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25_0. výroňie narodenia Josepha Haydna 

llaydnuv po rtl·ét - ole jomurba ]ohn n Hoppneru z roku 
1791. . 

Celý kultťirny sve't oslavuje .v tomto rok11 25D. výročie 
naradenia jedn,ého z najväi!ších géniov dejín hudby 
Josepha Haydn'a { •31. III. 1732), tradične označovaného 
10 otcu klasicko-romantického inštrumentálneho iUýlu. 
Okrúhle životné ' jubileá a výi'Očia bývajú podnetom k 
osla'vám, spomienkam, prílc!itosťou na bilancova.ni_,. Vo 
nýšenej miere sa to vzťahuje na významné osobnosti, 
ktoré sa stávajú stredobodom záujmu. 

Dalo by sa predpokladať, ie vefký skladatefský odkaz 
Josepha Haydna, patriaci k trvalým kultúrnym hodno
tám fudstva, je dávno preverený, uznávaný a je integrtil
nou . súčasťou kultúrne.ho poved·omia a hudobného li.v,ota 
dneika. No nie je tomu tak. Ak sa zamyslíme nad hod
notenim a pestovaním Haydnovho diela v priebe,hu de
jín, narazíme na rad prekvapujúcich a paradoxných sku
točností , ako rôzne generácie naserali na Haydna, ko~
kfm metamorfózan1, divergujúcim súdom, omylom i opo
menutiu podliehal jeho odkaz. Tieto zvláštnosti sa l!l· 
činajú ul pri hodnoteni Haydna za jeho iivota. Málokto~ 
rt skladater bol vo svojej dobe taký známy, válený, 
v neskorších rokoch iivota tak oslavo·vaný, zabrnutt 
poctami 11 vyznamenaniami ako Haydn. Jeho kompozlcie 
lloli rodírené v nespočetných opisoch po vefk,et časti 
Európy, mno·hé diela iných, .menilch skladatef,ov jeho do
by boli zámerne podvrhnuté a oznai!ova,né za Haydna
re, aby sa doiili ~ocenenia a predvedenia ; početné jeho 
akladby ul skoro vychá dzali tlačou, prekvitala haydnov
sk6 biografika, Haydnova sláva bola nemalá. Karta sa 
vlak po jeho smrti obracala. Kým napriklad po smrti 
Mo1artovej i!i Beethovenovej prejavovala sa starostli
Yosf o osvetlenie ich iivota a diela pomerne dosť skt>I'O, 
C. F. Pohl alt o dve generäcie · neskôr publikuje sY.oju 
1 nedokoni!enú) prácu o Haydnovi. Ai je'dno storočie 
po vyjdenl Kochlovho zoznamu Mozartuvých skladieb 
H. v, Hobokfln začlna publikovať svoj katalóg Haydno·v
ho diela. Zatiar čo napriklad Bach a M,ozart dotlvl!líi 
aa ul druhého súborného kritického vydávania aklada
tehkého odkal':u, prvé súborné vydanie Haydnovho die
la odohráva sa al v naiej dobe. Pôvodná značná Hayd
nova popularita sa rýchle zúlila. Do .akej miery aa 
obru o Haydnovi v obdobi po klasicizme zmenil a do
ch6d:ralo sa ku skreslenému hodnoteniu, je zrejm~ na
priklad zo slov R. Schumanna, ktorý v istej kritike me
dií infm napísal le Haydn pôsobi únavne, le sa ll jeho 
diel nedo:nedám~ ul nič nového, ie pre súčasnosť ul 
nenbudzuje hlbiií záujem. Ešte väčiimi potom no'Voro
mantlck6 epocha zvukovej hypertrofie, virtuozity, ver
korozmernosti, epocha Berlioza, Liszta, Wagnera, 
1 . Straussa atď. vytvorila klišé o ,,Papa" Haydno·vi -
copatom, konzervatívnom, tradičnom, neikodnom a za
ttaraiGm skladatefovi. jeho osobnosť videla sploiteni, 
okyptenú, známy bol iba minimálny výsek 1 jeho diela, 
aj to iba pre malý okruh znalcov a milovníkov, a eite 

~ k tomu v štýlove neprimeranej i·nterpretácii. 
Oalšou zvláštnosť·ou v súvislosti s Haydnovŕm odka

IOm je takmer úplné opomenutie je·ho rozmernej o.pe·r · 
nej tvnl'by. Je síce pravda , ie libretä nepatria k jej sil
nej stránke, ale nielen v tej dobe libretá vo všeobec
nosti neprekroi!ili istý priemer a stereoty·p ; máme po
fetne doklady dnes velmi populárnych opier z neskor
lieh i!ias, ktorých textová prlluha má taktie! značné sl•-
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biny. Haydnov-o dramatické stvárnenie, schopnosť cha
rakte·ristiky a nevšedné hudobné hodnoty robia nepocho
pitefným fakt , ie táto časť jeho tvorby sa dostala do 
takého ústrania a zabudnutia. Obdobný paradox možno 
pozorovať aj v súvislosti s jeho vefkými vokálnymi die
lami. úmyselne nehovorime -o oboch oratóriác·h [ Stvo
renie, Ročné doby l. ktoré sú dávno udomácnené v kon· 
certnej praxi, ale máme na mysli je,ho umelecky rovno
cenné majstrov·ské omše. Nemožno robiť deliacu čiaru 
medzi jeho svetskou a cirkevnou tvorbou. V rámci os.vie
tenstva a sekularizácle tieto skladby svojim hudobným 
idiómom nie sú koncipované in·áč ako jeho symfonické 

•a komorné diela. V svujej dobe touto tvorbou Haydn 
v kostole zasiahol väčši okruh poslucháčov a milovnl
kov hudby, ako v salónoch šrachtických sfdiel. Dnes 
však svojim celkovým· rázom patria v prvom rade do 
koncertnej siene, kde sa al naplno pr-eja.vuje ich účin
nosť a umelecká hodnota. Je·ho koncertné omše re·pre
zen.tujú vokálny 'symfonizmus, syntézu zrelého symfo
nického itýlu so slovom. ,. Haydn niekedy prevzal do 
omše aj áriu zo svojicH opier. Cirkevnej vrchno~ti bola 
jeho omšová tvorba ti'ňom v oku, a to práve pre svoj 
svetský, radostný, rudo.vý ráz. V tejto súvislosti zacho
-val sa Haydnov výrok: "Keď mysllm nn Boha, moje 
srdce je také plné .radosti, · že mi noty len tak -bežia 
ako niť z 'Cievky. A keďže ml Boh dal veselé srdce, iste 
mi prepáči, keď mu aj veselo slúžim". 

Oalšou z.v·láštnosťou je opomenutie a lebo aspoň za. 
nedbávanie jeho . prebohatej komornej tvorby. Haydn je· 
nielen po:vaiov.an·ý za vynále2fCU naju~rachtile,jšieho dru
hu komorne'j hudby, za tvorcu najvyvinutejilej hudobnej 
formy , sláčiko"!ého kvártetá1'' , tohto rozhovoru štyroch 
nástrojov, ako bo charakterizoval ). W. v. Goethe, ale 
aj jeho umeleckým zavŕlitelom. Spo·radický výber mini
·málneho počtu z jeho 83 kvartet na úkor programu,va
nia .neraz problematických pr{)duktov naiet doby komor
nými súbormi nie je vidy fahko poc-hopltefný, svedči 
však o tom, ako tr~ba túto tvorbu vlastne ešte dnes 
stále· prebojúva(. Pritom kvartetá tvoria len malý výsek 
z jeho komornej tvorby (sonáty, klavírne triá, dychové 
partity, piesne, skladby pre sláčikový nást.roj barytón a 
mnohé iné) . 

Vo výpočte zvláštnosti v súvislos-ti s Haydnovým od
kazom ď·aliou paradoznou skutočnosťou je, le Jlaydno
va hudba, hoci znie tak transparentne, kriUáfavo čisto·, 
technicky i na P,Osluch zdanliro nie n·áročne, _jednako 
patri k najťalšim interpretačným problémom. Nte lahkií 
bola cesta prepraco,vania sa k štýlove primeranej inter
pretácii Mozaro.vtej hudby, deformovaná najmä v ob
dobi l"omantizmu. No dnes máme celý rad vynikajúcich 
interpretov, ktorl razili cestu mod.ernej mozart·ovskej 
interpretácii. v poslednom čase hnutie reprodukcie sta
rej predklasickej hudby v origináln·om zvukovom rúchu 
sv·ojej doby z.ačlna sa uplatňo'f'a( ul aj u Mozarta -
myslime na priam sensáciu vzbudzujúca mozartovské 
kreácie N. Harnoncourta. )e Yiak zaujlmav·é a symptu
matické, le niečo podobné o Haydnovi sotva molno 
povedať. Al na malé výnimky, ani v medzinérod.nom 
meradle dodnes eite nevyrástli naslovo:natl ipecialis
ti - reprodukčn! umelci, ktor( by sa vedeli s podstatou 
Haydn-ovej výpovede vyrnvnať 11 zmocniť sa ho tak, aby 
plne uspokojili ná,roky našej doby na itýlo.vo čistého, 
nám blí1keho Haydna. Azda haydnonký rok v to.mto 
smere prinesie určitý obrat. 

Nie v poslednej miere je tu elte jedna zvláitnosť, 
ktorá sa vzťahuje na nás, je t11 kritika do vlastných ra
dov. K:ým y celom kulttírn:om svete sa pamitti na hayd 
n·ovský rok mn:oistvom hudobných podujati, na Sloven
sku sa toto jubileum akosi obchád1a a - ai na vzácne 
výnimky - v podstate skoro ignoruje. Haydn, kto·rý aj 
osobne naviitlvll tíze.mie dneiného Slov~mska, ktorého 
dielo by malo byť zakotvené v kmeňovom repertotiri 
naiiich sťíbor.ov a umelco.v, ktorý mal u nás určittí t~ra
díciu v dávnejiej minulosti, ani v tomto roku akosi ne
oliva. Svedčia o tom dramaturgické plá,ny naiich ume
)j!ckých telies a organizátori néiho hudobného iivoia 
by mali hoci dodatočne na to pamätať a eite meniť 
a čo-to podoplňať v svojom programe. 

)e naliehavou tílohou dnešnej doby rozruiiť stále. eite 
neprekona ný skreslený obraz o večnom úsmevno-m, ne
problematickom, idylickom Haydnovl. Vo veci na,prá
vania krlvd minulosti sa dnes sice ul robi nemálo·. Popri 
l akladatef,ovl modernej hBJ'dnológie ). P. Larsenovi je 
to menovite po-predný haydnológ H. C. R. Landon a 
ústav )ose·pha Haydna y 'Koline n .. R. pod ved·enhn F. Fe: 
dera, ktorl sa na jviac :aasluhujtí o renesanciu Haydnovej 
hudby v našej dobe, aviak v prebojtívani výsledkov 
muzilrologickej práce do hudobnej praxe s,ú ešte snačné 
re:aervy. Pravda, shodnotenie jeho odkuu nartila na 

nemalé problémy napriklad pri otázkach určenia auten
tičnosti, chronológie a pod. Vývoj Haydnovho hudob
ného myslenia nebol vôbec priamočiary a jednoduchý. 
Istý čas sa v.enoval najmä jednému druhu tvorby, ktori 
systematicky rozvinul, inokedy preferoval iný žáner, kým 
ostatné či už zanedbával alebo ďalej nerozvinul , aby 
sa zasa vracal a dobudoval to, čo predtým rozpraco.v.al. 
Názol'ne to vidime na je ho verkom symf-onickom odkaze 
(lOS symfónií), kde postu.pný rast sa na čas zastavuje, 
ba ustupuje , aby v ďa lšom prech·ádzal do ubdobia ,.Búr
ky a vzdoru", experimentovania a smeroval k dozrieva
niu ai po konečnú syntézu. 

Haydn rozhodnejšie ako ktokolvek iný tvorivo zasia
hol do slo·hovej premeny, ktorú poi!ltame medzi naj. 
väčšie obraty v dejinách hudby, stal sa hlavným za
kladatefom a reprezentantom hudobného klasicizmu. 
Svojimi umeleckými a hudobnoestetickými kvalitami pri
tom vysoko prevyšuje svojich súčasnikov i nasledovní
kov, hoci nie každé jednotlivé dielo má vždy rovno
cennú ú·roveň. Skúšal, hfadal, nevzal si však vzory, ale 
~!dy bol originálny a sám doSipel k individua lizácii, ku 
"klasickému" riešeniu al po vrcholnú syntézu svojej hu
dobnej reči. 

Haydn v svoj0'111 diele maximálne splnil zá kladné ideá 
ly osvietenstva na poli hudby. jedinečným spôsobom 
sptijal v sebe schopnosť uspokojiť svojím umením naj
vyššieho znalca i prostého amatéra. Zámerne a cielene 
sa obrétil na nové vrstvy poslucháčov bez stavovských, 
vzdelanostných a národnostnýc h rozdielov, účinky je.ho 
hudby mali byť všefudské, univerzálne. Hudba sa z dvo
rov, šľachtických salónov a kostola postupne presťaho
vala do verejných koncer tných sieni, do domo·v meš
ťanov a no·vé obecenstvo !iadalo hudbu, ktorá by od
zrkadlila ich idey a vkus. Z tohto aspektu Haydnov 
hudobný jazyk je sociologicky viacvrstvový. Zachoval sa 
aj jeho výrok: "Moja reč je zrozumite!ná celému svetu". 
Haydn bol vefkým humanistom a demokratom a koru
noval tvorbu svojej doby nielen vybraným spôsobom hu
dobného stvárnenia, výrazovou silou melodiky, dôsled
ným npla.tnením tematickej práce, vtavenlm kont·ra
punktických a koncertantných prvkov do svojej hudob· 
nej reči, teda eminentným ovládaním hudobnej tec hniky, 
ale aj princípmi neobyčajnej bezprostrednosti, fudovusti , 
prirodzenosti citov, bodrého humoru i híbavej vtilnosti , 
dramatičnosti, dôstojnosti a uifachtilosti. 

Haydna prenikala túžba hudbou konať dobro, rozdávať 
radosť a potešiť široké vrstvy usta-rrnttených rudi, kto
rých chcel svtJjím umením povzniesť. Sám sa o tom 
v liste vyslovil takto: "Kedykolvek som muse l b[}jOVilf 
s prekážkami, kedykof•vek moje d·uševné a teles né sily 
o·chabovali 'a ťaiíko ml bolo vydržať na svojej C·este, vžd y 
ml nieč-o nnšepká,va l.o: Tak má lo je š ť astných .a sp.okoj · 
nych Ducl í .na s·v·ete, t·nk ve ľa je s t.m·ostí u träpenin l Mož
no pt·áve tvoja práoa su stane tým pr,a-meiíom, z ktorého 
ustatý, starosťami ut t·äpe:ný človek načerpá na nle ko!ko 
c hvfr pokoj a úľavu . .. Táto myšlienka ma pohátia la 
vpred, .n p reto a j dnes s pocito m šfástia a radost•! hfa. 
dlm na svo ju ná mahu, ktorú som po d lhé roky nepre· 
tržitou prácou vynakladal na toto umen ie". Toto svoj• 
estetické, sociologické stanovisko inde ešte doplňa myi 
lienkou, 1 ktorej je uejmý jeho etický postoí: "Nech su 
svet dozvie, že SOJTt nebol neuž it,očným čle-nom · spo.l·oč 
nost.i a že uj hudb ou možno lkona ť d·obr.o". Haydn sa ne· 
dl'ojzmyselne vi.ack-rát vyslovil aj za slobodu umeleckej 
tvorby, napríklad výrokom: ,.Slobodné umenie .a tak 
krásoo kompozičná vedn nestr pia žiadne r-emeselné pu
tú. Srdce a duša musia byť s lobod né . .. " 

Na sklonku svojho iivota 74-ročný Haydn, ked ui svo
je celoliv{)tné dielo takmer ukončil, s·poznal obro:vské 
molnostl, budúcnosť novej hudby, ktorej práve on dal 
pe.vné základy: "Hudo bné umenie nemá hra nice .. . toho. 
Č·O su ešte v· hudbe môže vykonať, j.e over.1 vi.ac u je 
oveľ<l vtlčšie ako to, čo s u urobilo dosi<tľ . . . " - vskutku 
pro-rocké slová večne mladého Haydna, ktorého k ompo· 
sičný oblúk sa kleni!! od ueskorébo baroka ai po samf 

. prah l'Omantizmu. 
Haydn dnes je znova, v.Jastne stále jedinečným zjavom 

v dejinách hudby pôvodnosť11u a kvalitou svojho ume
nia. Suverénne zavi'iil klasicistický symfonický a vokál
no-tnitrumentálny .itýl. Naiiel klasickú rovnováhu medsi 
stvárnením a inšplrticiou. Z reprezentačnej a zábavnej 
hudby spravil velké výrazové uinenie. V otázke pesto
vania a 1lo-hovej čistoty interpretácie jeho o·brovského
tvorlvé ho odkazu sme aj v súčasnej do.be v nejednom 
smere dllnikmi. Stále sme akosi vlalni, fahostajni. Mu
sime aktívne boi'ovať o miesto, kto·ré mu v dnešne j dobe 
právom prlnáleil, obohacovať sa o aktuálny estetický, 
:a·álitok, kt"orý nám dielo josepha Haydna poskytuje prá
Ye dnes. PAVOL POLÁK 



Doc. dr. IVANOVI HRUŠOVSKEMU, CSc" ktorý, sa 
23. februára dožil 55 rokov, udelili Cenu Antonína Zá
potoc·kého za .angažovanú hudobnú tvo:rbu. Vyznamena
nie mu 2. marca .t. r. v Prahe odovzda l predseda úRO 
-Karel Hoffmann. 

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER V ZILINE h·ostll v 
·dJ1och 15. a 16. ·marca umelcov z Prahy: dirigenta Eduar
da Fischera, altistku Libušu Márovú, Pražský mužský 
zbor, ktorého zbormajstrom je MirosLav Košler .. V pro· 
grame odznela Serenáda pre dychy d mol, op. 44 An
to.n!nu Dvori!lka, Rapsód.ia pr·e alt, mužsl<ý zbo.r a or
chester op. 53 Johannesa Brahmsa, súčasnú českú hud
bu rep.rezen.tovalo Sesť skladieb pre sláčiky od Ivana 
.Rezáča a Podz"im - dva mužské zbory so spr·ievodom 
komorného o-rchestr.a od Eduarda Fisch·era, ktorý v ro
koch 1974-1979 pôsobil vo funkcii šéfdirigenta Státneho 
komorného orchestra· v Zlline. · 

SLOVENSKÍ UMELCI V ZAHRANICf. Huslistu )ozef Tc
purcer ko111ce·rtoval v dňoch 16. - 22. II. v Kyjeve. -
!}ela Špitková (hus le) a Tatiana Fraňová (klavír) absol
vovali v di1och 12.-27. II. turné v NDR s programom 
z die-l SibeUa, Haydna, Mozarta, Dvoi'áJta :a Caj;kovského. 
-Sio·venskf komorný orchester vystupoval v dňoch 13.-
27. II. v Špuniels•ku. - Dr. J'udo·vlt Rajter dir·igoval v 
d11och 8.-11. III. v MĽR v Debrecíne, v Szolnok1u a v 
Gyule Brahmsov Kla-vírny koncert a sklttd-ateiovu 4. sym
fóniJU. - Slovenský filha·rmonický zbor vystupoval 24. a 
25. IU. v Sz-ombat·heiYii na veče-re árií z Verdiho Aidy. -
Gitarista Jo.zef Zsapka koncertov.al v dňoch 1.-9. III. 
v ZSSR v mestá-eh Kaluga, Tula, Belgorod fi Moskva. -
Jozef Podho-ránsky ( v.iolončelo] a kl~v iristka Zlatica 
Poulová vystup.ovali v mestách NDR s programom zosta
veným zo skladlieb Sammartiniho, Beethoveil'la, Dvol'á.ka, 
Schuma·nna n MarttniL - Teno·rista Peter Dvorský ok
rem hosťovania vo Viedenskej štátne.j opere n a·hrával v 
dnoch 29. III. - 8. IV. v Mníchove na gramofónovú 
plat!tu Don·ízetNho Nápoj lásky {Nemo ríno l pre gra
mofónovú spoločnosť Ar.iola Eurodisc GmbH. 

XX!ll. !.tOCN!K FESTIVALU NITRIANSKA HUDOBNA 
JAR otvoril koncert kubMlskeho gitaristu Alda Rodrigue-
za ( 26. Ili. ). Koncertný cyklus, k torý v spolupráci sa 
Slovkoncertom p.ripravuje Kruh priateľov hudby pri PKO 
v Nitre, ráta v tomto roku s účasťou StátneJ filharmónie 
K-ošice, ktorú bude d-irigovať dr. Ľudov !t Rajter, sólistom 
burle okordeonista Vlnd•imí r Cuchron - s programom 
z rliel W. A Mozartu, N. Cnjkina a L. Viln Beethovena 
(7. IV.]. V Nitre ďa lej vystúpi španielsl1y mužský zbor 
Goor·o S'lnta Maria dH Solvay, l<lavi.r iSitka Tatiana Fraľío· 
va s .recitálom z d•iel J. N. Hummela, R. SchumannH, 
M. P. Musorgského ( 28. IV. J. Fi! harmonické kvarteto 
v zložení: ). Skorepa, A. Lehotský. ]. Petrovič, P. Soch · 
m ann s a predstaví v skl.adbách B. Marti•ni'i, M. Burlasa 
a F. Schuberta (18. V. ), s veľl\ým záujmom sa očakáva 

v,r.~:t~pen.i_~ ~~~l"ii:ebs~~_f,c~ ... ~~l~~:·?v - ~om,~rnéh?. ~,~;.~~~·e- ~ · ~ ~-~·~ ~ l 

ni u z · juhosl.áv·ie. Jlťa závar Nitriäons,ke) huclooneJ Jan19e2 
.vystúpi 26. V. operný súbor DJGT v Banskej Bystr.! ci, 
klorý predstavi !>Voju inscenáciu Mozartov~j Figarovej 
svadby. (L. Martinček} 

SKLADATEĽA JÚLIUSA KOWALSKÉI-10 pri prlležitosti 
jeho 70. .n.arodenfn vyznamenalo Min isterstv.a kultúry 
a umenia Poľskej ľudov ej republiky r.ad•om "Me!'.ite Cul· 
tureJ", mesto Bratislava mu udelilo za jeho aktivitJU 
Zlatú medailu u Zlatou medailou ho ocen·il aj Osvetový 
(ISt·av. Vyznam8'nania jubila•nt prevz'!l,l dňn 24. februfi,ra 
t. r. v Poľskom kultúrnom stred.isku v B.ratioslave z rúk 
zástupC'()V PĽR .a funkcionáro'v hlavného mesta SSR Bra
tislavy. 

