
K nedožitým 70. 
Je to až neuverltehlé, že tento vyni

kajúci umelec. už 19 rokov nie je medzi 
nami. Ch~ba nám, a to najmä ovtedy, lked 
sa diskutuje o novom umeni a hladá sa 
väz!}a medzi umelcom a spol-očnosťo u. 
Chýba i vtedy, ked s-a v našom hudob
nom živote vyža duje nadhľad, poko j a 
nap·rostá korektnosť. Simon jurovsk~ to
to všetko mal - preto mohol zohrať zá · 
važnú ku ltúrnopolitickú úlohu a zane
chať za sebou tak výlr aznú umeleckú st.o
pu. Bol to typ vys lovene vodcovský, člo
vek, ktor~ u ž svojou p rl tomnosťou , svo
jimi myš lienka mi a názormi vedel vplý
va ť na kolekt!v. 

Bol nie len samosootn~ a ~voj rázny v 
rámci svoje j generácie, ale i celej na še j 
hudby. Už od mladosti nikoho nenfipo~ 
dobňova l , i ked a j on mal svojich vy
volencov - na jmä Dvol'álka a Sostakovi
ča . Silná osobnost sa nikdy nezaprie. 
K svojej tvorbe mal zodpovedn~ posto j, 
nikdy ju však neprecellova l. v era času 
obetoval pre prácu verejnú, a však i tak 
zanechal niekolko skladieb, kroré patria 
do zlatého fondu našej hudby. 

Jurovského budeme vMy chá:p11 t ako 
moderného rea listu prvej •polovice nášho 
storočia . Pre s voj realizmus bol ·vnútor
ne dobre pripraven~ rodinnou výchovou, 
typorri vzdelania , s vetonázor·ovou orien
táciou, ·vyvinutým clt.Q.m. pre poéziu živo
ta , est etickým presv edčen !m. 
Zatiaľ čo me lodika dáva jeho hudbe 

často centrálnu váhu, cez i\'U objasľí.uje 
obsahový dopad diela. a prostredn íctvom 
nej V·Zniká 'i rad napätl, vedel vypra
covať i ostatné zložky. Trvalo mu : !ce 
niekolko rokov , kým sa poddal zvulkové
mu labužníctvu a možnosti oslniť vir· 
tuozitou. V jeho tvorbe možno vycltit 
sklony k monotematlzmu a dôraz .na ho
mofóniu. Pozoruhodné je uií.ho rozloženie 
'dramat ických vrcholov u !!lklinácia jed· 
notlivých čast! k samostatnos ti. "~ : 
už!va koncertan1né nás troje a vie ich a J 
primerane uplatn i ť. Vo vrcholných die
lach bad ať pr!klon k výraznému, neraz 
velmi zaui!mavému rytmizovan iu. V roz
ľahl ejš!ch symfóniách v·ol! vnútorné an
l agonizmy, ktor'é však neoslabu jú cel
kový do jem. Celý život si udržal sklony 
k periodizova niu a evolučnému sonáto
vému typu. Výr.azná je jeho prá.ca s co
'dami. Nimi nielen gra~uje svoje diel a, 
ale cez codu dosahu·jú jeho diela svo je 
skutočné rozmery. 

jurovs1ký bol predovšetk~m me lodik. 
Jeho in·venc ia bol-a v melodickej oblasti 
široká a je zv lášť zauj lmavé sledovaf . 
ako sa jeho melodické myslenie vyv!ja
lo. Ak po rQvnáme jeho ná roky na me
lodiku v prvýc h skladbách s nárokmi v 
skladbách .posledných , vid!me tu ná pad
ný .vývoj. Dá sa povedať , že je to vývoj 
typologický - od piesňovo -l yrick ého cí
tenia sa dostáva jurovs ký k asymetric
ko-dramatickejš!emil mysleniu. Jedna 
charakteristic ká črta však prechádza ce
lou jeho tvorbou - hlboké c!tenie a 
uplat·nen!e ná rodného melas u. 'Schopnosť 
asimilovať do svojej melodickej .reči slo
venskÚ ludovú pieseľí. a je j spevnosť je 
trvalým sprievodným zna kom jeho kom· 
pozičnej práce. jur ovs)<ý nepotreboval 
prij!mať cudzie koncepCII!, mal národné 
melodické c!tenie v se_be a vedel ho .a j 
vo svoje j tvo rbe uplatniť. Ak C·hce l niekto 
tvoriť bez pr lmerrune j motivác ie , len ta k 
si pohráva ť " s tónmi a robiť "kon 
št·r~kcie ", ta k nutne nar.áž·a l na umelec
ké presvedčen ie Simona Jurovského. Kaž
dá melodická fráza v jeho skladbách z 
niečoho vyrasta la, predovšetkým z poci
to.v majúcich svo je korene vo vlastnej 
mladosti, v rodlčovSikom dome, z pobytu 
medzi Judmi bllzkyml mu ~;vojlm pokro
kovým chápan!m života. Nebol to ume
lec 'ľozpoltený , n iekto, ·k~o stoji indife
rentne v dabovom zápase, ani človek, 
u ktorého zomreli nádeje a chce skôr 
vidieť tra g l;ku votny a je j dôsledky. Ju
rovský budoval svoju velkosť na pozit!v
nych črtách vyvlera júcich z poz !c ie ak
t!vneho vnlmateľ a života , ale ! z pozí
cie vysokých ná rokov, ktoré mu vštepil 
do života jeho uč!teJ Alexander Moyzes. 
Ukázalo sa, že táto symbióza v·ledl a k 
zauj~mavým .výs ledkom a že v Jurovs ké
ho sklada te rskom odkaze sú skladby, s 
ktorými treba poč!tať v našej kultúrnej 
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Ako jeden z prv~ch vedel docen iť nové 
dobové !·nšplrá c!e a n-ašiel v sepe dosta
točné zárllky tvorivej slobody. Ve del si 
nájsť správny pomer k hy·permode~n~m 
koncepciám. Nec hápal umelca ako vý
nimočného človeka, ale ako prostého ro
botn!ka dnešJka , ktorý vldl, •kde s ú ne
vyliečiteľné neduhy starého s•veta a otvo
rene sa pozerá n a život .a jeho každo
denno-sť. Zdá sa to po ods tupe ča•su veľ

mi jednoduché a možno a ž pr !liš zjed
nodušené. Ta kýto pos·to j bol však výsa
dou progreslvnych ľudi , ktor! videl'i ve
ci okolo seba a !ch vzá jomnú súvislosť 
v in~ch proporciách ako predtým, ktor! 
nec!tili beQ:mocnost sv·ojho umen ia a iš li 
priamočlar.o s vývojom a dobou. Jurov
ský naplsal ovtedy niekoľko výrazne an
ga žovall1ýCh skladieb, a čo je hlavné, 
zvádzal zápas s hudobným ma teriálom, 
aby zostal v slu~bách nov~ch zámeorov 
a prezentoval s voje rezel'vy pri vyspte
van! nových .poci tov a celého prog resív
neho diania. Jeho Kantá ta o Go ttwaldo
vi patr! do "zlatéh·o ve ku" českoslo·ven• 
skej ka ntáty a dokázal•a v tom čase vše
strail'!lú upotreb!te lnosf. 

Okolo jeho š tyr!<ds lat·ky za·čfna vrcholiť 
etapa jeho umelec!kej zrelostí. ' Možno 
to dokázať na I, s ymfón!l (Mie'ľovej) pre 
koncertan1ný klav!r a sláčikový orches
ter, kantáte Sum! hor.a rodná pre . mie 
šaiOý zbor u .orchester , a I).ajmä na 
II. symf ónii (Organovej) . Možno k nim 
prip•oč!tať ! ba let Rytierska balada. Sú 
t o štyri vrcholné .. s~lf!dby •z,, j~bo ume
leckého o~kazu, diela hlboko zakotoven é 
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politike. O tieto hodnoty n etreba viest 
s por, s ú tu, a doba ich p~everila. Skoda , 
že filmová hud bl! obvykle zanl·ká s fil 
mom. Pozna l som nieko ľk o jeho filmo· 
v~ch hudieb, bol s•om .osobne neraz pri 
ich n ahráva n! a viem, ako z nich vyža
rova la ná padná' funkčnosť , r ealistická 
adresnosť, a le l zvláštna mravná šľachet
nosť, ktorá vždy pa·trlla k jeho osob
nost i. Orchestrá lni hráči vtedy rýchlo 
rozpozna li, že jurovs ký "nem á falo šné 
vedomie" , že ne:ko mponu je len z vonkaj
ších dôvodov, že má mimoriadny zmy
se l pre účinnú, filmovú hudbu. 

Skoda, že viaceré }eho skla gby zostali 
él ešte stále zostávajú v r ukopise. Nemys
llm, že by sa ma l! vydátVa t chronolog ic
ky, ale rozho dne by s me vo viacerých 
z nich našli nielen zauj!mavé súvislosti 
z jeho i náš ho života, ale i dosť príkla
dov pre umelecké clten.le celej jeho ge
nerácie. Z pr vej vývojo ve j etapy sú naj
lepš ie dve kompoz!c!e - cyklus piesn! 
.,Muškát" pre soprán a kla v!r ( či orches
ter l u Sláčikové kv·artet.o Melódie a 
dia lógy". Len 30-r ooný skl a'ďater pred
kladá t u d iela zrelé, poeticky citlivé, 
kompozične detailne dopracoJV ané, iM!)r
pretačne nároč·n é, ale súč1asne ohľadupl
né. Hoci n j in! otvá ra·li nové cesty k 
umelej kon cert•nej plesni, juroovsikého 
hlas bol v~t·azn ý, jeho amb!cié pôsobili 
ako impulz k novému premýšľaniu o bu· 
dúc nosti piesňového cyklu. Tu sa do 
istej mie ry rozchádza s nov(}romantic
kým povyšowmim ľudského " ja" a sta
via pred oči širši zmysel života. Spo 
mínané kva rteto to dokazuje ešte názor 
ne jšie. Tu vedel zužitkovať .aj Impulzy 
svojho p ra'ktiokého muzi.kantstva, k-ed so 
študentmi, resp. školsk~mi telesami s a 
ponára! ·do kvarte tovej t:vorby a n achá
dzal medz! S'Voj!m kvartetom a Jrudo vou 
muzi:ka lltou viaceré potenciáln e pr íbuz
nos ti, ba dokonca ! logiku. 
Povo jnov~ vývoj skladatera s tavia n a 

predchádzajúcich skúsenost!~ch. So sa 
mo·zrejmosťou pr ijíma nový historický vý
vo j, premýšla a dotvár a si v sebe nové 
podnety, a a k pozorne č!tame via cer é 
jeho písomné vyznania z t e jto do·by . pre
kv,ap! n ás, -s ak·ou presvedčivou sa'mo
zrejmosťou chcel rieš iť srvoje nové diela. 
Z nadp!sov viacerých sklad ieb (na pr. Ra 
dostné súťaženie , sc·herzo .pre veJk~ or
chester ] Ya hko usúdime o čo mu išlo. 

v našej vtedajšej súčasnosti , diela, kto
r é n emusi·a predstierať sv.oj ná rodný a 
politický zmysel , diela, v ktorých je no
vo poň'atý človek . Mohlo by sa zdať , že 
tieto kvality tam vnášame dodatočne, 
avša.k lkto pre~!! vteda jšiu dolm s ·ju
ro•vs kým, ·po·zná jeho úprimnosť a záme
ry, tomu nie je nijako cudzie vyc !tiť 
tieto :obsahy z jeho huďby a prijať tieto 
diela v naznačených po.Johách. 

Nie }e náhod•a, že Jurovs kého skladby 
odhaľuj ú svoj zmyse l hneď pri provo m 
počut!. Nehladal v hudbe dobrodružstvo, 
ne.z.au jal ho expresio nizmus pre svo je 
kra julé !udské dimenzie a zlomyse lný 
s miec·h , nepocltiJ potrebu vyrovnať sa so 
symbolizmom či módny m pesimizmom 
pre ich <denaturovanú podobu života. 
Realizmus mu nebol heslom, ale zmys
lom, 'OSObno u podstatou, všeobecný po
jem P.,re širokú hu dobnú pred stavivosť 
a poetianost. · 

Tým k r utejš! bol jeho predčasný od
chod: jeho nádeje nema li p.red sebou 
žiadne medze. Rozhodol s a v päťdesia 
tych rokoch pŕe socialistickú cestu. Več
ný protagonista ľudskosti , prostej spolťl
čenskej spravo.dllvostl išie l prirodzenou 
cestou k svoje j l. s ymfónH, baletu a až 
Il. symfónii, zostá•vajúc stále verný svo
jim realist ickým princ!pom. Nep:otreborva l 
t eda z .n ičoho vytriezvieť, nezažil boleost
n é sklamania, nenavŕš!l si okolo seba 
spo ločenské zložitosti. U Jurovs kého vždy 
imponova la vyrQvnanosť umelca l čl o-· 
veika , vyrovnaJ!lost intelektuálna i mrav
ná, kto rá mu dovoiovala udlržať tvorbu 
na st abilnej úrovn!. Nič z vo nkajších 
vplyvov nerušllo pr-ecíznos ť jeho mys'
lenla. 

Pravd a , i on pociťoval potrebu ešte 
vyššej umeleckej nároČ'llosti, túžil po no
vých, dovtedy a koby mu nedosrupných 
umeleckých polahách. Chcel sa pr iblí
žiť k väčše j dramatičnosti , k umeniu 
väčšej drama tickej .nua nsy, cohcel sa do
pracova ť k celovečernému dramatick é
mú útvaru, v ktorom chcel zabudní1ť na 
his tor ické puto, na vychodené stopy his
tórie a predostrieť útva r no vý, súčasný 
- socialist ickú operu. Preto ho ta k za
uja l operný námet o kpt. Ná lepkoovi a 
potom i pre·krásne spracovan ie I. dejstva 
Már iou Rázusovou-Martákovou. Bol to 
pre neho n a jvyšš! umelec·ký zámer, !kto 
r ému chcel prepožičať rovnováhu svojej 
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osobnosti a celú prácu posv!ltiť svojim 
umeleck~m i svetonázorovým vyznan lm. 
V pripravovanej opere chcel vyriešiť i 
r ad vteda jšich pochybnost! okolo súčas
ne j opery a chcel d-o ká2)a f, že i najsú
časnejšl námet môže byt vhooný pre 
opernú scénu, a že teda neplat! teória 
o nevhodnost! súčasných ludí pre qper
n é sprac01van!e. 

Uvedomelá cesta opreM o široký so
ciá lny register, dovoľova l a Simonovi Ju
rovs kému sformovať účelný vzťah jeho 
umenia k spoločnosti . Nikdy sa u neho 
nevyskytlo me·chan!oké preberanie a 
zoraď·ovanle kompoziCn~ch prvkov, nikdy 
neprebera l módne u·andy prichá dzajúce 
z cudziny niekedy až s kr i•kľavou ba
nálnou prázdnoto u. Vedel od hadnúť a 
odmietnuť umelecké tenden cie, ktoré len 
na prázdno klza ll po pov,rc hu života. 

jurovsk ý bol zauj!mavý 1 ako typ člo
veka. Spomenul som už pri inej prlle
žito sti, že o ptimizmus ma l vpisaný .d.o 
tváre. Pravda, to však k presnej charak
teristike lllestač!. SV>oje umelecké problé
my, ako i politiCk•ú prácu riešil v kolek
t!voch s vedo mím ma ximáln eho spolo
čenského ·prospechu, s vedomlm hlbo
kého vnútorného uspoko jenia. A kedže 
mal v sebe vyV>Ln utý zmysel pre mrav
né hodno ty, investoval vera osobnej s na
hy a energie do vec! mimoriadne pros
pešn ých, dobre spoločensky konfronto
vateľných. Preto i jeho viacročná práca 
v mla dom Zväze slovens kých skl udate ľ-ov 
prin ies la v ·kr átJkom časovom obdobi veľa 
osohu a na viaceré jeho ná z-o ry a po
sto je sa dodine,s s p,omina, u vlastne i 
nadväzuje. 

Učil nás predovšetk~m nebáť sa no
v~ch povLnnostl, v i dieť, v čom dnešok 
prekonáva včera jšok, správne posudzo· 
vat rentabilitu vyna loženej práce. jurov
ský ma l vyvinutý zmysel a j pre politickú 
predvlda.vos t. Vtedajšia kultúrna politi 
ka sa mohla dobre o prieť o jeh o prog
npstické mate riály rozvoja kon.s::ertného
žlvota .na Slovensku, •t'oz·voja tvorby i 
umeleckého školstva. Táto kvalita jeho 
myslenia pramenila z dôkladného pozna
n ia problematiky hudobného života i ce
lej našej kultúry. S t~m súvise la i jeho 
hlboká analytlc,ká schopnosť. Bol nie len 
vynikajúc im analyzátorom sk ladieb (v 
zmysle marxisticko-leninskej este·tiky), 
a le i an.a lyzá.torom kultúrnych sl·~uác.i! a 
zo svojich ana.lýz vede l sformulovať 

presné á .neraz progresívne názory a sú
dy. Toto vp lývolo uj na jeho ďalšiu 
schopnos ť - spáj a ť a v iesť kole,ktí vv. 
S vefkou úctou sa stále spomína na jeho 
šéfovs·kú éru v >O pere SND, ktorá sa do
dnes považuje za vrchol povo jnove j cesty 
našej prvej opernej scény. Tu sa preja-

. vil nie len ako zna lec dramaturg ie, cit
Hvý kultúrny polit ik, pred·vídavý psycho
lóg, ale l ako estét n-ajvyššfoh nárokov. 

Osobimú kapito lu t<vor! v jeho živote 
a práci česko-slovenská vzájomnosť. Po 
vojnových rokoch bola táto k•valíta zvlášť 
žiadúca, ked obu ná rody o obe kultúry 
zač.ali spolupracovať v n ovom štá te, vše
ličo sa muselo ujasniť, všeličo znova pr i
pomenú ť , u hlavne s právne naplniť Ko
šický vládny progra m. Tu má Jurovsk~ 
základné zásluhy. Zfsk.p.l si •v Cech~ch 
veľkú popularitu, jeho t•vorba žila no 
česk~ch pód iách, mno h! česk ! š pičk.ovi 
umelc i riešili cel•oš1·á tne veci v úzkej 
spolupráci s n!m. 

To všetko dotvára lo jeho ·priamu a 
otvorenú osobnosť , oc hotn ú a schopnú 
prij!mať všetky záv.nžné podnety do-by. 
jeho v~ra~n~ hudobný ta lent .napriek 
množstvu vedlajšej práce nezakrnel. Je
ho býval! spolužiaci, kolegovia a pri a
t elia dod-nes · spomrnajú na r.ad situácii, 
kedy uikázal s!lu svojho hudolm ého n á
padu, svojráznosť pri h-armonizovaní fu· 
do vých plesni , ume leckú od'W! hu pri r.ie
še.n! vec! .nevysk.úšan~ch, č i obrovsk ú 
hudobnú pamät. )eho oso·bnosť sä for
movala v konkrétnej dobe, v k.onkrét· 
nych pod mienku·ch, nu cel ospoločenských 

úlohách a zámeroch. · 
S ťastný mohol byť ten, kto so Sim o

nom Ju rovs.kým viac rá'Z prišiel do- sty.k u 
a poc!tll bl,al:Íodáot'ny Vipl)(v tejto zre lej 
a Inšpiru júce j .osobnosti. · 

ZDENKO NOVACEK 
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• SYMFONICK? ORCHESTER KON

ZERV~TÚRIA V KOSICIACH pod vede
nim Roma.na Skl'epka uskutočnU 16. XIL 
1981 samostatn~ orchestrá lny konce.r·t. V 
dramaturgickej konc~pcli toh t<J mládež
nlck eho orchestra treba upozorniť p re
dovšetk~m na snah u jeho dit>igenta zo
známiť mlad~ch toterpreto·v nenásllnou 
formou aj so súčasnými, bežne sa v.y
sk ytujúciml kompozičn~mi pros triedka
mi. P·osledl.lým !koncertom -SymfQ.nického 
orchestr·a 1k·onzerv•ai1'6nla upozornil jeho 
.dirigent, pQdobne a·ko už i v minulosti, 
na diel a skomponované sovietskymi. au
tormi pre mládež. Te.nto!'az t o boli dve 
celoštátne :premiéry skladatelo,v A. Dau
rova ( lslamey - koncertná lezglnka pre 
Yeľk~ symfonick~ orcheste·r l a T . . J, Kor
ganova (Zl jem ona svete, oratórium pre 
žensk~ zbor, sólistov a symfonick~ or
chester na slová E. Moškovskej ). Obe 
diel a našli v študentoch košického koo
zer-vatórla zanieten~ch Lnterpretov, ktor!· 
sa tu pnaktlck y zoznámili napr!iklad i s 
inte.l'pretác!<Ju a l eatórnych plôch. Na 
úv<Jd •koncertu zaznela pod vedenim R. 
Ski'epka Symfónia č. 6, D duŕ, op. 60 
A. Dvoráka. (md) 

• VEREJN? KONCERT venov;an~ hu
dobn~m skl.adate lom J. Cikkerovi , A. Oče
nášovi, M. Sch.ne!drovoi ·Trnavsk ému a 
B. Burtókov! uskutočnili 17. XII. 1981 Ľu · 
dová škola umenia, Bratislava II, Exná, 
rova 16, sp.olu so Slovensk<Ju spoločnos 
tou pre hudobn•ú v~chovu, odbočka Bra· 
tlslava. Piesňová a k lavíma tvorba v 
minulom roku jublloujúc1ch skladatelov 
zaznela v podan! 12 žiakov ~koly. V d-ru
hej časti večera sa predstavilo ll vifa
zov školského kola sútaže Mel(ldie pria
teľstva. 

• TRIDSAŤ ROKOV ĽSU SECOVCE. No
vodobú históriu slovenskej hudobnej .kul
túry si nemôžeme predstaviť bez jej pro· 
pagátor ov v podo be ľudov~ch škôl ume
nia, ktor~ch vznik podmienila k•ultúrna 
politi k-a socialistickej spoločnosti. Skoly 
tohto typu sa zakladali po oslob<Jdenl s 
veľk~m n adšen!m a praco,vn~m zápalom 
svojich prv~ch r!aditeľo·v a uč!telov. 

Sesť rokov po ·osloboden! vzni kla aj 
v okrese Trebišov prvá ĽSU v · mesteč
ku Sečovce. PrlestorovQ ·i počtom zamest
nancov malá šlkola bojovala o svoje pre
sadenie a zdokonalenie. Nie je našim 
cielom · sledovať. - v~vinoyé -per.!petle tzv. 
tzv. .vidiecke j "h4dobnej ško l y". Stači 
~ar! l~n prl·pom,enút, ~e. jej prv! absol
venti by ju dnes hádam . ťažko spozná
vali. Nová budQva s ·moder ným zarJa
denlm, .koncertnou sálou, škola · už nie
len s h·udo):Jn~m. ale aj s novozal ože
n~m v~tvarn~m. tanečn~m a literárno
d!ramat.lck~m o.dborom. Práca pedagógov 
školy prináša svoje ovocie v podobe dob
r~ch v~sledkov na okresn~ch, k·rajsk~ch, 
v poslednom roku aj na celoslovenskom 
ko le sútaže ĽSU. Ale •naJväčšou p~chou 
šk·oly sú stovk y jej absolventQV, k tor! na 
ňu spom!nafú nielen ako na !k úsok svoj
ho detstva, .na §kolské povinnosti, ale • 
aj a•ko na :prv~ -krôč.Lk za k rásou hudby, 
za · l{rásou .umeni a. 

