existenčné otázky 
školy vyostrili na maximum. V popredi stála otázka de
flnitfvneho poštátnenia. Táto snahä je podložená viace
rými peUciaml a ži-adust.am!. 

Kafendova osobnost sa záv~žne pocitoval.a l v hospl
taooom programe školy. Nachádzame poznámky, ak·o sa 
snažil v,pl~vat na triedy mlad~ch uči:telov, ako odlporú
ča skladaterov, kt-orf do·teraz neboli zaraden! do vyučo
v.ac.ieho plánu, ako sa snažil presadit sv.oje pedagogické 
predstavy. Na ·programoch ·vtedajš!ch školských koncer
tov môžeme už -registrovať skladby Alexandra Moyzesa 
a Eugena Suchoňa. Objednávky školy mali vplyv na vte
dajš! rozvoj slovenskej skl.ada·telskej tvorby. V týchto 
rokoch sa škola ·stal·a ozatstnou vyhňou talentov -a me
dz! absolventmi črtame mená, ktaré .neskôr vý2lllamne 
pôsobili v našej hudobnej vzdelanost!. 

Učitefský zbor l>o•l v tom čase už kval!tat!vne na výš
ke a Frico Kafenda mohol vyhlasovať smelé plány, pre·
dorvšetkým uskutočňovať mnohé tema-tické koncerty. Je
ho osobnosť do.zrievala prácou, vekom 1 s pomocou vý
znamných osobnost!, ktoré mal ·okol'O seba. V oblasti 
klav!nnej hry sa paralelne vedia seba uplatňovali česká 
metóda jeho manžellky a llpská metóda, husi'lstl prevzal! 
dôsledne Sevč!kovu metódu a učitelia ďýchových ná
strojov vychádza.Ji z obrovskej trad!cie českých škôl a 

orchestrov,. Moyzesova skladateiská škola dostávala rfdzl 
punc slovenskosti. 

Ked sa zqalo, že škola dost·ala pravý rozbeh a ume
lecky sa pr!bl!žila k úrovn! Prahy, začalo všetkých zne
pokojovať nebezpečenstvo dru·hej svetovej vojny. Riadi· 
tel Frico K-afenda sa postavU na čelo akcie za pO!Ii!ku 
na · .obNlnu republliky a spolu s dalš!ml pect.agógmi vy· 
svetloval študentom hroziace nebezpečenstvo. Mnob6, 
velmi úspešné koncerty, však nestrácall svoju vysokd 
umelec-kú úroveii an! v nervozite "mn!chovských mesia· 
cov". Kuratórium sa · sna:!Uo vyv.!est Školu zo zlo!ltej 
spol•očenskej situácie so cťou a Frico Kafenda viac razy 
z.achoval rozumný postoj aj vo chvilach, kedy bol osud 
spoločného štátu ohrozený. 

Podla dochovaných materlálov sa zdá, že KafeĎda sl 
zachoval určitý reálny pohf.ad d v nesk·orš!ch rokoch a 
že odchod českých profesorov .po rozbít! štátu chápal 
é!Jko oh·rozen!e kval!ty výučby a do !stej miery obro· 
zenie 1ých plánov, za ktoré torko b,ajoval. Volila roz· 
kol!sala viaceré stabUné hodnoty školy. Zmen~ll sa 110' 
čet žiakov, došlo k viacerým obmedzeniam vyučovacie
ho procesu, narušili sa minulé učebné osnovy. Medzi· 
tým sa zmenU názov školy a výnos Poveren!ctva SNR 
pre školstvo a osvetu z 27. 4. 1945 slávnostne vyhlasuje, 
že možno obnoviť vyučov.a nle v nových štátnych a spo· 
ločenských podmienikach. Frico Kafenda sa teraz oprel 
a Iný káder spolupracovn!J<ov, profesorský zbor sa roz· 
š!rll ·a onedlho škola vyhlásila akciu za obnovenie kon· 
tlnulty a väčšiu Intenzitu prác·e. Upravili sa osnovy a za· 
čaJa sa využfvať lnlclat!va mladých pedagógov. Skola 
dodávala do života desiatky vynikajúcich absolventOY. 

Z osláv Kafendových 70. nar.odenin (1953). Fricovl Ka· 
fendovi blaholelá vtedajit podpredseda SNR Antoa Nlll· 
vAd (v atrede). Pritolllll( boli sklada.tella E. Saclull 
(vlavo) , M. Schneider-Trnavský (vpravo) a hudobnf kri· 
tik dr. z. Nováček (v strede) . 

Sn!mka: arch!v autora článku 

Kafenda si naďalej udržiaval poves t člove·ka, k·torý v sa· 
be spája široké vedomosti, lá·sku k škole a modernt 
pohlad na problémy. Na škole wstal do 31. 12. 1949. 
. Kafendova významná .práca tsa mohla zúžitkovať 1 ' 
nesk·orš!ch ro·koch. Každá ozajstná osobnost zaseje vera 
podnetov, ku ktorým sa nas ledujúce generácie vracajtl. 
Skutočná osobnost rozdá-va podnety na každom kroku, 
riskuje svoje zrlravle, zapaluje aj ·tam, kde sa to nevldl 
na pr vý pohlad, je zdrojom !nlclatrv, ktoré by mo!no 
zapadli v ruchu všedného života. Taký bol riaditel Fr!· 
co Kafenda a ta k sa jav! z arch lvnych materiálov, ktorA 
sú uložené na brati-sla '.'skom k·onzervatOrlu. 

ZDENKO NOVACEI 

Spomienka na prof. FRICA KA ENDU 
vefký dar pre celý život od neho dostávam. Až s vlast
n~m vy·spievan!m, s odstupom času, som pochopila jeho 
veľkost a z detského zbožňovani-a vyvJnul sa hlboký 
obdiv k velkému umelcovi, uš rachtilému človekovi, ktorý 
mi dal nesmierne vera, 'J)redovšetkým v tom základnom 
post·oji k umeniu a práci. 

Jeho zásady, prlj!mané v detskom veku, sUne za,pustll! 
vo mne korene, ovplyvnlli moje my·slenle a crtenie. Je
ho náhfady v otázkach všeobecne umeleckých i čiste 
pianistických, nestratlll svoju hodnCJtu a pravdivosť a 
tvoria bezpečný zákl·a·d pre ich ďalšie rozv!jan ie, ktoré -
vzhladom na prudký .rozvoj pianlzmu - je samozrej
mé, prirodzené a nutné. 

T.r.ieda prof. Kafendu - .to .ibola svätyňa. kde sa robil 
"kumšt". Tu nepadlo jediné zbytočné slovo, ktoré by 
nestívlselo s tým, na čom sa práve pracovalo, čo sa 
preberala. Z prof. Kafendu sálala aut-ori'ta, ktorú sme 
bezvýhradne Tešpektoval1, lebo sme v ňom c!tili velkú 
osobnost a dobrého, ·nanajv~š čestného človeka. 

Pri práci na klav!rnych hodinách neboli v pop.red! 
jeho záujmu "prsty", ale vždy živá hudba. Ct 1o bolo ná· 
ročné dielo, čl jednoduchá skladbička, aj trebárs etu
da, pracovalo sa na tom, .a•by sa skladba "Interpretova
la", aby sa vystihol jej ·obsah pri rešpektovani oso-bitosti 
hudobnej reči !<oho-ktorého skladBitera a s adek.vátnym 
citovým nábo·jom. Pracovalo sa na tom, .aby sme reali 
zovali preds•tavu, .ktorú sme •si o hranej skladbe utvo
l'ili. Z tohto hladiska nás učil dokonale spoznať a ovlá· 
dať svoje ruky, pracovať na bezpodmienečne nutnom 
uvolnenf nášho svalstva, ako správne použ!vaf váhu 
a fixáciu. Vštepoval nám názor, že pou~fvanle váhy má 
vefký vplyv na tvorenie pekného tónu. Pomocou váhy 
učil Kafenda "spieva.t" kantilénu na klav!ri - pre
nášanfm váhy ramena z jedného prstu na dJruhý. V po
lyfónii dva hlasy v jednej ruke vyhrať pl.asticky učil 
tiež pomocou váhy. P.lnozvučné akordy hrať bez váhy 
považoval za nemysliterné. Velmi dôležitým momentom 
pri správnom použ!vanf váhy je jej prenášanie účelnými 
pohybmi z jednej polohy do druhej. Správny pohyb má 
vefký vplyv na kvalitu tónu. Správnym pohybom pri.pi
soval vefký význam a častoo zdôraztioval: "Ruka mus! 
žiť na klav!ri ... Mus! byť súlad medzi dychom frázy 
a patričným pohybom ruky", Najkrajšlm pr!kladom do-

.kona-le uvofnených rúk, majstrovského ovládania a po· 
už!vania váhy a fixácie bol sám Kafenda. 

Na hodinách výučby Frico Kafenda trpezl!vo vysvetlo
v.a l, ukazoval, predhrával. Predhrávan!e bolo samozrej
mou súčasťou jeho vyučovania. Svojou hrou podnecoval 
na.šu predsta•vdvost, tvorivú fantáziu. Aký to bol rozdiel 
medzi tým, čo nám zaznieva lo zpod prstov a ako jemu 
klav!r spieval v bohatých ·nuansách, vystihujúc ozaj at· 
mosféru každého tónu. Stalo sa, že ·sme v zajat! ~rásy 
jeho h ry zabudli, že nám práve: ukazuje "ako na to". 

Raz, pod dojmom práve nim predneseného 11ryvku 
skladby, som sl dodala odvahy a spýtala sa ho, prečo 
verejne. nekoncertuje. P.ovedal mi: "Pri svojich nárokoch 
na interpretáciu musel by som 6 hod!n denne cvtčlf 
a k tomu mi nezostáva čas" . 

A . tak raz v mla<lom, svätom n adšenr vybrali sme sa, 
jeho žiaci, za n!m do r iaditerne, aby sme mu pon11kll 
i našu pomoc pt'i rôznych p!sačkách , pr! vybavovani 
vš eli jakej p.ráce, vyplývajúcej z jeho funkcie rladltela 
Hudobnej a dramatickej a kadémie. Chceli sme, aby mal 
viac času · na cv i čenie a mohol koncertovať. Usmial sa 
pod fúzy a odparentov.al nás s tým, že ak mu chceme 
urobiť .radost, aby sme sami viac cv ičili. 
Koľkokrát ma s Iútosfou napadla myšlienka: aká vel· 

ká škoda, že to všetko ostáva len medzi štyrmi stenami 
triedy, veď Bra-tislava .ani nevie, akého má velkého 
umelca, akého velkého klaviristu! Ci mu skutočne bolo 
súdené, aby sa do krajnosti obetoval? Aby obetoval svo
ju velmi s lubne sa rozv!jajúcu kariéru dirigenta a kla· 
viristu v Nemecku a pr iš iel do Bratislavy a tu - ozaj 
z ničoho - budoval slovenské hudobné školstvo? Kol· 
ko nadšenia. húževnatosU a pevného presvedtenla bolo 
t reba, aby sa vydržalo v tých (,ažkých začiatkoch, ked 
napriklad nebolo z čoho vyplácať platy pedagógom, ked 
sa učilo v budove v havári jnom stave, kde · z deravej 
s trechy tieklo do tried, atd. Je na nás, aby sme ocenili 
toto jeho ojedinelé, velké rozhodnutie, ktoré toiko dob· 
rého urobilo pre slovenské hudobné školstvo a vObec 
pre celý slovenský hudobný život. 

V dňoch významného výročia Frica Kafendu spája nAs, 
Kafendových žiakov, spoločná vďaka , úcta, obdiv a IAs· 
ka k ná šmu drahému učitelovi. 