SLAVNOSTNÝ KONCERT UČITEĽOV na počesť X. vše· 
odbo.rového zjazdu ROH a pri prfležit.osti Dl'w učiteľov 
pripravili pedagógovia Ľudovej školy umenia, Bratisla· 
va II n.a Ex.nárove•j ulici ·v Obvodnom dome CSSP na 
HeTlianskn j ulici diia .18. marcu t. r. 

v HLOHOVCI - v maste "ruli" hudobný iivot liačal 
pre.nikať do širokej v.erejnosti zalolenlm Kruhu pria-te
rov hudby pri Mestskom dome osvety. V prekrbnom 
kultúrnom stánku empírového divadl-a sa v minulom ro
ku uskutočnilo viacero koncertov válnej hudby. ·Pre 
y.lfačnýcb a vnlmavých poslucháčov odzneli skladby sve
toznámych majst-rov a mali moinosť vypoouť si aj ume·· 
nie zasl. umelca ViíclaYa Hudečka. Vzťah k válnej hud
be mládel prejavuje aj zalolením Divadla hwdby pri 
svojom mlédeln!ckom klube AXA. Zaujimavé podujatie 
pod názvom "Posedenie pri akordeóne" sa uskutočnilo 
!1. februára t. r .: jeho cielom bolo oboznámiť iUrokú 
-rerejnosť s históriou a interpretaňnými mo.lnosťami 

akordeónu. Cien Divadla hudby Miroslav Vtiry liástu.pca 
riaditefa ĽSU p'litavým slovom ' sprevádzal poslucháčo.v 

od vzniku al po sičasnosť tohto nAstro.ja. Ukálky odo
brali liaci ako,rdeónov~bo oddelenia ĽŠU, ktorých -
spolu so dstupcom ikoly - vidfme na snfmke Ladisla
va Hroiu. { Ľ. Kov árová l 

S(ifaže ·slovenských konzervatórií 
V sólovom speve 
a v hre na busliacb 

Na pôde košickéh•o :konzerv.a,tó
ria sa uskutočnili v dňoch 5.--6. 
a 11.-13. februára t. 'r. Otvo1·enia 
oboch súťaží •sa v zastúpen! MS 
SSR a Oš Vs!. KNV .ujali krajskí 
~kolskí inšpekto•ri A. Zarnayová 
a J. Sádel. Predsedníčkou pO•J'Oity 
v sól•ovom spev•e bola zas!. umel
kyi1a Marie · Budíkov á- Jeremiášova, 
členmi Vlasta Hudeco·vá, Alojz Ku
bfček., Ján Hadra.ba a Ladislav Kuc
k-o. ·Predsedom po.mty v hre na 
husl:lach bol doc. Jii'f 'ľomášek, 
podpredsedom Hube'ľt šimáčoek, 
členmi Andr·ea Sestá·ková, Bohumil 
Urba.n a MHan Kyjovský. Obidve 
súťaže (dvojkolové), umelec.ky ná
ročné, boli ·obosla:né kvalitnými 
adeptmi z tro-ch slovenských kon
zervatórií. Zati.af čo s:pe<Vác.ka sú
ťaž bola pome.ľllle vywvnaná v 
oboch kategóriách (L kat. - 1.-3. 
ročnílk, II. kat. - 4.-6. .r.očtník], 
v husľovej hre vyšla Q; interpre
tačného zápoleniu úspešnejšl.e I. 
kategória, a to ·vďa.ka výrazn.fli· 
ším výkonom ·a usohnost.n.é.rnu 
vkladu mla.dých tal•entov. Ume le.c
ky najucelenejší vý.kon podal Ste
fan Filas (1. cena l. kat.] z brati· 
slavské·ho Konzer.va tór:ia, za kto
rým sa na 2. mieste umie·st,nil veľ
mi •nádejný Jaroslav Co pák z Ko
šíc, 3 .. cenu v I. kat. udelllli Gus
távov.! lllésovi (Košice] u Róber
tovi Z·emenemu (Bratislava). Cest
né uznanie si do Žiliny odniesla 
Beáta Gregušová u do Bratislavy 
Mila.n Roško. 

V p!'vom kole I. kat. boli tak· 
mer všetci súťaži.aci najzra.niteľ· 
nejší v povinne predpísanej .Bee· 
thovenove"j Romanci F dur, op. 50, 
u to preclovš•etkým •v orient·o·vaní 
sa v je!j fm·me a v ne:poslednom 
rade aj v i nterpret<~čnej ový,po.ve
di obsahu di ela, ktorá sJÚvisela s 
tv.órb:ou nie vždy hodnotného tónu. 
Štýlovú a technickú prip,raveuo.sť 
si súťažiaci o-v·er·o'va•l"i vo Vmié
·ciách na Go.relJiho tému ( Tartini· 
Kreislery~\1~.-~~I...,.!k-&t .. ~ .. posbúplli do ·· 
2 . . kola tí:" ktorí ZVlládH •prvú ča.sť 
jedného z M-ozartový.ch ·kon.ce,rtov 
(A dur, KZ ~19, alebo ľ.l dur, KZ 
218) a prvú časť Beethovenovej 
Sonáty G dur, op. 3, č. 3. Prv'1."1 
cenu v tejto ka-tegórii udelil i tech
nicky precíznemu Bohdanovi. War
chalovi ml. a výrazovo priebojne j
šie:mu Róbertorvi PUškárov i {obaja 

Muzikol6g František Br an i š , 
odborný redaktor Ceskoslouenské
ho rozhlasu u Bratislave, dožil sa 
25. marca l. r . 60 rokou. K spolu
práci s rozhlasom ho priviedol 
záu;em o minulosť hudby a o ži· 
votné osudy predstaviteľov hudob
ného umenia. Už ako poslucháč 
hudobne; vedy a estetiky na Filo
zof/eke; fakulte u Bratislave, stal 
sa v roku 1953 redaktorom hu
do/mého vysielania bratislavského 
rozhlasu. Početné relácie, predo
všetkým rozhlasové p&sma, ktoré 
sám naplsal, reldcie redakcie hu· 
dobného vzdelávania, ktorú do ro · 
ku 1962 viedol, umožnili posluchá.
čom zoznámiť sa s významnými 
hudobnými dielami a s ich tvor· 
caml, Jpnol!ým pomáhali cl!ápat 
tzv. vážnu hudbu, vytvárať si k 
ne; pozitívny vzťall. Na príspev
koch pravidelných relácii Ako žili 
a tvorili , Deiiny opery, Ľudové 
konzervatórium, Rozhovory o· hud· 
be a ďalších z produkcie Brani
šoue; redakcie badaf znalosť lát
ky i naplňané úsilie o ;et pri
merané a pútavé sprostredkováva-

z Bratis lavy), 2. ce111u z!s.k.a l vitál· 
ny Miloš Valent a 3. c.enu Martin 
Sleziak (ŽHina), čestné u~nan:ie U· 

deWi Brat.isl·avčan.k·e Zuz.a.ne Kopa· 
so,vej a Zmnčanovi Miloslav-ovi 
Skuka.]l.kovi. 

Výko111y !>úťaži acich v II. kategó
rii a nu,po·kon i jej víťa~ov itnkli
noval.i v prejave viac ·k obo.u·et· 
no:stl, preto ·v lkonečinom dôsled-ku 
s.kutočná tv.orivá inte·l'pre•tačná is
kra a hráč·ska J\7e.rv.a boli typi.ckej · 
šie pre v!ťazov I. ka·t,egórie. V, 
oboch kategóriách sa vyskyto·val! 
najmil pr-oblémy s intOtnačnou čis
toto·u, tvorbou •vyrovnaného, plno· 
hodnornéh-o tónu vo všetkých po
lohách, v technickej pt!'ipravenosh 
hráčov a vo for.mov·ej • výstavbe. 
Súťaž spevákov poodkrylé• nl>O

mentálny sta•v v oblasti speyác
kych talentov. P.ri pomer•ne vyr.cw: 
nanej umeleck.ej úrovni i hlasoveJ 
p•riprav.enosti evldoval.i sme a j PI'e· 
trváv.ajúcu absenc.iu n.iektorých 
p·refer·ovaných, č:i nedo~atk·?výc_h 
hlasových odborov. PozornOtst upu· 
tata najm!! ·so.pranistka )!lna Va
lášková z bratislavsikého Konzer
vatória, vlťazka II. kategórie -
nenúteným, muzi"ká•lnym :v9"konom, 
mimoriad•nym ·v oblas·ti vý.r.azového 
spe·vu. Druhá c.ena 'V tej istei k·a: 
tegórii pripadla Erike ŠpOI'eroveJ 
zo žiliny a bola ocenením jej fa· 
rebného Inezwsoprá.nu, 3. cenu si 
do Bratislavy odniesla Eva Anto: 
llčo,vá. Prvú cenu ·v Il. k art:eg_ór!l 
u rnuž.ov získal Ján PáiSZimár z Bra
tislavy, 2. cenu te.norist~ koši_cké· 
ho konzerv.a-t6ria Pet.er Scbne1uer. 
v I. k~te.górii zasvietila prieruač
ným so1pránom Mária Kubiels_k·~ 
(Košice) a právom sa lllmle§.tmla 
ako prvá. Druhú cenu por-ota pn
súdila sopr.anistke Zuza,ne Hude
covej •{ BrabislaNa) a 3. cenu sol])ra
nistke K.atm·ine Bielči:kovej zo ŽI· 
Hny. Cest<né uznani.e p~atrí Svetla
ne' Tomovej z Košic . . U m.užuv v 
I. ktt·t. získal prvú cenu barytonista 
Peter Simáček zo Žiliny, Košičan 
Zoltán Vongrey, barytonista s fa· 
rebným spektrom i únosným Vý· 
razom si vyspieval 2. cenu. "'"· 

Kvantita zúčastnený~h ml&dýyh , 
sp-S\!·áko!V, ' nie .aj k,v.q,.Jit.a,,,.Jii;i,Ytl~!.' .,:; 
,jedn-označne o zdrav,ej vln•e a v 
istom zmysle i o o·br-odení spevác
keho umen,iu na Slovens.ku. Výra: · 
zom pren.ik.nutý, kultivovaný a hu· 
dobným obsahom naplnený prejav 
si ·však ešte väčšina - súťažiaclc·h 
potrebu je prisvo·jiť. 

DITA MARENCINOVA 

v hre 
na violončele 

Súťaž violončelistov - žiakov 
slovenských konze.ľ'vatórif , o.rgu.ni
záciou .ktorej MS SSR po!Verilo ria
diteľstvo Konzerva tória ·v Zi!.ine, 
sa konala v diíoch 26.-27. fe:b
ruára v Malej ·sá le Domu odbo· 
rov v Zmne. Výkony 15 účastnl· 
kov hodnotila ·odborná porot.a: 
doc. R. Lojda - AMU Pr.a.ha, pred
seda, prof. B. Ha·vtlík - -· jAMU Br· 
no, prof. K. Fil ipo.v:ič, M. Ceme
nák a K. Glasnáková - konzerva
tóriá v Bratis.lave, v Košiciach a 
v Zilt.ne. Porota sa zhodla " kl•d
nom hodno,tení p·r.arvidelnosti ko
nani.a ,tejto súťa:že, jej pripra·ve
nost.i i priebehu. Výkony a vs;
sledky víťazov · dokumentovali kva
litnú prácu vyuč-ujúc.ich s talento
vanými žifllkmL 

I. ·kategória (žiaci 1.-3. ročn tk) 
mala 7 účastníkov: 

K. Trubač ( Brat.islava] l. 
miesto, 

M. Olšanský ( K·ošice) - 2. mies
to, 

]. Kováč ( BratisJ.ava] - 2. mies
to, l. Vlachynská ( Bratislav.a l -
3 . . miesto, čestné uznanie získala 
ZHinčanka K. Salaiová. 

ll. kategória (žiaci 4.-6. roč.) 
mala 8 účastn!ko•v, z nich l. mies· 
to patrí E. Proc,háco•vi z brati~lav · . 
ského konzervatória, 2. miesto zís·. 
kal M. Pav Hk (Žilina), 3. · miesta 
udelili P. Fr kalov i ( Bratisla,va), J. 
Ju'rčekovej ( Zllin.a) a I. Tvrd!kovi 
[Žilina], čestné uznanie udeiUi R. 
Mehlymu (Žilinu ). 

Po.rota navrhla udeliť Cenu Slo
vens kého hudobného fondu v!ťa:w
v.i Il. !kategórie Eugenovi Prochá· 
covi za .interpretáci.u súčasnej slo· 
venskej sklad·by (l. Hrušovský : 
Suita piccola) a rozho.d•la požia
dať Minist·erstvo šk-olst•va SSR o 
ďa1kovný list za prík'ladn.ú korepe· 
tic iu pre Z. HudeCOéVú a A. BeTtho
vú (Konzervatórium v , Bralt.isla· 
ve). 

Závm: tejto úspešnej. súťaže · lV.Q" 

ri! inter.pu.etačný:>ISem~l:láJ: pre sú, , 
ťaži.acich a ich pedagógo v a kon-· 
cert v!ťazov, na ktorom odzneli 
skladby L. van Beet hovena - va. 
riác ie D dur (K. Trubač l, ). Hayd
na - prv{! časť Koncertu C dul' 
( M. Pavlík) u S. Prokofieva - dru
há časť Sonáty C dul' op. 119 (E. 
Prochác]. 

MARIA LEHOTSKA 

Rozhlasový zápisní-k 
nie, ako a; chápavý vzťah k pasiu· 
cháčom. Nie div, že tieto relácie 
mali svo;ho času na;uäčší listový 
ohlas. 
Keď v roku 1962 vedenie rozhla· 

su vybralo skupinu skúsených ve· 
dúcich redaktorov, ktorí sa mali 
zaoberať 'metodickým usmerňova· 
nim tvorby relácií, zaradilo do nej 
a; Františka Branlša. Naskytla sa 
možnosť na kvalitatívne vyšše; ú· 
rovni zužitkovať odborn é znalosti, 
redaktorské skúsenosti a poznatky 
získané zo styku s poslucháčmi. 
K novým úlohám pristúpil s ;emu 
vlastnou svedomitosťou, úprimnow. 
snahou prispieť k zdokonaleniu 
rozhlasou.él!o vysiellmia. 

Predpokladom na upevňovanie 
nových prístupov a; k tvorbe hu· 
dobných relácii sa stalo ob~írne 
a presné poznanie posluchtlčov, ich 
záľub, želaní a potrieb. Prlekopníc · 
kym činom v tejto oblasti bol 
rozsiahly Výskum hudobných záui
mov poslucháčov, uskutočnený od 
r. 1966 ll kooperácii so Slovenskou 
akadémiou vied. František Braniš 
pripravil projekt te;to práce, kto· 
rá u nás po prvý raz vôbec po· 
skytla reprezentatívny pohľad na 
vzťah vere;nosti k hudbe. Neskôr 
mal na starosti ďal§le sociologic· 
ké výskumy, dotýkafúce sa hudob
ného vysielania (Výskum l!udob
nostl, 1970, Vážna hudba v ro~
hlase, 1977, q i.}. Predstavo_uali do
ležité východiská pre potencionál· 
ne účinné zásahy do organizova· 
nia tvorby relácií. · 

v metodickej_ činnosti sa hádam 
na;uiac zaoberal hľadaním možnos· 
tí efektívneho sprostredkovávania 
symfonlcke; a komorn,e; hudby 
rozhlasom, problémom skvalitiío
vania výberu tanečnet a z~bavne; 
hudby pre hudobné a; publicistic
ké relácie, ďale; vysielaním No
ve; hudby, využívaním moderných 

technických zariadení pri tvorbe 
l!udobných relácií a hudobným 
folklórom. 

o problémoch hudby u rozhlase 
prednášal na domácich a; medzi· 
národných sémlnároch a konferl!n· 
ciách. V tejto súvislosti pozornosť 
si zasluhuje Bran!šova organizátor· 
ská práca pri odborných · sem i ndr 
roch v rámci festivalov Prix Brati 
slava a redigovanie publikácií s 
materiálmi z týchto seminárov. Bol 
členom viacerých súťažnýcl! porôt 
domácic l! l zahraničných l Amster· 
dam, Paríž a i.}. 

Tak ako v iných oblastiach me· 
todicke; činnosti v rozhlase, a; pri 
hudobnom vysielaní sa často vyná· 
ra problém základného teoretic
kého výskumu rozhlasu u nás. Bra· 
niš sa nielen staral o pohotové 
šírenie zahraničných poznatkov · v 
recenziácl! a článkocl!, ale sám te 
autorom mnohých príspevkov· leo· 
retlckél!o charakteru. Zaoberá sa 
v nich hlavne otázkami funkcie 
hudby, miestom fednotllvých žán· 
rov a foriem u rozhlasovom vy· 
stelaní, scénickou hudbou, rozhla
sovou operou, hudobno-estetickými 
a teoretickými otázkami sociológie 
hudobného vysielania. K tomu sa 
priraďuiú ďalšie zainteresovane 
napísané články o rozhlase, ako 
a; hudobno-kritické články a re· 
cenzie publikované u rôznych od· 
borných časopisoch, ;z;borníkoch a 
novinách. Pre Encyklopédiu . Slo· 
venska vypracoval takmer všetky 
l!eslá o hudbe u rozhlase. 

V obsiahlom k'olektívnom diele, 
akým ;e rozhlasové uysielaf!le, · 
skrýva sa a; nemalý diel práce /U· 
bilanta. Prispel ním k poučeniu a; 
k potešeniu rozhlasových poslu· 
cliáčov , k zveľadeniu rozhlasove} 
tvorby a k účinnejšiemu šíreniu 
hudobného umenia rozhlasom. 

VLADIMIR DRAXLE~ 
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250._ výroeie nar~denia Josepha Haydna-
Tvorba a život Josepha H ayd

na boli v 111ie bezvýznamnej 
miere sp!lté s Bra tislavou. Je· 
ho dlhodobé pôsobenie ( 1761 
a~ 1790) aw dvore Eszterházyov
cqv vo vtedajšom Eisenstadta 
(Kismarton) a h.lavne v Eszter
báze (dnešnom Fer tóde ) spada
lo zv!lčša do doby, k ed sa Bra
tislava za podpory cisár ovna j 
Má·rie Teré1Je stala pra:ktic ky 
kultúrnym a administr.atlv.nym 
centrom v·tedajš.ieho Uhorsk a. 
O.bno·vu hradu, na iktorum sld· 
Ul miestodr! iter Al bert Sasko
tešlllsky s manželkou Máriou 
Kristlnoul dcérou c isárovnej, 
sprevádzala palácová výsta vba 
a bohatý ku ltúrny život. Kn ie
ža Mikuláš Eszterházy, tzv. 
"Nádherymllovný", ktorého k a
pelu a operu Haydn dirigoval, 
mal v Bratlslave zaťa Antona 
GrassalkoV·icha, ktorý si dal po
stav,iť impozantný palác ( dneš
ný Dom pionierov a mládeže 
KG). úalšlm spojovaclm člán
kom s Brati slavou bol·a rod ina 
Erd6dyovcov, spr ibuznená s 
Eszterházyovcami. K tomu pr i 
st.úp!ll <1 j osobné priči ny. v· r a
kúskom mestečku H ai·nbut·g, 
vzdialenom ·od Bratislavy l en 
15 km, kde Haydn prežil roky 
mladosti .a hudobného školen ia, 
žil eSte Haydtl ov prvý učite r 
hudby j . M. Franc k [ 1708-
1783) . Franckova manželika, ro, 
dená Seef renw vá, bola dcérou 
nevlastného otca a vychováva· 
tela otca josepha Haydna u č le
noVi a rodiny Seefranzovcov žlli 
v Bratislave, vykonávaj·úc, ak o 
aj Haydnov .otec, kolárske re· 
mesia, ( See(r.anw vci ma li v 19. 
storoč! .k.alár sku die lť'lu na 
dnešnej ul. Cervenej ar mády. ) 
Dalšie putá viazali Haydna s 
bratislavsko·u rodinou Ap
ponylovcov, u k to r ých bola ko· 
mol'nfčkou Nanetta Peyerová, s 
ktorou udrži·aval H aydn nežné 
prlate lst vo. H adn so svoj.o u ka
pelou, ale i sám, n iekofkokrót 
navštlvtl Br·atislavu, ·nj e v.šet 
ky jeho návšt é'vy sú však p f
somne doložené. 

Prvý · vážny doklad o Ha yd
novom brl!tls lavskom p obyte po
sky-tuj!l' denn ik h taVlllého dvo r 
ného ·mu}s'\IPtl " •<na 11 >eicrá.rskom 1 , 
drore J. 'J. 'Khevenh Ullera-Met 
scha z febr uár a 1767, v ktorom 
uvádza, že v záhr ade ar cibls.ku -
pa prfmasa ( pozn. autora: funk· 
cla nebola ·r. 1765-!777 obsa
dená) sa v tamojšom divadiel· 
ku · cez fašiangy pr ed kráfo·v · 
sk~.mi veličenstvami ,.h rall:l 
o,pera buf fa slávneho skladate-
ra_ a. kapeln fka kniežaťa Eszt.er
bázyho, pána Hayd;na, pr.oduko
v.aná aj jeho hud.olmikmi" . "Do· 
la to nená ročná H aydnova ope-
ra pre· 4 hlasy ~a Cantl}rina, 
ktorej libreto vyšlo v r. 1767 
v Bratislave tl ačou u J. M. Lan
derera. p,ŕ eds t Jvenie sa kona lo 
pred cisárovnou u jej sylllo m a 
spaluvládcom )oz ~rom . IL v 
11eáli dneiného úradu vl6.dy 
SSR na Gottwaldovum námestl. 

