
Václav Talich s členmi Komorného orchestra Slovenskej filharmónie v Tren-
članakych Tepliciach (leto 1950). Snl.mky: archlv dr. M. Kre.sá·ka 

Na margo Talichovei medaily 
Zéverečnf koncert sezóny 1982-1983 27. mája !Jol v znamen( Tallchovho cen

ten6rla. Talichov Jlak, národný umelec prof. Ladislav Slovák, na ňom dirigoval 
Svchoňovu Symfonické fantáziu na B-A-C-H a Beethovenovu 9. symfóniu, dielo, 
ktorým sa Václav Talich ao Slovenskou fllh~rmónlou 16čll. Slávnostný koncert 
SlO'fenskej filharmónie v predvečer 100. vfročla Talichovho narodenia, stal sa 
pamitnfm aj tým, Je na ňom po prvf ru udelili Tallchovu medailu Slovenskej 
filharmónie. Po uveden l svojej Symfonickej fantázie na B-A·C-H pre organ a slá
l!lky ju prevzal n6rodnf umelec prof. dr. Eugen . Suchoň. 

To. že Slovenská filharmónia sa hlási 
k umeleckému odkazu a etickému posol
stvu svojho prvého šéfdirigenta, geniál
neho českého umelca profesora Václava 
Tallcha tým, že po ňom pomenúva svoje 
najvyššie ocenenie, má hlboký zmysel l 
logiku. Tri sezóny Talichovho pôsobenia 
v Bratislave, už patria k minulosti, živej 
len v pamäti jeho filharmonikov, prla
telov, žiakov l návštevnlkov nezabudn.u
telných ta.Jichovských večerov. Necitlivý 
a nekultl1rny postoj k záznamom Tali
choyých koncertov zavlnil, že dnešný 
poslucháč sl len na htstke nahrávo.k 
mOže ozrejmlt, aké výnimočné výsledky 
dosiahol Talich so svojim komorným or
chestrom l celým symf.onlckým orches
trom mladej filharmónie. Co však na
priek týmto nevyhnutným obmedzeniam 
pretrváva ako lnšplrujl1cl odkaz pre sú
časnost, t{) je aktuálnosť Talichovej ume
leckej a mravnej Idey, z ktorej pri f·or
movanl filharmónie v časoch pre nehQ 
zloWých a neradostných vychádzal a 
ktor.ou sa r iadil v dnes až nepochopHer
ne zložitých podmienkach, v akých vte
dy v Bratislave pracoval. 

Slovenská filharmónia je plodom re
volučného zásahu do vývinu slovenskej 
kultl1ry po Februári. Myšlienka, fol'lmu
lovaná už v banskobystrickom pláne KSS 
na hospodársky a kultl1rny rozvoj Slo
venska z roku 1937, stala sa reá lnou 
po v!tazstve nášho pracuj(iceho rudu a 
bola jednou z centrálnych požiadaviek, 
formulovaných po Februári slovenskými 
skladatelmi na zjazde v Dubodlell a 
Trenčianskych Tepliciach. Vtedajšl re
zortný poverenlk, básnik a vyn!ka.Jú~l 
kultl1rny politik Laco Novomeský prob
lém filharmónie zahrnul do komplexu 
zékladných predpokladov profesionálne
ho umeleckého života v službách socia
listickej kultl1rnej revolúcJe. Preto ešte 
v roku Februára, v decembri 1948 pri
jima Slovenská národná rada svoj 13. 
zákon o Slovenskej fUharmónll. Na tom
to zákonnom podklade menovalo Pove
renlctvo školstva, vted a umeni Prlprav
n9 výbor Slovenskej filharmónie, ktorý 
viedol prof. Eugen Suchoň. Tomuto or
gánu a najmä osobne prof. Suchoňov! 

prisll1cha zásluha, že systematicky pre-
. konávali nesmierne množstvo kompliká

cii a postupne vyjasňovali otázku, na 
.akej báze má filharmónia vzniknúť. Pre 
vtedajšiu situáciu velmi prlznačná je pa
sáž zo zápisnice zo zasadnutia prlprav
ného výboru 16. februára 1949: "Predse
da prof. Suchotf ozndmil výboru, 1.e pdn 
poverentk Novomeský prejavil svoju ne
spokojnos( s Jeho lJinnosfou. Pdn povere
ntk st t.tada, aby sa Slovenskd fllharm_ó
llia /Jo najskôr ustanovila. Na prerokova
nie zdleittosti pozval predseda výboru 
a taj. Stmdka na schôdzu kultarneho 
v(fboru KSS, kde p. poverentk Novomes
kg a dr. Pavltk spolu s ostatnými lJlen
mt kultťlrneho výboru nallel}ali na ur(Jch
len~ prevedenie zdkona .. . " V tejto si
tuácii, kedy predstavitelia kultl1rneho 
frontu komunistickej strany ctetavedo
me urýchlovall proces zrodu filharmó
nie. kiilčovll l1lohu zohrala volba šéfdi
rigenta. Vzácnym dokumentom v tejto 
sl1vislost! je list Laca Novomeského, po
vP.ren!ka školstva, vied a umeni z 13. má
ja 1949, adresovaný prof. Suchoňov!: 

Ctený pdn profesor/ 
Nadhodtlt ste mi pred /Jasom, t.e by 

bolo možno ztskat Vdclava Talicha pre 
filharmóniu do Bratislavy. Prostm Vds, 
aby ste Vdclava Talicha nav~ttvlli a do
hovorili sa s ntm, lJi by bol ochotný prtsf 
do Bratislavy a u nds pôsobi(. Ak by 
sa filharmónia uskutolJnila, ako vedťlci 
filharmónie, ak nie, tak do divadla a prt
pCJdne t pre lJinnost na Vysokej ~kole 
maztckých ument. Vd~ rozhovor by bol, 
samozrejme, nezdväzný, pretože od jeho 
podmienok možno _ robi( zdvislým defi
nitlvne rozhodnutie o jeho prijatt v 
akomkolvek pomere v Bratislave. Poli
ticky st vezmem vec na zodpovednost', 
takie Vdm prichodt preskťlmaf Iba to, lJi 
te ochotný, /Jo by bol ochotný roblf u 
nds a za akých okolnostt. 
Pt~em Vdm do Prahy tiež preto, aby 

nds zbytolJne nezdrt.iavala novd prtle
~itosf pre cestovanie za Taltchom. 

Prostm Vdm tiet. naliehavo, aby ste 
sa nezmietfovali nikomu o tejto misii. 
Nerdd- by som bol, keby sa o veci houo
rllc> vtac, ako Je treba a skôr, net. k 

uskutolJneniu pldnu budeme môcť pristú
pi(. A ani pre nds by nebolo dobre, ke
by sa o možnom Talichovom pôsobent 
u Bratislave hovorilo skôr, net. ndm bu
de tasn~. lJi sa jeho podmienky pre nds 
prijateln~. 

NilJ by som tiet. nemal proti tomu, ak 
by ste sa s Talichom doho11orllt - po 
ztskant celkov~ho priazniv~ho obrazu o 
teho možnom pôsobent v Bratislave 
aby sdm do Bratislavy pri~lel a tu sa 
prerokovala otdzka Jeho pôsobenia na 
Slovensku. 

SrdelJne Vds zdravi Vd~ 
L. Novomeskg 

Misia prof. Suchoňa bola l1spešná, čo 
dokladá jemu adresovaný Tallchov list 
zo 7. 6. 1949: 

Vdt.ený pFtteli, 
dnes jssm dostal s urlJitým opot.d~ntm 

VdS ··dopts a odpovtdam thned. Snad tro
chu jlnak, net. ;sem puvodn~ zamý~lel 
{napsal jsem totiž po skonlJent okupa
ce krdtkou zpov~d z t~ch let nesvobody 
a cht~l tsem k nt napsat ted dopln~k 
o lJtyFech letech nov~ svobody, jak se 
odrazila v m~m život~.}, ale mysltm, 1.e 
nov~ pre mne se tvoFtcl sttuacl nenl 
vhodno komplikovali modulacemi, pro 
než bych mohl eventueln~ být naFlJen z 
f ormalismu. Proto zustanu hezky pFI ze
mi a v neiJednoduch~tm ndp~vu se Vdm 
uyzndm, t.e se mi stýskd po prdct, po ta
kov~ n~jak~ prdci, kde bych extenslvn~ 
i intenslvn~ mohl schopným mladtkum 
odkdzatt v~ecko, /Jemu mn~ naulJil život, 
co mn~ dal Buh i co Jsem pochytil z ne;
lep~lch vzoru na~t reproduklJnt tradice, 
nem~i'ených obdivn(Jm kocourkovstvlm 
"co je lJesk~, to te hezk~", n(Jbrž kritic
ky hodnocených arovni sv~tov~ho um~
nt, je~ tsem m~l pFtležitost poznat ... 
Chcete-li v Bratislav~ si l'ddn~ vyhrnout 
rukdvy a doopravdy stav~t nový hudeb
nl život, hldslm se radostn~ do Va$f bri
gddy ... 

Cekdm va~e dam zprdvy a jsem Vd~ 
Vdclav Tallch. 

Rokovanie slovenských predstav!telov 
s Tallchom viedlo čoskoro k poz!tlvnemu 
výsledku a od jesene 1949 Tallch vie
dol komorný orchester SF l d!r!gentsk\1 
tri edu na novozaloženej VSMU. Novou 
etttpou v jeho činnosti sa stalo prevzatie 
symfonického orchestra. Po prvom spo
ločnom koncerte Tal!ch plše orchestru: 

Mllt filharmonici, 
a~kuju Vdm za Vd~ krdsny dar, jtm1. 

;ste mn~ pot~~ili pFI na~em prvntm ~po-
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lelJn~m koncert~. Bylo to celkem zbytelJ
n~, pon~vadt. Vy jste mn~ hojn~ obda
rovali už svojt pracovitosti a pozornosti, 
s jakou jste se zmoctfováll provedent a 
nastudovdnt obttt.n~ho programu - ale 
nemluvll bych pravdu, cht~l-lt bych tvr
dil, t.e ta kv~tinovd pozornost mne ze;-
mtsna net~$f. . 

Ndstup je za ndmi, ale u~ se pFed nd
mi zdvlhd FebFtk um~leck~ prdce, vyso
ký, nekonelJný. Pustme se . chut~ po 
n~m, vý$, stdle vý$, vždy radoS/nl v po
zndnt, t.e jsme nastouptlt cestu, kterd 
nemd konce. · : · · 

Je$t~ o jedno bych V ds . prosil: ve 
$L'ých dtskusntch schudzkdch pokuste se 
rozFe~tt otdzku, jak to zaonaiJtt, aby se 
ty 4 koncerty, kter~ mdm ·s Vdmt stu
doval, se staly jakousi mantfestact re
produlČlJntch um~lcu Sl.ovenska, Jlf. by se 
krom~ filharmontku tílJastnilt pokud mož
no v~tchnl representattvnt na$1 um~lcl. 
Mordlnt hodnota lakových výstupu by 
byla nedoztrnd q vtt~zem v tom astlt bu
de ten, kdo dovede osobnt marntvost 
podFtdtt krdse umiUeck~ho lJinu. Neslu1.
me soM, služme Idei. 

PFeji Va$im poraddm hodn~ zdaru a 
;sem s upFimným pozdravem 

"Prdct /Jest" Vd~ Vdclav Talich 

Po vyše tridsiatich rokoch od ukonče
nia Tal!chovej historickej misie na Slo
vensku je stále zrejmejšie, že to bol nie
len významný medznlk v spolupráci čes
kých a slovenských hudobných umelcov, 
ale aj jedinečný priklad česko-slovenskej 
kultl1rnej spolupráce. V tejto sllvtslostl 
stoj! za to znovu odcitoval Laca Novomes
kl'ho z rozhovoru s českým novinárom: 

,,Ob~ llteratury, oM kultury se must 
v::djemn~ prolnout. Vezm~te tFeba Ta
licha. Ce~t Ftkajt, že jsme ho kdysl za
chrdnilt. To je hezk~ sly~et, ale mne za
Jima i druhd strdnka v~ci: 1.e jsme na 
n~m obrovsky vyd~lali . Zaslout.ll se o 
vywoFent a rozvoj slovensk~ symfonick~ 
hudby". 

Tal!chova medaila Slovenskej filhar
mónie chce byt symbolom tejto skutoč
nost!. Jej prvý držtter, prof. E. suchoň, 
jeden z tvorcov modernej slovenskej 
hudby 1 Slovenskej filharmónie, ktorá 
už vyše trt desaťročia jeho s ymfonické
mu dielu oddane sll1ž!, má, ako chcel! 
prl'ukázaf tieto letmé riadky, mimoriad
nu zásluhu na tom, že na prvých strán
kach histórie Slovenskej filharmónie je 
nezmazatelným p!smom podplsaný Vác
lav Tal!ch. LADISLAV MOKRf 
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• NASE HUDOBNO-DIVADELNE: SÚBO

RY v ZAHRANICI: 
- 13. 4. - 6. 5. 1983 hosťoval na Ka

nárskych ostrovoch a v Oviede (Spaniel
sko) baletný sťibor SND, ktorý na ta
mojiich festivaloch uvádzal časť svojho 
baletného repertoáru: Chačaturjanovho 
Spartaka, Chopinovu Cho~niádu, Straus
sov Ples kadetov, Respighiho Rlmske fon
tány a Barrosov balet Dom Bernardy 
Al by. 

- 27.-30. 4. 1983 hosťoval v NSR 
operný sťibor SND, ktorý v mestách Lud
wigshaven, Wolfsburg a Solingen uvie
dol i tyri predstavenia Musorgského hu
dobnej drámy Boris Godunov v ruskom 
jazyku. 

-30. 4. - 7. 5. 1983 predstavil sa v 
NSR tiel operný sťibor Státneho divad
la Koiice so Straussovou operetou Vie
denská k rv. 

-12.-20. 5. 1983 bol v NSR aj spe
voherný sťibor bratislavskej Novej scény, 
ktorý tu uviedol sedom predstavenl Kál
mánovej operety ~ardéiová princezná. 

• KRUH PRIATEĽOV HUDBY V KROM
PACHOCH. Dňa l. marca 1983 sa konalo 
prv~ stretnutie novozaloleného Krnhu 
priatefov hudby v Krompachoch a bolo 
spojené so slávnostným koncertom na 
počesť 62. výročia krompaiskej vzbury. 
Potreba založiť KPH v Krompachoch vy
plynula zo zvýšeného záujmu verejnosti 
o koncerty válnej hudby, ktorých tu bo
lo doposia( velmi skromne. Cinnosť KPH 
v Krompachoch je riadená výborom, na 
čele ktorého je Ing. Ľuboil Weigner, CSc. 
Výbor vypracoval plán činnosti na rok 
1983 - bude zameraná predovietkým na 
pt·opagáciu válnej hudby a organizova
nie živých koncertov, i ked sa zo· za
čiatku počita s kombinovanlm živej i re
produkovanej hudby. Krompašský KPH 
má zatial 45 členov. ( Záhornacká l 

• KOMORN'i" ORCHESTER vysokoškol
ského sťiboru TECHNIK pri SVST v Bra
tislave usporiadal 23. 4. 1983 v Zrkadlo
vej sieni Primaciálneho paláca v Brati
slave slávnostný koncert pri prlležitostl 
30. výročia zalolenia súboru TECHNIK. 
Na koncerte okrem diel starých maj
strov (P. J. Vejvanovský, A. Vivaldi, ). A. 
Benda, N. )ommelli) zazneli aj skladby 
súčasných slovenských a českých skla
daterov (). Malovec, ). Zimmer, ). Ber
kovec). Premiérovo tu zaznelo Gaudea
mus malá suita v starom slohu od zasl. 
umeica M. Novéka, ktorý venoval toto 
dielo tomuto súbora. Koncert Komorného 
orchestra dirigoval )indl'ich Drmola. 

• NARODNA UMELKYŇA ELENA KITT
NAROVA, sólistka opery SND, absolvo
vala v prvej polovici mája s operným 
súborom Státneho divadla v Ostrave tur
né po Spanielsku, na ktorom v pred
staveniach ostravskej inscenácie Wagne
a·ovej opery Lohengrin pohostinsky spie
va la part Elsy. 

• ZASLÚ21U UMELEC PETER DVOR
SKÝ. sólista opery SND, hosťoval v prie
behu má ja v Benátkach, kde vystúpil v 
6 predstaveniach u nás menej známej 
Pucciniho opery Lastovička. 

• BRNENSKE: HUDOBNOVEDECKE: 
KOLOKVIUM. Na program tohtoročného 
hudobnovedeckého kolokvia, ktoré sa 
uskutočni v dňoch 3.- 5. októbra 1983 
v rámci XVIII. ročnlka Medzinárodného 
hudobného festivalu, zaradili jeho orga
nizátori tému ,.Inovačné zdroje hudby 
20. storočia". Cielom tohtoročného roko
vania je osvetliť z hladiska rozmanitých 
(i nemuzikologických) disciplln rôzne 
okruhy motivácii, ktoré určovali a ur
čujú prudký a mnohosmerný vývoj hu
dobného jazyka naiej epochy. 

• SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND nad
viazal v minulom roku ulšiu spoluprá
cu so slovenskými, najmä mimobratislav
skými konzervatóriami. Pedagógovia a 
š tudenti škôl sú postupne formou pre
hrávok s informačným slovným sprievo
dom oboznamovani so sťičasnou sloven
skou tvorbou. V rámci začatého cyklu 
sa na košickom konzervatóriu uskutočni
li dosial tri podujatia tematicky zamera
né na komornú voká lnu tvorbu (dr. l . 
Berger), klavlrnu tvorbu (dr. l. Berger) 
a komornú tvorbu pre sláčiky a dychy 
(J.. Sustykevičová). Na žilinskom kon
zervatóriu boli uvedené dve prehrávky 
z komornej inštrumentálnej (dr. l. Ber
ger) a vokálnej tvorby (Z. Marczello
vá) . 

• STRETNUTIE V KLUBE SKLADATE
ĽOV. Po nedávnej premiére oratória Jána 
Cikkera Oda na radosť ziilli sa v Klube 
skladatelov 20. aprlla 1983 na besede 
autor a spolureallzátori diela: interpre
ti - dirigent Libor Pei ek, sólisti E. Ho
ličková, F. Livora a P. Mikulái, ako aj 
zasl. umelec Milan Rťifus, a utor rovno
mennej básnickej zbierky, ktorá slúžila 
pri vzniku kompozlcle ako východiskový 
stimul a textový základ. Stretnutie s po
četnými záujemcami, ktoré viedol dr. l. 
Berger, prerástlo do diskusie o viace
rýl!h závažných etických a estetických 
otbkach. 

Sútaže ži·akov slovens~ých konzervatórií '83 
Vo februári tohto r.oku sa uskutočnil v poradi už 8. ročnlk 

úťaže žiakov slovenských konzervB'tórll v týchto súťa!ných 
odboroch: 
- hra na viole a kontrabase v dňoch 4.-5. februára v Bra

tisla'Ve, 
- hra na klavlrl v dňoch 10.-12. februáTa v Bratdslave, 

btra na akordeóne a a;kordeónové duá v dňoch 18.-19. feb
ruá ra v Košiciach, 

- komorná h.ra ( klavlrne duá, sláčl·kové a dycho vé komorné 
telesá) v dňoch 18.-19. februára v Zll'i.ne, 
hra na plechových dychových nástrojoch (trúbka, pozau
na, lesný roh) v dňoch 24.-26. februáTa v Zt.Une. 