EVA FISCHEROV A-MARTVOAOVl 



Slávnostný koncert k životnému iubileu 
národného umelca prof. EUGENA SUCHOŇA 

D11a 25. septembra tohto roku sa ná
rodnf umelec profesor Eugen Suchoň, 
Dr. b. c., dožil prek·rásneho životného · 
jubilea - sedemedesiatlch plati-ch rokov. 
Oslavy jeh·o lll'!llrodenln vyvrcholili v hlav
nom meste Slovensk.a 1k.oncert·om, ktorý 
usporiadalo Ministerstvo .kultúry SSR v 
spolupráci so Zvl!zom sloven&kýdh skla
doatelov a Sl•ov enskou filharmóniou 
23. septembna. ·Posledné septembrové dni 
sl azda Blnl jediný bratislavský den111lk, 
čl odborný hudobný časopis nenechal 
ujsf prlležlt.osť na bllancovanle a vyjad
renie vďaky a ťícty .k velkému tvorcovi 
národných .a svetových kultúrnych hod
nOt, aký.m Suchoň liko zaklad!lltel našeJ 
národnej hudby nesporne je. Najt'ozd!č
nejš!e hudobno-slovné lľelácle Ces.koolo
venského rozhlasu a t elevlzle posky.tli 
možll05ť vlaocerý-m vý,2lnamným predstavi
telom nášho hudobného života a naslo
vovza-tý.m odbornlkom, zaoberajťíclm sa 
Suchoňovým kompozičným odkazom, pre
javiť uzn81nle za doterajšiu plodnťí prá
cu, k-torťí jubilant daroval do vooa svoj
mu národu. Uvedomu jem .sl, že vybočlm 
z rámca bežného recenzentského prls
pevku, ·ked sl l ja dovollm pridať sa 
za moju generáciu. čl kolegov, ktor! sme 
ako posl edn! zachytili profes.ora Sucho-
1111 v ťílohe pedagóga, obetavo odovzdá
vajťíceho sv·oju vieru v pravé umenie, 
všetky svoje d lhoročné ved(JIIllostl a zls
kané skťísen osti nám mladým, zač lna jú
clm život a botujťíclml s pr vými prekáž
kami. Dostali sme veloa vzácneho, ved 
počuť výklad náuky o formách, 'kontra
punkte, a•le najmä novod<lbých kompozič
ných prlnclpov hudby 20. storočia z ťíst 
jednóho zo zakladatel•ov slovensk ej hu-

. ck>bnej moderny v obdobi jeho kulmlnu
jficej duchovnej zrelosti, to naozaj nie 
je mallč·kosťl Ak na t.omto mieste sla
ham po cLtáte zo zdrav ice predsedu ZVä
zu slovenských skladatelov národného 
amelea prof. dr. Ota Ferencll}'bo, ktorú 
predniesol .na slávnostnom koncetre k 
skladi!Jtelovmu sv.latku, č!nlm tak práve 
preto, že som vnťíto11ne stotožnená s vý
stižným a dOsto)ným spôsobom, a:k ým do
kázal zaodieť do rúška sl ov vdaku sp<l· 
jenťí s obdivom, ktorú pociťujeme všeJ~I. 
čl prlslušnlcl jubiluntovej generácie. ale
bo strednej a mladšej hudobnej obce: 

... .,Hudobné dielo Eugena Suchoňa 
zakotvilo v povedoml slovenského rudu. 
odrálat6c mnohé črty n~ro,dného llvo
ta, teho povahu i teho atmosféru. Nail 
poslucháči pri poi!hanl teho hudby si 
stále viac uvedomujt, ako im te táto 
hudba bUzka a ako st v net zachytené 
llvotné obsahy, ktorými lill alebo lij6. 
Dosiahnuť tento stlad medzi hudbou a 
jej poslucbái!om patri k najvylllm cie
rom skladaterovbo tsllla a te tfm fini
terom, ktorf rozhoduje o tom, i!i sa bud
ba stáva národnou v pr.avom zmysle, t. 1. 
majetkom národa. 

Vďaka delikátnej citlivosti podarilo sa 
Euxenovi Sucboňovi vllikn6ť do povahy 
slovenskej ludovet hudobnosti a zdruliť 
ju 1 vy.oktmi nárokmi profesionálnej 
tvorivosti. Vyt•oril skladaterské dielo, 
ktOl'é Imponuje nielen svojrá&nou hudob
nou retlou, ale l ststredenou a ucelenou 
stavbou. Je to hudba osobnostne profilo
vané, esteticky pttavá, nestca znaky bo· 
batého budob!M!bo fondu a vyspelého 
skladaterakého umu, ktort vsiakol do se
ba vtdobytky autového hudobného vf
voja minulosti a sti!amostl a syntetizo
val leb v novom tvare a v novom cha· 
raktere . . . Ak si v tieto dni pripomlna
m!l vtznamné IIYotné jubileum - 75. na
rodeniny proÍesora Euxena Suchoňa, 
undomujeme si a oceňujeme vynikatt
ce vnitorné hodnoty teho diela, ktoré 

jeho diel zaslúžilej umelkyne kl.avLr istky 
Kláry Havllkonj, ktorá sústoavne propa
guje majstrovO tvorbu na našich a za
hrnntčných pódiách. Tentokrá·t si vybra la 
Rapsodické suitu pre klavlr a orchester, 
op. 20, dlel'o zrelého 57- ročného autora, 
v ktorom vyzdvihla jeho zá1kladnú sta
vebm1 zlotku - rytmlckťí rD<lrorll<u, zvý
raznila zvukov.ost pa.rtit'll,ry, ale ľ Hmenťí 
pohodu pomalých úsekov. Ai huslista Pe
ter Michalica pa~rl k Interpret-om, v k to
rých repertoArl s(l Suchoi\ove die!.a stá
lou sťíčas·ťou. Fantáziu pre husle a or
chester, op. 7 pov-ažujeme už dnes za 
klasiku a v podani sólistu sme poz·oro
vali suverenitu, akťí je možné ruadobud
nút Iba vtedy, ked je umelecké dielo do
k onal e zažité, k ed cltime, že skladatel a 
interpret sa spoj ili v jedi nú cltiaC'U u 

Jubilant - národný umel ec Eu~o~en Suchoň d'akujc za s1·dcčne uvacw, ktore mu pr i · 
pravilo publikum na slávnostnom koncerte. Snlmka: CSTK 

sa stalo integrálnou zlolkou naiiel ná
rodnej kulttry, oceňujeme originalitu je
bo hudby, silu teho skladaterského umu 
a to, aké závalné slulby urobilo teho 
umelecké dielo pri profilovanl nalej sú
časnej hudobnosti v obdobi _ socialistic

·kého budovania. SCa to slulby dôstojné 
skladatera Tskntku národného .. . " 

Slovám !Predsedu ZSS predchádzalo vy
stOpenie Chlapčenského filharmonického 
zboru pod vedenlm dirigentky Magdalény 
Rovňákovet. Nečudo, že starostlivá dra
maturgická volba siahla P<l prekrásnom 
klenote. k torý sa stal symbol om !krásy 
a duchovnej velkosti. zborovej plesni Aká 
si mi krásna. 

Dnes už si a.nl nevieme predstavH kon
certné podujatie spojené s menom Euge
na Suchoi'la bez na jvernejšej interp~etky 

tvorivťí bytosť, hladajúc porozumenie a 
odczvu u recipienta. Dielo je nutorko ko
m~,Jni·k atlvne a Michalicov interpreloačný 
vklad a nadhl·ad nad nim taký suges
tívny, že umel ecký zážitiOk, pravý zmysel 
hudobnej produkcie. sa nutne <losta'VI. 

A napokon or·chestrtwlna druhá polovi
ca koncertu pat l'llu orchest ru Sl ovenskej 
filhar mónie pod tak to vk ou zaslCalilého 
umelca dr. Ľudovlta Rajtera u Symfonie
ta rustike. V k oncepcii dl'rigenta, kt·orý 
má nuoo:aj velké zásluhy na predvádza
n! a zazna-menávanl Suchoľ\ovej hudby, 
bolo cltiť, že skludatelský r ukopis dôver·
ne pozná, a tak uve<l.enie tohto optimis
tického a ludovým k oiOJ'itom pret ka,ného 
diela, dôsto jne uzatv.ol'ilo hudo bný hold 
nášmu oslávencovi. 

VIERA POLAKOVICOVA 

Dva koncerty zo súčasnei tvorby sldadaterov Vietnamu a NDR 
z Lnici81tlvy Z·vl!zu československých 

skladatelov a v spoluprác i s národnými 
zvl!zml sa v Prahe a Bnutl-slave uskutoč
nili k oncerty z tvorby skladatel ov Viet 
namskej socialistick ej ·republl.ky a Ne
meckej demokratickeJ r epubliky. Prlťaž
llvé pr ostredie Mozart ove j siene,- prlho
vory predstavltelov ZSS P. Bagina a O. 
Ferenczyho, starostlivo pr tp re'llené bulle
tiny, <lsobná ťíčasť viacerých prezentova
ných autorov a v neposlednom rade kva
litné Výkony našich koncertných umel
cov umocnili siávnostnťí atmosféru veče
rov. 

Na prvom z nich ( 5. 9. l bol tak tro
chu zaskočený každý, kto v hudbe sťí
čdsných vlet.namských skiadatelov oča 
káv·al predovšetkým pOvab exotik y, mu.r
kantnú prHomnost prv.ko v východnélw 
hudobného myslenia, svojrázne, .pJ'e eu
rópskeho poslucháča pikantne znetťíce 
Intonácie a f ormy, odvodené zo stáročia 
ml -sformo·vanej domácej tradlc ie. Dam 
Llnh, Nguyen Van Thuilnx. Huy Du, Van 
Ký, Nguen Dinh Tan, Dang Dlnb Lam, 
Nguyeu Thi Nhung ani Do Nhuan ne
siahli po týchto východiskách. Jedinou 
vfnimk ou bola úprava dvoch vietnam
ských ludových piesni - uspávaniek od 
Tha Thi Liena, kde však samotný zvo
lený folklórny typ svo jou univerzálnou 
povahou nepoukázal natolk o na origina
litu, ak o na spoločnú, aj nám bllzku u 
zrozumitelnú náladovos(. Ostatné inštru
mentálne ukážky boli svedectvom o sna
he vietnamských umelcov absorbc!V·at 
klasicko- roma.ntlck (l kompozičnú techni
ku. Na pôdoryse pomerne stručných, vl!č· 
šinou programových obr ázkov (Pieseň so
kola, Návrat domov, Povesť Cervenet rie
ky, Dedinská slávnosť) uplatnili jedno
duché harmonické §truktúry v kluvlrnom 
sprievode, k ým do sól ových sláčikových 
nástr.ojov vložili precltené lyrlcké meló
die, roma!llticky ťíprimnťí cito vú !1ozospie
vanos!. Celkové vyznenie sa ta.k prekva
pivo dostávalo až do ,.dvoi'ákovských" 

polOh. VceLku - odhliadnuc od drob
ných orl·gLnálnych detailov - .nás táto 
ko lekcia presvedčila iba o dosiahnuti pr
vého stupňa na ceste k ná·rodne k olo
rovaneJ. ale pritom sťíčasnej a estetick y 
presvedčivej syntéze. ktorá by s melšie 
kombLnOIVala domácu tradlclu s novšl· 
ml prúdmi európsk eho •vývoja. I v tom 
prtpade, ak ·cielom nie je dosia·hnuť je
dinečnosť •tej-k torej 'Skladby, ale v akor
de sťíhlasu kultivovať k ole.ktlvnu §týlo
vťí platformu - v tomto O'hlade boli ru 
kopisy jednotlivých vietnamských skla
datelov až na nerozoznanie prfbuzné. f. 
Kreji!l a E. Beránková uviedli dok o.ncu 
4 sk ladby pre husle a kluvlr od štyroch 
rôznych autor·ov, pričom organlčDJOs·ti 
celku to nijak o neubllžllo. Z česk ej stra
ny vys~úpll dalej violončelista J. Kame
náf ·a klaviris!la P. Skála, zo sl ovensk ej 
trlo v z-loženi P. Bogacz - husle, Ľ. Kan
ta - viol o.nčelo, N. Heller - klavlr, 
sopranl'9tk a E. Blahová s klaviristom M. 
Starostom a Sucboňovo kvarteto. 