V č fs lach Pressburger Zél 
tung z r. 1767 som si -overil, 
že vo febr uári Már ia Terézia 
a Jozef ll. pobudli po tri veče· 
ry v Brat isl•ave, a to 20., 21. a 
22. februá.ra, takže spominané 
predstaveni e pripadne na jeden 
z týchto dátumov. lllo najprav
depodobnejile o svetovtí. pre
miéru, ktorej snáď predchádza
lo len _súikromné pr edstavenie 
v Elsenstadtskom zámku [ stav
ba divadla v Eszter háze ešte 
nebola doko,nčená). 

Viedenské :pr amene P'rinášall 
správy o .ver.kolepom plese, 
ktorý uspo·riadal Grassalkovich 
•o svojom bratislavskom pal6.
c:l, za pr!tomnosti miesto držlte
ra a jeho manželky. v ešte dnes 
nepozmeneneJ Spruniel-skej sá le 
hrala 16. 'llovembr.a 1772 ceh1 
noc Eszterházyho kapela v sláv
nostných uniformách pod vede
alm " slávneho Haydna" . H aydn 
sedel za čembalom . za iste vo 
svojom svetlomodrom f raku s 
vestou so striebo.rným:i gomblk· 
ml a str iebor ným lamovanl m, 
ako ho znázom!la olejomaľba 
z r. 1788, k torá sa v r . 1945 
z Fer tôd-u str at ila. 

Rok te jto okázalej Haydno vej 
.prftomnostl v Bra.t.isla:ve bol ro
kom V7lniku vý:.mamných ,.mo
lov.ýc.h" symfón ií - "Na rozlúč · 
ku" a "Smútočnej", ale i cyk lu 
~láč4kových k.varttet op. 20, do 
datočne venov·aných J. Zmeška
lovi, vJedénskému priateľovi 
nielen Beethovena, ale i H ayd
na. Na tomto bále mohol Haydn 
dirigovať aj svo·je, do vtedy kom
ponované menuet y a alleman-

Jose ph Haydn 
Bratislava Haydnových čias. 

a Bratislava jeho čias 

Haydnov portrét z. ruku 1794, kresba Georga Dancea. 

dy. Koncert ným Jm)jstrotn bol 
Tal.ian I,uigi Toinasini starši 
[ 1741-1808), ktorý .mal aj ro
d·inné zv!izky ~ B'ra t isl avou, 
k edže méinže l•ka.' An t•o:n tt Gras
sa lk·ovich,a bola · ·krstnou mat
kou jeho pr voroden ého d ie ťa
ťa ... 

Už dva roky na to Br.at isla.va 
zaž.ila význa mnú udalosť vo 
svo jej b.ohatej hudo bnej h istó
r ii. V malom di vad le, k ttoré sa 
nachádzaJo .'V zadnom tr<1kte 
"Zeleného domu" na Sedl•é-rskej 
ulici, bol a 22. novembra 1774 
predvede.ná '-vesel oh ra Roztržitý 
od francúzsk eho autora Reg
nardu, ku lktor ej p.re b'ratlsl·av
skú p r emliéru Hayd:n zlo žil pre
dohr u, .orchest rálne medzihr y a 
finále [a o j e spe.vohru al ebo 
operu, ako sa to často mylne 
uvádza ). Ri·aditeYom tohto br a
tislavskéP.,o diva dla . bol vtedy 
Karl Wahr, k tor ý pôsobil aj v 
Eszterháze u pre M o.rého Huyd.n 
z priaterstva túto or ches.trálnu 
hudbu napísal. H ayd.n.ova hudba 
·humorne paro du je dej , v kto
-rom " ro.ztrž1tý" sl mus! m'ťlbíť 
uzol na vreckov ke, aby n eza
budol ani na svoj sobáš. Vo fi
nále l adí orchester niekofko 
taktov . na prázdnych str unách, 
až si "uvedomu je" , že strun<l 
"g" .j é omylom laden á na "f" ... · 
Táto hudba ktorá sa stretla 
v Bratislav~ .s v efk9m úspe~ 
chom je v· skutoč111ostl Haydno· 
vou ~ymfóniou " ll distrattn" 
(Roz-tr ži tý) Hoboken l /60, k torá 
mala vl astn e v Bratislave sve
tovtí .premiéru. Neuvádza sa hu
dobný súbor, k tor ý moh-Ol byť 
az-da Z:o súkromnej Gr assal k>O
v:ichovej kapely, posilnene j z 
.Eszte·rházu. 
· Noviny Pre.ssburger Zeitung 

24. n.ovembrä 1799 podr obne re· 
f erovall o veľkom požiar i v 
zámku , v Eszterháze z 18. no
vembra, pr i k torom zhorel o di· 
vadia a " k rásne k rld·lo s)ávne
ho kapeln.ťka H>aydena" ( poz.n. : 

t ak to br a tis l<.tvská t lač zv 1!čšu 
p isa lu s.k l adatel ovo meno ) i 
h usle Lttilg iho · 'fo musin i ho. 
Hayclnov byt v Eisen dstudte ok · 
r em toho viackrát vyhorel - 
s mnoh ými p!somnosťam.i. čo je 
a:ocla aj jedna z pr· í č.in neúpl 
ných pramelw v o Haycln.ov ých 
pobytoch v Bl'atislave. 

Z pr ile2itosti n.am de-nin joze
f a Il. bol a v Br atisl ave 13. mar
ca 1784 velká hudobná sl áv· 
nosť, ·na ktor ej účiJl kova l a 
Grussalko·vichova súkromnú ka
pela. "Symfó·n ie nesmrteľného 
H ~:~ycl n a sa vyznačovali t a'k'ou 
·nádherou, že to môže posúd!t 
le.n nežné ucho a pero le,n mat 
ne popls a ť. Vznešená vo výra· 
ze, nevyčerpatelná vo v y,nalie
zavostl, noyá v každej m yšlien
k e, neočukávane prek•vap ujúca 
v každv m obra te - jemná hor
mánia rozU!pa oity zn alca i ne· 

-zn al ca" [ Pressb. Ztg . 17. 3. 
1784). j e to jed in ý p fsomný zá
znam o predvedení Haydno.vých 
.symfónii v Br·n-tisl ave za Hayd
novho života ( okrem hudby k 
.,Ro zt r žitému" ), ž iaF, neuvádza 
sa , o ktoré symf ónie i šlo . 

ROlku 1785 gr ól Ján Nepomuk 
Erdody [ 1723--1789 ) po návr a
te z Vi edne, k de bol prez!den
t o.m c isársk ej komor y, za loži l 
v B.r<J tis lave súkr.om nú opel'n ú 
spo ločnosť. Bol synom a unl~ 
verzál nym d€dičom kráľov slté
ho sudcu juraja Erdody ho ( 1680 
- 1759) , k to.rý začal prestavbu 
domov na r ohu Ji ráskovej a Ná
lepkovej ulice na ešt e dnes sto
j aci vefrko l epý palác. Riad ite
l om o pern ej spolo čn osti bol 
spevák Herbert Kumpf a dl r i

. gen tom Brt~ tlsla včan j(lzef Chu-
d.ý [1751 - 1813 ). V tej to sú
k romnej oper e sa · hr al o t ýžden
ne dvak r [!t, pokiaľ Er dädy ne
bo l n emocný. Spevácky súbor, 
ang.a~OV él.n ý z Nemecka a Rll· 
kúska, uviedol ok rem oj)'ier Pni· 
siellu, Mozal'ta [ ú.nos), s ulie
r.iho , Grétr yho, Cimarosu, Dlt· 

tersdol'fa 11 i . il j 4 oper y Jose
pha Hayclrw. l> l or ých w xt bo l 
pr elože11 ý z t a liunč Lny d o nem
činy. Z tých l'O Huyd.nových 
opier sa 3 uvádzali na dr u• 
horn mieste vo svete [ pred 
Vi ediíou ) . Z H uydnových op ier 
su h !' č! l ·i: 

" La fedeltä premiata" (l . br a
tislavsk é pr ed vedeni e 3. tl. 
1785, v Eszter háze 1781, vo 
Viedni 18. 12. 1784) . 

,.La vera constanza" ( L b ra · 
tisl avské predvedenie 30. l. 
.L78tl, v Eszter·l!úze 1779, vo 
Vi edn i 1790 ). 

" Orlando Paladino" (l. bratí · 
slavské pred vedenie 22. 5. 1786, 
v Eszterháze 1782, vo Vl edJl i 

. 1792 ). 
.,Armida" ( l. bNilisl avsk é 

p:redvedenie :t ll . 178ti , v Esz
t er háze 1784 ). 

Tieto Haydnove oper y sa 
vi ackrát opakvvaii a z nich aj 
" Orlando Paladino" 10. 2. 1787 

·"'&'' ,.La ver.a C'Onstanza" 17. l . 
1787 v prospech chudobných 
obyvater.ov vo vtedajšom mest· 
skom cl i vud le [nn mieste qneš· 
nej .opei'Y SND ) , postčl venom r . 
1785 z podnetu JurHja Czál<yho . 
Pr essburge r Zei t [mg r . 1785 r e
fe r uj úc o založeni Er dodyho 
o pernej spoločnosti, sp.omi nu 
H aydna a~o .,uhorského Orfea, 
ktorého budtí. .aj v budúcich do· 
bách obdivoval' všetci priatelia 
hudby" . Opern "Or la nďo Pa ladi
no" .označu j ú tieto br<I tiSI·avské 
nov·i ny r . 1787 za "pravý, maj· 
strovský' kus" . 
· Pocll'a názor u maďa rských 
huyd nol ógov, jed iný súdobý au
togr af oper y ,.La fellelta pr e
miatä", objavený až r . 1879 v 
Par íži , d.alovaný r . 1785, pochá
dz,a .z ·bratislavských predst.ave
ni, kým· pôvodný už n ejestvu 
je. 

Haycln bo l ·v úzkom spojen! 
s Er dôdyovcami. Sy.novi j ána 
Nepomuka Er dôdyho jozefovi 
Erdíídymu [ 1752- 1824 ), kun
celárov i-m i nistr ovi Uhorsk ej 
k omory v·o Viedn i , k torý v h lo · 
hoveck.om k aštieli postavil di
vadielko, venoval svo j význa m
ný cyk l·us sléčikových kvarte! 
op. 7&. 

V súvislost i s H ayd·no'm sa u 
vádza ďa !ší člen te jto r odi ny -
Ladislav ErdlSdy 11746- -1786), 
k torý v r. 1772 poslal 1 5-ľo č , 
néh·o, htldobn e n adaného Rak l! · 
šaoa Ig náca J. Pleye la na 4-roč · 
né štipend:i um k Haydnov·L Ten
to oddaný ži ak Haydna, ne
skorší sk luclatel, sa do stal k 
Erdôd yavcom pl'ost re'ďn ic t vo m 
vo Viedni ži júceho českého 
skladateľa J. K. Vallh al a. La 
d,isl av Er docly, k to r ého som v 
Bra ti sl ave nemohol topograf ic
ky l oka lizova ť [ je pome m e 
vzdial ený m pribuzným už uve
dene j rodi ny ), zasial z vďaky 
Haydnovl r. 1776 koč s dvoma 
koiími , čo Haydn azda aj využí
vu! pr i ces-tách do Brut isl avy. 
Zac hlJ.V.al sa list z I'. 1786, v •k to
r o m oznamu je Nanet t e Peyero
vej , že p!'ide v piatok 12. má
j a medzi jed•nou t1 d.r uhou h od i 
nou do B r atislavy, k de zostune 
l en 24 hocll n . Prosí j u , aby mu 
jej pán , g r óf Apponyi zaslal do 
pol cesty nuproti svoj koč. An· 
to,n Apponyi st. ( 1751-1817) 
bol jedným z .najvzdel anejšich 
arist·okr.a tov ytedujšej doby, za -

!ožil vo Viedn i tzv. Apponyio v
sk tí kn ižnicu, ktor(r j eho syn 
prenieso l tlo Br·atisli:IVy, a bol 
i v priate l skom styku s Beetho· 
veno m ( ktorý ho ~:~zd a r . 1796 
v Bra tisl ave navštívil ) . Haydn 
[ IJez najmenších pochybností} 
bý val v uvedený deň v ešte 
dnes stojacej budove býv. Ap· 
ponyiovského paláca na Rad
ničntlj ul. č. 1. Ha yd n venoval 
OHsk il r Antonov i Apponyimu sL 
dva cykly sláčikových kva1·tet 
op. 71 a op. 74. Dá tunľ tohto 
Haydnovho pobytu je pr esne 10 
d ni pred prvým uveden fm ope· 
ry "Or lando Painclina" u g r ó
ľa Er d6d yho a táto návštevu 
pr avdepodobne súvise-lu s pľí 
p ru vo u t oh to pt·edst <~ venia . 

f<Hd po smr ti lm i ežať o Mi ku
láša Esz terhúzyho t'. 1.790 jeho 
syn An ton r ozpus·tl l ktl pelu u 
d ivadl o v Esz terháze. nusl{y tla 
sa Bratislave možnos ť zís k ať si 
H<~yllna na n iekolko I'Ukov. An 
ton Grassalkovic tl mu ponúkol 
mies to d ir igen ta svoje j domáce j 
kapel y. Haydn tú to ponuk u ne· 
prl j ul a zvo l il možnosť cl očas

néh.o odchud ti clo Angl ick a. 
Br<.1ti sl avskó súdobá tl<~č , . ked 

aj sporadi ck y, .:a tu s en tuz iaz
!Tl(.)!! l r efer ovu la o úspechoc h 
1-layclnuvej tvorby. Ok r ell! p r e
m iér Huydnových op ier v Esz· 
ter lu\ze zazrwmenala napr . už v 
r. 1784 veľkú populuritu Hayd
na v Anglick u, d l ho pr ed j eho 
p rvou ang lick ou cestou. V tom 
istom roku písal a podrob ne jšie 
o u per nej činnosti v Eszterháze 
pod vedením ,.tak ého ve l.k ého 
h uclu !Jník u, sa mozr ejme, pána 
lt apcl níka Hayd.na". Význumný 
je oznam z r . 1799, ni e k oľk o · ' 
k rá t opakovaný v .Press.burgm:. 
2'.c!i tu ng, () subskripc.li súbO'l'né· 
ho die-la v lipskom vydavute!
stve, Breit kopf a H!irtel , k t<lré 
sa p lánovalo vydáva{ v pr lehe
hu IJ 1 okov. toto v yd unie bo lo 
nw :l.né získ a ť v bra t islavsk v m 
k níh lí upec tve K. G. L ipp!! l 'ta. 
Al, •.) Dr vá ~ é r ia vyšli H aydnov l! 
skludby pre ·k l av ír , takže uj jr!· 
ho komor ná hudba sa dosta la 
11:> brutis lavsk ých hud by miluv
r.ýc ll domov ešte za skl illl· I!OI -
Tovhu ž ivot a. ' 

Rolíu 1801 oznám ila podrob
nejšie bratislavska tluč , že 
Francúzska' r epubli ka udelila 
H ayduovi zlut"ú čestnú 111édai l u 
pr i pr l leži tos ti predvedenia 
,,Stvor·enia" v Paríž i , c itoval a 
aj Hayd nov skrom ný ďak-DV !lÝ 
l1st, v kt orom sa o. i. p íše: 
" . . . čas to som poc hyb'ovn l. č i 
m<l mo je me1io. :grežije . .. , a le 
pam iat k a, kto'r ou ste mn poeti· 
li , o práv1iuje mu azda ve ri ť , že 
ne budem úpl ne smrtefn ý ... " 

" Stvoren ie " oclznelo v Bra ti 
sl ave už 6. júna l 802, šty.rl r o· 
ky po pr emi ér e vo Vi edni. 
Predv iedl i ho pri prllež i tosti 
n m·o ll enín manžel ky Fran tiš
ka l. v mestsk om divadl e, vstup 
bo l bezp la tný. Mená dirigenta 
a účin k uj úcich , žia! , nepozná
m e. 

Rok u 1809, so šesťtýžd i\ovým 
oneskor en ím [ p t• ičom rnus!me 
vztať clo úvahy, že Viede!t bo· 
la už dv tl mesi ace obsadenú N a· 
poleonovou ar rnädo u a Brat i · 
s1!1va práve len j eden cl e fí ) vy
šla spr áva v Pr essburge.r Zei
tung , že " už n iet nezabudnu
terného josepha Haydna", uve
rejn i li uj k r átky sk ladatelov ži · 
vot opis [s ·nesp.rá vne u<luný m 
r okom narodeni u ). 

Osud Haydnovho diela v Bra
tis lav e su po sk l udute l ov ej smr
ti vyvija l r ozmanitÔ. To u:l však 
n.epa tr! do r fnncu toh to pr fspev
·ku , .k t-o rý si pre nedos tatok a 
nedos tupnosť d al !Hch pram.e· 
1iov nenáro kuje úp lnosť zob!·a
zovania vzťahov Haydna u Bra 
tisl.uvy za jeho života, ale i ta k 
nučrtáv H -ich šírk u. Niekofko 
H-aydn ových o sobných n ávštev, 
dve pr avdepodobné svetové 
premiér y, ako aj v iacer é skla ' 
dai!Jl ove osobné kont ak ty u 
pr ia teľstvá -- to všetko ur č u· 
je Bratis lave v Haydnov.ej b io
g r•afii m iest o, ltt·or é ne'možno 
poclce f\ova t. 

GABRIEL DUSINSKÝ 



SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
10. a ll. II. 1!182 

Napr.iek súbežnosti s podu;a tiumi Týždfiä OJove j slovenskej 
hudobne; tvo r by dramaturgia lýchto koncertov s magnetom 
mena zaslúžilej umelkyne Zuzany Rii:U~ko·vej dokázt~.l a p.o obi· 
dva dni re ko t·dne nap.Jniť Koncertnú siei1 SF. Program odznel 
v rámci čs. hud o bnej žatvy a p i·ednesol ho Slovenský komorný 
orchester na čele so zaslúžilým umelcom Bohdanom Warcha· 
lom. Sonáta pre· sláčiky od Mira Bázlika už svojim názv om 
prezrádza aurtoro1v zámer .naplni( klé! sický soná tový pôdory s 
koncíznym hudobným prúdom, vytvaro·va ným né! princlpoch 
dodeka f.o n ic ke j t·echn i·ky. VýslecJ.ok takéhoto vymedzenia pr.ies
loru · p.re r.ozv.inu:tie tvor:ivej fantázie žiada l od interpretov sú
stredenie sa predovšetkým n a zvýrazľ!ov·anie detn ilov pred 
celkOV·OU líniou, ploch-ou. Aj keď iŠl{) UŽ o reprízu diela ( nre· 
miérovaného na V·laiíajších BHS) a hoci bo l k ·d ispozícii ti) 
čas na "uležanie", ešte stá le máme z interpretácie dojem, u ko 
by ce lkový "ť ah", 'koncepciu vý·stavby maLi eš te" isté rezervy , 
ochudobflujúce intenzivne,jšiu rezonanciu diela u obecenstvu. 

Concerto grosso, o-p. 6, č. 4 b dur Arcangela Corelliho patrí 
do štýlove j .oblasti interpretačném u prejavu warchalovcov naj 
vlastnejšej. Nástojčiv:osť tvor·ivého zanietenia, nezlyhávajúca 
virtuozita, zvuková priebo jnosť, radosť z muz icírovunia, i.l ô · 
sledné rt!špck tovaníe barokove j terasov itf)j d ynllmiky l'vori li 
základ, z kt·orého vyras.tu l presvecl č ivý , pos.luchúčsky pl11e spú
tavajúci tok hud by. 

V kmeiiovom repertoári SKO figu ru je aj vý raz·ový svet Mo
zartovej hud by. nebýva však najsilne jším tromfom tel esa. 
In terpretácia Symfónie A dur (KZ 201 l vyžadovala po pT i s l tt· 
čikovej skupine rozšír iť o bsädenie o cful š.le -- dychové ná · 
stroj-e. Zväčšenie rep.roc!ukč.ného apllrátu celkový do jem z vý· 
konu súboru neoslabov al , skôr naopak. Vysoký štanda r d dycho
ve j skupiny, živosť koncepc.ie, s naha vyspievať každú najmen
siu frázu a pritom n i č nezľa vi ť z vysokých nárokov nu tech · 
nické vypra covanie, priniesli zé!slúžené ovocie : Mozurt a žiari · 
vého , s .intenzlvnym o itovým nábojom, kto•rý pre svedč il najv iac 
v š iroko rozospievanom Andante. Muz ikan tsky ve ľm i sugestívnu 
interpre tácia mala však aj chybu krásy - tendenciu po p.ríliš 
pr ieraznom zvuku, ktorá akoby pramenila z ·- neopodstntne· 
ného - komplexu malého obsadenia. Na jmH v prípade tvorby 
W. A. Mozarta by si mal súbur uvedomiť pri svojej pdznačnej 
práci na cl deta ilom, že mene·j vo zvuku býva v celkovom do j· 
me neraz ·v ié!c! I náč s o potom Zb)"t očne nanuc uje posluchá · 
čovi dojem snah y po exh.ibícii virtuozity, a j ke ď v prác i w ar · 
Chalovcov i.cle preclovšetkým o stvárnen ie muzikantské. Vo ·zvu
kovom vypré!Covaní sa k ideálu blíž ili skôr časti stredné, nHj· 
v iac rezerv prisudzu-j erne ča,s ti vstupnej. 

