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INTERPRETAČNÁ SOŤAž SSR '83

V l ťaz VII. roi!nlka Int erp retačnej sCíťale SSR v odbore sléi!ikové nést ro je violonl!ellsta Eugen P.rochéc.
Slávnostn~m prijatlm u podpredsedu
Mestského ná rodného v~boru v Banskej
Bystrici zača l sa 25. novembra r983
VIl. roč nl k Int erpreta čnej sútaže SSR
[odbor sláči kové nástroj e ). Toto súťažné
podujatie každ~m rokom vypisuje česk o
slovenská umelecká agentúra Slovkoncert pod záštitou Ministerstva kultúry
SSR a predsedu MsNV v Banskej Bystricl. Spoluorganizátormi sú Krajská pobočka Zväzu s loven sk~ c h skladatelov a
Park kult(try a oddychu v Banskej' Bystrici.
·
V prvom súťaž nom kole sa predstavili
huslisti (podla vylosovaného poradia)
Zuzana Kopasová, Ewald Dane!, Vladimir
Tokár, Vladimir Harva n, Alexander Jab·
!okov, Agnesa Jan ovičová, Juraj Cižmaro·
vič , Stefan Gyllplls, Vladimir LJublmov a
vlolonč&lis tl Eugen Prochác, Ján Slávik ,
Iveta juriková a y 1a dan Koč!. Podla sú·
ťHžn~c h podmienok uviedli s kladby pre
sOiové nást roje: huslisti dve časti jednej z troch sonát J. S. Bacha, v~ be r z
Paganiniho Capricci! a Wieniawskéh o
Etud, viol ončelis ti v~ber z prelúdi! zo
sult j. S. Bacha a M. Regera, v~b er z
Ptattiho Capricci! a Popperov~ch Etud.
Už prvé kolo malo vysokú interpretačnú úrovei~ a demonštrovalo svedomitú
pr!pravu kandidátov . Odborná porota na
čele s prof. jánom S klad a n~ m z Vysoke j školy múzlck~ch umeni v Bratislave
vybrala pre účast v druhom kole sedem
huslistov a troch vi olončelistov. Huslisti sa v ľ\Om predstavili prvou často u z
Mozar tov ~ch husJov~ch koncertov, povinnou súťa ž n ou skladbou - Burlasovou Sonatfnou pre sólové husle a skladbou virtuOzneho charakteru ; violončelis tl
výberom prvej časti z violončelov~ch
koncertov Boccheriniho, Haydna a Tartiniho, povinnou skladbou - Zelj enka·
vými Monológmi pre sólové vi o lon čel o
a taktie~ skladbou virtuózneho charak·

teru zo svetovej tvorby. Druhé kolo ešte
viac rozšlrilo pa letu inte r pretač n ~ch
možnost! Jednotliv~ch súťaži acich a ich
vystúpenia boli v mnohých prlpadoch
s kutočn~m koncertn~m v~konom, poskytujúc im umel eck~ zážitok. Vyspelá tech·
nika slúžila u mnoh~ch na vyjadre nie
hudobn e j myšlienky diela, vďaka čomu.
sme boli svedkami celého radu osobit~c h
v~konov, ktoré s plnou zodpovednostou zvažovala aj porota. Za na jlepšiu In·
terpretáclu povinn~ch s lov ensk~ ch skla·
dieb navrhla po rota udellt Cenu Slovenského hudobnéh o fondu huslistovi Ewa l·
dovi Danelovl a violoni!ellstovl Jénovl
Slévlkovl. Ich Interpretácia .bola technicky v ~ borná, s klenutou a správne dl·
ferencovanou myšlienkovou v~s t avbou
diela, pri čom vypracovanie detail ov svedčilo o tvorivom prlstupe.
Pre tretie kolo [ s ólov~ koncert s or·
chestrom - na súť aži realizovan~ s kla·
vlrnym sprievodom) porota vybrala z
huslistov juraJa Ctžmarovlča , Stefana
Gyllpllsa a Alexandra Jablokova, z violončelist ov Eugena Procháca a jána Slávika. V predchádzajúcich kolách všetci
demonštrovali v~b orné zvládnutie s úťaž
ného repertoá ru , primerané Individuálne
poňatie, v ktorom
n ec h~b a l
mlad!cky
elán, vn(ttorné napätie a zanietenie, v ~ 
razová reflex\a. Preto vst up do posledného s(tťaž ného kola bol značn e vyrovn a n ~. čo prospelo súťažnej atmosfére a
z v~šilo jej dramRtickost.
Interpretácia
svetoznámych koncertov kandidátmi v
tretom kol e dotvárala Ich profil.
Vfťazom VII. r oi!nfka
Interp retačne j
s6ťale SSR v odbore sléi!lkové néstroje
sa s tal vloloni!elista Eugen Proch éc (nar.
1962), posl u c há č Pražskej AMU. Porota u neho ocenila s uverénny interpretačn~ prejav,
t echnicky spolahliv ~. s
a dekvátnym vnútorn~m prec!ten!m. Pale·
ta jeho technlck~ch nuáns dala vyz ni e ť

Motto:
,.MeloYBI na vodu . . . Nikdy to nesmela byť
la6 tekutina. Musela to byť voda ."
(z poézie)
I.

je konfrontovávaný s j. S. Bachom, je gestorom novosti, radikálnym projektantom, ktor~ zmenil geometriu
hudobného priestoru, ktor~ jej určil cestu; je otcom povojnových avantgárd ( . .. ). Nie je: bol menovaný, vzkrle·
sený a pov~ šen~ . Jeho meno sn sádzalo kr lklavými pismenami do dejin súčas n ej hudby, farbo u, ktorá mu mohla byť cudzia, pretože nemala stálosti. Zosta la na povrchu a žiarila leskom, ku ktorému nemala dosť dôvodov,
pretože ich bolo pr!llš vera a nežila zo všetkých : An ·
ton Webern, pre náročn e j šlc h Anton von Webern. Dožil
by sa sto rokov, keby nepadol ako obet nezmyslu. Krát·
ka s·alva - overa kratšia než Jeho pártaktové skladbyho vyškrtla zo zoznamu tých, ktor! prežili obe vojny.
Vedel prlliš vera o smrti a miloval život, spieval o nich
a jeho spev mu bol útechou. "Takmer v š~tk y moje sklad-

Noslte r 2. ceny huslis ta Juraj Cilmarovii!.
obsahu, ktor ~ sa vyz n ačova l vn úto rn ~m
prežlt!m, bez prehnanej emocionality.
Potvrdil to na jmä v Popperove] Etude
č. 26 a v Bottermundových Variáciách n a
Paganlnlho tému.
Osobitým lnterpretač n ~m v~razom zaujal noslteJ dr uh!itj ceny hus lista Jura j
Cil marovli! ( nar. 1962), posl ucháč I. roč
nika VSMU v Bratislave. V sú ťaž n o m
programe ukázal techn ickú vy spelos ť a
zmysel pre výstavbu hudobného diela.
jeho Interpretácia niesla zreteJnú peča ť
osobitosti poňatia v rámci umeleckej tolerancie. Nech ~ ba la mu v ~razová bra·
vúra, ako a j nadhJad, čo potvrdil najmä v Ysayovej Sonáte pre sólové husle,
v Bur lasovej Sonat!ne a v Paganlnlho
Capricciách.
Zrel~ v~kon odvie dli v súťaži nos itelia tretej ceny - huslista Alexander Jablokov [nar. 1954) a violo n čelis t a Jén
Slévik (nar. 1958). Ich vi ac r očná pódiová skúsenost sn prejavila aj v interpretácii súťažn éh o programu. Porota u
nich kladne hodnotila precizny pristup
k naštudovanlu diel, vs;borné zvládnutie
hudobnej v ~ ra zovosti , schopnos t tlmočiť
hu dobn ~ obsah. Nech ýba la vnútorná reflexia a zrelo sť v koncipovnnl lyrl c k ~ch
i t empe r ament n ~ch pasáži. Navyše ján
Slávik s vojim tvo r lv~m prlst upom k Ze!·
jenkovým Monológom ukáza l sa a ko typ
umelca, u ktorého sa vyspelá technika
spája s nál ež lt~m vnútorným prežltlm.
Na návrh porot y udelil predseda Mest s kéh o národného výboru Cenu mesta Banskej Bystrice huslis tovi Stefanovl Gytipii·
sovi (nar. 1960]. jeho hud obn ~ pre jav
niesol znaky zodpovedn ej prlpravy, v
ktorej sú však ešte rezervy naJmä v koncepcii v ~s tav by diela a jeho zovnútornenl. Cestné uznanie porota udelila huslistovi Vladimlrovi Harvanovi
( nar.
1961) a vloloni!ellstovi Vladanovi Koi!fmu

WEBERNOVSKÉ
ECHO
by od Passacaglie po Symfóniu sa viažu k smrti mojej
matky ... ," pfše v jednom zo svoJich listov. Zanechal
pár opusov a seba a ko Opus posthumum, presnejšie, ako
tit u ln~ list kroni ky ďal šieho vývoja hud by. jeh o život
zača l nan ovo a nie n epodobný tomu , k tor~ prežil: milovaný a obdivovaný najbližšlml, odstrkávaný a bit ~
os tatn~ml. Zla ttí strednú cestu nepozna l a nepotreboval
ju. A jého vlastntí cestu rozvalcova li ti, ktor! prišli po
ňo m, pretože chceli kr áčať v jeho šlapajách. Postavil
základy tomu, čo ďalši prestavali. · Z Webernovej ces ti č k y
sa stalo pole, letisko, čl závodná drá h·a pre postwebernovs ké preteky dômyselných konštruktérov. Jeho meno
sa ako fir emn ý štltok nalepilo na všetko, za čim bolo
cltiť technológa. Stalo sa v pozltlvnom l negatlvnom
zmysle - synon ymom hudobnéh o konšt ruktivizmu. Ver-

Snimky: archiv Slov koncert u
( nar. 1963); obaja sú pos lu cháčm i AMU
v Prahe. Harvan je typ Interpreta" ktorý pristupuje k dielu s technickou pr{!·
ciznostou a vnútorným zn nietenim . Má
všetky predpoklady r ozvi n ú ť svoju pri·
rodzenú muzikalitu úsillm o kultlvovanejši tón , v čom má ešte rezervy. Vladan Koči prejavil sa ako perspektlvny
interpret naj m!l svojim mlnd lckym znnietenim, ktoré mu . iste umožni ďa l ši e zdokonal ova ni e jeho hudobného prejavu.
Tohtoroč n á súťaž mala teda vysokú int erpretačnú · úroveň. Svedči to aj o renomé toh to podujatia medzi hudobn~mi
pedagógmi našich umeleck~c h škOl, kto·
ri s vo jich zverencov odborne pripravujú
na aktlvnu účas"ť. Siedmy roč nl k potvrdil
opods t at n enosť podujatia tohto sťt ťažnél}o
typu pre perspektlvne potreby nášho domáceho koncertného života a tiež zahran ič nej reprezentácie, a le aj pre poznanie
éJ konfrontáciu v~sledkov práce ná šho
škols tva. V tro j ročn~ch cykloch sa opa·
kujúce súťažné o~ory ( klavlr, s l áči k ové
nástroje, komorné súbory a ostatné ná·
stro je ) sl našli svoje stá le sldlo v Komornom divad le Domu kultúry ROH v
Banskej Bystrici, ktoré pos kytuje všes tranne vhodné pod mienk y pre rea lizáciu
súťaže. Viac r oč né trvan ie sítťaže pr ivied lo do koncertnej siene aj publikum, najmä mladých štu dentov (po s lu cháčov pedagogickej fakulty, žilinského konzervatór i ~. bra tis lavskej VSMU]. Skutoč nosť ,
že sú ť až prebieha aj v sobot u a v nedelu by ma la umožniť účast aj väčšie·
mu po č t u študentov. Vedenie umelecký ch !;kôl by malo št udentov podn i e tiť
k organizovanej účast i na ~útažn ~ch vys túpeniach. Pretože sú ťažné prehliadky
mladej nastup u júcej interpr e t ačne j generácie s(t nielen zdro jom cenných infor má ci! poklal Ide o samotné výkony, a le
i poznania široke j palety hudobnej li·
teratúry.
EVA MICHALOVÄ

kému šé fovi sa vzdávali pocty - obdiv k Jeho prenl ·
kavému pohladu, geometricky presnému gestu a čistej
link e, priam vern eovskej fa ntázii . .. Anticipoval temer
všetko - lexikóny sa predbiehajú v enumerácii jeho
patentov. Postavili mu piedestál a žia riacu ( dutú ) sochu.
Pokračovali v jeho di ele rafinovane prik rášlili karosérie, spevnili podvozok, zv~šlli akceleráciu a v~kon
motorov, a . . . podstatne zúžili priesto•· pre č lov e ka. Mo·
del sa rozbehol po s vetove J hu dobnej rallye vzbudzujúc
obdiv l úzkos ť ... ( ... )
AJ tak by sa da lo h ovoriť o Webernovl, presnejšie,
o tom, ako sme ho spoznávali , ako ho poznávame. Podla
nezaostrenej fo togra fie, obrazu, ktor~ vyh ovoval tým,
ktor! absolutizovali nie celok, ale čast, n ie tvar, ale
Jeh o obrysy.. . (a op!lť ...:. v pozittvno m i negatlvnom
zmysle ]. Clovek, kt or~ svoj život, celé svo je snaženie
orientoval na vnik nuti e do hlbky bytia matérie, ktorou
sa prih ovára, sn stal modelom povrchne] jednostrannosti. Pretože oná vlna potreby, oprá vnenej t~žby žiť a
tvorlt po novom a Inak než v časoch , ktoré poznamenávali e urópsku kultúru prvej polovice tohto storočia,
(Pokrač ovani e na 3. str.]
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Xl. organová prehliadka mladých v Košiciach
• VYHLÄSENIE SÚŤAŽE. Ceskosloven·
ský rozhlas v Prahe vyhlasuje pre rok
1984 19. ročnlk medzinárodnej rozhlasov~j súťale mladých hudobnlkov CONCERTINO PRAGA pre komorné s6bory
(duo, trlo, kvarteto, kvinteto) v fu bo·
vufnom nástrojovom obsadenl. Na s6.ťali
sa môlu z6.častniť mladi hudobnici na·
rodeni počlnaj6.c l. septembrom 1968, je·
den z členov s6.boru môže byť narodený 1. septembra 1966 a neskorile. Termin pre zaslanie prihláiok je 30. april
1904. V s6.ťati sa hodnoti predvedenie
jednej alebo viacerých skladieb p6dla
vlastného výberu s6.ťažiacich v rozsahu
od 15 do 20 min6.t, pričom majd preukázať technlck6. i hudobn6. vyspelosť.
Je potrebné, aby aspoň jedna skladba
bola zo svetového repertoáru. Ceskoslovenský rozhlas uhradl náklady spojené
s realizáciou nahrávky. Bližiie informácie poskytne a podmienky s6.ťale na požiadanie zaiile Organizačný výbor medzinárodnej rozhlasovej s6.fa:!e Concertino
Praga, Cs. rozhlas, Vinohradská 12,
t2o 99 Praha 2.
•
VVHLASENIE SÚŤAŽE MLADfCH
ORGANISTOV. Mestwký národný výbor v
Opave spolu s Mestským národným výborom v Krnove, Mestským kult6rnym
strediskom v Ostrave a umeleckým závodom pre davbu organov Varhany Krnov _pod záštitou odboru kult6ry SmKNV
v Ostrave vyhlasuj6 4. ročnik Sdťale
mladých organistov Opava 1984.
Táto s6ťal, ktorá sa uskutočni v dvoch
kategóriách , je určená ituduj6cim a absolventom 2. cyklu ĽSU, ludových a itátnych konzervatórll. Je motivovaná Rokom česk e j hudby a uskutočni sa v dobe
od 16.- 24. novembra 1984 v Dome kult6ry Petra Bezruča v Ostrave. Veková
hranica účastnikov ku dňu otvorenia s6ta:!e je 26 rokov.
Prih!Uky k 6časti na s6ťa:!l sa prljimajú do 30. j6na 1984 plsomne na adresu: Lidové konzervatof MAstského
kult6rniho streďiska v OstravA, Pl'emyslovcií 63, Ostrava 1, · PSC 709 66. Na základe prihláiiky bud6 záujemcom zaslané s6ťa:!né podmienky.
• PRAŽSK~ " HUDEBNI DIVADLO V
KARLINE" uviedlo na začiatku novej di·
vadelnej sezóny pôvodn6 novinku, muzikál Rozprávka môjho života od Iva HavIii (libreto) a Zdeňka Marata (hudba),
napisaný na motlvy Andersenovho vlastného životopisu s použitim niektorých
jeho rozprávok. Tento muzikál zlskal na
medzinárodne j súťaži v Kodani o najlep! iu hru o H. Ch. Andersenov! 1. cenu
(1982). Oalej karllnske divadlo pripravuje v obnovenej premiére Straussovho
Netopiere, k Roku českej hudby naituduje operetu Vinobranie od najvä!iieho
českého operetného klasika O. Nedbala.
Repertoár divadla obohati aj koncertný
program nazvaný Stretnutie kráfov operety, ktorý bude zostavený z pokladnice operetných melódii dvoch velkých
zjavov rahkej múzy - ). Offenbacha a
). Straussa.
•
ZOMREL STEFAN BARTOVIC. Na
tento rok pripadá 40. výročie založenia
I:Su v Pieiťanoch. Medzi čestnými hosťami na jubilejných oslavách sa počltalo
aj so zakladatelom a prvým ~iadltelom
llkoly Stefanom Bartovicom. žiar, _jeho
miesto zostane prázdne. Zomrel 10. januára t. r. vo veku 77 rokov. Zosnulý
sa vo velkej miere zasl6:!11 o rozvoj hudobného :!ivota Pieiťan, hlavne v ityrldslatych a päťdesiatych rokoch. Venoval
sa organizátorskej a dirigentskej činnos
ti, vych6dzaj6.c z miestnej tradlcle dychových hudieb. Ako praktický hudobnlk
upravoval ludové piesne a plsal i pôvod·
nli skladby pre dychové s6bory. Viaceré
z nich sa stali známe z vysielania Cs.
l'Ozhlasu v Bratislave.
(kdk)
•
NOV~ HUDOBNINY
VYDAVATEĽ ·
STV A OPUS, ktoré prlili do redakcie Hudobný život: E. Suchoň : Poeme macabre
(Husle a klavlr) ; Prel6diá pre klavlr
( Rachmaninov, Skriabin,-Šostako~lč, Kabalevskij); ). Sixta: Okteto pre 2 flauty,
2 hoboje, 2 klarinety a 2 fagoty (Partlt6ra a hlasy); V. Kof lnek: Husfová Akola (1. zoiilt) ; Slovenská violová tvorba
(Albrecht, Holoubek, Kon eč ný, M. Kofl nek, Martinček, Parlk) ; Prednesové
skladby mladého violončeli,stu ; Do, re,
mi, fa (Spev a klavlr); ). S. Bach: Malé prel6diá a fugety (Klavlr); ). Hatrlk:
1. symfónia ,,Sans souci" pre orchester
( Partit6ra-faksimile) ; I. Hruiovský: Konfrontácie, skladba pre velký orchester
( Partit6.ra-faksimile) ; Osmy svetadiel,
pesničky skupiny ELAN (Spev a klavir); Detský rok (Spev a k lav ir l ; ). Dont:
24 etud a capri ci i, op. 35 (Husle); Dr!Jb·
nosti majstrov ( Klavir); F. Kafendä:
Piesne (Spev a klavir); V. Kofinek: Melodické e tudy pre husle (I. a II. zoilt);
D. Popper: Etudy pre violonč elo, op. 73
(1. zolit) ; Rozihraný klarinet (Klarinet
a klavir); E. Suchoň: Maličká som . •.
1Partit6ra. Oprava pre detský zbor a
troje huslef) .

