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BEDRICHOVI SMETANOVI 
Sme ta nova storočnica je da le ko viac, než len jubi· 

le um. jubileum sa zvyčajne len bežne registruje v tem
pe každodenného života , zopár prlate!ov zašle blaho
prajné lis ty, In! pr!du osobne s pozdravnou gratuláciou 
a ti najlepši z nich s l uvedomia prla te!ské city k jubl· 
l antovi. Smetanovu storočnica je však o·, era viac. Clo
vek si predovšetk~m uvedom!, že patri do spo ločnosti, 
ktorá da la svetu tak ve!kého a s voj rázneho génia a v 
súvislosti s t~m dospe je k obdivu, že v pozad! je ta
lent a kultúrn našich ná rodov, jeho obrovs ké kultúrne 
a vzdela nostné zázemie. Hned mus! rozví ja ( i myšlien
ku, že toto české vzde la nostné zázemie žilo a vedelo 
sa presadi ť i napriek dlhoročnému nncioná lnemu a s o
ciáln emu útl a ku. Talent n!lroda je niečo ako zdravie ná
roda , vkus národa je ~ko cenn~ korektor, ktor~ ženie 
človeka stá le vyššie. 

Pri Smetanovej storočnic i si musime uvedomiť, čo zna
mená génius a a kú trva lú h odnotu má ná rod v osobách 
géniov. Sú zviazani svo jimi koreňmi s masami a pred
sn ich prevyšu jú, sú prost! a ko všetci ostatn! a predsa 
majú čosi , čo druhi n e majú, sú dnešni a preds a dale ko 
presahu jú do zajtrajškov. Na Smetanovi sn totQ všetko 
dá do bre dokáza ť. 

Smetanovu storoč nica nám priam prikazuje znova pod
čia rknu ! pravdu, že nijak~ ozajstn~ umelec neži je vo 
vzduchoprázdne ; žije s dobou, zis ka va z n ej množstvo 
podnetov, má schopnosť spá j ať dobro s pokrokom, s tráca 
sa v dave, a by vždy a v pravú chvlfu vys túpil ako jeho 
tr ibún. To je i priklad Bedflcha Smetanu. 

jubileum stého v~ročlél Smetanovh o úmrtia ná m do
vofu je pripomenú! estetickú pravdu, že svetovosť a uni
verzá ln osť sa dosah uje cez u prostrednictvom n árodnej 
svojráznos ti. Smetanu by nebol svetov~. keby súčasne 
nebol tak hlboko česk ~. Celá jeho neopakovaternosť 
rastie z domácich zdrojov, česke j menta lity, hudob
n~ch zvyklosti a estetického vyzna nia , ktoré mu vštepo
va la rodi na , š kola a jeho okolie. 

je len samozrejmé, že každ~ ch ce by ť pri Smeta novej 
storočnici. Názory na jeho osobnost a dielo sú jasné, s ta 
bilizované, každ~ k ne mu pristu puje úprimne, s úctou, 
ako ku klasikovi , k tor~ sa osvedčil v s tovkách situáci! 
a je nám bllzky každ~m taktom, či každ~m svojim die
lom. Súčasne pristupu jeme k vzácne mu jubileu s vedo
m!m, že voči jubilantovi má me značné podlžnosti. jeho 
najväčšie s kl adate fské hodnoty n ie sú novovyda né a 
spristupnené v kr itic kom v~bere a každodene alarmu júce 
v bo ji proti pseudohodnotám. Smetanov kapitál nie je 
tak dôsledne zúročen~ - žiar, naš ou vinou. Teš!me s a 
z jeho kl avirneho di ela , jeh o obrovske j technickej brl 
latnosti a obdivujeme úprimne najmä jeho polky. Dnes 
vieme o polkách viac ako naši predch odcovia . Až Anto
nin Sych ra dokáza l, že polk ov~ rytmus má nesmierny 
sémantlc k~ v~znam v ·Smetanovej tvorbe, že cez tento 
prvok ,. tečie" do Smeta novej tvorby na jviac optimizmu, 
že polkov~ prvok vnáša silnú demokrat izačnú esenciu 
do mnoh~ch parti! Smetanovho diela a je tu vlastne 
nenahraditefn ~. Naučili sme sa s úctou pozerať na oba 

Rukopis symfonickej básne B. Smetanu .. z českých lu
hú a hájú". 

rady Cesk~ch tancov a obdivujeme vnútornú zrelosť 
Smetanu pri kryštalizácii tohto diela. 