5. decembra 1981 sa •v koncertnej sá l e 
školy stretli jej b~val! absolventi i te
ra jši žiaci a Ich rodič ia s učltelmi školy 
n a Jubilejnom koo.ce-rte. Na prlP'ra.ve a 
realizácii tejto malej hudobnej slávnosti 
sa podlefal práve mlad~ uč.!tefsk~ , ko
lektlv, ako aj b~val! žiaci školy, terajši 
študent! konzerwatfu!a. Dobrou interpre
táciou skladieb rôznych št~lov~ch obdo
b! s! učltel!.a ĽSU v Sečovclach pripo
m e.null 30 .ro1kov od jej založenia. Pre
javo m záujmu okresn~ch orgánov o ži 
vot -a prácu školy bola aj osobná účasť 
predsedu Okresného náir-odného vttJoru 
v 11reblšove na Jubilejnom koncerte, .k:to
t~ (>l'li te.jto pr!ležitostl odovzdal r!adi
t eike ĽSU v Sečovc lach s. Olge Kurajda
vej Ce·stné uznanie rady okresné.ho ná
rodného ~~bOiľ·u . A. Hoholová l 

• TOHTOROCNÁ UZ 34. MEDZINÁROD
NÁ HUDOBNÁ SÚŤAZ PRAZSKEJ JARI je • 
vy.plsaná pre odbory lesn~ roh, trúbka 
a trombón. Súťaž, ktorá sa uskutočn! v 
dľ1och , 2.- 10. mája 1982 a prebehne v 
každom nástroiovom od-bore v troch ko· 
lách, je určená -pre mladých umelcov 
v-šetk~ch národnost!, ktor! v roku sútaže 
nepre-kročia vekov~ Hm it 30 rokQV (nie 
sú .naroden! . pred l. jaJD.uárom 1952 l a 
na medzinárodne-j hudobnej súťaži Praž
Sikej j ari ·nez~skall doteraz l. cenu. Kan
didát! sa môžu prihlásiť najneskôr do 
l . marca 1982 na a dresu: S91kretariát 
m edzinárodného hudobného festivalu 
Pr.ažská jar, Dom umelcov, Agovo 
nábr. 12, CS - 110 OO Praha l , CSSR. 
Na sekreta·riáte sútaže moU\o získať Pťld

mie~1<y slltaže a pl'!hlášku. 

• KONCERT/ K NEDOZITÝM 70. NA
RODENINÁM SIMONA JUROVSKtHO 
uskuročnUo 2. f ebruára 1982 Konzervató
r.ium v BraÚslave. V podan! žiakov in
štrume.ntálrnych a .komorn~ch tried škol y 
zaznel! diela 'z komorného odRazu Simo
na Jurovského. 

r--··']11 
; 

~~-.~~'.l:.ii.':n• 
GRAMORECENZIE 

JOHANN NEPOMUK HUMMEl: 
KLAVIRNA TVORBA 
(Koncert C dur č. 2 pre klaví r a orchester, op. 44; 
Fantázia, óp. 18; Ariette Favorite, vari ácie na tému 
J. Ph. Rameaua pr e k lavír o orchest er; Scher zo z Ba
gate!, op. 107; Rondo-Fantázia, op. 19). 
Pavol Kováč. t udovít M arcinger, Rudolf Mocudzin
ski - k lavír , Bratislavské komorné zdrufen'ie, 
d ir igent Vlastimil Horák. 
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je -&prá1vne u záslužné, ž·e vyd-avatelstvo OPUS pr irpomenulo 
osiO'bnosť J. N. Hummela •pri p-rlležitostt nedávneho divojstého 
výro·č!a naroden1~a s·kJada.tera práve -klaov!rnou tvorbou, ktorl\ 
t-vorí ·dominantu jeho kompoztč.nej činnosti. Ovo l -platňový a l
bum obsahuje reprezentatívny v~be-r z kla-vírnych skladieb só
lových i sk·la.dleb sprevádzan~ch orchestrom. Po ich vypočut! 
sl poslucháč u.vedQmí, že ich vyd·anle v -nljallrom p.rípade nie 
je iba formálnym aktom •pocty ·kedysi tak ch~rnemu br atislav· 
skému rodá'kovi, al e že iode o I}al!ehavú pr.ipomien•ku dnes už 
neprávOdll tUJkmer za·budnutej tvorby, ktorá, hoci v mnohom 
po.platná svojim vzorom (najmli MozarOO.vJ), je predsa Jen n a
tofk.o autonómna a umelecky hodnotná, že sl 7Jaslúžl častejšiu 
frekvenciu. Mal! by si ju všimat por·edovšerkým na našich hu
dobn~ch učil ištiach, lebo poskytuje adeptOdll k l avíra ve·lmi cen 

·ný študijn~ materiál. 
Hummelo.va klavirna tvorba prezrádza neobyč<tjné tech· 

nické ma jstrovstvo svojho au.tora. Virtuózne party s(l bohato 
-vyšperkované ara•beskamľ a najrozllčnejšou o•rnamentlkou. 
Hummelovs1k~ klaví!'lny kompo:lličný št~.l 7Johrai nemalú (tlohu 
pr! formovani štý lu Cho.pLna, Schumanna či ďalšieh .. predo
všetk~m kl.a.vlrnych skl•a-d·a·teľ·ov , a to predovšetkým v mnoho· 
t-várno.stt or1naomentVky. Houd.obn~ jazyk J. N. Hummela vy
k azuje zreteľo~ vývoj od jeho klasicky zneJúcich ran~ch o•pu
sov k ·neskorš!m, vykazujúcim miestami už evidentné roman-
tické č11ty. , 

Klavh1ny .k-oncert C dur č. 2, op. 44 prllnáša vo svoje.j prvej 
čast! na}prov ;temat i c•ký mate·r iál moz-artovského naze·nla; dru
há téma aokoby ilolllbiaipovala choplnovs~·ú melodiku. Inde zasa 
Hummelova hudba naberá až beethovenov~k~ rozmach. Finále 
pôsob! trochu roz•vláčne, na čom má všttk !stú vlnu aj Inter 
pretácia: tempO'V~ predpis je vivace, zvolené tempo je zjavne 
pomalšie - sOitva ollegretto. Na dr uhej strane treba u7Jnať, 
že toto mdernejšie tempo dáva sólistov i možnosť veľmi zre
t erného a pred1meho vy·hratia všetk~ch , často velmi obťaž
ných •pasáži. P.aval Kováč sa tu blys<Jl vynlka )úcou prstov ou 
techni'kou. 

Fantá:llla, op. 18 je široko založená s.kJadba improvizačného 
chat,ak·teru, pôsobiaca dojmom ·obrovskej k adencie •v sólovom 
parte. Hummel t·u využlva celý arzenál svojho k•ompozi~ného 
umenia. V štý le skladby nám neuniknú početné beethovenov
ské črty. Rozl'<th losť sl<ladb'y i rôznorodosť temat ického mate· 
riálu prináša ut·čité n•eobezpečenstvo zdlhavo&t!i , čo všwk inter· 
pret Ľ. Marc.inger (!spešne pre.koná!va perfektn~m technick.~m 
zvlá·dilllll'tlm, ale aj oocLuševnel~m. bohato diferencovaným p.o-
da:n!m. ' · 

Ar!ette Favol'ľte - r'Qzkošná, rokokovo vyluhčetn á s·kladba 
.. je sledom .. fol'má•l nych v at' iácii na pl'egnantnú tému J. Ph. Rn

mBttuu z opery Castor a Pol ux. Hudobné dianie je v!l čš inou 
sú~tredané do ,.kJ.avirn.el;lo .partu, orchester má iba pod·ružnú 
úlohu.' Majstt'OIV9.k~ prednes sól istu Rudolfa MacudzLnského je 
ost ro r yltmicky vy.profilova:n~ . zretern~ a št~lovo primeran~ 
predlohe. Sk ladba pôsobí vefmi sviežo, jej popula-rit-a zn živo
ta skladatera je pl-ne pochopitelná a •nazdávame sa, že má čo 
poved.ať i dnešnému publiku. 

Scherzo z Bagatel , o p. 107 do·plií.a album o zauj imavé d.!el·ko 
zasa trochu iného ~týlovéh-o rázu; vidno na i\ om nesporný 
sk ladaterov v~voj, do&IJ'ievajúci tu k zvukovosti raného roman
tizmu. Interpretom je op1if velmi presvedčivý R. Macudz!nski. 

Romdo-·FaJntázJa, op. 19 je velmi ž.ivota~chopné die•lo, kompo
zične perfek.tne z·vlád:mtté, tematicky zau jimavé. V interpre· 
tác!l Dud•ovlta Ma.r c.ingem vyznieva ucelene, :kl·av lrlstov a vlr· 
tuozit.a y;on.koncom nepôsobl iba zo:vr1ajškovo, ale je p·dsnll 
v s l u~bách vyjadr-e1nia vnúto.r111ého 01bsahu diela. 

Spolupráca orchestra v skladbác h sprevádza·n~ch orcllestrom 
je rutinovaná a zväčša presná (drobné ·nepres.nosti sme za
znamenali v ·klavlrno m ·koncerte). Miestami by jeho zvuk 
mohol byť ·plas1dok ejš!, čp j e., prélivda, vLac technickú zá l(lŽl 
tos t DvO'}plUlti\ov~ album sprevádza v~st ižn~ spr ievodný text 
dr. Zdenka N01váčka, CSc., auto.rom vkusnej o.bál•ky je J•uraj 
Llnzboth. ROMAN SKitEPEK 

TVORCOVIA SLOV EN SKEJ NARODNEJ HUDBY: 
MIKULAš SCHNEIDER-TR NAVSKÝ 
© O~US St ereo 9110 1093- 94 

V ed !cl1 TvO!rc-ovj a sloven skej národnej hudlby vyšiel v OPUSe 
dvo1latňO'vý album Mikuláša Schneidra-Trnavského. P.rináša 

uká?.ky 7.0 symfonickej, komornej ~ z-borove j tVo!'lby nášho 
prvého národnéh<,> unrelca, ktorého sté v~ročie naroden ia sme 
si pripomenuli v m<í jl minulého roku. 

jedinú Schneid·rov.u Symfóni u e mol - "Spomienkovú" 
(maJster ju napísa l nu sklonku Ž>ivota l a symfonickú báseň 
Pribinov slub int~r'J)retu je Sy mfonický orchester Cs. ·l·ozhl<!l;LJ 
v Bratislave ·pod ta•ktOY.kou zasl. umelca Ondr eja Lenárda. 
Naplno sa v nich upl atnil !lk•ladatelo:v me!odick~ talent, cel 
kové lyr ick é založenie. preclteno.sť podania h'Udobn~ch obrazov 
i zmysel pre ľ•OZJmd·nlté nálady. Pozoruhodné je obzv l ášť pro
g ramové riešeni~! Pri•b!novho sľubu, kde sa Schneider-Trnnvsk9 
vyhol pátosu p1ráZidne•j ll)on.umentality, ku lktore·j by .azda ná
met zvádzal, vy<tvoTil hucNnJ s pôsobivou prlrod!nou atmosféi'OU 
a výz.namo·vo účel.ne vyul<:il citá ty fudov~ch piesní, podčiarkli · 
juc konkrétnu obs•a•ho,vú 11áp1t' diela. ln.te·rp.retáciu j'e šť<wo utá, 
rozospievaná a muzikantsky zaujatá. Obz•vlášť dôležitú úlohu 
to zohráva pri cellkovom vyz.nenl Spomienko.vej symfónie, keď 
predloha je pred s-a len •pozn amenaná určiN:>u ins.trumentač
nou jecLnotváľJlosťou a otuovebn~mi dispro porciami ( kratučká 
scharzO!Vú časť nestačr v~razovo a perce.pčne vyvážiť roz
lahlé lyr·ické plvchy prve j časti i záve·ru ]. Lená{'do.vi su po
durilo pritlm i ť a vr úcnym .,ťahom" prejavu svo1jho telesa pJ·e
konať tie to ús.k·alia. 

Starostlivým naštudo;vanrm a umelecky prvotriednym výko· 
nom sn v alb ume prezentuje Spevácky zbor stove<nských uči
tel-ov s dirigentom Petrom Hradilom. V zaujimavom výbere, 
kde nech~ba hymniC!ká p.Iesei'I Hoj, vlasť moja ani po.puléirna 
Zaleť !:>okol. obdivujeme nielen Sch.neid.rovu kompozičn(l ZI'Ué 
nost a istotu s alkou ,použfv,a zborovú sadzbu v wzmanitých 
polohách, ale tiež jeho vefk~ zmysel pre humor a vti,pné hu
dobné pointov.aonie textu - napr. v zmesi Slnokvety. Slo.veon · 
ski učitelia spie,vajú svojho oblúbeného autora s nadšenl m, 
k rlísne ar1tli·ku l:u)ú i (ráz·ujú, ·to všetko pri znamenite·j vyrov
n unost-i hl-nso.v a š.iro<ke) dynamickej regls-trácloi. Okrem spomi· 
!l (tn~ch je do výberu znt·adený ti ež vynikajúcu umelý zbor, 
Pado-l •kameií un poéziu Jtmka Jesensk éh-o , v ·ktorého prekomp-o 
nova.nom tvaľe sa Schneiri.rova fantázia a umelec,ká invencia 
rozvinula do netušene bohatej podoby. Zhudobnenie tu je sku
točne povýšením a citov~m prehlbenlm pr·edlohy a P. Hradil 
dokázal so svojím 7.bor·om preniknúť k celej kriÍ se i 'V~razo~ 
vej .nuanso.vatnost.i tohto skvostu. 
KQnečne z komorného odkaz-u M. Schnei dra -Trnavského mú 

me možnosť zoznámiť sn so SÓná.tou pre husle a klavír g mol, 
dielom mla dLstvého r oz letu a typicky romantického cha rak 
teru. Sk.vele ho i nterpre~u je husl ist<t Viktor šimčisko so svo 
jo u stálou par tfler kot t pri k l avfri, Hel enou Gáffol'ovou. Tech · 
oická čistota podan ia, tónová !kultú rn a .kantabii i ta sú u Ši rn 
čiska v ideálne j rovnová he, takže výsledný cl·o jem sa vyz.nač u je, 
fahkosťou a prlro<lzenos(ou plynutia. 

Zásluhu m1 vysokej kvalite al bumu , k to•r ý by mohol zohr<t( 
výz.namnú úluh•u pri spm:návan! h•uri·by sl ovenského Schuhe r•tn 
v celej je·j šl-rke, majú ncl itori !von Mni'ton a Edita Bugalovil , 
autor ·kva lit·nej št<údie d r. Vladim ir Cf7.ik i výtvnrni redi.lktor i. 

SUITES POU!R CLAVECIN DU 18• S 
(Renotte, Loeilet, Ro i ck) 
Betty Bruylants 
Duchesne, liege, Belgique; DD 7111 

l. POORACKt 

Reci tá1! belgickej čembal l stky Betty · aľuyl<ľn'CS.Ovej obsahuje 
suity belgick~ch· autoro:v baroka a gn l.a.ntného štýlu. Si·ršiemu 
obecenstvu sú men á Huberta Renotte ho ( 1704- 1745 J a Die u· 
don.nea Rai eika ( 1793- 1764 1 u nás menej známe, pr eto je plat · 
tia hlavne dr ama tm·gicky pre nás w ujímavá; ich skladby rám 
cuj(! na nahrá·vke Su itu č . l g mol s lávneho Jeana Baptistu 
Loeilleta, pred stuv.itela neskoJ'ého barok a. Die la rokokových 
skladate lov, hlav·ne H. Renntt eho su vyznač ujú v elmi nároč

ným vi r tuóznym lesko.m, kým LoeilletoV·él suita zaujme poslu · 
cháč<t vytl'íbenou, umelecky a technick y vyspelou koncepciou 
a vysokou sk•l adobnou tii'OVilOlL 

lnterpretác.iu BHt1y Bruyltmtsoveľ c harakter izuje cit livá v•ul 
ba tempa, vkusntl dlskrétnn reg istrác ia, jasnil artJ.kulácla " 
kresba tém, priesvitné stv.ú'l' i\o·van le ·konträpunktic:k~ch lw nfi 
guráci í. Nedostatok možnosti pl.u~lickej a;kcentác ie n·a čem 
bale dokázala ·interpretka suh~tlt·u ovu ť v hodn~mi cézurnmi. Vý· 
sledko m je velká jasn os(, v ktorej vyznievajú interpretovann 
skladby oa zvukovo vydarenom nástt·oj l (je to novod{)bá bel · 
gická kópia nást-ro ja z 18. storoč ia). Zvuková kval i t a nahráv.ky 
je .vel mi vydaranlí. 

Cembal istka, ktorá sn zclokvnal iln u Naum a Sluznello (Mons:, 
Ken•netha Gil.berta (Antverpy ) . Ai rnée Van de Wiele [Pit 

ľÍŽ l sa venu je SÓ!iS tlc.kej ll kOIIIOI'ne j hre [ S jUhosloVanskou 
f l·autistkou !.i lianou No.vakovou ). JÁN ALBRECHT 

~ RECENZUJEME 
EUGEN SUCHO&: PODMANENí SVET. 
Mladé letá, Bratislava 1981 

V jesenn~ch mesiacoch uplynulého ro 
ka sa n a knižnom tr hu Olbjav·i la kniha 
s názvom PODMANENi: SVET s qopl
ňujúclm pod.názvom ,.Rozprávanie Euge
na Suchoňa o jeho pr vých d<Jtykoch s 
hud·bou ... " Vydavatelstvo Mladé letá 
predložilo ml•adémti čitatelovi novú pub" 

·llkáciu a treba zdôrazniť, že nevšednú 
ll vermt zaujímavú. 

ktorá vysvetľuje ml adému čitateľ•ovi. ako 
sa zrodil plán niipísania knihy. Vzhla
dom nu tra.d!ciu by sa tento bezp t·o
stt·e,dne konclpovan~ pr!hovor hodil ako 
úvodná s tať u priesto'r na zá lož1ke si 
ma la ponechať redakcia na vlastné po
známky a lebo ·zhodnote-nie. 

nosti nerozpl ývajú v bezvýznamnosti. Po 
kladám zn mimoriadne dôležité, aby s;J 
mládež pravdivo a vecne do?.Yedela o 
žlvoote, o luďóc h , rozmanitých zvykoc tl 
spolun!Jžlvanla, udalost iuch, org.nnizác ii 
životu, spo-l očenských sty koc h u pod. prá 
ve od n!elkolw. kto prežil k us de jín " 
v ie infut'llláciu primeranou literárnou 
(o i·mou u vo vhod ných dávkach poli ťl 
v ať. 

P!san!e spomienok, rozhovorov, repor
táži sa v posledn~ch trldsiatioh rokoch 
značne rozmohlo, a to t ak na Západe, 
kde sa prlležitosti chopili umelci, poll
t iel a hl avne mmovf herci, al e a j u nás. 
j e teda dosť bežné, že máme čoraz ča5-
tejšie pr lleži tosf čftat spomienky čl pa
mlitl našich súčasn!k•ov. Do tejto Slkupl.ny 
oso·bnej v~povede patr! aj P.ôi:imanen~ 
sv et. Ako rozprávUJč vystupuje sám S·kla
dater a, súdiac podla teJtU, · je aj auto
rom ú!Vodnaj state 'k prvej časti knihy, 
zahrňujúce j detstvo až po ml ádenecký 
vek. Zo záložky sa dočltame, že tu spo
lupraco\llllJ.a aj skladatel ova dcéra Da
nica Suchoňová , •uvedená ako autorka. 

Ak zviížime,-že kniha je adr eso.vaná tlo· 
r asta j,úcemu hudobnému obeéenst vu, tak 
jej obsah vyčerpal vyt~čenú úlohu. Hned 
pri pr vom kontakte s knihou je nápadný 
dobre pľepraco.v.a n ý text , na dôvažok a j 
dobre dávkova·n~ a rozvrhnut~. Na prvý 
pohlad je jasná koncepcia autorov. ic h 
vkus a vážnosť s akou pristupovali k 
práci, čo pokl adám za najcennejšie. Ob
jem Informáci! a predovšetkým n ekom
Pllkovanos ť formuláci i dodáva kni he ply· 
nul~ rytmus a presne to tempo, 1ktoré 
si vyžad uje tento typ l i t eru túry. To, sa· 
mozre)me, s·úvis! so životnou púťou skla· 
datela a zuujlmavosťmni o-kolo .neho, al e 
mohol si, pripusťme, dej aj vymyslieť, 
aby dodal pisanému "dranuttič n.os ť". S 
n!ečim podobn~m sa však v knihe ne
stretneme. Suchoň ~·odá•va pravdivú sku
točnosť a predkl.adá t ext w vše tkou kon· 
zekvenciou. I keď má kniha subjektív•ny 
r áz [ skladater v šak hovor! o sebe a mú 
prátv o ·post av!( seba do centra diania) . 
al e pri čltant sa ostatné o soby a skutoč-

Vo svojej druhej čast i kniha stráca ua 
pl ynulos ti a je zr ejm é, že si to uveclo 
movali aj autori , aspot) úvodný text Du · 
nice SuchQt1ovej to vy jadruje. Publ iká
ciu je v~nk rozh-odne pr l nosom už u 1 
vzhladom k tomu. že li teratúr y tohto 
druhu je velm i málo, čo je ovšem na 
šk odu vecl. Lebo nemožno vi n iť mláclež 
z nezáujmu o hudobnú, resp .. umel eckú 
literat(u·u, lež záujem treba podnecova ( 
dos t a to čným výberom a vydávanlm int f! 
ligentne naplsanej i ite.t·aíúry. Táto pubh 
k<1cia k takej l iteratúre rozhodne patri. 

Publ ikáclél sa vy značuje aj pútnvým 
vzh l adom. Sty iizova.né ornamenty sil 
umelecky ve lmi vkusné. fotografický m.t 
teriá l je Informatívny. Výhrada by SH 

dala vzniesf l en voči Sj)ôsobu v ysádza · 
nla textu pod fotograf ickými pr l lohami 
-- text je neprehfadný a často splývavý. 

INGEBORG SiSKOV A 



K chilrak!eri~tikn ~Hišho vý 
voja po fP.hruári Hl48 p<~ trr 
r9ch le dobu·dovúvanic hudob
nýC·h inš.t!túr.ii, ktoré bol i po· 
trebné k plnému r ozvoju slo· 
venskej hudobnej .kultúry v 
podmien.kar.h budovuniu a roz. 
vojit socialisrickej ~poločnosti. 
V wku 1949 vznikli Sl ovens.kit 
filharmón iu, Vysoká šk ola m ú· 
zlckých umeni, SĽUK a L·účnica, 
r. 1951 Vojenský umelecký sť.i· 
bor kapitána Jána Nál~p.ku, spe
voherný súbor Divadl<t ]onášn 
Záborského v Prešove, a napo· 
kon aj ústav 1JUdobnej vedy v 
bývalej Slovenskaj ft.kadémli 
vted a umeni. V priBbehu 50. 
rokov to boli eš te dalšie inšti· 
túcie - z nich treba spomenúť 
vznik Slovenského hudobného 
fondu [1954 1 a založenie Op(~ry 
Divadla )o-zeftl Gregoru-Taj()v· 
ského v Bansk ej Bystrici 
[1959). Proces cfalšej inštitp 
clonálnej výstavby slovem;k ej 
hudobnej ·kultúry •pokračoval ,oj 
v 60. a 70. rokoch, ale skutoč· 
ná explózia vzniku nových usta 
novizní siahu be?.pt·os.tredne do 
prvých rokov nášho pofe·bľuá
rového vývoja. 