v poradi už xi. prehliadka mladých
slovenských organistov sa uskutočnila
koncom minulého roku v Košic iach
( 26. ll. - 2. 12. 1983 ). Oproti minulosti
objavili sa v jej dramaturgii nové črty :
okrem toho, že na záverečnom koncerte
vystúpili dvaja vlfazl z I. Interpretačnej
sútaže slovenských organistov v Piešťa
noch, zllčastnlll sa na nej l dve organistky z Ciech, z čoho vznikla možnost
priamej konfrontácie škOl. Naša vyšla
vo velmi priaznivom svetle. Zlacl Irmy
Skuhrovej z Konzervatória v Bratislave,
Emilie Dzemjanovej z Konzervatória v
Košiciach a poslucháčka VŠMU z triedy
prof. dr. Ferdinanda Klindu presvedčili
o výbornom vedeni, pomocou ktorého
sa formujú talenty prekraču júce hranice
skoly a smerujfice k vlastným tvorivým
dlspoziciám, k osobným umeleckým rukopisom. Okrem toho väč š ina organistov tejto prehliadky sa z(lčastnila l na
spomlnanej pieštanskej slltažl. Vzhradom
k prehlladkovému charakteru priaznivo
pôsobila uvolnená atmosféra "medzi
vlastnými", spojená s radostným pocitom možnosti zahr a ť sl. Tfito skutočnost
využili všetci účastnlci vrchovatoq mierou. Hrali s maximálnym nasadenlm svojich schopnosti a psychick ým uvolnenlm,
clm obohatili výsledok o plodnosť tvorby 1 zážitkov. Iba na organistky z Brna
1 Prahy nepôsobila táto atmosfé ra tak
uvolňujllco a
Ich polorecltály vyzneli
dosf rozpačito.
Poslucháči bratislavského konzervatória Peter Feranec (III. ročnlk), )6lia Kaszasov6 (IV. ročn l k), Zuzana )an6čková
(V. ročnlk) hrali v podstate repertoár
z Pieš ťan: Bacha, Francka .( Feranec,
Kaszasová), Mendelssohna (Janáčková)
a slovenskú sllčas nost (Očenáš, Posplšil,
Németh-Šamorlnský ). Feranec sa držal
statočne a s rozvahou si rozvlja základy svojej nevšedne j muzikality. Jeho
duchovný svet presahuje terajšiu kláves ovú dispozlclu. Je plne zaangažovaným,
tvorivým partnerom stotoži\ujúcim sa
predovšetkým s podstatou diela. Zahral
vyrovnane Bacha (Prelúdium a fúgu
g mol, BWV 535 ), plne sa zaskvel vo
Franckovom Pl1ke herolque a Očenášove
Organové pastely mu slúžili za možnost
práce s nástrojom a vlastnou Invenciou.
J61ia Kaszasová, obdarená rovnako verkou muzl ka litou, je podobným typom,
ktore j vyrovnanosť s technikou s(l základom tvorivých osobnosti interpretov.
Zatial svo jim talentom trochu plytvá, je
bezhraničn e oddaná hudbe a chce ovládnuť maximum jej možnosti. Sebadlscipllna a vyhranenosť jej môžu dopomôcť k
strledmejšej výrazovosti. Ku všetkému
pristupuje cez hudobn(l podstatu, čo vy-

niklo zvlášť vo Franckovom Pastorale
E dur, a le obohatila rlou i skladby Buxtehudeho, Bacha, Posplšlla. Je nádejou,
ktorá žiari v perspektive. Zuzana Janái!kov6, n osttelka Cestného uznania z Plešfan, je vyrovnanou, disciplinovanou organistkou, u ktorej prevláda technická
zručnosť a preclzna práca s textom. Práve v ~ej má z načné prednosti, čo pre
štuäu júceho organistu je výhodou, pre
koncertného umelca samozrejmosťou. V
tomto štýle zahrala Bacha ( Prel11dium
a fúga h mol, BWV 544), dotkla sa l vý·
razu Mendelssohna (V. sonáta) a Németha-Samorinsk.ého ( Accomodationem ad
nomen Bach ). Uvornenosf a hlbšia výrazová prepracovanosť s vlastným podielom tvorivosti sú však nutné pre obohatenie umeleckého vývoja Z. Janáčko 
vej. Podobná dôslednosť charakterizuj e
aj Zuzanu Veselovsk6. V porovnani s
minuloročnou prehliadkou nadobudla jej
hra na značnej uvolnenostl a vyrovnanosti. Vo výraze uprednostňuje stried mosť [ neplytvá farbou ani agopJkou), diferencuje však autora a jeho štýlové
opodstatnenie. Bacha hrá presne, aj ked
v Prelúdiu chýbal určitý nadhlad, citlivo vystavaný a realizovaný Franck ešte
niesol ' cltelné črty pedagóga, v Ebenov!
a Duprém najviac zvýraznila vlastné
prednosti. Zahrala Ich s rozletom a istotou, l ked vo zvolnenejšom tempe. Pokroky, ktoré dosiahla nasvedču jll o predpokladoch pre ďalši vzostup.
Preclznosf, dôslednosť a r ozhlad rámcovali výber nároč ného repertoáru pre
polorecitál vysokoškoláčky Be6ty Stefánkovej-Becherovej. V Bachovej Toccate a
fúge E dur, BWV 566 zaujala dobrou
technikou, vo Franckovom Chorále a mol
vynikol jej racionálny prlstup k romantike, vyjadrenie náročným pa rtitúr Messiaena v mnohom evokovalo štýl svo jho pedagóga, v Máchovl predviedla technickú virtuozitu bez straty hudobného
nadhladu. Vygradovala ňou celé svoje
prehliadkové vystúpenie. Stefánková-Becherová je typom ambicióznej organistky, pozoruhodne už teraz ovláda júcej
prostriedky k naplneniu podstaty nástroja. Zatial sa však utápa v detailoch, ktorým obetuje na<Íhlad celkového tvorivého zámeru. Takáto strata kontinuity sa
na jvýraznejšie prejavila v Messiaenovi.
Jediný absolvent konzervatória, v súčas nosti poslucháč hudobnej vedy na
FFUK v Bratislave, Ľubomir Dem.eter, považuje už dnes organ viac za svoje hobby. Nie je to však cltlť v prejave. Zvlášť
na vystúpeni v Košiciach sa dokonale vč lenil medzi profesionálov. Vyrovná sa im vkusom, umeleckým cltenlm,
vynikne muzlkalltou, ktorá je u neho
na jsilnejšou devlzou, ale nepravidelný
dotyk s ná strojom nezabráni zasa istým
technickým kollzlám. Hral Buxtehudeho,
Bacha, Franc ka, Parlka, rovnaký výber
ako v Piešťanoch, len so značne kva-

TeletJízny zápisník
Televlz ny cyklus "NaJkraJ~ia hudba
môjho života• pokra~Joval ll. Xll. 1983
v trocha nezvykle/ podobe. Tentoraz boli
vybran! dvaja a~Jastnlci, o k torých (ažko povedať, že Jeden je profesiondlny
hudobnlk a druhý len milovnlk hudby.
Ak dr. Zdenko Novdt!ek, CSc., predseda
Zväzu ~Jeskosl ovenských skladateľov, re prezentoval profesiondlnu hudobna oblasť, nemožno o astrednom riaditelovi
CeskoslovenskeJ televlzie dr. Janovi Zelenkovi povedal, že je hudobným laikom , preto1.e fe absolventom pražsk(}ho
konzervatória. Napriek tefto odchýlke
bola reldcia vel mi zaufímavd a prt1ve
tdto zostava spôsobila trochu pozmenena formu - a~Jastnlci si zvolili zdkladna t(}mu svojho uvažovania: Hudba ako
svedectvo života.
je len samozrefm{}, že východiskovým
skladateľom bol B. Smetana, ktorý prvý
prind~a uvedomele do svofeJ hudby ndrodný program . Zelenka zdôr aznil nad~Jasovost Smetanove j hudby a tel velký
význam v dobe okupdcie, kedy prdve ona
ddvala ndrodu silu a vieru vo vltazstvo
pravdy a prdva. Obafa 111Jastnlci sa vyznali z vracneho vztahu k fand~Jkovi,
ktorý sa stal symbolom ich generdcte.
Tdto 11primnd, realistickd, nesmierne
emociondlna a dramatickd hudba, ktord
"drdsa a trhd" {Zelenka}, ddva sa~Jasne
vieru v silu života {Novd~Jek). Oboch o~Ja
rila melodika a zvld~tny prlstup k ludovosti v hudbe B. Martinú, ktord pôsobi
velmi citovo a vyvoldva v posluchd~Jovt
uvedomenie si koreifov vlastnáho bytia
symbolizovan(}ho pod_ttom domova. Siahli i do hlbky českef hudobnef minulosti a pripomenuli st klenoty česk(}ho
hudobn(}ho baroka. Potom dr. f. Zel enka
pre§iel na hudbu slr>venska a vysoko ocenil modernosť hudby zaklada t eľske J generdcie.
V re/dell znelo vela hudby - Smetanova Vltava, fandčkov Zdptsntk zmizel(}ho a Symfonietta, Otvlranl studdnek
B. Martinti, hudba J. D. Zelenku a na zdver aryvok zo Zalmu zeme podkarpatskej E. Suchoifa.

Besedu viedla osvedčend Elena Galanovd, autorom podnetn(}ho scendra bol
dr. Z. Novdček, CSc., r éžiu mal fozef
Novan.
V nedelu 18. Xll. 1983 po dlh§et presttlvke bola zasa na progr ame "Hudba z
Bratislavy", uvddzand obtabenou dvoJI·
cou E. Galanovd - M. Friedl. l keď sme
sa v besede " Nad listami divdkov" nestretli s ohlasom na tato reldciu, nazddvam sa, že Je hoJne sledovand. Programovand hudba Je tu pre laikov poväč§i
ne prlstupnd, a aJ pre odborntkov zauJImav4. PooažuJem t oto oživovanie bratislavskef hudobne/ minulosti za velmi užitočn(}. V interpretdcti Br atislavsk(}ho komorn(}ho orchestra dirigovan(}ho výborným Stefanom Róbl om sme si vypo~Juli
Zimmermannov Koncert pre čembalo a
orche ster v §týlovom podani Mar/ce Dobld§oveJ-Kopeckef. TeTJto ndstroJ Je pre
televlziu zvld§t vhodný nielen pre vizudlnu atrakttvnost, ale pre takt} zvukov(} vyznenie, ktor(} v koncertneJ sie'!i
ťažko docieli(. Haydnova Symfónia d mol ,
Hob. l, tJ. 26 bola takmer vzornou ukt1žkou el egantn(}ho pôvabu a sugesttvnosti
hudby tohto ma jstra klasicizmu. Zdverom koncertu sme si vypočuli skladbu
dirigenta sldvneho bratislavsk(}ho Kirchenmusik vereinu f. Thiarda -Laforesta
Cantibus organ/s v podani ndrodnej
umelkyne Eleny Ktttndrovef a Anny zartkovef. l keď neJde o mimoriadne dielo, predsa dokumentuje vysoka aroveif
hudobnef kultary Bratislavy.
V súvislosti s Hudbou z Bratislavy vyndra sa my§lienka, či by nebolo možn(}
vytvori( v na§eJ televlzii r eldctu na ~pô 
sob pražských Obrazov z deJtn českeJ
hudby, v ktoret by sa televlzny divdk
prtstupnou formou dozvedel o hudobne/
histórii Slovenska. Významne by to prispelo k dvthaniu kultúrneho povedomia
slovimsk(}ho ndroda.
Sviatočnd atmosf(}ra televtzneho vysielania cez vtanočn(} a novoročn(} sviatky poskytla dobreJ hudbe viaceJ miesta
ako v priebehu r oka. Počuli sme niekolko kvalitných hudobných reldcit { Harmó-

litnejšlm dopadom. Pocit zodpovednosti,
snaha dokázať a presvedčiť viedli tentoraz Demetera k preclznej prlprave. Je
invenčný,
muzikálny, so vzácnou iskrou inšpirácie. Tá sa najviac rozvinula vo Franckovom Pi~ce heroique, ale
1 v Parlkovom Pastorále. Obe skladby
tvorili vrchol jeho peknej koncertne j
kreácie.
Organistkám z Ciech patril predposledný večer prehliadky. Prvá hrala Hana
Bartoiová z Brna - Toccatu M. Weckmanna, Prelúdium a fúgu a mol, BWV
543 J. S. Bacha, I. sonátu P. Hindemttha,
Fantáziu a f(lgu d mol M. Regera. Program ako vyšitý pre prezentáciu osobnosti organistu. Bartošová ho však nevyužila primerane pre vlastné a ngažovanie. Po slušne zahratom Weckmannovi začala sa prejavovať u nej nervozita,
vyplývajúca zrejme z nedos t atočnej prlpravy, čo sa prejavilo nevyrovnanostou,
nevkusnou preexponovanou registráciou,
akoby jej množstvom chcela zastrieť základné technické nedostatky, s ktorými
zápas1la. Hudbu cltl, ale technická nevyrovnan osť nedovol uje jej zatial realizovať svoj zámer. Jej odvaha presiahla
hranice súčasných možnosti. Zdá sa, že
Marie Sestáková predstavuje práve opač 
ný typ Interpretky - neistote obetuje
dramaturgiu. Bacha zamenila za Ase jeva,
baroko za sllčasnosf. U organistu dosf
nezvyklý postoj, pretože sa vie, že Bach
tvori alfu a omegu každého prehliadkového vyst11penia. Tak sa je j kumulovali charakterove dve podobné výrazové
roviny (Asejev, Kalabls). Sestákovej naturelu najvia c zodpovedá striedmosť. Tá
tvori podstatu jej práce. Je typom racionálnej profeslonálky snažlacej sa o dobrý výsledok aj za cenu obetovania plnos ti prejavu a dramaturgie. Franckov Chorál a mol (výmena za pOvodne oh lá·
sen ý Grand pl~ce sy mphonlque) bol tiež
potvrdenlm vyššie spomenutého. Neriskuje, hrá na Istotu, s kladby obohrané.
Moment vzrušlvej tvorivosti velmi chý·
bal v je j hre pri vyst(lpenl v Košiciach.
Posledný v ečer patril prvým nositelom cien z pieštanskej sútaže. Imrich
Szabó a Ján Vladimir Michalko mali v
Košiciach v podstate Iba obhájiť svoje
v iťazstvo. Darilo sa Im však názorne
presvedčiť o svoje j dramaturgickej lnvenčnostl a plnšej
tvorivej dispozicii.
Obaja priniesli náročné diela francfiz.
sk ej organove! sfičasnostl (Du pré, Langlais ), !)krem Bacha Szabó hral perfektne Bellovu Sonátu-fan táziu, Mich alko vynikajúco Rhelnbergera. Doplnil v ňom
všetky podlžnosti zo sfit a:!e a naplnil
partitúru vlastnou tvorivou Invenciou.
Obaja sfi na vrchole svo jej súčasnej Interpretačnej etapy, rozohrali a umelecky zorlentovanl, pripraven! pre plnenie
ďalšieh náročnýc h filoh na umeleckej
ceste organistu.
ETELA CARSKA

svia t očných tónov, Vianočný koncert,
Baltček snov, Koncert na zdmku v Telči

T)ia

a pod. ), ako aJ programy folklórneho
typu, ba aJ ozvuč ovatelia prestdvok siahali výraznef~i~ po umeleckeJ hudbe.
Pristavtme sa podrobneJ§ie pri dvoch
programoch, ktor(} zaufali moju pozor nos(. Na druhý vianočný sviatok {26.
december) pripravilo ko~ick(} §tadio reldciu nazvana Koncert z radn ice. Režts(}r
Stefan Pota§ situoval k oncert do zaujtmavých priestorov l evočskej radnice a
levočskel katedrdly. Kamera Tibora Vargu vyťažila z t ohto prostredia vera čara
a krdsy. Program, zložený preva~ne z
hudby baroka, interpretoval i vglu~Jne ko~tckt koncertn! umelci. Ko~ick(} kvarteto
predniesla niekolko skladieb z Pestr(}ho
levočsk(}ho zborntka citlivo upravených
skladatelom f. Podprockým. Dam výber
i n§trumentdlnef hudby zaradenef do reldcie bol patavý a vytvdral dofem star osti/vet prt pravy a nie ndhodileJ zostavy sysMmom ,.čo kto md".
Reldcta Koncert z r adnice bola ďal
~lm dôkazom toho, že Ko~ice sa stdvaJú
čoraz viac výrazným hudobným centrom,
ktoré md dôležit(} miest o v slovenske/
hudobneJ kultúr e.
N ovoročn (} koncerty naprogramovan(}
pred novoročný preJav hlav,11 §tdtu maja
osobitn(} poslanie a viem st velmi dobre predstavtt, 'l.e tch dramaturgia te velmt zložitd. Koncert musi mat charakter
sldvnostný, ndrodný, ludový, musi mat
vysok(} umeleck(} kvality a musi zauJat
§iroký okruh posluchdčov. Vyhovtet v§t?t·
kým týmto požladav'Kdm môže len dramatur g poznatact dôkladne českú t slovenskú ndrodna hudbu, preto~e tento
koncert md prehovori( k obom na§tm ndrodom. Tohto roku sa mi v§ak zdalo, ~e
zdstoj slovenskeJ hudby bol zaradenlm
fedineJ skladby {Sucho i!: Akd si mi krdsna ) nedostatočný. Na§lt by sa v slovenskeJ tvorbe at ďaBie vhodné diela spli!aJace v~etky hore uveden(} požiadavky. Zar adeniE! Jedinef slovenskef skladby do novoročného koncertu mt pripadalo ako "povtnnd da11". A t o by sa, mysUm, nemalo stdvat.