Táto súťaž sa stala už organickou súčastou žlv.ota sloven-
kých kOlllZervatórll ·a pedagogicko-umeleckou konfr.ontáclou 

práce na jednotlivých školách. S\1 záva~nou motiváciou pre 
žiakov s tou výhod·ou, že sa uskutočňuj\1 vo všetkých študij
ných odboroch, 1eda aj v ltých , v ktorých sl1ťaže vôbec ne
existujú, alebo Jen velmi sporadicky. Oal§ou yýhodou je mož
nost účasti šlr.šleho počtu sú(ažlaclch žiakov, pretože organi
začný poriadok súťaže umožňuje zapoji( sa do sl1ťaže nielen 
špičkovým žiakom, čim sa rozširuje okruh mOIŽnostl sl1(ažen1a 
l pre žiakov nlžšlch tried, bez súťažných skúsenost!. 
Orgamzačný výbor od začt.&tku sl1ť&že sa usiJova·l o maxi

málne objektlvne hodnotenie súťažných výk·onov a preto v pos
lednom obdobi pozýva za predsedov a podpredsedov súťažných 
porôt z českých š kOl a umeleckých lnštlt<úcll. Táoo prax sa 
velmi osvedčila a má l tú výhodu, že sa pl'lbllžujú názory 
a umelecké požiadavky slovenských a českých konz-ervatórll. 
V súčasnosti, kedy sa pr~pravujú jednotné celoštátne učebné 
plány a osnovy pre konzervatóriá je tmto faktor nie zanedba
tefný. Sta•novlla sa l neplsaná zásada, že tieto súťaže nie sú 
súťažami, ktorých cielom by malo byť stanovtf poradie 11speš
nostl jednot.Uvých škOl. V prvom rade nám Ide o spoločné 
umelecké a pedagogické napredovanie a o pozdvi.hnutie ume
leckej úrovne jednotlivých od•borov. Toto naše predsavzatie 
sa nAm mimoriadn-e dari uskutočňovať, čo potiVrdzuj\1 l slová 
českých porotcov, ktor! nevLd.\a žiaden rozdiel v úrovn\ na
šich a českých žiakov, ba v •nlek.torých študl·jných odboroch 
poWrdzujú prioritné postavenie našich §kOJ. Je tomu tak už 
nlekolko 'ľokov v akordeónovom odbore, kde aj v celoštátnych 
súťažiach dominujú žiaci s lovenských škOl , ako ·to zdOraznil 
tohtoročný predseda sťí(ažnej poroty v Košiciach dr. Josef 
Smotana. v Zlllne profesor Al!ols Čoček pochVálil vynikajúcu 
úroveň trúbká r.<JV a pozaun\st-ov, ktor! - podla jeho slov -
sú daleko lepši, a ko Ich s polužiaci na pražskom konzew.ató
riu. Tieto s l·ová nás Iste tešla a svedčia o dobrej práci 
pedagógov našich škOl. A teraz k jednotlivým súfaž!am: 

Súťaž v hre na vdole a kontrBibase mBil.a čo do počtu naj
menej sú(a.žlacich. je pritom zauj!mavé, že ·lepšie výsledky sa 
dosiahli v hre na kontrabase, ako na viole, v nástroji , kde 
sa predsa Jen predpokladá širšie sóUstlcké zameranie . .,P.rob
lém" violistov zrejme nie je ne konzervatór1ác·h jednoznačne 
vyrlešen,ý, čo vyplýva a j ZQ záverečného seminára a slov pred
sedu poroty Huberta Stmáčka. 

Výsledk y: 

VIOLY - l. kategória 
l. cena neudelená, 
2. cena - Milan Radi č , Bra.tls lava 
3. cena - Eugen Lakatoš, Bratislava 
Cestné· uznanie ,_, Peter Párn tčan, Zllina 

Adriana SOtnlková , Ztllna 
Do .H . .. kategórie. v tol sa. n.epr_ihlá;>ll n iM o. 
KONTRABASY - l. kategória 
l. cena Dalibor Tkadlčlk, Bratislava 
2. cena - Pavol Rozum, Košice 
3. cena 7"" Milan Stanovčák, Košice 
KONTRABASY - ll. kategória 
l. cena - Juraj Grlglá1k, Bratislava 

Cena Slovenského hud·obného foondu bola prlsl1dená v tejto 
súťaži Jurajovi Grlglákovl, za naj lepšiu interpretáciu sloven
ske j skladby (T. Frešo: Malá fantázia pre kontrabas). 

Súťaž v hre na klavlrl: vid článok prof. Vladimlra Topin, 
ku v 8. člsle HZ . 

Súťaž v hre na akordeóne a a.kordeónové duá mala ve lmi 
dobrú úroveň. P.rvýkrát sa súťažilo v a kordeónových duá ch . 
Výkony sa očakávali s velkým záujmom, pretože originá lnej 
literatúry pre dva a kordeóny je poskromne a problematické 
je -1 úplne rovnaké na laden,ie d~och nást rojov. Premiéra do
padla vcelku dobre, pred•ovšetkým vo výbere vhodnej transkrl
bovanej literatúry, 1 ked v priebehu súťaže obta.vlll sa l sklad
by, ktoré budili rozpačitý dojem. Prevažovali však skladby 
vhodne up ravené pre to to zoskupenie, čo je predovšetkým 
z!1sluha pedagógov. Výsledky: 
AKORDEON SOLO - l. kategória 
1. cena - jarmila Luptovská, Ztllna 
2. cena - Peter Celec, K<Ošlce 
3. cena - Vla dimil· Bango, Zlllna 
AKORDEON SOLO - ll. kategória 
1. cena - Ľubomlr Zovlc, Bratislava 
2. cena - Peter Hudák, Košice 
3. cena - Boris Lenk.o, Zlllna 

Peter Stdl!k, Bratislava 

Televízny zápisník 
Pri prfležitost l nedožitých osemdesiatych naroden!n veľkeJ 

osobnosti slovenskeJ zdbaunef hudby Franmka Krt~tofa Vesel~
ho pr ipravila brattslauskd telev!zia reldctu, skromne nazuantí 
Spomienky na Krt§tofa Vesel~ho. V reldctl mo u~ak viac než 
o spomienky. Bio o veľmi prost~ a pr!stupn~, pri tom u~ak hl
bok~ a zasuélten~ hodnotenie umeleck~ho potenctdlu teJto u~e
stranneJ umeleckeJ osobnosti. 

Zdsluhu na tom md predovšetkým scendrtsta Igor Wasser
/Jerger, ktorý nielenže pripravil množstvo uzdcneho matertdlu, 
al e ho usporiadal tak, že u~estrannosf tohto herca, speudka 
a umelca nenapodoblteľn~ho ~armu vynikla u ptítauom prtíde 
stdle nových a nových umeleckých kredct!. 

Režis~r Jozef Nouan sa postaral o ukusn~ striedanie zdbe
rou umeleckých dokumentov s beseduJtíctmt, ktor! spomtnall 
a komentovali Jednotliv~ umeleck~ etapy života Frantgka 
Kri~tofa v ese/Aho. Výber tíl!astntkou besedy bol veľmi Uastný. 
Osuedl!end moderdtorka Elena Galanoud nendsilne viedla roz
hovor so ilarmantnou Gizelou Veclouou, ktoreJ osobn~ spo
mienky na partnerstvo s Veselým malo Jemn~ citov~ vyznenie, 
rovnako ako preteplený humor vo vstupoch Frantt~ka Dlbar
boru. Url!itý obJekt!uny nadhľad priniesla do besedy muzlko
l ogtl!ka dr. Ter~zta Urstnyoud, k tord ako autorka prdve uy$lef 
knihy Cesty operety {OPUS Bratislava, 1982) mohla osobnost 
Veselého vidief u kontexte cel~ho uýuofa slouenskef zdbauneJ 

AKDRDE0NOV2 DUA 
l. cena - Tomfrvič - Zavte, BraUslava 
2. cena - Baráthová - KUmová, B11at1slava 
3. cena - Kamenický - Foťková, Košice 
Cestné uznanie - Lenko - Ryblanska, Zt'iln.a 

Gerber}'lová - ~mec-ová , Košice 
Cenu SHF d·os tall: Peter Celec za najlepšie predvedenie 

povinnej skladby od J. PosplšHa: 5 sk'ladleb pre akordeón 
a Peter Sldllk z Bratislavy, za najlepšiu Interpretáciu pov.ln· 
nej skladby v II. ka.tegóril od St. Hochela: Ad hoc. 

Sl1(až v komornej hre je organizovaná aorganiz~ným V9b0:. 
rom ta•k, aby ·okrem tradičných komorných roskupenl bolo 
umožnené súfažlf l rOz.nym Iným zoskup9Il!a.m, pričom je prla· 
mo ur~ená pfrvinná účasť určttého zosk·upenola pre ka-žd\1 led· 
nu §k,olu. Tohto· roku, okrem klavírnyc h duet a sláčikových 
kvartet (klavlrnych kva~tet) bola umožnená sQ(d pre ne
tradične zložené komorné telesá do 5 členov s povlnnfm 
členstvom aspoň jedného dychára. 1'Q.to mMnosf však nevy
užila an1 jedna škola, preto v tejto kategórll sťíťažill spolu dve 
dychové kvtnotetá a Jedn.o dychové ttno. Ptldla názoru čleDO'I 
poroty je však ťažko posudzovať v jednej skupilliO rôzne zlo· 
fenla telies. S touto otáz.kou sa preto bude musieť zaobera( 
organlz~čný výbor. Výsledky: 
KLAVIRNE DUA 
l. cena - Fodorová - Zacharová, l<iošlce 
2. cena - Figurová - CvlliChová, Zlllna 
3. cen.a - Králová - Kallvodová, ZUina 

Člková - Petrlková, Košice 
Návojová - Hanuljaková, Bratislava 

SLACIKOV2 KOMDRN2 SÚBORY 
l . cena - Klavlrne kvarteto, Bratislava 
2. cena - Sláčikové kvar.teto, Zt.Una 
3. cena - Sláčikové kvat"teto, Košice 
DYCHOV2 KOMORN2 SÚBORY 
1. cena - Dychťlvé trio, Košice 
2. cena - Dychové kvinteto, Zllln.a 
3. cena - Dychové kvinteto, Bratislava 

Sútaž v hre na plechových dychových nástrojoch mala vda· 
ka t·rl1bkárom a pozaoolstom velmi dobr\1 Qroveň, 11plne však 
sklamali sťíťažlacl v hre n.a Jesnom rohu, kde pri počte 8 s11· 
(ažlaclch žiakov mťlhla byť udelená iba jedna druhá a jedna 
tretia cene. Bol1 to najsla.bšie výkony 1 výsledky počas tr.vanl.a 
konzervatťlrlá·lnych sťítažl v hre na oomto nástroji a ·treba 
len dl1fa(, l!e táto stag.nácla Je len ·prechodného charak<t eru. 
Výbornl však boli tr\1-bkári l pozaunisti, k·torých výkony mali 
vysokú profesionálnu Qroveň. Výsledky: 
TRÚBKA - I. kategória 
1. cena - Kam\! Paprčka, Bratislava 

Igor Vasil, Koolce 
2. cena - Milan Bakša, Zlllna 
3. cena - Jal'om!r Chovanec, Zillna 
Cestné uznanie - Jozef Jakuba, Košice 
TRÚBKA - II. kategória 
l. cena - Rastislav Badlar, Košice 
2. cena - Vladimir Dlaniška, Bratislava 
3. cena - Karol Stoflra, Košice · 

Václav Kolek, Zlllna 
Cestné uznanie - Pavol Zvlrlnský, Košice 

Stefan Zábojnlk, ZUina 
POZAUNA - I. kategória 
l. cena - Mich al Motýl, Košice 
2. celliB - Ľubomlr Horák, BraUslava 
3. cena - František Kovács, Brllltlslava 

Kamil Vav.rlnec, Zlllna 
POZAUNA - Il. kategória 
1. cen.a - Jtrl Novotný, Košice 
2. cena - Ján Kačurák, Br atislava 
LESNt ROH - I. kateg6ria 
1. cena - neudelená 
2. cena - neudelená 
3. cene - Jozef Kaln!k, ~Ilina 
LESNt ROH - Il. kategória 
l. cena - neudelená 
2. cena - Vladimir Peknlk, Bratislava 
Sťiťažné poroty h odnotili l výkiony kl·avlrnych sprevádzačov, 

z ktorých za najlepšieh vyhodnotili prof. A. Roškovú a G. Ham
marovťi z bratlsla ·vského k<Onzervatórla a prof. o_ Svárnu zo 
žilinského konzervatória. 

Na rozdiel od Iných m kov, predsedovia súťažných porOt 
uviedli vo svojich hodnotiacich správach viac kritických po
st rehov, ktoré sa týkali predovšetkým seminárov - orgamc· 
kej súčasti súťaži a záverečnéh:o koncertu vltazov, majúcim 
byť vyv·rcholenlm celej sútaže. V niektorých prlpadoch tomu 
bolo práve naopak a uskutočnili sa za mini málnej účasti pe
dagógov a žiakov uspotiadajl1cej školy. JednotJivé súťaže by si 
zaslíižlli i daleko väčšiu powrnosf z.o st.reny tlače, rozhlasu 
a telev!zle, oo je však predQvšetkým zále!lltosť organizačné. 
Uvedené kritické pripomienky bu dú p redmetom rO'k ovanla or
ganizačného výboru, ktorý v priebehu doter ajšieh ročnlkov 
súťaže dokázal dostatok entuziazmu a skúsen<Ostl pre zvládnu
tie náročných úioh , spojených s organlzácl1oU jednotlivých 
sQ(ažl. Vďaka patri l Ministerstvu školstva SSR, ktoré zabezpe· 
čuje súťaže po finančnej stránke a um~ňuje ta·k pravldeJ.né 
súťaženie žiakov slovensk ých konzervatóril, ktoré je význam· 
nou súčasťou práce týchto škôl. MATEJ LENGYEL 

hudby. Svojimi vstupmi vl astne upozornila na rôzne tvdr e tohto 
uyntkajtíceho umelca. 

Zauftmavé boli ukdny zo starýc!! l!eských filmov, ktor~ stce 
nemal i ako celok vltl!~lu umelecktí hodnotu a boli poplatn~ 
dobou~mu vkusu memackef spolol!nostt, ale do ktorých prdue 
Veselý uniesol rudsk~ teplo suof!m optimizmom a §armom. 

Nezastuptteľnos( Vesel~ho vo uýuofl slovenskeJ operety, naJ
mit u Interpretačnom stvdrtlouant postdu u operetdch ,)cla
sika" GeJzu Dustka, bola podl!tarknutd mnohými uzdcnymt fil
movými zdbermi z naJpopuldrneJ§!ch lnscendclt. Veselý tu 

,dokazoval nielen svoJe speudcke, ale predou~etkým hereck~ 
umenie, ktor~ zdanlivo ako by si neklddlo prtm vysok~ ciele 
a predsa uptítalo pozornos( dtudka, dokonca t tak~ho, k torO 
ľahkeJ mtíze neholduJe. V tom prdve spol!tuala sila i nterpre
tal!net osobnosti, akou bol Veselý . 

Reldcia ukdzala Vesel~ho l ako Interpreta tanel!ných ptesnl, 
naJmlt z obdobia slduy slovenského tanga, ale l svižných pes
nil!lek foxtrotou~ho typu, ktoré - l!i už sdm, alebo s niekto
rou partnerkou - Interpretoval s nenapodobltelným Sarmom 
a vkusom. 
Veľkost a teda aJ trudcnosf umeleckých kredctt Frnnti~ka 

Krt~tofa vesel~ho naJpresuedl!tveJ~te dokazovali zdbery z uy
sttípenta už star~ho umelca pre mlad~ obecenstvo. Zdbery 
na tvdre mladých posluchdl!ov dokumentovali pln~ zauJatie, 
pochopenie, ba t ol!arenle a uetký potlesk po každom IJ!sle bol 
típrtmný a nad§ený. . 

Vydarend tel eutzna rel dcta potvrdila, že miesto E'rant i$ka 
Krl$tofa Veselého u sl ovenskeJ zdbauneJ hudbe Je nezastupttel
n~ a u histórii interpretdcte stdle podnetn~ a vzorov~ v svo
Jom profesiondlnom maJstrovstve. ANNA KOVARovA 



Spomienky 
na príchod 
Václava Talicha 
do Bratislavy 

V dňoch 14. a 15. mája 1949 
konllll sa v Prahe II. zjazd čes
koslovellBkých skl&datelov. V 
priebehu prvélro dň·a rokova
nia ml Alexander Moyzes doru
čil list od Ladislava Nov-omes
kého, vteda·jšleho poverenlka 
školstva, vted a umeni, v kto
r{)m ma !lada!, aby som navštl
vll Václava Tallcha a prejednol 
s nim mo!nosu jeho prlchodu 
do Bratislavy a prevzatia ume
leckého vedenia Slovenskej fil
harmónie. Hned som mu posla·! 
do Berouna telegram, v ktorom 
som sa ho pýtal kedy ma mô
!e v nedelu 15. mája prijat. 
Ešte v ten deň večer dostal 90I1l 
do hotela Axa telegram s touto 
odpoveďou: Oček4v4m v nedl!-
11 odpoledne kdykollv = Ta
lieh. Na druhý deň poobede som 
opustil rokovanie zjazdu, sadol 
na vlak a cestoval za Tallchom 
do Berouna, kde býva•! v.a vlle, 
obklopenej z4hrado\t a okoli
tými lesmi. Tallch ma u! zrej
me očakával, lebo m1 prišiel 
naproti a! po okraj záhrady. 
VIdel som tohto velkého umel
ca a človeka po prvý raz v ŽI
vote. Jeho bezprostrednosť a 
ludskosf za.nechall vo mne hl
boký dojem. 

Ponuka poverenlka Laca No
vomeského - ujaf sa Sloven
skej filharmónie - ho zrejme 
potešila. V zásade hned sdhla
sll s našim n4Vtl'hom. Bolo na 
ňom vidief, !e ltd!! po práci a 
teš! sa na nový orchester. Ro
zišli sme sa s tým, !e svoje 
podmienky oznámi čo najskôr 
p!somne a potom pride osobne 
do Bratislavy, aby sa podrob
nosti mohli dojednať tlstne na 
poverenlctve. 

V stredu 29. júna 1949 r4no 
sme spolu s A. Moyzesom a 
dr. J. Fischerom očakávali Ta
Ucha na stanici. Po raňajkách 
u Moyzesovcov sme sa vybrali 
s Tallchom k poverenlkovl La
covi Novomeskému. Tu sme do
jednali podrobnosti Tallchovho 
angažovania do Slovenskej fll 
harmón1e. Po rokovani, na kto
rom TaJ!ch prehl4sll, !e v SF 
bude spočiatku pracovať Iba s 
komorným orchestrom, uspo
riadal poverenlk Laco Novomes
ký na Tallchovu počesť obed 
v hoteli carlton, na ktorý boli 
pozvané tie! dalšie popredné 
osobnosti nášho hudobného !I
vota. V popoludňajšlch hodi
nách sa uskutočnUa schôdz~ 
P.rlpravnébo vý·boru Slovenskej 
filharmónie. Zdčastnll sa na nej 
tie! poveren!k Laco Novomes
ký, ktorý vrelými slovami pri
vital Václava Tallcha v Brati
slave a u! tu h{) kvázi Inštalo
val za šéfa Slovenskej filhar
mónie. Mimoriadne kr4sna bola 
Tallchova odpoved na Novo
meského uvltacle slová. Po 
skončeni schôdze usporiadal 
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Pr!pravný výbor SF na Tallcho
vu počesť veOeru. Na druhý deň 
odcest{)Val Tallch z Bratislavy 
s tým, !e od l. septembra 1949. 
sa ujme svojej funkcie v SF. 
Ešte pred prlchodom do Bra
·tislavy zaslal ml Tallch do Mod
·ry-Harmónte Ust, v ktorom pi
še ako sl predstavuje prácu s 
komorným orchestrom Sloven
skej filharmónie. Pre Jeho zá
važný {)bsah citujem z neho 
najzaujlmavejšle myšlienky: 

" .. . Mladému temperamentu 
nie Je !taden stíbor dost počet
ng, aby sa dynamtcky vybtírll, 
kde!to zrettíca mtídrost hlada 
svote zadostučtnente sk6r v Jas
net prtehladnostt kresby, čt u! 
melodtcket alebo rytmtckel a k 
zostreniu st volt len tte prost,, 
zd.kladn' farby, ktor' nezmllk
čuftí ant nekryttí Jasne ohrant
čeng obrys hudobnet koncep
cle ... 

. .. Poktal Ide o tílohy komor
n,ho orchestra,· stí asi takéto: 

l. Intenzita Sttídta, ktora sa 
vy!aduJe od ka!d,ho tednotltv
ca, tvoriaceho ttí bytostntí sú
čast a nie vlač-menet prd.zdnu 
dekord.ctu, aktí prtptíSta počet
nost moderngch symfonických 
telies. V komornom orchestri 
sa nemô!e hrd.č skrgvat · za 
chrbat svofho prtatela. Preto ja
vl sa mt tíčelnOm rozdelil pllt
hodtnovg pracovng čas tak, že 
v predpoludffat~el troJhodtno· 
veJ sktíSke pracute celg stíbor, 
kde!to popoludnt po dve hodi· 
ny sa Studu/tí komorn' sklad
by v natr6znetStch zostavd.ch, 
kde ka!dO hrd.č stava sa sólis
tom a udr!uJe svoJu vgkonnost 
na naJvySJom mo!nom stupni. 