ústav hudobne·j vedy bo.l zrin· 
dený príslušnou 'komisiou pri 
Zbore povet·enfkov n ·za·ČU•l pô
sobiť dl'íom l. septembr a 1951. 
Nadväzoval na staršie tenden
cie za·loži( muzbkologické pra · 
covisko v bývalej SAVU ( v ro
koch 1943-1ti v nej pracoval je 
den muzikológ) a na Štátny 
ústuv pre slovenskú Y.udov'C1 ple· 
sieit. V bývalej SAVU miesto 
muzikológu r. 1946 zan iklo. pri
šlo k 5-ročne j prestávke a pre-
1o nemo~no hovoriť o kontinu• · 
te s no.voZI'iadeným ústavom 
hudobnej vedy. Stútny ústav pre 
~lo.vens•kú ludovú piese!t neb.o.l 
prucoviskom, skôr ·s·P..Oikom pre 
podporu zbierania a vydáovania 
sluvenských ľudových piesni. 
jeho medzivo jnové pôsobenie 

'bolo prerušené dr uhou sveto
vou vujnou. P.oč <• s . te·jt.o doby 
sa stratila podstätnú časf 
zbierok sloven~kých ludovýe.h 
'Piesní E. Jan•kovcu, E. 1-lii ht a 
niektorých clal šich zberutero-v. 

ústav hlldt>bnej vedy vzni.k,ol 
?.il ~itutlcit~. k oď obnovená pc · 
dugog ickli činn os ť ·v Seminári 
hudo!J.nej vedy l od r . 1946) zu · 
čulu pi'Uclu kovnť prvých abso·l
vcntov. Nc1 začiatk u v i1om pra · 
COVUII ibu truja priiCOVn íci. )C· 
ho prvý tn r iuclitel om sa stal 
dr. Zdenko Nováček. S p•·ud
vo]n.ovou muzikologickou Pľú · 
cou bol• prorusuné kon tll k ty . 
Chýba li zákludné dokument u(;. 
né fondy nevyhnutné pre zu 
č.o tl e sústavnuj vcduckej práce 
.v oblasti výskumu dejín sl oven
ske·) hudby. V knižn ici SeminA 
ru pre hudobnú vedu je z v o.i· 
nových rukov veľkú medzera v 
<tkvizlci l novej muzikologickej 
litemtúry. Hudobm1 veda v mP. · 
dzivojno.vom období sa u ntís 
kryla s llltdobnohistorickým po· 
i\atlm tejto d iscipllny. Hudoh· 
O(l [o! kloris tiiiCI Sil nachiÍdZUlil 
v <J.komsi annutér sko·zbnrntol' · 
skom štácl!u. Nové spo ločens.ké 
zriadenie stavalo nás pred no · 
vé úi'Ohy súvisiace s celkovym 
rozvojom hudobnc•j kultúr y v 
podmien~wch · budo-van io soc ia
·l.istir..kej spoločnosti. Otázky es
tetiky. hudobne i t eóriu, hudob · 
nej psychológie. soc iológie a 
iných disciplfn - to boli ob· 
!asti. pre ktoré vtedajší spO· 
~ob vyučovaniu hudobnej vedy 
wlastnc an i neposk ytoval po· 
t rehnú pi'Ípravu u et•udlciu. 

Po uzáko.nen l Slovenske j aka
(](!mle vied r. 1!l53 si.l začal 
ústav intnnzivne kúclrovo dobu · 
do1•ávuť mladým i absolven.tmi 
vysokých ~kôl. ktor í nastupova
li do .vedeck()j p rčice bez skú· 
senosti, p retožo n ~bo lo an.i star
~ich vedec.kých pt·ocovnf.kov. 
Pm.L Ko·nštantín Hudec umre•l 
r. 195'·2. Pror. j ozef Kr(~sánek 
pusobil vtedy na FFUK uko 
<lsistent. od r . 1953 dlhé roky 
o·kO doc-ent u pro f esorom .~u 
still o·ve!n neskor. Prof. Oto Fe. 
1·enczy po·sobil na VSMU od. jej 
zro·du o v'1'n stne ai o n sa vtedy 
,poč ítal medzi mladých pracov_
nlkov. ústa v si musel vytvonf 
'POnajprv .vlnst.nú koncepciu čt 
pracovný progrum , 'k torý by 
smeroval 1k :<~vládnutiu zá•kla tl · 
o ý ch úloh vyplýva júcich zo so 
dal!stickej prHstavby sp·o loč 
nosti a s (•OU súvisiace i pľe · 

many v oblasti h.udobnej kul· 
~úry. Na riešenie týchto úlo 'h 
'bolo treba pri.pr.wH celý pru
co.vný kolektív po ideovej i me
todickej stránke, hrada( nové 
formy timovej spo lupráct~. Bolo 
nutné vytvorit základné pod
mle.ruky pre rozsíah.1u dnkume.n
tačnú prácu hudobn.ohistorick.ú . 
etnomuzikologlckú i q)rľ. doku· 
montáciu súčasného .hudobného 
7.ivotu, precl·ov~et'kým hudobnet 

Z rokovania vedenia sekl:ie hudobnej vedy UVU SAV . z rav11 : 
dr. Oskár Elschek. d .r . Richard Rybal'ič, CSc., vedííci 11ekci.e do.~. 
dr. Ladi.slav Burlas. CSc. a tajolllník sekcie Gustáv Krnjuiak. 

30 ROKOV 
MUZIKOLOGICKÉHO 
PRACOVISKA V SAV 

Dr. Alica Elscheková., CSc .• a dr. Oskár Elscbek, vcdút:i prat:0\1 · 
níci e•tnomuzikologického oddelenia. Snímky : Tihor s:wl>o 

tvorby. Budovanie ústavu j1olu 
sťažene ešte tým, že v prvurn 
d~:~aťročf svojej existencii~ hol 
jed i ným .komplexným nlu~ilw.lo
gickým prucovis.kotu v Cl:i:;R, v 
dôsledku čoho nebolo donu'l· 
cich skúsoností pr.i vyl vál'iJ ll f 
organ izačných i ved nck o-nHHo 
dickýc h predpok l adov prr:: bu
dovanie prucoviska podoll,nélto 
cl r uhu. V priebeh u p.rvého df•· 
:;aťr.o čia stú pol počnt pracovn i 
kov· z 5 na 11. Pod ľa doktnnetl· 
tov ZIIChovuných v (lstnvnom 
archíve mul proces d olntdovú 
vaniil ústuvu pok račova( lak , že 
začiatk0111 80. rok ov mal ma t' 
ústav tzv. plný počet praco·vní 
kov, ktorý predpokladal 15 pra · 
covnl.kov pre výskum tl•!j fn hud 
by, 15 pre P.t•numuzikologic.ký 
výskum a 10 pro problematiku 
súčasn~i hud by. Dnešný pol:et 
19 p•·ucovnfkov stal sa ted tl tor 
zom pôvodného zámeru a túto 
skuto·č nost' pôso.I.Jl lJnl i t ujúcitn 
spôsobom na C(!Jkovú pr a<:oVJtl• 
a v}•sk11mnú kapacitu pritcovís· 
ka. ústav huclob.nej vHtl y t.vortli 
tri oddelen ili l teóri a súčasne j 
hudby, hudobná h1stórw. etnu· 
muzi kológ iu ] . V prvých r o.koch 
formovania Pl'•acovi s•ku bola 
ústuvu nápumocnči vedecká ra 
da v zložení: prof. dr. jozef 
Kresánek, p.rof. dr. Antonín 
Sychra. pror. Eugen Suchoi1. 
p rot:. j án Strelec , prof. dr. Oto 
Feren czy a niekto rí internl pra· 
covníci. 

Ak máme po od stupu c hurak·· 
terizovuť profiláciu Ú5ta vu hn· 
dobneľ vody. trlólba ·ko.nstutoväf. 
že ten to su utváral podfn kon 
cepcw. ktorá 5a st.aln v pr iebe· 
hu 50. rokov v muzikológii roz . 
hodu jíteou : 5Ústrcd il su n<J ce
lostný výs'kurn hudobne.; kul 
túry. Skúmal hud bu ako pnl· 
ja.v sociúlne podmienený čl tu 
tuk v podobe umelej, ako i lu
do-v~ j hudby . venoval SN vý
skumom hudobn ýc h žánt'Oll" v 
jednotliv ých h istoriek ých obdu· 
biach. zameral su .n;J t eor et ie· 
ké u metodologické p.r eprucova
nie hutlobnBij .vedy 1. rôznych 
aspekto·v výskumu hudby u l>Ú· 
stredil sa - podfu svo jich mož
ností ·- na oblasti v hudobnej 
vede dovtedy zanedbiívané. Už 
v prvom d!isaťt·o.čl prevlúdala 
pozornos ť smerom k .- tlejinlllp 
slovenskej hudby, súčasnej hl\ · 
dobnoteorettckej problc~rnat f \w 
a k výskumu rudovej hudby. Vý
skum d ejín h ud.by bol <Io vzni
ku Ostnvu v!lc:ou ind[viduúloe:j 

lwunstiky. T•m•<- isto u systtl · 
matické n t ímové preskúmanie 
hudobných pam ia.lok na Sľo 
vcnsku. Medzi k onkrétno obJa .. 
vy putri vdký počet llllckl b·ných 
pututiltOi{ z olJdobia k l asicizmu. 
Heunstiku, súpisové pr áce u 
dokumentáciU, mikrof i lmovunl1'!, 
výskum sl ovacík v zahrantc! 
hol i nlnivi1y, kturé c harak teri 
zujú pr ácu Íl sta vu v SO. I'Okuch 
či Ž clo ·polovice tiO. rokov. Pn 
vznll\ll l·!ucioiJné lHJ ocl cle lnnlil 
Slovenské ho ní1rodného mú·wA 
hola oblasť súpisových n doku · 
mentai:ných pr<íc {l!:il m itovanft 
na wto novozri ilrl !:n t! pracovis
ko. Výsl<lllll rud(IVI!j hudby Sil 

oprel o analyl ické a st: il sti 1 
expurimentil lno-a.kust ic.ké me
tódy. Okn:rn obla:;ti ľudove j 
piesne ruzs íril s11 výskum i na 
ludové hudohné ni1st1'0 ju. na in
~trumen t l'llnu hudbu il na väz
hu hu·clhy s lii iH!čným. ''(;sp. 
iným pohyhovým pr·ojuvom . Ľu .. 
duvé hudobné n(IStro je boli v 
minulosti predmetom etnogra
f ického výskumu a nazet·••lo sa 
IHI ne ako n a výr'obok llmot·ueJ 
kultúry bez sk•úmania stránoky 
akusti ckui a hu clobno -funkčn J:Jj. 

Tretia sfúra, zúu j t:m o súčas · 
nu slovenskú hudobnú tvorbu u 
hu·dobnú Iw l túru, sa rozví ja la 
t•ož od začiatku exis tencie ústa
vu. Hudobnú veda. ak má pl niť 
11 1 v te-j to oh lusti culos poločen 
ské záujmy, nuslll il! st;H pod 
o(lt lu kom rôznych slnrpinovýe h 
a i ndivldu;í!nyr: h :1.1íujmnv. mus! 
s1 udrži;n•;Jť svoju Slivernmtu 
a nemala by sa dO~l<ivať pod 
morálny nállwk róznych kom· 
pozičných techn ik 11 o.;ystémov. 
Ma.la by sa u.silO>vaf o kritický 
llia l6g s hudobnou tvor bou. kon
t:Brt.ným uriLenim , prácou hli· 
dobných in šli ! úci i .. ktoré šfri·n 
súčasnú hu·dbu 11 nnpo•kon aj s 
oheccnstvom. Jedným z typ lc 
rk9ch ncgJtívnyeh jaV(}V je tzv. 
.. montulitn roku nultého" , t.J. 
·tJ(tzia umelc a. že to, čo sa dia · 
lo pred jc~ho vs!llpom do hu
do,bnej tvorby, je zHncdb<ttefnft 
ničomnosť a žn skutočná hist6· 
Tia začlna len jeho vstupom do 
hudobného d iania. N ie menej 
nebezpečnou je il i n·bsolutizácia 
'tr~tdi č n ých hodnot v súčasnei 
tvorbe, .uk to m;i by( zbraií pro· 
ti i novačným WTHl unctiim v 
tvorbe. v pri·ehehu pôsobenia 
úst.av•u boli preja·vené určité 
známk y netrpezlivosti, že ,.hu
dobná veda v S.AV je odtr hnu· 
ti\ oo ži vota\ že sa nev enuJe 

dostatočne súčasným prebili· 
nwm hudby, najmä súčasnej ltu
dobnej tvo.J'be. To už boJu v 
dobe . .kedy pracov isko produ· 
kovulu n.iekc)tko desia tok hu
dobných kr iti:k il public'istic · 
kých príspevkov ročne -- 11 co 
zväčša ako prácu mtvyše. po · 
pri plnunl vllč~fch úloh, a·ko SľL 
n apr. monogr afi u o síJčusných 
s lovenských SJk ladu teloc.:h. Slo· 
I!CNtskil muz ikológia nemohla 
pred dvoma desaťročiami plniť 
voči súčasne j hudo-bnej kultúre 
všetky svoje úlohy, pretože p ri· 
stup k pr.oblemattke súčasnej 

hudby su vi.uže .na aktívne roz· 
prucovunle viacerých re l.evn·nt 
ných d isc ipHn. Hudobná te6J'ia 
zo staticke.j náukovej a pr.opu· 
deutickej d isciplfny sa potrebo
v~lél preorientovat nu discLpli 
nu vedeck ú, s vypraco.vanfm 
udekvátnych élnalytických éJ 

hodno.t iacich metód.· Bol·o tre· 
ha integľov~ť poznu tky hudob 
noo-teore!'lcké s esteti kou h.ud
by, ktorá by sa i na·k vznášulu 
Jen v určlte j špekulatívnej ro
v i.ne, keby •nebola pre.pojen'á n11 
konkrétne poznat ky hudobno
teoretickej 1111alýzy. Ku komple 
xu t ých to p r oblémov patt' i<t a j 
ur•čité hudobn:osociologické us
pekty o kuJ.túrnopoliti<:ké po· 
hlady. Je iné vykazovať usilov
nosť v infoľmaHvnej publicis
t i ke a iné riešiť na nál e.žite j 
odbornej a ideove j úrovni o.k · 
t u;í lne otázky . hodnoteniu sítČIJS · 
nej tvo r by n ce lého hudobné ho 
umeniu, otázlw diagnózy zú · 
sadných problémov ·vo vztuhu 
k súčasnému i perspektívnemu 
lwdohnému d ian i u. účasť p••a
cnvníkov ústavu hudobnej ve 
dy a teraz sekcie hu:dolmej ve
dy Umenovedného ít~lnvu nu 
public istikB 60. a 70. rokov zna · 
menujú podiHI na odbornom 
sk vn l it!wv.anl i na ideovopoli
tickej vyhl'anenosti v oblasti 
ccór ie súčasnej h udby a hu 
dobnokril i C'kBj praxi. Je však 
1ste. že v tom to smet'H rm\ hu· 
dobnit ve"la ešte stá l e aj pod lž· 
nvsti. Tn~ba povedéli, ŽH naš•• 
muzikológiu si len .,zn , pacho· 
du" vyjusiíovula m etod ické i 
politicko-ideové postoje v du ncj 
p1·o.blemat i ke, i bu postupn(~ prfl 
hlbovala spo j tmie teór ie SO SÍl· 
časnou spoločenskou pruxuu. 
Nu v lastných chybách S<l p.o· 
učila. žn prf:n(thlené výrnky, pn 
vrchnosť a nutlbi eh.mw ~ndi · 

víd.uá l nym záujmom nepľ lspie · 
vu z d lh·odobého hľad isk u an• 
h.udobnénru umeniu, ani hucl()b· 
nej v ~! de a. sumozrcjnw. un i 
spoločnosti. Aj keď sn to wku · 
demického pr·ucovisku týka ibu 
sčasti, slovenskÍ! hudobnokri
tickti publicistik u do u t•č l tej 

mier y zuslnhol tuk vplyv tra · 
d ici.oiw l istlckv or ientovlľnéhu 
akacl!m1izmu , · ako i unáhlené 
nacthoclnor.ovan le ·postweber 
•novských smeľ·OV a ich hodno · 
tová absolut izáciu. To su pre
javilo <lj v nl!lproporčnej a jed
nostrannej koncepci i Smo.l enic
kých seminárov pre novú hUll 
bu v prieh~hu 60. ·roko.v . A h oci 
sa tak stn lo, uj tuk vznirkilla 
nespoko,jnosť, že je to voči .,no
vej" hudbe všetko málo: Jadro 
pozitívnych výsledkov v oblns· 
11 bádania o súčasnej hud bf! 
treba v i clie( v súvislom sledo· 
vaní súčasm:j opennej tvot·by. 
v pt•f•cach zaobera júc ich s·u v ý· 
vinom operety n muzikúlu, v 
monografiách o nli t'Odnýr.h u 
melcoch Alexandrovi Moyzesu 
v i n Eugenovi SuchoľH).Vi ( Sp(l· 
l uautorstvo pracovn lku nCišho 
ústavu ). štúd tli ch o urpernej 
tvorbe n{ll'·odného umelcu J[uH1 
Cikkera, v knihúch Hudobnii 
história ,; súčasnosť, Teória fil. 
rnove j tvot·by, v zborníku Ka 
pito l y o sí1čusne j h udbe 11 vo 
vel'kom množstve refP.I'<ítov m• 
rôznych v_ecleck ých a odobor · 
n9ch potlu)-ll t i ach, v prednl\š· 
kovej tli tmostl o s í1č as n e•j hud
be. v televfznych a rozhlaso· 
v9r:h ~elí•c ič\ch , v expertfznycl\ 
JJrácoch. lektorátoch u v d'.i l · 
šfch fonnflch pre pojenia veduc · 
kého bádania s praxou. . 

!' r i prehlad\~ výs l·ed.kov l·Ubi · 
luj llceho prncovisku treba U · 

v ins f: u 1 pt·;lce n hudo-bnej es
tetilke 18. 11 19. storoč'ia s ak
centom nu progresívne hudob· 
ooestetlcké názory, b J práce z 
lldboru t eór ie a systemati ky s(l 
ťasnej hudrobnnj vedy, c l št ú 
!die zaciele.né 11ta oQplikáctu k ul 
túrnosoc'lo loglckých poh!adov 11 
Hmpirlckých metód pl'l v9sku· 
me súčasnej ruudobnej k ultú· 
tY. d) vo výskume s.taršlch i 
novšleh hudobnohistor.ických. 
pamiatok a vo vznik,u špeclál

·llYCh monograflckých štúdi! , e J 
vo vytvot•enr synte.tických De· 
1fn slov el)skej hudby [ 1957) u 
v troJnásobnom vz.n!ku k rnt
šfch pre-hladných 'Prác z dej(n 
slovenskej hud·by, vo vytvoreni 

p•·udpokladov pre vz.n ik druhe j 
sy·ntézy dejtn sl.ovenskej hudby, 
k torá vstupuju do ""~~ lednej 
realizačnej fázy, f) vo vzniku 
gramop lHtiíových an t o lógii z. 
hudobných diel l ti. - 18. storo
č iu u ľudovej hudu·bOf}j tréldi 
cle, g 1 11 intenzívnom regionál 
nom výskume slovenských lu · 
d.ových p iesn i. nástrojov, 1nuzík 
a ludových .tancov ~ využi tim 
moder.ne) zvukovej a f! l moV!)j 
dokumentač.ne j tec.bn t.ky, hl VO' 

vzniku nových analyt ických, 
klasifi kačných u typolog ickýc li 
p (}st upov pri interpretácii h~
dovej hudobnej .tTad!cie, i l vo 
vzn iku syn te tickýc h i či astku· 
vých priic z oht.as ti etno:rnuzírkn 
l ógi(~ uverejiJOVaných doma i V· 

zahrunlčf. i 1 .vo vzn iku pnie <l, 
clejinách e~rópskelw ~1ot·opisu , 
v reedíci i ::ilovenských s.pev·ov. 
vo vydávaní zbinrky s l·oven
s·kých lud ov$icll p ir.snl Bélu 
B<Jrtóku u L 

Spom!nuné metodol ogick(l 11. 

mat€riíHo.vé pníce sa monli u
skutočniť nu žia dúc~Jj odhornei 
a Ideovej úrovni vďn ka inten· 
zlvnej spol uprác i su svetovýin 
bádanhn 11 nujm!! v pra covne; 
koordinítci i s hudobnými ved
ca mi socinlistických kraj ín. V, 
tomto smer e treba spome!llH 
pracovné projekt y v oblasti vý 
skumu európskej ludovc1 hud
by, v t•ámc i ktor ých su ziska! 
rozhodu}úci vp lyv na Medzinú· 
rod·nú radu pre trad ičnú htHJ , 
bu (I CTMI . V tejto [n·ga.nizáci i 
vedc i socialist ických k rajín vH
dú prácu v št yroch ~tudl jný ch 
s:kup inách pri celkovum p<~čte 
piatich študijných sk upín. Nu 
tejto sku toč nosti má našn pľa 
covlsko nemalý podl<:l. 

Vzhladom JHI to, ~~H Sil V úS ill 
ve pJ·ac.o-välo na v iacerých filo 
zoficko-metodologických prot> 
lémoch ä na urč itr.j resyslemi 
zácii hudobnej vedy, hladflli sa 
podnety z marxistickHj hudob 
nej vedy :;oda lis t ickýc h .~tá t~lV . 
na jmä ZSSR a z progrBsl v.uyc: h 
prác zápndne j hudobn ej vedy . 
Hudoh.ná veda sa v posledných 
de.safročiach nacháclzu vo v ý 
t·aznom mntodic.kom 11 ideolo 
g ickom pohybe. Naši pracovní 
c i aktrvne prispi nva l! k tomu 
to tnmclu v nímc i semi nnrov o 
tnarxist!ckej hudobnuj vode <l 
to v !' . l963 v Prahe, 1955 v 
Mos.kve, 19Bti v Ber lfne, kton! 
org·nnizova Li predst avHH.liH hU · 
dobnoj vedy v socw llst i ckýt:h 
štátoch. · 

Od l. augusta l97:J ú stav hli · 
dobnej vedy bo l vč l e n ený ak u 
sekciu hudobne·j vedy do .novo· 
zriudenéll'O Umen ovedného Ll 
stavu SAV. Ak n.aznráme na tú· 
to s.kuročnosť pn určitom č<• 
sovom odstupe, treba .konštuto 
v a f, že prBcovnú kontinu t\11 s 
býva l ým ústavom hud.obnnj VH 

dy osta l·i.l zaC'ti'OVíHliÍ 11 zúklatl 
ná orhmtácia nwzJkolog ickéhu 
pracoviska sa nadulej orgHnic> 
ky r ozvíju lu. Zučall sa nuvyše 
pr"ce nu sy~té move j lnterpretú · 
cii teór if) hud by íl v ·Ob lasti teó
r ie hudobnej .ko mun ikác.ie. 
Vzn'ikli heslči z lex ikálnej o-b · 
!asti .,hudb<•" pt·e Ency·klo-pé
diu Slovenska. V súčasnost i 
štartujú práce na komplexnow 
výskume clojín slovensk e j hud 
hy soc ialisticke j epoc hy. Ak 
uv u žu jeme o re.u lizácil zúvu rov 
XVI. z jnzdu KSC n zju7.du KSS, 
jnvin so nám alktuil lne úlohy 
nielen v .internej .pracovne-j ná 
plni, ule i v ·obl ast i spoluprú 
ce s ostatnými muzikologický· 
m i, výskumnými i pe.dagogit; 
k ými pracoviskt~ mi a to tak v 
prfpruve ml adýc h v edBc k ýcli 
prucovnfkov, a.ko i v l'iešun i 
spoločensky aktuálnych úloh 
integrovuných ·úsi lím 11 opt·ima
lizáciou st r atégie vedecke·j prá · 
ce , orientácio.u sil na .kl ítčovú 
úlohu - za·bezpečova ť vyššiu 
efektlvnost slovenske! mu!l.i kO· 
lógle. Naše prAcovisko bude 
musie( v budúcnost i pr ichádzot 
aj v tomto smere s .novO<u in i· 
ciatl vou u .oper ntf·vnou pružnos 
ťou . N.emôžu chýbať ani i ntcn· 
zlvnejšie kontakty s čeS!kou mu· 
•t.i.kolôgiou a prehlbovunie s.po· 
lupráce, u t o aj v zahrunične i 
r adílícii. 