ANNA KOVMOVA

WEBERNOVSK€ ECHO
(Dokončenie z l. str.)
potrebovala !stol~ Ze· nerastie vo
vzduchoprázdne. ze netvor! od piky, na vlastnO. päsť, ale s ochrannou rukou tichého otca kdesi v pozad!. ScMnberg nim uf nebol, a
Webern, ktorého bolo treba odballt, sa nim stal. Syn, ktorý zasadol na miesto otca.
Tým, čim ho prekonéval - nie
hlbkou výrazu, nie povahou svojej tvorby, ale rafinovanosťou metódy, ktorou odhaloval a demonätroval svet, ktorému !lje.
Transparent s heslom "Webern
je mttvy, nech fije Webernl" plá polal nad Európou temer dve desaťročia vo vetre diania súčasnej
hudby. Je dotrhaný, temer nečtta
telný a !lada st rekon~trukciu, nové plátno, modernejšie typy plsma,
novO. fasádu. Preto!e z Weberna
vyprcháva
hudba, a&táva
len
echo .. . Z tichého zvuku papršlek,
slabulinké vlákno, riedka pavuči
na jeho partiHír, do ktorej semtam ešte prtzab~O.di nejaká mucha.
Dodnes sl kreslime jeho portrét
stále tupým hrotom tuhy, nepo-.
zorným gestom lavej ruky. A Webern medzičasom - temer štyri
desaťročia od svojej smrti sa
stal mýtom. Tabulzova~ý !recml
Novej hudby, ktor! od polovice
päťdesiatych rokov prepisovall jeho Zákon dO lcryptoglyfov. Webern
, zostarel, stal M nestorom, klasikom a dostal jeho povahe vlastné
miesto v O.zadl. Medzi svll.týml svetovej hudbv tohto storočia ešte
prlllš viacej krič.f jeho rubáš, než
jeho hlas. Len občas - tak ako
ho poznali jeho !laci-poslucháči zakrlčl nebývalou silou, buchne
päsťou do stola, čl zadupe nohami s pocitom, že mu , nerozumieme. Nechcel a nemohol by! alchymistom, bol poctivý hladač pravdy,
odslldený okolnosťami na stály pobyt v IaboratOrtu. a (mlky z neho
ho viedli spil!, preto!e cesty, chodnlčky k privysokým métam s(! krivolaké.
Potreboval vzduch, pretože vedel, že je predpokladom života, že
v ňom
rodi zvuk. Poskytol ho
temer všetkým svojim partlt(!ram,
pretože jeho tOny potrebovali
priestor, v ktorom vyni-knú vzťa 
hy, ktoré tm dávajO. zmysel. Bol
človekom prlrody, poznal prlrodnO.
povahu zvuku a redukoval ju, aby
mohol vnlkn11ť hlbšie do jej podstaty. ,.Nie pekná krajina, nie
pekné kvety v . bdnom romantickom zmysle mnou hýbu. MOj moUv - hlboký, neprebádaný, nevytvoritelný zmysel vo všetkom tomto najmä v týchto prejavoch .·..
vŠetka prlroda ml stoji za to."
A váži sl ju, prlll§ ju má réd, aby .
do nej neprirodzene zasahoval. Dlva sa s otvorenými · očami, saje
svojim citlivým vnlmanlm všetko,
čo ho mOže viesť k riešeniu. Obdivuje strmé končiare l nežn(! krásu kvetinoytcb lupienkov. Hľadá
prlrodné zákonitosti, pretože tm
veri tak, ako veri prirodzenosti
vzťahu človeka a prlrody. Zmocňuje sa ich s obdivuhodnou vervou a htl!evnatosťou .. . - "Zdá sa
a treba hovoriť o priestore, ktorý .
mOže vyplniť hudobná myšlienka ... Povieme si zásady, na zá klade ktorých je čoraz širšie vyu!lvaný zvukoyt materiál - prirodzené vlastnosti zvuku . . ." Vie o nich, preto!e preniká hmotou, ktorou vltdne - potreboval
rozložiť vzťahy, aby vnikol do ich
podstaty gestom anatóma, a vzápä·
ti ich demonštruje v novej odha-

sa

val svoj prejav - s kritično s ťou ,
s náro č nosťou, ktorá mu poskytovala priestor k dôvernému zvlá d·
nutiu toho, čo potre boval komunikovať. Jeho skladatels ká poeÍika
oscilovala medzi fyzik ou a lyrikou - potreboval matériu, s ktorou sa dokáže stotožniť, ktorá ho
prerastie, pretože bude živená ď a
leko objektfvnejšlmi, prirodzenejšlmi zákonito sťam i. Prekonáva!
svoj vlastns; koncept l bohatý
fond hudobnej tradlcie, ale nelik·
vidoval ich. Staval na nic h a projektoval cestu, ktorá mala akcent ovať obecnosť jeho (!silia. Bol prfliš sám a jeho hudba doliehala k
nemu z prlliš velkej dialky - poznáva! túto dištanciu, vedel, že
ciel je ďaleko a prezentoval ho
oným n ekonečne vzdialeným , tajomným, akoby len tušeným bt.lrácanlm trojnásobného pianissima.
Sú nám jeho tóny, jeho posolstvá,
jedna z posledných fotografii sklaktorých sú nositelom, eš te stále
datera pred rokom 1945.
tak vzdialeným, nezretelným hučanlm?
Kabalou, metafyzikou či
lenej podobe. Izoloval prvky, aby
hladanlm seba kdesi tak vzdialemanifestoval hmotu a jej vlast ného, strateného? Dostávame sa k
nosti, jej históriu. Redukoval na
nemu v podobných zlomkoch, aké
minimum svoje východisko, pretozachytil na stránkach svojich parže mu poskytovalo otvorenejšie potitúr. Ako rozk(!skovaná fotografia,
le k mlkroskoplckému pohľadu.
ktorú si každý dokresli podla toKompenzoval makroštruktúry forho, ktors; útržok sa mu dostane
my, idl1c temer k demonštrácii ich
do rúk, čl k ušiam. Nikdy sme ho
a'rchetypu. Po c iťov a l organickú jedn epoznali tak dobre na to, aby
notu elementu a časti, časti a celsme mohli z neho čerpať P.redoku, hladal formy jej existencie v
všetks;m jeho hlboké, morálne
rovnováhe, symetrii, proporcionahodnoty. Aby sme cez prizmu felita, v konštantách i variantnosti
ho hudby viacej rozumeli cestám
premenných. Veril týmto vzťahom
človeka , ktorý hudbou žil.
a vedel, žf! boli mnohokrát deV nadšenl tých , ktorých upútal
monštrované, ale neuspokojovall
skôr jeho slovnlk, než to, čo nim
ho, pokial sa Ich sám nezmocnil
hovoril, sa s tráca j(! pevné obry- potreboval istoty, ktoré poskysy jeho nie n eprlstupne j tváre.
tuje prlroda, život, vlastný tep. Bol
Mnohé z nich, z dotykov s Webersvojho druhu geológ i botanik, tunovou hudbou zanechali stopu, jedrista i naturfilozof, a predovšetno z gest, ktors;mi priťahoval kým muzikant, človek intenzlvne
pohlad do mikrosveta tónov, hla vnlmavý. Vnáša ti eto svo je atribl1danie vzťahov medzi nimi, vzťa 
ty do svojej tvorby, rysujúc cesty,
hov, ktoré rezonujú s napätlm diaktorými treba krá ča ť s otvorenia , nachádzanie istoty čl rovnonými očami a citlivým srdcom. V
váhy, okúzlenie s11vislosťami a vijeho hudbe je viacej slova ako
denie širokého horizontu väzieb',
nôt - vedel, že tejto ces te je treči púhe konštruk.cle, ktoré fasciba učiť, je potrebné dať každému
nUJU svojou ra'fil\ovanosťou? ...
elementu právo pôsobiť na celok,
Nejeden autor potreboval jeho odkaždému vdýchnuť jeho vlastný žikaz k tomu, aby bol schopný rozvot - preto sa jeho s kladlJ.y stádávať vera, ne jeden v jeho mene
vaj(! orieškom interpretov , v každával vera, pretože rozdával z nie
dom tóne, v každom geste chcú
svojho. A iný absorboval vOi\u jecelého človeka. Zrádzajú t oho, kto
ho hudby do svojho kozmetického
im nevládne; nedochádzajú k tosalónu , aby mu dodal punc tak
mu, któ sa im neoddá. Je v jeho
žiadane j aktuálnosti. Po Webernahudbe výrazu viac ne~ na stovvi znie vš etka hudba inak, povekách strán mnohých partltl1r. A je
•dal ktosi kompetentný; po postza nim epos diktovaný životom webernizme znie inak l Webern.
plný nehy, lásky, bolesti, sm(!tku
Dnes v jeho hudbe iné poetiky
i úsmevu, vzdoru i zápasu, výzvy,
llradajú s vojho deda, čl krstného
viery i poznania, že v semene je
otca, pretože sa zdá byt nevy-čer
zakotvený druh, rod i povaha stromu, že semeno bez pôdy je mttve, • . pateŕným. Jeho poetika k ongruova ...
· že nestačl obdivovať jeho podobu, · la s inými poetikami klasiky nášh o storočia - s tal sa ich prirodzeale tajomstvo, ktoré v sebe s krýva
nou, a s p01'i rešpektovanou sl1ča s 
a ktoré je jeho zmyslo10 .
ťou. Webernovský portrét sa v profilovanl našej hudby, najmä v
ll.
profilovanl generácie, ktorá ho pre
Webern nebol outsider, nebol
s lovens kú hudbu objavila, transself-made-man, vyrástol z tradlcie
formoval do podoby pôvabnej ,
a usiloval o jej rozvljanie. Nebolo
vzácnej mince, ktorá temer nenámu laho stajn~. čo sa ok olo neho
padne zazvonl a pripomenie svodeje - reflektoval život so všetju numizmatick(! hudobn(! hodnok ým, čo prinášal, raz aktlvnou
tu obča s pri listovanl álb slovenvlastnou činnosťou, inokedy tvorske j hudby, alebo nie tak dávnej
bou, slovom k tým, ktor! boli o partitúry. Echo je j zaznenia vzá chotnl a sch opn! ho počl1 v ať, inopätl splýva v t oku hudby .
kedy tichou introspekciou bez náMILAN ADAMCIAK
roku na jej manifestáciu. Cizelo-

TVORBA ANTONA WEBERNA
Pauacallia• pre al'CIIalter, op. 1
(19081; Eatfllellt aul lalcbten KähDID pre ill••t &bor a cappella
u alo'f6 S. GtorJ•bo, op. 2 ( 1908 l ;
Pif plesal ao ablerky St. Georgeho
Siedmy ~rab pre IJNI'f a klavlr,
op. 3 (181111; Pif pl. .f na slovA
Sl. GeorJŇO pn apn a klavfr op.
4 (19091; Pif kaao't' pre alél!lkové
knrteto,
5 (1101) ; Seat kusov
pre orchester; op. l ( 1110) : Styri
kuy pra bule a klnfr, op. 7
(19101; Dn pl. .e na alov6 R. M.
RUkeho IN'• ! l " a 8 n6atrojov,
op. 8 (1112); leaf llaaatel p re alA·
i!lko'fé knrtato, op. l (-1813); ?äť
kaaov pre orc...-ar, erp. 10 (1913);
!rl ml6 kasy pn vlolonl!elo a kla~r. op. 11 (18U) ; ltyrl plesne pre
spey a idavlr, op. 12 ( 1917 l : Sty-

o,.

i

l'i piesne pre spev a 13 nbtrojov,
op. 13 (1918); Sesť piesni podla
b6anl G. Trakia pre sólový hlas a
4 nbtroje, op. 14 (1921) ; Päť duchovných plesni pre vysoký soprän
a 6 nástrojov, op. 15 (1922); Päť
kánonov na latinské texty pre vysoký soprán, klarinet a basklarlnet, op. i& (1924); Trt duchovné
ludové plesne pre hlas, klarinet,
basový klarinet, husle a violu, op.
17 (1924) ; Tri plesne pre spev,
klarinet a gitaru, op. 18 ( 1925);
Dve piesne na slová z Goetheho
C!nsko-nemeckých rol!ných a dennfch obdobi pre mleilaný zbor a
nástroje, op. 19 j 1926) : Sláčikové
trlo, op. 20 ( 1927); Symfónia pre
komorný orchester, op. 21 ( 1928 l ;
Kvarteto pre klarinet, tenorový sa-

'!