V Koncerte pre čembalo a orchester E dur (BWV · 1053 l 
od J. S. Bacha s p•rie.voll SKO nemal vždy tú pr.irodzenú su
verenitu, s akou [s výn imkou Bázlika l stvárňov al ostatný 
p rog ra m. Treba tu však vyzclvillnúť jednu pods tatnú črtl1 u ten
denc iu: úspešne re al izovunú snahu, zvukovú vyváženosť s kreh · 
kým, aj kt~ r.ľ prostredn íc tv om zosiliio vača mi HnlfJ vyz,dv-i hnu · 
tým, zvukom čembu l a. Sólistka Zuzana Rťl?.ičkovil opätov•n e 
potvrcliln s voju svetovú triedu . Cíti li sme ju v ideá lnom tvo
rivom nädhľacle, v dokon alej istote tec hnic ké ho vypracovan ia, 
ktoré slúžilo ako odt·nzový mostík na úč inn é zv ládnutie kon
cepc ie výsta vby, na priam mužsky pevné držanie tempa v rých
lych ·ok ra jových častiach. V Bachovi clomino·va la vysoká tvo· 
rivá d isciplínu, vzu rová vyváženos ť hudobnej inteligencie a 
emoeionálneho" pon.oNL V ·Koncerte pre. čembalo a orc.hest.er 
od !J. Martini! su Rl!ž i·Čkove; ve ľkú tvorivá po te.nc in vzopäla 
diametrálne odli~nÝlľl . spô~o,bf?!I!•, ~.JW:~,k.terizovul 8':". ~;e.::tu\.t.o.:. 
dzené muzicí.rov1mie, zvýšená účasť emocionality, rozš1rená pn
leta výrazu. Nu rozdielne traMo,vanie s ólového pa rtu umel
kylw reagovala a j odlišným spôsobom vylllrtlzovania tónu -
bližším uvoľnenému hrnn iu z rnm.ena, typického pre klaviris· 
tov. Dvojnásobné sólistické exponova nie veľkého umenia českej 
čem!Jnlistky bolo príJ.ežitosfo·u na porovnávanie prístupov, od
lišných spôsobov hráčskej techniky, agogického vlnenia a ci
tového dotváran ia. Výsl.edky Ružičkovej enormného pracov
ného vypätia a nezabudnuteľnej perfektnosti na ko·ncertno•m 
pódiu ovácia mi ocenilo a j obecenstvo. 

18. a 19. Il. 1982 
Libor Pešek majstrovstvom s,v.oje j taktovky získnva si postup

ne nielen o rchester, kritikov, ale aj .obecenstvo. Každé stretnu 
ti.e s ním na pódiu SF nano·vo potvrd~uje opráv.nenosť jeho 
angažovania na post šéfa prvéh-o st.ovenského telesa. 

Te·ntoruz pripravil pre miér u cyklu Styri orchestrálne sklad
by od slovens kéh o auto ra Jozefa Sixtu ( d·okončené r. 1979 J. 
Sadzbou sv.ojho diela sa sk l ada teľ hlás i mBdzi tých, ktorí sn 
usilujú pa letu slovens kej o.rchestrálnej hudby rozšíriť o nové 
r iešen in prostredn ict·vom využl van iu nových :kompozičných 
trendov. Dielo však svojou výpoveďou presahuje charakter 
štúd ie -- i keď si Sixta nevytýčil za cieľ výrazne jšiu emocio· 
náJn,u výpoveď. Účinok s kla dby pramení v auto.r.oyom upred· 
nostltovaní budoiVnnia pôsobivého dy.n amického oblúka, a to 
formou kontr a punktic:kej sadzby. Oblúková forma sa rozv í ja 
dvojakým smerom: v rámci každej časti zvlášť a súčasne a j 
v p.r ie behu ce lého cy·klu. jednotlivé časti si nálá.duu i p·a.užito·u 
~adzbou náležite kontrast u jú. Pešek pri budo"laní .koncepcie 
mu~e l z·ohľadl)ovať mož.nosť hraternosti a post>Upovať od detai
l·ov k budovaniu celkove•j línie. Skvelé · rytmické cítenie po
mohlo mu zdola ť úsk·alta n.a jch.úlostivejšej druhej, rytmicky 
traktovanej pizzicatove·j časti , aleatot'iCky vystctvaná nusledu· 
Júca časť svojim "poloo:rganizovaným chaosom" poslucháča 
azda pre,kvapil a - dokázal vša.k postrehnúť a sl,eclov ať aj gt•a. 
dač·ný oblúk. Zásluhou Peškovej schopnosti udržať napät ie 
a zmobilizova ť koncentrác iu hráčo·v, premiéra S.ixtovho diela
l!npriek do•jmu p.revahy racioná lne j zložky - vyznela účinne 
u pťesvedč iv·o . 

Ra kús ky umelec japonského puvodu Hiro Kurosaki v Kon
certe pre husle a orchester D dur, op. 77 Johannesa Brahmsa 
demon.štroval enormnú praco.vnú ene rgiu, húževnatos ť, tech
nick,ú zdatnosť, vital itu a aj intenzívny tvo r·ivý vklad. Kurosu
kiho emocioná lny ponor s a opier.al o široké zázemie un)e
lecke j ruzvahy: nie je typom citovo ventilujúcim, ale typom 
tvorivým s maximálnou vn(ltornou koncen.trác1iou, ktorá je
dinečne korešpondova.t a s charak terom Brahmsove') hudobneJ 
reči. Znamenit ý taliansky 9ást roj umo~nil umelcovi dosiahnuť 
pre krásny nosný a sviet ivý .tón. Peškova spolupráca bol a po
hotová, nemožno. vša k povedať, že bY sp·rievod bol zvukovo , 
pri·am na }icleálnejšie vypracovaný. 

Vrch·o lom programu bola interpretácia prvej a druhej suity 
z baletu Dafnis a Chloe o.d Mauricea Ravela - Peškovo maj
stmvstvo i jeho dlhšia spolupráca s orchestr.om odhalili sa 
v najlepšom svetle. Azda od čias nezabudnutefného výko·nu 
S .. Ce.l!bidacheho so SF nepoču li sme hra ť náš orchester s ta- · 
kým boha tým regis tr-om fa.rieb, pohrávať si s jemnými zvu
kovými nua·nsami a v ychu t•návuť ich, a súčasne ta:k precízne 
J.adiť v skupinác-h i harmómiách . . Takýto stupeií interpretáci-e 
sa nedosahuje 'náh·oclnou inšpiráciou tvoriv.ej osobnosti diri
ganta, ale vyt rva lou .a s ústavnou prácou ... . CJeno'via Sloven
ského filharmonického zbot•u boli Pavlom Bax·om výborne 
pr.ipravení n a citlivé sledo.va.nie dJirigentuvých požiadaviek. 
Slovom - všetko sa ocitlo ·v tdeálnej, slovami ťažko pos:tihnÍI· 
ternej tvo r ivej ro·vine ....:.. p.oslucháč i sa dočkali vý·nimočného 
zážitku. VLADIMIR ClžiK 

Snímka: J. Vavro 

jou tvorbou sk rá šlil a sp ríjem
nil živo t. A význa mne sa za·sl·ú · 
~l aj o naše JH:íroclné umenie . 

BEDRICH ~RAMOSIL 

Cesta za piesňou 

K tvorbe Gejzu Dusíka som 
pristupoval vždy s náležitou 
vážnosťou. Videl som, ako v 
Dusíkovej tvorivej dielni pieseň 
vzniká. Počul som jeho nové 
pie·sne .často ešte skôr, ako ich 
definitívne napísal do nôt. Po· 
z·oruhodné sú už Dusíkove ume
lecké začiatky, lebo už v nich 
ďaleko prekO!Jal našu domácu 
skúsenosť, ktorá v oblasti po· 
pulárnej piesne nebola dosf 
velká a pojem hudobnej zábavy 
sa kryl skôr s cigánskou hud
bou, alebo importovaným šlág· 
rom. Dusík sa už v tridsiatych 
rokoch začína hlásiť k nove.j zá
bavnej piesni. , Dôverná znalosť 
klasickej viedenskej operety a 
európskej tangovej vlny, i kon· 
takt so slovenskou rodovou 
·spevavosťou mú pomohli vy· 
tvoriť svojský IY'P slovenskej 
populárnej piesne. Svojim ta· 
lentom spojil tieto tri zdroje ' 
do príbuzenského zväzkn. Tak 
vlastne je-ho tvorba niesla v se· 
be minulosť, ale 'získavala si zli· 
ujem pritomnosti. Jeho pie·sne 
zaeali vytláčať cigánsku nála, 
do v ú hudbu; najmä tú, kto•rú 
interpretovali umelecky nevy· 
spelé kapely a skôr budovala 
na vonkajšom klišé a poVTch· 

K 75. narodeninám 
zQslúžilého umelca Gejzu Dusíka 
V s pe·vu.vej sluven skt~j zt·nn i tu 

s klada t e ľ pies ní nemal u nem ú 
.ľ t1hk ó . V tu jto ze!ll i su rod iu ru
elLu s rozvinu tým zmyslom P ľf!· 

meló.cl iu 11 rytmus. Piesne náš · 
ho jubilanta. zasl úžilého u
me lca Gejzu Dusíka pu blikum 
nj k ritiky prij til i pre ich no
vosť, melodickú népaclit o sť a za · 
ujímavé rytmické stvál'nen ie. Aj 
preto patria l< Dusíkovmu zú· 
k ludnému vk la du, ktorým obo 
hatil slovens,ký kultúr'ny po· 
klad. Pr ednesom jeho piesn! sa 
s pe,váci niekoľkých gen erácii 
zapísal i clo povedomia p.oslu
cháčov rozhlasu, televiz.ie é!j di
·vadel·ných predstavení. Dusíko· 
v.a tvorba osv ľé žila aj obohatilét 
program zábav.ných o rchestrov. 

Z d.lhého zoznamu- interpre 
tov Dusikových piesní pripo
met\me národné umelkyne Mär 
g it.u česányjovú, Má ri u Kišono
vú-Hubovú a Eltl nu Kitt na rovt'l. 
národného u.!iielca j ankut Blahu\ 

·· • zasJ.úžilú umel'k9iíu Gizeltr.·Vec·· 
lovú, zaslúžilych Llmelcov F. 
Kr.ištofa-Vese lého, jozefa Ku
chánt, Karolél Vlacha a .vo YY· 
ratúva ní by sa dalo pok račovuť 
eš te dlho , pretože· Dusíkova pie· 
seií sa objavuje aj v l'·epe·rtoá · 
ri 'lHtjmladšfch spevá.ko'v slo · 
venske j populárnej p ies.ne. 
Mnohé z jeho piesní zľudove 

li tak, že si ic h mnoho ľudí 

spieva a ani nevedia , kto im 
tie to p.iesne dar.ova l. 

Ge jza Dusík sa narodil v Za
VtJre p ri T.rnuv.e 1. .apr íla 1907 . 
D ieťa .aprílovej jari a prísluš ník 
generácie, ktorá mnoho zname· 
ná pre kladen ie zá·klétclných 
kamelmv mladej <Oslobodene j 
s lovenskej kul túl' y, zem jeh o 
rod iska rodiln bo.haté úrody 
obilia i v ina - ll ľudí s da· 
l'om vnímať s kôr rado·stné, než 
smutné chví le života ·- a j s 
darom rados ti rozdávať. Chod 
živ•ota 1má S·Voju skry·tú logiku. 
a podfa nej mi pr ipudá logic
kým, že Gejza Dusík musel ne· 
dokonči ť štúdium medicíny a 
venovať sa štúd iu hudby. L.ie 
čenie rudi hudbou mu akosi 
viac p r.ist.nne, ne.ž liečen ie !;i<k ll·l· 
pelom [.no keď sa naiiho uk:ru 
domky pozerám, má ruky i ex
t eriér sk_úseného primára l. 

Hudbu ' š tudovn i v:o Viedni, v 
k tore j v tridsiatyc h rokoch 
o pereta žila úspeš.nú a bohatú 
éru. Boli to čäsy s lávnych pred
stavení opeTiet Leh áru, Be.natz . 
kého , Nica P01sta!a, Killmán a 
s Richa rdom Tauberom i cfal
šími hv iezda mi nper.etného ne .. 
ba. Boli to Čé!SY p.rvých ZVUki(J.· 
vých fi·lmov, doba tzv. prvých 
svetovýc-h šlttgr·ov, hit·OiV, ever · 
greenov. To všetko vplýval.o n~ 
rozhodovunie Gejzu Dusíka. 
kum nasmerovať svoju reälizá 
ciu v umeni. Rozhodol sa Pl'l' 
nezoranú roľu, nH Slovensku 
bolo ;t.reba no·vej zábavnej hud · 
by pre rozhlas, pre div.acldo, pre 
konc.e·r tné pwg ramy. D.usík 
komponoval takúto hudbu už v 
čase štúd ií a keďže sa jeh o 
hud·ba pá·čila, bolo rozhodnuté. 
Pot,reha .nove j t'lorby v zábäv
nom žánri sústredi la aj celý 
kruh talentovaných spolupra
covnfkov. Patril k ni m d.r. ju · 
t'aj Haluzický, Oto Kaušitz a 
d lhoročná bola spo,luprác.a s 
d.r . Pa.vlom Braxatorisom. Bnlo 
aj dirvadlo, ktoré potrebovalo 
nové Htuly, a tnk sa práca 

nej móde. 
zač;i! < J. Es te - č i už rok pr H"cl Dusík prišiel rovnou cestou 
zakončen im štúdia vo Vie dn i tam, kde sa iní dostávali okľu· 
sk l ä clate ľ deb utova l 5. clece 1u- kou a neskoro, cestou, na ·kto· 
bra 1935 pre miérovou operetou rej viac jeho generačných ko-
Tisíc metrov lásky nn javis ku legov z nedostatku talentu ·-
SND. Týmto d iiom Dusík vs tu- odpadlo. Ročne priniesol nie· 
pu j-e cJ.o povedomia -- a j cl o de· kol'ko piesní a autoritu si bu· 
jín s lo.venského kult úr neho ži· doval najmä operetami, kde sa 
vota, s vojou tvo1·bou ho oiJn· dala sila jeho invencie na'jJ.ep• 
hacuje o novú ľa setu. šie postrelmúť. Dusíkove piesn_e 
Keď sledujeme dá t umy p 1·r~ - pôsobia svojou melodickou p~l· 

miér Dusíkových operiet - v rodzenosťou, nllv·ratmi k idyhc-
roku 1936 v rozh lase Odyseov kej minulosti a prejavujú sa. v 
návrat, v roku .1938 Keď roz- nich zákutia rôznych podob 
kvitne máj, v ro.k u 1938 Modrá lásky a vernosti. Ak , sa mu pie· 
ruža, v rol< u 1940 Pod cudzou seň vydarila , alebo . si prehibil 
vlajkou, v roku 1941 Turecký jemné odtienky svojho umelec· 
tabak, v roku 1943 Osudný val· kého myslenia, či v triezvosti 
č ík, v r. 1·944 Tajomný, .prsteň melódie dosiahol nový účin.ok, 
- vid[ sa mi, že divad lo mu ťa · vedel to zúčtovať i pre svoj 
halo titu·ly hor·úce ··- priam zo ďalší vývoj. Preto !li udržal tur-
sk l a d ateľskej die lne. V l'oku ko rokov umeleckú rovnováhu, 
1954 mala p.remiéru Zlatá ryb· pracoval kontinuitne a udržal 
ka .a v roln1 1955 v , ,Ko$iciach s i tempo umeleckej p·ráce vlast· 
uvied li Dusíkovo na jpruko mpo- ne dodnes . Tak pribúdali na · 

· nowmejši(~. ·- p.rofilové , diel:o jeho ceste desiatky pie_sni, ~'· 1 

Hrnčiarsky bál. ·Po.to rn nasledó ~· " ''"'' lhôrý'c.if' hi''nó:l!é .. íiá"s'taU slo.ven· 
va•li premiéry K~rnevalu na Rio skými evergreenmi: poznáme · 
Grande, DvorneJ lóže , . ope rety ich vo -viacerých lllterpretač-
To by bola láska .a s pražs ký · ných podobách a ich tíčinnost. 
mi spolupr acovníkmi up J·uvene j nám mnohonásobne overila do-
o.perety Tajomstvo modrej ru · ba. v podstate zostal Gejza Du· 
že -- a na koniec Vínu pre Ma · sík na jednej strane piesňovým 
rínu. lyrikom, na strane druhej O:P· 

Dusíkové! o peret.né t•,vo riJ<J timisticky zameranýJll pesmč-
st.a la SH víttJnou súčasťo u l' e- károm v najlepšom zmysle slo-
pertoúru všetkých spe vohei'- va. Nepoznal umeleckú rozp(!l· 
ných divacliel v Ceskoslovensku tenosť ani vtedy, keď importo· 
a dosta la sa aj na javiská v vaná moderná pieseií nadobud· 
Z<Jh r.aničí - hral i ju v Kyje- la u nas široké zézemie. Ba 
ve, v Ľub ľane éJ vo Wit.ten ber · naopak v tejto konfrontácii vy· 
gu. chádzaÚ jeho najcennejšie pies-

U publik11 u j u kr itiky sa s ne neotrasené a \ch . hodnoti! . 
na}v1íčšim ohlasom , po.čtDm sa plne potvrdila. Jeho umelec· 1 

pr emiér aj repr íz s tre tl a Mod· ký vývoj i proces pr.~hlbo;va: 
rá ruža. V t e jto operete sn mla- nia osobnosti stí zau]lmave 1 

di.s tvý elán snúbil s profesia- tam kde sa jeho pieseň prim· 
nálnyrn zvl{iclnu tí m všetkých kl a' k socialistickým potrebám. 
pra.bl émov operetne ; tv•orby 'll Dusíkove piesne . ~i'' už ·nehrajú 
v ne j došlo k tej zákla-dnej sym so životom, skonkrétnil sa ich 
bióze medzi · tým, čo tunel-ec .obsah, rozkvitajú z te-j istej pod· 
chce - u čo vie. Dalš í vrchol staty ako ·socialistické lite.r~r-
dosi·ahla Dusíkova IVOI'ba p.re· ne poviedky a noverly; ciht z 
miérol" H mčiarskeho bálu, kto · nich logiku prítomnosti , preli· 
rý si možno ceniť za naj:kom· močenú do špecifickej podoby 
paktnejsiu stavbú libreto, aká piesne. Všetko to posväcuje Du· 
sa d.r. P. Bra xator.isovi vyd.fll' i· síkova poctivosť v práci, sna-
ia. Auto ri Hrnčiurs.keh.o bálu sa ha neul'ahčovat' si prácu, ale 
vr1ltil i vo svr; jej predlohe do spieť k umeleckej defínitiv-
Čills rašenia sl·ove.nske j národ· nosti a každej svt~jej pies.ni dať ' 
nej jari - - ich die lo s a nesta· punc svojho talentu a umelec-
io ibn o61avnou pies!'íou na t.ra- kej skúsenosti. Dnf!S každý po-
diciou bohaté hrnčiurske d zná Dusíkovu pieseň hneď po • 
džbánkárske r emeslo; načrením niekoľkých taktoch. Má svoje 
do č ias, v kt orých sa ' rodili za. neopako·vateľné črty, svoju at-
č i n tky dnešného bohntého ku l· mosféru, "svoj štýl". A tu sa 
túrneho živ·otlJ, snaží s a ume· najlepšie ukazuje hlbka talen· 
leckým obrazom povedélť to . tu tohto umelca. Nezablúdil v 
č im je každému rod,ná zem. dobe, ked' moderná populárna 

My, ktorí žijeme, trápime sa pieseň k nám doHehala z mno· 
i bavfme snahou o umel.eckú hých strán, nestratil vlastnú u: 
tvo 1· bu , na podklade predlôh 11-íl · mel·eckú tvár, keď sa ume,Jecke 
šich súčasníkov <v zápase o šablóny tvrdo vrýllali do vedo: 
dnešné divadlo, vď.ač ime a sme mia iných tvorcov. Zostal verny 
aj úctou z.a viazanf zaslúžilému sebe, zdrojom, z ktorých jeho 
umelcovi Gejzovi Dús!·kovi za hudba vyrástla, i svojmu poslu· 
všet1ko, čo pre slovenskú ope· chá~ovi, ktorý ho už niekoľko 
retu vykonal. jeho práca nás desaťroči vyznamenáva pozor· 
únšpirovala a umožnila nám nosťou i keď hlavná vrstva je· 

· často né!dviazať úzky ,k.ont.akt s ho obďivovatel'ov dospela už do 
tými, na kto r ých nám .na jv.ié!C veku zrelosti. Pre všetky tieto 
zálež! - s našimi ·ná·vštevnik:· kva lity si zlska'l Gejz!J· Dusík ul 
mi. Podľa potleskOiV, kto ré sme pred mnohýf!li rokmi m.oju po· 
zoža li po preds tave·niach jeho zornosť a úctu, z ktorej som nič 
operiet vieme, aká blfzka je nezfavil i keď svetová a domá-
}eho hudba posluc,h,áčorm. Pd ca po~lárna hudba vrství do 
nej sa celé generá'c ie p·o'kúšali nášho vedomia nové impul,zy, 
o prvé t.anečn(l kroky, ona zne- riešenia a azda i hodno·ty. 
la na Lch sobášoch, aj pri s ine č - ZDENKO NOV ACEK 
ných a úspešných d!'íoch v ich (Text z obalu Dusíkovej uu· 
život.e .. Právom ho preto p-ova- torskej plat·ne vyda.nej Opu· 
žujú za človeka, kto rý im svo- som.) 



Vrchol Stravinského 
neo klasicizmu 

IGOR STRAVINSKIJ: OSU-D ZHi'RALCA. Opera v dY{)Ch častiach. LibrettJ: W. lf. 
Auden a Chester Kallman. Preklad: Aluandra Brasatorisov6. Dirig&nt: Tibor 
Freio. llelisér: Branislay Kriika. Zbormajster: Ladislav .Holbek. Sdna: La· 
dlalav Vychodil. Kostýmy: Helena Be%6 ková. Zbor a orchester Opery SND. S6· 
liali: Ondrej Malachovský (Trulove) , An na Krukuv6 (Anne), Peter Oswald (Tom 
Rakewell), Juraj Hrubant (Nick Shadnw), Jaroslava SedlUovt (Matka Goose), Ida 
Kirilov A (Baba Turek), MUDr. Gustáv Papp ( Sellem ) , JAn Galia ( do1orca blh· 
nov). Premiéra 20. febru6ra 1982 v Opere SND. 