Drama.turgia koncentu z tvorby skla
datelov NDR naopak akcento;va!.a gene
račnťí a štý-lovú pestrost, t akže sme po
čuli rozm811lltú hudbu od tradičného neo
klasicizmu už k experimen tu. Ako jedno
tiaci moment vystúpila do popr edia 
schopnosť všetkých prezentovaných auto
rov korektne zvládnuť kompozičný zá
mer na jm!l pokia l lde o vrstvu gramati
ky. Trochu sme však postr ádali hlbšie 
emocionálne zaangažovanie a .povýšenie 
hudby na posolstvo, kom uniku jú ce posl u
cháčovi závažné Informácie esteticko
ludskej po.vahy. Iba Sláčikové kvarteto 
W. Lenera aj vďaku zanietenému výko· 
m1 Trávnli!kovho kvarteta bol o v t omto 
zmysl e výnimk ou a zanech alo silný do
jem. Rukopis skúseného, ale pritom neu
stále hlada júceh o autora prezrádzal a 
stavba Sonáty pre klavlr i!. 2 od F. 
Geisslera, ktorú naštudovala. ). Nácovská. 
)eden z reprezentantov mladšej generá
cie G. Domhardt sa uviedol Monológom 

pre flautu, stvá rneným ). Riedlbauchom. 
Quartetto curloso od R. Lischku opocl 

st-a.tnilo svoj názov v tom, že bolo rie
šené .na rytmick ej báze moderných tan 
cov - ku klavlrnym okordickým priz
návk&m &láčlky hrali .. komentár" . pri
čom autor svojim postojom kollsal medzi 
súhlasom a recesiou. P.redlohu výborne 
naštudovali J. Kvapil a K. Klika - husle, 
J. Zvolánek - viol ončelo a A. Sti'ilek -
klavlr. 

Zau jlmavcu ukážkou vztahu súčasného 
umelca ku kl-asi ke bol a .,Moo:artparaphra
se" pre klavir od R. Kunada. Východis
ko - Mozartova skludba pre hracie ho
diny - je ci tovaná iba rn Pl'ed záve
rom, inak cel ý priebeh te model ovaný 
z fragmentov a drobných figC1r racionál · 
nym operovanlm. Vl nenie statických tva
rov rozohrala brila1ntným spôso bom T. 
Fraňová. Tradlčne j šl prlstup k variač 
nej forme chaNik terizovul Prokofievov
ské variácie pre ltvorrui!ný klavir od K. 
Dietricha, kto.ré na!ltudovall L. Kojanová 
a P. Novotný. Hoci auto1· v jednom úse
ku pred,plsal a 1 h ran ie na strunách, jeho 
prejav sa niesol v duchu pripomenutia 
§t ýlu sovietskeho majstra. obzvlášť jeho 
stacca tovei, ta nečnej polohy. Zato Aul6-
dia pre hoboj s61o od Ch. Schmidta. v 
ktore j su skutočným inš trumentál nym 
ma jstrovstvom bl ysol ). Adamus, predos
trel a pred poslu cháča celý arzenál' arti · 
ku lačných .,novin iek", vo svo jej frekven 
cii a vzhladom na málo eu foni·cký J•ezui
tá t celkom prekrýva júcich hudobnosť 
výtvoru. Pri sledovani jednotlivých ná
padov s::~ .pozornos ť čoskoro unavila a 
efektný záver už poslucháču ,.nezasti 
hol". Tu sa opäť ukázalo, že porušenie 
mi ery nového le prekážkou pre úspešné 
zv l lidnutie experimentu. Pochopitelne. ak 
berieme do úvahy cel ý koncert, treba 
oceniť skutočnosť. že sa lnformatlvne 
pokúsil zmapovať dnešné snaženia skla
daterov NDR v relatlvne j úplnosti. -ip-

GRAMORECENZIE 
W. A. MOZART: Sláčikové kvarteto G dur, 

KV 387; 

). HAYDN: Sláčikové kvarteto 8 dur. 
op. 76, č. 4 

Hrá FILHARMONICK~ KVAR'l'ETO 
© OPUS Stereo 91111196 

Z celej hudobnej literatúry ma jú diela 
majstrov viedenského k lasicizmu vo ve
domi odbom ého i l aick ého pubiik'a po
merne na justá l enejšl tvar. To znamenti, 
že k aždý Interpretačný výkon hodnoti 
kll'l·tlk a 1 posluchá č i na základe pomer
ne vyh•ranenej pr edstavy. pomocou jas
ne vymedzených očukti vanl. Akýkolvek 
rozch od s t ou to predsta vou sa nkcionu iťí 
jedni 1 druhi obvinenlm z neštýlovosti, 
č<l je pre hudobnfku alebo súbor kru
tejšie .konštatovanie. ako k ed niekto po
st rebne. že zle in tonu je alebo n evie de
šifrovať ne jak ý zložitejši rytmický mo
del. To preto. l ebo h rať neštý lovo, zna
mená hra ť bez pochopenia zmyslu diela, 
jeho dobovéh o i sítčasného kontextu. 

Lenže - čo te to sloh ovo verná inter
pretácia? Má to byť pietná dobová r e
k onštrukcia, pri ktorej jasne cltime. že 
put.rl do Iného sveta, nlebo je to tvori
vý výklad, ktorý odhalu je v partitúre to
ho-krorého dielo predovšetkým skl adate
l ovu sch·opnosť antic ipov ať budúce veky, 
budúci vývoj ? No ol•ltlr t ejto dilemy po
tečie ešte mnoh o pol emického atramen
tu, no než sa sf ormul u je pre všetko u 
všetkých z(tvazn ý kompromis, chcel by 
som sa pridať k t~m . čo v umeleckých 
dielac h vidia skúsenosť predošl ých ge
nerácii aplikovanú na súčasnosť, teda čo 
chápu interpretáci u predovšet kým ako 
akt dedeniu. pri ktorom text. nupfsaný 
pr ed stá ročiami, člta súčasnlk a hladá 
v ňom odpoved na otázk y, vypiývaj(Jce 
zo súčasného života, sítčasného bytia. 

K takým u podobným ítvahá m nťíti pr
vá gra,monahrávka Fi lharmonick ého 
kvartet·a. ktorou sa ten to súbor priho
vára disk ofil om 8 r oi<Ov po svojom za
ložen i. Dramat urgia platne sprvu vyvo

lávala dojem, že súbor chce presvedčiť o 
svoji ch kvalitách osvedčen ými postupm i, 
uplatnenými na zná mych diel ach. Na
miesto toho poč u jeme od prvého taktu 
dialóg s konvenciou. v kt orom sa inter 
pret i podrobu jú jedinému cielu: dosiah 
nu( čo n Jj v1lčšiu zmenu výrazu. neustá
lu osciláciu napätia. Kto by siahol po 
tejto platni ako po podušk e. ktorá h o 
uspf do neja kého rokok ového alebo ze
mi to-úsmevného sna, bol by sklamaný. 
Každý tón, k aždý t ak t Mozartove j a 
Haydnove j hudby jo v interpretáci i Fii · 
harmonického kvar tetn nasý tený hlbo
kým a ušl achtilým ci tom. k·torý poslu
cháča núti k neustálej myšlienkovej a 
emocioná lne j spolupráci. 

Tento zámer dostáva svoju účinnosť a i 
v<la.ka technick ým parametrom h ry čle

nov Fil harmonického kvarteta. Preclzna 
súhra a intonl\cia, spoločný zvukovo-fa
rebný Ideál, artikulácia o frázovania, 
premyslené do na jmenšfch detail ov, cie
luvedomá .,dramaturgia" vibráta. k torá 
uplati'\u je tento výrazový prostriedok na 
klúčových miestach motfvu. frázy a cel 
ku - to v~etko SÍl int er·p ret-:lčné prv
kv. ktoré umožiíu jú tomuto 1ei esu do
sahovať nezvyča jnÍ! výrazov(! šfrku. Po 
n iekolkých taktoch jednej či druhe j 
skladby cltlme, žo tento tvar dozrieva l 
po mnohé rok y pr i desia t.k ach stretnuti 
s k oncertn ~m i nl\v ~tevn fkm i. 

Hoci sa prlstup k inter pretll c il Hayd 
na a Mozarta prieči zvyk l os tiam. u j nn i · 
zury te jšl z(tstanca tra dičn ých inter·pre
tačných postupov uznfl, že umel ecká ú
primnosť tejto v ýpovede plne zodpove
dá mravnému a j esteti ckómu i deá l u hud
by oboch majstrov. Dokonalos ť a vyzre
t<>sť tohto tvaru jP. potvrdenfm znlimej 
životnej u umel eckej pra vdy, že slobo
da je vyhradená tým, čo si vedia ukla
dať maximál no obmedzemo. V tomto pri· 
pade to bolo podr· iadenie sa určit ému 

s po loč n ému zvukovómu a výrazovému 
ideálu. ktoré napok on robi kvar teto 
kvart etom. 

Gramonahrávkami so nemožno dosta t 
do šrabiklirov a učebn lc. Al e na pôd u 
vysokoškol ských katedi er určit e. Je to 
plat11a. ktorá je hodn/\ tOJho, aby sa o 
nej diskutoval o na int erpretačných se
mi nároch, pretože je prlk l adom, ako 
možno znovuobjaviť známe kont inenty ... 

JURA) POHRONEC 



Tohtoročn9 hudobn9 festlv·al v Salz
burgu venova l velkú čast svojho prog.ra
mu dielu Jo hannesa Brahmsa l( s(lvls
lo";ti so 150. v9ročlm jeho n.arodenla, kto
r é si tento rok prlpomlname. Herbert 
von Kara jan uviedol Nemecké rekviem. 
op. 45, ako a i všetky štyri Brahmoove 
symfónie s Viedenskými fllharmoolkml. 
Pod taktov·ko u Claudia Abbada a v spo
luprác i s Vladlmlrom Ashkenázym a Lon
dýnskym symfonickým o!.'Chestll'om od
znel Klavlrny koncel't d mol, op. 15. Na 
sólistických ·recitáloch klaviristov od
zneli Brahmsove PaganinLho variácie 
a mol, o p. 35 [André Wa.tts l. InteMllezzá, 
op. 117, RrnJ)Sódla g mol, •op. 79/ 2 (Bru
nv Leonardo Gelber). Sonáta f mol, op. 5 
r Claudia Ar rau). Variácie na tému Jo
~epha Haydna, op. 56b pre dva klaovlrY. 
(Christoph Esche:nbach a Justus Fra.nrtzJ. 
Husrové s kladby - Sonáty p.re kla.vlr 
a husle A dur, op. 100 .a d mol, op . . 108 
p1 ed!lllesla Anne-Sophie Mutterová spolu 
s Alcxi.Jsom Weissenbergom. Recl1ál hus· 
!,• tu Plinohasa Zukel'ma.na ( k'lav.lmy 
sr r ievod Mark Nelkrug l bol venovaný 
cJste Brahmsovej tv·orbe. Od·znell na 1\om 
Scherzo pre husle a klavlr c mo.!. Spná
tu pt·e k la.vlr a husle G dur, op. 78, So
nl\ta pre klavlr a violu f mol, op. 102/1. 
Piesňovej tvorbe venovali pozornosť 1 

opm-nl speváci na svo jich ·rec!táJpeh 
1 Edit Mathlsová, Walter Berry, Peter 
Sr.hreier a Dietrich Flscher-Dieskau ). 
Di•il 29. júla vo Vef.kel sále Fes\1siplel
t usu odznel plesľ\ový koncerrt, na kt·o· 
rn 11 vystúpili štyria renomovanl k·oncert
nl speváci. Bol venovaný výhJ"adne t9m 
vvkálnym dielam Johannesa Brahmsa, 
kt 1ré sa len sporadicky objavujú na 
1 1 ogramoch komorných koncerto v: Lle
lJeslieder-Wnltzer, ·op, 52 l Va\člky pre 
štyri h lasy a klavlr štvo•rručne l. Tri 
kvartetá pre štyri sélové hlasy •a kla
vrr, op. 64, Valčlky pre štyri hlas y a 
klav rr štvorručne, •op. 65. Sólls!18:ml boll 
Edit Mathlsová [soprán l. Ma.rjB!Ila L!pov
~cková ( mezzosoprán]. Peter Schreler 
l ennr J a WaHer Berry [bas). k.torých 
so z,načný.m nadhladom a lahkostou ce
lý večer cit livo sprevádzali prof. Paul 
Schilawsky a prof. Erik Werba. 