xo~n,

husle a klavlr, op. 22
( 1930); Tri piesne zo zbierky Viae
Invlae H. )oneovej pre spev a kla~
vfr, op. 23 (1934) ; Koncert pre
deväť nástrojov, op. 24 (1934) ; Tri
plesne na slová H. joneovej, op. 25
(193Š); kantáta Das Augenllcht pre
mieilanf zbor a orchester na slová H. )oneovej, op. 26 (1935) ; Variácie pre klavfr, op. 27 ( 1936) :
Sláčikové kvarteto, op. 28 ( 1938) ;
I. kantáta pre sopránové sólo, mleilaný zbor a orchester na slová H.
joneovej, op. 29 (1939) ; Variácie
pre orchester, op. 30 (1940); II.
kantáta pre soprán, bas, mieilaný
zbor a orchester na slová H. Joneovej, op. 31 (19431.
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JOZEF PODPROCKf: DVE KAVATINY PRE BAS, FLAUTU,
KLARINET, VIOLU A VIOLONCELO
Bo lo by azda zby t očné pýta( s a a utora . či chcel vo
sv o jiCh Dvoch k ava tínach na slová Rabindranáta Thlíkura [zo zbierk y Záhradník) nadvlaz<J( na viac než dves toro čný vývo j te jto o dnože á rie, alebo či sa chcel odpútať od o ť až i t radfct e v s nahe n a p ís ať hud bu, z ktorej
by dýchn ia ru z topé.l ?- no s ť úp ln e j nezlí vislosti. Nech by
bola odpoved na t akto fo rmulovanú otl\zl{u ak(Jkorvek,
naži\' o počutá hudba nt1m prezrádza, že a utor predsa
len v nie čom nadviazal no trad íciu il v niečom ju zámerne zavrhol.
Podprockého Dve kava tíny sú v podstat e lyrickými
piesflami a v súčinnosti s t1·ad fc iou (vedome č i nevedo me) sk utoč n e postrlídajú vo vokálnom parte ono agrémeu t:,, ai ebo akýkoľv e k druh fioritúr s ozdobnými pasážami, č i melodickými ozdobami a vokálny part oboch
lwvantln a koby len od meriaval poetický dych slova a ča·
ro Th!ikuro•e J puú:<.tc. Skô r v i n ~ t r um e n tá lnyc h partoch
( flau tn, resp. kla nn (!t in B a vio lu ] s u nachádza jú tie
p1~v l.
l. toré bol! .- hura ktcrls ti cké pre vo kálnu zložku,
p retože ka vatfnlt na plr;n ~" uplat!'i ujúcu v talianskych,
francúzskych a nc meckych o perá ch z ďil l eka nebola len
krátkou, či m n l( •t ,jr! u u. Podprockého hudba je však
vzdialená ak)' mk•, !vek schoi as ti ck9m p o učk ám . Má svoju
Imanentnú tvorivt'1 si lu , uj keď vo vo ká lnej sfére n ejde
autorovi ani o rt.,v6 V) boje an i o úzko:,tli vé nadväzovanie na t radíciu. 'o k lil ny pa rt v oboch kava t!nach nemožno nazvať a n i sv n tézou a riózneho a recitatívneho
spevu ani hlada r .r .. c.v ýc ll elem en tov vo vokälnom prejave. Možn o vat i ;, . u r iť o expresívne deklamovanej dikcii s výrazno u vti;; Duu na básni cl{ é slovo. A to je dôvod,
prečo sa v ins rruJrJPn tä lnej sfére
otvára priestor pre
bohato c izelova né detaily. Tu akoby sl chcel s kladatel
vynahradiť všetko to, č o zá merne odoprel vokál nej zložk e. Tak napr. v prve j kavatlne , lom·ej · dal skladat e r ná zov ,.Dar", kvintola sugestlvne pre tina triolu, flauta s vi olou a violončelom rozvíria poko jnú hladinu vokálne j
zlol!ky a zvrás nia každý okamih básnického s lova. Nemožno však n evid ieť výrazn ý duchovný kontrapunkt medzi vokálnou a inštrum entálnou zložkou, konfrontáciu
kontinuitných a diskontinutných pá siem, ako inš trumentálny element chce vždy dotvoriť a rozv e tviť to, čo
v ypovie luds ký hlas. Zisťujeme , že bás nické s lovo je vo
vokálnej sfére rozložené tak, že nechce dominovať nad
viacvrstevnou inštrumentálnou zložkou. Zdá sa však, že
ani inš trumentálny partner nechce na seba strhnú( jednoznačne primárnu úlohu. Preto možno kon š tatovať ,
že v rámci Larghetta a jeho lyrickej atmosféry ide o
zvláštny druh súperenia, čo vyvoláva u poslucháča mimoriadne účinnú vibráciu napätia. Nemysllm na n ap11ti e, v ktorom by autor búšil na strunu dramatických
s vetov, a le na lyri cky rozkmltanú sféru pokoja s nežným nábojom vzrušenia. Autor, pravda, vycftil a aj hlboko precltil t rpkú nehu Thákurových veršov, (slepá deva
ponúka kvetinový veniec zab,alený do lotosového lis tu,
pričom nevie, aký krásny je je j dar) . Tu kdesi je zaš ifrovaná viacvýznamová škála prve j kavatlny.
V druhej kavatlne "Dotyk nežnosti" dochádza k novým myšlienkovým k oherenciám v rámci vokálnej a
inštrumentálnej zložky. Spočiatku sa ani nezdá, že nenápadná sekundová obmena (ktorú prináša klarinet) bude tou všadeprltomnou nosnou myšlienkou, z ktorej s ktadater ukuje n ielen impulz hnace j sily v inštrumentál nych partoch, afe aj krehké, ilustratlvne sfarbené invokácie vo vokálnej zložke. Takéto konšta tovanie by istot·
ne nebolo úplné, keby k nemu nepristúpilo tvorivé transformovanie básnického slova. Bolo t reba sa len započú
vať do Thákurových veršov a pretlmMif ich obsah z
verbá lnej sféry do hudobnej. Muslme obdivovať ako vokálny part v asketických interva lových krokoch odmeriava triolový zápoj času vo sfére inštrumentálnej, ako
Podprocký dotvára pokojné plynutie ·Thákurových medi·
tat!vnych slov, ktor é nám vykreslujú čaro dusného m~ 
jového popoludnia, kedy "vyschnutá zem pukala od sma du v horúčave". Náhly zlom z prudkého prekvapenia
r ezonuje s videnlm básnika, ktorý s poetickou nel:_o u
vykresluje zdanlivo banálny obraz · mládenca a zablat eného býka. Skladatel pod dojmom nových predstáv
zrazu zavrhne všetku zdržanlivosť vo vokálnom parte
a na okamih sa vzrušene rozos pieva, akoby chcel imit ovať zo vš etkou insitnou dojlmavosťou s ugest!vny hlas
básnika. l inštrumentálny part vykresluje vzrušené obrazy z dotyku nežnos ti. Tam sa totiž roztrbli etaný pohyb
snaž! zac hytiť stav duše, ktorá sa pokochala nežným
obrazom.
1 tu dos táva všadeprltomnosť sek undových
obmien nový l es k - I}OVý roztúžený znak radosti. Tu
priam cltiť, ako básnik zapôs obil na s kladatera. Pret ože
kým ."bar" má v ·sebe trpkú prlchuť krás y a nehy, " Dotyk nežnosti " je spontánnou ozv enou rados ti. Mysllm sl
však že v oboch k nvatlnach sk!adat er potvrdil s voj verký z~ysel pre mocl etovan ie poe tických obrazov, filig rá n:
sk e nuansovani e hudobného toku a mimoriadne citltv.u
prá cu s d etailom. Pravda, nie len v preplatených motivických fragmentoch je priezračná mnoh orakosť p~lzá·
ci! okamihov, al e i v kontrapunktl ck e j metrorytmickej
pútavos ti , v nevypočltatelnej hre vstupov a náhl_eh o o~ 
mlčania sa. Je tu i moment neus táleho s tri e.dama dVOJ·
dobého a trojdobého taktu, čim sa zvrásňuJe p ravtdelnosť pulzácie hudobného t oku a narušuj e a~ýkoľvek
náznak s tereotypného plynutia . To všetko vháiUI poslucháčovu pozornos ť do polOh v ybičovan e j sl1s tredenos ti
s cielom zamerať objekt!v záujmu n a záchvev každého
slova. Ukazuje sa , že Podprocký duchovne stále dozneva, že jeho komorná výpoveď je s tále introv ertnejšia,
koncentrovanej šia, čo napokon vidiet i v Dvoch k ava tlnach, ktorých vznik je predelený časovým interv alo~
troch rokov. Len pre zau jlnllllvosť uvádzam, že "Dar
vznikol v roku 1977, "Dotyk n ežnos ti" v r oku 1980. Pochopiterne, mera! zrelos ť dvoch kompozlcil, ktoré tvoria s účas ť jedného celk u, a navyš e, vyras ta jú z kontrastne ladených myšlienkových svetov , nie je tým najš ťast 
nejšlm a najpresvedčivejšlm príkladom. Overa rigorôznejšie by bolo sl edovať s topu s kladatelovho vývoja na zá - ·
klade ďal šieh kompozlcll z minulos ti. Z takto zacielených skúma n i by vyst(tpila na povrch skladaterova narastajúca dôvera v prostotu, odvaha po sThle úprimnejš om a p ravdiv e jšom tv orivom vyznani. Ukaz u je s a, že
v Dvoch kavatlnach sa Podprockému náležit e podarilo
započúva ť do seba, podať o sebe presve_d či vl1 ~ýpove_ď
cez imag inatlvnu silu Thákurových ve ršov a pnhovonť
sa nám so všet kou bezprostr edno s ťou n (lprimno sťou .
IGOR BERGER
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SLOVENSKA
FILHARMÚNIA
5. a 6. l. 198~. Otváracl koncert Roku česk ej hudby.
8. Smetana: Ceská píseň; L. janáček: Capriccio pre
lavú ruku a komorný orchester; A. Dvol'ák: 7. symfónia
d mol, op. 70. Slovenská filharmónia, dirigent: zasl6žllý
umelec Zdcnčk Košler, Slovenský filharmonický zbor,
zbormajster: d r. Stefán Klimo, sólista: Peter Toperczer
(klavlr).
Prlve tom predsedu Zväzu slovensk9ch skladaterov nli ·
rodného umelca pmf. O. Ferenczyho. ktor9 odznel v tiVO·
de kon certu, otvorill koncertnú časť Roku českej hudby
na Slovensku. Túto s kutočnosť odráže.Ia aj dramaturgitl
tohto podujatia, zohfadl1 ujúca tri najväč šie zjavy českej
hudby . Prltažlivosť koncertu zvyšovalo aj ho s ťovanie
významn ej dil·igentskej osobnosti - Z. Košlera, šéfdirigenta opery ND v Prahe.
S~o jlm di rigents kým rukopisom, ktorý charakterizuje
zvruci\ovante každe j melodickej l!nie, poznačil Koš ler
už úvodnú Smetanovu zborovú s klndbu. Aj ked z deta!lného hlad iska, najmä dynami c kého vypracovania
vieme si preds taviť toto dielo ešte boha tšie tieňované'
a to ta k v orchestri, ako aj v zborovom parte ( orches:
trálne skúšky celého programu koncertu začali iba defl
pred koncertom J. sil ou osobnosti a tvoriv9m vk ladom,
s istými poettzujúcimi tendenciami , kt oré p1·evažovali
nad slávnostným patetizmom, dokázal dirigent v rámci muztka nt ského globálu strhnúť SFZ i orchester k
e mocioná ln e v9sostne zaangažovanému výkonu, aj ked
mies tami s občasn9m poravenlm technick e j Istoty.
0bfúbenú Dvoi'ákovu 7. symfóniu d mol na hral KošJer pred nlekofkýml rokmi so SF na g ramoplati\u a orchester ju už ne sčlselnekr<H interpretoval aj s dalšlml
dirigentmi. Celkove volil Košler p1·i jej tera jšom pred vedeni zámerne pomalši e tempá. Táto koncepcia však
akoby zaprlčiiiovala, čl vyvolávala znlženú koncentráci u zo s tran y hrá čov; toto konš tatovanie n echce byt výčitkou, skOr iba pripom enutlm existenc ie rudského fakto ru, ktor9 je prltomný aj u tých najväč š lch zjavov. KošJe r je typom, ktorému rozhodne nemožno vyt9kaf nedosta tok muzikantskej iskrr. Tá je v jeho Interpretáciách
vždy prltomná. Skôr dokáže provokovať zorným uhlom
svojho v9kladu. Pravda, ako každ9 umelec, má aj on
právo i na s labšie momenty v intenzit e tvorivej lnšpll'ácl e. CHili sme, že tu a tam s a vynáraj(! is té rezervy
v napnutos tt llnie i v citovom dotváranl.
Toperczerov v9kon si zasluhuje nielen ná š vefký obdiv
nad tým , nko dokázal jednou rukou mod elovat hudobn9
prúd, pevn e drž ať v rukách hudobn9 priebe h c e lej s kladby a pritom všetk om od zač iatku až po posledn9 závereč n9 akord zostať náladovo i tvorivo prvorad9m čini 
te fom. Sprevádzajúci súbor dychových ná stroj ov s ohladom na zriedkavosť zaradovnnla Capriccia do programu
koncertov podal prinajmenšom úctyhodný výkon. Top erczerova hru oplývala v každej zložke, ale p1·edovšetk9m
vo v9raze ~ pi čkovými interpr e t ačn9mi parametrami.
Pos l u c h áč ma l z nej dojem, ako by klaviri sta spá ja l vy sokú mie ru kultivovanosti, precíznosti t vá šnivos tl v9 razu v jednu dra hocennú zliatinu.
12. a 13. I. 1984. J. Cikker: Hommage a Beethoven;
L. Spohr: Koncert pre sláčik ové kvarteto a orch ester
A dur, op. 131; P.. I. Cajkovskij: V. symfónia e mol,
op. 64. Slovenská fil harmónia, dirigent: Vladimir Verbickij. Spolu6činkoval: Melos-Quartet ( NSR) Wilhelm
Mclchcr - l. husle, Gerhard Voss - 2. husle, Hermann
Voss - viola, Peter Buck - violončelo.
Na tomto podujati ma la pôvodn e odznieť Prokofievova
3. symfónia. Zdá sa, že prevaha moderny na tomto koncerte za prl č ln!la pods tatné i nlženie náv števnosti. TI, čo
n epriš li , môžu však rutovat, pretože na tomto pos lednom vys túpen! pred svojim záj azdom do NSR demonštrovali orc hester SF 1 dirigent to najlepšie, čoh o s ú
schopn!.
Ci11ker bol sta rostlivo pripravený a úč inn e vystE1vaný
zásluho u prlkladného prlstupu i elánu dirigenta . Verbickij sa usilovnl , a to velmi úspešne, vy s tihnúť vn útorn 9 ohel1, v z ru ~ h . dramat izmus a protipostavenie ná la·
dov9c h kontrastov diela. K tomut o zámeru použ!vnl
pa letu s9tejšlch fa ri eb a modeloval jeho l<ontúry pevn9mi llnl a mi.
Cajkovs ké ho Plata bola pre zájazd ti ež s tar ostlivo pripravená. Vyz na čovala sa ra dom vynika júcich sólových
v9konov, naj mä v sekcii drevených nást rojov. V tejto
súvi slosti za slúž i si tiež osobitne v yz dv ihnú ť aj známe
sólo lesného rohu (2. čas f), kt oré odzn elo na mimoriad ne vysokej C1rovni. Samotná kon c~ pc ia Verbického ni esla sa v d uc hu t rad lc ie , ktorá sa vykryštalizova la v ZSSR.
Vyznačuje sa zá mern9m od ld onom od z byto č n éh o patell zova nta i od chorobnej sentimentnl ity. To, čo ušet ri ml
jed nej strane, vrac ia vsa k vo v9 ruznorn vyzdvihnutl d ra ma ti ckých uzlov a dynami ckých vrcholov. Zás luhou nená siln ej ak cent ácie na vysokej úrovni , vyznievali r9ch l.fl
pasúže [ na pr. šumivé vlrenie slá č ikov v 3. č a s ti All egro mode rn to) . Dirigent zámern e vyža doval o m á ll č 110 poma lšie tempo, vďaka čomu dosiahol spofa hli vú
u sC1 čas n e i zreternú s úhru .
Pohotov s ť orchestra s·F sme s i mohli markantne ov er iť
pri s prievode k Spohrovmu koncertu. ktor9 ná š Ol'·
chestcr int el' pl'etoval po prv9krát. Aj ked ťaži s ko v9·
raz.u čl úč inku na diváka s po č !v a lo predovšetk9m v nezabudnut e rnom v9ko ne svetozná meho kvarte tového tele sa , predsa s me stihli post re hnút i kvalitu vyprncovan!a
a c illiv os ť spoluprl\ce orch estra. j edln eč nv v9kon Melos -Quarteta nas opätovne utvrdil v tom , že otá zka Intenzity v9 ra zu a vnútorného zaangažovan ia sa Int erpre tov bude aj n a ďal ej conditio si ne qua non pre odozvu v9ko nu u obecenstva a tým aj pre úspech ich
ume leck ej kariéry. S č l r ou , hoci a j bezch ybnou technikou a virtuozitou už dnes v siln ej konkurenc ii vy s ta č lf
nemožno.
U nás doteraz úp lne neznámy Spohrov koncert bol nieJen p rlť až liv9m dramaturgick9m osvieženlm , a le aj naplnenlm všetk9ch tých očakávani, ktoré sme s h ostova nlm tohto kva rteta spája li. Pokladáme za z by t očné
unnlyzovnt jednotlivé parametre majs trovstva tohto telesa. Môžeme len s r ad os ťou potvrdiť, že nám - a dúfa jme aj našim komorn9m telesá m menšieho obsadenia - posta vilo id eá l, hodný nasledovania a s ú č a sn e posunulo vyššie Ja tku na šich nárokov na int er pr e t a č né v9kony. Napriek slabej návštevnosti sa ot:Ivďa č llo obecens tvo te les u za predveden9 v9kon dlhotrvajúcimi ovácia mi. Umelci sa mu odmenili efektným prldavkom (F. Mende lssohn-Bartholdy: Capricc io), v ktorom zažiarilo ve rké umenie nemeck9ch hosti ešte intenzlvnejšie a jednoz n ač n ej~ i e.
VLADIMIR CIZIK

Hovoríme s VLADIMÍROM ČUCHRANOM, riaditerom
iubiluiúcei štátnej filharmónie Košice

NEODMYSLITE[NÝ FAKTOR
SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO ŽIVOTA
Sezónou 1983-84 zav ŕši Státna filharmónia Koilce 15
rokov svojej existencie. Pätnáste výročie je menej oslavným a skôr pracovným výročim; n6ti k medzl sfičtu vý!iledkov i zámerov, k zbodnotenlu doterajileho vývoja
a k upresňovaniu cielov. Takto zameraná bilancia čln
nosti kult6rne j ustanovizne má mnoho položiek - počinaj6c personálnymi otázkami, kádrovým dobudovanim
telesa i riadiaceho aparátu, cez technicko -organizačné
a ekonomické podmienky a l po komplex otázok, s6vislacich s ideovoumeleckým zameranim činnosti a jej spolo čenským ohlasom. Táto problematika je taká mnohorozmerná a rozsiahla, že by mohla poRkytn6( náplň
aspoň, jednodňovému rokovaniu muzikológov, kritikov,
organizátorov a kult6rno-polltických člnltelov . Preto sme
sa pri nai om stretnuti s rladltelom SFK Vladlmirom
Cuchranom, ktorý stoji na čele tejto initlt6cle od r . 1981,
museli nevyhnutne zamerať len na t6 časť bilancie SFK,
ktorá môže prispieť k určeniu s6radn!c postavenia
SFK v hudobnom živote nielen náilho druhého najväčiie
ho mesta na Slovensku, ale aj v rámci celej slovenskej
hudobnej kult6ry.
V čom vidlte hlavné klady doterajilleho vývoja Státnej filharmónie Košice?
- Za na jv9znamne jšl klad doterajšieho v9vo ja Státnej
filha rmónie Koš ice považujem jej pr!spevok k rozvoju
slovenskej hudobnej kultúry, na jmä pôvodnej s lovenskej
hudobnej tvorby. Od začia tku č innosti šFK bolo jej ctižiadosťo u premiérovo uv ádza ť pôvodné diela súč asných
slovenských skladaterov, ako a l re pr!zaml diel tzv. zlatého fond u slovensk ej hudby up evňovať jeho postavenie
vo vedomi našej hudobnej verejnosti. Túto orientáciu
potvrdzujú dramaturgické plány jednotlivých sezón. Napriklad v dramaturgickom pláne jubilejnej sezóny je
slovenská tvorba zastúpená dielami Zeljenku, Holoubka,
Godá ra, Oč ená ša, I. Bázlika, Parlka, Kardoša, Domanského, Zimmera a M. Nováka ; via ceré z nich odznejú
v premiérovom naštudovanl. V Roku čes kej hud.by venu ·
jeme zv9šenú pozornosť ni elen dielam tvorcov čes k ej
národnej hudby, ale aj súča sn9ch česk9ch s kla daterov.
a ko napr. Pauera, Ebena, Má chu, Filasa, Lukáša a ďal
š ieh. - Druh9m dôležitý m prlspevkom ŠFK je jej podiel
na rozvoji hudobného života Koš ic a celého východného
Slovenska. Cinnost orchestra šFK sa neobmedzuje len
na Košice, ale pravidelne vystupujeme vo všetkých väč 
šieh mes tách V9chodoslovens kého kra ja. V čase jarných
hudobn9ch festiva lov sa rozširuje pôs obnost ná šho orchestra aj na dalšie s lovenské mes tá. šFK často úči n 
kuje a j v Cechách a pravidelne b9va poverovaná úlohou
r e prezentovať naše hudobné umenie v zahra nič !.
Ako hodnotlte spoločen ské zázemie, ktoré si SFK vybudovala za uplynulé obdobie?
- S polo čens ké zázemie je pre nás cltliv9m barometrom, n a ktorom sa odzrkad fujú jednak dlhodobé v9vojové trendy, jednak momentálne výsled ky. Práca zakladajúcich umeleckých pracovnikov - šéfdirigenta Bystrika Režuchu a riadttefov - dr. Ľubom!ra Cižeka a Anny
Kovál'ovej presadila našu institúciu do vedomia kultúrnej verejnosti. Tieto osobnosti vybudovali ná šmu orch estl·u rad umel eckých a s po l očensk9 c h kontaktov, z ktor9ch dnes vyviera a o ktoré sa dnes opleva jeho umelec ká tvorba i organizátorská práca celej ustanovizne. Uvedomuj eme si však, že umelecká inštitúcia si nemOže z l sk ať dôveru verejnos ti raz navždy, a le svoje
postavenie vo vedomi návštev n!kov musi potvrdzovať
a n eustále obnovovať dobr9ml v9sled kami - vyspelou
úrovňou každého jediného vystúpenia. Ohlas našich vyst úpeni je podmienený nielen prác ou orchestra , ale aj
umenim hos ťujúcich dirigentov a sólis tov , je zrkadlom
našej dramaturgickej orientácie a v9sledkom aj našej
hudobno-osvetove j či nn os ti. - Za rozhodujúci prines pre
ďal š i rozvo j ŠFK považujem prlchod národného umelca
Ladislava Slováka do fun kcie šéfdirig enta. Dramaturgická koncepcia celej sezóny i je dnotlivých koncertov,
v ktorej sa odrážajú nielen naše umelecké amblci e, ale
v ktorých kalkulujeme s reálnym divákom , jeho záujma mi a očakávaniami, štruktúra abonentných cyklov, naša
hudobno-výchovná práca v9razne prehlbila naše kon tnkty so širokou kultúrnou verejn osťou. Dnes je šFK telesom ktorého osudy - či už umelecké al ebo technicko-organizačné - ni e s ú košickej verejnosti a jej vedú c im č initero m rahostajné, a le naopa k, živo ich sledujú
a demonšt rujú svoju podporu prostrie dkami, ktoré majú
k di spozicii - n ávštev n os ťou na podujatiach, s rdečným
oh laso m, a le a j vytvára nlm tak9ch podmienok, ktoré
podnecujú ku kvalitn ejšej prá ci.
Na še publikum je velmi rôznorodé. je všeobecne známe, že sociá lna štruktúra obyvatelstva Košic sa velmi
men i. Do Košic prišlo mnoho nov9ch obyvaterov, ktor!
sl postupne hrada jú kontakt s kultúrnymi podmienkami
nášho mesta. To všetk o nás vied lo k tomu, aby s me našu
prog ramovú ponuku rozvrhli do troch zá kladn9ch cyklov: cyklus A je cyklus nároč n ého diváka, č i pos lucháča, cyklus B orientu jeme podobne ako SF svoj c yklus
koncertov pre závody, cyklus C je určen9 mládeži a jednotlivé koncerty dopli1a s prievodné slovo dirigenta. Tu
sme vyšli z toho, že dirigentov s lovn9 komentár k die lu a jeho na študovaniu má v s ebe niečo velmi auten·
ttcké, a tým aj s ugestlvne. - K trom symfonick9m cyklom muslme prirátať eš te cyk lus orgnnových konce rtov
a cyklus komorných koncertov, kde dávame priestor
mlad9m umelcom, tematicky ladeným podujatiam Zväzu
slovens k9ch skladatelov a pod. V spolupráci so Slovkoncertom organizuj eme ka ždoro č ne dva cyk ly v9chovn9ch koncertov, a to jeden pre 4. - 8. ročnlky základných
škôl a jeden pre po slu c háčov gymnázil a ostatných
st redn 9ch škôl. Podla nášho názoru majú v9chovné koncerty pre výchovu mladého koncertného publika velký
v9znam a preto v tejto č innos ti n evldlme len ak9si
"servis" školám, a le akciu, ktorou si chceme budovať
naše návštevnlcke zázemie.