Centenárlum od .narodenia Igora Stra
vinského sa rozhod-lo umelecké vedenie 
Opery SND ·os láviť nanajvýš o dvážne -
slovenskou ·prem iér ou d'laj.rozslah lejš ieh o 
diela jeho .neoklas ickej periódy , opery 
The Rak~ s Prog r.ess (z dvoch sloven
ských prek•ladov názvu - Osud z·hýt·a lca , 
.Zivot roztopaš-nika - .rozhod lo s u pre 
prv9). Od-vážne, ale i zodpo-ve-dne : po
skytlo dosť času pre dôk:J.ad'né zv ládnu
tie tohto .ná·i'OČ-ného d iela ( študovalo su 
od jesene minulého .r<Jku), kt-o.ré sl to aj 
plne zaslúži: je to virtuózny opus, pre
komponovan ý až do. ra finova nos t i. Za 
základ má operu klasicizmu 18. storočia 
(sám autor hovor! o m ode le Mo zartove j 
opery Cosl fa n tutte a buffy tých č ias 
vôbec), a le· je ho š týlový a mbltus je š ir 
š! - siaha až p o r.oma-ntizmus . Rozma
nité podnety , hudobné i.nšp.ir a čné zdro
je sú pr.etavené miginálnou osobnos ť-ou 
"cár<t Igora" , a k.o St-ravin ského n azva l 
Arthur Ho negger. Hud·obný p r úd pulzu
je jeho synkopickou metrikou , os ciluje 
medzi ctur·ovou a modovou t<>na lito u, čis
té trojzvuky sú. sch vá lne "zahusťo.v ané" 
dlsona.nc lami . . . Nevšedné nároky b el 
canta sú miest-a mi e šte umocnené ne
trad ičnými interva:lmi, p.r iezrač.ná ínštr u· 
rnentácia zn i·e jedinečne, vž dy s kvele do· 

, kresluj,e pr!s luš.nú situáciu ( no kladie 
nemalé po·žiad avky mi presnos ť intoná
cie], fo rmová organizácia je 'p re,mys le
llá do n a jmenš fc h detai\.o v. Ako sa píše 
v prvej s-lovenske j monografii o St ravin
skom: "Každá nota •i pomlčku te jto par
tit-úry má svoju f unkciu. Konštr ukcia die
la je pref!-k on á , a le ro.vnako šikovne 
ukrytá . Všetko je typizované a š t ylizova 
né . . . Pr ipomina to !najkrajš ie a na jme
lodickejš ie o d Moz a•rta cez Offenbacho 
až po Rossiniho a Verdiho. Ale ka ždá 
z týchto melódíf je pävodná ... V tom 
zmysle zn.am~~-L ~~.'?. ~i.e].~ ... v.rcho l. Je 
vrcholom umenia š tYJizltC1e o r emes-
ta-.. . "' , ' . 

No:blesná ·elegancra partit úry predurčt
la v SND nie len je j zvukové o živen ie, 
ale i •Vizuáln e "zhmot·n en íe" - scénic
-kú realizáciu. Vyprovokova la o.p·!tť vzornú 
.tfmovú spoluprácu n ie le n v•edúcich ume· 
leckých p.r.acovníkov, ale ~o~arl ·Všetkých 
zúčast.ne ných. Naša hudo bnodramat ická 
kultúra má ďalši sviato čný večer ·- kaž
dý mllovnik divad elného ·" kumštu" (nie
len oper-n ého) by sa mal naií pop.onáh· 
faťl 

úroveň hudo bného naš tudov>a.nía je Im
panujúca. Orchester h rá prec!zne, kuJ . 
tlvova ne - a prlmánne s p-rJevodne: vždy 
necháva domln•ovať vo·kálne Hnie. V 
listoch sólistov l zboru .s-ú ony nie le n po· 
zoruhodl)e zv ládnuté ( -z ·vl áš ť treb a ·vy -

Koncerty MDKO 
v Bratislave 

Operný recitál 
Františka Zvaríka 

Pre širok·ú k ultúrnu .vere jnos t bo l oper 
ný recitál za•slúžilého ume lca F . Zva r!ka 
v Konce'!'tne j ·siem! Cs . rozhlasu pre kva
penim, rar itou a spoločens·k•ou udalosťou 
posledn~ch týl!dňov. Znamy her ec a spe
vá·k - te nto.raz zno va a ko o pe rný -
sa nám v ľíOm preds tavil v nato lko !H
rokorn zábere Interp-ret a 'klasic kého rus· 
kého a svetového reperooá·ru, ž e v ňom 
moh-l! n aplno vyn tknúť vše tk y kl ady l re.
Z:ervy speváckeho umen ia t-e·jto s vojráz
nej umelec.ke·j os.obn!Qstl. 

Všetko čaro Z'varíkovho opemo-lnter
pretačného umenia, a le J jeho úskalia , 
sú totlZ :zakliate v je ho jed.lnečnej os o· 
bltostl a ,nen apodobi•telno s t í. · Zna lci oper
nej tnterp retácle -by zaiste vedeli nájsť 
styčné bOdy je-ho umenia s osOlbnosťo.u 

· 'A. Fliigla v domác ic-h, Sa ra pina, Chris ta· 
ta či Rai.mond,ího vo svetovýc h r e lá c iá'ch. 
To .všetko sú však iba typové pr!buz:n,os · 
ti u, t9m, že Ich berieme n a vedomie, 
lll'!ja:ko ne•vy-v•raciame osobitosť z v,arikov
ho umeleckého zjavu a p re-javu. 

Vysoký, f a rebný bas s "hrmlac~m" for
te a nostalgick y }e mnou, miern e nazál· 
nou lyrlcko u p ol10hou , ume lec hlboko 
. pre!lvaj\1ci spieva ný tex-t 1 .,duch a " s pe-

Predstaviteľ Nicka - Juraj Hru
ba nt. Snímky: j. Vavro 

zdvihnúť 'liw-ve1i početných náročných 
ens emblov ), a le i poz-o-r uho dne m· u ku 
lova-né - preto i občasné prec h ody d o 
prózy, zvyča jné !ka me ne úrazu n a oper
ných ja vis kác h, sú p lynulé. Na cel kovom 
výsledku po.zn ať ser ióznu p r fp Ntv,u. {Za· 
uj!mavosť-ou je. umie stnenie č emb•Úa 'ct· 
terne nad ú rovií.ou orches-':r isk u: t.ým, 
ako a j e lektr.oa.kus ti ck ým näzvučovnn!m , 
je jeho tón s ilnejši než in n atura ; to n e 
málo n a'pomá h u s peváko v l po sluchúčo.v 
v bezpečlne jšej zvukovej o r ie-n tác ii. Mi· 
moc hod om: je to pr.es ne v s.kla d a ter·o
vých in tenciách , ako o n ich ho vori Ro , 
bert Graft v Den/n iku zo spo ločných 
Ci•est s manželmi Strav'i.ns kýml. l 

Scén a je v pods tate biel a kock a zlo~e-
n á. z početných štvorčekov - s výre
z·om b lízko t·ampy naľavo a zväčša a j 
n a strope, a1ko aj vcho d om na pra.ve j 
s tra ne ; z:adná sten a je podľa pot~e'bY s ú· 1 

IÍ'is lá a leocF v ar lova'ná. vštupným 10tvororn; 
prípa dne d a lš !mi funkčnými dokresYujú· 
c imi d oplnkam i (nap·r. fragmen ťom dv.oj
kridlo vého lietad la v zá vere sc ény draž· 
by, .výrezm i v podobe vztýčených J''Ílk v 
.poslednom obraze, oknami v poslednom 
ob.raze prve j časti - sú doplnené ďa lši
mi v rave j s te-n e a dverami n ap r ttvo }. 
N a po,ko n 1 občasný zadný vstU illlý <!t-vor 
1 na za cLno m h orizonte presne js le l<>ka 
lizovaný kre-sbou charakteris tic ke j archí· 
tektúry) j-e v pos ledných dvoch obra
zoch ( c íntor in , -blázLnec l n a h rade ný 
škf-abiac ou s a lebkou. Na vlast111ej scéne 
sú rozos tavané ·kulisy a r ekviz ity , občas 
s,pestrené -mak et a mi v s ecesnom s lohu 
ílus t.räci! Ve rne,h o lm!h [ tr úblká l' v ob· 

Sn !mka: j. Vavro 

vácke:ho .p-artu, umelec nevšedne boha
tého spevác~eho ·výrazu -a dynamického 
reg istra. Pravda, všetky tie to n espor né 
kl-ady ma jú a j svoj rub. Pred·nost'ná o:r ien
t ácla l!la voká ,Jno-herecký výraz vedie 
n iek e dy k určitému drobeniu V()ká-lne j 
lini"e, •bohatosť -výrazovýc h .\ dynamic
kých nuans! spôsobuje zavše ·prillšnú 
rozdieLnosť ( čo do f a rby, intenzity · l do 
s pôsobu tiVo.re n,iu l navzájom s usedia cich 
1óno v a m iesta mi Jen .p riblíž-nú lnto,náclu. 
K·r l-tllk n edomáce j p rovenien c ie by mož
no •tv rdli, ž e s.pevá k občas podl!eh a čaru 
vlas tn ého .hlas u, o Rá ja sa jeho f-a r ebnos 
ťou Intenzito u a v ýrazovo u s ilo-u a od
po~účal by viac d~scipl!ny a s tr -ledmoot1. 
To by IVšak už nebol F. Z-var!k, ktorý 
očar-úva pr.eto, w je t aký, a k ý je . 

raze n eves t!nca, ku.mera.man na b alkónt· 
v .obraze s vad by l1 lavného hTdin u ) . .Se
cesia určiiiU i výzo-r väčšiny mimoriad
ne decentn ých oblečení, :nv.Jáš f treba spo
menú( h oto·vú módnu prehl·iadku vo fi. 
l!lálnom obraze prv-e j čast i. Farebn.ú p u
let-u rozmn·ožu jú svetlá - ,poväčšine v 
čistých, sý,tych f arbách. . 

Posuv z 18. storočia predlohy do ob
dobia seces ie, ba až do d alš ích d esa ť
r.očf 20. s toročia má pravde podobn e n a 
s vedom! .režisé r - v .každom p ríp ad e zn ií 
zodpovedá (bol a to výbomá myš lienka ! ). 
Akcentovul d ivadel-no-sf di e lu - p red o
všetkým p:osta v.<t m l rokoko-vo odených Jo
ltajo-v, . ktor! n.le le n otvárajú a uzatvá.
rajú predstavenie , ale sú I>Qgic:ky zakom · 
.pono-vanf do d·e ja . PremySilené nra nžmán 
t·úto hn1 nu div a d lo v di'vactle umoci'íu
je - a zárovet\ clá.va nupl1no vyznie ť 
remes eln ej d okona los ti pr,edlohy: je plné 
jemnýc h n a dsádzQk u štylizác ii, gestá a 
m im ick é pre ja vy s ú občas s m iero u a 
vkusom h yp e rbolizova n é, n er az nasme
rovan é tlo h l adiska. Použit ie sve te lného 
paľ1ku st ri ed a s ug es tivne .,čarovan ie " so 
s ta tickým n asvieten lm celkQvýc h výja
v-ov: nemal/l čas ť zbOi'U a komparzu má 
nalíčené tvi\re n a spôsob m imo-v a klau 
nov (zbo ti!Sti sú zásadne individ ual lzova 
ni a Z'Osku pov anl do vzácne .p re k·u mpo
novanýc h ko mplexov ) . Vrc hololll režisé 
rove j p ráce je pos ledný obraz; v t\ Om 
š tylizovanosť miestami prechá dza v me
mento, aby v e pilóg u p;oužit!m prezl-ie
k <l'n ia pr o tagonistov do civiln ýc h o!Jlekov 
- za as isten cie garderobie ro v - pod
čiar,kl a art ls t nos f to hto jedin-ečného die
la (nemOže byť .n.a podobo·v an é bez nebez
pe·če,ns tvu e p igónst-va ). 

Vcelku je Osu d zh ýr alca v Ope re SND 
r ep rezentat!vnym p redst aven!m, k·o lek tlv
n ym vý tvorom v tom najlepšom zmy_s le 
- pr,ičom n e možn o nevidieť urču j úcu 
úlohu ve d úcich tvo rivýc h pracovniko v: 
Kr išku, Vychodila , Bezákove j, F reš u a 
Ho lás k<J. Ak 7..0 só lis tov .vyzd'Vihn.em vý
kony Osw a ld a, Hrubanta, Ki-t•ilov.e j -a Kľu· 
kovej, t ak p re to, lebo ich úlohy sú roz
sahom i n ápll1ou najná-ročne jšie ; tým 
n i ja ko uec: hcem znf ž i ť dô ležitý ·pľlnos 
o s ta tn ých - n a jm!\ jedinečné s te le sne
n ie f ig úrk y auk cionára dr. Pa•ppom. Vy
sokú úroveň má u i -prekl<td Alexan dry 
Braxa to rlsove j. 

IGOR VAJDA 

Peter Oswald a Anna Kluku v6 v insce
nácii Osudu :hý·ralca . 

z pia t ic h á·r H z rusk ých opier , od s pie 
vaných v prvej čas t i kQncert u, .majs trov
skv vyzn e li najmä o ba ma nológy Borisa 
God unovu, s•vo jim c h a ra'kterom n ewe-lmi 
vho dné pre ko ncer t n é p redved enie s kla 
v írn ym s p r ievodom ( Ľ. Ma ccínge t· ), no 
.poda.né naoza j s trhuJú co . účink•om s a Im 
b lížila áriu Galic kého z o p ery Kn ieža 
Ig or, s-vojou rozšafno-sťou b lizk ä n.wt ure
Ju s pev ák a, k ým obe ly ri cke'jš ie á r ie 
( Gre m ln z E·uge.na On eg ina a Ivan Susa
nín) b oli 'k reov ané v príliš po ma lo m tem · 
p e, hoci tnle bez pôwbivých Jy r ic k ýc h 
i dra ma,tických detailo v. 

Ne mene j pozo r uhodnú ú rove11 .ma la aj 
d·ruhá čast k oncertu. V n e j le n ária Col· 
l!na z Bo h ém y vyžadujúca s i jednodu
chos ť a p ro st-o t-u vý razu pôsobila Inter
pret ačne (op at v extrémnom p o m ulo:m 
t•empe l prešpe kulovan e a mene j štýlovo, 
za to ostatn é ukážky ideá ln e ko rešpon
do.va.U s c!ten!m sp evá k a. Ci ·u ž v pod
s ta te ly r ic ky ko n cipoV'anej smr t i D01n a 
Qui jota z Masse.ne tov e j ope ry, v ikultlvo
va ne ods pievun e-j árii F ilipa z Dona Ca r 
lo sa a lebo 'V o boc h áriách Me fls t a z Gou
nodove j o pery ( p·r ičom s erená•de dáv-ame 
p redno·s t ,pre d ·ro ndom l p-reu.k ázul Zv a· 
r.!k h l-bok ·ú zna lost ín.terpretač.ne-j tta
d!cíe no ne us pokojil sa s je j r eprodu· 
'kova~im , ale ju opät pretavil cez prizmu 
-vla s t-n e j o sobnosti. 

Taký bo.J t ed a o p enný recitä l spievajú· 
ceho h erca F. Zvari-k a. Pr e s t-ar š.ie pub· 
likum ma l n ádyc h lllo s t a lgicke j spomlen · 
ky. Pre mla dýc h m ílo·vníko v a ad e ptov 
s p evu ne bol opedag<Jgíc-kým návodom, 
s k ôr sv ed ectvom [azda -aj p l'ekva pujú
cím l o v yzreto m ume lcovi. Sv,edect-yom 
o o s-o bno sti, ktorá - zaist e na škodu slo 
vensk ého .o,pe>rn ého ·umen ia - d ozrieva_
la b ez kontak'to v s o-pernou verejnos 
ťou, a t !llk zo sta la n a pomed zi medz i po
t enc ía litou a realitou . 

S. ALTAN 

GRAMORECENZIB 
J. 8 . FOERSTER - L. VYCPALEK -- J. 
)EREMIAS: CESKý MELODRAM 3, reci· 
tuj': M. NEDBAL, V. VOSKA, V. FIALU· 
VA, E. CUPAK, pri klavlri ALFRED HO• 
LECEK. . 

Supraphq.n - Stereo 1112 :Jlll-12 G 

Do kul tú fln eho života vs tupu je •už tre· 
tí komple t českých m e lodrám. je zás lu!
nou prácou vydúva ť d iela , ·kto r é v čes
k e j vzde lanos t i k edys i čos i znamen a li. 
český moe1odra m, predznamen äný ešte· 
J. A. Bendom a vygradovuný Z. Fibi· 
chom, st vytvoril nielen určitú k o nti-nui
tu , ale zaotfwal i závažné miesto v ce · 
tej českej hudbe. Bol to út var , kto rý 
v edelo v h odne využíva ! m ladé .o brode n· 
ské me š t ian stvo. Takmer ko ntinultl!le po · 
kračoval t en to útvar i p o vz n iku samo· 
sta tného š tá tu u ne jeden z n a jvýznam 
nejš fch tvorcov vo lil tú to formu vtedy, 
keď chcel bezpt·ostredne v ys lo viť !l ad· 
·resovať u rčité posols tvo. Táto oblas t sa 
však neu brá n ila aj istým -improv izátor
ským s,klonom, takže niekedy hudo~ná 
fak túr a pôs obi skôr ako m'Oiffie ntá ln u nn· 
p rov iz ác i-a , než ak o pr em ys lená "podfa, 
p rav idiel" ucelená skla d im. V to mto k?-m
plete mo n u )v tac ZoillJ cd i l l'l meiodramy 
j. B. Foersll' a - Mše lllsku pa Tmpma, 
Kejk líi' a Z tl' icet ileté vá lk y. Sú -to Foer
strove po merne vysoké opusy a nezap rú. 
:7.e ich tvo ri sk l adateľ zod povedný , k se· 
be náročný a pre tento žá ne t· zvl ášť dis
p on ovaný. Každá ski ad bn p redstavu je sa: 
mostut n ú hodn-otu a súč-usný pos lnchác 
cel kom p rirodzen e .vním u ' rôzne, dosf 
vzd ia lené príbeh y, podlože·né, dop ln_ené 
a umocnen é hudbo u. Kto Sä c hc e zonen· 
tovat vo vývo ji česke j hudby, mus i t-en to 
k omple t zobra f n a vedo m ie a pozor n e 
si s klad by vypoču ť. 

JOSEF Ml'SLlV~CEK, SINFONIAS, hr' 
PRAZSKÍ KOMORN~ ORCHESTER, naitu• 
doval BltETISLAV NOVOTN~. 
Supraphon - Stereo 1110 2831i G 

Suprnp hu n pr inúš.a 6 s ym[ó.nli tohto 
p ra žs k ého rod áka u n epochy bn e . s a mu 
d uri vyda vaterský z~mer, ; ozšfn f . n~~e 
vedom ostí o ume lc ov• , ktory kedyst oc a
r i! kus s ve t a , v rátan e Ta lit~nsku . Zdá sa , 
že symfónie vznika li v u rčtte j. časove!_ 
tJHz•kost i. Je to čos.t z p rod ukcie , ktorá 
vzn ikal a ke dysi rýc hlo, má r.nd spoloč · 
n ých čft a d o ko n ca vyc há dza z okéhos l 
spo-ločného kliš é. Na d ru h e j st rune sú to 
's k1HdbY' 'plWé·-t:dra.ve j •m uzi k nllty" n-áp ad·· " 
n ej s viežosti, s výraz-ným sklo n om k op~l 
mizmu: Mysllv eč•kovu umeléckú fantlí~!U 
ohr a ni čujú dobové zvyk los tí, av!>uk nte· 
kt o-r é čast i symfónií s ig nalizujú p r!klon 
k českej ľudove j ~pevnosti. Sú to s.k lad
IJy vď-a čné u Pra žský lwm~rný ·orch~ster 
si t u nuozuj ,.zam uzicíruje . Nevieme ve
ľ a o tom, v nkýc h po·dmie,nkac h sa p·re
m ié r y uv ie dli, a le m ožno predpokl.ad il f, 
že pa t ril i k .o-ne j každoden n e j _.pr~duk
cii k•eď s k ladate lia u s p.oko )o•v alt rych ly 
dopyt 0 n ovú tvo rbu , ne tnal1 _ čas na do: 
zriev<t n ie d ieln , žili zo s-vo jeJ prLmá~e-! 
muzík allty - a tak t roc hu l zo svoJe J 
kompozičnej r u~iny. S~t to ~kladby , k toré 
mô~u zaplniť n aše hts tortck é med~ery , 
a le 1 vniesf k us nefalšovan ého o ptlm1z.mu 
d o ná~ho živo ta . 

p HINDEMITH - MAI.IAR MATHIS, s: PROKOFIEV - MARNOTRATN~ Sf~: 
hrá CESKA FILHARMONIA, dui"u1e 
OSKAR DANON. 
Suprap.hon - Stereo 1110 2138 

Zo 7Jná.mej Hin demit havej o p.e ry exis tu
je aj o sob itn á symfón ia , ktorá sa .hráv~ 
častejšie. je z ložen á z p red ohle·r a me 
dz!hi-er ~~ re prezentuje m ajs trov-o ume· 
tecké .myslen ie z 30. r oko v. A·ko by s me 
sa chv!lu z astavili v te jto dobe, k edy 
H indemlt h !de sam ost atn e u-me leckou 
ces tou n evš íma s i an i do d e-kafóniu, ani 

d žez ov'é •vply-vy. Ide dôs ledne za svojím 
p ro g r amom, kladúc dôra~ n a m.o de r.n:O 
poly fónlu a vted y mo d e rné chápanLe in· 
št-rumentácie. Je to pr ost e m a1n1Ie s t Hin· 
d emith o vých názorov z č ia s , 'k ed sa v 
Ne meck u d-ostáVIa k moc i fa š izmus a sta
točný Hlnde mi th v s tupuje do o p o·zicle s 
n ím. Pro-kof.levo va skladba tvorí v elmi 
d obrý p t•otlpól a vlas.tne hne d .pro.voku-je 
k určitej konfro n tác ii. Pro.kofiev je ž ívš i, 
n á p adivejš i a n.<~j mll v detailoch z a uj!· 
mave,jši. Suita z ba letu Má r.notra.t-ný syn 
z r . 1928 už p lne p redz-name ná-v a Proko
flevo,v neskor-š i z relý š tý l, upútava hra
vosťou , množsrvo m s v.ojs.k ý·Ch 1n ápadov, 

nezvyčajne nov:ou i-nš tr umen tácio u - i 

akous i modernou la-hkosť<JU . Os k a-r Da
non sa ukazuje ako vhod'llý dir igent, k't<>· 
rý pochopil špeciflčnosbi .o boch p a rtitúr, 
uv€domll sl n el ahké .nároky na o rches 
te r a n av yše posvätí c eW lnte•rpr € tác lu 
akous i m údr-ou zdržanl iv-osťou. Ceská fll. 
harmónia p r idá,va t<t k d alš•lu tehlič;ku 
k s vojej p ovesti a hudo h ný sve t sa m ôže 

ozaj poteš iť nad je j d-o:kon a l·o sfo u . 