Ma·trné v Mozarteu .sú už tradične vy
hraden6 salzburskému .rodá.kovl W. A. 
Moza rtovi. Prvé mat iné 31. júla t. r. di
rigoval Ger'hat·d Wimberger, ktor9 v úvo
df' uviedol Symfóniu F dur, KV 112. Kon
l:l r t pre dva k lav lry .a .orchester Es dur, 
KV 365 zahra li bra·tia Anthony a Joseph 
P<1 rarore. Koncertné árie KV 369 a KV 

SALZBURG '83 

Agnes Bal·tsa ako Octa.vian ( vravo )t a )a
net Perry uo Sophie (vpravo) v salz
burskeJ inscen6cil ldomenea. 

217 !nter.pretov·ala mladá bulh!llľs·ká s-pe
váčka Elena F11lpowa. J.e l pekne sfa'ľbe
nému sopránu cMba však potrebná l ah
kost a tech.nLcká vys peloot pre uvede-

. né skladby. V závere k.oncel'tu zaslúže
n9 (lspech z!skala Symfónia C dur, KV 
338. 

Na 1oruror.očn9 festival boli z opernej 
produkcie predošlých sezón prevzaté 
opery W. A. Mozarta Carovná flauta a 
Cosl fa.n tutte a opem L. van Beetho
vena Fidelio. Premiéru mail d.ve opemé 
dieLa - Ru~ový gavalier Richarda S!lraus
sa a Idlomeneo W. · A. Mozarta. 

Ružového gavaliera hudobne :naštudo
val a režlroval Herbert von Ka.rajan. V 
jeho Lnscenácli dombnovala perfek.!lnost 
hud·obnej zložky, a lto t ak v orchestri 
ak.o l na javisku. HJ.avnl prota goniSti -
Anna Tomowa-S!n10w ( Mau-šálka l. Agnes 
Baltsa ( Octavian), Kurt Moll (Barón 

Ochs) a Jlllllet Perry [Sophie), ako 1 dal
~~ (lčlnkujúcl dokázali vyhovlet ná·roč
ným poo!adavká•m velkého majstra po 
hudobnej stránke ozaj dokonale. Herec
k9ml výkonm1 up(ltali najmä J{urt Moll 
a Agnes Ba!tsa. Na záver preds tavenia 
vzdi!IJ.o celé publikum hold dnes najvý
znamnejšej osobnoSt! salzburského fes
tivalu Herberrovl von Kara janovi. 

Inscenácii Idomenea sa venovall dva
ja umelci - James Lev ine [hudo bné na
študovanie) a Jean Pierre Ponnelle [ré
žia J. Režisér ttít·o operu naštudoval už 
n!ekolkokrá t. Po vel1<1om úspech~ ldo
menea v Metropo!iltan opere prevzal re
žisér zákl·adnú koncepciu i do tohtoroč
nej salzburskej Inscenácie, vrátooe scé
ny a kost9mov. Bolo •to šťas!lné riešenie, 
oretože umožt'í·ovalo režiséro vi dopr.areo
vat Idomenea t.akmer do Ideálneho pred
s1avenia. v ktorom je absolútna har
mónia v obidv·och zá.kladn9ch zLožkách 
operného divadla - hudobnej l režijnej. 
Speváci, ale 1 zbory mali vypracované 
svote v9stupy, rec!ta.tlvy 1 árie do naj 
menšlch detail-ov a Ich herecké výlrony 
v ničom nezaos távali za speváckymi. 

Tltul.n(l postavu ldomenea spieval Lu
cian!O Pavar-otti. Jeho výkon v por.oyna
nl s amer!okou premiérou pôsobil vy
rovnanejšie, štýlovejšie. Vynikajúco me
ll v jeho podan! recltatlvy, spievané 'v 
originál! (taliansky), a.však bezpečne 
predniesol 1 velmi techlllicky náročné 
árie. Idama111te v podan! Trudeliese 
Schmidtovej (robila. záiSkok za Frederl
cu v-an Stade 1 bol ·trochu skla.manlm, ho
cl z minulosti vieme, že ide o vel•ml 
talentovanú speváč·ku. Jej výkon .pôsobil 
tvrdo, unavene, s málo zvučnou n ižšou 
polohou a obdivovať sme mohli len ·krás
ne plné výšky. Možno, že Išlo o nj_hlu 
lndis pozlclu. Najvyrovnanejšl vokálny 
výk-on s 1bdha•rou vypracovanos.tou všet
kých árii nám predviedla Lucia PoppQvá. 
ako Ilia. Jej protlh•ráčka Elizabeth Con
neUová v pos.ta.ve Ele ttry udivovala hlav
ne v. zvládnuti f.ažkých herecko-poh ybo
v9ch ukcll, sprevádzajúcich jef hlavné 
výstupy. Z ďalšieh účinku júclch za u jal 
ešte tenoris ta Timothy Lewls. technicky 
perfektne ,pripravený s hlasom sice me
nej bohat9m na peknú fa r bu, a le s bez
pečnou tn.tonácl·ou. 

Novú Inscenáciu ldome:nea moi!no sme
lo oz.načit za vrc hol tohtoročnéh·o velmi 
úspešného salzburskéh o feS>tivalu. 

EVA BLAHO V A 

JUBILEUM HUDOBNÍKA 
Prednedávnom si celý hud·obný svet 

Jll ipomc.nul šesťdesiate p'tate narodeniny 
na jvýznamnejšieho .amerického hu<lobnl
ka (v .tom na jlepšom sl·ova z.mysle.J, skla
eta tela. klarv lris tu, dirlgenrt:a, pedagóga, 
komentátora a hudobného publicistu 
Leonarda Bern s t eln a (nar. 21. au
gusta 1918 v Lawrence, Massachusetts]. 
'v Berns teinove j osobe sa snúbia ·nevšed
n ým profesionálnym s pôsobom univerzál
ne schopnosti hudobnlka, schapného ·ob
Siahnu ť na v·;sokej úrovni všetky tvori
v{: i reprodukčné druhy a žánre hu.d.by. 
Pnpt·i sv·o jich .mlmorlaci;nych vrodan9ch 
schopnostiach, a.bsolvoval mlad9 Bern
stein a j vefmi dôkladné hudobné štO
dium. Ešte pred univerzitným štúdiom 
zl skal vynika jú eu klavlrnu prlpravu u 
Heinricha Gebharda a najmä u s kvelej 
uč iteľky Helen Coatesovej. V roku 1939 
ubsolvoval Harwardskú univerzitu, kde 
brdi jeho uči telml A. Tlllman Mer-rit, 
Walter Piston a Edward Bur!Lnghame 
Hi ll. Potom š tudoval dva roky na Cur
tis ins titute vo Filadelfii, kde sa zd·olko
narovul v ldavlrne j hre u Isabely Ven
geJ·cve j. Medzitým v rokoch 1940 a 1941 
sa zúčastnil na letných dlrlgentsk9ch 
kurzoch v Tang lewode. Súča•sne sa dostá
va do styku s Bosto.nským symfonickým 
orches trom, s ktorým je úzk'() spätý do
rl nes. V tomto čase spoznal ti ež Arthu
ra H.ood~ i ns k é h o, vtedajšieho hudobného 
J 1ud ite ra Newyorske j fllharmónle. ktorý 
ho v sezóne 1943-44 vza l za s~o jho asis
ten ta. čo malo rozhodujúci vplyv na 
H 1~ rn sleinovu budúcu dirigentskú ka,r té
ru. Na tú však mladý di-rigent skutoč
n!) nemusel dlho čakať. Svo·! pamätný 
d1 "i,IWntsl<ý de but, slmtočn9 ,.krst oh
i\nnJ'·. absolvoval 14. novembra 1943, ke
ny takmer v posledne j minúte zaskočil 
za chorého Bruna Waltera. Za nlekofko 
hod!n nielenže naštudoval Walte.r.ov fix
nn stanovený program. ale zvlád'()l dl 
nnw ku - Variácie na mada.rskú sed
i iac lm piese1i od Miklósa Rózsu. Ohlas 
jeho dirigentského debutu bol jednoznač-
111 u senzáciou. Noviny New York TLmes 
h • označili za .,zázračný talent. Vzáp11tl 
~;H stal hosťom koncert·ov Newyorskej 
filhan pónle, 18. februára 1944 uskutoč 
nil svoje pr vé verejné vystúpenie s Bos
t onskou filharmóniou, dokonca v dvoj
úlohe - a·ko dirigent l ako sólista Ra
vclovho Klav! r neho koncertu G dur. Po
tom prišli koncerty v Montreali , Chlca
gn, Los Angeles. V januári 1944 dirigoval 
s\ otov ú premiéru svoje j jeremlah Sym
phony s Pittsburským symfonickým o·r
chestrom a li aprlli premiéru svojho ba
letu Fa.ncy Free na scéne Metropolit an 
Operu House. Mla dý Bernstein sa tak za 

krátky čas st-al najväčšou hviezdou na 
a mertck·am hudobnom nebi. Nel>ol to 
však výs ledok americkej o-bchodnej rek
lamy .. s how bussines", a le výsledok ne
obyčajného talentu, pr;enlk!Wei Indivi
-duálnej osobnosti. 

V ro.k·u 1945 bol Berns t ein vymenova
ný za umeleckého rlad!tela New York 
City Symphony Orchestra, s ktorým pre
miérovo predviedol celý rad skladieb s Íl
časných a merických skladaterov. V má
il 1946 na prvej pov.oj'novej Pr·ažskef ja
ri slávil Leonar.d Bernstein svoj európ
sky debut. V da1šlch rokoch obj·avuje 
sa za európskymi dirigentskými puJ.tmi 
--· symfonickými l opernými - čoraz 

častejšie. Ak by sme chceli postlhn(lť 
šlrku jeho koncertnej aktivity po cel·OITT1 
svete. v9počet jeho · v9znam.n9ch vystú
pen! by za.bral prlllš vera miesta. Spo
mei'Ime už len falot , že v roku 1958 stal 
sa nástup(:om Dlmitrl Mitropoulosa na 
čel e N.ewyarskej filharmónie. s ktorou 
rozvinul ota.kú bohatú koncer.tnú aktivitu 
a ko nijaký Iný dirigent. D1'ía 5. decem
bra 1971 dlrl~oval svoj jubile jný t!slc i 
koncert s Newyor.sko u fllharmônlou. Ked 
v roku 1969 ukonl:!il sv·oje intenzf.vne de
satroCné JPôsobenle za pultom rohlto or
che5tra, bol vymenovaný za čestného di
rigenta Newyorských fl!ha rmonl·kov. čo 
mu zaruču je celoživotné s pojenie s tým
to telesom. 