U ktorej časti ml6dele pozorujete
na jednotlivé podujatia?

najväčlliu

odozvu
·

- Našou programovou ponukou obsiahneme prakticky
všetky vrstvy deti a mládeže, pretože okrem v9chovn9ch
koncertov pre mládež usporadúvame aj nedefné dopoludňaj ši e koncerty, venované našim najmenšlm návštevnikom, ktor! sem prichádzajú v sprievode svojich rodi čov. Ked sa nám podari vhodne zvoli( diela , n a js rde č
nejš iu odozvu majú podujatia pre žiakov l. s t upň» základných škOl.
Aké s6 vale zámery pri rozvijani Koilckej hudobnej
jari?
-

Košická hudobná jar sú vlastne dva festivaly pod
názvom - medzinárodný organový festival
a ostatné, najmä orchestrálne podujatia. Počlnajúc 31.
ročnl k om, t. j. od roku 1986, chceme orchest rálnu a ko·
mernú čast Košickej hudobnej jari presunúť na jeseľ\
a , pravda, súčasne zmeniť názov festivalu. Vedie nás
k tomu nlekolko dôvodov : na prvom mieste je t o istá
zdlhavost Košickej hudobnej jari, ktorá v súčasnos ti
začln a v polovici aprlla a konč! až začiatk om júna.
Akonáhl e začnú teplé jarné dnl, sú v návštevnosti verké výkyvy. Dalej sú to ekonomi!:ké aspekty: na jesei\
máme možnos t zlskaf za v9hodne jš lch finančných podmienok zahraničných hosti BHS, či už sólistov alebo telesá. Táto nadväznost na BHS by však ne mala znamenať stratu "vlastnej tváre" festivalu; naopak , chceli by
sme ju viac vyhraniť smerom k súčasn ej slovenskej
hudobnej tvorbe. Festival by sl kládol za cler premyslene
uvádza ť diela, tvor iace tzv. zlatý fond súčasn e j s loven~ k e j hudby. T9m by sa urč it e podarilo zvýšiť zilujem
Zväzu s lovensk9ch s kladaterov , Slovens kého hudobného
fondu a ostatných inštitúcii o osud nášho fes tivalu.
spoločn9m

Ku kult6rnemu z6zemiu symfonického telesa patria
aj početné i kolské a kult6rne ustanovizne; aká je vala
spolupráca s nai iml hudobntmi konzervatóriami a VSMU,
rozhlasom, televizlou, hudobntmi vydavatelstvaml a
pod.?
- Vcelku ve lmi dobrá . úzka je naša spolupráca s košick9m konzervatóriom , kde uči rad naš ich členov. Konzervatóriu poskytujeme ná š orchester na absolventské
koncerty, podobne ako VŠMU, pre ktorú k aždoroč n e
us poriadavame dva koncerty absolventov dirigentského
a kompozlčného odboru , ako a j absolventov inštrumentálnych odborov štúdia. Sústavne spolupracu jeme s rozhlasom a televlzlou, čo v neposlednej miere prispieva
k popularite nášho telesa u košického aj mimokoštckého obecenstva. Menej radostná je naša bilancia spolupráce so slovensk9m hudobným vydavatels tvom Opus.
Ani po 15 rokoch nemá naše teleso žiadnu profilovú
p la tň u . Nahrávky so ŠF Košice sú v gramoprodukcit
Opusu zastúpené len nlekolk ými titulmi , ktoré sú zaradP.né do profilových platni s lovenských sklada telov.
Myslfm si, že tu by malo dôj s ť k zmene, pretože ak je
g ramoproduk cia obrazom hudobnej kultúry, potom SF
Ko~ice nemožno z tohto obrazu vynechať.
Otázka profllovej gramoplatne istotne nie je jedlntm
problémom iniltltúcie. Mftlete poodhaliť aj problémová
i!asť volej "jubilejnej" bilancie?
- K problémovým otázkam pat ri otázka priestorových
podmienok . ŠF Košice je podnájomnlkom v budove, ktorá patri PKO a l ked manželstvo týchto dvoch inš titú cii je dobré, predsa si l en navzájom s pôsobujeme ť až 
kosti, ktoré sa už neda jú 'r i eši ť !en obojstrannou ústupč ivos ťou . Druhým okruhom problémov je otázka dirigents ké ho dorastu. Na Slovensku n e mám e dirigentov vo veku 35-45 rokov, ktor! by pri chádzali do úvahy pre prevzatie vedúcic h pozícii v na šom koncertnom živote. Ale
to ni e je špecifi cky košick ý, ale ,celos lovenský problém.
JURAJ POHRONEC

K vystúpeniu kyjevského baletu na scéne SND

NADŠENIE, MLADOSŤ, KRÁSA
Sovietske baletné umenie nie je už
dnes bratislavskému obecenstvu známe
len z chýrov letiacich kuliúrnym svetom. V minulých rokoch sme už mail
možnost s nadšenlm obdivovať umelecké výkony renomovaných moskovských
i leningradských baletných umelcov aj
na javisku SND. Tým väčši záujem vzbudilo vystúpenie baletu Kyjevského iltátnello akademl'ckého divadla opery a baletu
!. Sevi!enka v dňoch 6.-8. 12. 1983.
Ukrajinský balet sa zača l intenzlvne rozvl;at a! po VOSR. V nadväznosti na vyše 200-ročn ú tradlciu leningradskej a
moskovskej školy, za pomoci skúsených
baletných umelcov z Moskvy a Leningradu a vychádzajúc z prekrásnych ludových tancov Ukrajiny vyrástol v Kyjeve
za pomerne krátky čas baletný súbor
vynikaj(lcich kvalit.
Svoje bratislavské h osťova ni e začali
Kyjevčania Stankovii!ovfm baletom Ofga.
Námetom baletu je volné spr acovanie
histórie Ukrajiny X. storočia. Rozpráva
formou legendy o boji za zjednotenie
a kultúrny rozvoj Ukrajiny za vlády
kňažnej Olgy. Hudba aj choreografický
"text" A. Sekera sa snažia čerpať z ludového zvyk oslovia a zachovať ráz bylin. Nahromadenie deja vinúceho sa niekolkýml desaťročiami plných intrlg, bojov, porážok i úspech ov zvádza k popisnosti a symbolizmu. Skladatel aj choreograf uspokojivo vyriešili pretl močeni e
n áročnej témy za výdatnej pomoci vý tvarnlka národného umelca ZSSR 1!'. Nlrodu. Tllulnú úlohu nežnej a predsa vla·
dérskej k•1ažnej tancovala S. Prichoďko ·

''·

Cajkovakého baletllú feériu Spiaca kráaavlca netreba nášmu obecenstvu osobitne predstavova t. V' podani kyjevského baletu sa stala ozajstným umeleckým
pôžitkom. Celá Inscenácia, t. j. doslQva
symfonické predvedenie najslávnejšej
Cajkovského baletnej liudby orchestrom
Kyjevského akademického divadla opery
a balet!! pod vedenim národného umelca ZSSR S. Turi!aka, rozprávková, pri tom vkusná scéna a kostýmy J. Nlrodu,
Kottunovo naštudovanie Petipovej choreografie s úpravami F. Lopuchovtt a
J. Grigoroviča a brilantná tane čná interpretácia sólistov baletu a celého sú-

boru boli bez kazu. Vysoká umelecká
orch estra, skvelá technika elegancia a lahkost pohyqu tanečnýbh umelcov l tvarovo a farebn e krásne zla·
ctená scéna splynuli v dokonale vyvážený
celok. Pri všetkej technickej preclznostl
.výkonov jednotlivých tanečných umelcov
ich pohyby zostali plné radosti a celý
súbor pôso bil osviežujúco mlado. Nežnej
ú elegantnej Aurore národnej um elkyni
Ľ. Smogai!evovej bol s kvel ým partnerom
talentovaný, sympatický a inteligentný
V. Jaremenko v postave Déslré.
Na záver svoj ho vystúpenia uviedli
vzácni h ostia baletný koncert s vysoko
náročným a zaujlmavým programom, v
ktorom sa naplno rozvinula brilantná tan ečná technika a umelecký prejav sólistov súboru. AJ tento baletný koncertný večet· sprevádza l perfektnou Interpretáciou uvádzaných kompozicÚ orchester
Kyjevského akademického divadla opery
a baletu. Z novše j tvor by uviedli Kyjevčania na t omto večere t:ajkovského Tretiu suitu a Smetanovu Symfonick6 poému, obe v choreografii národného umelca ZSSR V. Kovtuna. Pri roztancovanej hudbe P. I. C'ajkovského sa výrazne
uplatnilo umenie sólis tov - národného
umelca USSR N. Prladi!enka, zaslúžilej
umelkyne T. Litvlnovovej, I. Zachari!enka a s. Prlchoďkovej. Smetanova hudba
a česká národná povest o Ctiradovl a
Šárke Inšpirovali choreografa k vytvoreniu romanticko-dramatického tanečné
h o pribehu, ktorý tanečne stvárnili I.
Zadajanná a V. Vidine jev. Z klasic kej baletnej tvorby uviedli rad efektných tradičn ých pas de deux . Z Pugnlho baletu
Esmeralda zatancovali N. Prladi!enko a
A. Kuinerlovová pas de deux Dia ny a
Acteona v choreografii A. Vaganovovej.
Vtrtuóznu variáciu Ostapa z baletu Tarali Bulba od V. Solovjeva-Sedoja tancova l v choreografii F. Lopuchova laur eát Štátnej ceny ZSSR J. Kosmenko. Sólis ti predchádzajúceho večera Ľ. Smoga~evová a V. Jaremenko strhujúco zatancovali úryvok z Minkusovho baletu
Don Quijotta v choreografii A. Gorského. Jem~á R. Chylková, národná umelkyiia USSR a V. Vidlnejev predviedli pas
de deux z Minkusovho Korzára, pôvabné
pa~ de deux z Pugniho baletu Satanllla
zatancovali zaslúžilá umelkyi\a USSR T.
úroveň

Zaslálllf umelec USSR V. Lltvlnov (KnieJa Igor) a S. Prlchoďková (Olga) v Inscenácii Stankovičovho baletu OJga.
Snlmka: CSTK
Litvlnovová a zaslúžilý umel ec USSR s.
Lukin - oboje v tr adičnej choreografii M. Petlpu. Skvelá a brila ntná T. TajakiJ!OVá a V. Kovtun, národn! umelci
ZSSR, zatancovali Auberovo Grand pas
de deux classlque v ch oreografii v. erovského. Na záver koncertu sa ba letný
súbor rozl účil s bratislavským obecens tvom strhu júcim Hopakom na hudbu
A. ~veilnikova a V. Roldestvenskébo.
Nudšené ovácie obecenstva boli vďakou
milým hosťom za poskytnutie pocitu tichej, hlbokej radosti nad tolkou pokojnou krásou v našom búrlivom svete.
OĽGA

MARKOVICÓVA

DON GIOVANNI v opere SND
Nová Inscenácia Dona Giovanniho v
opere SND je striedavo úspešná v dom!;
nantne j speváckej zložke, kým jej scénická podoba vyvoláva otázky: ako vlastne treba Mozarta In scenovať a komu určili
Inscenátori svojho dona Giovanniho?
Hudobné naštudovanie V. Máleka má
klasick1í vyváženosť a preciznosť, menej
je však v ň,om zastúpený pól mozartovského jasu a vitality, viacej pól pochmúrnosti a konvenčnos ti. Princip pomalých
temp sa v inscenácii naruši len dvakrát:
v Ovodnom vstupe dedinčanov a v druhej árii Elviry.
Pri obsadeni M. Blahuiiakovej do úlohy donny Anny sa to, čo vo ve ristických a romantických úlohách možno považovať za drobnú chyb i čku krásy, totižto fakt, že v prebohatom dynamickom
registri spe vá č ke chýba jediný stupet1 normálne forte, ukázalo u Mozarta ako
nedostatok závažnej~! a spolu s miestami rušivým vibrátoru pôsobilo neštýlovo.
V prvej árii speváč ka expreslvnym prejavom zostala dlžná mozartovsky klasickej Hnil, nemožno však uprie ť , že sa jej
podarilo (na rozdiel .od alternujúcej
B. Holli!kovej ) vdýchnuť postave potrebnO traglčnost, vznešenosť a po pomste
volaj1ícu rozhodnosť. V druh ej, lyrlckej~ej árii jej kolora túra nerobila problémy a tu čas tej šie uplatnila mezza voce.
U donny Anny E. Hollekovej niet v oboch
áriách taký výrazný rozdiel v prls tupe,
má bllzko k vyvážene j "stredn ej l!nli" ,
no vzhladom na lyrlckejši materiál sme
od jej výkonu očakávali väčšiu technlc·
kú bravúru. Najmä jej povestné výšky
nezneli natolko pevne a technicky bezpečne ako v predchádzajúcich úlohách .
Ak Elvlra S. Haljakovej skOr _uspokojila
ne! nadchla, spočiva to opäť v Istom
rozpore medzi jej bytostným založenlm
ako speváčky a požiadavkami štýlu. Ho·
ci má už za sebou viacero mozartov• ských ppstáv, ktoré vzh ladom k pohyblivosti hlasu zvládla bez problémov, je
typom speváčky , ktorá "vyhráva svoj
boj" skôr niekolkými exponovanými tónmi, ne! klasicky či~tou a vyrovnanou liniou spevu. Part Elvlry je j neposkytol
priestor pre vokálne efekty , takže viac
než jednoliatostou celku zaujala spofahlivou vysokou polohou. Ukázalo sa, že
opomlnanie alternujúcej A. Czakovej v
doterajšieh inscenáciách Mozartových
opier bolo opodstatnené, keďže pre autentický mozartovský št91 je dnes je j v
stredoch už tmavši hlas celkove, no naj-

r

mä vo výškach málo pružný a pohyblivý. Napriek tejto výhrade nemožno tvrdiť, že úlohu nezvlád la, pričasto však
v n ej zaznievali náznaky Zerliny, Inak
sa občas objavujúce aj v kreáciách Holičk ove j a Haljakovej. Zerlina M. Turňo 
vej sl aj v tejto úlohe uchovala pre 11u
tak typickú l úbeznost prejavu, ale tiež
menšiu fareb n osť nižšlch polOh a sklon
k nadmernému vibrátu. O debutujúcej
J. Valáilkovej by srne moh li povedať naozaj len to najlepšie ( je suverénna v
pohybe, _mimike, gestlke a zjavne vyniká muzikalitou), keby charakter jej tónu i prejavu neinklinova l natolko k operetným polohám. Masetto S. Beňai!ku 'je
dojemne ťarbavý nielen vo vystihnutl
charakteru postavy, a le čosi z tejto vlastnosti preniká aj do jeho inak spolahlivého speváckeho výkonu. V úlohe Komtura sa nám páčili obaja predstavitelia.
V interpretácii Malachovského bol viac
dôraz na démonickosti kamenného hosta, v podani P. Mlkuláila na jeho vzne·
šenostl. škoda len, že v záverečnej scéne bol hlas komtura prlllš ozvučený,
čo s kreslovalo vokálny efekt jeho sporu s Glovannim, ktorý tu napriek svojej
snah e pôsobil ako trpasl!k pri obrovi
a nie ako nepoddajný, do pos lednéh o
okamihu vzdoruj~cl súper. Nedostatky,
ktoré sme P. Mlkuláiovi vyčltali v Kecalovi a Dulcamarovi ( prllišné drobenie
vokálnej l!nie) sa v jeh o Leporellovi
neprejavili a v dôsledk u komornejšieho
orchestrálneho sprievodu sl spevák mohol dovoli t ostrejšie dynamické nua nsovanle. Je to naozaj hodnotná spevácka
kreácia (možno najvydarenejšia z celej
prvej premiéry), zato v.ýhrady máme k
hereckému uchopeniu postavy sluhu, zablehajúcemu ku karikatúre a zabúdajúcemu, že Leporello nie je protikladom.
ale aj obrazom svojho pána. V h ereckých prostriedkoch umiex:nenejšl výkon
v tejto úlohe podal J. Spaček a opäť potvrdil, že vie spievať kultivovane a vtedy
má jeho hlas potrebnú sonórnos ť 1 fa rebnosť. Ani rytmický n esúlad s orchestrom v registrovej árii nemohol zmazať
priaznivý dojem z jeho výkonu. K pri·
jemným prekvapeniam Inscenácie pa~r ll
výkon debutujúceho J. Kundláka. V poslednom desatročl v SND v mozartovských tenorových partoch núdzovo zas kakovali t enorlstl odboru splnto a lebo
buffo. Kundlákovl je preto don Ottavlo
bllzky, k eďže mladý spevák sa nachá·
dza kdesi na pomedzi hlasových odborov comprlmarlo, leggero a llrlco. AJ keď
jeho hlasový materiál nevyniká farebnos -

tou, výšky by potrebovali viacej uvolnenostl a Interpretácia ešte nepOsobl
celkom suverénne, jeho debu t si trúfame označiť za úspešný, pretože obe náramne náročné árie zvládol technic ky
bez zjavnejšlch problémov. Aj celkovým
spevácko-h ereckým s tvárnenlm postavy,
vyznaču júclm sa Istou meravostou strohosťou a askézou korešpondoval ~ čas
to pertraktovanou predstavou Ottavla
ako nevelrni hrdinskej postavy, ktorej
chýba heroický pátos jeho partnerky.

V titulnej úlohe sa F. Cabanovi podarilo obrúsit trocha ostré vokálne hrany, ktoré mal jeho Belcore z Nápoja
lásky a k speváckemu partu pristúpil
jednoznačne lyricky, bez názna kov forslrovania. Herecky je jeho hrdina vzácne uvornený, nie je stavaný na histori zujúcej vonkajškovej galantnosti, ale na
prirodzenom šarme a ležérnosti, č im zavše zlskava takmer súčasn é, civilné črty.
Tie sa č ia stočne prenášajú aj do speváckeho prejavu, ktorému potom chýba
trocha viac noblesy a tiež výrazovej mnohotvárnosti. Alternu júc! P. Mauréry je
herecky sta tlckej šl, konvenčnejšl, v závere akcentujúc! démonické črty posta vy. Spevácky však jeho výkonu ťažko
nie čo vyčltat. S výnimkou pasáži, v ktorých sa vydáva za Leporella, nebazlruje zbytočne na umelostl svojho tónu.
Správn e pochopil, čo si žiada mozartovský štýl a miesto použivania jemu prlslovečn ého mezza voce odspieva väč šinu
partu plným, no kultivovaným, miestaml nadlahč e ným, v závere zasa drama ·
tlcky účinným tónom, čim celá kreácia zlskala pôsobivý vývinový oblúk.
Ako treba Mozarta in scenovať ? Berl!nska Inscenácia Cosl fan tutte dala od poveď: pietne a decentn e, niektoré Ponellove a Bergmanove pokusy naznaču
jú aj novátorske jšle možnosti. Pre jedno l druhé však plati: tak, aby sa nepotláčala
priorita hudobno-spevácke j
zložky. Teda koncertantne? Nie, ale ani
nie exponovanlm r ežljno-scénických pros triedkov za každú cenu, počas vokálne
závažných člse l (v SND napr. prvá ária
El vl ry, a lebo šampanská ária), skOr pri
hudobne okrajových a llustrativnych momentoch, počas recltativov čl zborových
scén. To podstatné z Mozartovej opery
vynlkn~ určitej menej, ak nat1 nakoplme také vonk aj~kové prostriedky dynamizácie diela, ako otáčanie scény poča s
árie, efektné dymové clony, alebo časté
prevleky hlavnej postavy či šer movačku
s komparzom, čo všetko sa dá chápa ť