2. Hudobn' programy vycha
dzattí zo zd.kladu 16.-18. sto· 
ročta. Stí to vcelku dostal md
lo znd.me poklady a krasy, prt
pravuttíce drd.mu beethovenov
skej symfónie, Hudba, ktora 
svojou prostou krasou, prte
hladl1ou archttekttírou a neďra
mattčnosfou sa obzvld.St hodl k 
hudobneJ vOchove naJ~Ir~lch 
vrstiev nd.roda, preto!e svoflm 
hudobnOm obsahom sk6r zaba
va, kde!to kvalitou vOkonu ma 
bystrtt vkus. To dobov' zame
ranie nechce byt niJakou do
bovou zd.vorou, ktora by zame
dzovala vstup hudbe 19. a 20. 
storpčta, poktal teJ raz sa ne
!tvt z prameffov tndtvtduallsllc
keJ vyumelkovanosti l'art pour 
l'arttzmu. [Domnievam sa, !e 
umenie ma soctologtcky funic-

Prof. Eqea Sachol a prof. V6clu Tallcb - dn nlké OeGb· 
Doati Dalej hadby, ktorf .. ytsaaaaoa lllieroa prll!llúll o ualk 
Slowelldtej fllhanúlaie. Sn!mka: archlv dr. M. Kresánka 

eiu vyrovnduactu. V dobe, kecl 
sme !ili svotlm kludnOm, lent
vo p6!ttk6.rskym !Ivotom, sta
ralo sa umenie q vzruSente a 
vymOSlalo probl,my. Dnes, kecl 
te !ivot takO nebezpečnO, na
bltO típornOm napltttm zapasu, 
!tadame st sk6r umeleckO vO
raz ukludfS.uJtíct, rytmicky ra
dostne pulzuttíct a citove sub
ttlny.J 

3. Stí/Jasne s komornOm or
chestrom a v priameJ zdutslos
ti s ntm dala by sa zalo!it hu
dobnovedecka organizd.cia, za
oberaJtíca sa hudbou naStch ze
mt z tOch čias, ktora Je, bohu
!ial, dostal viac v hudobnOch 
archtvoch mtízet ako !ivOm ma
Jetkom koncertnOch stent. 

4. K bohat,mu zameraniu pra
ce s komornOm orchestrom, ako 
som u! načrtol pod prvOm bo
dom, Je potrebnO celO rad spo
lupracovntkov. Te to tedtnečnd. 
prtle!itost na uskutočnenie di
rigentsket Jkoly. VSetky tlPto 
duchapln' rečičky a ptsačky 
nam dirigentov nevychovattí, ak 
nebudtí mat schopnt mlddenct 
prtle!itost nazrtet, ako sa sku
točne pracute a akttvne sa na 
tetto prd.ct at ztíčastntt. 

Dalo by sa iste eJte vSellčo 
uvtest k presadeniu mySltenky 
komorn,ho orchestra, ale som 
presvedčenfí, !e naJlepStm JeJ 
uplatnentm bude konkr"na 
praca, vychd.dzattíca z uvede
ngch predpokladov, ktora pre
svedčt pochybovačov t neveria
ciach o tom, !e komarnO or
chester sa m6!e stat vrchol
nou tnStlttíctou naJho repro
dukčn,ho umenia po str.anke 
kvalltattvnet a natvhodnetStm 
nd.stroJom na Strenle hudby v 
SlrokOch vrstvd.ch nd.Sho ludu, 
preto!e vclaka svotel pohybli
vosti a pru!nostt m6!e prentkat 
i do natzapadle/Slch dedlntelc. 

Zeby tieto tílohy nestd.lt za 
namahu, aby sa ,,slovo stalo 
skutkom?" 

Ked 2. septembra 1949 ko
nečne nadišla slávnostná chvl
la začatia činnosti orchestra 
Slovenskej filharmónie, priho
voril sa Václav Tollch členom 
orchestra tfmlto slovami: 

Drahl fllharmonlctl 

Sto/l pred nami nekonečna 
m'ta, ktora sa vola umenie. Ctm 
clalet za ffou p{j/deme, tOm sa 
ntlm bude viac vzclalovat, a 
preto sami nebudeme spokotnt. 
Toto neustd.le hladante Je nat
vlastneJSlm poslantm tvoriv'-

ho umelca, Jeho kliatbou t po
!ehnantm. V hudbe sa mustme 
std.le vraca( k p(jvodnOm tílo
hd.m, opravoval dosiahnut' a 
vOsledok te stale v nekoneč
ne. Skutočn' umenie nepozna 
ruttn,rstvo znamenattíce smrt 
umelca a cudzia mu te aJ tm
provtzacta. Predsavzat' tílohy 
stola pred namt, nesmtí tm stdt 
v ceste !ladne subtektlvne za
utmy. VSetct sme len slu!ob
ntkmt umenta v uSlachtllom bo
/l za hladantm krd.sy. Kecl 
chceme rozdavat ttíto krasu 
f!.ruhOm, mustme st vSetct uve
domtt zd.va!nost naJho spolo
čensk,ho poslania. Zo SF sa 
must stat chrdm umenia, kto
rO Jedine svotou velkou prd.
cou ztska autoritu a vd.!nost. 
Ceskému narodu som vychoval 
orchester radtact sa medzi na/
lepSte v Európe. Cltim SVO/ dlh 
at voči Slovd.kom, ktorOm 
chcem venova( zvySuJtíce stly. 
Pova!uJte ma za tedn,ho z vd.s, 
ktorO bude mat típrtmntí radost 
z ka!d,ho vd.Sho nov,ho tíspe
chu. TeJtm sa na naSu budtícu 
spolupracu, dovidenia zaJtra na 
prveJ s'lčtíSkef 

Na druhf deň (3. 9. 1949) 
začala Tallchova vlastná prá
ca s Komorntm orchestrom SF. 
Obdobie desiatich tf!dňov, kto
ré delili orchester od jeho pr· 
vého vystdpenla, naplnil Ta
Uch s členmi orchestra tvrdou 
a wdpovednou prácou na pri
prava programu. Na program 
prvého koncertu Komorného 
orchestra SF, ktorf sa uskutoč
nil 18. novembra 1949 vo veJ
keJ dvorane VládneJ budovy, 
zaradil Tallch vflučne len čes
ké a slovenské diela - dve 
s~ladby VltAzslava Nováka a 
skladby jeho slovenských !la
kov - Alexandra Moyzesa, Eu
gena Suchoňa a Jána Cikkera, 
aby tak symbolicky vyjadllil 
hlstorlckd splltosť českeJ o slo
venskej hudby: 
V. Novák: Slovácka suita op. 32 
A. Moyzes: Jánošlkovl chlapci. 

Predohra op. 21 
E. Suchoň: Nox et solltudo. Pät 

plesni pre mezzos.aprán o m&
lf orchester na básne Ivona 
Krasku (Zmráka sa - Ba
lada - Stará romanca 
HJa, luna bledá - Toyole) 
Spev: prof. Darina Zuravle
vov4 (Státne konzervatórium 
Bratislava) 

J. Cikker: Spomienky, Tri 
skladby pre sláčikový orches
ter, flautu, hoboJ, klarinet, 
fagot a lesnf roh op. 25 (Bar-

Václava Talicha 

Nech ml čltatel prepáči tento ll
vod, v ktorom p!!em o sebe, ale 
dotýka sa vlasl!ne podstaty témy 
a dáva tušiť jej jedinečnosť a vf
zn.am, aký zn.amenala vo svojej do
be v kcmtexte s históriou zvela
dovanla našej novodobej hudobnej 
kultdry l samol!nej existencie Slo
venskeJ fllhal'lmónle. 

pOsobllo na jeho okolie, strhávalo 
a podmaňovalo sl tých, s ktorými 
pracOYal, ale t tých, ktor! ho po
čdvall. 

Václav Ta.Uch svoje umelecké 
krédo a predstavu, ako chce pra
cova( s k.amorntm orchestrom SF 
ml vysvetiU ešte v lete pred za
čatlm činnosti SF v llste (18. 7. 
1949) , z ktorého citujem: ". .. Net
de teda prt po!tadavke típlnet Jed
notnosti o netaktí jormd.lnu a bez
ducha pedantlrtu, ale o natvlast
neJSl estettckO predpoklad umelec
k,ho vOkonu; nie zdbavou, ale tvr
dOm pracovnOm vypltttm, ktor~ho 
típornost rokmi nepolavuJe. Skôr 
sttípa. Ak chceme vskutku sltí!tt 
slovensk,mu nd.rodu, nesmieme se
ba - tOm meneJ teho/ - klamat 
nepoctivou povrchnostou a vydd
vat mu za pravdu ntel!o, čo Je vntí
torne l!ou. Poriadne hrat, · poriad
ne predvddzat hudbu nte Je len 
postulatom akrobattckel Stkov
nostt, ale hlavne po!tadavkou 
mravnou .•. " 

so Slovenskou 
filharmóniou 

Téma mGjbo prfapnku, wenowaúbo apomlellke aa 
a6rodDébo umelca V6clan TaUcba a roky jebo plaobe
ala a a Sloweaaka, je wei ml zodpnedll6 a a6roi!a6, . no 
1Cii!aaae radoata6 a kr6aoa. Je tu poblad do mlaDiosU, 
kedy IOID • roalete awojlcb t.orlytcb all dycbtlYo a a 
plBfm d61kom hltal Yletko to krúne, C!o poatkal awet 
hudby, kedy .om 111 lde61om a ttlll po leb aaplaeal. 

S menom V6clna Tallcba at spojené moje aajallaejlle 
•melecké úlltky, C!aaf motaJ ucbolaej umeleckej ae
bareallúcle deflllitiYDe formattcet mat ameleckf profil 
do podoby, ktorA ml o.tala pn celt mit cfallt llwot. 

Václav Tallch postupoval pri bu
dovan! SF velmi obozretne a zo 
začiatku sa uprlamn hlavne na 
prácu s k.am.amým orchestrom, te
lesom, s ktorým by naJlepšie mo
hol reall2Xlvaf svoje najVyššie ume
lecké predsii'Vzatla a vyjadri( svo
JB najlnt!mnejšle umelecké výpove
de. Ved sa to dialo v dobe, kedy 
Tallch najväčšiu časf svojeJ btk
llvej umeleckej kariéry mal u! za 
sebou a po fa!kýcb !1votných 
skťiškech znovu sa vzchopll a s 
nevldantm elánom sa pdšfal za 
doslahnutlm novfch mét. Jeho ne
všedné filozofická mddrosť, mor4.l
ny prof11, nelwmpromlsný post-oj 
a pocit velkej zodpovednost! za 
umeleckd reallz4clu dlela - to 
všetko silne .poznamena.lo a pre
žlat·Uo jeh{) 090bnosť a sugestlvne 

Tallch vedel neobyčajne pdtovo 
rozprávať o diele, ktoré s orches
trom ltudoval. VeJml. presne for-

carola - Pnstorale - Bala
da) 

V. Novák: Serenádo D dur op. 
36 

Prvý koncert Komorného or
chestra SF stretol sa u pl'ltom
ného obecenstva s obrovsk~m 
nodšenlm o ohlasom, a rovnako 
tomu bolo l na stránkach tlače. 
Z viacerých recenzii tohto kon
certu chcel by som odcitovať 
aspoň jednu (pod názvom Prvý 
komorný koncert Slov. filhar
mónie bola publikovaná v den
niku Práca, 24. ll. 1949) vý
stl!ne zochytávajťicu jeho jedi
nečnd atmosféru l jeho historic
ký vfznam pre slovenskd kul 
tdru: 

,,Komorné telestf nemaly u 
nas doteraz taktí popularitu, 
aby prttahovaly vli~Ste masy lu
dl. Bola to ~koda, lebo naJvzd.c
neJ~Ie a naJhodnotnejSie hudob
n' diela treba hladat prtfve v 
men~om, komornom obsadent 
kde zd.le!t vo zvfí~eneJ mier~ 
na nd.le!ttom uplatnent sa ka!
d,ho jednotlivého hrd.~a orches
tra a hnecl aj intenztvnefS/e 
spoluprežlvanle hudobn, ho die
la posluchd.~mi . VSetky tieto 
predpoklady a postuld.ty prvfí 
koncert komorn,ho orchestra 
SlovenskeJ filharmónie splnil. 
Zd.sluhu o to treba prtplsat ce
Mmu 44-členn,mu stíboru, kto
rg v dokonaleJ stíhre s dirigen
tom podal vgkon, aký sme v 
Bratislave e~te nepo~uli. Du
Sou tohto jedinečn,ho vfíkonu 
bol dirigent Vd.clav Talich. Hu
dobn' frd.zy a vetné celky ho
vorily k ntlm tak, !e sme pria
mo vycttovali to, ~o chcel ni
ml ich tvorca poveda(. Taltchov 
tíspech väzt prtlve v tom, Ze vie 
dokonale vyčttat z parttttíry Jej 
vntítornfí duchovnO obsah a Ze 
ho vie transplantoval do živé
ho zneJtíceho tónu. Ve~er mal 
rd.z československO tgm, Ze na 
tfom hrali dve diela Vtt~zslava 
Novd.ka a Jeho slovenskgch !ia
kov A. Moyzesa, Suchotla a Cik
kera. Tal/ch pozntf hudbu svo;
ho prlatela, narodn,ho umelca, 
nedd.vno zomrelého Novtlka ito 
konale, čo dokd.zal hneď v Slo
vd.ckej suite, ktorou koncert 
začali. Predvedenie tejto sklad
by bolo dokonal' a zanechalo 
11 posluchd.~och hlboký dojem, 
na ktorfí sa nezabudne. Nevd
hame tvrdlf, Ze toto prv~ ~sZo 
bolo l vrcholom celdho ve~era. 
Obecenstvo bolo uchvd.ten' a 
natrvalo ztskan,. Podobne krtls
ne vyznela t Novtlkova Serená
da, ktorou program ukon~ili. 
Zo slovenskgch autorov novd.
kovsk,ho smeru sme po~uli 
Moyzesovu predohru ,Jd.no~tkovi 
chlapci', Suchotlov melancholic
kg plestfovg cyklus ,Nox et so
lltudo' (sólistka prof. Darina 
Zuravlevovd.) a Clkkerove cito
v' ,Spomienky', skladby u nas 
u! zname, ktor~. prauda, dostaly 
v Taltchovom podant ntfleZillí 
vfírazovtí tvd.rnost. Clenovta Ko
morn,ho orchestra Jednotlive i 
stíborne vydali zo seba ~o moh
li a Ich vgkon bol naozaJ na 
umeleckeJ vg~ke. Obecenstvo 
kvitovalo prvotriedny vgkon or
chestra dlhotrvaJtíctm potles
kom a maJstrovi taktovky Tali
chovt preJavilo srdečn~ ovd.cie. 
SF postavila sa teraz na čelo 
na~tch hudobngch telies nielen 
podla litery zttkona, ale a; svo
jtm vfíkonom". Kv. 

Národný umelec 
EUGEN SUCHOJ\1 

muloval svoje požiadavky týkajú
ce sa prednesu, frázovania, ogo· 
glky, zašiel do nojmenš!ch detai
lov v otázke artikulácie, dynamiky 
a pod. Učil orchester dokonalému 
zvládnutiu sdhry a Intonácie. 
Skd!iky zočlnol vyladovanlm dy
chovej harmónie. S nesmiernou 
trpezlivosťou postupoval od jed
ného akordu k druhému, pričom 
velmi dbal no vyrovnanosť dyna
miky. Neustále vylepšova l tónovú 
kvalitu jednotlivých nás trojov, kým 
nedosiahol Ideálny sl1zvuk. Ta lich 
sl vôbec velmi zakladal na krá
se zvuku, no ušrachtllostl výrazu. 
Pri štddlu skladby Tolich rád po
u!lval formu delených skllšok, pri
čom prlpravu sláčikov väčšinu pre
nechával mne, pokial Išlo o stano
venie smykov, prstokladov a na
cvlčovonle partu, žiadal, aby slá
čiky zneli jednotne, aby Ich zvuk 
bol homogénny , aby rovnako frá
zovall a artikulovali. 

Tallch zvolenll skladbu nikdy 
zbytočne neprehrával, ale hned 
prlstdpll k jej detailnému štddiu, 
tvrdo a dmorne pracujúc na vy-

( Pokračovanie no 4. str.) 
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SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

5. a &. V. 1983 

Hlavný dirigent SF Vladimir Verbickij stretol sa na 
te jto dvojici a bonentných koncentov po prvýkrá.t s die
lom ná rodného umelca prof. Eugena Suchoňa - Ba
ladickou suitou pre vefkt orchester, op. 9. Pristupoval 
k nej s nadšeným elánom, tvo r ivým zaujatlm a dravou 
nallehav.ostou. Svet suchoňovskej lyriky chápal viac rea
listicky, ako fllozoficko·meditatlv.ne. Is té Tezervy sme 
zaznamenali vo vypracovani jemného kompozičného tka
ni v·a diela v tom, že pozot·nosť zameriava l predovšetkým 
.na vyzdvihnutie vedúcej melódie. Dynamické vrcholy 
mohli mať tiež výrazne jšill plastiku. Celkove však Ver
bického prfstup k Suchoňovi bol tvorivý, i ked do istej 
miery poznačený Iným interpretačným prlstupom, než 
na a ký s me u nás u H>hto diela zvyk•nutl. 

Prl jemným prekvapenlm bolo vystúpenie sympa.tlc · 
kého mladého sovietskeh·O huslistu Borisa MODOIIGDa, 
ktorý pôsob! v CSSR od roku 1979 a v súčasnosti j,!l só
listom Severočeskej š tá tnej filharmónie v Tepliciach. Je
ho vystúpenie v Mozartovom Koncerte pre husle a or
chester o dur (KV 218) zau jalo intonačnou čistotou, 
muz!kants k10u živosťou a prlebojnosťou, prl.ezračoou 
svletivosf.ou 1 vnútornou citovou zaangežovanostou. Ne
sklzol do polOh lacnej virtuoZity a pri všetkom zápale 
a emocioná ln()m vklade stá l nad dielom. Menej spok.ojn! 
sme boli s vypracovanlm Qrchestra, ktorý neb()l dosta
točne priezračný a jemne prepracovaný. Zdá sa, že Ver
blckého tv.orlvý elán lrorešpondu je už m~j s nárok
m! mozarto vského s lohu. 

v druhej polovici večera odznal.t dva opusy P. I. Caj
kovského. Pri prlležltosti •talichov.ského cent9Ilárla Qve
denie Ca jkovs kého Mozartiany - Suity i!. 4, G dur, 
op. 61, bolo spomienkou na jedno z prvých diel na
študovaných L nah ratých Václavom Tallchom s Ko
morným orchestrom Slovenskej filharmónie. ?rl jej te
ra jšej Interpretácii žiadalo sa nám viac vzdušnej jem
nosti a cize lérskej práce s orchest.rom. Verbickij vy·hma
tol skOr náladovú a tmosfé ru Cajkovské-ho r.omanticke j 
lyriky, než pozadie moza.rtovskej l>nšplrácle. N8iprlek to
mu zaznel tu rad pekne a prfkladne stvárnených ťlse
kov. v záverečnej va riačnej časti upútali viac eré ln.štr u
mentálne vstupy - husrové sólo koncertného majstra 
josefa Skol'epu a svojou dokonaJostou diOSlova fascl
nu jťlce klarlnetové sólD Jozefa Luptái!lka. 

Za tia l najv!!čšfm zážitko m, a·ký nám V. Verbickij pri
pravil v Bratislave, bolo predved•enle symfDnlckej fan
tázie Francesca da Rimini P. l. Cajkovského. ľ'resved
čilo v proporciách - v protlpostavenf a sklbenf kon
t rastov, vo zvukovom vypracovani, v jedinečnom n&pä
tl gradácii 1 vo vášnivom zaujati. V tomto pr!p!Mle osob
nostný vklad Verbického zna menite korešpondova l s 
predstavou autora, orchester bol výborne pripMvený a 
lnšplratlvnym dir igentským gestom nechal sa strhnút 
k sugestfvnemu výkonu. 

12. a 13. V. 1983 

o tom, že návštevn!cl abonentn,ých podujati SF majťl 
radi vybočenie zo stereotypnej série symfonických kon
certov, sme sa opätovne presvedčLIL na t ejto dVQjicL vy
stúpeni komornéh.o ensemblu The Academy of Ancten,t 
Mus ic z Vefkej Británi e. 6· členný Inštrumentálny s úbor 
produkova l hudbu na originálnych dobových nástrojoch, 
a lebo !ch kópiách. Úprimne povedané, ak o dhl-Iadneme 
od týchto, do Istej miery atr aktlvnych momenltov a po
s údime Intenzitu hudobnej výpovede 6 nesporne ta•Iento
vaných Inš trumentalistov, nemôžeme byt plne spokojnf. 
Ukázalo sa ( a k·ofkýk rát?), že moment Importu a is tej 
kurióznej atraktlvnostl je pre úspech poduja.tla u Istej 
časti obecenstva dOležLtejšl, a ko sam otná hudba, ktorá 
zaznieva v podani 1ýchto súborov. 