Osobitnou kapitolou v l:lerns teinovom 
dirigentskom umeleckom životopise 1e 
skladatelská činnost, ktor·ou zasiahol do 
všet.kých hudobných žánll'ov. Osobitne v 
muzikálovej literatúre svojim dielom 
West Side Story vytvoril prlekopnlcke 
dielo, kroré svojimi hodno tami nebolo 
prekonané. A napok•an spomeňme ešte 
jeho pedagogick(l činnost na a merických 
univ.erziltá.cli. no najmä jeho, činnost k•o
mentátora a popul,arlzát'ora hudol>ného 
umenia ~ rozhlase a televlzii, cez kto
rú prenikol do celého sveta a a j k nám. 

Bernstein je prvým americkým hudob
n!kom, ·ktorý tak výrazn9m spôsobom 
prenLkol do svetového hudobného ume
nia a zoh ral v ňom velkú úlohu. Bol 
prvým americkým dirigento m, k·torý sa 
stal šéfom Newyorskej filharmónie, bol 
prvým americkým dirigentom, debutujú
clm oako operný dirigent v La Scale ( 1953 
s M. Callasovou v Medei J. l v mno h9ch 
ostatn9ch európskych operných stánkoch 
( 1966 d:nes už historické naštudovanie 
Verdiho Falstaffa v-o Viedni ). Hlavnou 
devlzou Berns teinovho interpretačného 

umenia nie je technická dokonalosť. ale 
sugestlv·na a Ind ividuálna výpoveď, k1o
rá je obrazom jeho n eus táleho. večne 

hlada júceho a tvorivého procesu. 

MARIAN JURIK 

Tohtoročná 

"Varšavská jeseň" 
V dJ1och 16.- 25. septembra 1983 ko

nal sa vo V!llľšave už 26. ročnlk rest!n· 
lu súčasnej hudby - Varšavská 188811 
'83. Toto významné hudobné podutatlt 
zahf1'íalo v sebe spolu 29 podujati (l 
orchestrálnych koncertov. 15 komomtcb 
a zborov9ch , 3 prehrá·vky elektroakuallc
•kef hudby· a 2 operné predstavenia). Dl 
k·torých odznelo ·vyše sto skladieb od 82 
a u•torov ['Ôznych národnost! Európy l ot• 
ktor9ch ďalšieh 1kontLnentov. 

Aká bola tohtoročná Varšavská ·tesali, 
čo zaujlmavého a podnetného print• 
la? Je pochopi·telné, že vzhladom na leb 
množstro nie všetky skladby čl !nt8111rt
tačné výkony sa radili k špičkovým, vle
š l:na z nich dokonca patrila len k pri• 
meru. S vedomlm, že každé takéto bod· 
notenie nesie značnú dávku subjekt191· 
ty, pokúsim s a spomem1t stručne aspol 

. tie najzaujlmavejšle. 

Už ot·váracl symfonický ikoncel't sfubo
val vef.ké .zážitky. Na programe bol! to
tiž d,ve a tra.ktlvne skla dby: P. Boulez -
RHuel [in memoriam Maderna l a E. D• 
nisov - Rekviem. Ani fedna z nich vJak 
nesplnila celkom ·oča.ká'VIllllle a tak sku
točným zážitkom bol až druhý symfon!C· 
k9 koncer•t, na kt-orom v .predvedaDI 
Symfonického 1orvestra polského ra~bla· 
s u a t elevlzle z KrakoW! o dznel o. 1. po
zoruhodný . Il. koncert ·pre violončelo a 
orchester K. Pendereokého so sóllstiiD 
I. Monlghettlm za dirigovania autora. Z 
dalš!c.h orc·hestrálnych koncertov zauta· 
lo vystúpenie Symfonického orchestra so
fi jske j filharmónie [s dirigentom K. lit• 
vom 1; v ich interpretácii najvl!čš! olllu 
mala skladba Festive music V. Kazan· 
džleva. Oalš!ml hosťujúcim! telesami bo· 
li Leningradská filharmónia [ dlr. A. Jan• 
son s J. k torá uviedla II. husrový koncert 
[sólista G. Zisll:n l a IV. symfóniu D. Soa
takoviča a Symfonický orchester berlin· 
skeho ro-zhlasu so skl·adbaml U. Zimmer
manna ( St•nfonla come un grande Jamen· 
llo 1 E. Boguslawskébo [Musica conc&r· 
tante par saxofono aloto e orchestra), T. 
Bottgera a W. · Krätschmara. Dirigentom 
koncertu bol H. Rtlgner. 

V rámci komor.ných koncertov vynlk· 
li najmä s kladby Plélades pre 6 brUor 
na biele nástroje I. Xenakisa, Islon O 
r koncert pre dychové a biele nástrote) 
r umun&kého au·tora S. Niculescu, ~ 
né oratórium Posledné pohanské obrady 
B. Kutavlčiusa, využlvajúce prlestorov6 
a svetelné efek ty a kompozične IIIIÚ• 
ročná, avšak velmi pôsobl·vá kompozlcla 
Rekviem Songs pre mezzosoprán, husle 
a violoočelo B. Adamsa. Dramaturgicky 
podnetným člnom bolo kompletné uvte!• 
nie štyroch sonát pre husle a klavlr Cll. 
Ivesa v preclznom podan! A. Blaszcmlla 
a E. Knapika. Určitým ~klamanlm 'lak 
boli zborové ·koncerty, Ktoré svojim ob
sahom ani interpret·ačnou úrovňou neapl· 
nili očakávanie opubllka. (Výnimku tvo

. rili vlllri iba skladby MedLtácla M. Mol· 
dovana a Campana A. Koszews.kého.) 

Zauj(mavé boli obe operné predstii'V• 
n ia, najmä uveden ie komornej opery-Jl811• 
tomlmy Manekýn! pol ského autora Z. 
Rudzilískéh·o, pohybujúce j sa na II'OIZbrl· 
nl konkrétna a abstraktna [s mlmorlld· 
ne pôsobivým režijným poňatlm M. Grze. 
šinského J a tiež opery D. Sostakovlet 
Hráči (na námet Gogola J. ktorú prepre· 
coval a dokončil mladý polský skladater 
K. Meyer. 

v .rámci prehrávok elektroakustickej 
hudby ·odznela monumentálna kOOIIlOII· 
cla P. Hen ryho Apokalypsa, ukážky Sil
časnej japonskej elektroakustickej bud· 

· by n skladby viacerých ď·alš!ch autol'OY, 
venujúcich sa te)to oblasti tvorby [R. 
Mandolini, Ch . Dodge, G. M. Koentg a L). 

z interpretačných výkonov treba spo
menúť asp01'í strhujúci výkon vlolon&
Hs tu I. Monighettlho v spom!nanom Pen· 
dereckého koncerte, ako aj v skladbeLa· 
men.to pre vjolončelo sólo A. Knajfela, 
perfek·tný kolaktlv.ny v9kon Varšav*et 
'>kuplny hráčov •na biele ·nástroje v X• 
nakisove j kompozlcli, k reáciu sRxof6nla
tu D. A. Pitucha v skladbe E. Boguslaw
ského a huslis tu K. Ja kovlča v Astr!abo
v·ovo m husrovom koncerte. 

Súčasťou festivalovej atmosféry bola 
tiež možnos ť nadviazania osobných koa· 
tektov s väčšinou prltomných hrantcb 
fluto t·ov, interpretov a o statných ťlčast· 
nl kov festivalu. A i ked dones už Varlav
ská jeseň neh rá vo vývoji hudby tak6 
úlfrhu. aká jej p rLnále~ala pred 15- 211 
r okmi , s tále je významným fórom pre 
vzájomné konfl'Ontácle tvorcov sCtčasaet 
hudby a ich snáh. Je preto smutným koa
šta.tovanlm, že sa ( podobne ako po 1116 
ostatné roky 1 aktlvne opäť od n!s Dl 

festivale nezúčastnil ani jediný autor eJ 
interpret. To je fakt hodný zamysleall 
sa a hladania prlčin, ved naposledyZJIIo 
le s lovenská hudba l J. Sixta: Non91 ) Dl 
Var5avske j jeseni v roku 1977. 

STANISLAV HOCBIL 



PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 
V dňoch 20.- 23. septembra 1983 už po dvanásty raz 

sa uskutočnila medziná rodná rozhlasovú S'úťaž mag)leto
fónových nah rávok európskeho hudobného folklóru,~to
rej usporladatelom je Ceskoslovenský rozhlas v Br{lti
slave. Už predošlé ročnlky boli dôka-zM), že sa jej iá
mery úspešne roxvlj&jú, že sa umelecké profesie v sú; 
časnost-I nezaobfdu bez konfrontácie názorov, bez vý
meny skúsenos·tl, bez experLmentovan!a a hladan!a no
vých metód práce, či nových vymoženosti a zručnosti 
pri snlmanl zvuku a réž!l. 2tv.otaschopnosť te~to súťaže 
[od r. 19701 sa osvedč!la a rozrástla sa naozaj na vzác
ne, pritom ojedinelé európske roohlasové podu jatie. so 
š~rokým kultú-r.n o-spoločenským a umelecko-Ideovým do
sahom. 

V tomto roi!nlkn sa na net so svoJimi nahrávkami (Y 
poi!te 112 snlmok) zd4!utnilo 29 rozhlasových stanic 
10 14 ltátov Eur6py. Súťažné nah ráv.ky hodnotila me
dzinárodná, porota, zložená zo zástupcov zúčastnených 
rozhlasových stanic, ktorej predsedal doc. dr. Ladislav 
Bnrlas, CSc. 

regJs~rov, nosným sfa-rben lm vokálov, atď. ). čast·o bada ( 
odť~ltosť od folklórneho Interpretačného štýlu, alebo 
zaťaženie Lným hudobným žánrom - operným, operet
ným, zborovým, alebo pop-music. Profesionáli sa ťažko 
vyrovná vajt1 s tradičným! fo1klórnyml Interpretačnými 
štýlmi. Na druhej s~rane, spevác!-neprofeslonáll, ktor! 
vy.rástli v prostredi so živým! hudobno-sp eváckym! tr a
dielam!, st1 nos!telm! vzácnych fol•klórnych interpretač
n ých štýlov. Mnoh! z nich etnické, regionálne L lokálne 
zvláš~n-osti pretavu jt1 do Individuálneho štýlového s pevu. 
Zvládnutie folklórneho štýlu a osobitosť Individ uálneh O' 
prejavu zoh ráva tu dôlež!tt1 úlohu, k čomu sa často 
prlpá ja a j prirodzená muzikalita, 1alent , umelecká zre
losť. St1lad medz! štýlovo V}'lhlranenou a technicky vyspe
lou Interpretáciou zlskava najvyššie ocenenie. 

so st1časnýml priamymi nosltel-m! hudobno-folklórnych 
prejavov. Ukázalo sa, že najvyššie ocenenie zlskava jt1 tie 
stanice, ktoré majtí dobré zázemie aut ent!ck~ho folklóru 
a systematucky real!zujt1 jeho nahráv.ky v teréne, či 
v š tt1d!u. Najmä rozhlasové stanice Bulharska, ZSSR, Ju
hoslávie, CSSR, NSR a špa:n.lelska pr!nášajt1 tie najpo
zoruhodne jšie nahrávky. 

Aplikácia exaktných poznatkov na rozhlasovtí prax 
realizuje sa cestou semlnárov a exkurzie. V tomto roč
niku bol seminá r o tradičnej ludove j hudbe v Španiel
sku. Referát s hud-obným! ukážkami predn!esoj Arcadlo 
de Larrea Palac·!n zo stanice Radlo Madrid. 

V rámc! exkurzie oboznámili sa st1časn lc! s folklór
nym umenlm západoslovenského regiónu vo Vajno
roch - s nástennýml malbam!, výšivkami, krajmi, s jar
nými obyčajmi det! s kisel•!cou, lésolou, s dychov·ou 
h udbou, s tradičnou 'Vajnorskou svnd•bou, a le aj so sa
časným životom Vajnorčanov, v!nohradnlctvom, činnos
ťou MNV, rozvo jom obce. 