Nie náhodou ,.Má vlast" prenikla i do t~ch vrstiev spoloč
nos ti, ktoré sa s umeleckou hudbou zattnr málo skontak
tova li. Klasickosť tohto vefdiela je práve v tom, že sa 
dokáza lo ,.prebojovať " do širokého povedomia a zohráva 
úlohu ako N~mcove j Babička, Mánesove a Alešova kres
by, Mys lbekove sochy - ba ešte omnoho vinc i Nie je 
podsta tné, čl tu poslucháč chápe detaily, č i sa vopred 
obozná mil s kompozičnou štruktúrou jednotllv~ch časti, 
podsta tné je, že pochopil národnú ve!kosť diela, ne
cha l sa strhnúť hudobn~m prúdom, vie, že sa mu s ,.Mou 
vlasti" ži je lepšie, že má byť na čo hrd~. Len odborn icl 
vedia kofko nová tors tva tu Smetana prináša, aké for
mové v~boje tu dosahuje a kofko člastkov~ch problé
mov tu vyriešil vlastne za celú generáciu. 

V popula rit e sa ,.Mé vlasti" bllžl Sláčikové kvarteto 
.. z mého živo ta". Ko!ko skladatelov hudobne básnilo 
o ceste životom, ko!k! pria m rozpitváva li svoje s pon11en
ky a kolki priam pátra li vo svo jej pa mäti, aby čosi vy
jadrili hudbou. ,.Z mého života" je však len jedno. Osu
dov~ zás ah tu prichádza do pohody a životnej vyrov
nanosti, stupňuje dramatičnosť, dáva dielu zvláštny punc. 
Vraciame sa k t e jto skladbe vždy s nov~m pohnutlm. 
Počúvame ju a ko román, ku ktorému sa človek mus! 
vracať. Všetko tu spieva, dokonca sa zdá akoby sa tu 
presadzovala vokálna koncepcia, vytrys kuj(tca priamo 
zo Smeta novej duše. Clovek si tu pripomina Smetanove 
plesne a zbory a jeh o obrovs kú m!llodickú invenciu. 
Zljeme v Inej dobe, vlastenecká .c.unleten~Jsť jeho zborov 
sa predsa le n do istej miery vyčerpa l a, ale na priek to
mu nevyčerpal a Sd Ich humanistická podsta ta a láska 
k človeku a vys oko povznáša jú aj dnešnéh o č loveka , kto
r~ s l zach ova l citovosť z minulosti a obohatil Ich po
citmi z pr itomnostl. 

Naša najväčšia hrdosť v súvislosti so Smetanov~m 
géniom prameni z jeho opernej tvorby. Tu vedel sklbiť 
do máce zdroje so svetov~mi podnetmi, zosta ť česk~m 
a sta ť sa svetov~m. vychádza ť z tradicle a súčasne rle
!llť viacer é novátorské veci. Ako vynikajúci psychológ 
načrtal v Bra ni boroch v Cechách zložité povahové rys y 
niekt or~ch postá v (na pr. Ta usendmar k). dosiahol krlš tá
rovú č istotu v Preda ne j neveste, j edinečne vyriešil ume
lecké stvá rnenie obradnosti a vlastenecke j slávy v Da
li bOI·ovi a s nevšednou oslnivostou vystaval celú svoju 
Libušu. Ak~ obrovsk~ umeleck~ horizont obsiahol jeho 
ta lent v operách Dve vdovy, Hubička a Tajoms tvo. Všet
ky predstavujú majstrovské diela a sú prfkladom cit
live j práce s básnickou predlohou a napriek dlhému 
odstupu od ich premié r, nestačili s me dodnes plne zvlád
nuť k rásu nlektor~ch detailov. Znova sa vrac iame k 
Anežklnmu monológu : ,.Aj, jak~ to krásn~ den," k Lu
kášovej árii ,.Kdybych vMel jak svou vinu sm~t", ale bo 
k zboru ,.Zitko krásne . .. " a c ltime aké osvieženie z 
nich va nie. Sú to priklady čistého romantického mysle
nia, ako Ich priniesla epocha nedávno minulá , plná 
obdivu k človeku, jeho pozitlvnym stránka m, a le l ob
div u k prirode, ná rodu, slávnym kapitolám z histórie. 
Táto romantic ká epocha sa zatia! v na~om vedomi ne
vyčerpala l ked nás rozum, v~voj , nové zvyklosti a okol
nosti ťah a jú Ina m. S meta na a romantizmus (v zmysle 
Leninovho v~k ladu) v nás preživajít a nie je to nijaká 
hanba, že pri všetke j úcte k súčasn~m hodnotám je to
mu ta k. · 