GRAMORECENZII
M. P. MUSORGSKIJ: PIESNE A TANCE
SMRTI, PIESNE
Spieva SERGEJ KOPCAK, klavlrny sprievod JÁN SALAY
© OPUS Stereo 9112 1125
Dva roky po vydani opernej promovej gramoplatne Sergeja Kopčáka dostáva sa na pulty gramopredaj nl jeho druhá " profllovka". Tento raz je venovaná
piest1am - najsilnejšej doméne 35 - ročné 
ho basistu, sólistu opery SND. Nová platňa S. Kopčáka je dôkazom osobnostného i vokálneho rastu pomerne mladého
basistu. Je to evidentné v hlasovej kultúre, kde sa vyšši bas Kopčáka ,. zu š lach 
til, v mnoh ých miestach ziska) ďalšie
výrazové rozmery - neopakovateln9 je
najmä vo vytvárani priam vlasových pián
a vo využivanl chara kterotvorného falzetu (Kopčák ho s vkusom dávkuje l
tam, kde to doposla l nebolo v interpret ačnej praxi bežné, n apriklad uprostred
Piesne o blche, alebo vo vtipnej plesni
Klasik, ktorá dostáva v Kopčá kovej interpretácii priam sarkastieký podtón 1.
Kopčák je momentáln e zaujatý .!Jredstavou, ako hl~som vyčarlt l tie najjemnejšie nuansy, ktoré by podčiarkli význam slova - v jeho prejave zvlášť
jasného a krásne znejúceho. Mysllm, že
tomuto cielu, resp. úči nn ejšiemu vyznaniu posolstva piesne, podriaď uje nie kedy
l vyrovnanosť frázy. Jeho tón je prlllš
zvlnený, vzrušený, neustále dynamicky
vibrujúci, akoby túžil zasiahnut tú pravú
tepnu poslucháčsk eh o vnimanla. Naschvál som si po odposluchu jeho Interpretácie Piesni a tancov s mrti, čl ďal 
šieh siedmich piesni Musorgského (čo
pre vás znamenajú slová lásky, Pleseň
starca, Klasik, Zabudnutý, Cap, Dujú vetry, vetry bujné, Pleseň o blche 1 vypočul a
aj iné nahrávky dvoch vekovo vzdialených basistov. Jedným z nich bol slávny Fiodor šalapln, ktorý roku 1929 nahral Trepak z "Piesni a tancov smrti".
V jeho podani znie pieseň výrazovo miern ejšie, nebojlm sa povedať, že Introvertnejšie. Naproti tomu Jevgenij Nesterenko v spomlnanom cykle, ktorý nahral
r. 1978, kresli svojim objemným basom .
ostré kontúry nielen podobe tejto piesn e, ale celého cyk lu. Kopčák je však
ako cizelér. Pohráva sl s k a~dým tónom , dynamicky ti eňuje 1 malé plôšky,
zvláčňuje Ich do temporytmu, k torý nie
je puJzujúci, a le rozprávačský, čl dramatický. Casto ozvláštňuje s voj prejav
mefistofelovským podtónom, z ktoréh o
pos l ucháča priam mraz! - spomeňme tu
naprf ~lad záver Piesne o blch e, kde si
Kogčák s kutočne
vytvoril priestor na
efektnú kódu piesne Mefistofela z Goetheho t ragédie! Už to nie je veselá "pri·
dav ková" pesnička basistu, ale výsmešná, ostňami ozdobená serenáda. Ján Salay, ktorý je Kopčákovl partnerom pri
klavirl, sa plne podriaďuje koncepcii spevák a, chápe jeho snahu o vybočenie
z niekedy únavne j tradlcie, pričom, pravda, prejav oboch je v norme, ozvláštnen ej osobnostným prlnosom. Martin Burlas, ktorý je spolu s Gustávom šoralom
zodpovedný za zvukovú stránku gramenahrávky, odviedol peknú prácu, v ktorej
vyznievajú všetky nuansy speváka l klaviristu.
Ak Sergej Kopčák hladá v súčasnos
ti "svoj" svet na pôde realistických plesi\ových mlnidrám, kde mOže preukázať
svoj zmysel pre vokálnu expresiu, je
možné, že s prlbúdanlm rokov siahne aj
po repertoári, ktorý ide viac za tým dramatizmorn, ktorý svoje vlnenie skrýva
. za zdanlivo vyrovnanú hladinu. Aj taký
je - má ho v sebe predovšetkým svet
klasikov. S iahnuť po ňom nie je s ice
nutné, a le bolo by zau jima vé, ako by
ho ovládal s pevá k takej výrazovej sil y,
a kú má v hlase basista S. Kopčák .
TERtZIA URSINYOVA

ako nadbieh anie nevyspelému divákovi
(a možno by sa znieslo v televlznej inscenácii diela), aby sa nebodaj pri počúva nl hudby a s pevu nenudll. V bratis lavskej Inscenácii Giovanniho 141!esť problémov pridala režisérovi M. Fischerovi
aj horizontálne č l enit á scéna J. Hanáka,
ktorá popri svojej ponurostl (so svletenlm s a pracuje minimálne, zrejme aj
kvôli projekcii 1 s ťažuj e rozohratie hereckej a kcie a izoluje od seba postavy,
ktoré majú medzi sebou k omunikovať.
Ako priklad takéhoto rozporu uvedieme scénu pod Elviriným balkónom, v ktorej dáma, stojaca hore, nielenže nemOže,
ale sa ani prlliš nesnaži dovidieť na
pantomimu, ktorú dolu predvádza Leporello v Giovanniho plášti, ta kže potom
nie je jasné, pre koho sa to divadielko
h rá. Zato originálne je vyriešený Giovanniho skon v závere, no symbolickú
funkciu stlpu v inscenácii odhall len ten ,
kto si prečlta bulletin. Bratislavská inscenácia Dona Giovanniho nedala n a na ml postavené otázky v úvode tejto recenzie jasné odpovede a potvrdila, že režijnému rukopisu M. Fischera lepšie konvenujú Iné typy opery, n ež preds tavujú
diela salzburského rodáka, autora opery opier, ako zvyknú označovať Dona
Giovannih o.
VLADIMIR BLAHO

NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ
Klavirista

MALCOLM

FRACER
Slávny americký klavirista Malcolm
Frage r, na ktoré ho si Bratislavčania pa·
mätajú z rokov 1970 a 1977, vystúpil na
j eseň minulé ho roku v Pra he, kde v Ma·
ja kovského sále Ústredného kultúrneho
domu ž el ezni či aro v uviedol spolu s Kocianovým kvartetom skladby B. Marti·
n ii a J. Bra hmsa, samostatne J. Haydna.
Pred koncertom, na ktorom účinkoval
tento s ympa tick ý A m eriča n , sa uskuto č
nil celkom neform álny rozhovor. Za čali
sme r etrospektivnou otá zkou:
Ako vyzerala va§a začiatočná cesta
k hudbe? ·
- Nikdy som naš tudoval hudbu na nejakej š kol e, všet k y št úditi som absol·
voval sú kromným spôsobom. Najskôr u
mojej tety, potom u istého profesora v
mojom rodnom meste St. Louis v Spojen ých štátoch. Keď som mal 14 rokov
odišiel som do New York u k nemecké·
mu profesorovi, ktorý bo l žia ko m Klá·
ry Sch umannovej a Johannesa Brahmsa.
Považujete dobrého u č itera za podstat·
ný k omponent, ktorý ovplyvňuj e budúc·
nos ť žiaka?
- Zaiste, nilJml! ak je č l ovek mladý
a citlivý. Vtedy potrebuje ziskaf nielen
dobrú technickú bázo, a le aj dobrý pri·
klad. Ako som už poved al, v New Yorku
som chodi l k vynika júcemu profesorovi,
no po dvadsia tom roku života so mnou
už nik to via c nepracova L Myslim s i, že
pre mladých klaviristov je n esmierne dôl ežité, aby sa pokúsili "stat" sa svojim
vlastným profesorom. A to čim s kôr!
Zo staňme vi ak u nezrelých pripadov.
s a kými problé mami n aj č a s tejšie prichádza jú na vaše kurzy?
Práve nedávno som vyučoval na
k urze vo švajčia r skOD1 Luzerne, kam priš·
li žiaci z Japonska, Polska, juhoslávie,
Belgicka, Holandska, Span iels ka , Kostari·
ky, Hongkongu i Spojen ých štá tov. Ta kmer všetci mali problémy s n ezávislosť ou prstov. Viem , že len velmi málo profesorov pra cuje s mladými klaviristaml prá ve v tejto oblasti, ktorá vyža·
duje posih1'>:JVaf každý prst; zbaviť ho neohybnosti a prázdneho úderu.

pina sa zakorenil urč i tý " nokturnový
komplex" , ktorý sa u mnohých prejavu·
je tým, že hra jú n a spôsob · n okturna
zakaždým, keď je v skladbe predplsané
pian o. Nemožno s tým predsa vždy sú·
hlasit; nakoniec vieme, že Chopin mal
na klavlri metronom. Napriklad začiatok
2. časti koncertu c mol treba hraf s vý razom l)lbokým_ a nie úpl ne sentimentálnym , akoby to bola "krásna noc s mesiacom na nebi".
Mimochodom, uvádzate na koncertoch
aj hudbu celkom súčasnú ?
- Celkom súčasnú? Asi pred dvoma
rokm i som premiérova! klavlrny koncert !stéh o žij(lceho amer ického a utora.
Nebol v~ak n a t o ľ ko moderný, že by sa
mu neda lo rozumieť. Pred časo m začal
pre mi\a plsa f koncert po lsk ý sklada t e ľ
Tadeusz Baird. Ziaf, zomrel pred jeho

Zo

Najvýznamnejiif hola ndský muzikológ
Anthony va n Hoboken, ktorého meno je
n erozlu čne s pä té s výskumom Haydnovho d iela, zomrel '2. novembra minulého
roku v Ziirichu vo veku 96 rokov. Hudbu iitudoval v Rotterdame - svojom rodisku, Frankfurte a vo Viedni (1925-34),
kde sa zai!a l systematicky v e novať zbieraniu hudobných pamiatok (rukopisy, prvotl ače, vzácne tlače a pod. ). Roku 1927
za ložil pri Rakúskej národnej knižnici
prvé stre.d isko na svete pre dokumentáciu hudobné ho umenia, v ktorom zača l zh ro mažďovať fotokópie rukopisných
originálov die l velkých majst_rov. Osobitne sa zame ral na dokumentáciu diela
Jusepho Haydna a ul v tridsiatych rokoch začal s prfpravnými prácami pre
vyda nie 1íplné ho zoznamu jeho diela.
Mravčou, t r pezlivou a niekolkoročnou
nli ročnou heuristickou a kriticko-porovnávacou prácou, opierajte sa pritom o
spoluprá cu mnohých archlvov prechováva júcich Hay~nov e rukopisné (originály,
opisy) i tlačou vydané diela, podarilo
sa mu skompleti zovať, zoradiť a temati cky . roztriediť ceié Haydnovo skladat e rs~é dielo .d o prehladného katalógu.
Výsledkom tohto Hobokenovho celolivot·
néh_o .úsilia je muzikologické dielo _zä.
kladné ho významu: " Joseph Haydn. Thematisch-bibliographisches Werkverzeich·
4
nls (3 zvä zky, 1957- 1978) .
Pri prfležitosti 100. výročia na rodenia
Antona Weberna us poria dali vo ViJ~dnl v
dňoch 27. ll. 13. 12. 1983 hudobnf
festival. Na jeho programe boli _orchestrálne, komorné, klaVtrne, plesňové a
kantá tové diela A. Weberna, ale i diela
d'aliilch význa mných prec!stavitelov hud·
by 20. storočia: G. Ma hler a, A. Schlin·
berga , A. Berga , A. Zemlinského, M. Ŕa
vela, B. Bart6ka, E. Varésa a P. Bouleza .
Na festiva le účinkovali Orchester RAI
Torlno (dirigent F. Cerha) : Wiener Phil·
harmoniker (dir. Z. Mehta) , Wiener
Symphonlker (dir. G. Roždestvensklj) ,
London Symphony Orchestra ( d ir. C. Ab·
bado) , viedenský súbor " Die Reihe", En·
semble lntercontempQrain ( dir. P. Boulez) , La Salle-Quar tett, Zbor Arnolda
Schlinberga, ako i da liiie or chestre, 84bory a sólisti. V rovnakom čase usporiadala vo Viedni Viedenská spoločnosť
A. Weberna medzinárodný muzikologický kongres na té mu .,Anton Weberu Leben, Werk, Wlrkung" , na ktorom v ystúpili s r eferá tmi muzikológovia zo 14
krajin, uskutoč nili sa round ta bles k 12
vybraným té ma m, dalej početné disku·
sie, prednállk y, pre h rávky a exkurzie na
miesta spojené s ,Webernovým pobytom
( Mlidling, Mittersill, Klagenfurt, Viedeň) .
Podla vyhlásenia ria ditela Velkého di·
va dia v Moskve Stanislava . Lulina na
nedávne j tlaČovej konferencii v Moskve,
má toto divadlo v sCíčasnosti na repertoári 32 opier a 30 baletov. Posledne
premiérovaným! d ielami v uplynulom roku boli ba let Malt princ od J. Glebova
a opera Povest o neviditelnom meste
Kltežl od N. A. Rimského-Korsa kova. V
. súčas nosti pripravujú vo Velkom divad·
le Wagnerovu operu Lohengrin a Cha·
čvurianov balet Gajané. Po nich budCí
n asledovať Glazunovov ba let Raymonda
a Sost akovi čova opera Kata rlna lzmajlovová. Toht oro č né za hraničné zájazdy operné ho a ba letného súbor u Velkého d i·
va dia budú smerovať do Spanielska, In- •
die a Polska. Na rok 1985 sa pripravuje
vzájomné výmenné hosťovanie s milán·
skou Scalou.

doko n čenlm.

Vy sa vl ak venujete aj interpretácii
na dobových nástrojoch ...
- Už ta kmer 20 rokov. Hrám prak·
ticky všet ko, čo bolo napisané pre pia·
noforte, poč núc od Bachových synov, k torl pat rili k jedným z prvých skladatel ov pre tento práve postavený nástroJ.
Nahral som p latňu s d ielami C. Ph. Ern.
Bacha, ktoré som predvied ol a j na nie·
k oľ k ých recitá loch v Londýne. Okrem
t oho mám rád Mozartove kon certy a vôbec staní h udbu z doby 18. sto r očia,
Funkcii ramena nepripisujete rozhohlavne a k je mož n os ť hraf ju na nástro·
dujúci význam?
joch tejte epoch y.
- Ale á no, aj t o je dôležité. Exis. V č om spo č fva význam rekoniitrukcie
t uje tech nika prstov, zápästia, l ak ťa 1 historické ho Interpretačného iitýlu pre
ramena. Ak vša k ch ýba prstová techn!·
vývoj int erp re táci~ 20. storočia a aký
ka, potom naozaj n eviem, ako h rať dob,
je vplyv týc~to skúsenosti pre hru na
re. Veď sú to predovšetk ým prsty, k tomodernom nástro ji?
ré majú spoľahlivo ov ládnu ť klavir. To
- Poznanie v tejto oblasti ml omno ho
by si mal uvedomiť každý kl avirista.
presnejšie pribllžllo predst avu o zvu Za registrovali s te na svojich cestách
kovosti, akú ma li vt edajšl sklad at elia.
podsta tné rozdiely v koncertnom živote
Pomohlo mi to u Beethovena porozuAmeriky a Európy?
- Európe už takmer 20 rokov patri - miet takým kompozičným efektom, aké
by som na modernom klavlri nikáy nepolovica mojej sezón y. O pogstatných
objavil. V Mozartovom koncerte je rovrozdieloch nemôžem hovoriť, jedine konnováha dobového nást roja s o rchest rom
certné sá ly máme v Spojených "štátoch
pods tatne lepšia a potom, vera techn!c·
omnoho väč šie, čo nie vždy preferujem.
kých problémov vzniká len preto, že
Ak sa hrá , povedzme, nana jvýš intfmny
chceme h r ať na najmodernejšom klavlri.
Mozart v sá le s 3000- 4000 sedadlami,
Znamená to, že takto· lepiiie preniká·
hudba sa stráca.
te k podstate iitýlovosti 7
Aký spôsob Chopinove j interpretácie
- Presne ta k. Ak tot iž počúvam Scarje vám najbližši?
lattlho sonátu na čembale, mám a uten·
- Vo svete dnes ex is tuje celý rad pritic kejšl pocit, a ko na klavlr! s množ·
stupov k Chopinovi. Porovna jte napriklad
stvom nevhodnéh o pedálu. Pochoplm lepA. C01·tot a s D. pppatim. Budete poču ť
šie sk ladaterov zámer, lebo poč u jem to,
d ve úplne odlišné, a le platné podania.
čo poču l aj on. Pred 40 ro kmi ludia po·
Každý si totiž našiel to, čo má v tej·
važovall moderný klavlr za l epši, dot o hudbe najradšej. Preto nemá zmysel
konca aj dnes mnoh ! tvrd ia, · načo h rať
h ovoriť, že Chopina treba h rať tým, č i
na starý, opot rebovaný nástroj. ]a ne·
oným spôsobom. Treba však poznať chahovorlm aby sa hralo na opotrP.bovanom
rakter jeho skladieb a ved i eť o aké ci ty
ná stroj i : . .
.
JURAJ POKORNÍ
v nich ide, Lebo v interpretácii Cho-

Medzi Helsinkami a Srusselom
Uve Stdtne reprezentdcle na sklonku
jesene m inul ~ho r oku vo Fínsku a Belgicku znamenali pre kolektív Sloven ských maclrlgalist ov a dirigenta Ladlsla·
va H uldska výdatnú previerku ndročn~110 umeleck~ho nasadenia. Predurčend zc1;azdovc1 trasa fínskeho turn~ s piati mi
koncert ml zahr11ovala nc1vštevu významných k ullúrnych a hospodc1rskych stredisk krajiny. /~lo o Lahti, f yväskylä, Mlkkeli a opravdivý skvost preqo~lej a súčasnej architektúry Helsinky. Pre našinca nebol o bez probl~mu prekonc1vanie náročných klimatických podmienok
pri rozmaroch počasia s r ozhran í m tempera/úr od plus desať do dvadsat stupllou pod nulou. Nehovoriac už o riziku
stredanla vyhovujúcich koncertných si e·
ní s nevykúrenými chrc1movými interi~r 
mi. Vo svetoznc1mom stredisku zimných
~ portov v Lahti nc1m hostitelia sprístupnili unikc1tnu viaéúče lo v ú budovu divadl a, k t orú iba prednedc1vnom odovzdali
verejnosti. Vset ky b ežn~ technické úkony, vrc1tane osvetľovacieho parku, .ako
a; prim eraných akustických úprav, pri ·
spôsobu júcich prevc1dzku k špecifickým
požiadavkc1m {akými sú opera, koncer t,
č in ohr a al ebo est rc1daj, sú ovlddan~ pro·
gramový mi komputermi.
Ftnska kul/úra je budovanc1 na Siroke j rozvetvenej Mze. Každ~ významnejSie stredisko reprezentujú amatérske vo·
k dlne združenia s vyspel!ím prejavom
hlasovej kultúry, ktor~ nds zahrffovali
svojou
pozornosťou.
Osvetovú
prc1cu
miestami spestrujú tiež amat~rske oper ne spolky s prizuanýml hosfujúcimi pro ·
feslon c1lnyml sólistami. Kultúrny život .samotných Helsínk umocffuje uäč~l počt!/
divadiel, v popredi s Ndrodnou operou,
a dua vý znamné sym fonick~ orchestre.
Dramaturgickd koncepcia obidvoch zd·
jazdou predstavovala blok starých renesančný c h skvostov od Arcadelta po Mon·
t everdiho, spolu s ukd'lka ml tvorby slovenskej proveniencie 17. storočia (Sim bracký, Zarevúc i us J. Ndr očnú dominantu
programu tvorilo moteto f. S. Bacha, Je·
su , meine Freunde, BWV 227. Mimochodom, ak pred ~ t yrm l de saťročiami uvddzala vo svofich spomienkach význam nd predstaviteľka rakúskeho madrigalového lznutia M. A. T rappova { v obdob!
ndstupu faSi zmu emi groval a do USA}, 'le
interpretc1c ia t ohto r ozmerného vokdlnel!o diela te sta'lend jeho rozpättm prib·
ližne 45 minút, dnes sa u'l polovič no u
časovou úsporou dosahujú a; v tejt o ob-

las/i isté rekordy. Ide
ov~em o jeden
z fiiskutabllný ch probMmov barokovej
hudby probl~m
voľby
prlmeran~ho
tempa. V zostave programu na~u tvorbu dôsto j ne reprezentovali eSte z borov~
di ela A. DvoMka, B. Martinťl, f . L. Bellu, E. Sucl!otla a L. Burlasa, povedľa
úspeSne Interpretovanej skladb,e populdrnel!o domdceho skladateľa E. Rautavaaru. K pozoruhodným podujatiam patrili obidva zdv erečn~ koncerty v H elsinkdch. Vhodn e rdmcovali sldvnostné oka·
mihy na počest 35. výročia zaľoženia
Ftnsko-československeJ spoločnost i ,
na
ktorých. sa zúčastnila t iež delegtlcia te s·
kosl ovenske j spol očnosti pre medzindrodn~ styky, vedend predsedom jej Flnskeho výboru, ministrom v~eobecn~ho stroJdr stua t SSR P. Bahylom. Pri tejto prtl e'lilosti usporiadal veľvyslanec tssR vo
Flnsku Jng. f. Husdk na naSom k onzuldte sldvnostnú r ecepciu pre členov diplomatických zas tupit eľstiev, prizvaných
novlndrov a hosfujú cich umelcov. Na
margo týchto podujati eSte spomeniem,
'le v programe galakoncertu ran~ zbp r ové úpravy L. fandčka zaujlmavo v ori·
gindlt Interpretoval domdci mlddežntcky
zbor W AITO, vedený zbormajstrom E. Pul-

linenom {Kače na divokd a Päf hukvald·
s kých plesni J.
Pred odletom do Brusselu {29. novembra} sa s nami ndhodne na ruzynskom
letisku skontaktoval veľvys l anec Ing. f.
Husifk. PoteS/la nds Jeho úprimnd vďa 
ka za vyni kajúcu repreze ntdciu v kraJI ·
ne Suomi. Bol to vhodný doping pred
eSt e ndročnef~lm turn~ v Belgicku.
V
spleti 'neustdlych výJazdov po koncer tnej
trase akosi podvedome sme obchddzali
povestnú, brusselskú operu, ktora v minulej sezóne úspe~ne inscenovala v mo·
dernej koncepcii fandčkovu Kdfu Kab a·
novovú. Turnhout, Tleli, Grimbergen, fo dolgne, Frolndm ont a Beaurain patril ~ k
tým mtrnikom na belgtckef trase, ktor~ potvrdzovali povest o nase; vy§pe/.eJ
socialtsttckef kultúre a naSich interpret ač ných schopnostiach. Po dozvuku Burl asových Zvonov alebo Suchoffove; hymnickeJ Akd sl mi krdsna , nie ojedinele
sa ozvalo ono spontdnne . . . ,prav6u. A
to sú okamihy vnútorného zadosfučine
nia, ktor~ unavených umelcov nielen povzbudia, ale at premknú k pocitu hrdosti
s vedomlm, 'le cenné devtzy tvrdeJ prl pravy m(}'lu byt zúročené v opravdivých
lwdnotdch .
MAR IAN BULLA