Súbor The Academy of Ancient Music sa orientuje na 
interpretáciu hudby baroka a raného !ilaslcizmu a na · 
t omto poll s l vydobyl značnú autorlitu. Z ekonomických 
i mobilných dôvodov moh la sa vša k Bratis lava zoznámtt 
iba so 6-č lenným tor2'Jom združenia , ktoré nle~edy vy
stupuje v počte až 35 členov. V bratisliiiVsk·om programe 
reprezentovalo združenie zloženie sláčlkovéhQ kvarte
ta - Simon Standage a Micaela Combertlov6 (husle) , 
Tevor jones ( viola). Jennifer Ward Clarkeov6 ( vlolonče· 
Jo J jeden hráč na klávesový nástroj ( Hammerklavler l -
Nlcholas Kraemer a flau tistka Lisa Bnnoslukov6. Vekový 
priemer členov súboru je pomerne nlzky' a podla od· 
hadu nepresahu je 30 rokov. 

Obraz o Interpretačnom ·profile súooru a o jeh<O kva
litách sme s l vy.tvárall na základe podania skladieb je
diného programového autora - predstavitela vled.en
ského klasicizmu - josepha Haydna. Angllck! hostia 
n eh rali sice v.ždy bezch ybne a ich prvoradé ús Llle sa 
koncellJtrovalo na ušl achtilý, elegootný, zvukoV'o vláčny 
li klasicky pr lkladne umiernený muzikantský prejav. 
Súhra a zvuková vyváženosť bola sice pozoruhodná, 
no nijako n ie perfektná. 

Program otvorili Triom O dur pre flautu, husle a vto
loni!elo op. 38, č. 6 (Hob. IV:ll). Zau}all v ňom vyso
ko u mierou kultivovanej vyrovnanosti a zvuJ!,ovej ušJach
t ilosti. Prednášanie hudobných fráz bolo plastické, priam 
úzkostlivo sa vyhýbali akémukolvek názna ku romantic
k ej emocionality, bada telné bol•o ús ille mladých ludf 
podriadiť sa štýlu. Sláčikové kvarteto l mol, op. 20, i!. 5 
(Hob. 111:15), ktoré uzatvort.lo prvú polovicu večera, za- _ 
u jal.o v Ich podani vnúto rnou vyrovnanosťou, osobitou 
jemnos ťou a vypracDvanostou krehkých flgurrácl! jedoot
Uvých nástrojov. 

Klavlrna sonlita c dur, č. 10 (Hob. XVI:1) odznela 
na pôvodnom historickom nástroji Hammerklavler -
vypožičanom od súkromného ma.jitela z Prahy - a to 
v podani Nicholasa Kraemera. Interpret zaujal citlivým 
vypracovanlm ozdOb, pomel"ne pevným držanlm tempa·, 
živým spádom (čim sa !IšLI od prvej polovice progra
mu ) a v r ámci možnosti limitovaných schopnosťou ná
sn·oja aj spevnosťou a s pektrou dynamických odtienkov. 

Na záver vystťlpenia anglických hosti odznela známa 
.,Londýnska" Symfónia O dur (Hob. 1:104) v aranžmán 
Salomona ( spoluzakladatera a prvéhQ ria-ditel a stlboru 
na začiatku 18. stor. l pre sláčikové kva.r.teto, s flautou 
a klavlrom. Tým, že dielo dobre pom.ám e v zneni sym
fonického orchestra, zdala sa nám jeho lnt erpretác!.a 
v taktQ :llredukovaoom obsadenf dosť nezvyča·jná, kurióz
na. Keď sme však prekonali tenoo moment nezvyku, 
mohli sme sl overiť prednQsti L nedostatky komornej 
hry anglických host!. Do je j Interpretácie v!OOLlL a:zda 
najviac muzika ntske j pr iebojnosti, zdravého až dr81Vého 
t emperamentu. VLADIMIR CI!IK 

Prof. V. Tallch 1 dirigentom dr. Ľ. Rajterom (vla vo) a koncertným 
majstrom SF prof. T. Gaiparekoa na jednej z prrfch sk61ok SF (Bra
tlalua 1950) . Snfmka: archlv ZSS 

K práci Václava Talicha 
so Slovenskou 1883 
filharmóniou 1983 

( Dakoocente z 3. str. 1 
pracovan1 každého tlseku, ktOl'Ý 
niekedy nepresahoval ani jeden 
takt. Začalo to väčšinou zaznenlm 
prvého akordu. Neúnavne opako
val, vylepšoval, kým nedosiahol 
aspoň prlbllžné uskutočnenie svo
jej predstavy. 

Takýto postup prá ce bol časo
vo velmi náročný. Tallch velmi 
obozretne hned na začiatku svo
jej činnost! v SF sl vyhradil tak
mer neobmedzený časový priestor 
na pr!pravu koncertov. Na sktlš
kach nešetril s eba, ani orchester. 
Vždy pracoval stlstredene a s naj
väčším vypät!m s!l. To žiadal. aj 
od všetkých členov orchestra, kto
rých mobilizoval až do krajnosti. 
Neraz sa stalo, že niektorý hráč 
takýto spOsob práce psychicky ne
zvládol a prišlo aj ku konfllkto
vým situáciám. Tal!ch vtedy skllš• 
ku prerušil, ale z nárokov nepo
Javil. Všeobecne je známy pojem 
.,Tallchov syndróm", psychóza, 
ktorá sa zmocnila orchestra alebo 
jedinca, ktorá nastala v maximál
ne napätom ovzduši. Raz pri štú
diu nádhernej Sláčikovej serená
dy Es dur J. Suka , po dlhom skd
šanl a opakovani Istého prekrás
neho miesta Tallch stratil nervy 
a v tvorivej extáze vybuchol ako 
vulkán. Vo svojej ztlfa lostl odi!Hel 
od dirigentského pultu do vedJaj
še j miestnosti. Nastalo hrobové ti
cho, všetci sme boli ohromenl. Cl
tU som, že tu treba niečo urobiť. 
Zašiel som za Majstrom a našiel 
som ho sediaceho pri stole s hla 
vou položenou v dlaniach horko 
plakatl Bol to otrasný zážitok vi
diet tohto obdivovaného velkého 
človeka v takejto situácii. 

Tal!ch bral svoju prácu nesmier
ne vážne a pritom sa priam spa
rova!. Napokon výsledky jeho sna
ženia sa dostavili. Orchester dý
chal l!O svojim tvorcom, obdivoval 
a miloval ho a vytvoril sa kolek
Uv, kto.rý bol s tmelený, discipli
novaný, oddaný a verný- svojmu 
vedtlcemu. Sktlšky sa stávali čoraz 
viac radostnou a vzrušujtlcou uda · 
lostou a ked nadišie l deň koncer
tu, panovala sviatočná nálada. 
Všetko bolo jasné, každý mal po
cit, že sa nič zlého nemOže sta t. 
A tak to aj bolo. Václav Talich 

prlstllpll k dirigentskému pultu, na 
ktorom vždy ležala kytička kvetov 
a obrátil sa poklonlt obecenstvu. 
Potom dobráckym pohl adom prebe
hol orchester. Z jeho osoby vy
žarovalo fluidum, ktoré naplňalo 
každého Is totou a radostným na
pät!m. 

Talich naštudoval všetko na 
skúškach , nič nepohechal náhode. 
Všetko bolo už zafixované a Ta 
lieh vlastne už len počúval a vy
chutnával hru orchestra, než diri
goval. Plne sa oddal zážitku z hud
by. On nepatril k dirigentom, kto
rl v momentálnej inšpirácii ešte 
na koncerte dotvára jú dielo, ktor{ 
na koncer te vybičujú orchester 
ešte k lepšiemu výkonu. On už 
len zbiera l ovocie poctivej pred
chádzajtlcej práce. Skromnými ges 
tami usmerňoval orchester a mo
deloval dielo, ktoré už bolo hoto
vým umeleckým artefaktom. A my 
sme hrali s nadšenlm, povznese
n! pocitom tvorivej umeleckej čin
nos ti. Bol to dobrý pocit odmeny 
za vykonantl úmornú prácu. Takto 
rástol Komorný orchester SF kaž
dým koncertom, ktoré sa stali uda
losťou pre verejnost. Ich povest 
sa r ý-chlo š!r lla a neraz na kon
certy Komorného orchestr a SF 
pricestova li Talichovl pr!vržencl 
až z Prahy. 

Ta lich budova l svoj repertoár 
velmi obozretne, úmerne možnos
tiam orchestra. Obsiahol širokO pa
letu štýlových obdobi od Bacha a 
Mozarta, cez romantikov až k s ú
časnej tvorbe, v ktorej významné 
miesto pa trilo slovenskej hudbe. 
Tak hned na prvom koncerte Ko· 
morného orchestra SF za zneli 
skladby A. Moyzesa, E. Suchoňa 
a J. Cikkera. úvod a záver koncer
tu tvorili diela V. Nováka, č!m Ta
lieh symbolizova l úzku sp!!tost na
šich dvoch národných kultúr. Tu 
treba prlpomenút, že Talicha oča
rili diela na šich popredných skla
daterov a nikdy nechýbali na jeho 
koncertoch či už s Komorným or
chestrom, alebo neskoršie so Sym
fon ickým orchestrom SF. Tallch s 
týmito orchestrami predviedol pre
dohru Jánošlkovl chlapci a sym
fonický pochod Za vlast a za mier 
od Alexandra Moyzesa, plesňový 
cyklus Nox e t solitudo a Sláčlko-

• • • Zaprášené rem1n1scenc1e 
Uplynulo už viac ako t ridsa( ro

k ov odvtedy, l!o bol maJster Ta
lieh medzi nami, na v~elil!o sa :ta
budlo, ostalo však ntekolko milých 
spomienok a prlhod, ktor~ by som 
rdd oživil: 

Druhý koncertný maJster prmel 
r az na ratfaJ~tu skfl~ku po prebde
leJ noel v povzneseneJ ndlade. 
Chtiac odvrdttf majstrovu pozor· 
nos(, nasadil st zelen~ okuliare a 
v~estranne sa snažil, aby to Ta
Uch nezbadal. MaJster hned videl, 
kolko bilo a naschvdl zal!al skfl
~at 2. časf SuchotfoveJ Sldčiko
veJ serenddy .s velkým huslouým 
sólom. Doty/J.ný sa v~ak dobre dr 
žal a maJster nemohol mat ž.{ad 
nych ndmtetok. Nevydržal. však a 
po skfl~ke sa ho pýtal, čo mu Je 
a prečo md zelen~ okuliare. Kon
certný maJster pohotovo odpove
dal, že ho bolia oči . Talich natf 
f i gliarsky pozrel a mnohovraune 

pouedal: " To pozndm, za ml qda 
mtfa tiež často bolievali ol!ll" 

Pred k oncer tom posielalo vede
nie SF pre maJstra zvyčaJne taxlk, 
nakolk o v tom l!ase SF ešte vlast
n~ auto nemal a. Raz sa stalo, že 
mladd flradnl l!ka zabudla na Wto 
svoJu povinnost. Cel ý dom, v kto· 
r om Taltch býval , bol hore nohami, 
l en maJster sedel pok oJne vo fra
ku v predizbe, tl~tac ostatných: 
"Netrdpte sa, bezo mtfa aJ tak ne· 
môžu začafl• Koncert zal!al s pol
llodinovým me~kanlm . 

Na zdJazdoch SF po Slovensku 
sa prof. Taltch vždy naJlepšie c l
tli v kruhu svoJho orchestra. Rdd 
sa zflčasttfoval na v~etkých výle
toch, spoločenských podujatiach i 
~portových hrdch poriadaných väč
šlmi i men~lmt skupinami kolek/l
vu. V Ko~lciach chodieval s na
ml dok onca na r yby, ktor~ sa pr i-

vú serenádu od Eugena Suchoňa, 
Spomienky a baletntl hudbu z ope· 
ry Juro jánoš!k od Jána Cikkera, 
Východoslovenskú predohru od De
zldera Kardoša, Symfonickú báseň 
Bud sláva národu od Františka 
Babuška a Slávnostnú predohru 
Es dur od Jána Levoslava Bellu. 
S naš imi poprednými skladatelml 
s pája l Tallcha srdečný a úprim· 
ný pr iatelský vzťah . Ve lmi sl Ich 
vážil , čo neraz aj verejne dal na· 
javo. 

Václav Talich sa viac ráz zúčast
nil aj na koncertných zájazdoch 
Komorného 1 Symfonického or· 
chestra SF (Trenčianske Teplice, 
Banská Bystr ica , Zvolen, Lučenec, 
Košice ). Na týchto zá jazdoch väč
šinou Ta llch uskutočnil s Komor
ným orchestrom aj rad výchovných 
koncertov pre školskú mládež. Ked 
sme odchádzali nn zájazd do blfz· 
keho okolia, Talich vždy odmietol 
osobné auto a Išiel s polu s nami 
v nepohodlných a utobusoch , takže 
sme sa c!tll l ako jedna rodina. Bo· 
ll to nezabudnutelné zážitky. Ta
lieh dir igoval výchovné koncerty 
aj v Bra tislave. Na nich uplatnil 
aj menšie skladby, ako napr iklad 
známy Air od J. S. Bacha alebo 
Ca jkovského Andante cantabile zo 
S l áčikového kvarte ta O dur. Ball 
to malé skvosty. Jeho výchovné 
koncerty sa stali výchovntml v 
tom najkrajšom s lova zmysle. VIe
me , že š~olská mládež t ažko po
sed! v kJude a zväčša považuje 
takéto podujatia za akús i zábavu 
alebo n utné zlo a podla toho sa 
aj chová. No, keď Talich vstúpil 
pred orchester a zazneli jeho prvé 
slová, žiaci spozorneli. Svojlm.ml· 
moriadnym rozprávačským talen
tom sl podmaniL každého z nich a 
dostavilo sa a ž čosi neuverltelné: 
v h radisku nastalo úplné ticho, až 
postupne sa stupňujOce nadšenie 
prepuklo nakon iec v búrlivý po
tlesk. Pritom sme hrali umelecky 
náročné skladby, vč(tane súčasnej 
slovenskej hudby. 

Zlal, vtedajšie zložité okolnos
ti a s nimi spo jené velké ťažkosti 
znemožntll Talichovl pokračovať v 
tak s rubne sa vyvfja jtlcej systema
tickej práci s Komorným orches· 
trom SF. Jeho vystúpenia s týmto 
orchestrom sa stávali s poradický
mL, li i to so sta rým repertoárom. 
Talich sa počas tretej svojej se
zóny v Bratislave venoval už prá
ct so Symfonickým orchestrom SF, 
a to s nemenšfm záujmom. Pres
nosť a precíznosť, zvuková k1·ása 
a Interpretačná dokonalosť boli 
pr!tomné l tu , kde našli uplatne
nie vefké s ymfonické die la . Néza
budnutelp ým zážitkom bol koncert 
z die l A. Dvotáka k 110. výročiu 
jeho narodenia. Osobitne preziera
vým bol výber n iektorých č!slel zo 
Slovanských tancov, ktoré pod Ta
liehovou taktovkou zažiarili v ne
v!danej kráse. úalej by som rád 
pripomenuL Talichove kreácie Bee
thovenovej Leonor y, jeho III. a 
najmä IX. symfóniu so Symfonic
kým orchestrom SF. 

Pôsoben ie Václava Talicha v SF 
trva lo Iba t ri roky, a to doslova 
v priekopnfckych, ba často ťaž
k ých podtnlenkach. Ale Talicha ni 
jaké tažkostl neodradil i. Tieto ro· 
ky sa zaptsali do análov SF zlatý
ml pfsmenaml a ostanú t rvalou 
spomienkou na zrod SF a osobit
nou kapitolou v jej existencii. Mno· 
hl z vtedajšfch členov orchestra 
SF už nie sú medzi nami , no ti, 
ktor! ešte ži jú a zažili roky Ta
lichovho pôsobenia v SF, s ťlctou 
a obdivom spom!najú ešte aj po 
vvše tridsia tich rokoch na túto ne
v~ednú dirigentskú osobnosť , sto
jacu pri zrode Slovenskej f!lhar- . 
mGnle a sú hrdf a š tastn!, že boli 
svedkami takejto významnej uda
lost i. 

Zasl61llt umelec 
TIBOR GASPAREK 

pravovali hned pr i vode, pravda, 
pr i nezbytnej fla~tičke dobr~ho 
slovensk~ho vlna. 

Majster Talich mal velmi rcid 
prlrorlu. Na prechó.dzky chodieval 
nafradšeJ sdm, hladiac dlM hodi
ny po horó.ch s vlastnými mymen
kaml. Jedn~mu kolegovi naplsal na 
svotu fotografiu dva a pol roka 
po svoJom odchode z Brat islavy: 

" ... ked budete so svoJimi det
mi krdčaf niekde tichom Karpó.t, 
zastavte sa u neJak~ho mocn~ho 
buka a povedzte mu, že t ichý pút 
nik' natf doposiaľ spomlna, hoci 
t empo Jeho chôdze u'!. značne po
lovilo .. . " 

MaJster bol u'l.dy v'elkým milou
nikom dobr~ho vlna. Slovensk:~ vl
no sl l!oskoro obľúbil a neraz ~ ~ 
pochvaľoval: ,;ru v Bratislave md 
te lep~tch l ekó.rov ako v Prahe. V 
Prahe m i dovolili vypil denne len 
dva deci vlna, tu mi dovol ia tr~, 
no ja si dó.m ~tyri". 

MIKULAS KRESÁK, 
zakladajúci a zaslúžilý člen Sf 



Môj učiteľ 
V á cla v Ta lieh 
Nechcem plsat odborný, al ebo 
vedecký článok, rád by som sl 
iba zaspornlnal , čl lepšte pove
dané, vyznal sa zo svojho vzta
hu k môjmu učttelovl Václa
vovi Tallchovl, pretože bol to 
práve on, čo ma naučll mat pri
stup k dielu, preniknúť k jeho 
podstate, čo ma n•aučll umelec
kej poctivosti, dlsclpl!ne, zod
povednosti, možnosti vzlietnuť 
k výškam, ale zároveň pokorne 
slúž!t dielu. Pre mňa bol há
dam viac než učlteJ - priam 
apoštol pravého umenia! Jeho 
verkosf spočívala nielen vo vf
fazstvách, ale .J v schopnosti 
pri jat prehru, z ktorej sa však 
vždy rodlla nová vOJa prejsť do 
dalšleho tvortvéh·o zápasu. Učil 
svojlrn prlkladorn dosahovať stá
Je lepšie výsledky, učl.l hladaf, 
nachádzať a vy..tváJ'af nové, 
n1kdy nezastaf, nezostaf na po
zfcll sterilných neornylnost1, 
učil •stále hr•adlef vyššie, nezná
ša( priemernosť. Bol dirigentom 
s obrovskou zvukovou predsta
vivosťou, dokonadýrn sluchom a 
citom pre farbu nástroja, umel
com všestranného kultúrneho 
roz hradu, človekom s nadlud
skou usil ovnosťou, húževnatos
ťou ra pracovnou dl set plfnou, ale 
l s lrnponujúcou odvahou a ne
s miernym úsil!m pracovať na 
svo jom talente - l s každým, 
kto vedia neho chcel robiť "mu
zikants ký kumš-t". 

VÄCLAV TALICH 
AKO DIRIGENT 

Bol výborným huslistom a z 
tohto postu rn&l v orchestri 
možnost počúvať, vnlmaf, pozo
rovaf. Rozhodnutie sta t sa di
rigentom vyvolalo v ňom oča
renie z práce Arthura Ni.k.ischa 
v Ber.Jins.kej fllha·rrnónll. Pôsob
nost dlrigenrta, a to každého, je 
dvojs merná. Vpredu má orches
ter, vzadu počúvajúce obecen
stvo. Len k.ed odozva z oboch 
strán smeruje k úpJnej jedno
te, Jen vtedy je dosiahnutý naj
vyšši bod pri 1.Jmočenl posol
s tva diela. Takto chápal dlrl
genrtovu pôsobnost a 1 Tallch, 
takto h o videli všetci orches
trálni hráč i a takto vedel pO
sobU i na obecenstvo. Pravda, 
učil sa <Od Niklscha, no jeho 
tallchovská energia, ctelavedo
rnosf a pracovitosť sa opierali 
o hlbokú, do '.'nútra diela pre
mkajúcu hudobnosť , zvukovú 
predstavivosť a zmysel pre sym. 
bióZ'u poriadku a dlsclpllJlY s 
verk()lepou fantáziou. Toto všet
ko spoluvytváralo jeho celkový 
charakter, jeho osobnost umel
ca nielen reprodukčného, a le 
sku1očne tvorivého v zmysle 
dornýšranla, dotvárania a usku
toči\ovanla zámeru autora. Diri
gentskými vzormi mu boli Fe
lix Mendelssohn-Bartholdy, Gus
tav Mahler, Arthur' Niklsch a 
Karel Kova~ovtc. 