- ZN-
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NAS ZAHRANICNt HOSŤ 
l 

klavirista David Lively 
S dvadsaťsedemroč~tm Američanom, 

lijlícim vo franc6nke.j metropole, sme 
•• stretli v Bratislarr,e ul d·vakrát. Jllll
'ter cien zo s1íťale královnej Allbety v 
Bruseli, Margueritty Longovej v Parili, 
lenevskej sCiťale a , s1íťale Dlna Cianihu 
vo Flot•encii sa n4imu obecenstvu pred
stavil oba razy na ·Orchestrálnych kon
certoch. , 

Ako sa pripravujete na štúdium nové
bo koncertu? 

' Je o v6s ·známe, le máte v r~.pert.oári 
vyie 30 ·klavfrnych koncertov. Kt·orá hu-
dobná epocha tu prevaluje? , 
· - Doteraz som ·sa nikdy nepokúšal 
o neja,k9 prejav špecializác-ie na nlekto
~ú hudobnú ep.ochu." Existuje velké množ
~lvo konce·rtov klasických, romantlck9Ch, 
modernSŕCh, a ja sa snažím o tť> , a by ;;om 
sa zaobet•al čo možno n a jviac kažatm z týchto obdob!. Naozaj nemôžem pove
dať, že by som nlekoorému z nich dával 
pred·nost. Každá e.pocha sl vyžaduje Iný 
p rístup a ja prá·ve rá d obja,.vujem a na
Chádzam tieto ·odlišnosti. Na,p.rlkl.ad 1. 
Deethove nov klavlrny ko,ncert charak
terizuje vyvá-ženosf a neobyčajný mladíc
ky duch, má roonant.ick9 nádych a má 
v sebe aj čosi nové. Beethoven 'V t'\om 
prejaví.! velkú od'Va·hU p.rr· použili:! g~ls
sanda a pedálu. A to · s(I predsa velmi 
moderné prost riedky. 

- Nazdávam ' sa, že najlepšou ·pil'!pra
vou, čl skôr predprf.pra.vou, je zoznáme
nie sa so všeobecn()u kult'úro.u. To je 
podla môjho názor u najpotrebnejšie. Le
bo ak do.kážem U!'čltú skladbu situovať 
do prís lušného kultút·,neho diania, už 
týmto sa velmi oprtbllžim k jej pochope
niu i :k pochopeniu epochy, v ktOrrej 
sklad·ba vz.nlkla. Tiež vidím, <ľk:ú dôleži
tosť ma lo t·oto die lo p.re samotného s.kla
da.te la, a.k·ú hodnotu mu v rámci svojej 
cel'Bj tvorby prisúd·l'l. Naprl·klad - zo
berme sl o.päť Beetho'Ve•nov l. klavírny 
l10ncert - skladatel toto svoje dielo .ne
považoval za velmi ·vyd.aTené. A tu je 
potrebné hl.ad.at a nájsť dôvo<!, preto 
Beethoven ,toto dielo nemal rád a v čom 
nachádzal jeho ·slabiny. Tento celkový 
kontext je :p're interpreta, v tomto prípa
de pre mňa samomého, nesmier.ne dOle
žltý. 

maximá lnu farebnosť a zvukov.ú d.lferen
covanosť, a.ko zdô.raznlf Iahkost a všet
ky tie Chaľ<l!ktoerjstlky, •ktorých je kla
v!r a ko hudohný nástroj schopný. 

Má·te teda vidy precízne vypracovanú 
koncepciu skladby. Staw sa vám, te 
dirigent mal predstavu celkom inú? 

Nemyslite si, le dnes, keď sa ipecia
llzuje azda kaldý, treba sa o to snaliť 
aJ pri interpret6cii? 

- Ano, sú dôvody pre l dôvody proti. 

- Samozrejme. Velmi zrie dkavo sa to 
tiž stane, aby sme boli s dirigentom 
úplne zajedno, aby dlr1gen.t poveda:!: som 
presne t.oho istého .názoTu ako vy. je 
však úlohou dirigenta, aby sa snaži.l j}o
cho,plť !koncepciu intet'p'l·eta a aby v 
tomto zmysle viedol aj orchester. Takto 
to vidím a takto sl to - možno prlliš 
ideálne - predst.arvujem. 

Vo FrancCizsku lljete od svojich plt
násHch rokov. Ako vás táto krajina 
ovplyvnila po hudobnej stránke? · 

- Ovplyvnlla ma v koncepcii, čo mi 
všnk nebrán i, a·by som ako Ame:rtčan ne
videl aj Iné možnost i. 

Konkrétne? 

- Je to najm!! nemecká ško,la , škola 
Arrauov 11 (on pochá dza sice z Chi•le, aLe 
je odcho.v.ancom nemec·kej š.ko.iy), kto
ní •mi vyhovuje azda na-jviac. Sám by 
som sa zaradil .kdesi na pomedzie ne
meckej a fraJlCúzsikej školy . 

Ale ja sa nap()kon š pecializujem už, aj 
tým, že 1 som kla·v.irista, že hrám s or
t;:hoestrom a hrám aj •na recitáloch. Mys
Hm si však, že je celk'Om oprlrodzené, aby 
su Lnter.pret v prl·ebehu svoje j kar iéry 
tdentiflkovu,l s tým či oným hudo,bným 
skladatelom. Ale to tiež nesmie by( čosi 
Dásllné, čosi chcené. Naopa·k, uk sa in
terpr·et š pecializuje 'prlliš sko ro, nikdy 
už nezís ka možno·sť a · prlležitosť, aby 
si preh)b.Ll určité étspekty svojbo reper
toáru. Nap-riklad: ,nie je dosť ňobre m!lž
hé hrat Prokofiev.a, ak predtSŕm č lovek 
nehral Chopina. Alebo ~lež si nevteni 
.,redst uviť Ra·ve1ove .kQncer-ty bez toho, 
že by som nebol hral p.redtým Mozar
tove koncerty.· Lenže p~atí postupnosť 
~a j opačná - aby som bot ·ú plný. · 

Dlhšie obdobie ste pracovali pod ve
denfm Claudia Arraua. Pok·račuje táto 
spolupráca aj v s-účasnosti? 

- Ztar, .nie. Glaud.Lo Arrau je časo·vo 
velmi zane prázdne ný a vyče.rpaný neu
stálym koncertovaním. V každom p.dpa
de mi však dal ta-kú "v9zbroj", s .ktorou 
môžem pracova! každý d et'\. Te nto jeho 
pr!nos .nikdy nestratfm. 

Kto z klaviristov je vašim vzorom? 

- Na túto otázku •nemôžem presne od
povedať. Spomedz·i velkých pianistrov by 
som vedel menovať hneď viucerýc·h, ale 
čo si .rov.nako cenlm u nich všetkých, je 
to, že j}r&pmcovali svoju ·osobnosť bu
dobnlk.a d-o na jmenšich detallo•v, do ma
ximálnej hl'bky a že tút.o osobnost ve
,d la vyjadriť hudbou na pód·iu. Ze sa hud
be odovzdali bez zvyš·lw. 

Na Ecole normale de musique v Pa
rili ste itudovali u pedagóga Julesa Gtn
tillea. Co vám zanechal? 

- Velmi solídnu technickú bá·zu , kto
rá mi umožnila, a by ·Som na klav!.rl ve
del realiZOIVaf oo, čo odo mňa neskôr 
žiadal Arr.au. Bolo to zvládnutie mož

.nostl, . a.ko . z tohto nástroja vydolovať ANNA GROSSM;J\)IJ~oVA,. , 
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N.ová tvorba v NDR 
DDR - Musiktage 1982 v diioch 18.-23. februára boli pre

hliad.kou novej tvorby s.kladatel<Jv NDR; v rámci šiestic h dn! tu 
odznelo: 17 k{>ncertných podujatí a jedno baletné predstave
nie. Prehliadka predstavila nov:ú umeleckú tvorbu v cele j žán
r.ovej i generačnej šlrke. Mul Sl)m možnosť nuvšt!viť asi ·Poló
vtcu ko nce.rtov a balet. 

Obraz, ;Ktorý som o nemeckej tvorbe získal, v mnohom dosť 
prekvapuje. Prebieha tu totiž overovanie •nos nosH nových po
s tupo'V a očarenie racio·nálnymi kompoz.ičnými technikami či 
aleatorikou, proces, ktorým naša tvorba prechádza la zhruba 
pred pätmásUmi až des iatimi rokmi. Tomuto očareniu .novým 
t.'VnkoqJ a · n{)výml možnosťami podliehujú n•ielen skla datella 
mladšr;'ako ·Ralf Ho.yer (1950) čl Jlirgen Kles (1951), alehkla
datella o-vera sta rš!., ak·o Ruth Zechllnová (1926) č~ dokonca 
Wilhelm Hlibner ( 1915), ktorý velmi osob l oo nadväzuje na we
berno-vs ké t·radlcie. Poukazuje to na skut'Očnost, že podobná 
etapa je celkom zákonitá pri hladanl sveto•vého kontextu j.ed
nCJtlivSŕch ná•oodných kultúr. Zdalo sa mi pritom, že v nemec
kej hudbe v tejto súvisl.ostl 1~d.ať menej výstrelk()V samoúčel
ného experimentovania, než vtedy u nás, 1110 treba mat na zre
teli. že som su stretol iba s reprezentantlvnou vzorko u, a nie 
s každodenným h·udobnSŕrm d·ianím. 1'1·Hom je v NDR verkt 
záujem o koncerty novej tYorby; zdá sa, že obecenstvo zaují
ma hladanle súčasných skladatelov, i obj.avova,nle medzivojno
ve j tvo rby Hannsa Eislera, plneoj nezvyčajnej fantázie a t ech
nickej odva hy - 1 v svo·jom domáCOIJl prostredi doposla l málo 
známe-j. 

Nie je možné .podrobne hovorif o všetkých skladbách, ktoré 
~om •v rá.mc.l prehliadky počul. Ich problematiku by som zhrnul 
do n.iek()lkých okruhov. 
· jedným z nich sú skladby relatlvne tradičného l!i synteti

'llujdceho zamerania. Túto dobrú tradíciu tvoria Jtesporne s~ lad
by Hannsa Eisle ra ( odzneU .na koncer·t;e 19. 2. s heslo m ,_,Etsler 

· Íl·· my") - Malá symfóniu op. 29 11 Komorná symfónta pre 
15 -nástrojov op. 69; práve talk, ako vokálno-.orchestrálna kum
pozlcia "Les v.oix" pre soprá.n a orche~ter Paula Dess:aua. 
Na túto dobr.ú tr.adfciu nadväzujú jenské ptesne Johanna Cahm· 
leka pre barytón a orcheste·r, dokonale vystavané a zvukovo 
ná'pad~té vo vokálnom parte však skôr recitatlvne, než spevné. 
DecentnÝ·m vtipom zaujali n ajmä rýchle časM Berll:nskeho di
rvertimenta pre orchester Ernsta Hermanna Meyet'a ( je.ho ?O

' malé časti robili matnejší dojem), premiéoo.vaného na otvára-
:com .koncerte 18. 2. Pomet'n.e do·brý priemer v tomto okruhu 
.. predstav.ovali i skladby tzv. Ja hšieho žánru, uvedené na kon-
certe "Helters ernst genomme.n" 22. 2.: mnohé z nich, _oocl 

· predstavova !.i (.ako by sme u nás poveda'li l vyšš!· popu l-ár, ako 
_napr. Concertino pre violončelo a orchester Fr1tza Geisslera, 
. č~ Koncert pre biC·Ie nás troje a orchester Jens-Uwe GUnt,bera, 
môžu sa smelo posta v'lt ·vedia obdobných ·k.oncertných skla

, dieb, predvedenSŕch v rámci našej prehliadky v oblasti vážnej 
· hudby., Pravda, l tu sa našli slabšie sklad.by, .alko napr. Konce.rt 

pre klavtr, altový saxofón, biele nástroje, kontt'8bas a orches
ter Kqrta Schifera, v kto-rom na pozad! priemerne mys leného 

· poptilárne ladeného a:rcheSit·ra sa s óJ.is tlcká skupina presadzo
. vala .Iba, krátkymi pusážove lade n9m1 vstupmi ( hocd je'j obsa. 
· denie na po.vedalo možnost šlršiebo využlU.a ako malej džezovej 
skupiny), .čl I. symfónia Erharda Ragwltsa (na koncerte 21.2. ), 
bez Näčšej fantázie sa pohybutúca hla'Y'Ile ·v sekvenciách. 
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Druh9 okruh v orchestrálnej hudbe poredstavovclli sklad.by 
smeruj1íce k tzv. novej hudbe. l tu sa objav·ilo nlekol1ko kon
certun~n9ch skladieb (Koncert pre kla v!r a Órche.ster Friedri
cha Goldmanna, Dvojko.ncert pre v io).noče lo, harfu a orch.es
ter Georga Katzera·), väčšinou trpeli ned.ostatkom uplatneniu 
sólových nástro joo v, ktorým v hr.adam! nez•vy.klých možnosti sa 
v podstate prisúdila iba okr·ajo.vá ú!Qha. Proti nim dobre pô
sobil synte tizujúci Koncert pre husle a orchesttlr Giintera Ko
chana, skladba plná zvukovej fa·ntázie a ušlachtUos t i, s per
fektným rozvíjaním ,procesu formy a plnokrvným sólovým P,81ľ 
tom husH; tento koncert p()važujem za jednu z vrch()lných 
skladieb prehliadky. '· 

Množstvo ·Skladieb tohto o kruhu vychádzalo z postupov ale
atoríky. I tu su Ulkázali niektoré úskalia tohto poi'í:lltia f.or
mov.ania skladby, najmä v častom opojen i zvukorvýml komb Lná
ciuml - bez 'Ohladu na časové proporcie (ktoré boli často pre
exponované) . Na dru-he j strane sa tu aleatori.ka j.avlla zv.äčša 
uko nosná kompozlčná techniku, schopná plnej komunika
tlvnos1L Gol·dmélnnov Koncert p.re k lavk a orchester Vú svo
jom aleato rick.om založen! mi ži.vo 'Pripomenul obdoi:mú sk.l,ad-. 
bu nášho Vladimíra Bokesa. Aleator.ika nechýbala ani v balete 
Georga Katzera "Nov9 sen .noel svätojáns kej", s moderne po
ňatou chor·eograflou; iš lo v iíom o kombináciu :u ko-nfrontá
ciu ob.razov živoM súčasného vei1komesta so sha.kespearo'Vský
ml rozprávk.ovo la denými motlvmi. Napr.iek svojej pôsobivosti 
sa mi koncepcia baletu javila autorsky dosť nedotiahnutá. 

V oblast.í komornej hudby sa prejavov.alo hladaníe nových 
možnost! takisto so strieda vým Clspech01m. Obja"Vu ~ú sa tu ne
trudičné interpretačné postupy ( niekolké zvukové ohn.iská 
v koncert·nej sá le a pohyb po nej - Thomas Hertel: HIHde
ri·n-Report pre recitát01ra a komo·rný orchester; n.apr:iek ne
zvyklým, až extra"Vagantným prostr·i·edkom jedna z najsilnej
ších skladieb) a s pôsoby hry. Stretávame sa t u i s abstraktným 
či geometrickým programom ( Ra.Jf Hoyer: Skulptúry pre husle 
a iklavlr s časť.ami ako napr.: "Ro\1\né a p·ravo uhlé", "Co sl ten
kostenné" a pod.) s netradičnou č.i preparovanou hrou ná
stro jov (na jmä klaviM). V zásade tu badaf úsilie o dobľ'Ú, rea
listickú a komunikatívnu hudbu. Ta m však, kde sklad.ate.rovi 
·chýbala sviežejšia fantázia, a.ni p.rJ t.radlčnejš!ch prostrried.koch 
táto s nu ha plne nevyšla ( Glin.ter Neubert: Komo.r.ná sy.mfónta 
pre noneto a iné). 

P.rekvapenlm bol koncert zborovej tvorby; účinkovali výhrad
ne amatérske telesá, dokumentujúce vysokú kultúru amatér
skeho zboro-vého spevu v NDR. Boli to: Zb.olľ FDJ z Neuruppi
nu, MlešanSŕ zbo·r odborového zväzu železničiarov z Berlina, 
žensk9 a miešaný zbor Humbold tovej un iverzity. Re-pertoár bol 
rozmanitý: od vys lovených masových piesn! cez dobré a vtip
né úpravy rudových piesn! až po náročné · z·bo•rové kompoz!cle. 
Najvtipnejšíu a v prostrdedtkoch na jodvá:lnejšlu sk,la dbu 'Gun
thera Erdman·na (·"Soonmermä<lchenkUssetauschelächelbelch
te") predniesol prá'Ve na jmladší zbor - zbor FDJ s . ve I kým 
n adše.nlm a úspechom. 

V lnte·rp.retácii komorných skladieb sa ne·predstavJll stabll.né 
komarné telesá; väčšinou vystupOov.all ensembly, zos ta.vené 
z hráčov ·účinkujúcich Drchestrov. Orchestre , či už 1'00o.mova
né, ako orchester K()ID!Ckej opea·y Berlfn s d•IMgentom Rolfom 
Reute·rom, Staatskapélle Berlin ( Frledr.ich Goldmann), Rozhla
sový sy.mfontcký orcheste.r BerHn (Heinz Rtlgner l , Berliner Sln
fr0111e-Orchester (Hans-Peter Frank), alebo orchestre s menšou· 
trad lc lou - Phtlha.rmonlsc·hes Orchester Karl- Marx-Stadt ( DJe
te·r -Ge!rha.rd Worm), Philharmonisches O.rcheste·r Erfurt (Ude 
Nilssen) - sa zhostlll svojej úlohy s mimoriadnou pr.ecrznos
fou, ktorá viedla k obdlvuhOO.ným výsledkom. 

JURAJ POSPISIL 

~ZAHRANIČIA· 
Novým generálnym tajomníkom Medzi

národnej hudobnej rady sa stal švédsky 
hudo•bný vedec Nils L. Wallln, ktorý w 
tejto ~unkcii vystrieda jacka Borooffa. 

Dirigent Lovro v.on .Matacié d011tal sa 
svoje 'ásluhy u Viedenských symfonikov 
tzv. Brucknerov pr~teň. Tot.o vyzname
nanie 'sa udeluje významným osobnos
tiam, ktoré spolupracovali a týmto. tele
som. 

Fond Egona F Wellesza, ulolenf v bu
do~nfch zbierkach Rakúskej národnej 
kmt·nice, obohatili o 40 rukopisov a skici 
1 posledných rokov· skladatefa. 

Na gramofónoVIom trhu vyvoLala mi
moriad.nu pozornosť nahrávka BaNókoY
ho Koncertu pre orchester v podan! Chi
cagského orchestra a dirigen·ta G. Solti
ho. Platňu vydala firma Decca. 

Leonarda Bernsteina me_n_.o_v_:a..;l..;i _z_a_č_l_e_n_a 
americkej Akadémie umeni a vied. Na
stlipil na u,prázdnené miesto po zom
relom .. skladaterovi Samne'iovi Barberovi. 
Drálďanská št4tna opera po prwt raa 

vystúpi na f.estlvale v Edinburgu. Uvedie 
StraussBvu Ariadnu na Naxe. 

Pri prfleiUostl st,oroi!nice významné
ho nástrojára Theobalda Btihma (zdoko
nalil systém flauty) otvorili v MnichGve 
výstavu ".Revolúcia vo flaute". 

Známy . klavirista Niki·ta Magaloff, vy
nikajúci inter·pret Brahmsa a Beethove
na, dolll sa vo februári 70 rokov. Patri 
ku generácii. protagonistov modernej kla
vf_rnej hry. 

Estónsky dirigent Neeme Järvi pre·be
rá od budúoej sezóny vedenie Giitebor
ského symfonického orchestra. ·. 

V Mníchove koncer.t.ne predviedli Wag- · 
nerovho Trista.na. Dirigent LeGnard Bern
stein sl vybral do titulných úloh Petra 
Hoffmanna a Hildegardu Be·hrensovú. 

Wolfram Schwlnger vydaJ v Stuttgar
te nwnografiu o, livote a die)e K. Pen
dereckého. Rect::nzle chvália prehfadné 
usporiadanie materiálu a zasvätený auto~ 
rov výklad. · 

Medzinárodná spevác.ka súťa! Enrica 
Carusa sa uskutol!ni lumcom júna v Mi
láne. fe určená len pre tenoristnv a pr
vá cena je vo výike milión Ur. 

Hermann Prey prevzal vedenie vokál
nej- triedy na Vysokej hudobnej ikole 
v · Hamburgu: 

V NSR sa 110zvlja diskusia o hu:dobne·j 
a esteticke·j výcho•ve na gymnáziách. Od
borníci argumentuj6, ako zvýšiť: úrov~ň 
a prehlbiť zaujímavoSť · tohto' ' predmetu. 

V r.ámcl osláv stého výročia smrti Ri
charda Wagnera v roku 1983 lJliínuje bu" 
daP!!itlanska Státna opel"a · inscen6ciu 
Parsifala pod taktovkou Jénosa Ferencsi
ka. 

"Budapeštiansky jarný festival" sa 
uskutoční po druhýkrát v obdobi od 20.-
28. m~rca. V rlimci festivalu vystlípia 
RolJer!o Benzi, , Gyof.gy Czlffra, HorteQse 
Vartier-Bressonová,, víťazka kla'V'frnej s1í
ťale Liszt-Bartók '81, János Ferencsik 
diriguje Haydnové symfónie, "Schola 
Hungarica" predvedie gregoriány z ma· 
ďarsli:ého stredoveku, . Budapeitlanskl 
madr igaUsti uved:Ci Rossiiti·ho "Pe.tite mes
~.e . sollmelle" a SymfÓnický Orchester 
MAV uvedie trik~t Koruno-vačn6 Omiu 
Fe):'encza Liszta;",:Sko aj "Budfnske Te De
um" Zoltána Kodálya. 

Nositélom francdnkej Státnej ceny za 
hudbu stal sa v tomto roku francCizsky 
skladater Jean-Claude· Eloy. 