Stfal llo sa -v troch kateg6rléch: 
A - nahrávky ludovej plesne v spraco-vani skladatelov 

pre s61ový spev s lnltrumentálnym sprievodom, 

To Isté v podst&te plati a j o Lnštrumental!stoch. Naj
vyššie ohodnotenia zlskava jtí v1rtuóznl hráč! na jednot
livé tradičné ludové h udobn é nástroje, ako aj tie, kto
ré sa použlvajtí pre Interpretáciu folk lórnej hudby. 
V tomto .ročnlku -to boU napr. rôzne plšťaly, fujary. ga j
dy, trúby, trt1-bky, pan ova pišťala, zobcové flauta, kla
rinet, lesný roh, a1ď. 

Medzi hráčml-sól!stam! ball amatéri l profesionál!. 

Na záver toh to pod u jatla odzne l koncert v!ťazných 
nahrávok s priamym prenosom z koncertnej stene Ces
koslovenského rozhlasu v Bratislave. 21vou hudbou do
pln!l ho Orchester Ju<lových nástrojov Ceskoslovenské
ho rozhlasu v Bratislave. · B - nahrávky folk16rnej hudby v spraeovanf sldadate

lo-v pre s61ový aerofo.Ucký hudobnf nútroj s ln
bovolnfm sprievodom, 

C - nahr6vky autentického hudobného folk16rn v In
terpretácii l enskej vokálne( skupiny ( 4-12 i!le
nov) bez sprie-vodu alebo s lnitrumeD1álnym sprie
-vodom. 

Mnoh! z nich sú absolventmi odboru ludových nástro
jov pri konzervatóriu, alebo In-om h udobnom učH!št.l 
(napr. v Plovdt·ve, Moskve, Bukurešti, Sofii, Berlin-e, ba 
1 v Plzn i) . Takýchto n emá me v radoch našich sóllst-ov. 
Výnimkou je Iba Jozef Peško - flautista, hráč 1 na 
aerofonic ké pas·tierske ludové hudobné nástroje. 

Ceny, diplomy a medaily z tejto a6falli zlskall tvori-vé 
kolaktf-vy; lnterptetl a skladatelia stanic Bratislava, So" 
fia , Plzeň, Moskva, Belfut. 

Osobitné ceny Slovenského hndobného fondu Bratisla
va zfskali skladatelia han Dubecký, Svetozár Strai!lna 
a Mirosla• llázllk. Ceny Ceského hudobného fondo Pra
ha zlskall skladatelia Jlf( Pa-vlica (Brno) a Jaroslav 
Kri!ek (Praha). 

Každá stanica mohla zaslať do jednotUvých kategórii 
dve nah.rávky, čiže maximálne šes ť nahrávok. Súťažná 
porota hodnotila nahrávky podľa k ritéri! súťaže, v kto
rých sa sledujú dramaturgické počiny, kompozičné spra
covanie, štýlová a technická hodnota Interpretácie, zvu
ková kvallta a rozhlasová využ!telnosť. 
Súťažou sa sledujú a a j oceňujú c!elavedomé a v cel

kovom výsledku tíspešné d.ramatur.glcké ·Impulzy a kon 
cepcie. Každá snlmka je výsledkom dramaturgickej akti
vity určitej stanice. 

Treba pr.!znať , že na jmä autorský podiel stal sa domi
nantným faktorom na flnálnej podobe mnohých nahrá
vok. Samot1čelné experimentovania, nedostatočné odh a
lenie skrytých folklórnych dispozicii, mt!nérstvo L ne
dokonalé kompozičné ma•jstrovstv-o vyv-olávajtí mnohé 
diskusie v kruhoch zainteresovaných. Na strane druh ej 
prvok komblnácle origináLneho pre ja'Vu s kompozičnou 
prácou, ktorá využlva skt1senostt st1časných technlk a 
modernej zvukovej techniky upútava na seba prroradtí 
poznrnosf. 

Cenn Ceskoslo-venského hudobného -vyda-vatelstva 
OPUS za vynlkaj6ci umelecký Yýkon v hre na gajdy 
ziska l Zdeniik Bláha (Plzeň). 

Za najvyllie ohodnotenie kolekcie detkých alífa l ných 
nahrávok ai GRAND PRIX odniesla rozhlaso-vá stanica 
BRATISLAVA. Aj to je dôko;zom, že sa folklórnej hudbe 
v Ceskoslovenskom roohlase na Slovensku venu je sús
tavne t1ctyhodná pozornos( zo strany v~e1'ký.ch za.lntere
sovaných: skladaterov, umeleckých <pracovn~kov 1 folk
loristov. Ich spoločnou zásluhou sa t1roveň na·hrávok 
v hudobno-folk lórnom žánri vysoko pozdvlhla. 

Osobitne sa v stí(až! ocei\u je štýlová a technická h od
nota Interpretácie. Dlferencu jtíc! poh lad má svo je opod
statnenie. U spevákov-profesionálov s vypestovanou tech
nikou spevu ( s umelým ťvorewm tónov pr! využlvanl 

Významný podiel na celkovej podobe nahrávok má 
zvukovo-tech.n1c ká réžia, s využtt!m playbackových sys
témov elektroakustického štúdia s možnosťami transfor
mácie zvuku a rôznych zvukových efektov. 

P·roblemat!ka s autentickým folklórom v st1ťa~1 st1v!sť ONDREJ DEMO 

Jubilant VOJTECH WICK 
vP.ns.kých skladatelov za rozvo j sloven
ske j hudobnej kultúry a Iné. 
Hudobn~ skl.adater Vojtech W!ck je 

vzáqny.m človekom - pr!atelom. k tor~ 
neúnavne tvori. udržuje kontak~ at s naj
mladšou generáciou, Plše ]J're deti nielen 
tatnečné plesne, ktoré pr!nášajt1 zábavu, 
ale at lnštruktfvne diela, ktoré vedú žia
kov I:šU k lntenzlvnej Interpretačne! 
činnosti , no hlavne k láske k h udo bné
mu umeniu. Dôkazom toho boli výkony 
žiakov ĽšU v Brezne na koncerte k jeho 
narodeninám. Presvedčili sme sa, že 
Breznanl!a majt1 rad! svojho spoluobča
na, skladatel a-umelca. Od natmladšlch 
deti po ženský zbor Interpretovali s ver
kou láskou teh·o diela. 

V tomto roku us!aVUJtl význ.tnmé ži 
votné jub!·leum hudobný skladater dr. 
Vojtech Wie k. Rodák zo Suč!an ( 26, 6. 
1908l po gymnazlálny·ch št-11 dlá·Ch v P·re
šove a práva na PFUK v Bratislave štu
doval hru n.a klavir! u prof. štefana Né
metha-šamol·inského. Cos·koro sa desMI 
do ko!l'taktu aj s džezovou hudbou a v 
tridsiatych rokoch už aktlvne Improvi
zu je v bratislavskom rozhlase, K taneč
nej plesni sa dost-al až neskôr a zostal 
jej vemý až podnes. 

Vojtech W!ck je členom Zväzu sloven
sk~ch skladatelov a od založenia poboč-

ky pre Stredoslovenský kral ( 1963- 1982 l 
bol členom výboru. Patri neustále medzi 
aktlvnych členov a svojimi skt1senosfa
mi a radami pomáha riešiť problémy, st1-
vl-stace s rozvojom hudobného života v 
Stredoslovenskom kr·aj!. Jeho plodnt1 
sklada-telskt1 prácu možno do.kumento
vaf vyše 400 skladbami z oblasti t-aneč
nej hudby, šansónov, angažovaných po
lltlckých plesni, Inštrumentálnych sk la- 
d!eb pre žiakov I:šU, orchestrálnych 
skladieb a celým radom plesni pre det! 
v populárnych reláciách, ako st1 Našll 
sme sl pesničku, Ide pleseľl dokola a 
Zl!l'tá brána. 

Medz! prvé t1spešné a populárne Wie
kove plesne patrili Keď sl štrn~nem a 
Pleseň na dobrt1 noc. Prvé texty .pre ne
h·o plsala jeho manželka Anna Wlcko
vá. Od r. 1957 spolupr.acuje s poetkou 
Krlstou Bendovou a vytvOTil s ňou ceiý 
rad tan€čných plesni , ktoré svojou po
pularitou zau jlmajt1 dô ležLté miesto vo 
vývoj! slovenskej tanečnej hudby. T•ak~
m! st1 Nedočka·vá , Pleseň noel, V rytme 
kolies, ]a kráčam sám, Pod slnkom ho
rt1c1m a Iné. 

Po zá jazde do ZSSR v r, 1960 vznikli 
teho !Piesne Ca}ka a Pleseň o Talline, rea
lizované v estónskom rozh lase. 

Drážďanská filharmónia 
dala 29. IX, v Koncertnej sieni SF bodku 
za mimoriadne pestrým! u bohat~mi Dľ\a
ml kul·túry NDR v naše j vlast'!. Svetoznti
my orchester nezostal nič dlžný svojej 
povest! a v koncentrovane! podobe uká
zal všet ky atribúty, podm!eňu jt1ce naj
vyššiu ·kvalitu v tejto sfére. Ukazuje sa, 
že medz! rozhodutt1ce pa tri psychické 
zjednotenie kolektivu v smere dôvery k 
hranej hudbe a k ·realizovaniu d!rigenro
v9ch zámerov. Iba z tohto padh ubia a s 
prlspenim rýd_zo Inštrumentálnych schop
nosti jednotlivcov vzniká možnosť opti
málnych výkonov, spájajt1c!ch do jedno
ty technické a umelecké ma tstrovstvo. 
Slluécle pre orchester od Ruth Zech
l!novet kládli zvýšené ná.roky predovšet
k9m na dychovt1 sekciu, využitt1 autor
kou diFerP.n covane, a na dôveru v di P. -

lo. Ono na prvé poču.tle upt1talo sice od
v•ahou výpovede a eviden tnou vynalieza
vosťou, jeho estetický dopad sa však ma
nifestoval skôr 'Vda.ka pretlmočeniu, než 
vlastn~ml kva!Uam!. Dirigent Johannes 
Winkler viedol .teleso pevnou rukou a 
naznačil svoje možnosti. Plne a obdi
vuhodne Ich rozvt·nul v spr!evo<le k Pies
ňam o mftvych deťoch .od G. Mahlera, 
kde bol<ll sólistkou Rosemarie Langod. 
Je j prlstup k part!tt1re bol striedmy u 
ušl achltllý - nedala sa zlákať k nad
bytočnému pátosu prežlvan!a, nenasadzo
vala ~am, kde sú slová RUc kertovej pred
lohy dosta točne výrazné a geniálne u
mocnené melodickou krivkou. Rozospie
vala svoj part chápavo. pričom obzvlášt 
pôsobiVO' vynikli Inverzné vrcholy v pia-

nlssi movom mP.zzavoce. Winkler sólistku 

Z vystúpe nia Drážďanske j filharmó nie v Bratis la ve. 

Mestu Banská Bystrica venova:! Pie
seň o Banskej Byst!'lci, Breznu venoval 
zasa pleseň Na brehu Hrona, ktorá bola 
ocenená v .st1taž1 plesni o krásach Slo
vcns.ka. Akltlvne sa zapája do autor
sk~ch st1ťaži, kde zlsk.al ocenen ia odbor
n~ch pcorô1, ale h lavne poslucháčov, k to
ri ma jt1 z jeho piesni radosť a pO'tešente. 
Jeho plesňou Náš kamará·t zlska la viťaz
stvo Eva Wof11amová na festivale poli
tickej plesne v Martine a tretiu ce
nu na fest!'Vale v Sokolove, 

Velmi plodná je jeho spolupráca s La
dislavom Sbmonom. Vytvor111 spolu ples
ne, ktoré naďale j upevnili výyojové ·ten
dencie slovenske j ·tanečnej plesne. Boli 
to napr. Zelená kali-ska (zlskala prvt1 ce
nu v talevlznej st1ťaž1 Vyber te sl pes
ničk u}, P'onialu jem slnkom, Mier te 
keď ... , Pochod tankistov (druhá cena 
v st1f.až1 C'eskoslovenského roohlasu o vo
tcnskt1 pochodovt1 pleseň r. 1975 l a !né. 