Zápa donemecký filmovt režisér Peter
Schamoni zlskal na X. me dzinárodnom
filmovom festi vale v iipanielske j La Corune za svoj film " Ja rná symfóniau, pojednávajCícom o živote Roberta Schuman·
na a Klá r y Schumannovej, cenu za na j·
lepiiiu réžiu.
Nórska ope~~ s o s ldlom v Oslo oslavuje v sezóne 1~83 ·84 25. vtroči e svojho založenia. Za túto dobu inscenovala rovných sto opier a operiet, z to ho a j tri
diela z česk ej operne j literatúry - Smetanovu Predan1í nevestu, Janá čkovu Jej
pa sto rkyňu a Ká ťu Kabanovovú.

•
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Podla vyhlásenia egyptského ministra
kultCíry Mohameda Abdela Hamida Radwa na postavi Japonsko Egyptu opernCí
budovu ako da r. Japonsko prevzalo na
seba viietky sta vebné nákla dy spojené s
vfstavbou budovy opery, ktorá má byť
postavená v areáli výsta viska v Káhire,
a to s č e lným pohladom na r ieku Nll.
Náklady na výst avbu budovy opery, s
ktorej začaUm sa počfta v aprfli toh·
to r oku, sa odha duje na 25 a l 30 mllió·
nov dolárov.
Taliansky klavirista Carlo Alberti Neri
objavil v jec!ne j s úkromne j knižnici v
stredota lianskom meste Arezzo dotera•
nezná me diela Ludwiga van Beethovena - Soná tu pre flautu a klavfr, ktorá podla prvf ch analýz, pochádza zo
skladatelove j prvej tvorivej etapy. Neri
chce by ť tak tie! prvým interpretom obja ·
vene j s kla dby.
Alfred Brendel, vynikajCíci rakúsky kla virista ll jCícl v . Lo ndýne, zlskal FrankfurtskCí hudobnCí cenu, dotov_a nú 25 000
markami. Odovzdali mu ju 3. februára
t. r., v predvečer Frankfurtské ho iiudob·
né ho veltrhu.

Jubilant FRANTIŠEK TANNENBERGER
Oaleko od vlasti, v Irackom Bagdade,
oslávil 3. februára t. r. svoje šesťdesia 
tiny známy violončelista František Tannenberger, rodák z Vyškova na Morave.
jeho cesta k hudobnlckemu povolaniu
mé svoj počiatok už v detstve, k ed sa
ako 7-ročn9 začal učiť hre na husle
u N. Hálovej. Rozpad buržoáznej CSR a
vojnové roky poznačili jeho vstup i štúdium na brnenskom konzervatóriu. Pri
prljlmaclch skllškach hral pred komisiou ešte na husliach, ale té mu odporučila ve:novať sa violončelu. Na brnen·
skom konzervatóriu bol žiakom j. Petzného, šh1dié však musel prerušiť. V r.
1943-45 pôsobil ako č len orchestra lu!lcko~rbského Mestského divadla v Cottbuse.
Po osloboden! pokračoval Tannenber-

SF

ger v štúdiu hry na violončelo na Státnom konzervatóriu v Bratislave v triede
T. Svobodu. Absolvoval llspešn9m stvárnenlm sólového partu Dvoťákovho Koncertu pre violončelo a orchester. V hre
na nástroji sa v r. 1947-49 zdokonaloval
u vynlkajllceho českého violončelistu L.
Zelenku a potom v r. 1952-55 na JAMU
u prof. V. Cerného. Po absolvovanl štÚdii pôsobil kratši čas pedagogicky na
Konzervatóriu v Bratislave ( 1956-61 l. Medzlt9m (od r. 1~50 l začal vykonávať
funkciu koncertného majstra orchestra
opery SND v Bratislave, v r. 1967-81 bol
sólov9m violončelistom orchestra SF.
Ťažisko zásluh F. Tannenbergera pre
slovenskll hudbu spočlva v jeho aktlvl·
te na poll komornej hudby. Do jej po.vojnového v9voja prispel v9razn9m po-

Koncerty pre závody

15. a 18. Xl. 1983. G. Rahlm : Rondo;
L. v. Beethoven: 3. koncert pre klavlr
a orchester c mol, op. 37; C. Salnt-Sai!ns:
3. •ymfónia, op. 78, Organové. Slovenlk6 filharmónia, dirigenti Yousef el-Sisi
(I!SYPt), dr. EudovU Rajter; sólisti: )utta
ClaPiki, NDR (klavfr), Vladimir Rus6
(organ) .
V úvode prvého abonentného koncertu cyklu pre závody predviedol egyptsk9 dirigent Yousef el-Sisi dielo svojho
kra jana G. Abdela Rahlma, skladbu neobyčajne pôsobivú, plnú žlv9ch kontrastov a 1 po stránke hudobného jazyka
velmi prlstupnll. El-Sisi sa predstavil ako
dirigent, disponujúc! rozsiahlou škálou
št9lov9ch l technických požiadaviek na
orchester. V Beethovenovom koncerte
viedol orchester s vefk9m ohľadom, dOrazom na detail a jeho súčinnost s potrebami sólistky bola niekedy až úzkostlivé. Naproti tomu Salnt-Sa!!nsovu Organovú symfóniu plne .podporil v jej bombastickej monumentaljte, využlvajúc jej
prlrodzen9, pestrý zvukov9 fond l ná·
znak sóllstlckých kreácii klavlra l organa. Napriek velkej šlrke l obsahovej náročnosti je možné povedať , že skOr než
egyptskému dirigentovi bolo by možné
vytknllf niečo samotnému autorovi natolko bol el-Sisi pri stvárnenl tejto
velkej koncepcie d0sledn9, cltllv9 l rafinovaný. Sóllstlcká kreácia klaviristky
z NDR sa vyznačovala akousi chladnosťou , strledanlm Istoty a neistoty v priebehu troch časti Beethovenovho koncertu. Jutta Czapskl je technicky na dobre( Orovni, preto tempové a Iné výkyvy
museli mat prlčiny celkom Inde. Koncert 19m však ~odstat ne neutrpel, vy,skytll sa pekné miesta l nezvyklé riešenia najmä v záverečnom ron de. (Pozn.
redakcie: Za náhle onemocnelého egyptského dirigenta Y. el-Sislho reprlzu tohto koncertu pre abonentov cyklu D Zll·
chránil pohotovým záskokom náš dirigent dr. Iludovlt Rajter, zopakujllcl jeho
program bez jedln;t. zmeny!)
20. a 21. XII. 1983. G. F. Händel: Koncert pre 2 violončelá a orchester; J. B.

Krumpholtz: 5. koncert pre harfu a orchester, B. Martlníi: 6. symfónia - Symfonické fantázie; R. Wagner: Majstri speváci norimberskf, predohra. Slovenská
filharmónia, dirigent: dr. Otakar Trhllk,
sólisti: Miloslav Vildner (harfa) , Eudovlt
Kanta (violončelo), Peter Baran (violončelo).

Orchester Sloven!?kej filharmónie bol
v9borne pripravený l na druhom koncerte cyklu pre závody. Pod vedenlm
dr. Otakara ľrhllka odzneli v prvom rade vynikajllce Symfonické fantázie B.
MartinO. V tejto jedinečnej skladbe okamžite vynikla spolahlivá hra dychovej sekcle. Najmä drevá podali v9kon , ktor9
nemožno hodnotiť Inakšie ako vý nimoč 
n 9. Celé Fantázie podali svedectvo o hlbokom záujme orchestra, zvukový ob·
raz bol jednotn9 a vytvorila ho lntenzlvna
sústredenosť
hráčov
reagujllclch
okamžite n a dlrlgentove podnety. Symfonické fantázie l záverečná predohra k
Majstrom spevákom norlmberským R.
Wagnera boli vynika júco stvárnenou hudbou, vysoko prevyšujllcou obsah prve:
polovice koncertu. Hoci Händlov transkrlbovaný organový koncert pre dve violončelá bol z hladiska sólistického seriózne a umne vypracovaný, absencia
čembala je dnes už zrejmým nedostatkom bez ohladu na to, čl je za to zodpovedný dirigent alebo autor transkripcie F. Ronchlnl. Sólisti Il. Kanta a P. Baran boil obdivuhodne vyrovnanými partnermi a skutočne by stálo za to pouvažovať , či takto naštudovaný koncert by nebolo vhodné uviesť naP.rlklad v spoluprá.ci so Sloven ským komorným orchestrom a v adekvátnej llprave. Harfista
Miloslav Vildner predviedol 5. koncert
pre harfu a orchester L. B. Krumpholza zvukovo velmi pekne, rezervy zostali
v technickej stránke prejavu. Dielo nie
je dokladom rahkej faktúry kladie
dosť vysoké nároky nielen na tónovú vyrovnanosť, ale prepracovanou ornamentikou st vynucuje virtuózny prejav a ucelen9 výraz v celistvom a priam klasicky vyrovnanom zvukovom pásme.
EGON KRAK

Koncerty žilinského štátneho
komorného orchestra
Vlanočnf i novoročnf koncert Státnebo komorného orchestra boli vzácnou
prllefltostou pre žilinské publikum spoznať nielen málo frekventované skladby obll1ben9ch autorov, ale aj interpretačnll 6roveí\ menej známych a začlna
jl1clch sólistov.
Pre vlanočn9 koncert ( 21. XII. 1983 l
bol v9ber oratória Mesiéi od G. F. Händla po obsahovej stránke nadmieru adekvátny pre jeho vyjadrenie humanistického posolstva a Idey ludskostl. V tomto
duchu sa nieslo predvedenie celéh o tohto
monumentálneho diela. V prlstupe k sólov9m partom vynikol basista R. Novák
z Brna Istotou prednesu, celkovou muzlkálnostou, s9tostou a farebnosťou hlasu. Tenorové a altové sólo zodpovedne Interpretovali sólist.l z Rumunska V. Deveselu a M. Kesslerod, aj ked v9kon altistky bol poznačen9 neprljemnou lndlspozlciou. Domáca sólistka V. Stracensk6 z Bratislavy bola v tomto sóllstlckom kvartete rovnocenn9m
partnerom s cltllv9m š týlovým prlstupom k dielu.
v Hl!ndlov9ch oratóriách má zbor syn tetizujúca naddejové poslanie a je majstrovsky organicky včlenen9 do celku. ·
Hosfujllcl, početne značne zúžený Spev6cky 1bor mesta Bratislavy veden9 L.
Ho161kom, podal v oratóriu vynikajúci,
po všetk9ch stránkach bezpečn9 v9kon,
takže sa stal oporou predvedenia. Orchester je v skladbe llsporne lnštrumentovan9 a okrem vstupnej Sinfonie sa výrazne jšie prezentuje len v časti Pifa (l.
diel, č. 13). Podpornú lllohu orchestra
umocňuje takmer
nepretržite čembalo
(1. Gajan) v celom trojhodinovom toku
hudby.
Odvážna volba skladby s11 nakoniec
neukézala ako nellnosná. jednotlivé zložky interpretácie sa javili vyrovnanými
a zásluhou dirigenta J. Valtu l organicky sklben9mi do velkého jednoliateho

r

celku, ktor9 priniesol nevšedn9 umelec·
ký zážitok.
Novoročný koncert ( 4. L 1984 l nadväzoval dramllll.irglcky na barokový solitér
vianočného
koncertu Sonatou
natalls P. I. Vejvanovského, v ktorej Inštrumentálnu nápaditosť a originalitu vynikajúco reprezentuje skupina plechov9ch
dychových nástrojov. Farebnosť hlasu a
vyspelll t echniku preukázala M. AndraiovanovA v matete pre soprán a orchester Exsultate, jubllate od W. A. Mozarta.
Ťažisko predvedenia spočlvalo vo vyzdvlhnutl virtuózneho sólového partu, výrazne ovplyvneného talianskou dobovou
praxou, čomu sa podriadil aj orchester.
V Koncerte pre organ a orchester
D dur od F. X. Brlxiho so sólistom I. Sokolom, sa, žiaf, dosf vypukle prejavili
zvukovo -farebné nedostatl<y prenosného
nástroJa, čim utrpela i vyrovnanosť lnterpre~ácle, a to najmä v detailoch krajn9ch časti koncertu.
Pri už tradičnom uveden! Styroch roč
nfch obdobi A. Vivaldiho na novoročnom
koncerte ch9ball tentoraz pôvabné sonety (mali zaznieť v podani L Rapalčo
vej 1 medzi jednotliv9mi koncertmi. Nosite lom deja sa teqa pri predvedenl tohto diela stal v91učne orchester so sólistom. V t9chto vlastne štyroch koncertoch pre husle a orchester sa ako sólista predstavil F. Figura, ktorého vystúpenie bolo sllčasne absolventskou prezentáciou žiaka Konzervatória v Zlline
z triedy B. Urbana. Z tejto pozlcle sa
sólista zodpovedne vyrovnal s technicky a koniec-koncov i fyzicky náročným
dielom. V celkovom predvedenl sa ukázali rezervy vo vypracovani detailov l v
presnosti súhry s orchestrom.
SKO Zlllna vstllpil do nového roku s
náročným programom, ale zároveň naznačil svoje amblcle a. slubnú perspektlvu ďalšieho rastu mladého telesa l mia·
dých sólistov.
KLARA . CENKOVA

dielom. Najprv, začiatkom päťdesiatych
rokov, spolu s klavlrlstkou zaslllžilou
umelkyňou E. Flscherovou-Martvoňovou
a huslistom A. Nemcom spolupôsobil v
klavlrnom triu, popritom od r. 1955 silčasne v prvom ( Hrdinovom l Slovensk om
kva rtete a predovšetk9m v obdobi rokov 1962-78 ( Móžiho) Slovenskom kvartete.
Tannenbergerovo
umenie komornej
hry žije dodnes zafixované v početn9ch
štúdiOvých a gramofónov9ch nahrávkach
spomlnan9ch súborov. Svojou citlivou komornou hrou podloženou zvukovou kultúrou l vyspe19m technlck9m zázemlm
prispel predovšetk9m k rastu nášho špič
kového k omorného telesa. Slovenské
kvarteto svojou vynikajúcou umeleckou
aktivitou , vysokou technickou prlprave-

nostou, dôkladným a preclznym štúdiom
sl čoskoro vydobylo popredné miesto l
medzi renomovan9ml česk9ml kvartetov9ml súbormi a od polovice šesťdesia
tych rokov sa stalo známym a uznávan9m telesom aj v zahranič!. Pr ičinil sa
významnou mie rou o to, že Slovenské
k varteto so svojim zaväzujúclm názvom
malo v tých rok och za svojimi pultaml
dôstojných reprezentantov. Cftlme to
ostatne velmi zretelne na umeleckej
úrovni nahrávok Slovenského kvarteta v lntenzlvnej priebojnosti, muzikantskom
prežiti a v dôkladnom technickom vybrúsenl Interpretovaných diel. Do tejto
hllževnatej Umovej spolupráce prinášal
stopercentný vklad a 1 n áš jubilant.
Od l. n ovembra 1981 pôsobi F. Tannenberger ako člen symfonického telesa National Symphony Orchestra v Bagdade l ako pedagóg tamojšej Ballet
School Bagdad. Ad multos annosl
VLADIMIR fifiK