Tr idsnť rokov muzlko·logické
llo pracovisku v SAV je zhodou 
oko l.noQSt l aj bila·nciou 30-ročne f 
práce jednej genet·ácie., ktorá' 
l l.k cJ ·Č·erstv! absolventi začula 
pr ácu temer .,na zeJ.ene·j J·úke" , 
IJ ktorí! dnes vlastn e pracuje v 
záven'!"Čných piatich až desia
lieh rokoch svojho prod uk tíV· 
neho veku. GenBračná obmena 
hud e v slovenskej m.uzikolôgft 
domln<~ ntnou črtou míšho sto
roč .l tl. Sme povi nní sa staruf o 
to, nby .nástup nových generá·
cií hol čo najorgunir. kn jšl n aby
srne zabezpeč ili ďalši rozvo j na-
~ej muzi~ológ ie. · 

LADISLAV BUILAS 

... 



SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

17. a 18, XII. 1981 

Dvrojlc,a týc:hto koncertov odznela 1V rámci Ceskosloven
ske·j hU:do,bnej ~atvy, pričom sa zohiadn!l1 tri vý,ročla: 
75. narod,niny zaslti.fllého umelca Ľudorvita Ra.jtera, kto· 
rého vedenie SF po.verllo dirigovimfm programu tohto 
podujatia, rov.naké narodeniny n6rodného urmelca Ale· 

. xandra Moyzesa (piesňový cyklus V jeseni) a vlaňajlle 
centená-rium Bélu Bart6ka (Can.tata profana) . Osta.tok 
ve.čara .vy.pl.nill skladby autorov obzvlášť bl!Zikych dol_rl· . 
genrtovmu umeleckému naturelu - W. A. Moza.r.t (Sym
f6nia C dur, KZ 338) a J. Brahma ( Vari6cie na tému 
Josepha Haydna, op. 5&/a). · 

P.odanie Moza.rto.vej symfónie vymačovalo sa typický
ml črta<ml Rajterovho dirigentského rukoplrsu - elegant
nou lahkosfou, zvukovou kult!Novanosf_ou a krehlrou ci
tovou ú:pr.!.mnosfou. Bolo možno pootrehnlíf, že lrnterpre
tačné parametre v tomto diele holi doslova Ideálne. 
Toto konštatova nie týk.a sa správnej volby základného 
tempa a jeho cltllvé·ho agoglckého ·Vlnenla, dáovkovanla 
amplltlídy dynamického rozsahu, vZájOrtnného pomeru 
hlasov i mpdelovanla tematických nás.tupov v PTisluš
ných nástrojových skUJpinách. 

Ra·jterova snaha o rovnováhu s fllozofiCiko-medl ttatlv
IDYm pod.t·extom dominovrala aj prL koncepc.ti Brahrm~o
vých Variácii na tému J. Haydna. Samotný formový 
charakte·r variácii i ich romantický štýl vy~adujlí vša·k 
súča,sne •viac pátosu, i•skri·vosti, vzruchu - vý:razne•jšte 
odl!šenle nálad. Dielo vyznelo predovšetkým a.ko silwelá 
'Vizl•tka technickej rvyspeilosti orC·h·estra: 

Sól!st·ka o.pe•ry SND Marta Nitranová dostala prlležitosf 
prezentcwaf s.vo.je spevácke kvality .podanfm sólového 
pal'tu skladby V jeseni, piesňového cyklu, op. 56 pre 
soprán so sprievodom orchesnra na básne Jáma Kostru 
od náTodného umelca A. Moyzesa. Umelkyňa stavala 
svoj prednes predovšetkým na tntenz!vnom altovom pre
žltí sv·ojho partu, no už menej tu bolo cielavedomého 
detailného tormo.vanla tónovo-výrazových nuáns. 

Aik sme vyjadrili Istú nespokojnosť nad nie práve 
vh·odnou drama~urgiou i 6.rovňou nedávneho naštudo
vania Cherublnlho Rekvi-em ·pri .prllež.itosti jub!lea Slo
venského filharmonického zboru (H2, č. 2 l zaradenie 
Bamókovej skladby Cantata profa·na (Deväť čarO'V-nýc ·h 
jeleňov) pre teno1r, barytón, miešaný zbor a orchester 
-pokladáme z.a šťastne.jš1 dramaturgický krok ·k .prezentá· 
eli možnosti telesa. K tomuto ko:nštatova:nlu nezvádzo 
azda Iba št9lová provenlencta skladby (ktorá je, medzi
Iným, jedným z pWe.rov hudby 20. storočia), ale lnter
pretlačný priesto-r, aký .vdaka vyspelému kompoztčnému 
majstwvstvu poskytla .na demonštrovanie vyso•kých tech
nlclkých l výrazových parame~rov prvému slovenskému 
zborovému telesu. Výl!'a zové kontrasty - ly•rd.ka, drama
tiCký vzruc h, epic·ké l komentujúce úseky, hymnický 
pátos, bo•haté dynamické tieňovanie i celkové vyznenie 
ovefa šťastnejšie a výstižnejšie odhalili kv<~ llty práce 
zpo·r!Jla·js,tra_ Pa;!.la ~_axu .. .. ~í!JD.9t.né!Jo , t.~lesa a nie ~ PC!,~
lednom rade i konce-pcie dirigenta. Na presvedčlvom 'VY
znen! ka•ntáty, k>toré presahovB'lo bežný ~tandard pri 
uvádzanl vokál·no-lnštrumentálnej Ltteratúry, pod~efall 
sa •Bj vynikajúci mlad! mada!'Sk! sólisti _..: tenorlstfl 
Csaba Réti a barytonista József Gregor. úroveň n.aštu
dovrunla, líčLnnosf koncepcie, sympatické úsilie celého 
aparátu účlnl<ujúclch - vč1tane pohotového o ·rchestra -
predstavovalo dllstojiilú bod.ku za ' V"laňajšlmi b'artókov
skýml oslava.ffi/1. 

7. a 8. I. 1982 

P.r.vá dv~jica konce.rtov SF v núvom ·kalendárnom 
roku arko by dokumentovala už prvé výsledky novej 
etrupy, do ktorej naše prvé orchestrál·ne t•eleso vstúpHo 
vdaka spolupráci s dirigentom Liborom Palkom. Stra
vinskéhro Symfónie pre dychové nástroje na pa;mlatku 
•Clauda Debussyho, uvedené v súvislosti s tohtoročným 
Stravinské-ho centenárlom, predstavovali nielen význam
né oboharte.nle kmeňového repertoá.ru , ale a·j p•rolekopnlc
.ky umeleciký čln. Skupina dychov SF dostala tu vzácnu 
prlležltorsf ·vystúpiť atko samostatná zložka. jednou z 
prednosti Pešk(}vho prlst-upu k práci je sch"opnosf bur
covať, podneCOVIat i provokovať ambiclozltu hráčov l 
celých .nástrojových skupin. V pr!pade Strav.lns!<ého 
táto dl•nlgentova črta i jeho vlastná PTáca priniesli v tech
nloky nesporne velmi ná~očnej skladbe k.rásny lnte.r
ipretačný výsledok. Obdivovali sme výsledky mil'a•včej 
cizelérskej práce dirigenta pr ejavujlíce·j sa v lmpoou
júclch technických parametroch - v ladenl, v homoge
nite, ·ha•rmónLI a na ich základe aj v tvare cel·kove) 
koncepcie. Slklad.a telova motivická práca, polyfo.lll!cké ve
denie hlasov, a•ko 1 cha·rakter jednotlivých nál'ado.vých 
.úsekov boli pl1iam strhujúc<J modelava·né. Veil'tme, že táto 
práca prinesie bohaté a šťav.nttté ovocie v zreteľnom 
slwalitnenl dychove·j 5\kupiny Qrchestr.a a pTe•jav! su 
pr.! lnterp·retácli uj dalšlch sklad·ieb. 

Ak 1sme vyjadrlill uznanie ·nad zvlá'dnu.Um úvodnej 
s.kladby, prie21račnosf a štýlo·vá náročnosť Mozártovej • 
Symf6nle D dur, KZ '504 - "Pral!skej", a·koby po-tvrdzo
vala fak't, že Pešek časO'Vý limit sk9šok vyčer.pal pre
dovšetkým na prácu •so St.ravLnským. Menši:a pohotovosť 
hráčov vo vs tupnom Adagiu, ale aj vo finálnom Preste, 
a menšie nepresnosM v súbore •nepôsobili ·Všalk natolk<> 
rušl'Vo ani na poslucháča ani na orchester, aby stihli 
podstatne:}šle narušiť Peškovu 'koncepciu. Dominovala 
v nej žlvosf, v.rúcnosť, pôvab, v-otba sýte-jš!ch o·dtlenkov 
dynamickej ·palety: 

Koncert pre klavfr, husle, violoni!elo a orchester C dur, 
op. 55 L. van Beethovena prtnáša Tad štýlO'Vých i :kcm
cepčných .problémov. Na tomto k.oncerte odzn'ťllo toto 
dielo •azda najlepšie v celej doterajšej histórii SF. Pod 
ta.ktoVIkou L. Peška sa na strhujúcom predrvedenl t·roj
koncentu ·vefkou mierou spolwpodlelal predovšetkým •kO· 
mor.ný s\1bor Trio di Mllano v zkllenl: Bruno Canlno 
(kla-vfr), Angelo · Stefanato (husle) a Rocco FiUppinl 
( Yioloni!elo ). úzkrostJ.Iv1 pedant mož,no by naš.!el pod 
mlk;roskopom dľOibné in.tonačné .kazy, no výrazná tvo
rlvá, posl•ucháča pr11a.m elelktr1Zu}\1ca 1skr•a, vyspelá kul· 
tlvovanosf, vr\1cno.sf, plastika, ·imponujl1ce spe'k1Jrum rvý· 
razových odtlernkov a1ko 1 znamenitá, prJam lde4_lina spo· 
lupráca všetkých hráčov s dirigentom, mail zá~luhu • 
na fasolnuj(lcom Ciči·n•ku a zaslúžených ováciách olbecan
stva. VLADIMIR. CIZIK 

Osobnost, na ktorú sa nezabudne 
Clivo a smutno mi je pri p!s.anl 

týchto niekofko spomlenkovtcl} 
rlad.kov na Simona Jurovského, ta
lentovaného skladatela, významné
ho člnitera nášho ·kul.túrneho ži· 
vota, -predobrého človeka jemnej, 
čistej až detskej duše, rozšafnej 
kamarátSkej povahy. So Simonom 
Jurovským ma dlhé roky spájalo, 
spo.Ju s Andr~jom Očenášom, 
líprlmné ·priatel·stvo 'l s·poločná tvo
rivá práca. Ťa~ké a zodpovedné 
úlohy, pr'ed ktoré nás postavila 
povojnová doba, ešte viac upe·V· 
nlll naše prlate.Ystvo, prinášali no
vé sHy, ale i šťastné chvHe, k·ed 
sa dielo vý·stavby našej soclallstlc· 
kej vlasti i novej slovenskej hud
by darilo a podnietilo vznik mno· 
hých hodnotných hudobných diel, 
ospev.ujúcich našu súčasnosť, bu
dovatefské nadšenie l celkový pre
rod našej spoločnosti. Svoj podiel 
na ·tejto ušlacht~lej práci splnil 
Simon Jurovský a ko skladater, or· 
ganizátor, kultúrny dejatel vrcho
vatou mderou. Po tieto dni by sa 
bol dožil sedemdesi-atin. Aká ne
smierna škoda pre národ, pre na· 
šu socialistickú spoločnost, že odi
šiel predčasne, že neuzavrel svoje 
vý·znamné skladatefské dielo, že 
.nemohol dale·j pomáhať mladej 
slovenskej hudbe a celej n aše'j kul
tlíre pri plnen! jej str.ate•gických 
umeleckých c.ie·lov. 

Simon JurOIVský s Dezider()m KardrtJiom pri oslave svojich päťdesiatin 
na Zväze slovenských skladaterov v r. 19&2. 

Skladatefský od.kaz .Šimona Ju
rovského je bobatý, rozmanitý a 
v niektorých žánroch má zakda
date·fský význam. Jeho klavlr na, 
piesňová a kantát<Jvá tvorba, ko
morné diela, jeho orchestrálne 
skladby ako sú symfonická báseň 
Začatá cesta, symfonické schelľzo 
Radostné súfa~nie, dve symfónie 
(Mierová a Organov á l sú dotk la
dom jeho bohatej invencie, výra2" 
nej slovenskej me l<Jd iky a rytmi
ky a stali sa organickou súčasf.ou 

.novej slovenskej hudo•bnej tvorby. 
Niektoré z nich prenikli l do za
hraničia. Za.kladateľský význam 
má jeho hudba k filmom (Varuj, 
Lf\ZY s·a pohli, P·o·le neorané atd.) 
l hudba rk celovečerném).l baletu 
Rytie·rska balada. V týcht-o die
lach !Vytvoril Jurovský talent·ovanú, 
or.lginálnu hudbu .nevšednej emo
t!vne[ sily. Dosiahol t·ak výrazných 
úspechov a stal sa v týchto hu
dobných ~ánroch priam špecia lis 
tom. 

P.ri prlležibooti jeho ned<Jžltých 
sedemdesiatin je mi clivo, smutno 
mi je. Svoju "začatlí cestu" skla
da tela, ž,ial, ned_okončil. Neúpros
ná smrt vyrvala z našich radov 
talentovaného tvorcu, horúceho 
patriota a internaciona-listu., .pre-

dobrého človeka-humanistu, ne
únavného organizátora ·a verejné
ho činiteľa i úprimného a verné
ho priatera. 

Simonovi Ju!'oVSikému sme zosta· 
ll •veJa dlžnl. Nebol dosiaľ v P:lne! 
šlrtke a na prime.ranej úrovni zhod
notený jeho S'kladate.fský od·kaz, 

' r<Jb! sa p-ramálo pre propagáciu 
jeho hudby. Preto a.pelujem na na
šu hudobnú vedu, teóriu a krltl· 
ku , na inštitúcie propagujúca na
šu hudbu, aby svoju čestnú po· 
vln·nosť voči skladate<Jskému odka
zu Simona Jurovského pl·n.ili a bez. 
odk!adne splnili a postavili mu t ak 
živý, hudbou neustále znf!júcl 
pomnlk, ktorý mu nesporne patrf. 

Nérodný umelet: 
DEZIDE·R KARDOŠ 

K stretnutiu· šéfredaktorov hudobnfch fasopisov a muzikológov 
socialistických kraji~ v Moskve 

Užitočné poznatky 
SúčaSlJá medzinárodná situác.la. 

v ktorej si osobujú• kapltalistiC\ké 
' krajiny ·"pr'ávo určovať smery dal· 
š ieho vývinu 'VO svete, sl vy~adu
te koordinovaný postup socta.Ustic
kých štátov vo všetkých oblastiach. 
Tým, ·pravda, aj v hudo.bnej, kde 
je ešte nemálo ne-doriešených o tá
zok. Jedn{)u z nicb je aj aktuálna 
problematika vývinu s1ičasne1 bud
by a úlohy hudobnej i rostatnej 
tlače, o ktorej relerovati vedáci 
redaktori hudobných časopisov a 
muzikológo.v z desiatich socialls· 
tických krajín na stretnuti v Mos
kve v dňoch 8. a 9. decembra 1981. 
Podujatie pripravil . Zvilz skladate-
1\ov ZSSR a redakcia časopisu So
viets·ka hudba. Stretnutie, ktoré 
viedol léfredakto-r spomfnaného 
časopisu Jurij Semjono;v-ii! Korev, 
otvmil ta.jomník Zvilzu S'kladate
ro:v ZSSR Boris Alexandro<vič Ca l· 
kovskij. Vo svojom prlhovore vy
zdvihol význam a Iioslanie od•bor
ných hudobných časo.plsov l od
borných rubrlk denne j tlače a sr
dečne prlv!tal predstavltelov z 
Bulharska, Rumunska, VIetnamu, 
Mongolska, Kuby, NDR, Maďarska , 
Ceskoslovenska, Sovietskeho zväzu. 

Prvým referujúcim bol vlet.nam
ský muz·ikológ Nguyen Viem, ·kto
rý vo svojom referáte vyzdvihol 
lílohy hudby najmä v tom, aby 
vskutku pravdivo odrážala život 
a slúžila spoločnosti. Zameral ~~ 
na bo1j s bur~oáznyml vplyvmi, 
ktoré orientované na mládež., majú 
odpútavať jej pozornúsť od tvori· 
vého, budovate·fSikéh<J úsilia . Zdô
raznil, že hud()bné umenie mOže 
splňaf svoje poslanie iba vtedy, 
ak bude disponovať rovna·ko vyso· 
kou kvalitou, ak<J ideovou vyspe
losťou. T~eto slová potvrdH aj prt
spevo'k leningradskeJ muzikologlč· 
ky Larisy Daňk11vej, •kto.rá sa za. 
oberala otázkami propagandy so
ci!illstick~ho umenia a kultlíry vO
bec, a to tak v domácich podmlen· 
kach l vo vztahu k západn9m ideo
lógiám. Osobitne vyzdvihla .(!Johu 
a poslanie marxisticko-leninskej 
kr!Uky, •ktorej jednou z .(llo h je 
na .vysokej tirovnl zhodnocovať vý· 
sledky práce soclallstického umel· 
ca, ale l vyvracať faqošnl1 bur· 
žoáznu pr-opagandu. V ZSSR p.rl
klad.ajú hudo~bnej kritike osobitn~ 
význam, čoho dokladom je .['. ka· 
tedra tohto smeru na Ieningrad· 
skom konzerv·atór.iu. 

Zauj!mavt - prtspevok na tému 
rozvoja Judových trad!clt v soc.la· 
llstickom umeni predn,if:isol kyjev· 
ský muzikológ Inn F. J:alenlto. 

Zdôraznil , že ľudové umenie a je
ho tradlcle sú účinným pTo,strled· 

' k.(1m •boja proti nihllistiCiko-pesl· ~ 
mlsHcikým prejavom a poukázal na 
jeho hlboký fudský, kultúrny a fi· · 
lozoflcký zmysel. Zástupca šéf·re
daktol'oél rumunského časo,pisu Mu
zi·ka Geol'giu Draga sa zameral vo 
svojom pr!spevku na · slíčasné I(Ý· 
vlnové tendencie v rumunskej hud
be, na čerpanie z ludo:vých zdro
jov a na velké hudobné •vzory, me
dzi ktorými čestné miesto zaujlma 
G. Enescu, ktorého 100. výročie 
sme si pripomenuli v roku 1981. 
Najviac .pertraktovanou témou bo
la hudobná krit-ik·a - jej posla
n-Ie, vý.znam, podiel na výchove 
tvorcov l prljlmaterov hodnOt. Po
cit nedostatočného up.lati'lov.anlu 
kritiky v podmienkach od bo.rne.j, 
ako i dennej tlače, jej málo účin
né ·využlvanie ,Pre rozvoj spoloč
nosti vyjadrili vo svoj ich pťlspev
koch sovJetsky muzikológ Arnold 
E. Kolotyň, Leon Markiewico~ z 
Poľska, ktorý rozšlril rozmery pô
sobenia kritiky v oblasti hudby 
výrazným spôsobom ·aj na polltlc-
100-ldeologické OV!Plyviíovanie oso:b· 
nosti. Podotkol, že funkcia hudob
nej kritiky, ktorá vzniikla v polo
vlci 18. storočia sa n ezmen.lla, ule 
jej význam stúpol širš!m olkruhom 
prijlmatefov a ich vyššou vzdela
nosťou. Tejto prob'lematike veno
vala pozornosť osobitne mladá. so
vietska . muzlkrologička Jelena N. Ku
rilenková, ktorá zdôrazi'íova la, že 
hud·obná ckritika si mus! osoboiVaf 
vl!čšle .právo vplyvu na tvo·rcu bez 
ohľadu na všetky okolnosti, avšak 
iba v takom prfpade, ak sa stávajú 
partnermi v· tvorivej diskusii. 

Povinnosťou hudobnej krlt ilky ie 
popri vyjadrovan,l stanovisk aj pri
jlmaf závery pre dalš{ vý-vin hu
dobné-ho umenia, neprljlmaf bez 

. výhrad všetko, i tz-v. progreslvne 
Iba preto, že je nové, ale so sku-
točným hud<Jbným umenlm má má
lo spoločné, povedal prof. lzmall 
V. Nestev z ústavu pre · výskum 
umenia Akadémie vted ZSSR. Na 
druhej strane, pripomenul, nemož· 
no a priori odmieta( .nové podne
ty iba preto, že .Ich ešte dôsledne 
nepoznáme. V súčasnosti by ne
mohli obohacovať hudobnú tvor
bu také smery ako dodekafónla, 
serlál.na technika, ele:ktroakustlc
ká hudba a pod. Tu 'Však hudopná 
ló'ltika mus! zohrať svoju vážnu 
úlohu ,__ správne pos\1dif, z mar
xistického •hladiska zl:iodnotlf a 
správne za-radlf novú tvorbu v 
zmysle kultťírno-pol!tiC\kých po-

trleb a .požiada.v.iek socialistickej 
spoločnosti. Vyspelosť kritiky, 
ideová vyzretosť budú zá'ru,kou, že 
hudobnému umeniu umožnlme roz
vijaf sa v duchu pokro:.ku. Tieto 
atribúty patria medzi základné v 
pôsobnos ti hudobnej kritiky. Preto 
sa k nim vyjadrovali .a j ďalši 
úča$tn!ci stretnutia - Liana s. Ge·· 
nina, zástupkyňa šéfredaktora So· 
vietskej muziky, šéfredaktorka ča
sopisu Musik und Geselschaft Lia· 
se Markowska z NDR a význ·am· 
ným podielom prispel do radu pri · 
spevkov aj šéfredakt<Jr časopisu 
Hudebn! rozh i'edy dr. Vilém Pospí, 
iii. . 