V Spojených itátoch vyila obrazové 
publikácia o livote a práci černoiského 
speváka a herca Paul1J. Robesona, kto·r'ií 
pre tlač pripravila u'melcoJ.a, vnučka. ·· 

Drlilďanský skladater Udo - Zimmer
mann naplsal pre tohtoročný salzburský 
festival skladbu nazvanú Songerie pour 
Orchestre 1982. Dielo je venované pa
miatke ditigenta Karla Bohma a premié
ra sa má uskuto~niť v deň prvéh.o vý
ročia Blihmove.j smrti. 

Medzinárodná letná akadémia Mozar
tea v Salzl>urgu o-hlasuje na 19. VII. -
1. VIII. t . r. majstrovský kurz pre hrA· 
l!ov na lesnom rohu, ktort povedie Mi
chael Hliltzel. lnitlttít pre ilttídlá v Salz: 
burgu pripravuje v čase od 25. j6la -
1 . augusta dva kurzy, a to dlezový s 
Johnom Lewiso.m a Donaldom Byrdom, 
a kurz barokovej interpretačnej praxe 
- čembalo, fortepiano a sláčiky v 18. 
storoči. 

Paiilätnú medailu Bélu Bartóka z pri
lelitosti ·osláv, • skladatefovej storočni
ce udelili aj viacerým sovietskym 
umelcom: kolektivu Vefkébo divadla v 
Moskn, Estónskemu komornému zboru, 
J. Mravinskému, S. Rlchterovi, ' J. Obraz
covovej, j. Neste.pen.kovi A·. Eipaju.vi, I . 
Martynovovi a ďalším popredným pred· 
stavltelom sovietskej hudobnej kultlíry. 

V berllnskom vydavateľstve Henschel
verlag vyšla kniha Wolfganga Thiela o 
histórii a sCíčasoosti filmovej hudby. 

K 200. jubHeu lipského Gewandhaus
orches~ra vy.dala Eterria gra.mofónovú. 
platňu s historickými nahrávkami tohto 
telesa, na ktorých sa pmliefaj6 význam
né dirigentské a interpre·tačné osobnosti. 



Spomienka 
na prof. 
Konštantína 
Hudca 

V týchto di\och upl}mulo tridsať ro
kov od smrti univ. prof. Ko,nltanUna Hud
ca [ 23. III. 1952 ), významného sloven
ského muzik<Jióga .a prvého slovenského 
ordlnár iu hudobnej ·v·edy n.a Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Brati
slave. 

Keď su dnes, po tQ!kých rokoch touto . 
spomiemkou vraciame k jeho životu a 
ďlel u , n emôžeme si •neuvedomif h.lboko 
ro.zdielne podmie nky, v ktorých sa hud
ba, a te' lllnjmä hudobná veda vytvára la 
vtedy .a teraz. Prof. Hudec štl,Idov.ul, rAs
torr !i>ošótitľ v ' časobh , I<ecty ·sa hurt be' 

- t " ~~"~ t ~ .. n~· l • • • • 't • "' ~~ • r 
sice prok lamatlvne ·p·rlznával význa m pre 
náro'ctnú kultúru , ale v skut·očnosti ne
bolo pre i\u ani dosť sfl , ani dos ť pro
striedko·v. Kapitalistic ké zriadenie je j ne
' dalo to, čo by potrebova la - školy, sú-

Koncerty MD,KO 
v Bratislave 

Jean Claude 
Francon 

Interpretác iu organových skladieb i 
keď rovnako podlieha dobe, charakte
ru a typu interpreta, škole, v zásudh{}ch 
prtnclpoch zosttwu jedinečná, zviazand 
so samotnou podstatou organu ako nd
stroja. Organ ak o najkompl i kovanejšl z 
hudobných nástrojov vyžaduje akúsi vO· 
nlmočnos( aj od hráčov-organistov. Pre
dov$etkfím j e to Istá skromnosť 
:(Schweitzer hovori o pokore}, ktor ou v 
podstate organist a vífazt nad týmto ob
rovským kolosom. Nevedie s nim st1bof, 
nezápast o prvenstvo, ale i ba silou mu
z/kality dostáva sa nad " noty'", tvor i 
hudbu a stáva sa osobnosťou. S tým sú
visi i fakt , že organista musi c itlivejšie 
pracoval s výrazovými prostriedkami 
{agogikou}, pret ože ako hovori Ivan So· 
kol "niektor[ organisti narábajú s t{}
mito výrazovými prostri edkami tak ne
vkusne, ľubovolne, že základný t empovg 
tok ;e často otázny, ba dokonca 1 rytmus 
býva znetvorený" . Tieto spirttus movens 
organista~· predpokladajú dar muzikallty 
a vzdel anie z histór ie i st1časnosti, pre-

, tože iba. cez pri zmu týchto vedomosti 

môžu prtstupovuť k vl astne; inter pretácii 

bory, vedecké ústavy, publ!kačné mož
nosti. Skrátka, nedalo jej fundamenty 
pre inštitucionáolny ·rozvo·j. 'Nebolo to 
mo!né an i za prvej republiky, .kedy Hu
dec študoval a z.ačlna l , a tým menej 
neskôr, za v.ojny. Hudobná veda bola 
vtedy naozaj IEl'n Todiaco u sa, neroivl
nutou d!sclpHnou, pestorvanou ta·kmer 
amatérsky - alko trochu exkluzlvna zá
luba jednotlilvcov, ktor! akosi mail čas 
na zapisovanie r .,ručné", bez nahrá va
clch aparatúrl ľud·ových pJesnl v teréne, 
na .,hrabanie sa" v starých notách na 
kostolnom chóre a .. - d.akedy v •núcl -
eš te aj na •naplsami·e kritiky či referátu 
o pos.le.dlllom koncerte vo Vládnej budo
ve. To to všetko popri dennom zamestna
ni, .medzi prednáška mi, skúškami, por.a
d.ami ... 

Hoci ;to, čo dnes robia organi.z.ov.a.ne 
kolektlvy š pecializovaných bádaterov, 
pred .po l.storoč!m prof. Hudec robil viac
mene j sám, na prvom mieste jeho M.
datefských záu)mov s tála história, s lo
venskej hudby a sl<>ve.nská Iudová pia
sei\. Pravda, n.ie všetko, čo n aplsa•l, mož
no dnes z hladiska faktografického i z 
metodol(Jglcko-s vetonázorového do liter y 
prijať. Nedá sa však odškriepiť, že prof. 
Hudec vydal prvé SYintetické de jiny slo
venskej hudby od najsta·ršlch čias až po 
vtedajšiu súča snosť (Vývin hudobne'! kul
túry na Slovensku, 1949 l a •niekoľko za
u jlmavých a pôvúdných monogrefii o hu
d c:>bnej •minulosti Slovenska , z ktorých 
sú ešte stále cenné Kremnickl trubači 
( 1937 l a najmä Hudba v Banskej Bys
trici do XIX. storočia (1941l . Na p.rf
klade týchto dvoch miest sa mu poda
rlolo ukázať mnohotvá rnosť a b-ohatstvo 
hudobného života starého Sloven Sika. Na
zdávam sa, že dobré slovo .ocenenia si 
zaslúži aj činnosť - uj ked len krát· 
kodobá - Štát·neho úst.avu pre ľudovú 
pieseií, ktorý Hudec viedol. 

Prof. Konš tantl.n Hudec Z·omrel 51-roč
ný (naro dil sa ll. III. 1901). nepochyb
ne pTedčasne, VQ veku, kedy je profesor 
a vedeck ý praco.vnlk na vrcho•Le tvori 
vých s il a amblci!. Odišiel nečak11ne, 

ná hle - v čase, kedy rodlaca sa slovén
ská ooclalistlcká hudobná kultúra pot re· 
bovwula každého čestného pracúv.nlka n 
okrem odhodlania ml.adšlch, prlľOdzene, 

aj skúsenosti strednej ,a staršej generá
cie. Nie je úlohou t e jto osobnej s po
mienky zhodnoti ť Hudcovo postavenie v 
slovenstkom duchnvnom živote, an i kom
binova ť , ako by sa jeho životná dráha 
bola vyvfja la cralej, keby. mu osud bol 
doprial roky životu a práce. Ako jeh o 
bývalý žiak som mu ·vďačný, že nás vie
dol k láske k slovenskej hudbe - bez 
rozdie.lu, či je to hudba komponova ná 
dnes, a lebo pred dvesto ·rokmi. 

RICHARD RYBARIC 

dielu, nech sa týka ktor~hokolvek obdo
bia kultúrnych de/ín. Módny po;em 
"osobný Stýl" tiež môže existovať iba za 
predpokladov, že umelec dokáže cez ana· 
lýzu dospieť k synt~ze okorenenef darom 
iste; tvorivej iskry, vysoke; intelektuál· 
net potencie, alebo oboch súl'asne, čo 

je najideéllnejší m predpokladom k vy
tvoreniu itokonal~ho umeleck~ho tvar u. 

Každým koncer tom by mal interpret 
vypovedať čosi o diele, autorovi. Aká 
bude táto výpoveď - o tom rozhodnú ;e
ho osobné dispoztcte. Naposledy ( 22. 2. 
1982} su o to poki1sil v Koncertnej sieni 
SF Franctiz Jean Cl aude Francon , pôvo
dom klavirista a komponista. Oslnený 
velkosťou organu chcel su stat jedným 
z jeho "krotiteľov ". Zatiaľ nie s vel kým 
.uspechom, lebo organ ovláda jeho a nie 
opcténe. Na repertoári, zvolenom s dosť 
furokým rozmachom - od znám!{ch l 
menej frekventovaných mien autorov ba
roka .v kontrastnej väzbe na saéusnosf 
- podal dôkaz poctivej práce, ktoref 

, však chýba invencia, umeleckď. fantázia, 
zmysel pre mieru. Klavírna technika mu 
zostala prvoradá, éo organ nepripúšťa a 
hudba Buxtehudeho, Pachelbel a, Grigny· 
ho, Bacha netoleruje. Skl adby stíéasných 
francúzsk ych skl adatelov Alaina a Mes· 
siaeno zahral s technickou vypracova
nosťou, s poctivo pripravenou koncep· 
ciou. Od organistu-profesionál a te to má
lo. Nedokdzal presvedéiť publikum o už/· 
toénostl namáhavej, stovky kilometrov 
dlhe, j cesty z Francúzska. Slovenská or
ganová !ik·ola má v súéasnosti veľmi sil
n~ a kvalitn~ zdzemie. Koncert ktor~ho· 

kolvek z fej absolventov by zanechal 
určite silne j§! dojem, alebÓ zážitok. U. 
Francona sa opäť potvrdili skúsenosti 
z minulosti, že zahraničie ešte nezabez
peéuje kvalitu. 

E. CARSKA 

SLOVKONCERT 
vypisuje 

INTERPRETAčNú SÚŤAŽ SSR '82 
(odbor klavlr) 

no počesť 65. výročia Vel'kej októbrovej socialistickej revolúcie 
Banská Bystrica, 12.-16. novembra 1982 

P o d m l e n k y sa ť a l e 

1. Súťale sa môlu dllastniť obllania SSR, alebo U obllanla CSR, ktorl lljt 
na územi SSR. Pnoradým poslanlm sút'ale je rozvíjať a upevňovať repre
ze-ntatívnu zékladňu slovenského koncertného umenia podla najnAro6nej
ilcb kritérif. Súťa! je preto ureená predovletkým profeslon6Jnym umel
com - absolventom s najvylilmi s6listickými amblciaml. Súfale aa 
dalej mô:lu zúčastniť posluch6lli konzervat6rli a vysokých hudobnfch 
ikíU na základe odporúčania tej-ktorej lkoly. 

2. Z6ujemcavla dostanú tlačivii prihliilky spolu so zlolenkami na zaplate
nie zápisného Klls 300 (poslucháči 150 Kčs). Tento poplatok ~ cha
rakter z6lohy a vráti sa kandidátom Po absobovanl I. kola. 

• 3. PrihlUky treba poslať doporučene na adresu: 
SLOVKONCERT, Sekretariát Interpretačnej súfale SSR 
Leningradská 5, 815 3& Bratislava 

Termin: do 31. V. 1982 
4. Sit'al bude mat tri kolá: 

l. kol'o 
a} Bach: Prelúdium a figa z Tempero,va•niího klavira 
b l Klasická sonáta (Haydn, Mozart, Beethoven) 
cl Chopin: Etuda z op. 10 ale.bo op. 25 
dl lubovolná koncertn.á etuda 
e) Suchoň : IV. llasť z cyklu MetamoTfózy 

11. kolo 
a l úvalné dielo (diela) zo sveto-vej romantickej tvorby, 
b l zá'ralné dielo (diela) z tvorby 20. storočia ( počn6c Debussym), nA-

tane slovenskej a tleskej tvorby, 
c) R. Sčedrin: V ltýle Albenlza 
f rozsab asi 40 minút} 
Ili. ko l o 

Vystúpenie s orchestrom. Kandidáti sa mô:llu rozhodnúť pre jeden z na
sledujúcich koncertov: Beethoven: 3., 4., 5., Cikker: Concertino, Cajkov
skij: b mol, Chopin: e mol, f mol, Liut: Es dur, Mozart: d mol, Ea dur, 
Prokofie.v : 2. , 3., Rachma·ninov: 2., Schumann. 

5. Hra sp.amäti je podmienkou . . 
l. Pre Interpretallnú súťal SSR s6 urllené tieto ceny:_ 

1. cena Klls 5000 
2. cena Kčs 3000 
3. cena Klls 2000 
Porota má pr·ávo zlúčiť l . a 2. ce nu, .alebo 2. a 3. cenu a rozdeliť leb 
ro.vným dielom, dalej má právo niektorú z cien nedeliť, pokial by kan
didäti nedosiahli po:lladovanú úroveň. Počlta sa aj s udelenfm osobitných 
cien za najlepiíf prednes povinnej slovenskej a sovietskej skladby. PiJrO· 
la môlle udelil' aj llestné uzna·nia. Rozhodnutie poroty je konellné. 

1. Najúspe§nej!ií účastnfci sút'a:lle budú upredn01atnenl vo vietkých oblas
tiach umeleckého pôsobenia, vrátane vysielania na medzinárodné súťale, 
zaraďovania do exportných plánov, odporúllanla na udelenie ltipendll, 

. ' iia vysťúpeiiia s orchesťrami, ·v rozhlase a Uillivlzii. ' -· . ' ' • 
8. V porote bu~ú zastúpeni poprední umelci a odbornfcl. Zlolenie poroty 

bude 'OZnámené pred otvoren im sú ťala:· ·- -·- -·-.. L ---~-~,.., __ _ 
9. Cest11vné a pobyt účastnikom sa uhradl za dni Ich akUvnej účasti podla 

platnej vyhláiíky o náhrade cestovných nákladov. Poulitie lietadla sa 
nepovoluje. 

KONKURZ 

•. 

Riaditel'stvo Divadla J. G.' Tajovského v Banskej Bystrici vypisuje konkur1 do 
orchestra na nasledovné miesta: 

violino l , 
violino ll, 
viola, 
Il. flauta, 
111. trombón, 
III. corna. 
bicie. 
Vy:lladuje sa absolutórium konzervatória. Prihléiíky sa prijlmajú do 31. III. 

1982. Záuje mcovia budú na konkurz po zvan í pfsomne. Ubytovanie pre prijatfch 
poskytneme. Cestovné hradlme iba prijatým uchádzačom. 

KONKURZ 
Riaditel Slovenského národného div ad la v Bratislave vypisuje konkurz na ob

sadenie vorných miest v orchestri opery a baletu SND: 
- hráčov na husliac h, 
- hrálla na violu, 

hrállov na violonllele, 
- hráča na kontrabase, 
- zástupcu ve dúceho skupiny kontra basov, 

hráča na l. flaute, 
- hrálla na fagote s povinnosťou kon trafagotu, 
- hráča na l . trúbke, · 
- hrálla na biclch. 
P.odmienkou prijatia je absDiotúrium VSMU, AMU. JAMU alebo -konzervat6rla, 

veková hranica je 35 rokov. Prihlásiť sa môllu aj absolventi, ktorl v lkolskom 
roku 1981·82 konllia na VSMU, AMU. JA MU a lebo konzervat6riu. Konkurz sa ko
ná dňa 19. 4. 1982 o 13,00 hodine v budove opery SND B~atislava, GorUho 
ul. ll. 2. , 

Plsomné žiadosti s krátkym liv·otopisom a · pOopisom praxe zasielajte najne
s·kôr do 10. 4. 1982 na Umeleckú správu opery SND, 815 86 Bratislava, Gorkfi· 
ho ll. 2. 

Cestovné hradíme len prijatým ucbä dzallom. 

HUDOBNÝ ZlVOT - dvojtýždennlk. Vydáva Slovkoncert vo Vydavate ls tve 
OBZOR, n . p. , ul. Cs. Hl.'mády 35, 815 85 BrutislSJvu. Vedúci redaktor: 
PhDr. Zdenko N o v á č ek, csc. , zástupca vedúceho redaktora: Al· 
fr~d Gabauer, promovaný historik. Redakčná rada: zas!. umelec Pavol 
Bagin, jaros lav Blaho, PhDr. I:u bom(r Cižek, PhDr. Vladimir C!žlk , Lu· 
dlslav Dóša, Alojz Luknár, prom. ped., Jaros lav Meier , zus l. ume lec Zdenko 
Mikula, PhDr. Micha l Pa lovč!k, CSc., PhDr. Igor Podracký, PhDr. Terézia 
Urslnyová. Adresa redakcie: Gorkého 13/VI., 815 85 Bra tislava, te lefón : 
338 234. Administrácia: Vydavatelstvo OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 
815 85 Bratislava. Inzertné oddelenie: Gorkého 13/VI., 815 85 Bra tis lava. 
Tlačia: Nitrianske tlačiarne, n. p. 949 Ol Nitra. Rozširuje Poštová novina
vá služba, objedná vky pri j!ma každá pošt a a doručovater. Objednávky 
do zahraničia vybavuje PNS - Ústredná expedlcla a dovoz tlače, Gott· 
waldovo nám. 6, 817 59 Bratislava. Cena jedného v~tlačku 2 Kčs. Neob· 
jednané r ukopis y sa nevracajú. 
Indexné ·~.!s l a: 492 15 Registračné č!slo: súTI 6/10 



250. výročie ·na~o~enia Josepha Haydna 
Hudba j.o ~;ephu Haydna ako ·vôbec ce lá hud ba vieden· 

Slkého p.redklu sicizmu u klnsicizmu i dielo čes.kýc h skla· 
d ateľov tohto štýlov ého obdobia n ušli svoje uplatnenie 
~ Koš.i ciach ešte za života svúj ich autor ov. 

Košice koncom 18. a zač iatkom 19. storočia bol i dru· 
hým na jväčším mestom slovenského územia a súčasne 
hospodťirsko-polit,ick ým stredisk om celého vtedajš ieh.o 
severovýchodného Uho r ska. Význam Košic po stránke 
kult.úrne i zvýraZI'iova lo .najmä t-o , že bol i uni verzitným 
mestom, síd l om dišt rl kt uálnych vrchnostenskýc h (t rad-ov, 
od r oku 178fl mal! na s·v.o ju dobu mod e!'llú d·ivadelnít 
budovu s celor.očnou prevá dzkou u výz,nam košického 
Dómu stúpol od t'OkJU 1804 tým, že sa stal k atedrálnym 
chr ámom novovzniklého košiokého katolickeho biskup
stva. K tomu ·všetkému st ·tr eba domyslie ť star é ku ltúrne 
tra díci e nemec,kého meštianstva, k toré tvorllo väčšinu 
vl ádnúcich tried v Košiciac•h i v ostatných slobodných 
a banských mestách vtedajši·eho severovýchodného Sl o
venska. Košice boli dôl ežitou križovatkou n ie-leon hospo
dársko-politic:kého prúdenia, ale i prúd8!llia .umeleckého. 
Ar ch!vny mater iál mesta ako aj do bov á tlač a:o spoml
naného obdúbia dokumentárne dokazujú pestovanie 
Haydnovej lwdby v Kos iciach nie len ·v ,cirkevnom ž:Lvote 
mesta, ale a 1 na ko ncer tnom pódiu, v hudobne j škole, 
ba i v domácnostiach. 

O pritomno·st.i Hayd:no vej hudby na chór e koši ckého 
Dómu svedč ia dva l:nventáre hludobni n: zo 6. júna 1786 
a 9. augusta 1787. V oboch prípadoch ide o jednoduchý 
súpis všetk ých predmetov, kt<>ľé sa .nachádzal i v čase 
s·Op.isu v ·košickom Dóme a tvo.rili m ajetok ·mesta Košíc 
ako patróna košick ej k atollckej f ar y. Súpisy vša:k obsa
.hufú v ·osobitných kapdtolách aj zoznam hudobných 
n ástrojov a hudobnín n a chóre. V obid·voch súpisoch 
sa u1vádza 275 hudol:ml n s jed.noduchým autoTSk•o -názvo
:vým popisom a s oznučením tónin j ednotl i výc h skladieb. 
Mená sk!ndateľov SIÍI často písa.né s l tt·ick ou n,epresnos
ťou. N otový materiá·! sn v inventiiroch členi n a omše, 
o ffertóriá, árie, nešpory, litánie, antifóny, pastoritiae 
a symfónie. Väčšina :~;~i.nvent arizovan ých skladieb sO r u
~o-pisné opisy, čo usudz.u jeme z t<Jhú, že pl'i tl ačou vy
daných skladbách su dôsledne uvádza poznámka .,im
pressa". Z hladiska slohovej príslušnosti zinvent.arizo
van ých skladieb treba konšta tQva ť určitú sloho·vú jed
noli.ato.sť. Väčš inu skladieb t•otiž patrí predstwv iteľom 
Viledensk(lho pred.ki<Js!cizmu a kla~icizmu , ako uj českým 
sk ladateľom tohto obdobia. Usudzu jeme, že re pertoár 
sa ,zostavova l podľa vkusu r egentov chori , ktorí sk ôr 
poznali sk lad by súčasníkov . než staršie skl adby. 
Z J. Haydnových skladieb sa v týc hto inveon t ároch uvád za 
Sacrum C. Vesperu pro toto a nna in C, Li tan ine C, Sal 
ve r egina F, Symphoni.u ex D, Symphonia ex G, Sym
p.hon ia ex C. Z tých to s:klad ieb sa nám do d·nešného 
dt1a zachovala symfónia D, symfóniu G a symfón'ié.l C. 
Haydno.vn symfonická hudb,a a vôbec sy mfonická hudba 
l\lledenských preklasik·OV ( Wngenseil, Ditte r sd•or f l , sym
fonic-kú hudba českých skladat·eľov [Dušek, F. X. Rich
t er l Zivyšu je h istoric ký v ýznam k:ošického Dómu pri pes
tova u l inštrumen tá lnych žiinrov svetskej hud by. V tom 
čase sa symf.onická hudba používala v k atolic kych kosto
loch dko vstupná, záverečná a medzičastová inštru 
m entálna hud ba po cel ý ci r k evný rok ( Symphoni ae pro 
tQ.to an.9.Q ). N,o ,zéJ,C hO,Y.ílP~h (,l hudobn_éhO " J,TI!Iteriálu .P.q\l f.a 
l!'ulw pisných poznámok r ege.n1a chori Jozefa Janig.a v r o
:kc h 1824- 1837 zisť ujeme, že d·o rok u 1823 sa dostali 
ilia košický chór od j . Haydna Sympho'niH F, Sympho.
.nia As, Symphonia O. Od clt·uhej t rel·iny 19. s to·roči a su 
symfonickú hudba z našich chrámov vy l učova la , a t ak 
sa mohla upla tJvtov.at l en na súst avne sa roz,víj ujúcich 
:ko ncertný~ h pódiách v našich mest<'Jc.h. Symťo n ická huď
ba roma ntlzmu sn už v tak ej miere do ch t'ámov ne
d ostala, no o to vUčšm l vytláča l a z koncer tných pód ií 
symf onickú hudbu klasic izmu. 