V tom je prá ve Smetanovu sila, že s tále zas a hu je l ge 
ne rácie, ktoré už ži jú ideálmi socializmu, podlelajú Sil 

nn procese revolučn~ch zmien, držia ruku na pulze no
vé ho búr livého života. O os ud Smetanovej hudby n e
musime mať nijak é obavy, že sa dale j ,.oslabi". Pravda, 
i je ho hud ba podli eha času, bude sa presadzovať v no
v~ch a nov~ch konfrontáciách, bude pod lieha ť nov~m 
v~vinov~m zá konitos tiam, ktoré upevňu jú socialis ti cké 
národy . .. To však všetko prináša nové konš telácie hls 
loric k~ch hodnôt, nové väzby a nevylučuje to ani urči
té os labnutie nlektor~ch h odnôt m!nul~ch . 

Osobne som presvedčen~ , že duševné zdravte našich 
ná rodov, overen~ vysok~ vkus našic h národov a robot
nicke j t riedy, stá ročia pes tovaná úcta k domácim hodno
tá m, a le predovšetk~m kultúrna politika KSC nikdy ne
dopus ti a , aby najcenne jšie hodnoty SmP.tanove, Dvorá
kove čl janáčkove a lebo B. MartinO nepôsobili v našej 
dobe tak lntenzivne, ako s i zaslúžia. Nemáme tieto hod: 
noty za tia l čim rovnocenne nahradiť, sú zatla! nezastu
pitelné. Náš v~voj z nich vychádza, naša hudobná pri
tomnos( bez t~chto predchodcov by nemohla existovať. 
V tom je práve život nášho klasického odkazu: zohral 
obrovskú úlohu vo s vojej dobe, vital s polu s republiká n 
sk~ml ná ladami sa mosta t n~ štát, otvoril sl cestu dalej 
a žt je pln~m životom l v s ocialistickej prltomnosti . 

Co nás však najviac mrz! v súvislosti s našimi hudob
n~m! klaslkml je to, že nevedeli sme zabezpečit nové 
systema tické a kritic ké vydanie Ich tvorby, len v male j 
mie re sa nám poda rilo podnietiť vznik závažn~ch mono
g ra f!! o nich a Ich tvorbe. Neexistujú dôkladné estetic
ké štúdie kon frontujúce našich velikánov so svetom a 
tiež ich upla tnenie pr i v~uke na umeleck~ch školách je 
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viac ponechané na iniciat!vu jednotlivcov, a ko podopre
té ústrednou koncepciou našej kultúrnej poli tiky. 

Za celú moju generáciu môžem l pri te jto prlležitosti 
urobiť úprimné vyznanie k tvorbe a odkazu B. Sme
tanu. Vychádzali sme z jeho gen iá lneho umenia, chá pa
ll sme jeho nasledovnlkov cez prizmu Smetanovho odka
zu, r ad modern~ch protikladov sme sa s naži li pozna{ 
a riešiť práve na pozad! Smetanovho prinosu a umelec
ko-ideové ideály povojnove j hudby sme n echápa li bez 
oh!adu na prlnos česk~ch národn~ch klasikov. Bola to 
všetko samozrejmosť, zdalo sa ná m to logické a všetky 
ti eto väzby sme sa snažili chápať ako rozumné a pre 
našu vzdelanost potrebné. In~mi slovami sn to naz~valo 
kontinuita česko-slovenske j hudby posledného storočia. 
Ako sa ukáz11lo - nija ko t o nezužova lo pr iestor pre 
ozajstné tvorivé talenty pr ltomnosti. Kol ko s kvele j hud
by vzniklo u nás za posledn~ch 40 rokov. Doba dala 
pries tor pre v~razné tal enty, naša estetika pomohla 
dotvoriť mnohé závažné zá me r y, štátn 11 kultúrna politikll 
umožnila, aby s i hudba udržala a prehlbova la svoje pos
tavenie. 

Vern! odkazu Sme tanu pozerali s me s otvoren~mi oča
mi na všetko nové a držali pa lce každému, kto má ta
lent. patričné svedomie a uvedomu je sl sP.ba v tdeálor.h 
prltomnosti. Tak sa s tal Sme tanu podnecovate!om prl
tomnostl, tak mu treba rozumi eť , tak sl ho treba vážiL 

Br. 6esk6 zemské A divadlo v Praze. 
NárodtU G dh·ndlo. 

v lldíli dllt ''· líatopMt 1113. llli.o ~ ... 
(Tiullit rr part'-. J 

e•e,rtení národníllo dh·adla. 
Pnn( slnuoslni pt4·d~1anoí: 

tiiiJŠIJ. 