Stroko diskutovanou otá2lkou. 
·ktorá sa objavovala takmer ·v kaž· 
dom referáte, bola výmena infor
máci! medzi socialistickými kra~i
nam!. K nej sa najyýraznejš ie vv· 
jadriH .referáty autorov z CSSR 
a Bulharska. Ceskosl:ovenský refe· 
rát [autori - dr. Zden~o Nová· 
i!ek, CSc. a autor tohto i!lánku l 
zahr noval široké spe·ktrum proble
matiky dotýlkajúcej sa socialistic· 
kých čŕt našej hudobnej vzdela· 
nosti, odhaľovania negatlvnych 
yplyvov západných estetik a hud · 
by kapita lis tickej s.poločnostl, prá
ce s talentom .a jeho uplatnenlm, 

· v širokej miere otázkami uplatňo
vania hudobnej kriUky v od·bornei 
l dennej tlači, rozhlase a televlzli, 
špecifickými podmienkami jej daJ .. 
šieho vývinu. Velmi dôležitým mo 
mentom je už spominaná proble
matika výmeny informác.il med.zi 
socialistickými ·krajinami, kt;c,ré 
svoje kultúrne úspechy musia p·od
statne účinne-jšie z.úžitková vať. 
jedným zo závažných ·krokov ·bolo 
práve toto stretnutie, !ktoré vytvo
rilo bázu pre dalš.le rozv'ijanie 
dvojstranných i mnohostr<J nných 
styk•ov me.dzl časopismi, zväzmi l 
dalšlml hudobnými inštit úclaQll. 
Séfredakror časopisu Bulharská 
hudba dr. Dimitar Zengin.(}v, CSc., 
svojimi zásadovými stanoviskami 
vykreslil súčasnú situác1u v oblas· 
ti hudobnej kritiky v socialistic
kých krajLnách a vyja.dril , že jej 
postavenie je v súčasnosti pomer· 
ne má·lo 11člnné pre dal~! rozvoj 
socialistickej kultúry a qmenia. S 
týmto stanoviskom sa stotožnili 
vlace.rl predstavite 'Lia stretnutia. 
Východiská z tejro situácie nie sú 
však tak Zl<Jžlté, ·aby sa nemohlo 

·dosiahnut skvalltuenie. Predovšet 
kým clefavedomé, práca s mladý
ml adeptmi tejto profesie, odbor
ná práca s nimi. a ·vplyv osobnosU 
mOže aj u nás posunúť vývin do
predu. 

Poznatky z tejto, ale aj l.n~ch 
oblast! našli účlnnt1 odozvu i v 
dalš!cli prftjavoch účastnikov 
stretnutia. S•ll užitočné a plat"tW. 
Treba Ich v~.iaa< ohohacovat a roz
v!jat. f,TANISLAV BACHLEDA' 



Na okraj obnovenej inscen,cie Jrfubičky 

Další Smetana ·v Národnom divadle 
Smetanovsk9 repertoár má tpre každé divadJlo predO'Všetkým 

dve P.orovnanla: P·re.da.nú nevestu a Hub-lOku. S Dvol'átkovou 
Rusalkou sú to tituly, kto-ré nemôžu ch9bať rua pLagá,tJoch .n ija
kého českého ope:mého s úboru. A t&k je pochopitelné, že pre~ 
ôovšetk9m ptraž~é Národné divadlo zaraďuje Hublč\klu k svo
jim evergreenom. 

Je to dielo ·vďačné - p re tilnt>e·r.p·retov i pre obecenstvo. Pros
tý dej ,Qsme·vne·j ·poviedky Karol!ny Sv~tlej o dvoch tvrdohla
v9ch mil•encoch, kto r! sa dos·tanú do mal-icherného sporu, s·pra
covala hudo1bne v2ldela.ná u citlivá Eliška Krásno-ho,rská do 
spe,vn9ch veršov, ·ktoré Smeotanu i.'!lšpi•rovali •k štýlovému pre
javu bohatému na ty.picky smetano'Vsky 111relú a sv•letlvú kan
tilénu s využ!Jtlm piesňovej melodľky, k hudbe, ktorá vern~ 
zobrazuje cha•r.a·kte.ry tpostáv a tch zážitky, jasawú raidost , ln
t!mne chvlle lásky, v9buchy zlosti, vzdoru, lúto5tl urazeného 
ettu l s lad:kost zmierenia. Bola to prvá ope·ra, ktorú Sme,tana 
komponoval už v hlUC·hote, A predsa jej .premiéra patrila ~je
ho najväčšfm úspechom. Hub:Loka je dodnes populánnym d ie
lom 1ešlaalm divákoa. Učila poznávať už det·l, čo je· to Smeta
nova hudba a ovychovala celé generácie interpretov. 

Vzhladom k množstvu úloh, .ktoré musi Ná rodné d'ivadlo f 
zvládonut do budtC!Ceho kalendá·r-neho, teda StVojho jubilejného [ 
<roku, a !VZhladom k .prevádzkovým možnostiam, •bol po Dvoch ~ 
vdovách už dTUh9 titul s meta•novského cyklu riešen9 na .prin
cipe obnovenia starej 1nscenácie, ktO:rej pri'Padné rež·ljné, ani 
'Výtvarné do.plnky pod·statne nezmenil-i jej tv<tr. Nové je hu
dobné na§~u-dovanie Hublčky , pod ktoré sa podpf-sal šéf ope.ry 
Zdeni!k KoUer. Jeho orches ter ( ten~oraz hrá o'ľcheste-r Sme
tanovho -divadla) má vždy svo ju úroveň a detali lné vypracova
nie, svoju konce~pclu i stavbou. Ťažisko Košlerov.ho p•oňatia je 

Daniela SounoV'á-Broukol'á ( Vendulk·a l a Leo Marian Vodič
ka a . h . ( Lukáii l v obnovenej prem:lére Smetanovej Hubičky. 

' Snfmkla: J, S·vohoda 

v Hublčke IS/kôr v lyr!c,k9ch, ·niekde až 'pr!1iš 'vážne vyz,nievajú
clch scénach, než v rr9chlom slede výstupov nepostrá daj-úc.]ch 
smetanov&k9 ·humo.r, 1kde dirigent nasad;il dosť tpomalé tempá. 
·Košlerovi speváci pr•iChádza jú vždy starostlivo priprr.aven!. Na
študova-nie pl'llnáša niekuf'ko znamenit9ch, zrelých vý:konov -
takými sll Zftkov Tomel, Horáčkov a Priišov P.aloucký, M.atú§ 
Dalibora )edUč·ku , vedra nich predstavuje tiež dva nádejné pri
sluby v OSOibách mladých hosťujúcich umelco-v. t en oristu Lea 
Maria·na Vodičku (Luk6š) a Ivana Kusnjera (Tomeš) . S n imi 

telné, že ml.aidi stván1ujú svoje .postavy s velkým zaujatlm 
a .sn ~ hou o sme<banovský vrelý tón. 1/i!r-a Soukupová vniesla do 
!postavy Marti:n.ky neča:ka•nú lkomik·u, 'vymy.kajúcu sa z cháipania 
smetanovského 'humo'ľu . Režisér Kartal Jer nek u výtvamnk Kit
rei Bubenlk idú po iliUSt.rácii deja, 'kt,orý réžia oživuje rôznymi 
detailami. Osme o nenásllnosť a pr .. ~r·o:dzenosť výkonov však 
nie je dostatočne podložená pe:vnou t\,mncepčnou .kostrou, tak
že sú štýľovo :zmaČIIle nesúrodé. 

Hubička v Národnom divadle ·rozmnt~žlla smetanovský retper
toár o ďa lš! potrebný titul, ale nepovažujeme ju za výrazn9 
prinos k smet anovské.mu cyklu. JARMILA BROZOVSKA už známu žlvll a PJ'<irodzenú Barču Jifiny Markovej. Je poteši-

Prešovská ZEM úSMEVOV 

Stefan RaniHk j!Jko Sou Cong. 

FRANZ LEHÁR: ZEM 0SM$Vov'. Ro
mantická opereta v dvoch fastiach. Lib

·reto napisali podla Viktora Leóna Lud
wig Herzer a Fritz Lähner. Preložil: Miro 
Procbbka. Režisér: Ján Silan. Dirigent: 
fan Bedfich. Choreograf: Frank Towen 

·a. b. ZbOl'majster : Ivan Pacanovský. Scé
na: Ján Zavarský a. h. Kostýmy: Katei'i
na Asmusová a. h . účinkujú: Zoltán Les
koYec, Helena Horvlíthnvá, Darina Ger
·Jaková, Slavomfr Benko, Alica Liirinčf
kov6, Emflia ,)určrk·ová, Danica Kocr:áková, 
Ruth Stoffovlí, Vier.a Mokráňová, Anna 
Slaminková, Jozef Branecký, Stefan Ad-

ler, PavoQ'l Eliáš, ~itefan Rani!rk, Anna 
Benková, Cyril Kapec, Milan Gujak, Ji· 
Iius Piussi, Ján P1~lelolný, Valéria Lei
ková, M·ária OlexOl!·á , Ofga Prieložná, Ao
na Slimá·ková, Jár,t Obšut, Cyril Mihok. 
Premiéra: 18. der,:embra 1981 na scéne 
DJZ v Preiove. . 

.Po .nedá•vno u·~ ·edenom sovietskom mu
zikále ChaplLn ;c1,a súde Inscenovala ten
toMz preš.ovs ká spevohra DJZ operetu 
F. Lehára Zem ťltsmev-ov. Režisé-r Ján Ši
Ian volil zámer:,ne civilnejšie výrazové 
prostried~y, aby eliminoval naivitu.:; ba ··, 
č'!fsťo"až bariáll tu l'! breta. Podoari!U ·sa mu 
tak neafek.tovane, t riezvymi fa-rbami vy· 
jadriť vztahy jednat1i-v9ch postáv opere
.ty. Snažil sa p.re\tonaf i vnCttJorné málo 
dynamické llbret<>,· väčšlno:u spoliehajúce 
na hudbu Fl'anza Leháre. Réžia vytv()
riia predpoklady pre .nekonvenčný he
recký prej!llv, puniflko vaný od pa!iny 
operetného rutinér stv a. Sólisti; zbor a 
komparz s pev·ohry DJZ však nie v.ždy jed
noznaône úspešn e a kceptovali póžia dav
ku vecnosti a jednaduchosti, •a v ich p.re
jawe sl prlležltostne našll miesto aj vnú
torne nepre.hodnotené, .pateticky predná
šané repliky. Intr:l.rpretačné prostriedky, 
ochu.dJObnené .na)jmä u nie-ktorých sólis
rov a spontá.nnrJst preja·vu, absentova li 
potom dost •výrazne režisérom stanove
nom tnscenačn,om plán e, ·ako to IJolo 
napr . u Lizy •1 · podan! H. -Horváthovej , 
či Sou Conga š. Ranč!ka. Prirodzenej
šla a alkceptaloiln e jšla bola intet"{Jretácia 
grófa Pottansteil11a S. Ben.kom a krehká 
Mi v kreácll A. Benkovej. 

Jan Bedi'lc'h na čele orchestra ovplyv
nil kladne h·udobný tvar operety. Orches
trálna Lnterpretácla sa vyznačovala ukáz
nenosťou a dominovala vzájomná spolu
práca so sf.íblstamt i zbOO'{)m~ Ztoar, kostý
my K Asnnusovej nanavod!U pravý lesk 
viedenskej spoločnosti ( l. dejst-vo) na 
v9t.varne pek:ne riešenej scéne J. Zavar-
ského. DITA M.ARENtiNOVA . 

Luskáčik. opä1 na scéne SND 
Po dvads.aťpiiťr.očnom odstupe vrátil sa 

na scénu SND opäť obfébe·ný balet P. 1. 
CajkovskéiJo LUSKACIK. Pod•kladom te
rajšieho, ,, .poradl ul tretie.ho naštud-ova
nia tohto baletu v SND je choreograiic
k·á konce1pcia V. J. Vajnonena, v. ktorej 
refijné n choreografické 6·pravy urobil 
šéf baJe·tu berUnsket ope·ry E. _ Bischoff 
- hlavmý tvorca .terajiej bratislavskej 
inscen-ác:ie. De·tské scény nai.tudovala M. 
Heinrichová-Petzo·ldová, pedagogička 
Státnej :baletnej školy v Berline. Hudob· 
né našttudovanie baletu je dielo·m A. Vy
kydala , scénu navrhol P. M . Gábor, kos
týmy ·L. 'Purkyňavá. V hlaV'f!ýCh posta
vách lilaletu striedavo vystupujú G. Zah
radnUcová a E. Senkyflková (Máša) , Ju
rij P.· Plavnik a M. Vojtek (Luskáčik). 
Nová inscenácia Luskáčik.a mala premié
ru 2'1. a 28. novembra 1981 a bola mi
moriadne frekventovaná najmi počas 
v·ia·npčnýcb a novoro:čných sviatkov. (Na 
snfmke J. Vavru E. Senkyi'fková a M. 
Vojtek.) 

Matiné z tvorby ).fJLIUSA HHR~DEKA 
Koncom minul ého roka sa uskutočni

lo v Koncertnej s ieni CSU v Nitre ne
delf\é matiné z tvorby pedagóga nitrian
skej' Pedagogickej fakulty Jéliusa Hero
deka. Krátkym zhodnotenlm odborných 
a ludských kvallt a blahoželaním k 55. 
narodeninám skladatela ho v mene ZV 
ROH PF otvoril dr. Ladislav Valach, CSc. 
Po ňom sa u ja l slova zaslúžilý umelec 
Bartolomej Urbanec, ktorý oiJoznámil po
slucháčov preplnenej siene so živo_tpm 
a umeleckou cestou I. Herodeka. I t!, 
ktor! hto poznajú, boli mož:no prekvapenf 
nejednou s!kutočnosťou jeho klukatej a 
nie práve lahkej životnej cesty, ·ktorá 
napriek prekážkam malé! vždy jeden'ciel: 
hudbu. Július Herodek je pokračovateiom 
rodove·j hudobnej trad!cie. O.kr-em toho, 
že hudbou žije, je to jepo skromnosť 
a vytrvnlost, kt,oré mu pomohli a po
máhajú dop racovávať sa na tomto poli 
vždy· nových a lepšieh výs ledkov. Kla
vir zača l študovať na konz.e.rvatôriu až 
ako absolvent Učitelskej akadémie: ku 
komponovaniu sa vrátil až p0 skončeni 
VSMU a táto angažovaná tvorivá činnost 

mu dot1nes prináša na jviac Impulzov pre 
umeleckú sebarealizáciu él jej stále zdo
konafo,vanle. Stál pri zrode Katedry_ hu
dobnej v9chovy PF v Nitre; z tých čias 
má na svojom ,konte mnoho -desiato~ 

koncertov nielen ako sólista, ale aj ako 
vždy pohotJov9 a ochotn9 sprevádzač . 

Prvá polovica matiné bol18. venovaná 
Herodeitovej pedagogickej tvO'rbe. účin
kovali tu žiaci a 'pedagógovia nitrian
skej r:šu a Dievčenský s,Pevácky zbor 
Stredr.tej potravinárskej školy v Nitre 
pod v•edenfm Zory Herodekovej a za kla
vlrneho s prievodu posluchá·ča PF Eu· 
gena. Gnoth-a. V tejto časU odznel-! \la
rlácie na ludovú plese~. Romanca pre 
hus.le a klavfr a štyri detské plesne na 
slo·vá M. Parlikovej pre sóla, dievčens·k9 
zbor a ·klavlr. 

P-o. p·restávke sl posluc·háčl vypočuli 
v9ber z koncertnej tvorby Júliusa Herc
deka.. Na r ealizácii sa podielali: Alica 
Sauberero-vá-Nitrayová ('Kaskády - 'kon
certná etuda pre kJ.av!r), jozef Vereš a 
Eva St:relková ( Sl1>vetnský tanec a Uspá-

V<J,nka pre husle a ·klavlr), S láčikové 
k•varteto Oblastného nitrians·keho múzea 
--, ). Vereš, S. Madar!, J. Spá'lová, F. 
Bi',ezovják (časť zo Sláč ikového kvarteta 
a mol lB-ročného ~lad•atera a ofertó
riu m Pro omni tempo,re od prastrýca J. 
H,1~rodeka z r . 1883, kde · spoluúčinkovali 
e!ite F. Šlkvanka - trúbka, S. Décsi -
tL•ombón a E. Strelková - klavir ). Flau
t ista Miloš Jurkovič s klaviristom Tibo
rom Ghillánym predn ies li Intermezzo 
dramatico pre flautu a kla:vlr, Stefan 
Janči za sprievodu T. GhUlányho za
spieval nieko lko Herodekových plesni: 
C.úb ma na sLová P, Koyša, Rozlúčenie 
1Ht slová M. Rllfusa, Pieseň pri víne na 
skiVá Ľ. Ondrejova a dve s lovenské ru
do,vé - štydiri, štydlrl a Keď pôjdeš po
p r•ed nás. Tibor GhHlány okrem toh() 
predniesol Prelúdium Des dur pre kla
vl.Jr. Na !koncerte sa zúčastnili a j zástup
CtJvia obyvateJov Parrtzánskeho (kde sa 
J-ier.odek podlelal na založen! .a 12 ro.kov 
jpôsobil na Ľudovej š·kole umenia). ro
(lácl, kolegovia a priatelia. - en-

TVORBA 
JÚLIUS KOWALSKI: SL.AClKOVi KVA-R· 
TETO č. & 

Chcem povedať pár slov o Slá6ikovoqt 
kvartete č. 6 J. Kowalského, o diele, 
skomponovanom na počesť 35. v9r()čia 
SNP, z !ktorého vystupuje .na povrch nie
čo dôverné i niečo a.pelat!vne: vzdor i 
nádej, hra vo.sf, v9bušná dynamičnosť i 
hlboká meditácia. To sú, pravda, ~ra
zové polohy, ktoré musia byf vždy na
novo obohacované rukou autora s pohla
dom len je.mu vlastným. 
Kompoztčná Štyllzácia , s ktorou autor 

v tomto diele 'Prichádza pred ppsluchá-
' ča, pochádza zo sveta známej, už poču

t ej huqobnej scenér.le, a predsa všet>ko 
sa tu zrkadll v Inom poetickom zafar
ben!, v prežiarenej zážitkovej sfére, kto
rá i z počutých rez.onancll modeluje ·tvar 
smerujúci do novej perspektlvy. Lebo 
vstupujúc do sveta prvej časti diela -
Moderato mo bile - sl uvedomu1em neu
stálu prltomnosf dramatického nervu, 
ten neustá ly cval, o ko.lo ·ktJorého sa iba 
mihnú ka.ntabllné i lyrické úseky ako 
obrazy ·prudko sa meniacej krit.jiny\· 
C!ovek sice d9cha vzduch a vôňu opoj
nej prlrody, ale neRo·koj - to večn6 
mo bile ženie celú zážltko vú sféru neu
stále vpred: Všetko je tu v záprahu ply
nutia , ktoré je vybičo-vané nekompromis
n9mi rytmick9mi nepra.vldelnosťami, neu
stálym vlnenfm :n a-pätia : preto táto časf 
dýcha a žije nepoko j-om remtnjscencH, 
ktoré majú ne.sp:orne vztah k dedikácii 
diela. Kowalski pracuje so svoj·imi myš
lienkami ako s duc·hovnými hodnotami 
pretave.nými do hudby, a preto pojmy, 
ktoré by reprezentovali verbálne dotyky 
smerom k mimohudo bnému prograrr~u sO 
tu zbytočné. Isté sa však zdá to, že Mo
derato mobile je vstupom do terénu, v 
ktorom sa chce a utor na chv!Iu pozasta
viť , poobhlla-dnut, v .ktorom sa chce za
divaf .do dlaiky a predovšetkým zamys
lieť. Pravda, v kontinuite s tým, čo má 
pr!sť, je to len velká expoz!cia, preto
že až sa Moderato mobile maximálne vy~ 
bije vo svojich momtých kra.jnostiach , 
nastúpi smútočné Lar.go - ako komor
né rekviem za padl9ch. Kowalského rrie
d itatlvne zátišia nie sú však v!ziami bez
nádeje. Akás i klasická vyrovnanosť bez 
extrémnych polar!t cha r<Jtkterizuje túto 
úpr imnú smútočnú hud tru. Je to vlastne 
Cantabile rozprif!dajúce sa v rôznohlase 
štyroch sláč•lkov9ch .nástrojov, kde - neu
stále tematické konfrontácie sa zlievajú 
do akejsi vzrušenej meditácie. Do · rozo
splevan9ch hlasov s tklivým podtónom 
vsťupújú' ap·eratrvne, latentne burcujúce 
l~I,>ulzy, ktoré sústavne rozducháv.ajú a 
tvarujú hudobn9 rproces. ' Teda prikry 
kootra~t k tomu, čo tvorilo pradivo pr
vej časti, kto.rá v širšie videných súvis
lostiach je ten myšlienkovou intrádou 
Larga. P.retože práve v Largu sa stme
luje fažtsko tohto poso lstva, tu je vy
tvoren9 priestor,' v ktorom sa obnažuje 
hudo-bný i mimohudolm9 zmyse l die·la -
tu je jad ro výpovede, tu sa mus!. každý 
čo len na chvflu započúva ť a zamyslief, 
ale chce p•ocho·plt o čom hudba "hovo
r!". Pravda, nech by ·v Largu bola sUa 
myšlienky aJkokoJvek pres,vedčivá, až zá
verečná časť - Allegretto con lietamen
te d.áva nov9 zmysel tejt.o \lÝPOvede. Zá
verečná čast t eda nie }e ničim Iným, :než 
odpoveďou, po·krač•ovan!m .a naplnením 
zmyslu Larga . Hudobný prúd sa v !)ej 
tvaruje najp·rv v tmavých, až htnozivých 
farbách, z uvedomeni-a sl smrteiného ne
bezpečenstva a z podtónu na pätia ste les
i\ujúceho a·ko-by vzdor. Tu už je drama·~ 
tické chvenie sebavedomejšie, tiene po
ohmúrnej neistoty pomaly miznú, kon
tllry kresby sú ja-sne jšie a v diai.ke, ktorá 
prlohádza v podobe rondovej formy, ro
dl sa záblesk radosti. Eš te stce pačut 
občasné obavy nepoko}a, obrazy strmých 
a hlbokých priepas ti, ale rozbresk živo
ta, s pojen9 s nádejou je tu rozpoznatef
n9 a presvedčiv9. V9klady môžu byť, po
chopiteine, vždy velmi rôzne, dokonca 
i proHrečivé, a však v prlpade Kowalské
ho Sláčikového !kvarteta č. 6 prichádza 
poslucháč do styku s velmi jasnou a 
priezr<ačnou v9poveďou , s amb!ciami, 
ktoré v sebe kumulujú snu tradicie pre
taveneJ cez vlastnú skúsenosť. V tomto 
dotyku s dôverne známym svetom je 
však vzác ne oživená (t pr lmnost, utajená 
kdesi v nevyč·erpateľnej s lle spomienok, 
v. osobných zážitkoch z mladosti. Tim, 
kto bude hlada t v to mto diele niečo iné, 
než spontánne oživenie spomi!lnok na 
vefkú dejinnú udalost vyjadrených pro
strednictvom š ir,gke j palety expresfvnych 
registrov, než štylistiku odvodenú z vol
ného v9beru chromatického, stupnicové
ho základu, a lebo dačo, čo by sa vymy
kalo skladatelovej kompozičnej práci. 
neprenikne do tJohto svoJsky videného 
a pretlmočeného sveta. Leb.<> treba po
vedať, že v ňom niet prvkov, tvarov a 
postupov, ktoré by sa vyb!jali v nepo
koj! hlad:a.čstva. Kowalski vo sv-ojom Slá
čikovom klvartete č . 6 neukazuje tedamo~ 
vé cesty, Qevysúva do po:precíia tykal(lá 
techn!ck9ch a raclpnálnych .riešeni, ale 
pracu.Je s ta kou látkou a takým ma
teriálom, ktorý dôverne pozná, ktorý 
mu je bllzky a vlastn9. Jeho SláčiJkové 
kvarteto č. 6 bude ~iť pre svo.ju .pros
totú, pre sv.oje úprimné vyznanle, kto·ré 
je ·v umeni vždy t ak vzácne a n:ičlm ne, 
zastupltelné. \ IGOR BERGEit 
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Klavirista 
jean-Francois 
Heisser 
V ránu:i minilloročných Bra

lislavskýeh hudobných slávnos
tí vyslúpil s Nouvel Orchestre 
Phillntrmonique de Radiu Fran 
t:e klavirisla Jean-Franeuis 
Heisser·. ktm·ý predniesol sólový 
pari Beethovenovho Klavírneho 
knnt:tlrtu G dur, ~ . 4. Využili 
.sme prHnmnosť tohto popred
nélw francúzskeho klaviristu. 
prnfusnra pat·ížskehn knnzel·va 
tória v Bratislave k uskutoč
neniu rnzlwvuru . 