Jeho základ, jeho s tud11u čis
tej vody pre reprodukčného u
melca, jeho umelecké krédo 
však stelesi\ovalo Ces ké kvarte
to. Práve spOsob a postupy k 
pochopeniu umeleckého diela 
členmi Ces kého kvarteta, s tali 
sa zákl adnými bodmi celej Ta
llcho vej práce v orch estri. Tu 
spoznal l Josefa Suka, svojho 
nes koršieho naj bližš ieho prla te
la. A práve Sukovo Zránf po
znamenliva Talichov život a je
ho umeleckú prácu v Ceske j 
filha rmónii. Na základe p.redve
denia tohto diela - a le i pred
chádzajúcich konce rtov - s tal 
sa dirigen tom Ceskej [i!harm6-
nie a týmto dielom sa roku 
1954 s Ceskou filh armón iou aj 
rozlúči l. 

To hlavné, čo Tallch n a Ccs
kom kvarterte najviac obdivoval 
a z čoho predovšetkým vychá
dzal, bol .jeho senzltfvny repro
dukčný štýl. Ten jedinečný re
produkčný štýl, kt orý sa vy
k'ryštalizoval v prostredi ko
morného súboru z Individuál
nych interpretačných metód šty
roch vyn1kajúcich sólistov. Bol 
očarený tým, ako n evšedné vý
kony mimoriadnych sólistov tu 
boli podriadené jednote zvuko
vého pre javu. Ana1oglcky pre
nášal tento štýl l do velkého 
orchestr.a . Takto dosiahol re
produkčnú univerzalitu, ktorá 
spočfvala v dokonalej realizá-
cii pa:l'tltúry Intonácie, 
rytmu, dynamiky, plastlckostl, 

frázovania atd., spájajúc to 
všetko s úpJn.e presoou pred
stavou do výstavby celku. Zvu
kovosť Ceského kvarteta mu bo
la východiskom l pri práci s 
velkýrn orchest·rorn -a ]>reto slá
čikovú skupinu povaožoval za 
hlavného nos1teJa symfonické
ho zvuku. 

Studovaf dielo s 
Tallchorn nebolo 
Iahké. Ak TaUch 
niečo orchestru 
slubova.I, tak pre
dovšetkým neko
nečnú prácu. Do
kázal vy.pestovat u 
členov orchestra 
vedomie potreby 
skúšať v orchestri 
ako jednu zo zákiadných zlo
žiek rastu orchestra. Toto vy
pestované vedomie sa stalo na
pokon mravným )adrom ume
leckej l morálnej úrovne Cas
kej fllharrnOnle. A tak, ako ve
del stavať ~nterpretáclu dléla 
od najmenšieho detailu, tak Isto 
vedel trpezUro pracovať s kaž
dým jedným členom orchestra, 
so skupinami, s celým orches
trom. Nikdy nelámal pal1cu 
nad sLabšfm hráčom, pre Tal1-
cha bolo dOležité, že niekto 
chce a má predpoklady. Ale ve
del sa primerane vyporiadať s 
tými, ktor! prejaviJI Jahostaj
nost. Neznáša.) diletantizmus, 
povrchnosť, snahu po lacnom 
efekte. Ak ztsUI, že nie všade 
mOže uplatniť štýl Ceského 
kvanteta, pr.aooval lntem:lvnej
šle predovšetkým na sebe. Sťí
stredll vtac p07,omost1 najmll 
na dokonalé prepracovanie 
ry.trnlckého detailu . Ak tvrdo 
pracoval na sebe, prenášal Uito 
prácu a nároky 1 na každého 
člena orchestra. No strácal zá
ujem pracovať ak cftil, ~e má 
pred sebou ·typy pohodlných čl 
Iahast.ll.Jných hráčov. 

Jeno dlrtgent·s ká technika bo
la prostá a krásna. Pri koncer
te, ked všet'ko bolo vopred sta
rostUvo naštudované, dirigoval 
tak, &koby orchester Iba dopre
vádzal, a koby h o hladil. V po
hyboch bol priam vznešený -
vyžarovala z nich dôstojnost s 
apolónskou krásou. Casta havo
r tl, ~e nepozná reprfzy. Každé 
nové predvedenie dlel·a bolo v 
jeho prfpade vlastne premiérou. 
Tallch nikdy nepripravoval len 
koncerty, ale vždy pristupoval 
k štt1dlu diela ako pedagóg, 
ktorému zá·l~l na tom, aby vý
sledok práce nebol dočasný, ale 
aby spoluvytváral charakter a 
štý-l orchestr a ra.z prevždy. Pri 
uplatňovan! tohto pedagogické
ho hladiska sa stávalo, že nie
kto ré diela v sezóne č'nsto opa
k'Ova l. Je samozrejmé, že to 
bolo v prospech orchestra l die
la samotného. 

Pravda, jeho pracovitosť ria
dila jeho otižtadost. Tá pri.ná
ležl každému verkému umelco
vi. Spojenie pracovLtosti a eu
žiadosti je u umelc a nielen rno2:
né, ale l potrebné. ,.Bez fana
tizmu t o tnejde" - h ovoril nám 
často. Ze bol niekedy nespra
vodUvý? Iste, .ale ešrte sa n e
narodil veJ•ký d!J'tgent, ktorý by 
niečo dosiahol zhovievavosťou 
tak k sebe, ak-o l k Iným. Vy
chovávať -orchester vždy v ru
kavičkách sa nedá. Stále spájal 
umeleckú osobnos t s mravným 
pojmom. Pestoval pra-covnú mo
rálku tým, že vysvetJ.oval, ako 
sl každý jednotlivec zfskava 
právo na ~Ivot kvalitou svojej 
práce, svo}ho výkonu. Všetko 
jeho konanie smerova.J-o k ume
leckým čiillOm. No vedel orches
ter aj pochvál1f, vedel k n ema 
prehovoriť z .duše, zápalisto, bol 
trt bťínorn, k.torý prlt1ahol k se
be ·a k svojlrn umeleckým zá
merom každého. Povzbudzoval 
a ustavične nabádal k poctivej 
a trpezUve j umeleckej práci. 
Sám o tom hov'orl: "Umenie 
nepoznd deflnlttvne dosiahnu
té témy. KaždO Jednotlivý vo
kon Je pravdou Iba dotyčného 
okamžiku, pretože pre!litd skú
senost onoho okamžiku ment už 
podstatne pôvodné predpokla
dy, z ktorOch . vOkon vyrdstot 
Um'eleckO rast Je radom skutoč
nfích omylov a hladant, · ktoré 
Je tak dlhé, ako život umelca. 
Ak chce niekto namiesto tohto 
plynulého nachddzanla a strd
canla postavU zdsadu nemenné
ho paragrafu, tak len dokazute, 

Profesor V6clav Talich so svojim oblibeným 
· llako• Ladlllavom Slov6kom na bratislavskej ata· 
Diel pri z6jazde SF do Koilc (leto 1952). 

Sn!rnk·a: -a rchfv nár. umelca prof. L. Slováka 

!le mu Je prlnctp umenia típlne 
cudzt ... 

•.. Pomer reprodukčného u
melca k umeleckému dielu te 
ve/JnO, nekonečnO, pretože kp!l
dé skutočne velké dielo Je zne
pokottvOm otdzntkom, ktorO 
nds vyzOva k odpovedi dnes, 
v/Jera, zattra, v mladosti, v zre
losti t v starobe. VyzOva nds, 
ako vyzOval na!lch predchod
cov, ako at tOch, ktort prtdu po 
nds. Zmocl'luteme sa umelecké
ho diela stdle znovu, pretože 
to, /Joho sme deflnlttvne dosiah
li, nte Je métou deflnittvnt?u, 
ale Iba Jednou z prte/Jok neko
ne/Jného rebrtka, po ktorom md
me stúpať ... 

Vedel, že zárukou úspechu je 
len a len poctivá práca. 

VACLAV TALICH 
A SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

Ak chcem prejsť ku kapitole 
Tal1ch a Slovenská filharmónia, 
nemôžem sa nezastaviť pri Cas
korn komornom orchestri. V ča
se, keď nemohol v Prahe dlrl
govat, zgrupoval okolo seba 
mladých najtalentovane]šfch 
poslucháčov konzervatória a 
pracoval s nimi. Bola to nová, 
celkom osobitá kapitola českej 
hudby, kedy mlad! sa nepoze
rall do minulosti, ale vedeli, že 
Im patri budúcnost. Bola to pre 
každého z nich vysoká škola 
umeleckej morálky, pretože pre 
členstvo v Ceskorn komornom 
orchestri platili zásady úplnej 
dobrovolnosti, pracovnej a 
hmotnej obetavosti a maximál
nej umeleckej zodpovednosti 
každého jednotlivca. Tallch u
platňoval v CKO priam mikro
skopický spOsob práce a CKO 
sa stal TaUchovou najväčšou 
láskou v starobe. 

Podobne pracoval Tallch i v 
Slovens kej filharmónii. Pravda, 
tu už nebolo potreby hmotnej 
obetavosti, pretože po februlirl 
1948 sa vytvoril velký priestor 
pre kultúrny rozvoj nášho ná
roda. 

V Slovenskej filharmónii za
čal pracovať s komorným or
chestrom. Pokračoval vlastne v 
práci začatej v Ceskorn komor
nom orchestri, pretože takýto 
súbor, zostava komorného sil
boru, reprezentovala . pre Tall 
cha vrcholnt1 formu orchestrá l
neho reprodukčného umenia a 
hlavne možnos t uplatnenia pe
dagogických. schopnosti. 

Boli to nádherné dni pracov
ného napätia. Mladosť členov 
komorného orchestra spolu s 
Tallchovýrn géniom vytvárali 
pevný a spolahllvý základ pre 
vývoj Slovenskej filharmónie. 
Na jdôležitejšou lllohou bolo vy
pestovanie mravného stimulu 
pre spoločné š túdium, pre ve
domie potreby individuálnej pl'f
pravy každého člena orchestra 
a nakoniec ku kolekUvnernu 
prejavu. 

VÄCLAV TALICH 
AKO UCITEI!. 

Vlastne by som mohol pokra
čovať vo vyzdvihovaní Tallcho
vých schopnost! l v tejto kapi
tole. Bol dirigent, pedagóg, vše
stranná osobnost ... V liste De
ziderovi Kardošovi, vtedajšiemu 
rladltelovl Slovenskej filharmó
nie, pfše aj o mladej dirigent
skej generáci): " .. . Predov!et
kOm tu Ide o vOchovu dtrtgent
skOch kddrov. Nesta/Jt na to bo· 
horovnd poztcta povznesenostl, 
zdanlivo krtttckd, ale v skuto/J
nostl nekrltlckd, ale je treba s 
otcovskou ldskavostou sledovať 
a da( možnost prakticky sa u
platni( každému Vd!lnemu j)O· 
kusu dorastaJúctch dirigentov. 

Oni musia mat prfle!lttosf, aby 
na svatom ndstrojl, t. J. na or
chestri, mohli ukdzaf svoje 
schopnosti t svote nedostat
ky . . . A domyslite len, /Jo by 
tu mohlo vzniknú( nové a krds
ne, keby sa v takomto vzdjom
nom súdružskom ústlf združilo 
neskúsené nadanle dirigentské
ho /Jakatela, so skúsenosťou fil
harmonikov . . . Novtz doba st 
vynucute nové rte§ente. Nesmie
me sedte( v kresle s dôstoJnos
ťou ,dvornOch radcov', nesmie
me sl zlah/Jovaf život kritickou 
odmletavosfou, ale . . . pustme 
sa odvd!lne do stavby nového 
!ltvota, s pevnOm odhodlanlm 
kriticky hodnoti( vykonanú prd
c-u a mužne sa postavi( proti 
apriórnemu krlttctzmu, ktorý 
chce udustf v§etko, /Jo Je ne
zvyklé". 

Okrem nás - poslucháčov 
VSMU, chodilo na jeho pred
nášky viacero dirigentov, vlast
ne mohol na ne chodU každ ý, 
kto len trocha sa chcel od ne
ho dačo naučlf, čl už to bol F. 
Babušek , T. Andrašovan a dal
šf. Pri štQdlu partltt1ry vycl_lá
dzal v prvom rade zo sláčikov. 
Modeloval a stvárňoval Ich po
dla svoje j zvukovej predstavy, 
pričom dOraz kládol na zvýraz
n enie melódie (spomeniem na
priklad Il. časf Suchoňovej Slá
čikovej serenády, Clkkerove 
Spomienky, Babuškovo Prelú
dium pre sláčikový orches ter) . 
Výrazové nuansy a finesy slá 
čikov prenášal na drevené qy
chové nástroje a Ich rytmickú 
presnosť spätne na sláčiky. 
Vlastnosti oboch skupin prená
šal potom na plechové dycho
vé nástroje, vyvracajllc pritom 
všetky predsudky o Ich ťažko
pádnosti vyzdvlhnutfm Ich fa
rebných a náladových možnosti. 
Napokon sa zameral na zvýše
nie britkosti a výrazovej ostros
ti blclch nástrojov a nakoniec 
vynakladal maximálne úsilie o 
dosiahnutie správnej rovnovahy 
medzi všetkými nástrojovým! 
skupinami. Nám však nechával 
t1plnú volnosf v tom, kto ako 
začne a bude pokračovať v štú
diu partltt1ry. Musfrn však po
vedať, že ja osobne som sa n a
učil d aleko viac na jeho skt1š
kach a pri spoločných rozhovo
roch o hudbe. Mal rád ,.zvP.da
vosť" , ba l ,.opozfclu"; vtedy sa 
neraz rozvášnil, presviedčal , ar
gumentoval, žia rli svätým oh
ňom . . . Casto kládol väčši dO
raz na morálne vlastnosti, než 
na čistý stupeň hráčskej aleiJo 
dirigentskej vyspelosti. Nechcel 
z nás rnaf epigónov. Vedel pod
porU nadania, ktoré u každého 
rozvfjal zvlášť. Modeloval v 
každom svojom žiakovi predo
všetkým jeho osobnost. Pamä
tám sa - ked som prišiel k 
Jevgenijovi Mravlnskérnu s Ta
liehovým odporúčajt1clrn listom 
- ako sa ma tento verký diri
gent spytoval, čo sa chcem od 
neho naučlf, ked som Tallchov 
žiak! Sám sa počlta medzi je
ho žiakov a prtpornlna, ako sa 
učil od Tallcha jeho umeniu 
zvukového modelovania die la , 
priam reholnej vnútornej dls 
clpllne, spornfnal, ako Tallcho
vt nikdy nestačilo len výborné 
ovtá<Janle nástroja, a le ako žia
dal široké rozvinutie celej osou
nosti u každého člena orches
tra, ako chcel vychovať z kaž
dého nielen s kvelého muzikan
ta, a le predovšetký)ll dokonalé
ho hudobnlka. 

Zostal pre nás navždy svet
lým vzorom, geniálnym učlte
Jom, skutočným apoštolom pra
vého umenia. 

N6rodnf nmelec 
LADISLAV SLOV AK 

ALEXANDER MOYZES: SYMFO
NIA i!. 1 D DUR, op. 4, V JE
SENI, cyklus pleanl op. 56, 
na slová Jána Kostru 

Magdal6na Blahnilakov6 - sop
rán. Symfonickf orchester Ca. 
rozhlaan v BraH11Iave diriguje 
nár. umelec Ladislav SlovAk. 
OPUS 1982 Stereo 9110-1290 

Moyzesova Symfónia č. l , 
op. 4 je jedným z na jzávažnej
šfch raných dokumentov slo
venskej syrnfonic~ej tvorby, o 
vybudovanie ktorej s a Moyzes 
zaslúžil svojOu vyše polstoroč
nou sklada.telskou čl:nnosfou, 
ako prlekopnlk s lovenskej hu
dobnej moderny. Dielo bolo na
plsané už v r oku 1928 a zazne
lo rok po jeho vzniku pod tak
tovkou OskaiiB Nedbala. Autor 
prepracoval túto symfóniu v ro
ku 1936; v tetto pod,obe ju u
viedol Kornel Schimpl. 

Nová kvalita, ktorú dosahuje 
slovenská hudba v tridsiatych 
rokoch predstavuje syntézu, 
ktorá ferpá svoje určujtlce prv
ky z rôznych ~rledlel , ku kto
rý>rn patri slo venský hudobný 
folklór, kornpozlčná .tf'adlci·a eu
rópskej hudby, a·ko l novodobé 
tvorivé umelecké podnety, pra
meniace z aktuálneho stavu sve
tóvej umeleckej orientácie, z 
objaV>ných ~!nov postlmpresto
nisti.cke j hudobnej moderny. 

Hlavný ·akcent t oh to vývojo
vého vyvrcholen ia nemôžeme 
však hJ.adaf len v stlčte jednot
livých podmieňujúcich súčasti, 

ale práve vo vyššie naznačenej 
syntéze, k-torá umocňuje jednot
livé parametre k stupňov-anému 
celistvému účinku. Hlavným 
zna kom slovenskej hudobnej 
moderny je práve dosiahnutý 
vyvýšený post, suverenita , kto
rá dokáz&1a -su blimovaf hetero
génne Impulzy a vytvorit z n ich 
nadradený, vnútorne jednotný 
umelecký celok, z.apadajt1cl do 
akutálneho prťídu svetovej tvor
by d'Oslahnutlrn :najnáročnejšej 
výšky umelecke j pretencle. No
vodobá aktuálnosť s lovenskej 
hudobnej moderny s1 pritom 
dokázala profilovať svoju ná
rodnú svojráznosť a pozdvihnúť 
regionálnosť na úrove11 vnútor
ne diferencovaného, akostn e 
vyhraneného prejavu národnej 
a zárove11 svetovej tvorby. 

Hodn otným dokumentom, ba 
protortypom tejto tektonlcko
skladobnej .horneostázle je prá
ve Moyzesova L symfónia so 
svojim vyspelým symfonizmom, 
svojou dozretou podobou, v kto
re ! sa exponujú a rozvija jú u
š racMilé tematick o-rnottvlcké 
tvary, v znamen! ktorých sa 
odohráva evolúcia a Ich vzá
jomná konfi'ontácta. Hudba 
prebieha prHom ako nepreru
šovaný prúd, ožlvovaný stále 
novými a novými stván1ovacl
ml, 8Jko aj kontrastnými zásah 
mi bez s tOp s tagnácie; drama
tické vyvrcholenia sa formujú 
organicky z predchádza-júcej 
s ituácie bez abruptlvnostl a 
hektlky. 

Cyklus V jeseni, ()p. 56 na 
slová Jána Kos tru preds tavuje 
autora na úrovni, ku ktore j do
spel •PO upty.nutf vyše tridsať
ročného výVO>j a , vlastJnej tvori
vej činnosti od vzniku L sym
fónie. Plesn e, kt.oré vytvoril v 
roku 1960, dokumentu jú vys pe
losť , prejavujťícu sa v citlivom 
hudobnom prebásnenf poetické
ho tex tu a v majstrovstve, v 
ktorom nará.ba so spevným hla
som. Na.priek ko.mornostl or
chest.rá lneho pozadia sú plesne 
konclipované profJ.Iovanýrn sym
fonickým rnyslenfrn . Hlas a or
chester vytvárajú navzá jom sa 
doph1ujtlce zložky a podrnle•1u
lú práve v Ich sebestačnosti u 
zlo~l>te j zosúladenostl organic
ký celok ušrachtilej a intlmne j 
lyriky, umocňujúcej básnickú 
predlohu. 

' Interpretácia diel na tej to 
nahrávke podáva skladby s ver
kým porozurnenlrn .a nadhľa
dom. Týka sa to a j sólistky 
Magdalény Blahuštakovej, kto 
rá sa dokázala hlboko vcltlf do 
sveta Moyzesovh o diela a podať 
ho .ako reflektovanie v.la-stného 
zážitku, čim stupJ1uje vo ver
ke j miere prlfažlivosf tohto vý
znamného diela. Dirigent núr. 
umelec Ladt·slav Slovák vysti
hol 'okrem spomlnaného suve
rénneho nadhladu na.jmarkant
nejšle !!rty k ompozfcll, predo
všetkým koncepčnt1 jednotu, vý. 
razovt1 stmelenosť a vnútornú 
skladobnú súst-redenosť. Vyda
rená nahrávka garantuje l po 
stránke zvukovo-reŽit jnej a tech
nickej Inšpirujúci pr fjern a zá
žitok z ·hudby. 

. JÄN ALBRECHT 



NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ 
mal začat všetko od začiatku. Tak sa 
stalo, že SOOJ\ spieval Istý čas basové 
tUGhy a st\ča·sne sl pripravoval barytóno
vý repertoár. Isteže, pre hlas to nebolQ 
práve najvhodnejšie, ale ak som nechcel 
stratiť k.ant~J,k•t s operným sverom, mu
sel som podstúpiť aj tClto obet. 