....... , ....... "' ............ ....-. 
V pot!MU <Me tt. Uotop•du l M!to1. ~lilan pŕt••lpiO<on( 

.rtlltfo ellfrlfO#IlHi ph-dei•N'IfÍ. 
... 1'u pnf; .... 

SALO ME·NA 
Plagát z p remiéry ,.Libuie". 



• NÄRODNÍ UMELEC LADISLAV SLO· 
VAK V GR2CKU. S velkým Jíspechom 
sa stretli dirigentské vystúpenia národ
ného umelca Ladislava Slováka v Gréc
ku. Na prvom koncerte v Aténach ( 9. 
marca) uviedol s Aténskym symfonic
kým orchestrom Kardoiovu Bratislavskú 
predohru, Cajkovského l. ·klavlrny kon
cert b mol (sólista Arne Garoifalne) a 
Sostakovičovu I. symfóniu. Na programe 
koncertu v Thess!lloniké ( 19. marca l mal 
diela L. v. Beethovena (predohra Pro
metheus), F. Mendelssohna Bartholdyho 
(Husr2vý koncert e mol) a A. Dvofáka 
(VIII. symfónia G dur). Po vynikajúcom 
výsledku aténskeho koncertu dostal L. 
Slovák ponuku k pohostinsknmu vystúpe· 
niu na tohtoročnom Aténskom hudobnom 
festivale, ktorú néi umelec prijal. V je
ho rámci uvedie 16. júla t. r. v _prlrod
nom amfiteátri pod Akropolou Cajkov
ského VI. symfóniu h mol, Patetlck6 a 
Brahmsov Koncert pre husle, violončelo 
a orchester. 

·• ,.ZEM SPIEVA" PO PÄŤDESIATICH 
ROKOCH. Konéom minulého roku - pri 
priležitostí 50. výročia vzniku klasické
ho filmu Karla Plicku "Zem spieva" -
doilo z iniciaUvy známeho národopisca 
a filmára Martina Slivku k znovunahra· 
niu hudby Frantiika Škvora. Prvotried
ne naitudovanie je dielom Filmového 
symfonického orchestra v Prahe pod tak· 
tovkou Frantiika Belfina. Spoluúčinko
vali Slovenský filharmonický zbor (zbor· 
majster Stefan Klimo, naštudovanie Pa
vol Baxa a Eva Salayová l, Chlapčenský 
filharmonický zbor (zbormajsterka Mag
daléita Rovniakové), ludové lniitrumen
Uilne skupiny z Vaica a 1.diaru a ludový 
spevácky zbor zo Záriečia; súlový teno
rový part naspieval Ivan Ožvát. Zaujl· 
mavosťou dnes uf. hotovej inovovanej 
verzie (autorom strihu je Juraj Lex
mann) je zaradenie pôvodných Plicko
vých filmových záberov Prahy ako Jívod· 
nej sekvencie. Film plánuje uviesť bra
tislavská televlzia. Bolo by viak f.iad6ce 
pripraviť - s patričnou reklamou i in
formáciami - i jeho obno\·enú premié· 
ru v kinách. Záujemcov by určite nebo
lo málo: stari! diváci, ktor! si naň pa,
mätajií, si ho určite radi pozr6 a mlad
iii eiite vo väčšom počte, veď väčšina z 
nich tento klenot nemala jednoducho 
mof.nosť zhliadnuť. (lv) 

• ZASLúZILÍ UMELEC TIBOR ANDRA· 
SOV AN skomponoval na podne Cesko
slovenskej televlzie operu, ktorej dal ná· 
zov Návrat. Dvojdejstvová televlzna ope· 
ra tematicky čerpá z obdobia Sloven
ského národného povstania a jej libreto 
naplsala Jela Krčméry podla skutočnej 
udalosti. Operu pripravuje Hlavná re
dakcia hudobného vysielania Cs. televl
zie v Bratislave ako jeden z hlavných 
prispevkov televlzie k tohtorQčnému 40. 
výročiu SNP. Hudbu opery nahral v tých· 
to dňoch so Symfonickým orchestrom 
Cs. rozhlasu v Bratislave a sólistami bra· 
tislavskej opery sám autor. · .., 