Naviítivili ste Bratislavu pu 
JTtVÝ r·az. Ako hodnotíte úrove_ň 
Bratislavských hudobných sláv
nosti v porovnaní s inými špié
ikovými hudobnými,. festivalmi v 
Európe? 

l' o prezrnt i ·· si pru~;r amu 
v1i~ l11J f 1:~1 iva l u o om si uv edo 
mli. ze pr!! vit~ hudolmý život 
l '' lo vdn1i dc.i luži t i! udaloot. 
N11: ten po·kii.1r id e o počet ume l; 
t:ov.' l<ťo'U ·rri dlt alll hl<1vne pre 
1·oz.mHnitos [ l<oncn rtov. Po pri 
chodu do Brat islavy su•lll nuvy 
'<1: s vl!l'kuu r11tlo sluu zistil, ŽI! 
m út1 : konu;rtnú si1:i1 s veľmi 

doiJI'tJu i!kU ~·: tikou . f:u ju dii ležitý 
j}l'l:<!pol\ Ji.ICI priHZDIVf~ho prije![lil 
1lll!l! it;!)vho výkonľl u puhlikd , 
ktor(: bolo oslill!H: u v<ís ll P. 

I lilyt: i l jiW v rl!cne. Miižem úpr i !ll 
llf! !JUVI·:r.f a t, Ž U rt~C!kCia ·j)\lbf i · 
K i l l !l il po tl·lš i l il. Nu jmii svojím 

ticiJOill pohts <iruiH :J ,; ,Jstl 'ko n 
ci!l'l ll vy tvonlu ·i lllllusft~ru !H! 
:'•Illi~<'IW priHzn ívú pt·e oh{J,i · 
s{ ľ<1n n(l llí.ll ' t ici iJ.ih: iu . 

Klu.ré o~ubnusti sv-etove·j kla
~írne j in1erpretácie mali ro:t.ho 
dujúl;i vplyv na postupnú syn
tézu 'Vašich umeleckých hl'atla
ni? 

N<t tľ1lo otazku Jt·! ani IW · 
m ožnô odpDvr.clať jednou v etou, 
či urn1J1ť r es umé vys lovenitn 
par m ie n. Ale pokillf ide n rno · 
je umelecké hfe~dania všeo-tluc 
ne, i čo sn týl«I klavírne'i hr y, 
t:xístujc pr:c- mľw niekolko vel · 
kých m ien , a to hlavn e z pr vej 
1:asti néÍsho storočia. Nazdávam 
su, že IJy to mu li byť preclovšet 
kým Vl) fld l<l av i risti vi e.denskcj 
kultúry f hlavn(! Artur Sclnw 
be l ), l<t o·rí tbokázali postavi! 
kl <•vír clo sl uf.ieb pra·vého hu 
doi>nôhu !Jáclania. 

S akým všeobecným výsled
kom dospel súčasný trend vo 
vývoji francúzskeho klavírneho 
umenia? 

M ysl im. žn sa.mo.zre j rnm; 
lou každého dollrého klavir i.st u 
IJ y malo byť .okrem hrania tra 
d ičné lw repe r toáru Hj interpre· 
tnvm1iu súčasnej hudby. Vo 
F r<~ nc ú:t.s·ku dnes múrne dúko,n· 
ca klaviristov, kto1;í Sél špecia
l izujú výhn1clne na hudbu pos 
ledných desaťročf. Mn jú to však 
veľmi faž ké, pretožt~ hudby pí
sunej pre sólový klav ír je čo
r•Jz . menej. A to je škoda. 

Na tom1o mieste by bolo azda 
zaují111avé d·ozvedieť sa niečo o 
hudobnom školstve· vo v.ašej 
krajine. 

- Systém hudo,tlného škol 
stv<~ rn{l vo Francúzsku tri l'o1·· 
my : školy prvého, dľuhého a 
tn:ll eh{J stu.pfia . V školách pr vé· 
h.o stupria su vytvo ľ ia podmien
ky pn: uvedeni e det! do svetn 

·hudby vo všetkých'' zák ladných 
P·ľDd metorch. Pre mládež, ktorá 
,a chce zaol>ernť hudbou ďalej, 

'sú určené spec ializuvan ú hu · 
· dotlné, školy, pôso.IJi ace v k<lŽ· 

clom väčšom m(~ste. 'A· ,napokon 
pr11 najníHianejšíCil existujú 
k·onzervatóri<í, ktoré pripruvu 
ili Jn!atlých ľudi na pr ofesioná l
nu cl nihu . Naše clve lHI Jdôleži
te j~ie <J na jvilčšie konzei,vató· 
l' i ú sú v Pít ri ži a v Lyone. Pod
m ienkou prijatia je v šak kon
kurz , ktorého úspešné splnenie 
j1: JH:sJľl i(J I'lle náročné. 

Zhov<í ra l sa: 
JURAJ POKORNÝ 
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lJspech jely Spitkuve.i 
Naša p oprcdn{l hus l ist k u jeln ŠpítkDv<í vysl ľ! pila IO. cl!: 

c e m bra 1981 •V Sal zlJu r gu , k de vo Vd k<! 1 sú l e Festspi,e\ 
hu,usu predniesla Brahmstw H u sľový \<,on cert D du r 
za• spol uúčink ova n ia urclu:stl'íl Moza rt•:.un1. vedeného 
lll~meck ým di.r igen tom H ansom W al terom Ktlmpfr! l om . 
Keď.že sa nazdávame, že v ystúpi ť na ta lc núročne j piitlt: 
n,ie j e p,r e sl o venského unwlca každodennou príit)Žl 
tosťou , radi uvere j llu jemc: k l atl ll tJ n:ce Jľliu jej koncn1·tu , 
l« to rá pocl n{lzNom Mnoh o kvelCYV pre hus l istku. l llJld 
'uveT!Jj n Hn[t v d•·:nníku "Salzilu J·ge1· Vol kszu it u ng" dľw 
12. 12. l 9Bl. (R ed . ) 

" Povod·ne mala vystúpil' na 5. ko nee r te cyklu " Veľké 
symfónie", salzburská huslistka Moni~ta Kammerlande
rová. Keď!e táto koncert odriekla, dostala príležitost' 

' vystúpil' slovenská huslistka Jel a Spitkmvá. Kariéra Jely 
Spitkovej má osobitný ráz: v·o svojej v .. l asti sa zarad'u je 
medzi popredné sólistky, a navyše k lo mu vedie aj (JU· 

pulárne. kvarteto. Keďfe sa cheela zozná·m i ť aj s hudob
ným životom za hranicami , musela zaujať miestn a j 
v orchestri. Urobila tak pred J'(lkom Iý m, že sa stala 
ňlenko·u orchestra Mozarteum v Salzburgu. Vedľa toh o 
vystupuje aj ako sólistka. 

Vu štvrtok veCcr ( 10. 12. 1981) mala )ela Spitkova•· 
svoje vel'ké vyst(Ipenit~ vo Vel'kc j sále F.!!Stspielhausu . 
Hneď z prvých taktov Brahmsovho koncertu bol o zrejmé, 
~~e Spitkuvá má za sebou mimÓriadne d.nhrú prípravu. Ra
z•,anlltý smyk, bezvadué fráznvanie a stoper(! ent né hudob
Oié cítenie - to sú jej prednosti , ktoré vie v hre uplat
ni!'. V Brahmsuvom koncerte nič nezos talu nezodpove
d;1né, všetko malo svoj ~zmysel a pôsubilu l.'l ezpečne. je j 
h11a pôso·bí suverénnou ist-otou, .. preto sa tu. .možno plne 
sú.i$trediť na samotnú hudbu. V súvislostii s tým sme· • 
bo li svedkami pôvabné ho hudobného zážitl«u: Brahmsov 
ko1ncert bol perfektne predvedený. Dokonalého výrazu 
sa · 11111 dostalo menovite precíznou artikuláci ou. 

J-ediné čo sa mohlo poci t'ovať za menej dokonalé , bol 
zvuk v pianových miestach, kde· smyk s a zdal váhavý 
a Z1~el trochu kolísavo. 

Veelku však bolo predvedenie kuncerl!ll presved~ivé , 
udm:enené záplavou .kvetov a kytic. Sp ilko vej k olegu
via :z orchestra zrejme u~ predom ve.(leli, že úspech 
konc1ertu je zaručený. Spi tku vá sa nakou iee poďakovala 
dece•·.ttným pridavkum." l RAJN ER LEPU SCH ľľZ j 

Pilier marxistickej muziíológie 

A.k ., " vynot·J; ; v dJlli1< 0i1 l lllili'XJS!lť:\1 •:! 
hudohll l! ) vHrlt: NDR nové u túzky, al< ~~~ 

~.df:Í!Jil ror.:; l i'OV il( Cl \ i >iÍCJ'UČ iól Oil1.01' d !! 
jio htHl by vyuzívnnirn výsteclkov prc~ 

tl l stŕl!'ll-t, tli< IIH!tódy 1.1 por.narky lJ l izkych 
d isc iplín otv ;í rajú 11 u lluhtH:J v edt: novť; 

IJOZili!ll!il. SÚ l il-:1 11 t!llpuJzy ČilShl ~ pOjl! 

lliJ S l!li!OOfll 111.\IZCI, )\lory VD S VIJ [Olll fl{) · 

úna vnom. mladistvom Vlnlnorn zúpal~: IH~ 
OI1 Chúdza h~ n nnvé cus1y , a l ť ' (~ i!Stu it' ~1 
\In svojich puhlil<äciúc h <JJ d k O prv\' 
popisuje: Gnorg Kn1Jp!1:r. 

Tento mu·i.. ktOI'ý len pri!d rwJ.liiv nom . 
vyvolili svojou obsiah lou knil!ou .. Deji 
n ;- aku UtStil k p'OC]HJPC:fl'lll hlidby " ploli 
n li d ts'kusie n teóri i <~ rnetódP. Hl<trX is tic 
!wj lwdnbrwj vecly, u sl i!VOva!'' -pre t! m e 
l<oľkýtJJí tý7.dni! m i 75 rolmv. K t·v h o pn · 
'!.Il i:!, soiV« tomu <IVI: rí . i f)bo t:eorg Knep-'· 
litr Jl ' •:šl i! rlnu" pn• mnohých wtadších 

kn l ugo v prikladom prí1ve svojím t~ r).[) r rn · 

ny!ll pr<JCuvnýrn ~~l íí llO!ll i l svojou stá lou 
schopnosťou prijímal n ové potlnf'.t y. 

Vo svo jom rotlnDIH meste .Viedn i, k de 
sa Ílnrucl i l 21. XII. 190li , št ud ova l hu 
du l>nú vuclu u C:ui cliJ Adlera, Egun;1 W'~!l 
l f:sza a in ých, kl avir u Eduarda Steuer .. 
manna, d irigo van ie u Hansa Ga la . . Po 
štúdiúch ho pri viedla dirigentsk<i čin 
nosť cnz Mann 11 eim a W iéšba.clen spii ť 
do Vied ne. k tle bol všest rann e hudobne 
č inný l okrem mého bol a j klav í ~:"ny r.n 
spl'!~ v{lr!zntHľnm Kéll'lil Krausn pr i jtd1ll 
Wgen di:imych "OffflnbilChovýcl'l pred náš
kach"). Ako pn~svedčen ý socialis ti! .an , 
gažoval sa intenzívne v robotn íck om 
hnutí, zu ť~n sa dos tat d.okoncu v roku 
1934 clo vtiztmia. Pred fašistickým obsu
tlenim Rukús·ka emig i'OVil [ d·o Ang l icka . 
Pôsobil tum ako di r igent robot n lckych 
zborov u j ednej ,op<:rnej spoločnost i. Pu 
oslobodHni Rakúska ocl l'u šizmu vr i:i til sa 
najprv clo ViHdne , v r oku 1949 prijal po· 
~van.ilo! r!'o Berlíni!, kcle .našie l v p r·1íVB 
vzniknu t ej NP.mec k r~ j demokraticke j re
publike svoju druht:• v l usl. Už tHknv~ r 
33 rokov pocli e/a sa tum aktívne n~ bu 
dovaní ~oci alistick e j hudobne. j k u ltúry 
ako dlhoročný rektor Vyso1kej hudobn e j 
školy v Berlírw , ktorú dn es nesie meno 
teho priateľa a spolubojovníka sk l ada
teľa lialfJsa Eis lera, od I'·Oku 1959 do 
pcnzwnovania ako un,i verzitný profesor 
llucl oiJne i vedy na Humboldtovej uni ver
lite v Berl íne, ako séfretlaktor Č<JS·opi 
!i ll "BHitrllge zur Musi,kwissenschaJt", od 
roku 1964 tiež ako člen Aka<lémie v iec! 
NDR. Za svoju obsiahlu vedeckú a kul · 
tOr nopolitíckú činnos ť dostal. Georg KnHp

. ! er ·n{lrndnú cenu NDR a ďal.š ie vysokú 
vyzrwmenania : pr·i príležitosti j1~ h o 75. 
narodenín bol poctený ·ná rodnou cennu 
<tj v.o svojej r-odnej vlasti -· Rakús•ku. 

Ťažiskom Kneplemvei . v edeck ej .práce 
j1:· 11udolmuhistor ická a hndohnohlstorlo·· 

g •·a l'i ck ú ob l asť. j eho c!vojzv iľzkové .. IJe .. 
jiny hudby XIX . s to ročia " , l>lor é vyš l1 
v rol<u 1951, sa po čítílJÚ odvte .. ~l y l< št<m 
rlartlným tl i 13 l am marxist ic l1 e j llutl oiJn r: t 
vedy a sú súčasrH: uki'1žkou u p latn en! " 
h istor icko- materi a listickej meióclv pri 
chápani (ie jin hudby. V1J dľa p očetnýc h 
sa most-atnýc ll výs kumov j t~ tako u tu p1·;í 
co u v poslednom čase zv l !išl ll! hu u?. 
vyššiCJ spom c:n u tii lw iha ,,De Ji nv <l,ko u :s · 
ta k p uclw pen lu h udlly''. v k !Ol'O,i J<nep 
ltn· zh t'i l il svo je bohaté me todn ľog ickú 
sl<lisrmosli il i i p latllu je pod n ety nwohí•t: l1 
ved l ujš ich disciplín -- OLI teó r ie i nfo t· · 
llHÍCJí cuz <lrc lwo lógiu až po ilioa lll!s -
l i ku v 't.áujnw J'OZsi n:ni ;J IJoriz:on tll ' 
pop i sov<Jniu dHjin lllltlby. Tak cl o spu l od 
tra d ič n ých de jín d iel k de jinám hud Dh 
n ej k u ltúry aKo jedne j z dôl ežitý ch ob
l asti soc til l ne j k omunikácie. Tým dal sú
fasn e Ú!Vil !.né podnety k úvahám o os .. 
t t-!l ickom byl i hu dby. Výrazn ým svedteG 
tvom p lodno sti lýC IHO pod n eto v jc1 k n iha 
"Hucl·obnú estet ika v d iskus ii ". l<torfl pr ií · 
ve vysl a v NDR. ]ej i ntc iú!o r'om a ~. po hr · 
vyclavatf!!'om je Geor g Krwplc r . Ako i ;ustý 
11k tívny úč ;t stní'k medzmú l'oclnýr:h htHlob 
novedeckých k onfer en ci i d;ívnl Knr:p ter 
dO ležité impu lzy a j spulup r:ic i n11:dz i 
muzikológmi sociallstický ch k ra jin . 

Pn: Kne pWrov spôsob JW<ít:l: 1r. c hd 
rakleristický jeho f:ulý , lu il'ický duch . 

jeho nadšenie prr: noYe otúzl<y ;, je.\lr> 

stú l a ochotu pnd rwco v.ať <~ poclporovať 

kamarä lskym sp ôsobom tvor i vé my~l!!nie 

~vo jic!J žiélkov . M ožno si l r: n p.rial, aby· 

jubi l·ant mohol eštr vr~fa r okov pokračn

vať vo sv.o jej p lodnoj priici. k to rú jn vrJ . 

k ýrn p r ín usom rr1 ar x i st iC'!<!) i h u<f,obnc-: 1 <m

dy. 

ElJJo:RHARD l.lPPOLll 
[ p re.kla d. V. Lippo ldová l 

Na programe 5. ročníka Dráitďan.ských 
hudobných slávností, ktoré sa usku toč· 
nia v dňoeh 22. mája - li. júna 1982 
je l20 tmdujatí , v rámci ktorých _yystii 
pia umelci a hudobné telesa :,; 18 kra
jín. Uvedú ll diel v s·vet.nvej premiér• 
a lB diel zaznie v N DR po prvý rax .. 

Stredobodom lohtoročnýl:h Drážďan 
ských hudobných slávností bu.de detské 
hudobné div,adlo, ktorému je venovanýc h. 
25 podu jatl - · lli detských opiei', 4 mu
z ikály , 4 hudobné bábkové hry ako i 
l symľonieký ko·ncert. Najočak,ávanejšlm 
host'um z tejto oblasti je Detské hudob
né divadlo z Moskvy, kturé uvedie napr. 
Prnkofievuv'lw Petra a vlka či Rauchwer
geruvn' červenú čiapočku. 

Tohtoročné slávnosti však predstavia 
i t:elý r ad špičkových domácich a za
hraničných umelcov v rámci be:iných 
festivalových koncertov. Sviatosla.v Rich
ter, okrem dvoch recitálov , vystúpi aku 
partner Petra Schreierra v Schubertovej 
Zimnej ceste, z ďalších sólistov sa pred
stavia Hermann Prey ( NSR), Edda Mo
serová l Rakúsko), zo súborov Štátna 
opera z Wroclavi so Szymanowského 
Kráľom Roger om, Teatro La Fenice • 
Benátok s operami Donizettiho a Ver
diho, Filharmonický orchester Monte 
Carlu l Monacu] s dirigentom Lawrencom 
Forsterom l USA l. baletný súbor Pavla 
Smoka z Prahy, Leningradský komorný 
orchester, Tel emannov komori]ý orches
ter z Japonska a, samozrejme, domáce 
orchestre a operné súbory. Drážďanská 
štátna opera uvedie napr. inscenáciu 
vysoko hodnotenej a niekoľkými cenami 
ovenčenej opery Pastier prasiat r akús
keho skladateľa Gerharda Schedela ; ten
to súbor uvedie tiež Straussorvu Ariadnu 
nn Naxe v inscenácii Joachima Hena. 
Zvláštne koncerty zaznejú k 450. výro
č iu narodenia Orlanda di Lassa . k 100. 
výroChr nar odenia Stravins·kého, K odály ll 
a Szymanowského, (ava l 

Významný americký dirigent a sklada
teľ Leonard Bernstein komponuje novú 
operu, ktorej dal názov Tahiti Two. Nad 
väzuje ňou na svoju operu Starosti na 
Tahiti, skomponovanú v roku 1952 a r oz
víja je j postavy po tridsaťr·očnom ča 
sovom odstupe. Premiéra novej opery 
sa uskutočn í na jar 1983 v Houstone, 
o prvé uvedenie v Európe prejavila zá. 
u jem milánska Scala. 

Tohtoročné 250. výročie narodenia Jo
sepha Hay!ln a bude pripomenuté poCe l -

, . ným,~ pn~ja~iami_, tl,ež'_ ·~~ J!.zeimí rakús· 
keho Burgenlandu. Stredobodum osláv 
budú zemská výstava "Jnseph Haydn a 
jeho doba", haydnovský vedecký kongres 
v Eísenstadte a do deviatich mesiacow 
r·ozložený hudobný festival { 8. marca -
8. decembra] , na kt-orom vystúpia po
predné domáce i zahraničné symfonie · 
k é telesá a sólisti. 

Dr. Egon Seefehlner, .riaditeľ Vieden
skej štátnej opery, bol za svoje zásluhy 
o rozvoj tohto významného rakúskehu 
nperného ústavu vymenovaný za je j čest · 
ného člena. 

Koncom decembrá bola v Pekingu pre 
miéra Bizetovej o·pery Carmen v čínštic 
ne. Pn Verdiho Traviate je to druhá eu 
rópska upera, ktorej libreto preložili a j 
do čínštiny. 

Bulharskí muzikológovia objavili hym
nu, ktorú skomponoval Franz Liszt ria 
počesť Cyrila a 'Metóda, zakladateľo·v slo
vanského písma. Dielo pre mužský zbor 
a or ehester zaznelo prvý raz minulý rok 
v Bulharsku pri priležitosti 1;300 .. výro 

. č ia založenia bulharského štátu. 

V kolínskej opere sa má začiatkom 
septembra t. r. uskutočniť premiéra Mon
teverdiho opery " ll ritorno di Ulisse in 
p atr ia" vo voľnom prep·racovaní popred .. 
n éhn západonemeckého skladatera Han .. 
sa Wernera H enzehn. Hudobné naštudo
vanie je zverené Johnovi Pritchardovi , 
r é,žia Mich ae·lovi Hampemu. 

S ·ll - ročným ·oneskorením uviedli n u 
scéne viedenského d i vadla Theater an 
dt;r Wien rnckovít operu "Jesus Christ 
Superstar" autorov Ti ma Rice·ho (text l 
a Andrewa I.loyda Webbera l hudba ), zná 
mych pt·edovšetkým svojím úspešným 
muzikálom "Evita". 

l'oprednému západonemeckému diri
gentovi Woll'gangovi Sawalischovi udelí
li titul. "č~stný dirigent Viedenských 
symfulllkov . 

01·chester Santa Cecilia, zaln!enj . -.· 
roku 1879 z iniciatívy španielskeho lllls
fovébo v i rtuóza a skladatera Pabla de 
Sarasateho a patriaci v · Spanielsku k 
najstarším, nebude môcť pravdepodobne 
pokračova!' vu svojej umeleckej činnosti 
pre nedostatok finančných prostriedkov. 
Mestská správa na z·áklade pretrvávajú
cej spoločenskej krízy nie je schopná 
zabezpečit' finančné prostriedky na ďal
šiu činnosť orchestra. 

Opera " Vincent" výcbodonemeckého 
skladatela Rainera Kunada, ktnr,ej nánuo. 
tom je iivoi postimpresionísti.;~ého ma
liara Vincenta van Gogha, bude mat' v 
jeseni 1983 svoju západonemeckú pre
miéru v Ka!lseli. 