Kraiská pobočka Zväzu slovenských
skladatel'ov v Banskei Bystrici
iubiluie
V decembri minulého roku sa uskutoč
nila slávnostná plenárka krajskej poboč 
ky Zväzu slovenských skladaterov v Banskej Bystrici. Slávnostn9 charakter schôdze nepramenll len z hodnotenia celoročnej činnosti v9boru a členov, ale pre·
dovšetkým zo spomienky na dvadsatroč
nll činnost pobočky. V roku 1963 v his·
torlcke j sále Robotnlckeho domu v Ban·
skej Bystrici bola založená krajská pobočka za cielom viest členov žljllcich nu
územi Stredoslovenského kraja k angažovanej činnosti na poll hudobnej kultúry, pomáhať hudobn9m telesám a lnštltllclám pri zvyšovani umeleckej ú rovne,
pomáhať rozv lj ať koncertnll činnost v
Banskej Bystrici ako aj v ln9 ch mestách
kraja a nie v poslednom rade pomáhať
osvetovým strediskám pri rozvoji záujmovej umeleckej činnosti.
Do čela pobočk y bol zvolen9 štvorčlenn9 v9bor, prácu ktorého viedla Zita
Strnadová-Paráková, klavlrna umelkyň·a
zo Ztaru nad Hronom. Odstupom času
môžeme konštatovať, že začiatky neboli
rahké. Problémy pramenili hlavne z nedostatku členske j základne. No l napriek
tomu v9bor organizoval prednášky, koncerty, na ktor ých členovia pobočky prezentovali svoje Interpretačné umenie a
vzfah k súčas ne j slovenskej hudobnej
tvorbe. P oboč ka lnictatlvne stála pri poriadanl koncertov a koncertných cyklov.
z nich spomeíl.me napriklad Dni komornej hudby v Banskej Bystrici, ktoré sa
stali neoddellternou súčasťou jesenných
koncertov v Banskej Bystrici. V spolupráci s Inými Inštitúciami sa pobočka
podlelala na mnohých významných podujatiach. Boli to najmä konferencia o
živote a diele hudobného s kladatera VIliama Flguša Bystrého a konferencia na
tému SNP a jeho odkaz v hudobnej tvorbe. Pobočka pravidelne spolupracuje s
Parkom kultllry a oddychu v Banskej
Bystrici pri organizovani koncertov pre
jubilant ov, cyklu Hudobná jar a všeobecne známeho festivalu populárnej
plesne Bystrické zvony.
C!enovla pobočky prijali cenné záväzky na počesť XV. a XVI. zjazdu KSC a
s vojou činnosťou prispeli k propagácii
socialistickej hudobnej kultúry najmä v
Stredoslovenskom kraji. Boli to napr. v9stavy Jubilujúci skladatelia strane a spoločnosti, Plesei'\ v boji zacelená, koncerty z tvorby jubilantov a rodákov zo
Stredoslovenského kraja : v Selciach z
tvorby národného umelca Andreja Oče-

náša, v Kláštore p'o d Znievom z tvorby
národného umelca Alexandra Moyzesa,
vo Vyhniach z tvorby zaslllžilého umelca Zdenka Mlkulu, v Podkonlclach
z
tvor by Pavla Tonkoviča, v Slovenskej
Ilupčl z tvorby zaslllžilého umelca TIbora Andrašovana, v Brezne z tvorby nestora s lovenskej
populárnej
hudby
dr. Vojtecha Wlcka, v Banskej Bystrici
z tvorby národného umelca Jána Cikkera, atd. Prijatia na národn9ch výboroch
boli nezabudnuteln9ml aktmi, ktor9ml sl
národné v9bory a občania uctili svojich
rodákov - umelcov.
Pobočka svoju činnost rozšlrlla o družobné kontakty najmä s bratskou pobočkou Zväzu českých
skladatelov a
koncertn9ch umelcov v Plzni. Každoroč
ne sa vymieňajú koncerty, čo umožňu
je vzájomne poznávať tvorbu, Interpretačné umenie a v9menu skllsenostl. V
poslednom čase sa družobné kontakty za- ·
člnajll aj s pobočkou v Ostrave. Z podujati, ktoré presahujll rámec kraja, môžeme spomenllf prijatie delegácie Zväzu
soviets k ych skladatelov na čele s národn9m umelcom A. J. Stogarenk om, prijatie delegácie mongolských s kladatelov
na čel e s národn9m umelcom D. Luvsanša ravom 11 stretnutie mlad9ch bulharských a československých hu<!_obných
skladatelov v Banske j Bystrici. Oso1>1tnú
pozornosť sl zasluhuje zasadnutie Predsednlctva ZSS v Banskej Bystrici s člen
mi v9boru pobočky a zástupcami hudobn9ch Inštitúcii v kraji. Bolo to stretnutie, na ktorom Predsednlctvo Zväzu prejednalo situáciu rozvoja hudobnej kultllry a života v kraji.
Na slávnostnej plenárke predseda pobočky doc. dr. Alexander Mellcher, CSc.
v mene v9boru odovzdal plakety za aktlvnu
spoluprácu na poll hudobného
umenia zakladatelom pobočky Zite Strnadovej-Parákovej
a dr. Vojtechovi
Wickovl, . dalej jánovi Soltésovl, riaditerov! PKO v Banskej Bystrici, dr. Eve
Michalovej, csc., Ceskoslovenskému rozhlasu - hudobnej redakcii v Banskej
Bystrici, Matici slovenskej v Martine, LIterárnemu a hudobnému mllzeu v Banskej Bystrici a Krajskému stredisku Slovkoncertu v Banske j Bystrici.
si pobočka
viac zlskava autoritu a dokazuje
svoju snahu pomáhať v rozvoji hudobného umenia v Stredoslovenskom kraH.
ALEXANDER MELICHER
Po

dvadsaťročnej činnosti

čoraz

KONKURZ
Riadlter Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie vorntch miest do hlasov operného zboru
soprán,
- alt,
- tenor,
-bas.
Prihléiky posielajte na adresu: Umelecká správa opery SND, Gorkého 2,
815 86 Bratislava.
Termin konkurzu a konkurzné podmienky budCí uchádzačom plsomne oznámené.
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na talianske originály a nachádza sa v

SAMUEL FELIX NEMESSÁNYI
- najväčší maďarský husliar z Liptov

zahranič!.

(fakty a legendy)
Keď
sa Ondrejovi
Nemessányimu ,
obuvnickemu majstrovi so zemianskym
erbom vo Vrbici-Huštáku (ča sť starého
Li ptovského Mikuláša ) a Zuzane Mišákove j narod il 12. l. 1837 najstarši syn Samuel Felix, sotva by boli tušili, že z neho vyrastie geniá lny husliar. Otec mu vybral s klá rske remeslo, no nepáčilo sa
mu, a tak ho pos la l do Liptovského
Hrádku (?) učiť sa za s tolára. Inteligentný, ume lecky nadaný i dobre vyzerajúci mládenec odišiel po vyučen i do
Budapešti, kde prijal miesto stolárskeho
pomocnika: Stastnou zhodo u okolnosti
pracova l na te j istej ul!Ci ( Magyar utca).

Samuel Felix Nemessányi
kde mal dielňu najslávnej ši súč as n ý hu sliar j. B. Sc hweitzer, ktorý zamestnáva l
vynikajúceho pomocnika T. Zac ha. Nemessány imu sa má lilo stolárske povolanie a často pošk urova l po hus liarske j
dielni. Coskoro sa rozhodol a roku 1855
nastúpil - ako 18 - roč ný - ešte raz za
u či\a k slávn emu hu sliarskem u ma jstrovi. Kon com roku 1856 sa 66-roč n ý
Sch w ei tzer utiahol na odpo č ino k a jeho
dieillu prevzal T. Zach spolu s mimoriad ne šikovným u č ňom . Už o pol d ruha
roka mu vystavil v9u č ný li st r 5. 4. 1858 l
a Ne rnessányi ostal ešte n ieko ľk o mes iac ov pra c ovať u svojho nového ma js tra. Hoci v Budapešti ziska! vyni ka júce hus liarske vzd elani e, chcel si ho preh lbit a j v zahrani č !. Vybavil s i va ndrovn !cku knižku a mienil pra c ovať . u -via cerých husliar ov. Najprv sa však vrát il
do rodného Liptova navšt!vit r odi č ov.
Tu st rávil prvé štyri mesiace roku
1859 a zhotovi l r dokončil? l svoj e prv é
z náme, vla s tno ru č n e sig nované majst rovské hu sle [ "Liptószenti vá n 1859 marz h a vá ba n" ), pravdepodobne pre barónov
Szent ivá nyiovcov, ma jiterov kúpefov v
Li ptovslw m ján e [ predtým Liptovsk ý Svä t ý Ivan ).
Potom sa vybra l d o Prahy, ktorá sa
honosila nielen s vetoznámymi hus liarskym! ma jstrami , a le a j prastarou h usli ars kou tradlciou a č ulým hudobn ým živo tom . Na s túpil za po mocnrka u váženého maj stra Antonína Sitta [ 1819 1878 ), ti ež Schweitzerovho žiaka. Učil s a
po zn áva ť klenoty klasického talians keho,
če s k é h o i nemeckého hus liarskeho umeni a, no najmä um enie rešt a urovania s tarých majstrovských nástrojov. Nadobud nutú lás ku k ich vrcholným tvorcom čo 
skoro z úroči l.
Ak o ke by bo l c!t il, že ne bude dlho ži ť ,
už po ro ku sa vrá til do Maďar ska a hoc i ma l naplán ované da lš ie zah r anič n é
cesty , osta l v Segedine, kd e sa roku
1861, a ko 24 - ro č n ý, oženil. Vza l si dcéru
vážené ho i maj etného riaditefa chóru,
18 - ročnú Magdalénu Boldizsá rovú. V jedno m zo svokrových do mov si zariadil
hus liarsku di eillu a dostal prvé obj ednávky na majs trovs ké hu sle. Hoci už tu
na do bud ol výbornú pov es ť a aj po ma teriálnej st rán ke ma l ti e najl epšie pre dpok la dy k vla stn e j um eleckej prác i, v
to m is tom roku zhotovil husle už aj v
P~cs i . rok u i862 na vštivil Košice a v Bu-

dapešti si predlžll platnost vandrovnlclwj knižky. Opäť ju nevyužil na dalšie
cesty, ale sa presťahoval aj s rodinou
do Budapešti, kde prevzal husliarsku
die !tlu po F. Tischinantovi (zomrel r.
· 1860) a bol prijatý 4. 4. 1863 do budapeštianskeho husliarskeho cechu.
V Budapešti mal znamenité možnosti
uplatnenia, pretože v tom čase bol v meste nedostatok prvotriednych husliarov.
Hrnuli sa mu záujemcovia o nové nástroje, množili sa opravárske práce. Kedže na všetko nestačil sám, prijal za UČila
svojho švagra Stefana Boldizsára ( 18491881), ktorý po vyučeni pracoval ešte
u neho rok ako pomocnik. Nemessányi
Sil stal zakrátko najuznávanejšim maďar
ským husliarom a dosahoval za svoje
nástroje i opravy vysoké ceny. Napriek
sru 6nej s kvelej kariére - roku 1868 už
zamestnával o.krem pomoc nika [K. Vaigta) aj nadaného UČila lB. Szepessyho) onedlho ho stihla prvá veľká životná
rana. Roku 1870 mu zomrP.la mladá manželka i syn, ďvoch ďalš ieh synov a dvojročnú dcéru si vzali k sebe stari rodičia
do Segedlna. Majs ter za~al zanedbávať
svo ju prácu, v nočných zábavách s bohém sk ym! priateľmi sa pokúšal zaQudnúť
na svoje n eš ťa s tie. V nasledujúcom roku ho opustil aj prácou preťažený pomocnlk, no ziska! za11 v Eduardovi Ba rtekovi r1852- 1883 l vynikajúcu náhradu,
naviac budúceho švagra.
Roku 1872 sa S. F. Nemessányi druhý
raz oženil s 19-r oč nou Annou Bartekovou . mlad šou sest rou svojho nového pomocnlka. Svokrov ci z prvého manželstva
s radosťou prija li túto správu, dúfali, že
vráti geniá lneh o huslia ra k normálnej
práci a všemožne ho hmotne podporovali. Ziar, ich nádeje sa nesplnili. Po troch
rokoch druh ého manželstva, z ktorého
sa na rodili dvaja synov ia , ostal husliar
opä ť sám. Už nemal dosf sil zrieknuť

volanlm zámočnlcky nástrojár ( najmladšl
ján bol v Komárne školský inšpektor) .
tažko chorý, hoci sa kvôli husliarovmu
nedôstojnému správaniu roky nevideli,
pozval svojho brata na návštevu. Bratia
sa zmierili a zdá sa - aj dohovorili.
Ked Alexander roku 1877 zomrel, husliar
poslal svojich dvoch synov do Seged!na
a nasťahoval sa k svojej ovdovenej švagrinej. V jej dome si ešte raz zariadil
husliarsku diehlu, v ktorej do roku 1880
zhotovoval svoje posledné nástroje. Hoc\
žil s ňou v konkubináte sotva tri roky,
aj z tohto zväzku sa narodili tri dievčatá. Pani Lujza si otvorila v dome ob·
chod s miešaným tovarom, bez ktorého
výnosu by husliar bol sotva prežil svoje
zbývajúce roky života. S podlomeným
zdravlm sa už nezviechal a 5. 3. 1881
zomrel na vodnatiefku pfúc ako 44-ro č 
ný.
Na Slovensku i v <tahraničl sa donedávna málo vedelo o tragických životných osudoch najväčšieho m a ďarského
husliara, o to viac sa šlrili viac-menej
pravdivé legendy. Prečo mu venujeme
tofko pozornosti ?
Narodil sa v Liptove (donedávna sa
mylne tradovalo, že v Prešove] ako potomok starej hornouhorskej aristokratickej rodiny. jeho matka [Zuzana Mišáko·
vá) i krstná matka [Anna Krch ov á) boli Slovenky - Nemessányi hovoril aj
po slovensky, háda m skôr ako po maďarsky. Svoje prvé majstrovské husle (a
pravdepodobne nie jediné] zhotovil v
Liptovs kom Ján e. Ct pôsobil roku 1862
ako husliar aj v Košiciach , podnes nevieme. Faktom je, že jeho viola [ zhotovená v Budapešti roku 1865 s názvom
"KASSAI") bola t akmer sto rokov majetkom košického dómu a že v Koš iciach
sa donedávni! nachádzali aj iné Nemessányiho majstrovs ké nástroje (viola s pisanou falošnou talianskou nálepkou a
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Opis rodného a krstného listu S. F. Nemessányiho.
sa a lkoholu , a ni ľa hk omyse ľnéh o a márnot ratného s pôsobu života. Manželka sa
aj s deťmi od s ťahovala, roku 1874 zom rei svolwr Boldizsár a opustil ho a j šva gor , ktOI'ý sa medziča s om osamostatnil.
Zdalo sa, že je všetko s tratené, nesvok ry. Predala v Seged!·
ne dom a n as ťahovala sa a j s vnúčatmi
k husliarovi. Viedla mu domácnost a
opäť v hus lia rskej dielni vznikali nové
jedinečné· ná stroje. Nemessányiho v tom
ča s e navštevova li už mnoh! svetoznámi
inštrumenta listi ( Jenl:l Hubay, Karol Huber , joseph joachim , Ferdinand Laub , ľi 
vadar Nach éz, Ed uard Reményi, Dávi d
Rldley-Kohn, Leopold Szu k) , z ktorých
nejeden hral na jeho husli ach a lebo na
čel e . Bolo to opäť, žiar, k rátke interm ezzo. Nemessányi aj naďalej pokračo
val vo svojom rahtlkárstve, peniaze za
dom sa mtnuli a nešťa stná svok ra zanecha júc za ťovi dvoch synov, sa s najmlad šou vnu č kou vrátila do Segedlna .
byť statoč nej

Pos lednú, až dojlmavú exis t en č nú l životnú prll ežttos ť poskytol S. ľ. Nemes·
sánytmu jeh o mladšl brat Alexander, po-

jedny hus le). Bude dôležitou organolo gickou úlohou odpovedať v budúcnosti
na tieto otázky.
S. F. Nemessányi - najväčši maďar 
sk ý hus liar - zhotovil v r okoch 18591880 vyše 60 ma jstrovských ná strojov
(huster, vlol a čiel). Z nich je podnes
evidovaných 46 ( 38 celých, dvoje 3/4 hu ster, dve violy a štyri če lá), z ktorých
sa v súčasnos ti n achádza v Budapešti
a s! osmoro hus ieľ , jedna viola a jedno
čelo. Zbyt ok bol väčšinou "prekrstený"

Preslávil sa už na začiatku svojej husliarskej kariéry znamenitými kópiami
najv!!'čšlch talianskych majstrov (najm!!
Guarnertho del Gesú a Stradivariho), vynikajúco ovládal aj reštaurátorské umenie. Jeho nástroje sa vyznačujú krásou
použitého materiálu, perfektným remeselným vypracovanim i nádherným mäkkým priehfadným kombinovaným lakom
s vysokým leskom. Jeho zloženie a farby volil na nerozoznanie od originálov,
čim neskoršie uvádzal podobne ako
v Parlži j. B. Vuillaume - do pomykova
aj znalcov. Zriedkavo lakoval jednofarebne, uprednostňoval nápadné, pozoruhodne teplé farebné odtiene. Na svoj
"tajný" zlatožltý jantárový základ 'nanášal rôzne farebné laky zlatožltej, zlato·
pomarančovej, zriedkavejšie tmavočerve·
nehnedej farby. Spodné dosky jeho
nástrojov majú krásne široké, výrazné
žlhanie. Vrchné dosky použlval len z
najkvalitnejšieho smrekového dreva, čo
mu umožJ!ovalo spracovať ho až do tenkosti 2,2 mm pod kobylkou. Okraje a
rožky korpusov jemne zaobľoval, Ich
ozdobné pásiky charakterizuje majstrovská čistota a ladnosť l!nl f. To isté plati
o dokonale vyrezávaných slimákoch.
Najprv použlval f na vidieku) plsané
nál epky s ma ďa r s kým textom, v Budapešti tla čen é r štyri druhy) s latinským.
Nad nál ep ku často vypaľoval" svoje iniciálky N S alebo S N, niektoré nástroj e
vlastnoručne signoval (v nemčine alebo
v maďarčine) a j na vnútorne j strane
vrchnej dosky.
jeho doposiaľ známe violy menšieho
form átu nedosahujú umeleckú úrovei\
husi e ľ , zato če lá podobne ako husl e
maj ú vynika júce tónové vlastnosti.
Znejú silne, pritom m!!kko a majú rah ·
kú ozvu. Sú ideálnymi nást rojmi pre
koncertujúcich inštrum entalistov.
V jeho di elni sa predá vali okrem talianskych a iných majstrovsk ých chordofónov aj konfek č né nástroje vyrobené
pre učiteľské ústavy na územi Uhorska.
Podnes sa nachádza jú a j na Slovens ku
(najmä na východnom) a mnoh! ich považujú za pravé neme šáň ky. Majú zelenožltý liehový lak a okrem nálepky vypálené inventárne či s lo pod pätkou spodnej dos ky. Ok rem toho sa, pravda, vys kytuj:l u nás i v zahranič! viac-menej
vydarené falzifikáty jeho majstrovských
nástrojov s falošnými nálepkami.
Všet.ko doposta r povedané viedlo k romantickej gloriflkácil Nemessányiho rozsahom neveľkého umeleckého odkazu,
ktorý bol na jednej strane nadcei\ovaný, na druh e j podceňovaný. Až vďaka
systematickému výskumu popre<!ného budapešianskeho husliara Michala Reményihc;> (1867 - 1939), žiaka Eduarda Barteka (najlepšieho pomocnika a švagra S. F.
Nemessányiho ) !l jeho syna Ladislava
r 1895-1964 l sa p,o da rll o zozbiera ť ucelene jš[ faktografický mat eriál, ktorý
umožnil L. Reményimu naplsa"ť prvú serióznu štúdiu : Samuel Felix Nemessá n yi
of Budapest ( Violins and Violinlsts,
1950) . Na ich pri ekopnicku prácu nad·
viazal a mbiciózn y mladý maďarský orga nológ Alexander Erdélyi. Výskumy svojich predchodcov prehfbil a svoje poznatky uvere jnil v znamenitej knihe : A
hegedU ( MTA Zenetudományi Intéz et,
Budapest 1982 ). Tvorila základný študij ný materiá l aj pre tento č l á nok .
MIKULAS KRESÄK

P. S. Pri prllefitosti publikovania tohčlánku sa autor obracia na váfenfch
čltatelov s nasledovnou prosbou: kto sa
stretol alebo vie o husliach, viole, alebo
čele na Slovensku s akoukolvek Nemessányiho signatťirou, nech to láskavo
oznámi redakcii HZ. Urobi cenn1i slufbu
hudobnej historiografii i organol6gii. To
isté plati o podobnfcli hudobných nástrojoch vietkfch, v i!Iánku spomfnanfch husliarov.
to

.•.
Nálepka z

kome rčnfch

husiel, zhotovenfch pre i tátny učitelskf 1istav.
Snimky: a rch fv, autora č l ánk u