Vojtech Wlck ziska! mnohé ceny a uz
P..an!a nielen v st1f-až!ach a odborných 
porotách, a le aj od l'nštlt't1c11 a organi
zácii. V!Jast·nl Cestné uznan ie od Sloven
ského 'Výboru Socialistickej akadémie 
( jej za·klada jtícl č l en v Stredoslovenskom 
kraj i ). Cenu rady S KNV v Banskej Bys
trici, D~plom Predsed_nlctva Zväzu slo-

podporil fa~:ebne bohatým, výr.azovo zvl
neným sprievodom; všetky odtiene boli 
zretelné a pri-tom zvukovo plastické. Vý
kon orchestra l dirigenta gradoval v 
Symf6nli i!. 1, c mol, od J. Bra-hmsa. 
Už dávno sme ju nepočul! v takom plno
krvnom, sýtom, uvolnene m.uzikantskom 
tvare. Bolo pôžitkom zabudnt1ť na po
vestné Brahmsove prlvl-astky rovnováhy, 
miery. -tektoniky a nechať sa unášať svie-

KONKURZ 

On sám má rád každt1 dobrt1 h udbu. 
V nej našiel životný ciel. Svo j žlvOit'n~ 
optimizmus odovzdáva p.rostTednlctvom 
tónov všetkým, ktor! počt1vajt1 teho hud
bu. 

Dr. Vottech Wick 50 rokov lntenzlvne 
za.sahu je do vývoja slovenskej .populár 
n ej hud by, stal sa nestorom tohto žán
ru. Pri prlležltostl životného tub!lea že
láme mu mnoho zdravia, sil a nové ná· 
pady k vytvoreniu nových plesni, ako at 
mnohých vďa·čných Interpretov a poslu
cháčov, ktor! nájdu v teho hudbe to, čo 
on do nej s láskou vkl•adá: životný opti 
mizmus, lásku a poučenie. 

ALEXANDER MELICHER 

žosťou jeho hudobnej reči. Winkler zá
merne 'Vyzdvihol šťavnatosť -tém, elastič
nosť sláčikov. do r~chlych časti vložil 
hodné mužnosti a razancie a celkovo 
potv-rd il, že mu pri jeho m ladosti nebo-
la Drážďanská f!lharmónla zverená náho
dou. Svojim tvorivým prlstu pom k zná
memu dielu zatVt šll vydarený večer. 

- lp-

Riaditel Slovenského národného divadla v BraUslne -vypisuje konkurz na ob
sadetúe volnfch miest -v orchestri SND: 

hrái!ov na husle, 
hráča na -violončelo, 

- hrái!a na kontrabas, 
- hrái!a na 1. flautu, 
- hráča na biele nbtroje. 
Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU. AMU, JAMU' alebo konzervat6ria. 

Veková hranica te 35 roko-v. Konkurz sa koná dňa 17. 11. 1983 o 13,00 hodine 
v budove opery SND, Bratlalan., Gorkého i!. 2. 

Plsomné lladosu s krátkym llvotoplsom a opisom pNixe posielajte natnesk6r 
do 10. 11. 1983 na Umeleckt prevádzku opery SND Bratislan, Gorkého č. 2, 
PSC 815 86. 

Cestovné aa hradl len prijatým uchédzai!om. 
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MLADÉ PÓDIUM '83 
ra zaujal poslucháčov osoblt~m ob8aho
vým <poňatlm I-nterpretovaných dial. 

Zvláš-tneJ pozornosti a zvedawstt po
slucháčov sa t eši•lo vystúpenie dvocll 
mladých klaviristov - l~;cora Ardllln 
( 1967 l z Brna a Mllola Boka (1988) 1 
Prahy. Predsta vili sa výberom sldadlell 
zo Smetanu, Schumanna, Skriablna (Aro 
da šev l a Chopina [Bok}. O Ich vtk'onocll 
nemožno dnes hovoriť ako o ucalantdl 
a zrelých z aspektu všeobecne platntft 
noriem hudobneJ Interpretácia. Nladf 
vek nie je však prekážkou pre Pl'lUII· 
tác lu Ich umeleckeJ práce, ktorou poo 
tvrdLI·I, že Ide o mládencov der11ctch 11 
na povrch umeleckého povedomia pli
ve zásluhou svojeJ nevšedneJ emoclone
llty a <technickým danostiam. Vd aka Dhl 
sa zmocí\ujú skladieb spontánne, s lstfm 
vnútorným mladlckym •lyrizmom, ktort 
v Ich ďalšom psychickom vývoll a do
zrtevan! bude zákonite dostávať prlld 
v~razové dimenzie. V budtlcnostt bude 
potrebné s Ich talentom počltaf. 

l pozaunlst-u Josefa Slmeka a Marlmbové
ho tria ]. 

Rámec pod u ja tla tvorili koncerty Kar
lovarského symfoolckého orchestra [ú
vodný s dirigentom Jil'lm Mal6tom, zá
verečný so šéfdk lgentom SKO Zllina Ja
nom Valtom] . Pozornosť k súčasnej tvor
be sa dW< umentovala hlavne na závereč
no m koncerte diela mi Musica feativa od 
Igora DibAka, PromABa - symfo.nietta 
pre husle a orchester od Otmara KvA
cha (sólis ta Pavel Hilla 1 a skladbou 
Plankty od Sylvie Bodorovej. 

K mimoriadnym umelec.kým zážl~kom 

Mladého pódia patrl•lo vystúpenie Ko
momého orchestra Konzervat6ria z Os
travy s umeleckým vedúcim Pavlom Zlt
kom a dl:r-lgenrom Jaromfrom Javiirkom. 
Orchester mladých študentov prekvapil 
cltllv9m umen!m sprievodu v Bachovqm 
Koncerte pre husle a mol, BWV 1041 
[.sól!sta LudAk Cap] a v Stamlcovom 
Konce11te pre klarinet a orchester B [ só
l! sta Peter Bohul] . Amblctózne teleso po
dalo výkon profesi'Oilálnych .poo-a.metrov, 
čo sa zvlášť potv.rdilo v skladbe mla
dého autora Jana Vli!ara - Hudba pro 
smyi!ce a tymp6ny. 

K polorecltálom, ktoré sa očakáva li s 
vel kým záujmom, pat rilo 1 vystúpenie 
klaviristu Fr&ntilka MaxiáBa s pOvodne 
ohláseným programom: Moza•rt, Skrla· 
bin. Fišer. P-rogramová zámena Mozarto
ve J Fa ntázie c mo l za Bachove Prelú
dium a fúgu D dur pre organ v kla v!r
nel transkripcii F. Bussoniho, vytvoril a 
pre kla'VI rlstu Iné lntel'pretačné rozme
dzie, k.toré n ebolo výhodné pre umel
ca. Prehna'Ilá kontrastnosť plOch, mies
tami značne nevyvážená, z•by.točne zne
hodnocovala jeho vystúpenie, v .ktorom 
sme Jeho zná my technický a obsahový 
nadhl·ad ,poznal! až v záverečných .sklad
bách. 

Po uveden( Janái!kovho Zápisnlka zmize
lého. zrava J. Maferová (klavlr), z . ·smu
kel' (tenor), J. Zerhauová (alt) . 

V ·d ňoch 19.-26. oaugus.ta 1983 konal 
sa v Karlových Varoch jedenásty ročn!k 
prehltadky •mladých Interpretov a hudob· 
ných skla'<la.terov •známy pod názvom Mla
dé pM ium. 

Súčasťou koncertných podujat! Nltd6-
ho pódia boli al diskusné stretnutia mla
dých Interpretov a hudobných ~ladatlo 
rov s publlclstaml a hudobnými krltlbll. 
V ·podnetných, otvorených dlsk·ust6ch 11 
hovorilo adresne k jednotlivým lntarpno 
tačným výkonom a k problematike IO
časne J tvorby. 

Drllima.turglcké zoskupenie k·oncertov 
( ~rl orchestrálne, jeden organový, ~tat
n é komor né ] poskytlo konf.rontačnú plat
for.mu pre <poznanie a hodnotenie mla
dej českej umeleckej generácie. Drama
turgické zameranie koncertov neza•búda
lo na gradačnú niť podu,jllit!, z ktorých 
každé malo svo ju osobt.tosť a vyúsťo
val-o v celý •ko mplex dobre pripravených 
prehliadkových vystúpen!. Pestrosť ná· 
st-rojového výberu Interpretov dovalova
Ja niekedy zoskupiť účlnkujúclc•h do pô
sobivých polorecltálov (napr. vystúpenie 

Jediný organový koncert Ml-adého pó
dia .sa konal v chrá me sv. Kláry v Che
be, Morý Je dnes sfdlom galérie s novo
Inštalovan ým koncertným organom. Pred
stavili sa na 1'\om dve mladé organist 
ky: Viira Hel'manová a Melá-nia Pustii
tovaká s charakterove odl1šný:m progra
mom. Kým Hefmanová kládla dOraz na 
f.rancúzs.ku n českú orga.novú školu [ N. 
de Grlgny, Messtaen , Eben]. Pusti! jovská 
zasa viac n a nemeckú školu [Bach. Re
ger]. z českých súčasných sklada.terov 
hral-a Milo§a Sokolu. 

Vysokou kvalitou interpretačne J úTov
ne zau ja.! al pol-or.ecltál komorného sú
boru Alma trlo [Eva Ka'Illaková :... husle. 
Marie Kohoutová - violončelo, Marte 
Synková - k lavlr ]. Pozoruhodná tech
nická ·vyrovnanosť a zmysel pre fareb
né tleňovanle v Jednotl!vých nástrojoch 
za•rod llo Ich vystúpenie medzi n a !úspeš
ne Jšie. Podobne možno hovoriť a l o uve
den! Janáčkovho Zá plsnlka zmlzelého v 
podan ! Zdeňka Smukal'a [otenor ] a Jitky 
Zerhauovet [·alt] s klavlrnym spr ievodom 
Jaroslavy Materovef. Ml(ldl umeJcl In· 
te~pretov.a ll dielo s velkým citovým ná· 
boJom a zaujat!m. 

Na Mladom pódiu sa zúčastnili al slo· 
vens.kl Interpreti , ktor! sa predstavll1 ko· 
mornýml polorecltálml. Vlolončellst a Jo
zef Podhoranskf (pr i klavlr l Ivan Gatan) 
uviedol s ·bravúrnou s ólistlckou vlrt.uozl· 
tou diela Mar tinO, Sostakovlča ·a Vlleca. 
Basista Peter Mikulál v plesňových cyk· 
loch Holoubka ( Pampulónl} a Musorg
ského [Plesne a · tance smrti } za klavlr-

. neho -sprievodu doc. Ľudovfta Marcln~;ce-

Mladé pódium vstOpllo do druhat da
statky svojho trvania s povesťou ulltci
ného a dobre pripraveného podutatll, 
kt-aré Je velom l dôležHé pre poznanie 1 
t-r!benle Interpretačných kvalit radu ml• 
dých ko ncertnýc h umelcov, ako at pre
zentácie mnohých opusov mlad~ch skl• 
datefov koncertnému ·publiku. Ja to atl• 
rostl!No premyslené podujatie, s jamfm 
tvor~vým zámerom, ktorého špactflclcA 
hodno ta Je práve v prepoJen! na mlt· 
dých poslucháčov za účasti člaoov Ha
dobnej mládeže. Zlvá konfrontácia tto
r lvého ducha Mladého pódia vfZD&JI 
tohto podula11a e§te zvýrazňuJe. 