Juana Ponsa, 36-ročného lpaoielskeho barytonis
tu, mol oo zaradiť do skupiny stčasofch predsta
Yiterov l panielskej speváckej l koly, ktord repre
s entujt také mená ako Placido Domingo, José Car
reras, Montserrat · Caballéová, Alfredo Kraus, Te
resa Berganzová, Giacomo AITagal a Jol. Sttldlu 
spevu sa začal venovať v dvadsiatich ltyroch 
rokoch, dovtedy pracoval ako robotnlk v toYárni 
na obuv. Je absolventnm barcelónskeho konzerva
tória. V mlláu ke j La Scale sa po prvf raz pred
s tavil v roku 1980, a to v titulnej tlohe Verdiho 
Fa lstaffa a hned v:a:ápätl ako Touio v Leonvacallo
vfcb Komedlaotocb v rél li · Fraoca ZeffireiUho. 
.V tohtoročnej sezóne 1982-83 sa zno•u vrátil na 
javisko s lávneho divadla ako Gianni Scbiccbi. S ra
dosťou som vyulila jeho ochotu porozprávať sa 
a predstaviť ho československej hudobnej verej
nosti. 

Spievali ste v sarsuelácb aj ako oper
nt spevák? 

- Nie. Za·rzuela je velmi nár-očný, hu
oobno-dlvadelný útvar, v ktorom sa strie
da hovQrené slovo so splevaným. je ver
ml pekná, ale vyžaduje nielen výborného 
speváka, ale aj vynlkajClceho činGherca. 

Ako to, le v posledntcb rokoch na 
operntcb sc4inach domlnuj4 lpaolelskl 
opernl 1pev6ci? 

- Na t·Clto otázku ml je velmi ta~ko 
odpovedať, hoci ml ju často kladt\. Há
dam iba rtofko, že •po ére ta-lianskych 
operných spevákov domlnuj(l teraz spe
váci zo Spanielska, rto však neznamená, 
že by neexistovali vynlkajClcl speváci aj 
v. Iných kra jinách v.rátane Ceskosloven
ska. 

S aktmi ťalkosfami sa stretA•a mladt 
začlnaj4ci umelec-spev6k vo nlej vlas
ti? 

Barytonista JUAN PONS - je vera nadaných spevákov, ktorl 
sa však ťažko presadzujCl. Ja som mal 
skutočne štastie, ale aj vera dobrej vO
le, usilovnosti a skr.omnostt. Treba sa 
prlspOsoblf, pri.jať pont\kané možnosti 1 
keď sa niekedy nezda jú byt ideálne. Pre
dovšetkým však t reba byt na scéne, le
bo operným spevákom sa nestaneme na 
konzervatóriu, a.le len v praxi, na oper
n9ch scénach. 

Prvf raz s te sa predstavili v milán
skej La Scale v roku 1980 pri prlleli
tosti otvoreuia novej opernej sezóny, a · 
to v tlohe Falstaffa. Co pre vás ako 
speváka znamenalo s tretnutie s tfmto ·di-
vadlom? , 

- Myslim, že je túžbou všetk9c h oper
n9ch spevák-ov spieva ť v tomto s lávnom 
divadle. Bola to aj moja túžba, ale n e
veril som, že by sn mohla tak skoro 
spln!t. Už samotné meno La Scala vzbu
dzuje v č loveku rešpekt, t9m skôr, že 
Išlo o otvMacle preds tavenie a operu 
Verdiho. Mal som rôzne pocity. Strach, 
nl~ a j radost, že som sa dosta l až sem. 

Talianska tlač vysoko hodnotila valu 
interpretáciu. tejto postavy, dokonca v6s 
porovoévala s Mar ia nom StabUe, legen
dárnym preds tavitelom Falstaffa pod 
taktovkou Ar tura Toscauiuiho. ·Bola to 
zlisluha va iie j práce, a lebo spolupráce 
s dirigentom a režisérom? 

- Predovšetkým umeleckého vedúceh o 
Scaly, majstra Slcillanlho, kltorý mal dô-· 
veru vo mňa a navrhol ma du obsadenia 
tejto opery, ďalej som mal možnost pra
covať s takým v9znamným režisérom ako 
je Giorgio Strehler, od ktorého som sa 
vera naučil , za čo som mu nesmier ne 
vďačn9. No a ten zos tato k - to je há
dam moja zásluha. 

Zdá sa, že ste predurčenf interpreto
val' v Scale pos tavy určitého charakteru, 
na jskôr Falstaff, potom Touio a teraz 
Gianni Schicchi. Sú to postavy, ktorlí vy
ža du jú určité umelecké skúsenos ti a kto
ré nemusia byť u mladého s peváka pra
vidlom .. . 

- Ano, a to mi práve rob! radost. Aj 
v k r itike som sa dočltal, že konečne po
ču li "mladého" Giann iho Schicchiho. Tie
to postavy s pieva jú vHčšinou spevác i, 
.ktor! majú už niekol ko r.okov kariéry 

za sebou, čiže zrelf umelci. ja ak-o ba
rytonista •pôsob!m štyri r.oky, pred·tým 
som spieval basové ťílohy. 

Vala cesta k speváckej kariére ne
bola jednoduchá •• • 

- SkOr naopak, zložitá. Pochádzam z 
mestečka, ktoré má asi 15 000 obyvate
rov a n emá ani operné divadlo. Do svo
jich dvadsiatich štyroch rokOIV som o 
opere ani nepočul. Ochotn!cky sme uvá
d2all zarzuely. P.r acova l som akQ robot
nik a o inej možnost! ·uplatnenia som 
ani nerozmýšfa:l. Raz som sa zúča·stnU 
na zájazde ná šho speváckeho zbor.u, kde 
som účink.oval ak-o sólista, do Barcelony.· 
Tam ma počuJ.! nleku llú odborn!cl a r a-

. dill ml začat študovať spev. Bolo ťažké 
rozhodnúť sa . Zanechať Is té miesto a dať 
sa na niečo nové, Č·O som ani nepoznal. 
Nakoniec som pr ija l miestu zboristu v 
opere a začal študovať s pev na barce
lonskom konzervatóriu. Bol o to v roku 
1970 a zač·al som úplne od základov -
dovtedy som n epoznal ani noty! 

Spomlnall ste, l e valu spevácku drá
hu ste zai!ali ako basista ... 

- Hneď .na zač iatku mojej ka riéry 
som mal prUežitos t spievať s význam
nými spevákmi, a tak sa sta lo, že po 
predstaven iach Aidy, v ktor ých som s po
luúčinkoval s Mon'lserrat Caballéovou, 
ml táto na ša v9zl1tlmná speváčka r az po
veda la, že by ma chcela počuť spievať 
niektorú .z bar y.tónov9ch · árU. Vybrala 
pre mňa áriu Ger monrta z Travlaty. Od
s pt.eva l rom ju a vtedy rozhodným hla
som prehlásila, že vždy mala dojem, že 
som ba.rytcmist.a, a že teraz je o tom pre
svedčená. P<oveda.Ja ml, že ak chcem uro
b!t n aozaj karié.ru, mus!m začat spievať 
barytónové úloh y. Pre mňa to bol h roz
ný okamžik. P.ráve -som sa začal presa
dzova ť v r epertoá ri basistov a teraz som 

Radi by ste niekedy iDterpratovaU bud
bu Smetanu, Dvof6ka, alebo Jaúi!ka? 

- Hudba slovanských skla.datefov sa 
ml velmi páči, napriklad mám velmi rád 
Musorgského operu Boris Godunov. Mys
Hm sl však, že ja osobne by som nebol 
dobrým interpretom ·te j-to hudby. Velkým 
problémo m by tu bola pre mňa hlavne 
jazyková s tránka. 

Predstavili by ste sa radi ako spn6k 
aj i!eskoslovenskému publiku? 

- Skutočne velmi rád. Zauj!malo by 
ma poa:nat váš hudobný život. 

Ak6 ú val e pracovné plány pre naj
blilllu budtcnoať? 

- Po predsta•venlach v Soale odchá
dzam do Pa r!ža, kde spievam v Kome
diantoch, v Madride budem účinkovať 
vo Falstaffovi a v Travta t e, v Hannoveri 
v Donovi Caruosovi, v Mn!c hove v Toske, 
v Barcelone v Simonovi Boccanegrovl, v 
Hamburgu v Otellovl. 

Máte do bud6cnosti dajaké mimoriad
ne prianie ako umelec a človek? 

- Ako umelec by som chcel stvárniť 
ešte vera zauj!mav9ch operných postáv 
a spievať v t.ak9ch divadlách ako je La 
Scala, kde som našiel vera poc.hopenla 
zo strany vedenia diva dla, kolegov a 
technickéh·o personálu. Ak·o čluvek by 
som rád všade na svete n.achá·dzal dob
rých prlatefov, správne medzUudské 
vzťahy a v elmi by som sl želal zotrvá
vať v k-ruhu mojej •l'Odiny - man~elky 
a našich š tyroch det!, čo ml však zatial 
pracovné povinnosti neumožňujú. 

ANNA PODOLSKA 

K osemdesiatke J. A. Mravinského 

Sn!mk a: APN 

Málok to ré dirigentské meno vzbudzuje taký rešpekt a úctu 
ako meno Jevgen1ja Alexandroviča M r a v in s k é h o (nar. 
4. VI. 1903 ). teho d.etstvo, mladosť i c~vživotné . umelecké 
pôsobenie je neoddeliterne s päté s k ultúrnym a umeleckým 
živof'c'm rodného Leningradu. Hoci vyrasta l v h udobnom pr.o
stred!, po ukončen! základnej školy smer.ovall jeho kroky na 
P.rfrodovedeckú fakultu Leningrads kej univerzity. Láska k di
vadlu, >B•le aj nutnosť z!skaf pot.rebné finančné prostriedky, 
ho priviedla do zboru komparzistov Marlinského divadla, kde 
ma l možnost · počuť celú plejádu slávn ych ruských i zahranlč
n9ch s pevákov a dirigentov. Vážnym krokom na cest e k hud
be bola Mravinského činnosť akQ k·lavlrls tu v choreogra fie
kom učHištf. Konečne v l'oku 1924 prlchád.za na lel1!tn.gradské 
kQnzer.vatórlum. Tu začne študovať n ajpl'V kompoz!ciu, no o t ri 
r oky neskOr prechádza na dirigent·ský odbor, kde spočiatku je 
žiakom N. Malka, potom A. Gauka. 

Prvé samosta tné dirigentské vystúpenia začal Mravinskl j za 
pultom amatérskeho symfon ického orchestra, no čoskoro sa 
s táva dirigent om Divadla o pery a baletu S. M. Kirova . Tu v ro
koch 1931-38 pôsob! predovšetk9m a•ko baletn ý dirigent a upo
zo·rnl na seba ako p~noruhodn9 Interpret Cajkovskéh o parti
túr. 

Rozhodujúci obra t v Mr.avinského blog.rafli znamenala účast 
na Všezväzovej dirigent skej súťaži v r.oku 1938, na ktore j za 
interpretá ciu Sostakovlčovej 5. symfónie z!sk,a l Pl'Vú cenu. 
Vzápät! je Mravlnskl j menovan ý hlavným dirigentom symfo
nického orchestra Leningradskej filha!'mónle. Od tohto okami
hu bola žlvatná 1 umelecká cesta Mrav-inského s pätá na jpev
nejš!m putom s týmto orchest.rom slávnych r uských interpre
ta~ných trad!cH. Až na niek-ofko pohostinných dl.rlgentských 
vystúpen! v zahranič! a s Inými soviet<skyml orchest11amt, ve
noval tentv v-elký ma js ter taktovky a pedagóg celú svoju 
energiu , um a n evšedné pedagog.tcké schopnosti tomu,to je
dinému orchestru. V tam spoč!vajú 'B j ta jomstvá jeh-o legen
dárnej osobruostl, sk·velých výkonov Leningradske j fll.harmónie. 
Sostak·ovlč , keď n eskôr spom!nal na prvé stretnutie s Mra
vlnským p r i pr!ležltosti IIIBštudovan la jeho 5. symfónie hovorU, 
že spočiatku nevedel Mravlnského práci pr!st na chuť. Zdalo 
sa mu, že jeh•o ·práca na detailoch je t rošku prehnaná a zby
točná. Ale až v poslednej študijnej fá ze, keď Mra vinskl j bu
doval celok sa ukázalo - kon!ítarov·al skladater uzrua.nllvo -
že t o bola vtedy 1 neskOr jeho cesta od dokona lého detailu 
k dokonalému celku. S uplatňova.n!m tohto prlnc!pu pracoval 
Mravinskij na každom diele, na každej part.Uúre, takto zdo
ko naroval a j interpretačné majs tnovstvo Leningradskej fl.Ihaa-
mónle. SkvaUtňoval n ielen technické schopnosti, ale rozširova l 
aj r eper.toá.r, v ~t.orom nemohli ch9bať dokonale zYládnuté zá
kladné diela symf.onlckej lltera tClry 18. a 19. storočia, osobitne 
Beethoven, Ber lloz, Wagner, Brahms, Bruckner, Mahler, z rus
kej kla siky Cajk·ovsklj, Gllnka, Borodln, GJa.zunov, Ljadov 
a zo soviet skej hudby predovšetkým Prokofiev a Sostakovlč. 
Osobitne bUzky vzťah mal Mravlnsklj k tvorbe D. Sostak-o'Viča, 
premiérova! jeh o 5., 6., 8. (veruoYanú Mravinskému), 9. 1 10. 
s ymfóniu, ako 1 oratórium P-ieseň o lesoch. 

Po dmh ej svet ovej vojne podn1kQJ Mravlns.kij so svojim or 
chest.rom, l ako hosťu j úci dirigent , nle~ofko tu~ po Európe 
l USA. Nlekolkokrá·t sme ho mali možnost vidiet a počuť na 
Pražskej jari 1 v Bratislave. Záži:tky z tých to stretnut! s l kaž
dý poslucháč zachoval Iste na dlhý čas. A v týchto spomien
kach sa na pi'VQm mieste vynára p opri jeho vysokej po.sta.ve, 
.ráznom pohybe a pr!snom pohlade, dokonalé a muzikantsky 
spont ánne pretlmočenie parU.túry. O Mrav.lns kého pr!snostl 
kolujú rôzne legendy. No •to nie je podsootné. D0lež1t9m je vý
sledlok jeho práce, ktorou priviedol Lenlng.rads.kO fllharmó
·niu medzi najpoprednejšle sverové orchestrálne •telesá. 

MARIAN JURIK 

Zo zahranil:ia 
Dňa 4. mája t. r. uplynulo 100 rokoY 

od narodenia vtznamoébo rnskébo diri· 
genta Nikolaja Andrajevlča Malka. Sta· 
doval na petrohradskom koasenat6ria 
o Rimslu1bo-Korsakova, dirigovauie u N. 
Cerepnina a klavlr u N. Lavrova. Bol 
41rigentom c6rskej opery, po revoltcn 
p610bil vo yuebskn, Moskve, Kyjen, 
Odese, od 1925 na kon:a:ervatóriu Y Le· 
ningrade, kde zalolll tiel symfoolckt 
orchester Len!ngradskej lilbarmónle. Od 
1928 III a p6sobll ako dirigellt symfo· 
nicktcb orchestrov v sahranii!f ( Kodaft, 
Chicago, Leeds, Sydney). V roku 1959 
hosťoval v ZSSR. Aj ked IU y cudzine, 
bol sápaltstfm propagátorom rnskej · kla
siky i IOYietskej moderny. Do mnobtoh 
jazykov prelollli jeho ltuihy o nmenl di
rigonnla, blane prácu ,.Základy tech
niky dirigovania". Od roku 1913 sa Y Ko
dani poriada na jeho pamlf med:a:In6· 
rodn6 úfal dirigelltov. 

Tobtoroi!né 150. ytroi!ie narodenia Jo
hanesa Brahmsa ( 7. 5. 19113) dalo podnet 
k usporiadaniu celého radu vedecktch 
poduj•tl. Ako u6dsa i!nopls Oster
relcblscbe Musik Zeltsc:brift ( 4-5/1983) 
brabmsovlkému jubileu boU, resp. bud6 
venované tieto muzikologicktl symp6zi6, 
konferencie a kongresy: "The Interna
tional Brabms Conference" (Washington, 
5.-8. mAja, chalrman G. Bosartb), 
"Brabms und seine Zeit" (Hamburg, 2&. 
-211. mája, ch. Constantin Floroe), 
"Brahma Conference" (Londtn, 8.-11. 
jtla, cb. Michael Musgrave ).t ,.Johannes 
Bra.Jtms und Anton Brnckner (Linz, 8.-
11. septembra, cb. Otbmar Wessely) a 
"Brabms-Kongras Wien 1983" (Viedeň, 
10.-15. novembra). Na posledne meno· 
vanom podujati Yyst6pia aj českoslovell· 
skl muslkológoyJa. 

Koncom aprlla t. r . zomrel v New 
·Yorku YO veku 79 rokov jeden z naj
vtznamnejllch choreografov účasnosti 
George Balancbine. Umelec grnsln•ke
bo p6vodu (bol starllm bratom grnaln
skebo skladatera A. M. Balančlvadzebo, 
nár. umelca GSSR) p6sobil od roku 1925 
v Oagilevovej baletnej skupine, v roka 
1934 zalolll spolu s L. Kirstelnom ,.New 
York~. City Ballet", ktorého bol dlhoroč
nfm ·umeleckfm léfom a blavntm cho
reografom. Bol priekopnlkom baletného 
experimentu. Jedlnei!lle choreograficky 
•tvárnil baletné partit4ry najmä s6i!as
ntcb skladaterov (Prokofiev: Márnotrat· 
ot syn, Pani 1929; Stravin1kij: Apollon 
Musag~te, Washington 1928; Vták Obui
vák, New York 1945 a iné). vera uro
bil najmä pre propagáciu diela I. Stra
vinského (v roku 1938 sorganizo~Val fes
tival Stravinského diel 1 di!asťou bale
tu). Vedenie s6boru New York City Bal
let prevezme po zomrelom Balauchinovi 
Dán Peter Martin, hlavnfm choreogra· 
lom llíboru bude známy a•merickf ~ho
reograf Jerome Robbins. 

Najhranejlou opernou novinkou je v 
stčasnostl nepochybne opera. dráldan
ského skladatera Uda Zimmermanna ,.Ca
rokrásna pani majstrová" (podla rovno
mennej hry F. G. Loren), ktom má te
raz na repertoári päť opernfch scén 
(Berlin, Hamburg, Lipsko, Bielefeld, No
dmberg) a dallie ltyri pripravujt jej 
uvedenie v najblillej budtcnostl (Karl
Marx-Stadt, Rostock, Linz, Bazilej}. Lip
ské opera, ktorá . sa postarala o pre
miéru diela v NDR (svetová premiéra 
v západonemeckom Schwet,;lngene v 
predvedenl Státnej opery v Hamburgu), 
uviedla ttlto opernt novinku v rámci 
svojho hosťovania na tohtoročnej Pral
akej jari. Skutoonosť, l e o Zlmmerman
novu opern je takf záujem, je svedec
tvom umeleckfcb kvalit i prffalllvosti 
diela s poetlckfm, )Miychologicky blbo
kfm 1 ludsky dojlmavfm námetom o zlo
lltostl manlelskej lásky a jej podivu
hodnej a prekvapuj6cej premene. 

Sir Willam Walton, poprednf anglickf 
sklada.t er, zomrel 8. marca t . r. vo ve
ku 80 rokov. Jeho budobof talent sa roz
vfjal pod vplyvom F. Busopiho a E. An
sermeta. Dlhé roky platil s a "enfant 
terrible" anglickej hudby. Je autorom 
viacerfch orchestr61nycb skladieb ( sym· 
fónle, suity, predobry ), busrového, Yio
lovébo a violončelového , koncertu, ko
lllilrnfcb skladieb, scénickej ·a lilmove,! 
hudby, dvoch opier "Trollus a Crasslda 
a "Medveď", Koncertnej symfóuie pre 
klavlr a orchester, kantát atd. 

Tbiliské divadlo opery a baletu uve
die v jAni t . r . balet Porgy a Besa, ktn· 
rf vznikol podla rovnomennej Gersbwi
novej opery. An!Orom choreografie je 
léf baletu v Tbillsi Michail Lavrovs~lj. 
Po Prokolievovom balete Romeo a Júlia. 
je to druhá prAca tohto bfvalého vf· 
zuamnébo sólistu Velkého divadla v Mos
b e v tbillskom divadle. 

Problematika mnzikálu sa stane pred
metom ytni!by od jesene t . r . iia Vy• 
sokej hudobnej lkole vo Viedni. Ako od·
bornlka pre tlíto oblasť hudobného dl
vadia sl pozvali amerického iipecialistu 
Sama Gaynebo . 