SLOVENSKA FILHARMONIA 
koncerty pre zavody 

2f. a ·2!5. 11. 19111 

Slovenská filharmónia pokračuje aj v 
tejto sezóne cyklom :koncertov určených 
pre závody. Samotný fakt, že t ýchto kon
certov sa zúčastt1u jú predovšetkým po
slucháči z kruhu laikov, vyžaduje dife
r encovaný pristup k u rčovaniu drama
turgie tohto cyklu. Prvoradým c iel om je 
sprfstupnenle umeleckých diel. výchova 
vnfmavého, prlji majúceho, ale i hod no
tiaceho publika. 
Host~m 1. koncertu, k torý otv oril or .. 

chester Slovenskej filharmónie, bol r a
k11s1<y dir igent Edgar Sel.pen busch. Spo
lu l1člnkoval Slovenskf fllharmonlckf 
skr 1 zbormajster Pavol Baxa l a domá
ci sólisti - Viktória Stracensk6 l sop
rAn), Dagmar Peokov6 (alt) , Pavol .Baxa 
(tenor ) .a Peter Mikulál l bas) . V Liszto
Yom Klavlrnom koncerte Es dur sa pred 
stavl·la Sylvia Cápová, ašpirantka VSMU 
v Bratislave. Progt·am 1. k oncertu bo~ 
zostavený z diel predstavltel ov yr ch olné
ho viedenského klasic izmu 18. stor·očia 
- W. A. Mozarta a ). Haydna a zakla
datel a novoromantizmu F. Lislt• 

Mozartove operné predohry patria ku 
skvostom orchestrá lnej lite ('8 túr y. Ich hl
boká hudobná obsažnosť pretrvula svoju 
dobu a dodnes sú súčasťou lkonce.rtného 
repertoáru na celom svete. Plat ! to v 
.plnej miere i o Predohra k opere Carov-
116 llauta, KZ &20, o~l premtét•y .ktore j 
uplynulo 190 rokov [ r. 1791 ). Dir·igent 
Edgar Seipenbusch v interpretácii tohtp 
diela podč.iarkol uš lachtilosť , vybrúse
nosť n pevný por iadok umeleckej formy 
a presvedčivo vystihol zvláštny ráz pre
dohry. Fugátové Allegro, ktoré je ukáž
kou dokonalého Mozartovho kontrapunk
tického štýl u, l'ozvinul do velebne zne
jt1ceho prúdu iskrive j a duchaplne j hud
by. V tempovej výsťavbe volil vcel ku 
pomalšie tempá, čo vM k nešlo na ú;kOI' 
Interpretácie, al e naopak - detaily myš
lienkových k r ás, jasnosť , priezračnosť . 
vystúpili do popredi a a rozkvi tli v bo
hat-stve melodickej línie 1;1 o-rchestrálne
ho koloritu. Populárny Klavfrny k oncert 
Es dur, 1!. 1 Fr anza Liszta predniesl a 
domáca sólistka, k l avir istka Sylvia t':6.
pol6. Ná ročnosť lisztovskej nást rojovej 
techniky nerob! Cápavej ťažkosti. Ote lo 
zvládla s !a hkosťou, vzletnos ťou, Inter
pretácii nechýbal pat ričný esprit a bri 
Jancla. Problém sa však u;kázal pr i sna 
he o dosla hri'útie logicky zovrenej, skl 
benej formy vyrasta júce! z jedne j témy. 
Chýbala tu nadväznost, ·kontlnu'lta - na· 
dobudli sme do jem, že vynaložená enet
gia a úsilie dirigenta a sól istky nebol i 
v Interpretácii dostatočne adekvátne. Prí
nosom veče r a bolo nesporne uveden ie 
cy·kllckého diel a ). Haydna " Harmonie· 
messe" B dur, Hob. XXII/14 z roku 1802. 
Názov diela bol pravdepodobne lnšp i~a-. 
vaný dychovou. harmóniou, k torú tu 
Haydn ho jne využíval. l k ed v podsta
te Ide o dielo cirkevného rázu, t r eba 
zdôrazni ť skutočnosť, že štýlo ve sa ne
odlišuje od ostatnej sk ladaterovej or·· 
chestrálnel tvorby, napr. v·r cholnýc.h syrn 
fónl!. Práve pre svoj svetský až operný 
charwkter dielo v obdobi vznt.ku nezod 
povedalo predstavám clrkevoýc·h j{ruhov. 
Obsahové zameranie jednot livých čast i 

omšové.ho ordíniíria je prQporclonéloe 
vyvážené tromi ·zlo7lkmni, kto•ré pred· 
stavujú sóllstl -~ zbor - orchester . Di 
r igent se'ipenbuscti spolu so - sólistami , 
Slovenským filharmonick ým zborom ako 
i orchestro m SF s obdwuhodným zantete
nlm predvjedl i toto zauj!mavé diel o. 
Optimizmus, r adQstná nál ada a vzneše
nosť ·prem iet li st~ do hl bokého estet lj:ké
ho zážitku posl uc lláčQV a my môžeme 
jednoznočne označiť podanie Haydnovho 
diel a za najsl lnejš! umelec ký tr iumf ve
čera . 

22. a 23. XII. 1981 

Dr uhý abon entný koncert cyklu k on 
certpv p re závody pat r il opäť orch&ftru 
SF, ktor ý t entoraz dír igov8l Bystrlk Re
lucha, sólistami boli Vladimir Cvečka 
l klarinet l 1;1 Ivan PaloYič l klavlr ). · l na 
tomto podujati spoluúčlnk'o val Slonn
ský filharmonický zbor (zbormajster Pe
ter Hradil a. h. l-

A•k o prvé sme si vypočul! dielo z ob- . 
do•bia predklasilcizmu - Sinfoniu pre 
dva orchestl'e D dur, op. 18, č. 3 skla
datela johanna Christiana Bacha, nazý
vaného tiež "milánskym~ alebo ,.londýn
sk ym" Bacho m. Z počtu 61 slnfonlf pat - · 
r i t oto di el o pravdepodo·bne do obdobia 
skl adateľovej zrelost i. V hranej slnfon li 
uplatnil J. Ch. B~;~c h bohat ý dar pOvab
nej mel odick ej, invencie, zvlášť v 2. č a s
t i - Andante. Dva utvorené orchestre 
SF pod Režuchovým v eden!m c itlivo tl
močil i prek rásny hudobný obsah te jt o 
sinfon ie. 
Sklud~ter Giocchino Rossini má povest 

slávneho ta liansk eho operného tvorcu. 
Pre svo je ma jstrovstvo je nazývaný 1 

.,taliansk ym Mozartom". Na koncerte bo
l o uvedené jeho koncer tant né dielo In
trodukcia, téma a variácie B dur pre 
klarinet a orchester. Slklodbu predvteclo! 
Vladimir .Cvečka, č len Sl ovensk ej fllh8r
mónie, k tor ý pod al vyn ~ka júcl výkon v 
náročnom só lovom parte. Predovšetkým 
vo vi r tuózne laden ých v al'iácilich pre
ukázal Cvečka sVQje Inštr umentá lne maj
st r.ovstvo, muzik alitu, rytmick é cltente. 
čistotu Intonácie a zmysel pre tekton ic
kú výstavbu. V rytmicky nároč.nýc)l a 
temp:ov o rýchlych pasážach ornamentál 
neho charuktel'll neuniko l mu žiaden de
t ail. Vypracovanosť, t echnická zdatno sť a 
s pontítnnosť Cvečkovho pr ejavu ocenilo 
t prftomné pu bli kum. Dirigent B. Režu
cha pritom pr užne reagoval na sólista
ve požiadavky u •citliVo vi edol -- or ches
ter Sr. 

Záverečná skladba koncer t u, Beetho'Ve
nova Fantázia pr e klav(r, zbor a orches
ter op. 80, ut rpela nieko fkými rytmick ý
mi zakol!sanloml or chestra' ( napr. ·pri 
nástu poch s láčlkovéh·O .kvarteta v 4. va· 
riácll ). Klav!rny part bravúrne prednifl 
sol význumný predstav itef strednej slo
venske j klav!rne j generác ie Ivan Palo
vi l!. Rovnako zbor SF sa pr ičin il o dô
sto}né prezentovanie tohto myšlienk ovo 
pok rokového dielu. Hymnus l ásky, kto
rý poznáme zo záveTečne j časti 9. sym
rónie, antlcipovaný v tomto diele vo 
Finále, vyzmH . majestá tnu n hrdln~ky . 
Cel.kové predvedenie Fantázie mOžeme 
'k ludne hodnotlf. 

BOZENA OL~A!QOVA 

KOMORNÉ KONCERTY MDKO V BRATISLAVE 
MUSICA BOHEMICA 

Ten, kto stt rozhodol prisť do Zrk~;~d lo
vej siene Pri maciáLneho paláca dt'í<i 
l ~. 12. 1981 na komorný koncert praž
ského komomého súboru Musica Sohe
mica azda ani netuši l, aký vefký ume
lec~ý zážitok ho tu čaká. Program, kto
rý sluboval predvedenie 6 vianol!ných 
spevov fudového baroka l!i výber de:via
llch skladieb z Lutny l!eskej od Adama 
Mlchnu z Otradovic alebo l l!eských lu
doltch vianol!ných spevov z ·obdobia ba
roka a klasicizmu, bol nesm ierne atrnk'
tfvn y a prf!ažl ivý. Pravda, vn!mav ý po
s lucháč ok amžite vytušil , že tu n ejde 
len o navodenie predvianočne j atmosfé· 
ry prostredníctvom českého hudobno-his
torického odkazu, ale že Ide predovšet
kým o stretnutie s výnimočným umelec:
k9m majstr ovstvom a s net radičným ty
PQm komornéh,o muzic!rovanla. Dušou 
silboru le jeh'o umel eck ý v edúc! j aroslav 
Krček - umelec nevšedn ých k val!t, str 
hujúci t yp spontánneho muzik anta. Sú· 
bor je ovunásťčl enný a podla potrieb su 
ófOZširu je o dalších inštrumentálnych a 
vokálnych sólistov tvoriacich súčasne 
mall1 skupinu miešaného zboru. 

Prafsk! hostia vystúpili v štýlových 
kostýmoch a vel mi st t·ledmo využili drob
né divadelné č l scénograflcké prvky. 
S velkým vkusom využ!va toto komorn é 
.teleso i hlstor.ick é interpret ačné pros
triedky, ktoré kombi·nu je s moderným In
štrumentá lnym obsaden!m. 

Už v· úvodných 6 v ianočných spevoch 
fudového baroka sa snúbila štylizovaná. 
lepšie povedané afekt<lvá sugescia naí-

vily tt samopaše s r eligiozitou l udového 
barokového d ucha. l nter,pretáci a pod
čiar k la predovše_tkým nespútnú profánnu 
si~u rudo-vého cíteniu 1;1 radosť hraničia 
cu už s detinskou doj!mavosťou , s akou 
sa ospevoval a známa bet lehemská uda
losť. Dalo by s1;1 poveda(, že i prost red 
n !ct vom tohto biblického pribehu sa pre
búdzu v barokovom umeni bulkollcký žl-. 
vel - sta·v idylický, (}USt·i et·sky, .k torý l en 
v r enesancii moho) vystúpiť z duchovnej 
il egalit y a začať slobodne·jšle žlť. V po
dobnom d uchu sa niesla l t.nterpretáCII,I 
Lutny českej, kde rustikál nu vznešenosl 
vydávu pr vé plody vsk utku česke j rozo 
splevanostl a kde možno dôverne spo
znať t o, čo je bytostne späté s českou 
fudovou melodikou. V ospevovani prí 
rody ak oby ožila antick á radosť z 'krá
sy. Interpretáci a bola vefk ou poklonou 
sta t•ej českej hudbe - ·prilk lad, z k to ré· 
ho by sme sa i my mohli pouč lt . 

V záverečnej časti programu odzn eli 
prek rásne české fudové kol edy, z kto
r ých mi mor iadne upútali na jmll t ie z 
pod_kr konošia prak ypujúce vtipom 

1
1 poe

tickým zafarbenim. Pra'Vda, páčili sa l 
koledy z Moravy, n ~;~jmä " Legenda o na
roden! Ježišk a" pripomínajúca ludovú ba
l adu s i rečltou mor avskou melodikou, 
aleoo ,,Vánočnr hru s jes llč kaml" , 
" Pochvál en bud Ježiš Kristus milej Mat !!j !" 
:atd. Musica Bohemica nezabudla a'nl na tle 
koledy, ktoré sa spievali po ~lom Ra
kúsko-Uhorsk u a teda i na SlovenSiku. 
Večer so st1borom M usica Bohemlc a bol 
prek ráSilly. Radostný duch t eských kolied 

Jubilant 

František 
Hudek 

Jedným z. pr vých tohtoročných jubiluo
tov z oblasti hudobného divadla je F-ran
tišek Hudek, doyen spevohry Novej scé
n y v Bratlslav·e, ·k tor ý 4. f ebruára oslá
v il svo·ju šesťdesiatku. Umelcovo vzácne 
ži vo tn é jublleum j e vhodnou pr !l e~ltns
(ou k t omu, aby sme pr i pomenuli jeho 
zástoj v sl ov·enskom spevoher nom di vad
le, v službách ktorého nepretrži te pôso
bi už t ak mer 42 rokov. 

Bratislavský rodák , absolvent Obchod
nej akadémie, neodolal zvodnému hlasu 
divadelnej múzy a po ukončeni stredo
škol ských štúdi! odmietol v t•oku 1940 

. istú a pohodlnú úradnlclltu k ar iéru za 
neisté, no zrejme lák avé u vzrušu júce 
herecké povoJa.ni e prl jat!m angat mlín do 
formujúceho sn zá jazdového Slovensk ého 
tuctového d·l vadl a sidllaceho v Ni tre . 
Clenstvo v oomto súbore vedenom rla
ditefom F. Dev!nskym a pl nom nadše
ni a i chuti do práce, znamenalo pr e za
činojúceho Hudeka i za ner az vel mi ťaž
k ých prevádzkových podmienok. vel mi 
vera. Pred1'.lvšetkým v tom, že tu šiel 
z úlohy ~o ú l<lhy, vytvár"al· kiúčové pos
t avy l postav ičky, člm z!sk aval cenné 
divadelné skúsenosti a rýc hlo umeleck y 
n apredo val. jeho pri rodzený herecký ta 
l ent u spevácke vlohy (v speve su zda- -
k ona rovul súk.r omne v Bratislave u prof. 
Chajmov iča , neskôr u A. Kor!nSikej a L 
Godina l využili s úspechom v súbore 
operety , kde vytváral postavy operetných 
mludoko.m.i ko.v a bonvl·Vánov v o per e· 
tách Lehára [ Zem úsmevov , Vesel á vdo
va, Cigánska lásk·a, G'tudlttfl l. Stt·aussa 
( Netopier ). Nedbala (Poľská krv ). Frim· 
In l Rosemar ie ), Bene~a ( U ličn ica '). VIp
Jeru (Dve sr dcia na predaj ), ale i Mó
r yho 1 Námorný k adet J. Dusik a ( Mod'Dá 
ružu, Ked rozkvit ne máj), Schramma 
1 Zltá ·or chidea ) a iných . O vysokej ak 
tivi t e SĽD i Hudekovej spôsobilosti sved
č! skutočnos(, že tu za p!lť sezón vy
tvoril ce lk om 54, · zväčša hlavných pos
táv. P·o skončen í ·vojny odchádza nu jed 
n u se;~:ónu do Košíc, kde o k rem účlmko·· · 
van ia v operete [ t•éžlo Duslkove j Modľei . 
ruže u post<lVn ~' l !.i pa Lena rdu )···<l čino 
hre ( Char lemaque v Achard·ovej h re Z i 
vot je k rásny ! spieval dokonca .aj v ope
re ( Vu~ek v Predane j neveste ). 
· 'Keď ;:;o 30. ' novembra 1946•, ot váru v 
Brattsiav'e N.ävl'l scéna Národnéh() 'divud -

su snúbil s pravo u českou tnuzlk.ull tou, 
k tor(t je stále sv ieža u Lnšplrujúcu. 

l'RIO Dl MILANO 

Ťažko' hfadať zovšeobect!u júce slová na 
ohodnotenie výkonu komorného tel esa 
Trio di Milano (A. Stefana to - husle, 
R. Flllpplni - viulanl!elo, 8. Canl.nu -
klavir) a (ažk o je i h fuda f Qdpoved na 
tak rozdielne i nterpt•etačné ko;lcepc ie, 
ktorých sme bol1 svedk ami v Zrkadlov ej 
sieni Pr lmactúl.nehto paláca dt)u 5. l. 1982 . 
Mysl!m, 1poc hopit eľ·ne , ·na program , v k to 
r o m su Trio d i Mll ano predstav il o brati 
slavským posluc háčom - Beethovenu
vým Tr iom G dur , op. 1, Brahmsovýnt 
Triam c mol , op. 101 a Schubertovým 
Triom B dur, op. 99. 

Co su týk a stvárneniu Beethovenovho 
r aného diela. možno dosť jednozmtčne 
hodnoti( Ich i•nter·pretačný pr fstup ak o 
mani eristický . Najma úvodné •Aduglo bo
lo stvát•ne•né ako a[ektovýml pi'Vkaml zn
f ažerié r ec l tati vo s množstvom vyu rnel.kť)- · 
v~;~nýc h momentov s neadekvátne rozvi · 
n enou, prefos!rovanou expres!vnou hl a
d inou. Azda pri ja tefnejšle vyznelo stvár
nenie Largn s vefkou vrúcnou rozospie
vanosfou, pravda, i t'-1 dominoval senti
mentálny, prta.m romanticky podfarbený 
·podtón. k to rý Beet hovenovej hudbe nikdy 
nesv ed č!. V Scher~e vystúpilo zasa nŕl 
povrch št yl·lzované a vyumel kované mo
delovanie vel mi prostej a Pl'iamej hu · 
dobnej . rečl. F i nále bo lo zase pot1até tilk. 
ak o k eby išlo o hudbu pre klav!r o dv n 
obllRát>ne sláčvk<>vé nlistroje. To sú, prav 
du, velm i stručne formulovan é post rehy. 
k toré za iste id ú na vr ub mental ity ta
l ianskych umelcov. Toto ka.nštatovanie 
výrazne potvrdilu interpretácia Brahmsa. 

la, nachádzame Hudeka už medzi je.j Z<l
kladajúclmi členmi. NajpiV hrá v novo 
utvoreoom súbor e 1-fudobej komédie No
vej scéný ; ~de si nemohol sťažovať 11<1 
nedostatok prlleži tostf: Jim Tlget· zo' Stol 
zavej Bet iny . René z ·a!lbertovho Roz .. 
košného dobrodružstva, Puv·o l z Priest
lyho komédie Už Ada.m a Eva, j tm·my 
Hasqe z We bsterovej koméd.le Pl ukov
n!·k chce späf č i Algem on Moncrl e[f -r.. 
Wlldeovej komédie Je dôl ežité ma t F i
lipu patr ia k jeho význumným J)ostavám 
z tohto obdobia. A ked sa v pr iebehu 
rOlku 1951 S'Ú'bor Huqobej ·komédie nená
padne ,;premeni " na sflbor Spevohry N.o
·vej scény, Hudek z po1~u sólistu, spolu 
s nnjvýznamnejš!m.i predstnvltefml ope
retného k umštu na Slovensk.u ( Krlšto
rom-VHselým, Ki'epelom, Láznlčk·om. Zl· 
voj.n ovl·čom , Kostelnl kom, Sl ezákQill, Roz
s!valom, Turbom, Vecl ovou, Pro.k ešovoi.t 
Cl dalš!mi ) " sa začal Intenzívne a vý 
znamne spolupodlel~;~ f na zá•pusoc h, vý
vino vých peripetiách u proJ'IIácll sloven
ského spevoherného divadla v zmene
ných spoločensko-politických a kultúr
nych podmienk ach. Dostáva opäť počet 
né, tentoraz už charakterové úlohy v 
k lasick ých operetách [ Zobr avý študent, 
Neto pler, Fin l k a z Montmart r u ). st1č as
ných sl ovensk9ch [ Zlatá r ybk u, Hrnčiar
sky búl, Plná pol ná láSiky , Pánsku vol en
k a ). českých (Zvony zo San Olega, Ml y- · 
nárka z Granady ) i m1,1ďurských o·pere
t ách ( Pod južným k r lžóm, S.k ola zaťov l. 
pristupu jú postavy v moderných hudÔb· 
ných koméd iách madarskej ( Par lžsky 
hosť, Sedem zu(tch] .i talianskej prove
nienc ie [ Dobt•ú noc, Bettl no; Skandál pre 
miliardu : Glulllo, ty sl čaroWlý ) a na
pokon l v muzikáloch, kde vytvoril ti ež 
ni ekofko pozoruhodných charakterových 
kreácii. Z týc h· v yše 120 dote raz vytV\l · 
r aných postáv žiada sa osobitne vyzdvíh
n(Jť aspoň dve, 'V !ktor ých Hudek na· 
!Het nadmieru šťastnú prfl.ež ltosť noplno 
u platni ť svoje umenie realistickej drob
nokresby u zmysel pre účinnú komiku: 
s(t to jeho Celestín nlius Flor ldor z roz
ko š.nej Hervého opere ty Mumzelle Ni
touche' ( 1947 n 1965 ) u verný sluha San
ch<Í Panzn z Lei·ghovho a W<tssfmn unoVh{l 
m~tzlk úlu Don Qui jote [1967 ), ktor ými 
sa ·. hlboko ·za pi su l do povedomia bratí · 
slavského 'divadel ného publika. 

: O Franllškovi Hudeko.vi , noslterov l vy 
znamenu.ni Zu vynikajúcu prácu a Zaslú 
:lilý prncovn!k kultúry sa už dávnejší{~ 

konštatova lo, že je nezvyčajným div '' 
delným pocttvcom u Ptaca ntom Idúcim 
do kužcl ej úlohy s nesmiernou ver vou, 
zápal om l t.<1skou. je gO<tešHeľné , kon · 
š tatovať, · že tieto atr ibúty· sprevádzajú 
nášho jubllan tu, služobne na lsta t•šie ho 
č lena a dlhoročnú oporu spevoltry No 
vej scény, už do dnešných dni. . 

A. GABAUEil 

rozohratli do h•·ej i výc h až vzrušených 
polôh, tak j ed in ečne sn zrk a.d liac ich v 
úvodnej časti - Allegro energico. Posl u
c hft č ok amži te vycíti l , že poti at ie r·oman
tickej hud by je pre i nt ei' pret•ov úpl nou 
samozre jmosťou . Aj záverečné Presto bo
lo vzdušné, tajomné, až zmyslov·o opoj 
né, čo pr!snej a vážnej Brahmsove] hu
dobnej reči však vôbec .. neuškodilo. Prá
ve nuopnk, poslucháč mul tu možnos( 
ob ja·v l ť neraz utajovanú, neznámu tvar 
tohto velkého majstra nemeckého ro
mant izmu. Tr io di Milano preži<ll'i lo 
Brahmsove dielo s lnečným jaso m, lyrit:· 
kou nehou i ade·kvátnou M1vkou d rama
t ic kého nap!lt in. Rozd iel v poi\a t! Bee· 
thovenu a Brahmsa bol markantný 1;1 t ie
to dva kval itatlvne. tak rozd ielne prí 
stupy zretel ne pociťova l a i velká vačšina 
prít omných poslucháčov . 