EVA MICHALOYl 

Hudobný kabinet pri Univerzitnej knižnici v Bratislave 

Lisztov pavilón 

Pre hudobný život Bratislavy, ba pre cel~ Slovensko 
sa Hudobný kabinet pri Univerzit net kntžnl~ v ·Brat i
slave stal významným kultfí rnym strediskom. Of tctó.l ne 
te zl ožkou BlbllograJtcko-informačn~ho oddelenia bratl
sl avskef Univerzitnej knižnice, v skutočnosti v$ak mel 
svofu určltfí samostatnosť pr i budovan! vlastných hudob
nfí'ch fondov a organizovan! služieb pre zó.ujemcov o 
hudbu. 

Utvorenie Hudobn~ho kabinetu malo svofe v{jvtnov~ 
etapy. V 19. storoč! nikde ne;estvovali samostatn~ hu
dobn~ knižnice, al e rozličn~ in§t i t fíc te, ako hudobn~ 
Skoly, hudobn~ spolky a združel'Na, divadiel, ba at sfí
kromnt zberatelia nazhromaždili knižničný hudobný ma
terió.l, k torý vfak prakt icky neslfížil §ir$ef hudobnef, 
a tým menej laicke; vere;nost i. Tento c.enný matertó.l, 
k torý vlastnili spomlnan~ in§titfícle a sfíkromnlcl, nebol 
zvyčafne ani odborne katalogizovaný, a tak častokró.t 
zostal iba knižničným balastom bez praktlck~ho využl
vania hodnot, ktor~ sa v zbierkach nachddzall. Niektor~ 
knižnice mali sice vo svoj ich 'fondoch aj diela hudob
n~ho charakteru, t ieto v$ak boli sfíčastou globó.lneho 
knižničn~ho fondu. No zó.ufemcovia o hudbu sa čoraz 
viac interesovali o pl somnostl hudobn~ho života. Tak 
vzni k l a potreba nazhromaždi( tento mater tdl po knlhov
nl ckef stró.nke a odborne ho spracovať. 

Začtptky Hudobn~ho kabinetu pr i Univer zitnej knižnici 
slahajfí do roku 1951, ked dr . Jana Terrayovó. v ró.mct 
kataloglzačn~ho oddelenia Univerzitnej knižnice utvori
l a hudobný referdt . Do .r oku 1954, ked odBla z Uni
verzttnet knižnice, položila zdklady budovania člastko
v~ho fondu hudobnln. Po odchode dr. Terrayovef pre
vzal 'referdt Vladimir DvoFó.k, ktorý sa stal neskôr vedfí
ctm referentsk~ho oddelenia, do ktor~ho bol organizačne 
začlenený aj hudobný referó.t. Roku 1966 predložil kon
cepciu, podl a k torej sa hudobný referdt premenoval na 
Hudobný kabinet. Po Vladimlrovi DvoFdkovt sa roku 
1969 stala na jskôr dočasnou a roku 1970 vedúcou kabi
netu Emese Dulca-Zólyomiovó., R~Jerentsk~ oddelenie sa 
premenovalo na Blbllograficko-in7ormačn~ oddelenie. 

Hudobný kabinet je cenným pr~nosom na§ef niel en hu
dobne/, ale a; celonó.rodnej kultúry. Kabinet je umiest 
nený v zó.hrade komplexu budov Univerzitnej knl~nlce 
v Bratisl ave na Mtchalske; ulici č. l v samostat ne/ pri· 
zemnef budove, vybudovane; v rokokovom !itý l e a ne
ste nó.zov Llsztov pavilón. Roku 1820 tu ako 9-ročný 
koncertoval Frantt§ek Liszt , čim sa začala hudobnó. ka
ri~ra tohto velmafstra k lavlrneho umenia. Budova, kto
rd bola predtým úplne zanedbanó. a slúžila za skladl$
te, sa re$taurovala a stala sa reprezentačným stdnkom 
hudobnef kwltúry. Pred vchodom do budovy sa nachddza 
socha Frantl§ka Liszta, ktorA_ te výtvarným dielom nd
rodn~ho umelca, akademick~ho sochdra Jdna Kulicha. 

O budovanie a zvel adovanie Hudobn~ho kabinetu sa 
zaslúžila PhDr. Emése Duka-Zólyomiovd, hudobnó. teo
retička a knihovnička. Kó.drov~ vybavenie okrem vedú
cej pozostó.v~ z jednef pracovnlčky s knlhovnlckym vzde
lanl m a elektrotechnika, ktorý md na starost i prevtidz
ku po technicko-zvukoveJ strdnke. 

Od prvopočiatku sa vynor ila otdzka, k to mel mat pr i 
stup do Lisztovho pav ilónu. Odpoved bola fednoznačnó.: 
každý, kto md 'l!itatelský preukaz, vystavený Univerzit · 
nou knižnicou, ktor~ho knjžnJca začlel!ufe do ~tyroch 
čitatelských kategóri!. Výnimku tvoria posluchó.či kon 
zervatóril l. a 2. ročnlka, ktor! kvôli veku nemôžu e§te 
dostať čitatelský preukaz, al e pre ich odborn~ vzdelanie 
sa im poskytufe možnost použlvať služby Hudobn~ho 
pavilónu. 

O kultúrnom význame Hudobn~ho kabinetu svedčia 
§tatist i ky, ktor~ hovoria, že ndv$tevnost kabinetu md 
stúpafúcu tendenciu. K ým roku 1970 predstavoval počet 
ndv§tevntkov za rok. 2200 osôb, roku 1982 sa mesačne 
v priemere registrovalo 400 zó.ufemcov, k torl použlvali 
služby te;to zložky Univerzttnef kni žnice. Dam rozbor 
svedči o tom, že vy§e 63 percent nó.v!itevnlkov patrilo 
k osobdm, ktor~ mafú profesionó.lny vzťah k hudbe. 
Pre pedagógov a ~tudentov hudby, ako a; pre i nterpre
tov te-v kabi nete bohatý. muzikologický materió.l. Histo
rici, soci ológovia a estet ici hudby mafú k dispozicii 
bohatá a dobre selektovanfí literatúru, k tor ó. mel vzťah 
k hudbe. Napokon af hudobnlci teoret ici tu nó.fdu naj
nov§ie diela, dotýkaftíce sa teoretických probMmov 
hudby. 

Nadhadzuje sa otdzka kvant ity a kvality hudobných 
fondov, ktor~ môžu nó.v§t.evnlct použlvat. Do zó.kladMho 
fondu pavilónu patria predov~etkým knižn~ publikdcie 
domdce; a svetovej hudobnef literatúry, venovan~ otó.z 
kam hudby (v počte 12 0001 . Cenn~ sú na;mä komplexn~ 
hudobn~ tnformó.cie, ktor~ vy~li knižne, ako hudobn~ 
lexikóny a encyklop~die. Vo fondoch sa nachó.dzajú a; 
časopisy, zameran~ na hudobný život , ktor~ plynule 
prlndSaffí novosti o problémoch hudobnef kultúry. Sa
mostat nú zbierku tvoria hudobniny, pochddzafúce na;mä 
od skladatelov zo Slovenska {podla súčasn~ ho stavu 
40 0001 . Okre rr. p!somne; dokumentdcte sa budufe zbier
ka zvukových zdznamov, ktoró. te reallzovand magneto
fónovými a gramofónovgmi nahrdvkaml. Počet zvuko
vých zó.znamov predstavufe 9500 nahró.vok, al e Ich poč
ty rapidne pribúda/fí. Kvalita hud_obných fondov te na 
vysoke; úrovni súčasne; muzlkotógie, čo te z velkej 
miery podmienen~ tým, že o kvalitu výberu sa starafú 
odporn~ pracovnlčky muz{kol~gie. Po knlhovnlckef stró.n
ke sa hudobn~ fondy spracúvafú menne a_ vecne a bu· 
dufe sa pre nich syst~m katalógov a kartot~k, čo umož
l!ufe poskytnúť dochvtrnu tnformdciu o hudobných ma
terldloch, ktor~ mel k dispozicii Univerzitnd knižnica. 

Zdvažnou a mimor iadne praktickou otdzkou pre nó.v
$tevnlkov fe forma čerpania in1ormdclf z muzikológie 
prostrednlctvom Hudobn~ho kabinetu . Na túto otó.zku 
ddua odpoveď Pnútornd orqaniulci n a prer1tldzka v /,isz-
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tovom pavilóne, ktorý je zat ial prl stupný cez hltiDfll 
vchod do Univerzitnef knižnice. 

Samotný pavilón mel t r i účelne upraven~ mleftiiDitl. 
Prvó. pomerne mal ó. miestnost, patri r~žll, kde sQ "". 
stro je na gramofónov~ a magnetofónov~ nahró.IJky, kto
r~ obsluhuje zvukový technik . Potom nasledufe ~JUlia 
miestnost, označovand ako ~tudo_vtla. Po zadnef ftrtlltl 
študovne sa nachó.dza prlručnd knižnica, ako aJ kat• 
lógy a kartot~ky hudobných f ondov. Po bočnýclf sf1G. 
nó.ch · §tudovne te 13 otvorených boxov s ln!taloollllfJil 
slúchadlami, ktorými možno počúvať nahró.vku, ktM 
sl vyžiada ndv§tevnlk od službukonafúcef knth011lllal. 
Do každ~ho boxu te zabudovaný magnetofón, pom• 
ktor~ho sa zabezpečuje opakovanie ž!adanet nalllbtf 
a vyhotovenie zdpisu na vlastnú mg pó.sku p~e ftudl/!tl 
účely. V strede $tudovne ;e niekoľko pohodlngch Jo. 
telov na kolektfvne počúvanie hudobných diel stereo
fonickým zariadenlm. 

Boxy na počúvanie nahrávok 
Snlmky : archlv a utora čl6Dkl 

Individudlne počúvanie hudobných diel abundantlll 
využlva najmä mlddež, ktoret sa poskytute 
možnost vnlmat hudobn~ diela sluchom. Okrem 
ných nahró.vok sú tu aj slovesn~ diela, na/mil 
nickd tvorba popredných slovenských bó.snik011 { 
Sló.dkovič 1, ako at nahrc.?vky täzykových kurzov u 
nych rečiach. T retia miestnost, nafmen~ta, sl4~ do 
pracovl!a pre admlnistratfvne, odborn~ a vedecki ",.. 
ce. Tó.to odbornó. vedeckó. činnost predstavufe rul,.,. 
znamnejšiu funkciu Hudobn~ho kabinetu. ZhromaUON
nie muzikologick~ho materió.lu, in§talovanle tentancqr.w 
výstav {hudba a výtvarn~ umen1e, hudba a 
hudba a humor 1, ako a; spomtenkov~ 
Wosti životných ;ubllel význačných hwio~mU:ov, 
ne hudobných kpleklfvo_v, je fedným zo zal>~u~:fl!ll:n 
dufatl pracovnikov Hudobn~ho kabinetu. 
prdca s časopismi, rozhlasom, televlziou, divadlami, J'llo 
dobnými tel esami, ako at úzka spolupró.ca s domdclld 
a zahraničnými hudobnými in§titúciami predstafU/4 
rok~ pole vedecke; _ činnosti. Pozoruhodnó. te_ čtniiOit 
pedagogickom físeku, ktord sa realizuje spolupr4cou 
§kolami, kde ;e hudba začlenend do odborn~ho 
lania. 

Utvorenie Hudobn~ho kabinetu pri 
nici v Bratislave te medznlkom v slovenskom hudlobll~ 
živote, pretože sa utvoril kry!italizačný bod pre 
vývoj. Cesta, po ktorej sa qude zvelaďovať tento 
dobný stó.nok, te velmi rozsiahla a namó.havd. Od 
covnlkov vyžadufe vera osobn~ho zanietenia a 
pró.ce, aby kabinet mohol dobre plniť vedeck~, 
gick~ a hudobno-kultfírne poslanie. 

LADISLAV OmlNAIIt. 