Vysoká hudobná lkola v Kollne nad 
Rfnom usporiada v októbri t. r. medzl
národnt lnterpretačnd stťal pre mladfch 
klaviristov Premio Tomas10oi. V porote 
bud6 vfzoamnl eur6pskl klaviristi. 



SF -
re 

Koncerty 
závody 

V porad! 4. koncert pre závody ( 22. a 
a 23. II. 1983) patril Státnema komorné
mu orchestru Zllina. Ako hostia účin
koval! s orchestrom dva•ja zahraničn! 
umele! - dl·rlgent Kurt Lewln (Svédsko) 
a klavirista Claadlo Crismaal (Talian
sko) , z domácich sólistov sa predsta
v!lo huslové duo Anna a Quido HIUbUn
sovcl. Prvá polovica programu bola vy
hradená sól!stom, ktor! sa zamilral! na 
Interpretáciu diel W. A. Mozuta. 

úvodné Concertone pre dvoje husH a 
orchester C du (KV 190), pochád2:a júce 
z obdob!·a tzv. galantnéoo štýlu, zame
lo v prec!znom predveden! huslo.vého 
tlua HOlblingovcov a ŠKO. Pevná ruka 
skúseného dir igenta Kurta Lewlna klád
la dOraz na lah.odnú kantilénu, decent
nosť a zvukovú nevtleravos(. Pekoo sfor
mované sóla oboch husi!, ale l hoboja a 
violončela peVlne sklbené Lmltačnou tech
nikou, arko aj k.ontrastujúceho tuttl or
chestr a, zazneli v perfek-tnom muzl·kál
nom predveden!. Dielu ako celok nechý
bala vzletnosť a s vieži výraz vďaka kul
Uvovanému pod111n!u dirigenta a predo
všetkým zásluhou ušlachtllo muzlc!ru
júceho ŠKO 21llna. Mozarto v Koncert pre 
klavir a orchester B dar (KV 595) In
terpretoval Claudia Cr!smanl s deta!.lnou 
vypracovanosfou. Zvuk klav!ra zásluhou 
Crlsman!ho pr!pom!nal dobový spinet, 
predovšetkým v pOvabne znejúc!.ch kan
t!Jénach . Snaha po štýl.ovostt podania 
stála u Cr!sman!ho jasne na prvom mies
te. Klav!r!stovo prec!tené a jemné nuan
sovan!e hudobných myšlienok spolu s 
adekvátne tvorivou spoluprácou orches
tr:~ vyústil! do pr!jemného umeleckého 
zážitku. 

V druhej čast! pro~ramu zaznela za
snená Romanca C dar, op. 42 f!nskeho 
skladatela Jeana Sibelia v predveden! 
akcentuiúrom farebný kolort.t diela. Na 
záver ŠKO uviedol 5. symf6nlu B dur 
(D 485) od Franza Schuberta. Jedno
duchosť a prirodzená krá.sa d.!ela našli 
odozvu v spontánnom prejave členov 
ŠKO. Široko rozvinutá melodika pretka
ná ornamentikou a kulmlnujúce gradač
né plochy kontrastných čast! stal! sa (a
žl~kom premyslene koncipovanej práce 
dirigenta smerujúcej k presnému formo 
vaniu diela lnklinujúceho ku klasické
mu s lohu. 

V porad! 5. koncert pre závody ( 29. a 
30. III. 1983) upúta l svojou dramaturgiou 
a zároveň l kva.lltou uvedených diel. 
V pro.l(rame účinkovala SF s dirigentom 
Bystrikom Reluchom a sólistom domá
cej pr.o.venlencle. ambicióznym organis
tom Jánom V. Mlcbalkom. Na koncerte 
odzneli z orchestrálnych diel predohra 
k opere Carostrelec od C. M. Webera a 
5. symf6nla F dur, op. 24 A. Dvol'áka. 
Organista J. V. Michalko uviedol so SF 
dve k.oňcertné diela majstra baroka J. S. 
Bacha - Sinfoniu z kantáty BWV 29 pre 
organ a orchester a Koncert pre organ 
a orchester d mol - Sinfoniu z kantá
ty BWV 188. 

Dirigentovi B. Režuchovl sa darilo naj
m!! v orchestrálnych dielach. Vo We
barovej predoh re vyzdvihol dva kon
trastne stavané úseky diela - p8'tetlč 
nos( a dramatickú vášei\ oproti ro?,osple
vanej tanečnej časti. Na záver zaradená 
Dvorá kova Symfónia F dur, pOvodne ve
novaná dirigentovi Han sovi BUiowovi, 
zachovávala sl Režuchovou zásluhou ráz 
grandiózneho stavebného celku. Pasto
rálna melodika l. časti, typicky dvorá
kovsky nostalgická melodika v nasledu
júcom And ante con moto. slovanský cha
rakter 3. časti, ako l mohutné záverečné 
finále zohladnll dirigent v citlivom ve
den! orchestra SF. 

V dielach J. S. Bacha však orchestrál
nu zložka s.flne zaostáva.Ia 7.a výborným 
výkonom sólistu J. V. Mich alku. Orga
n ista obidve diela Interpretoval s rytmic
kou presnosťou a demonštroval vyspelú 
technickú h ru (odhliadnuc od menš!ch 
preklepov v l. časti koncertu d mol 1, 
s adekvátnou dynamickou registráciou. 
Najm!! Ko ncert pre organ a orchester 
d mol (Bach om prepracovaný vLrtuózny 
Klavlrny koncert d mol, BWV 1052) doh
re vyhovoval Mlchalkovmu poňatiu or
ganove( Interpretácie. Okrajové časti ma
li živý spád, pregnantné t empo, najm!! v 
pôsobivo grad.ačne vystavanej záverečnej 
fúge. Oproti tomu st redná čas( - passa
caglla žiada la by sl kludnejšle tempo v 
Interpretácii, vyrovnane jšie a vyváženej
šie podanie. I napriek z javným nedos
tatkom v orchestrálnom sprievode si 
mladý umelec počina! suverénne, preja
vil pohotovú reakciu a svoje nespo.rné 
hudobné kvality. 

BOZENA DLHÄtlíOV Ä 

KONKURZ 

Po zomrelom zasl611lom umelcovi Ala
dárovl M6Um (24. 1. 1983), dlhoročnom 
primáriovt Slovenského kvarteta, nuta
puje na upr6:a:dnenf post mladf soviet
sky huslista Boris Monouon, trvale 11-
j6cl a. pGsoblacl v Cesk•lovenskn. Do 
funkcie primária Slovenského kvarteta 
bol menovaný dňom 1. aprila 198~ 

Boris Monoszon sa narodil roku 1955 
v metropole Ukrajtny - Kyjeve v rodine 
hudobnlka. Od deviateho roku svojho 
!Ivota študOIVal p!ltnás( rokov hudbu v 
Moskve. Svoje hudobné štúdiá zakončil 
na Moskovskom štát·nom konzervatóriu 
P. I. Cajkovského v roku l979. štúdium 
hus lovej hry absolvoval u popredného 

Komorné koncerty 
MDKO 

v Bratislave 
V cykle organových koncertov, paria

daných MDKO .v Br81tlsJ.ave, hral 11. a,prl
la zasl-úž!.Iý umelec Ivan Sokol. V!lčšlu 
polovicu jeho programu tvorili diela J- S. 
~acha, po prestávke zazneli s kladby J. 
Brahmsa, J. Podprockého a F. Mendel
llohna-Bartholdyho. 

Od prvých ,tak·tov úvodného Prel6ÍIIa 
a f6gy (BWV 545) bolo zrejmé, že ume
lec má sv.oj "dobrý deň". Toto Bacho
vo s kOr menšie, v jasnom C dur sláv
nostne plynúce dielo, predniesol bez t.na
nuálových l zbytočných agoglckých 
zmien, vo zvukovo pevnom pléne, pri
rodzene, prosto a s energickým zábe
rom. - Trlov6 Sonátu d mol (BWV 527) 
počuť zriedkavejšie než ostatné. Za svo
ju menšiu hráčsku atraktlvnos( sa však 
odvďač! pútavo rozosplevanou prvou čas
ťou (Andante) l melodicky neúnavne ply
núcou druhou (Adagio e dolce). Sokol 
zvolil pre každú z t r.och čast! optimálne 
tempo; v tretej (Vivace] h.o umocnil na·f
m!l prlliehav.ou artikuláciou, k.t.ará tak 
pomohla jasne profilovať všet.ky hlasy. 
V prvej časti by bolo vfitané jej agogic
ky vý·raznejšie stvárnenie, rovnako ako 
prec!znejšia synchr.onlzácla pedálu s ma
nuálom. Vcelku vyznela Sonáta velmi 
pekne - ako pohodu vyžaru(úce komor
né dielo. -- Trocha s me rutovall, že na
miesto programovanej Toccaty a fúgy 
( clórlckej - BWV 538 l sa ďale j (bez 
upozornenia l ozvalo Preládlum a f6ga 
h mol (BWV 544). Interpret však poslu
chAr.ov dostatočne .,odškodnil" op!lf ener
glcl<ým uchopenlm skladby v správne 
nesenom tempe l priliehavej registrác ii 
a tým, že jej dal pot rebnú vý1·azov.ú hlb
ku l pevnú, zretelnú st avbu. - Po pres
távke zaznelo ešte Prel6dium a fága 
C dur (BWV 547), rovnako ako predchá
dza(úce Bachove diela vo všetkých para
metroch dobre vybudo vané; len návrat 
nn hlavný manuál v závere fúgy zvukov·o 
trocha neprimerane "naskočil ". - Zvláš( 
však treba oceni(, že napriek nie naj
lepšiemu technickému stavu nástroja do
kázal Sokol - okrem iného - vo všet
k~ch plénach nareglstrovaf dostatočne 
výrallný a jasný pedáL 

Brahmsova Chorálová predohra (O 
Traurlgkelt, o Herzeleld) s fúgou je drob
ným klen ot·om, k·torý však treba osvet
liť. Sokol ju zahral mužn~ a výrazne, 
hoci osta l brahmsovsky zdržanHvý. Azda 
len o trocha viac agogiky vo fúge bolo 
by dalo jej kráse eš te viac vynlkn(l f. -
O tom, že )ozef Podprockf organu ro-

Riaditel Slovenskej filharm6ale vypisuje konkurz do Slovenského filharmo-
nického zboru do blasovfch skupin 

alt, 
tenor, 
bas. 
Konkurz sa askntol!ni dňa 28. j6na 1983 o 14,00 h v sktiobnl SFZ, Brati

slava-Reduta, Palackého al. l!. 2. 
Pribláiky s nvedenlm vadelanla a umeleckej praxe zaillte na kádr. a personál. 

odd. SF. Podmienky konkurzu ozn6mlme prihl6senfm uchádzačom plsomne. 

Nový pri márius Sl ov ens kého kvarteta 

BORIS MONOSZON 
sovietskeho huslového pedagóga zaslú
žilého umelca J. I. Jankelevtča a po . Je
ho smrti [ 1975 l u jeho asistentky prof. 
M. Glezarovovej. Už v priebehu štúdia na 
Moskovskom štá·tnom konzervatóriu (tu 
sa aj zoznámil so sv.o(ou terajšou man
želkou, československou občiankou, štu
dujúcou na tomto konzervatóriu taktiež 
hus le) zastával funkciu koncertnéh o · 
majstra a sólistu študentského symfo
nického orchestra, s ktorým absolvoval 
mnohé úspešné turné po európskych l 
Iatlnskoami!rlckých štátoch a vydobyl 
tiež 1. cenu na K·ara janovej sú(a~l v ro
ku 1979 v Západnom BerUne. 
Dňom l. septembra 1979 sa po úspe

chu v konkurze stal koncertným ma(
strom Symfonického orchestra hl. m. 
Prahy FOK a začal tiež vyv! ja( akt!vnu 
sóllstlckú k oncertntl činnosť. V roku 1980 
debutoval a.ko sólista v svetoznámom 
Royal Festival HaH v Loodýne v Husro.
vom koncerte d mol J. Slbella. V tom 
Istom roku sa predsti!IVII v raktlskom 
Feldklrchu ako sólista Pagantnlho Hus
l.ového koncertu D dur. Po tomto koncer
te dr. Edgar Schmidt v novlnAch "Vorarl
berger Nachrlchten" (6. 10. 1980) nap!
sa·l: "Boris Monoszon, 26-rol!n.f Ukrajinec 
z Kyjeva, llj6cl teraz v Prehe ... ovláda 
s brilamnou technikou l zvukovou suve
renitou celý repertoár paganlalovskej 
brav6ry. Jeho vfkon mal zasl61enf 

zumle a vie preň p!sať, presvedčil už 
viackrát. Jeho Remlnlscentlo supra F. X. 
Zomb našlo v Sokolovi naj•pov·ola·nejšle
bo fll!terpreta, ktorý túto poctu koši-cké
mu regenschorlmu vie stvárni( s max.t
málnym zaujat!m, plasticky, s výrazný
ml gradáciami l uvolneniaml, l ostatný
ml náiežltos(aml ·tak, že z jeho hry po
slucháč c!tl, s akou radosf.ou tvor!. -
Poslednou skladbou večera bola 1. so
náta f mol, op. 65 F. Mendelssohna-Bar
tholdyho. Interpret ju vybudoval s pt'lme
ranou úctou k osobnosti autora; V'hodne 
v.olll prostriedky, cLtllvo, ale nie prehnane 
zachovávajúc charakteristiká jeho tvor
by: vyváženosť stavebných proporcl! (I. 
časf - Allegro moderato e serloso ]. 
triezvy, umiernený výraz (II. a III. čast 
- Adagio a Andante, recl<tativo). po
trebnú gradáciu, ale aj zvukovtí preh lad
nos{ napriek hutnému plénu (IV. časf -
All eg oo assa l vivace l. P.rtpom!enka, že 
v záver·ečnej časti by o niečo brilantne j
šie tempo bolo ešte viac vyzdvih lo spev
ntí l!niu, nemá by( výhradou. - Poslu
cháči zažili naozaj pekný večer a Ich 
vďačný, neut!chajúcl potlesk odmenil 
umelec dvoma pr!davkaml: chorálovou 
predohrou ). S. Bacha a skladbou s priam 
naliehavým určen!m súčasn!kovl: - Fan
táziou d mol Miloslava Kabelái!a. 

-he-

Za prvo.radú hudobnú udalost možno 
označiť recitá l mLa dého maďarského kla
viristu Dezsli Ránklbo, ktor~ sa uskutoč
nil 19. aprlla 1983 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. S mimoriadnou 
úrovľ\ou v~konu kráčala ruka v ruke aj 
dramaturgia. Opierala sa o pomerne me
nej frekventované opusy klavlrlstlckej 11-
terc.tCiry - menej hrávané aj preto, že 
nestavajú na efek tnej vonkafškovosti, ale 
naopak - vyžadujú hl boký ci tový ponor 
l pravý tvorivý umelecký typ. A tak~mto 
maďarský h os( nespo!1Ile (e. Zovšeobec
i1u júcemu pos.trehu o dramaturgii sa vy
myká Iba záverečné č!slo, o ktorom bu
de ešte reč na náležlto.m mieste . 

Prvú polovicu večera vyplnili Beetho
venova Sonáty D dur, op. 28 a dvo(čas
ťová F dur, op. 54. Ránklho výkon mô
žPmP s plným oprávn en!m označlf za 
výkon európSJkej trLedy. Klavlrlstické re
meslo, ·resp. školu ovláda po všetkých 
stránkach ideálne, čo mu slúži len ako 
odr.a:wvý mostfk k tvorivo-umeleckej nad
stavbe. Jeho tón je nana jvýš kultivovaný, 
znie mäkko - vo vrcholoch l sforzatách 
zvučne, ale aj plasticky. V Andante ( 2. 
ču sť) Beethovenovho opusu 28 zau jal 
Ránk i istotou , s akou preclzne odl!šil 
spevnú kantilénu od citlivo vyludzova-

ohlas . .. " V roku 1981 sa zúčastnil na 
Medzinárodnej huslovej sútaži Tibora 
Vurgu vo švajčiarskom Slone, na kt-orej 
z vyše 60 kandidátov zo 17 kra(!n z!skal 
3. cenu a titul laur-eá ta súťaže. Od sep
tembra 1982 pôsob! B. Monoszon ako só
lista Severočeskej štátnej f!lha•rmónle v 
Tepliciach. 

V priebehu doterajšieho pôsobenia 
v Ceskos!.ovensku vystúpil B. Monoszo.n 
ako sólista s viacerými po~eqnými čes
koslovenskými orchestrami (FOK, Janáč
kova filharmónia a Iné) a pl'edstavll 
sa 1aktiež s viacerými recltálovýml pro
gramami v Prahe l na českom vLdleku. 
Okrem početných .vyst(lpen! v Ceohách a 
na Morave uskutočnil v roku 1982 kon
certný zájazd do Talians ka a so Sym
fonickým orchestr.om hL m. Prahy FOK 
sa zúčastnil na roz.slahlych koncertných 
tumé po Španielsku, NSR a USA. Zaslú
žený úspech u obecenstva v novej do
movine, ako l v Zlllhranlč!, sl z!ska•l na(
m!l osobitou Interpretác iou husl ových 
diel M. Paganlnlho, P. I. Cajkovského, 
W. A. Mozax-ta, J. S. Bacha, J. Brahmsa 
a ďalšieh, majtíc v.o svojom rozsiahlom 
repertoári hudobné diela od baroka až 
po stíčasnost. 

Treba sl len želať, aby ::ta mladému so
vietskemu huslistovi darilo s t"ovnakým 
úspoohom ako doteraz aj za prvým pul
tom Slovenského kvartet-a. -ag-

ných jemných staccatových ozdobných 
flgurácl!, pričom táto dvojpólovos( cha
rakteru hlasov l <tv.orenia úderu zname
nite navzájom korešpondovala. Umelec 
suverénne vládne nad svojim nástrojom; 
nie je ani akademicky strohý, an! exal
tovaný, fenomenálny Inštinkt ho b~eč
ne Vi!die, keď dávkuje citovú zaangažo
vanosť. Sila Ránkiho hudobnej výpove
de nespoč!va v prehnanej miere vyhra
nene( subjekti-vity, a le naopak - v 
úspešnom úsil! pokorne rešpektovať a 
realizovať predsliavu a.utora zafixovanú 
v notovom zázname. Ránkiho Beethoven 
bol klasicky prlsny v tempe, kultivova
ný vo výraze, burcoval svojimi náhlymi 
sforzataml a podmai\ova l l!nia mi načr

távanými s úplno u istotou. 

Neopakovaternosf tvorivej Invencie za
žiarli-a najmä v Interpretačne náročnej 
Sonáte F dur, op. 54. Popri samozrejmej 
prlezračnostl faktúry (v o ktávových sle
doch nie práve lahko d.osla·hnutelnej J. 
popri s kvelom vypracovan! hlasov v kon
trapunktlckej sadzbe dokázal Ránk l vtla
č!( dielu velkú dávku filozofického nad
hladu, schopnosť, ku ktorej dospeje len 
máloktorý umelec vo veku na začiatku 
tridsiatky. 

S dok·onale odlišným uh lom optiky pri
st upovaJ klavirista k interpretácii v~be
r u 8 skladieb (capricciá, intermezzá, ,ba
lada, raps6dia) z op, 1Í6, 118, 119 Johan
nesa Brahmsa. Dokázal jeho miniatúry 
formovať so širokým spe·ktrom kont>rast
ných nálad od jemnej nežnosti, cez pO
vabntí hravosť, dramatickú nervnos( až 
k patetickef monumentali te. V samot
nom výbere sa zameral na striedanie me
dltat!vn€ Iyrických a zvukovo hutne(
š!ch č!sel s jedinečným vkusom l lrnten
z!vnou tvorivou lskro!J. Svoj tvorivý tem
peramen~ uplatnil aj v množstve precho
dov, náznakov, prudkých zlomov, tak pri
značných pre Brahmsa. Tohto aut.ora sme 
počúva li s priam zarathustrovsky úsmev
nou filozofiou a bez akéhokolvek zako
l!sanla. 

Záverečný Mefisto vali!lk od F. Liszta 
vystav.al umelec s dokonalou stavebn ou 
is totou. Omračoval virtuozitou, fascino
val bezpečnou presnosťou s kokov, bles
kovo sa rinúc! ml pasážami. Predstavoval 
tak šťastné ukončenie krásneho a pre mi
Iovnlkov klavlrneho umenia nad lho ne
zabudnuterného večera. Ako prldavok za
hra l Ránki populál'nu Mozartovu Fantá
ziu d mol s vysokou mierou vkusu, s 
kultivovanosťou, ale aj živým muzlkant
ským pul:z:om. 