Haydnova cir kevná h udba je v spomínaných in·ventá
roch zastúpená l en št yrmi sk lad bami. Neskôr, pnw depo
dobne ešte tlo rok u 1823, Sét ·na košick ý chór dostnl i 
ďa lš ie jeho cirkevné kompozíc ie, u to: Messr. cl mol 
,.Nelson-Messe" , Neš pory, Req u.iem, Stllve Regin a a od 
Michaela I-l aydnn Offe rto t·ium. Za regensc hor iho Fnt•n
t išk u Austa v I'Okoch 1837-1850, dos t ali sa nu koštcký 
chór t iet o skl ncl by j. H aydnu: Missa solemnis, Missa bre
v is, Missa C, M iss<J B dur , dve Te Deum , Offer to r iá a od 
M. Haydna dve Ur ucluale u tlačou vyda ný Deutsches 
Hochamt. Hnydnove cirkevné skladby preon ika li teda na 

~ 

Haydnova hudba / 

v Košiciach 
košloký c.hór len postupne, n ajmH po ro·ku 1820. C.lrkev
ná hud ba viedenských k l asikov suverénne ovlúdla ko
šlCl(ý chór až v druh ej t retine 19. s toročia, na jm!! zu 
·ú č inkovania r egenta cho·ri FrantJi~ka Austa. V spomltw
n ých Inventároch sa nenac hádza eš te a ni jedna ci r k ev .. 
•ná sk ladba W. A. Mozarta. Prvú zmien·ku o Moza rtovej 
c-I r kevnej .sk lad be máme až z r oku 1819, keď lipsk9 č a
sopis Allgemeine musika lische Zeitung z r ok u 1819 spo
mína veľm i dobré uvedenie Mozar tovho Req uiem v ko
šicko m Dóme za spoluúč•inkovan i.a k ošických umelc.ov ,. 
spevackeho zboru a voj,ensk ého orchestra v Ko!lic iuc h 
pod vedenlm ikapeln lk.a Franza. Pomerne onesko•rené 
preni kanie Mozartove j Cil'ke·vnej hudby do Košic prekva-

u -puje o to väčšmi, že koš ické ·obecenstvo mal o možnosť 
pozn a ť Mozarto.ve o pe.ry už v roku 1788, t ed.a len r ok 
po datova<nl spomenutých inventárov. 

Rozmemejšie cirkevné sk ladby vi edenských k lasikov 
v k·ošlckom Dóme znamenali vždy umel eck ú udalosť 
v každodennom cirkevno-hudobnom živote chr ámu. Z po
l ov ice 19. storočia uv eďme usp011 Mozartova Requiem 
v )anuii r t Hl57 a Haydno.vo o t·at.órium Sedem slov Vy,ku 
piteľovýc h nn veľkonoané sviat1ky 1865. účinkova l spe
v okol Hudo·bného spolku rozší r ený o žia·kov Hudobn ej 
školy, sóJ.ové par ty sp,ieva l o k varteto sólistov Dómu. 
Orchester košických amatér ov do,plnili čl enovtia vo.j en
ského ·orchestra. Diel o našt udova l a dirigoval Anton 
Husk a, hudobný sk ladateľ , J'egenschor i a rl.aditer Hu
dobnej školy. Ora tór.Jum potom z·nova zaznelo v košiC· 
ko m Dóme v júni r oku 1900. Naštudoval ho Oldr ich He
merka; bol to j eho prvý tr iumfálny úspech v no.vej ľtr.nk 
ci i regenscho t·iho košického Dómu. 

K<On certný ž·ivot v Koši ci ach do t·:~ku 1860 sa r o.zvl ja l 
zvtič ša n11 interpretačnej záklacl.ni domácich hudobných 
umel co v. Až v To·ku 1860 sa Košice zapo j ili tlo že l eznič
nej si ete, a tým sa otvor ila možn•osť ko ncertného vy
stú peniu mim okošických i n terpretov. Do Košic prichá
dzal! eur ópski špič'kov í umelci, k tor! zara ďova l! do 
svo jic h vystúpen í aj sk ladby j . Haydn<t, .najmä jeho ko
mornú tvor bu. Viedenské s láči·kové kvarteto josefa Hi:!ll
mesbergera vystúpilo v Košic iuch na k oncer·te 25. a 27. 
január a 1873 a neskôr 6. apr íl a 1873. je samoue jmé, že 
na svo jich koncer toc h uviedl·o a j Haydnove kvar tetá, 
z n ich najm11 Kvartet o D clur . Po d vplyvom vystúpen ia 
Hellmesberg.rovho kvr!l'tet a v Koš iciach zoar gani z.ov.al kp-
1'>i cký mHsiat· a údenár Karol Elisc her [ kto.r ý nu sv o j ich 
štúdiách vo V.iedni a v Lip s·ku sl n i el en .os•vo ji l hru na 
v!o'lončele , .al e nad viazu l Hj styky so š pič ko-vým i umel 
cami l Koš ické kvar teto. jeho č lenm i boli El ischet·ovi 
synovi a Baltazár a Henr ik , j úlius Novák a Júl i us Sop
rony!. Toto kvar!e!o 2. 3. 1~73 pr~9niesl_o . na . kopcel't e 
v Kvš·lciach Andan te cantabi\e z Hayd nv vho kv.at·tetél 
C dm· a členov ia tohto s(tbot•u si Haydnovu skladbu 
zahrtll! spolu s Hellmesbergerovým kvartetom na jeh.o 
ť1r uh:om koncertnom vystúpeni ,v Košiciach v ttpr!.li 1873. 
Aj sláv·ne Floren tínsk e lwatteto na svojom koncerte 
v K ošiciach 22. aprfl.a 1B75 zahr alo 1-l aydnovo Kvar teto 
g mol op. 74 č. 4. Začiatkom 20. storočiu v zni k l o v Ko
sic iach Kvarteto v novom zložen í a 25. ok t óbl'a 1903 
pretlnl eslo H aydnovo kvar teto d mol [ Kv in ten-kvar tet l . 
K pozot·uhodnostiam košického koncertného živo ta pat
l'i lo vystúpenie Pabla Casalsa 7. decembra 1912, ktor ý 
do svojho koncertného programu za r adil aj Huydnov 
Menuet [bl ižš ie ne identil'lkov.aný J. 

Nu pre l.orn e 19. a 20. sto t•oč iu sa o koncert y symfon lc
l(e j hucl il y zasl úžil i najmU vo jenské orches t re a mies tnr. 
mrwté1·ske sy:rn fonické <.cl ružen~a . Cesk ý dir igent a skla 
clate r ](,are! Še bor, ktorý v Košic i ach pôsobil étk,o vo jen
ský ka peln fk v r okoch 1872 - 1879 na ko nce J·te 21. maJ'Cil 
1874 s vojenským orchest t·om 34. peš. pluku u~ni edo l 
H ayd novu Symfóni u .. s úcl er om kotlov". Vojensk9 or 
chester 85. peš. pl uk u s dirigentom Adalber to.m Prett lom 

!Hl konc·erte 27. nwrca 188U predn,if'~ol Haydnov.u Sylll· 
fóniu " Detskú". V novembri 1891 amutérsk,a Košická fH
ha·rmón ia do plnen.á členmi vojenského Ol'che.str u ·s čes-· 
ký m d·i r igentom Tomášom Obbhlidal•orn p l'edniesla Hayd;
no vu Symfón iu ,.Hodiny ". H ayd-no ve sy mfónie v k lav lr 
nych úpravúc h boli s(tčas fou pedagogického p t·ocesu v 
kvš ic kej Hud obnej škole. Napriklad na konce l'te z Hayd
nove j symfónie C dur 'N úpntve pre .harmón ium 11 kluvir, 
na konceJ'H! 10. marca Hll:J s lá č ikový or chester šk<>IY 
predniesol Huydnove kvarte tá. 

Haydnúve sklad by zneli v Koš ic iac h v tomt>o období a:j 
na rozličnýc h kult(trnych večierk·OC h štud ujúcej mláde
že v p.odan f rôznych amatérsky·ch i n terpretov. 

Koncom 19. 11 začiatk om 20. storočia sa obnov.iio v Ko
šiciach pest ovan ie aj 1-!<J yd·nových veľk ých vokálno -in
štrumentálnych sk.ladieb. Sk l udater, regenschori a uč iteY 
Hudobnej školy j ozef Ke1·ne1· pr i priležitost í vysviacky 
spol ko vej zá~t avy Košického spavo ko lu naštudova l Ha yd· 
novo Ol' atór ium Stvo renie a pr edniesol ho v košic kom 
Dóme 24. mája 1884. Spol uúčinkova l Zensk ý s.pevoko l 
( z.b.ot·mu jst erka AHt' él ia Hermannová l a v·ojenský orcJJ t~s
t er 85. peš. pluku ~ dirigen tom A. Pret tlom. Odbornú 
spol up rácu pri naštuclúvaní tohto or atória poskytol sk lU· 
duteJ, hudooný teoret.ik a dirigent , pr.o fesor hudby mt 
n i žšej vojfmsk ~j reál ke v K-ošiciach )oh.unn I mrich Ha· 
sei, vo Viedni uznáva ný profesor harmónie [ ta m vyšl i 
jeho učebnice harmónie l a dir igent , ktor ý sa popri 
svo je j pedagogickej práci v Košiciach upl at nil a j ako 
zbormajster Košického spevokol u, spol upracO"val so :len
ským spevokolom " do hudobnej luitiky <V Košic iach 
vnášal vysoké umeleck é kritériá v iedensk ého hudobnéh.o 
života. u vedenie Hnydnovho or.atóri n v Koš-ic,iach malo 
veľký úspec 11. K j eho popul arite pr i spel a aj prop agúcla 
Hay dnovho clieln v miestnej tlači. Pr.of. gymnáziu 
A. Sch lu tter vydal pr i tejto pr íleži tosti nielen tex t ora
t ór ia, a l e nj jeho rozbor. 

v r oku 1886 žiačky Učile Cského úst avu uršulfnok 
uvied l i na Ve Ck ú noc Huydnovu omšu ( nei denti fikova
nú l v spolupr áci s vo jenským at:chesti'Qlll pod veden i m 
dirigenta A. Prett.la. V roku 1887 n n Turice vo f rantiš
kánskom kostol!:! uv iedli Huyclnovu omšu O d ur. Medzi 
najväčš ie udaloslol putrilo však uvedenie Haydnove) 
"Nfitl sonovej'' omše 4. októbr a 190 2 v naštudovaní Olci i' i
ch{t'0Hem erk u tl v spol upráci s vo jensk ým orch estrom 
34. ··peš. p l uku s di rigentom Alo jzom Nei cl !1nrcl tom. Pre 
v erký úspech omšu uviedli v košickom Dóme opätov.ns 
17. októbnt 1903. Bolo to obd obie, keď Hemerka obno
vova l trudlc l u v eľ kých chr ámovýc h koncertov. Popr i 
veľkých Haydnových voká l no-in ~trumentálnych sk lad· 
bách uvádzal aj sklad-by W. A. Mozart a a L. v. Beetho
vena . Nap_rí k lad ro-ku 1903 so stočlenným miešatným zbo
r om a s vojensk ý m or chestro m 34. peš. pluku naštu
cloval Beethovenov·o or atórium Kristus n n hore Oli·V·O· 
vej . 

Haydnov<l hudbu znel.a v Košic.iac h prak tic k ~ od svoj
ho vzniku až po nasu súčasnosť. V kuželom histor·ic kom 
období su upr eclnost Jíovula Lá časť jeho diela, ·ktorú ve
dúce <Vr st vy s poločnos ti vedeli pochopi ť a mali dostato-k 
prostriedkov na jej nHstudovanie a koncer tné uveden ~e. 
v clobe svo jho vzni ku vplýv.ala na hudo bné my.slen ie 
košickýc h s k la cl uteľov. Amatérsk i muzi)(nnti pr.i stupoval i 
k naštucluvanhl jeho komorn ýc h i vokálno-i nštntmen
táln yc h diel v p resve'd če ní, že je to h udba prístupná 
i ch i'nteJ·pre t učným schopnostiam. ProfBsi on áltli špičko
ví umelc i u unHdec ké telestí prinášali clo Košíc vyššie 
int erpretačné kri tériá a postupne sa Hnydnova hudba 
stávala sk úšobným ka mef1om vysoke j pr,ofesionälnej 
úrovne jed not Jivých in terpr etov u hudobných telies. 

MÄRIA POTEMROVA 

Haydnove vokálne diela 
a ich interpretácia 

k a. f eden z priekopníkov nemeckej p ies
ne /. P. Schulz napríklad hovorí: " Ko 
neéným cieľom skladateľa pi esní má /Jyt' 
všeobecné rozsirenle dobrých tex tov . Nie 
Ich melódia, ale skrz 1iu text dobrélw 
básnika má vzbudiť zvýšenú pozornosť, 
näjsf ľahSí prístup k pamäti a k srd
ciam" . Huydn sa zmocnil komponovania 
piesni z celkom i ne j st r any . V detstve 
a ani nesk ôr v odlúčenost i Eszterházu 
nemal veľa príležitostí rndeláuať sa v ll· 
teratúre. Cítil však potrebu tvoriť men· 
sie vokálne sklad/Jy . Upotrebil na to bás
ne rozličného obsahu podľa značne ná· 

iných piesiwch ;e vplyv árie menej bada· 
teľný - tiet o s1í uz pr'edzuesťou schu· 
/;ertovsk ej piesne. Veľká čast piesňovej 
worb'y Josepha Haydna je k-om ponovaná 
na anglick é texty. 

· /nterpre/ musí k t ýmto skladbám pri· 
swpauať ináč, než k dielam napríklad 
liaroka. Ti eto diel a sú, na rozd iel od str· 
nule; nabubrelosti skladieb bar oka - s 
jeho ustálene zaužívanými afektami , hud· 
/Jou živou, plnou ;asu a optimizmu, prav · 
d ivou, humanistickou. Sú založené na 
kanta!Jilnej melodike, kompo nované v 
proste j harmónii . 

H l avnou požiadavkou klasicizmu bu· 
lo, aby sa hudba stala univerzálnou r e
čou osvieteného rudstva, aby bola plná 
rudskosťi, jednoduchosti, jasnosti, harmó 
nie a krásy, pričom sa vedome orien · 
tuje na ľudouú hud!Ju st r edoeurópskych 
nár odov. Základnou zložkou hudby toh
t o ~' t ýlu bo/u spevná me lodika a jej spra
covanie. 

Haydn, ktorý bol desiatku rokov čle· 
nom ci rkevného speváckeho zboru, ne
skôr l'orporom !;kaleným spevákom, mal 
k spevu velm i bUzka. Vyslovil ideál spev
ne; melodiky v hudbe . S ľútosťou k on · 
!;l at u je: "Skoda, že v dnešnej dobe sa 
spev tak zanedbáva ·- takí skladatelia 
k omponujú , kt orí sa nenaučili spie
vať . . . ", "Keď chceš vedieť, či je ne ja
ká melódia k rásna, zaspieva; si ju bez 
sprievodu". Al t u je zrejmý jeho celoži 
v otný ideál krásne;, prostej a predo
v!;etkým kanlabilne; mel odik y u hudbe, 
t eda aj inšt rumentálne;, ktorá podľa do· 
11ových požiadaviek mala napodobniť 
spev. 

Haydnova vokálna tvorba obsiahla 
v !i.etky vtedy zniíme žánre, opery, du· 
chovn~'! skl adby, oratór iá, sólové kantáty, 
duetá, tercetá i kuar/etá a piesne. Skom
ponoval vyše 20 opier . Popri operách 
vážneho charakteru vytvoril mnohé ope
r y nového štý l u: opera buffa sa stala 
v tom čase veľmi módnou a dôl ežitou 
f ormou. Pri k omponovaní opier sa Haydn 
d os( spoliehal na osobnosti interpretov , 

dané prost redie, dekorácie a pod., k to
ré sa rozhodujúcou mierou zaslúžili o 
úspech jednotlivých opier. Sám autor 
vSak už začiatkom 19. storočia pova iO· 
val väčšinu týcht o diel za anachroniz
mus. 

N ie zaneclbatel'ntl te Haydnova tvorba 
u oblasti cirkeunej hud/1y . Jej spoloč
nou črtou Je jasný, prostý, oplimislický, 
naoza; svetský cltarukter. llaydnouými 
majstrousk!}mi dielam i sú oratóriá Stou· 
r enie a Ročné doby. Skladate( u m ch 
uplatnil všetky vymoženosti vt edajšieho 
hudobného i suo jlzo osobného vývinu. 
1'iel o d iela vyrastajú do pl ne j výšky 
est et ic kého idedlu klosiciznw. 

Sól ové kantáty (Ar i anna a Naxos, Ah 
corne il cour e, l .a mia pace, Lines from 
the Bat/le of the Nile, Scena di Bereni
ce} voľne nadväzujú na ma jstrovu oper
nú tvorbu. Majú dramatickú šírku sólo
vých výstupov v Haydnových operách a 
pripomínajú fragm enty operných diel . 
H lavnou črtou k ant dty je často nie ária , 
ale r ecitatív, ktorý dokonca prerušu je 
ár iu. Najuiičší uýznam tu m6. predovšet
kým cieľavedomé naplhanie požiadaviek 
dramalična. 

K tvorbe piesní Hayd n pristupu je až 
v neskorom tvorivom období , al e a j na 
tomto poli posúva vývo j vpred. Teho pies
ne l1oli dlhý čas nedocenené, ba zazná· 
uané. Vtedajšie názor y na podstatu ples 
ne sa nek ry l i so zámerom skladateľa . 
Oce11ovala sa v prvom r ade text o!Já zl ož-

. hodilého výberu . Cel kové dielo a bás
nikova osobnost h o nezaujímali, vo svo· 
jich zbi erkach dokonca neuvádzal ani 
mená autorov textu. Nuopak, cítil sa 
oprávnený kló.sť si nóroky na básnika 
podľa zákonov a potrieb hudby. Jemu, 
ktorý vzišiel z ľudu a až do neskorej 
star oby mu u ušiach zneli piesne r odi 
čovského domu, ;auil sa pojem piesne 
zhodný so strofi ckou pi esňou . Toto ho 
do značne ; miery ouplyuňovaló pr i zlw
doMovaní básní. Vychádza z vtedajšej 
rytmicky a harmonicky jednoduche j ve
sel ej singspieloue; piesne, dáva jej rah
ko ariózne podfarbenie. Zavádza chro · 
matick é postupy , malé koloratúry a spev 
nú melodiku. V sentimentálnych a váž· 
nych piesňach je zjavný vplyv árie. V 
nesk or ších piesňach Haydn upúšťa od 
pr ísne; viazanosti spevného partu s 
vrchným h l asom k l avírneho sprievodu 
{často zapísanÉi iba u dvoch osnovóch). 
Sprievod sa väčšmi r ozvíja, pripadá mu 
v iac významu, rozvádza l završuje myš
lienky spevného partu. Piesne sú častej
sie prekomponouané a väčšmi sa pri
bližu jú k árii. Dokazu j Íl t o koloratúry, 
chr omatika a veľké l1lasové rozpätie. V, 

Dnes už zastaral názor , ie Haydnova. 
a Mozartova hudba je vhodná pre spe· 
vákov so su!Jti lnyml, ly rickými hlasmi. 
Aj t zv. tažké hlasy môžu veľmi prilie
havo stuárr1ovaf Haydnol!e diela, musia 
vsak usilovať o ušľachtilý, elastický, od
ľahčený tón, dokonal é frázouanie, ma
xzmálnu kantilénu s dobr ou artikuláciou, 
sk l adbe primeranú ctynam ickú škálu -
uróta rze crescenda a decrescenda, prav· 
divý, odu!!evnelý výraz bez zbytočn ého 
pátosu a vyumel k ovarz osll . Dôležitá Je 
citlivá voľba tempa s oh]adom na cel· 
kový charakter diela a pri/om nemožno 
zabúdal , že klasicizmus lwl hojne ovpl yv
nený tanečnou dobovou hudbou. Hayd[l 
predpisu je tempá a častokrát a j dyna· 
micktJ odlie11ovanie. Tu vsak treba pri· 
pomenúf, že v strofiCk!íCh piesňach pla
t ia dynamické znamienka pr e origintll · 
ny text a i/Ja pre prvtí st rof u piesne. 

interpretáci a vok-álnych skladieb klu· 
sicizmu um ožiluje umelcovi oddať sa jas· 
nej, optimistickej hmibe, neclwť sa uná
!íat lahodou krásnej melodiky a prispie· 
v a( pr it om k vytváraniu krásna. Pre spe
váka ;e t o obzvlášť pouznášajúci zážilok, 

V IKTORIA STRACENSKÁ 