Zá verečné Schubertovo Trlo B dur bo 
lo konc ipované na báze široko rozohru 
tej výrazovej škál y n modelovania pôso
bivých drumutických obl úkov. Možno ná~ 

•posl uc háč neo.ča k áva l až li.lký pr !val r o-- . 
zohratej palety kont.rust-ov, možno sme 
pr ivyknut! nn Schuber ta lyrickejšleho, 
znsadeného do sve ta viedenskej atmosfé · 
r y. Trlo di Milano však vyzdvihlo 1r 
Schuberta un iverzálnu platnosť jeho ro
mantic=kého duch a, čo ~bolo pôsobivé u 
inšpirujúce. Tu, na rozdiel od Beethove· 

·na, možno akceptovať, l;>n do koncu pr i · 
víta ť určité porušenie trad !cie, pre t ožt~ 
pr fnos bol novým interpret nčným pohla-· 
dom ,n u komo mú t'Vorbu Schúbo.rtu. Tr io 
di Mi lano po~vr<lilo v Brut isluve svoje 
mi moriudne interpretačné lkvallty n n a i
mii st v(J rnen!m Brahmsa a Schuberta sa 
postar<ilo o vefmi hodnotný umeleck y 
zážitok. IGOil BERGER 
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Z pobytu 
Konstanze .Mozartovej 
v Bratislave 

vinohradov. D.ruhý večer sa 
ťažké a dlhodobé bombar dova
nie opéiikovalo. 

Konstanze Mo:za rt o vá n a pisa
J.a z BratisJ.avy svojmu synovi 
f<.ar{)!ovi tVIozar tovl 11784-
1858), ži júcemu v Miláne ako 
finančný úr.adn!·k o hrôzach, 
ktoTé prežila v Brat islave. List 
sa však v týchto búr!Lvýc.h 
di1och zrejme stratil , čo je pre 
histór iu Bratislavy značná ško 
da. Diía 16. o-któbra 1809 p!ša 
synovi ·už z Viedne: ,.Dostal si 
môj list 1 Bratislavy, v ktorom 
so.m Ti o.plsal·a vytrpen~ brô1yi' 
A prečo som naň nedostala ood
poYed", a l. decembra 1809 zno
v.u: "a teras sa Ťa spytujem, či 
si dostal list 1 Bratislavy, ., 
ktorom som Ti poplsala mesto 
a všetko čo sme si ta.m vytrpe
li, ako aj elte jeden list pred
tfm, Bolo by mi nimi lúto, ke
by sa bali stratili, lebo znovu 
to popiMť bolo by pre mňa ne
nmlné ... " (Originál r ukopisu 
ako Í!j QStatné ci tované listy sa 
nach~dza j,ú v salzburskom Mo
zartovom archive.) 

r~rávala, fo spolu s našim 
milfm otcom v Bratislalt'e Aii
li. Ch·válabohu, le vyili 1 to
ho bez ujmy. Kelf so.m jej sprá
wou či~l , vystlí.pil mi pot na če
lo ... 

P{)čas pobytu Konstanze Mo
zartovej s Nisseno.m v Bratisla
ve sa za francúzskej okupácie 
po Z-mesačnej presttivke o:bno
vHa činnost šJkôl a otvorilo sa 
d·lvadlo, avšak ·bližšie úda je o 
uvádzaných dielach ni e sú. Po 
návrate do VIedne., ·v ktorej 
ešte sfdlH Napole·on, ozntimlla 
21. sep.temb1·.a Konstanze svoj
mu synovi do Milána, .že za Na
poleonove.j os•obnej ·prltomnost! 
uviedli vo Viedni Mozatrtovho 
" Dona Giovanni ho". 

Rakúske vo jská su po Vi eden
skom mier .i vráti.Jl do BraNsJa
vy až 19. noyembra 1809 a 20. 
nQ'V·embra, i o dva dni neskor
šie, za .prltomnosti FrantJška l. 
uviedlo divadlo v Bratisl ave 
slávnostné predstavenie Mozar
tovej opery " Titus". Bola to 
udalosť opäť natolko výinamná~ 
že Konstanze o tom referovala 
synovi z Viedne d.o Milána . 

odkiar sa oba j-a presťahovali k1 
oslepnutej sestre W. A. Mozar-· 
ta do Salzburgu, kde ob-a·ja žhll 
až do smrt i. Georg N. Nissen 
tam napísal prvý .životopds W. 
A. Mozart a. Podl.a momrt ovské
ho bádateJa H. Aber·ta bol Nissen 
"sice vá-havým a ťažkopádmym 
človekom, .a Je velmi čestne mys
liacim, ktorý dokázal po so'bášl 
ur.obit z Konstanze solfd.nu do
mácu paniu." (Pozn. autora: za 
manželstva s Mozartom sa tou
to vlastnosťou totiž ne-vyznačo
vala.) 

Po smrti Nissen a Konstanze 
nap!sala: "Mala som diVoch Tel
kfc·b vfsn·amnfch mulov, kto· 
rf ma milovali a válili si ma, 
ba muslm po;vedať, zbolňo•ali 
a oboch som rovna•ko čo naj
nelnejiie milovala a bola som 
preto dva razy dukonale iťalt
ná, a to by na tomto po.:zem
skom svete ani nemalo byť". 

Konstanze Weberová [176l
L842l, sestern ica. sklada tela C. 
M. von Weberu, sa , .. 1782 vy 
d.ala za W. A. Mozétrlft a ako 
29-ročná r. 1791. v clôs!e·dku 
Mozu ,·tove j predčasnej smrti. 
ovd ovelo. O niekofko I"'kov ne
slWI'šie ( r. 1797 ) sa Konstun
:lle Mozurtová zoznámila vo 
Viedn i s vtedajšlm dánskym le
gátnym r.a dco m Geo.rgom N. 
Nissenom (1761- 1826 ). I ch dl· 
lloroč n ý vzťah vyústil do man 
želstva pt·áve v Bratislave. Sn
báš sa konal v aMobl pre Bra
t islavu nu jpohnutejšom - v ob. 
dobi napoieónských vojen. V 
máji 1809 zaútočil francúzsky 
. impe1·átor na habsburslkú met · 
r opolu a francúzske vojská Q'b
sudili 14. mája Viedei\. l Nie
koľko dni nato tam zomre•J st a
ručký j oseph Haydn.) V B.rati
s·iav·e odstráni·li už 15. mája ,. ie· 
tiaci " most nad Dunajom, aby 
sa zabránilo prenik.aniu frun· 
cúzskeho jazd·ectva z Viedne 
smet·•om na Brat islavu. Už pred
tým uši·ei z Viedne rakúsky ci
sál' František I. a jeho dvor do 
uhorského mestečka Tata, po
tom clo Komárna a .na'k rátko i 
do Br atislavy. Konst-anze Mo· 
zartová s Ni ssenom odišli s 
veľkou pr.avdepodobnosťou eš,te 
pred 14. má,iom z Viedne clo 
Uh01rska. Nissen v tomto čase 
už nemohol byt dánskym dip
lomatom, pľetože Dánsko bnlo 
Napoleonovým spojencom a 
Nissenov útek bol by preto ne
mysliterný. 

Pu1·trét KOJJstanae Mo•arto••l • 
r. 1802. 

Ko:nstanze Mozartová a Nis
sen zostali v Bratislave až do 
13. augusta 1809, ktorú medzi
tým 14. júl a, na Zá'klade zno
jemského pr!meria, bez boja ob· 
sadila francúz·ska armAda a ne
s.koršie s ií.oú S·pojené saSiké 
vojsko. Z Bratislavy plše syno
vi 29. júla ~09: ,. . .. sme cbvA· 
labobu zdraví a méme sa dob
re a statočne sme dutera:1 viet
ko vytrpeli. Velmi ma mnl, ler 
nie so·m ul vo Vied.nl , aby som 
mobla osobne hov:orlť s člove
kom, ktorý ·mi má Tvo.j list 
osobne od.ovzdať. Dúfam vlak, 
le budeme mať to lťastie s nim 
sa l ·am stretnúť. Keby sa mala 
potvrdiť povesť, le nastane 
mier, a môj mul pret·o ul aj 
odhlásil ubytovanie v Bratisla
ve, vrátime sa potom do Vied
ne .. . 
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Konstanze Mozartová žila po
tom so svojim druhým manže
lom a~ do r . 1820 v Kod·anl, 

Dlhší pobyt Konstanze MO'Zar
tovej s Georgom N. N issenom 
v Bratislave, ich sobáš v Mar
tlnS'kom .dóme a ·kontakty~ s 
Heinr lcllom Kleinom a jeho ro
dinou, obohacujú hudo'lmú his
tografiu Bratislavy v obdobf 
klasicizmu. 

styky s Beethovenom. Zaujlma
vý je <tj druhý sved,ok, uvede
ný · .ak o clsár·sko·krá!ovský ka
pitán Ludtvtk Braun.mUile[·. Man
želka H'etnr.tciHI Kleina sa vo
léila Regi na, t·odom BraunmUlle
I'ová, takže druhý svadobný sve~ 
clo k bo·l prav depodobne šv agrom 
Hei nr.ic ha Kleina. NJ.e je bez 
za uj!mu·vust!, ž.e Konstanze Mo-
7..artová uvádz.al t! v sobášnej 
matrike vek 42 rokov , n amiesto 
skutočných 47 r.okov. 

GABRIEL DUSINSKf· 

V Bratislave sa Konstanze 
Moza.rtová u George N. Nissen 
rozhodl i uzavrie ť manželstvo. v 
Mar ti.nSikom dóme ich d ii a 26. 
júna 1809 zos.obáš!l •k ano-ni k 
Anton Ambseh!. Pre nás je dôc 
Je!,i;itý ak o svnclobný svedok v 
rnut,ričnom · zázname uvedený 
Heinrich Klein, n ajvýznamnej
ši hudobný pedagóg, skladateľ 
a dirigent vteda jše j Brutisl avy . 
kto1·ému s~ pripisu jú osobné 

Po sobáši zažili novomanželi-a 
hrôzostľašnú noc. Už začiatkom 
j únu dorazil i francúzske vojská 
k Petržal ke, ktor á počas p'ľud 
kých bojov úplne vyhorela il 

4. júnu poškodilo francúzske 
delost r electvo z ju.žnéh o pobre
zta Duna ju stred Bratislavy. 
Ot)a 26. júnu o pol jedenástej 
večer však začalo prvé ničivé 
bombardovanie, trw1j-úce n.ž do 
rána, následkom čoho zhorelo 
v Bra tisl ave 123 domov u v 
st ťede mestél bol poš.kode.ný 
skoro každý dom. Mimo inýc h 
tiež Primuc i(l lny, Keglevic hov , 
Erdôdyho u Zi chyh·o palác a 
mnoho ďalš ieh. Tis!ce Bratlslav
čitn ov ušlo z mest.u clo poll a 

Aj druhý Mozartov syn Franz 
Xaver Mozart ( 1791- 1844), ne
sko ršie premeno v.aný na Wolf 
gangu Ama,deusu, ktorý bol vte
dy hudobným vychovávate ľom v 
Haliči, . neskoršie pl•oclným, u l e 
priemer.ným sitl aclateľom (za 
l · iečenia zomrel v Karl ových Vu·· 
r··och, kde je a j pochovan ý ), do
st.ai od m-atky správu o jej br.n · 
t i sl avskom pobyte. D11a 3. feb
ruá.ra 1810 plšc svojmu br atovt 
do Milána: ,.Naša matka Ti iste 

~··utukópia z:áznamu v sobášnej matri.ke farského íira.du Martin
ského dómu v Bratislave dokazuje, le 2&. júna 1809 tu uzavreli 
manlelstv-o Georg N. Ni ssen a Konstanze M.ozartuv,á. Mená pod
i!iarknuté auto·rum č lánku. l Fotografick,á reprodukcia povolená 
Státnym ar chív·om v Bratislave.) 

PAL KADOSA· rodák z Levíc 
Cast územia južného Slovenska zaberá Le.vlcký okr es, 

ktot·ý sa právom môže pochváliť bohéi tými dejinami. 
Ok r em hlstor.ickýc.h pamiatok nachádzame i význam
n é údaje o hudobnom ži:vote tejto oblasti, !k torá su 
neoddeliteľne spája s menom Franza Schuberta, ktorý 
na začiatku 19. storo·čia pôsobil v Zeliezovciach. 

Samot·né Lev ice, ktoré predstavujú politické, hospo
dárske tt kultúme centrum Levického okresu, Stl mM,u 
pýši ť men·om levick ého rod.áka, sklaldatefa, pedagógu 
a výk onn~ho hudobn!:ka - Pál•ä Kadosu, ktorý pôso·b! 
v Budapešti a patri k ved·úc'i m predstavit e ľom s•účasne j 
maďarskej hudby. ' 

Pá l Kadosa 1 pôv. menom Pál Weisz. l sa nasr·Odt!I 6. sep
tembr a 1903 v Lev.ici ach, na ulici Teleky , čl sl o 16 (d.n Sl; 

ul ica Ce'l'venej armády, č!slu 6- 81 . 
Otec - Zigmund Weisz, bol velkoobchodn l k s .lie

hovinami a bol rodá'k z Levíc. Matka - Eugéniu, rod. 
Werthelmerov á, bola domáca u pochádza la z TrnavY,. 

Hodný dom hudobného skl adatel a je jednopošchodo · 
vá budova, k torá bola viac ráz r ekonštruovaná. Pivničné 
pr ie&tar y dnes sl(lžia ako sklad , na pr !zeml sú súkromné 
byty a na poschodí kancel árie Združenia maďuTských 
pracujúcich - Csemadoku. 

V t omto dome bol Pál Kadosa prltomný do ro.ku 1908. 
V tom Istom roku sa p·r esfuhovai ·so svojou mat·kou do 
Trnavy, kde bývali matkini rodičia . Kadoso.vu matku 
sa odsfaho·val a k svojim rodičom ešte pred smrťou man1 
žel a, lebo stáli pred rozvodovým konan!m. Otec ,pozdej
šie tragi{::ky wmrel v Buclape~ ti . 

Z rodičov Jen otec hr.al na kl av;ri. Hudobné . .o udanie 
Katiosa pravdepod:obne zdedil od st<l:rých rodičov -
w er tllaimerovcov, :ktor! udržiava li. priate ľ:s ké sty1ky ·S vý· 
zpamným priekopnlkom sl.ovens.k ej národnej h.udby Ml , 
.kulášom Schne.icJr.om-Trnavským. Pollfa spomie:nok S1kJ.a
dateľa zdedil od pru rod ičov, ktor·í bý.vuli ·v Mart ine, 
·k lavfr, n a kt•orom v.raj hral i JosBph Haydn . Pozd.ejšie 
sa zisti lo , že, j e to ten legenda, l ebo k lav i:r pochádzal 
z r oku 1820. 

Prvé hudobné vzdelanie dostal v Trnave, kde prvým 
pedagógom bola " tet.a Schrammová" - ma:nže.Jka riadi 
t el a základnej školy. Nema la .vyššie hudobné vzdel anie, 
ale bola oduševnelou hudobníčkau. v septembr i roku 
1918 sa odstahoval do Budapešt i, kde pokračova l v štit1-

, diách nr y na klavlr u Ilony Pá!{)vej, žiačky l srvána Th-o· 
mäna. 

V roku 1921 zmaturoval a ešte v tom istom roku s& 
stal žia•kom Arnolda Székelya, kto'rý v mladých ro.koch 
predstavoval avantgardného k lav.ir istu a ako prv9 hral 
v decembri 1908 Ba:Nókove Bagatelly, č·o vo vtedajše) 
dobe vyvolalo ve.Yké pobúrenie. Z hudobného Iexlkónu 
l Szabolcsi - Tóth) v yd aného ·v roku 1930 sa dozvedá
me, že v rokoch 1921-1927 Kadosa bol žia·kco rn Zoltán.a 
Kodály.a , .u k tor ého s·a uč il kompozíciu. Starý otec Pál a 
Kadosu ·vel'.mi dobre poznal Kodál yovho ·otca l samotného 
Zoltán.a Kodá lya. Pá l Kado.su často !mal za .pobytu v Tr· 
nave lkomor.nú hudbu s tým s l áčikovým kvartetom, kto· 
rého členom bol i Zoltán Kodály. Hudobný v.kus skla
dntefa ·v tomto období bol ešte velmi konzer>VaUvny. 
Po prlchode do Budapešti už začlna kompomova ť. 'Naj
väčš i Ylplyv mal naňho Brahms, no už v 15 - 16 r.okoch 

t ento vp lyv pr ekonal a začal si všlmaf maďarské .a slo
venské rudo·vé piesne. V tomto obdobi SIP07.ná,vu nieko r 
ko B~rtókových diel, nap·rlklacl IO ľahkýc h klav!rnych . 
S'klad ieb. Tent{) svet mu však vtedy bol ešte cudz!. 
No v .r. 1920, keď s-a dostáva k part i túre Sláčikového 
l:ťvarteta č . 2 zač!.na su oduševj'\.ovaf •PľB túto hud.b.u. 
Ešte počas gymnaziálnych štúdi! sa osobne spoznáva 
~ Bélom Bartókom, ktorý si vypočul jeho hru a ako rn.a 
danému klaviristovi a sk l a d a te ľ'Ov l mu od porúčal, aby 
v štúdiu pokračova l u Zoltána l(.odálya. VpJy,v Kodálya 
budať v kompoz!ciáah z mladost i, kým Bartók ho spre
vádzal po celý život. 
Po'kt·ač ov.af v štúdiách umožnila Kadosovi :v 8'flko.rysosť 

nev l•astného otc a - - jeho m'atk a S él medzlč~som v Trna-

Rodnf dom Péla Kadosu v Leviciach. 

ve druhý raz vydala. Stúdi um u Kodálya znamenalo 
i .usmernen ie v ďalšej ceste. 

O mnoho rokov n eS'k ô t· venoval Pál Kadosn z vďač
nost.i svo-jmu uč itelovi Zoltánovi <Kodályovi svo j Klavír
ny •lroncer t č. 3, op. · 47. Od r oku 1923 koncer tuje a v 
obdobi rokov 1927- 1943 sa stáva profesorom na Fodo
~rovej hudobnej škole .. 

V dennej tlači sa dňa· l. január u 1928 objavil<t spr á
va o v.znilku skupiny Moderných maďarských hudobnt
kov, k torej zakladajúcim členom bol uj Pá·! Kadosa. Sk u
pina predstavovala slobodné združenie hudobnlkov, kto
rých centrom pozornosti sa stal a moder·ná maďa.rská 
hudba a prehojo.vávanie nQvých diel súčasni•ko v. 

Po vy.puknutf dr uhej svetove j voj:ny Kado:sa t•rpel f a
šĽstlckým prenasledovanlm. Po oslobodení sa stal profe
sorom na Hudobnej ak adémii v Budupešti o po.d jeho 
vedením vyrástl a celá pl ejáda vynika júcich maďarských 
kl a·v·lristov. 

tKn1dosova tvorbu v tr.i dsiatych ro•koch bola ,pod v,pJy
vom Bélu Bm tóka. V septembr i 1955 na stránkach Új 
Zenei Szeml e Kadosa ·pripomína ni ekolko osobn ých záži t 
lkov s Bartókom. Už v ml adost i bol jeho obdi.vovat elom, 
neskoršie sprevádzal jeho manželku na klavíri. Vplyv 

. Bartóka sa prejavuje vo v·i acer ých k l av ftr.nych d ielach 
Kadosu. Tuk je tnmu v TrQch kJavl·r ny.ch sk ladbách 
AJ Fre?co, konkrétne ·v dr.uhej skla dbe, kde bada{ vpl yv 
AU eg ra baTbm·u l Kadosovo dielo vzn i·klo r . 19281. ale 
i temahka Poco aflodunte fuga·to v op. 38/ b - Tri t ristíe, 
p r bpomlna Bar tóka. 

Kadosu nesk ôr upia ti1u je poiymetrick ú techniku a· v 
posledných rokoch Sä vrátil •k jedno duchšiemu výrazu 
a novému štúdiu folklóru. 

Pr vé Kudosove sklada te ľsk é ú·spechy spadajú do za
č iatkov 30. rokov, a t•O t uk doma, ako i v cudzine. V roku 
1933 debutoval Kla•v!myrn koncertom č . l na amster
damskom festlvale Medziná•ropnej spoločnosti pre novú 
lludbu, v r . 1934 sn do·st.al·o v. Benátkach na pr ogr am 
jeho l. diverti mento u na newyo l'skom festiv ale r . 1941 
S lá č ikov é k va.r teto č. 2. Z ďalšieh K t~d osotvých diel tre
ba spomenú ť 6 symfónll, Oľchestráln e kusy, Pa rt itu .p•re 
or cheste.r, 3 kl atvl r ne koncerty, 2 husľov é lkunc81ľty , k O'll · 
cert pre vio lončelo a o-r.chester , oper u Huszit i kaland , 
.kantáty , ·komornú tvorbu, piesne a i. Bohatá KacloSIOv<\ 
tvorba prezr ádza nielen vyspelú kompozičtnú t echniku 
svojho tvor cu , al e aj črty výrauného indiv i duálneho 
prejavu. je len samozrej mé, že t~tkáto w orba je cenným 
prín{)sOJm a m<'t aj ·vefký spo l očenský význam. 

Vý;;o;nam sklacl.at efa spoč!va i •v jeho pedagog.icke j čJn
n osti. Starost livo dbal nu všestrannú hudobnú výchovu 
žiakov a >V duohu tohto clela skomponoval Sedem b a 
garell, v ktor ých postupne uvádza ži a:ka, učiaceho sa 
hre na ik lav!r, k osvojeni u si základO'V muzic!rova:nia. 

Za dlhoročnú činnost bola Pálovi Kadoso:vJ r . 1950 ude
lená Kossúthova cena, r . 1963 titul Vynikajúci umelec, 
r. 1967 sa st al čestn ým čle·nom lond ý.nske·j Royal Aca 
demy of Music. 

Minulý rok sa dožil umelec vzácneho životlllého jubi
lea -- 78 r•oko·v. Pr i te jto pr(Ježltostl som ho navšt!vila 
v je:ho byte v Budapešti, aby som ho požiadala o st!' uč 
n ý r ozho.vor. Pál Kadosa v posl edných ·rokoch •prekonal 
t ažkú chor obu, ale l na·prlek oslabeném u zdraviu sa zťt 
ča•stňu je ·na významných huclubn9ch podujatiach a vy 
hovel i mojej žiadosti o r ozhovor. 

Pán ·profesor, pamätát e S!l na svo·j r odný dom v Levi · 
c:·Lacll? · 

- Pamätám si len tolko, le bol poschodový. Na viac 
sa nepamätám, ved so.m bal .ešte dieťa a v Leviciach 
som Iii ien do svojich piatich rokov. Viac si spomfnam 
na TrnaV'u, k ·de som Iii dlhliu dobu. 

Navštlvili ste v priebehu svojho živúta svoje r odné 
mesto? 

- Aoo, ako 15-r oi!nf. Bolo to asi v roku 1917- 1918. 
Ale pri tejto prflelitosti so·m navitlvil len známych SYO· 
jich rodi~ov, dr. Prl:r;nera. 

P.o usaclen! sa v Budapešti nenav štlvili ste svo ju v·las(? 
- Bol som dva razy v CSSR - v Prahe a v Bratislav• 

pri odhaleni pamätnej tabule Bélu Bart6ka. 
A:ké vzťahy udržujete s n aši mi umelcami ? 
- Velmi dobré. Si to predoviletkfrn priatelstv6 z me

dainérodnýcb stretnuti so Suchoňorn, Cikkerom, Oi!an6-
iom a lfalifmi. · 

Ako žije vo vašej t vot'be slovemsk é dedičstvo? 
- Predovietkýrn je to avllčienA kvarta, ale neuplat

ňujern ju vu sv-ojich dielach ved·ome. A :zároveň :som 
pripátanf k Slovensku' rodinnými aväakami, Y:fchoYO• 
a priatefltYami po celt liYot. ZUZANA V ITALOVA 