VLADIMIR CIZIK 
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LADISLAV BURLAS 
(Dokončenie z mJnulého člsla.) 

l 

V priebehu 50. a 60. rokov 
dochádzalo k stále väčšlm roz
porom v nazeranl na hodno
tiace kritériá hudobného diela. 
V <IOsledku zťíženého chápania 
socialistického realizmu, najmä 
v určitom oddelovanl l<leovostl 
a funk,čnosti umenia od jeho 
technologlcko-poetlckej vývi
novej logiky a dynamiky, došlo 
k nadhodnotenlu niektorých 
diel a na strane druhej sa vŽdy 
nedocenlll skladby, v ktorých · 
Ideovosť a angažovanosť nevy
stupovali tak transparentne do 
popredia. V 60. rokooh sa začal 
rozšlr.ovať počet .profesionálne 
pripravených mladých skladate
Jov, absolventov našich vyso
kých hudobných škOl. Nové 
skladatelské generácie sa po
kťíšall o dynamtzáclu vývoja 
našej hudobnej tvorby spôso
bom VliWStným mlllidým Juďom: 
bolo tu vera elánu, nechýbala 
smelosť, ale niekedy aj malý 
zreter na podmienky kont!nult
ného vývoja, ba dakedy aj má
Io taktu a možno l dosť neuvá
ženostl. Nevyhnutne muselo pri
chádzať aj k určitému autor
skému a hodnotovému prevrst
vovanlu. Mlad~le skladatelské 
generácie to !)ou, čo sa prlčl
ňovall o názorovťí dištanciu vo
čl zjednodušeným koncepciám 
skladatelského programu 50. 
rokov a snažlll sa aslmllovaf 
do našej tvorby &j štýly, ktoré, 
sa predtým u nás neudomácnlll. 
Zvlášf výra'lJilé tto bolo v slo
vens kej hudobnej tvorbe, kde 
sa stabilizoval smer slovenskej 
hudobne·j moderny ako jediná 
platforma pre osobnostné dife
renciácie autorov. Zmysel vý
voja českej a slovenskej hudby 
v 60. a najmä v 70. rokoch ne
smeroval k llkvldácll jej vlast
ného pro.fllu a preto nemožno 
hovorlf o paslvnom preberani 
niektorých zápa<loeurópskych 
kompozičných technik, resp. 
Ideovo-estetickej platformy nie
ktorých západoeurópskych sme
rov. Ak 98 tak stalo, boJI tieto 
javy v priebehu 70. rokov uve
dené do správneho hodnotiace
ho svetla a naše hudobné kul
tťíry sa doká'Zall s týmto prob
lémom vyrovnaf. Boli tu s!ce 
tak v oblast! skladatelskej, ako 
l muzlkologlcko-krl.tlckej Isté 
radlkallstlc·ké tendencie, ktoré 
preferovali určité neopozltlvls
tlcké tendencie v •tzv. "zvedeč
fovanf tvol'lby" a v zQženej 
štrukturalistickej Interpretácii 
hudby. Väčšina zvukových a sa
dzobných podobnosti s rôznymi 
smermi postwebernovskej hud
by je viac na rovine vonkajšlch 
podobnosti, než dogmatického 
preberania ul'čltých skladolJ
ných technik a najma Ich filo
zoficko-estetického kánonu. V 
slovenske j hudobnej t-vorbe bo
lo aktuálne vrátiť sa k niekto
rým skladatelským podnetom 
európskej hudby med-zivojnové
ho obdobia, ktoré sa v prvej 
fáze zrodu slovenskej hudobnej 
m<Oderny nemohli stat pre ňu 
aktuálne. V českej hudobnej 
tvorbe šlo už od 20. rokov o 
oveJe širši diapazón štýlového 
vývoja ·a rozptylu. O to viac sa 
mohla česká hudba orientovať 
aj na podnety, ktoré poskyto
vala súčasná sovietska hudobná 
tvorba, menovite hudba D. D. 
šostakoviča. Určl1ou reakciou 
na postwebernovské tendencie 
bola nová výrazovosť a klasi
clzujúca poetika šostak.ovlčov
ského hudobného sveta. Tzv. 
hudobnomaterlálovf fetlil1mus 
60. rokov bol len epizódou vo 
vývoji našej hud.obnej tJvorby, 
ktorý v určitej vývojovej etape 
preferoval ·akcent technologlc
·kej Inovácie a len ojedinele :;a 
spájal s nonkonformlstlckýml 
postojmi voci soclallsUckej kul
tťíre a spoločnost!. To boli na
pokon sily, ktoré aj hudobriťí 
oblast vmanlpulovall do krtzo
vých rokov 111 zaprfčlnlll pre na
šu :hudbu velké morálne stra ty. 
Medzi také patrlll rôzne chyb
né politické vyhlásenia a napo
kon aj akt samorozpustenia čes
kého a československého skla
dateiského zväzu. 

V priebehu 70. rokov dochá
dza v dOsledku d·alšleho rozšf
renla počtu skladatelov l v dOs . 
ledku clelavedomej kultťírnej 
politiky k novozaloženlu české
ho Svazu českých skladatelO 
a koncer.tnlch um~lcO, na Slo
vensku k určitým opatreniam v 
kádrovom .obsadenf vedťíclch 
postov, ako l k vyškrtnutiu nie
ktorých členov zväzu. Oslltm 
ideovej a politickej práce bolo 

ČESKA A SLOVENSKA SKLADATEtSKÁ 
TVORBA V EPOCHE SOCIALIZMU 

(" ' 

V roku 19711 aa koaal Y Prahe ustaDowaj6ci 1jaad Zwl1u ňeake»loweaakfch akladaterow. Pohlad na 
predaecblfctwo •Judu. Snlmka: archlv ZSS 

dôslednejšie Integrovať a reln
tegrovaf hudobné umenie do 
kontextu socialistickej kult1lry 
a viac Zainteresovať tvorbu, 
koncertné umenie a hudobnťí 
kr!Uku na skutočne sdčasnom 
dLani spoločnosti. Vtznamným 
Mstr.ojom a pomocntkom ana
lýzy .prtčln a anatómie politic
kej a kul!ťí.rnou.meleckej krfzy 
v rokoch 1968-69 bolo ej Pouče
nie z krlzového v9voja po XIII. 
zjazde KSC a záoyery XIV. a XV. 
zjazdu KSC. 

P.roces narmalllzác.ie umožnil 
nielen založenie nového české
ho zvazu, ale nneď ob.novoval 
aj kontakity s č89k9mi umelca
mi. K prvému kontaktu oboch 
hudobných kult"ťír došlo už v 
aprfl1 1970 na pôde hudobných 
rád. Vzntkom prl.pr8/Vného vý
boru SCSKU vznikli predpokla
dy pre spoločnťí dč81St na nie
ktorých akciách, ako boli sd
f·aže, festival Bratislavská lýra 
a 1. V jeseni T. 1971 rQkovali 
predstavitelia oboc.h zväzov o 
spoločnej zahraničnej reprezen
tácii, o spoločnom postupe v 
Qtázkach celoštátnej pOsQbnosu 
a o členských otázkach. Vďaka 
lnlclatlve slovenského zväzu 
d·ošlo nielen k oboove viace
rých zahraničných dohOd o spo
lupráci, ale aj k realizácii l!es
kosJ.ovensko-sovlatskeho sym
pózia vo Vysokých Tatrách v 
septembri 1972. Funkciu celo
štátneho zväzu zastupoval dlhši 
čas koordinačný výbor sklada
telských zväoov a a.ž roku 1978 
dochád'Za v zmysle 'čs. federá
cie k vzniku Zväzu českoslo
venských skladatelov. II. zjazd 
zCss roku 1982 b1laru:oval nie
len štvorročnťí prácu zväzu, ule 
mohol už konštatovať organic
kú funkciu t·ak v domácich čes
koslovenských kontaktoch, ako 
l v jednotnej zahraničnej repre
zentácii našej hudobnej kultťí
ry. 

Prax 70. rokov dokázala, že 
vzťa.h socialistickej spoločnosti 
k lnovačn9m tendenciám je 
priaznivý, že systém umelec
kých názo·rov na umenie je u 
nás otvorený smerom ku kaž
dému poz.lrtlvnemu a osobnost
nému riešeniu, predovšetkým 
však takému riešeniu, ktoré je 
v zhode s kultťírnospoločenský
ml Ideálmi socializmu a ktoré 
sťíčasne posťlva dynamiku Ima
nentného vývoja hudobnej tvor
by v celej jej dialektickej zložl
t.osti. Prax aj v desaťročiach so
cialistického vývoja potvrdUa, 
že niet "čistej hudby" lzo.lova
nej od ll!ktuálnych vkusových, 
dobových, spol·očenských, tried
nych a ,teda aj politických dl
menzU. Zdôrazňovanie spolo
čenskej zodpovednosti skladute
Ia za tvorbu, aktlv.ne pôsobenie 
umenia na spoločenské ve<lo
mle, ťísllle -o hudbu, ktorá by 
mala čo Mjvyššle spoločenské 
pôsobenie - to sd postuláty, 
ktoré charakterlzujd umelecký 
program hudobnej t-vorby sťí
časnostl a ktoré p.atrla k zá-

kladným črtám socialistického 
hudobného umenia. To je aj zá
kladňa spoločného vývoja čes
kej a slovenskej hudobnej tvor
by na osnove sdčasných dejln 
a historického !mler!Wanla so
cializmu vo svete. 

ANAL ~Z·A OFICIAL· 
NYCH STANOVISK 

Treba konštatovať, že muzl
kolOgov.!a ako členovia umelec
kých zvä:rov 98 podielaLI na for. 
mulácll oficiálnych stanovisk v 
jednotUv9ch fázach nášho vý
voja a podla v9voj.a celej spo
ločnosti, trendov poUttcktch a 
kuLtdrnopolitlck9ch boli t9ml, 
k·tor( pomáhali vytváraf ex post 
(ale l simultánne!) kritické ref
lexie na rozporno·s.tl praxe a na 
nedokonalosti určitých formulá
eU a stanovisk. Ten.to proces 
vylepšovania teoretlcktclí ref
lexU treba považovať za apro
limatlway proces spresňovania 
poz1118tkov. V tomto procese je 
sdčasne v pohybe samotná spo
ločenská prax, hudobná prax 
ako špecifická oblast, ktorá je 
tiež špecifická (odráža nielen 
novťí skutočnost, ale tvori aj 
určité programy). 

Muzlkológovla a hudobná kri
Uka sa podielali na lormal6cli 
úkladnfcb estetlckfcb kates6· 
rU v systéme názo.rov na hu
dobné umenie, apreaňowaU aj 
kalt6rnopolltlcké prosraay v 
jednotLivých etapá>Ch nášho vý
voja. v tomto procese spre~

ňovanla vidno dialektické po
srevenle a dlahu hudobných 
vedcov, poklal sa zťíčastňovnll 
na zväzov.om a hudobnopolltlc
kom živote: apola61!Mf na tvor
be oficiálnych stanovisk a sú
č8Sile lnlclatlvu v kritickom 
dlltancowaal sa od prekona
ných stan·ovtsk. Táto rozpor
nosť je daná povahou aktlvncj 
pBD.'tlclpácle na Ideovom a kul
tdrnopolltlckom rozvtjanl našej 
hudobnej kuUdry a neobstoj( 
teda námietka, ž~ muzlkológo
vla hovorU! "raz tak, raz Inak". 
Zmena Ich stanovisk odrážala 
aj pozna·tkové zmeny počas ce
lej etapy nášho socialistického 
vývoja. Nejde o zásadnťí bez
prlnclplálnosf, aJe o dialektic
ké prekonávanie dosiahnutých 
názorov, ·o adaptáciu na menia
ce sa endogéne, ale l exogén
ne fa•k,tory. 

Treba kon§tatovaf určltťí pri
oritu v. aktlvJ.te českých kole
gov pri prebojoVävanf zásad no
vého socLallstlckého umenia na 
z.a.člatku 50. rokov. }81ľoslav Vo
lek v •roku 1952 napr. konštatu
je: "Už len fakt, že hostia z 
Ciech . . . vysoko prevýšll1 pre
javy zo slovenskej strany, ba 
možno povedaf, že v niekto
rých prlpadpch priamo disku
siu zachrá.n111 a zv.tedU z ne
správnych kolajnlc . . . už len 
sám tento fakt musi byt pre 
Slovenskd sekciu mementom, 
aby e§te vLac než dotera~ sa 
venov{lla Ideovej a politickej 

prlprave svojich členov". Spo
lu s týmito názormJ prichádza
lo aj veta Improvizovaného a 
česk( koleg<>vla nie vždy vldell 
dosf d1ferenco\118ne do problé
mov slovenskej sLtuácle. 

ANAL~ZA ODBORNEJ 
HUDOBNEJ KRITIKY 
Odborná hudobná kritika 

vcelku správne rozpoznala ktťí
čové kvality v ' českej l sloven
skej hudobnej tvor.be v uplynu
lých desaťročiach. Ak hovori
me, že "vcelku správne", zna
mená to a•j urtlté mno!stvo 
chýb a Iba aproxlmatlvnu px:es
nosf, ktorá zodpovedá obmedze
nosti rudského poznania l do
bov9ch fak·tol'ov, z ktorých kri
tik nemOže vystdplf. Niektoré 
poznatky prinášala hudobná 
kritika temer simultánne s pro
cesom tvorby, Inokedy s urči
tým časovým odstupom, men
šlm, čl väčš(m. Napí!'. pr.l pre
miére Suchoňovej opery v de
cembri 1949 sa vyskytli rôzne, 
a to aj •rozpačité stanoviská. 
Až po mimoriadne k.ll8dnom o
hodnoteni diela Zdeňkom Ne
jedlým sa zra.zu uvolnll.! rezer
vované a opatrnlcke stanoviská, 
motivované Iste aj medzllud
skýml vzťahmi a nlelen odbor
nými krltér~ami. V priebehu 50. 
rokov upozornila kritika na 
pr oblémy knUty a kwaatlty v 
naše j •tvo11be, na otúky umelec~ 
kého majatrontva. Vcelku tu 
však chýball8 určitá organická 
prepojenosť -a Logická skfbenosť 
medzi poznanfm anatómie hu
dobného dJ.ela, .techniky a štý
lových aspek.t<>v s aspek1aml 
kultúrnopol1t1ckýml a estetlcko
hodnotlaclml. Tieto dve roviny 
šll .akosi povedla seba. Vokabu
Iár hudobnej kritiky 50. rokov 
vychádzal jednak z aktuálne 
rozpracoVI8ných lultes6ril mar
xl.alcko-lealauej •tetiky, z 
Ich aplikácie na hudbu (a teda 
aj s t81ldenc1ou prekon6wanla 
literat6rocen.trického ch6pania 
určl·tých pojmov), a z te6rle 
odrala. Mnohé vcelku správne 
poznatky však tt.pell tým, že 
sa neprlhlladalo na určltťí žán
r ovd diferencovanosť hudby a 
tak strácali poznatky svoju nu
ancovand platnost vo vztahu k 
jednotlivým žátll"om. Koncom 
50. rokov sa nastorovala v ob
lasti slovenskej .hudby ot61ka 
koncepl!nej a amerowej dlferen
cl6cle tworby. Treba pove<laf, že 
t·akéto ťíWlhy sa nestretl1 u 
tvorcov s velkým pochopenfm, 
pretože to chápali &ko globálnu 
kritiku na svoju doterajšiu tvor
bu najmä po rokoch, kedy štý
lová a poetická dyl118m1k·a ne
stála prioritne na progorame tvo
rivých ťíioh. 

V priebehu 60. rokov dochá
dza k presunu pozonwstl urči
tej času odbornej k-r!Uky na 
problém vznikania tzv. "dru
hého prťídu" v našich hudob
ných kultdrach. Rozvtjanle Aaa
llewowej te6rie lntoa6cle posky-

tovalo pomerne spoJahllvý a ši
roký metodický základ pre dy
namické chápa.nte hudobnej 
t-v.orby, berllc na zreter vzťah 
konštantných a premenných ve
llčfn v oblast! tvorby, Interpre
tácie a vn(II1'81111a hudby. Hudob
ná kritika l hudobná veda tak 
osvedčl.JI svoju metodolog·lckll 
l kulttlrnopolltlckťí prlslušnosť 
k maTxl.&tlcko-len.lnskej orientá
cii. Napriek tomu z·ačal vzni
kat druhý prťíd aj v oblasti 
hudobnej publicistiky prenáša
nim akcentu pozornosti na 
technologtckťí a Jludobnomate
rláilovd stránku tvorby a t9m 
sa zane<lbáv·a.I komplexný po
hlad na existenciu a fun·kclu 
hudobného diela l a hudobne! 
kultťíry. So zálubou 98 citovali 
niektoré prekon&né výroky pub
likované v 50. rokoch a tým sa 
mala dlskredltovaf aj marxis
tická orientácia a kultdrnopoll· 
tlcká enga!ova.nosf hudobnej 
publicistiky. Na Slovensku pO· 
sobU v tom čase aj samostatn9 
časopis Slovenská hudba, ktor9 
prinášal vcelku velmi dobré prf
spevky a kvalifikova-l pr lsple
vaterov velmi dobre. Ale aj tu 
sa však odz.rkadl111 určité opo
zičné tendencie a to nielen zo 
strany muzlkolOgov, ale aj skla
datelov. Narastanie kirfzovej si
tuácie sa teda prejav!.lo a j v 
hudobnej publicistike a kedže 
plsané a tLačené slovo ostáva 
zach.ovlllllé ako dokument, 
vznikla tendencia personlflko· 
vaf niektoré resonancle hudob
ných kritikov na atmosféru, 
ktorťí sami o sebe nevyvolali, 
a prlplsovaf .tch len na konto 
autorov určitých článkov a pub
licistických prfspevkov. Vcelku 
však česká a slovenská muzi
kológia obstála pred sťídom de
Un tým, že aj koncom 60. ro
kov htadala 'Základné výc.hodls. 
kové poznatky pre ďalšl vtyoj 
•našej umenovedy. V dobe poj
mových a názorových zmätkov 
vznikala práca, ktorá sa sna
žila vnlesf do umenovednej ter
minológie určitý systém a po
riadok. Bola to kniha Jaroalawa 
Voleka Základy obecné teorie 
umilnl. Podobne a·j práce J•· 
roalawa Jlr6nka o teór.U Into
nácie mali svoj trvalý význam 
pre rozvlja-nle teórie socialistic
kého realizmu, pre ontológiu, 
gnozeológiu a ·axlológlu. Urči
te vllčšf než reglooálny význam 
mali práce Jozefa Kresánka, z 
nich azda na}vlac práca o slo
venskej Judovej plesni a kniž
ka o sociálnej funkcii huďby. 
Rozbehli sa teoretické a pra~
tlcké práce v oblasti hudobnej 
sociológie a ďalšieh systematic
kých d1sclpl1n hudobnej vedy, 
ktoré Jl\ajťí význam aj nre kul
tťírnopolltlckťí prax. Medzi také 
patrl aj uve<lom.ovanle sl potre
by rozvljaf teóriu hudobnej pe
dagogiky ako pred.stlhovťí uls
clplfnu, Morá mOže významne 
ovplyvniť celťí oblast hudobnej 
výchovy. 

Tieto výsledky vy.tvo.rUI vnú
torné vývinové predpoklady 
pre formuláciu hlavných vý
skumných ·akcentov v 70. ro
k.och. Spoločenským stlmulllto
rom bolo ovzdušie poUtlckej 
normalizácie, k·toré uviedlo do 
rovnováhy chod kultťírneho ži
vota a stanovilo určtté priori
ty aj pre aktivitu hudobnej kri
tiky. Nie náhodou sa preniesla 
pozornosť na problémy hudob
nej aémlotlky a sémantiky a na 
otázky hudobnej komunikácie. 
V týchto oblastiach lež! totlf 
klťíčový problém nťahu hudob
nfch itrukt6r a wflnamow, 
vztahu tvaru a obsahu. Z tých
to záujmov zá~ladného výsku
mu odvljala sa aj praktická kri
tika, hoci treba otvorene pove
d·af, že organické prepojenie 
základného výskumu s apllko
v.anýml hudobnokrlttckýml for
mami vyk·azu je stále určité po
ruchy. Oalšou významnou ob
lasťou, v ktorej sa ak.tlvlzova
lo ťísllle našich muzlkológov, je 
oblast prosnoatiky a wyaJltia 
teoretlckfch po1aatkow w kal
turnopoUUckej praxi. Sťístavnej
šla pozornosť sa venuje aj aub
lbrom popul6ruej hudby, kto· 
rých špecifické postavenie sa 
s táva je<! nou z k lťíčových otá
zok nielen spoločenského od-
bytu hudby, ale aj problémom 
Ideovo-estetického, vkusového a 
výchovného pôsobenia hudby. 