• OPERN2 MATIN2 ZASLÚZILr.HO 
UMELCA ONDREJA MALACHOVSKf:HO, 
sólistu opery SND, sa konalo 6. mája 
1984 v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu ~ 
Bratislave. Na programe koncertu boh 
árie a scény z opier V. A. Mozarta, G. 
Rossiniho, G. Verdiho, N. Rimského-Kor
sakova, M. P. Musorgského, B. Smeta
nu 8 E. Suchoňa. Spolu6činkoval Sym
fonický orchester Cs. rozhlasu v Brati
slave pod taktovkou zasl6f.ilého umelca 
Ondreja Lenárda. Podujatie pri~ravila 
Hlavná redakcia hudobného vystelania 
Cs rozhlasu v Bratislave. e DEŇ BRATISLAVY V N_ARO~NOM 
DIVADLE naplánovali orgamzátort ~~ 
5. mája t. r. špeciálny "divadelný vlak , 
nadvä-:.uj6ci takto na tradlclu spred sto 
r okov, priviezol do Prahy _720 pracuj6-
clch z 26 vybra ných podmkov a orga
nizácii riadených NVB. Účastnlci tohto 
podujatia si pred slávnostným predsta
venlm Dvoi'ákovej opery Rusalka pre
zreli pamätihodnosti Prahy a zrekon
štruované Národné divadlo. Celá táto ak· 
cla bola o to významnejiiia, f.e sa usku
točnila v deň 39. výročia Májového pov
stania če'ského rudu. Oficiálnu delegáciu 
NVB viedol námestník primátora Michal 
Grega a ďalej ju tvo.rill tajomnlk NVB 
Félix Janlček a ved6ci kancelárie pri 
mátora Emil Labuda . 

• VÍSTAVA HUDOBNÍCH NASTRO· 
JOV, konaná pri prllef.itosti XXIX. koiilc
kej hudobnej jari, bola iniitalovaná vo 
foyeri Domu umenia v Koiiiclach od 7. 
mája t. r. Pripravil ju obchodný závod 
Melodia oborového podniku Coskosloven· 
ské hudebnl nástroje Hradec Králové. 

• KLAVIRISTA PETER TOPERCZER, 
laureát Státne j ceny Kl. Gottwalda, ab
solvoval v dňoch 10. 4. - 20. 4. 1984 
koncertné turné po NDR, kde uvádzal 
program, zos tavený z diel W. A. Mozar
ta, L. Janáčka, C. Debussyho, I. Zeljen
ku a F. Chopina. 

• OPERNÍ SÚBOR STÄTNEHO DI
VADLA V KOSICIACH uskutočnil v dňoch 
27. 4. - 7. 5. 1984 zájazd do NSR a Ho
landska, kde v mestách Offenbach, Bob
lingen; Rotterdam a Amstelveen uvádzal 
operetu Viedenská krv od Johanna 
Straussa. 

IV. ročník Dní komornej hudby v Bratislave 
Tohtoročný, v podani už štvrtý ročnlk 

prehll.adky bratislavských neprofesionál· 
nych mládežnlckych a dospelých súbo
rov km:nornej hudby [13. -14. 4.). veno
vali jeho mganizátorl [ MDKO v Brati
slave) 39. výročiu oslobodenia Bratislavy. 

Tri koncerty prehl1adky boli situované 
do Mozartovej siene na Jiráskovej ulici, 
ktorá 1 napriek svojim známym akustic
kým nedostatkom tvorila dôstojný rá
mec •podu}aHu, ~torého hlavnými črtami 
sú zdravá muzik·antská zanietenosť a ra
dosť zo spoločného muziclrovania. 

TM·o základná Idea je nato!ko lnšpira
tlvna, že každým rokom zlskav!l širši 
okruh priaznivcov, z ktorých časť pred· 
kladá výsledJiy svojej práce práve na 
tomto fóre. I ked súbežne s tým na
rastá aj poslucháčsky záujem o prehliad
ku , predsa Jen pozornosť, najmä zo stra
ny Yudových škôl umenia, ale napriklad 
aj zo strany klubov Hudobnej mládeže, 
bv mohla byť ešte systematickejšia. Stú
pajúca úrove!\ výkonov si JU prá·vom zas-
luhuje. · 

Pravda, tak ak.o každá prehltadka i tá· 
to ·boJ,a poznačená kvalttatlvnym rozpty
lom. Na jednej strane sa predstavili sú
bory, u ktorých vyššie amblcie !Imitoval 
predsa len ohraničený technický stupeň, 
no na druhej strane účinkovali l také, 
ktoré dokázali svoje amblcle s úspechom 
aj realizovať. 

Na prvom koncerte [13. 4.) sa pred
s·tavill v prvej polovici programu na jprv 
mládežnícke súbory. Kvinteto priečnych 
fláut z ĽŠU Obrancov mieru, ktoré pred
viedlo Koncert č. 3 pre päť fláut J. B. 
Boismertlera, zaujalo n-Ielen málo frek· 
ventov.anou a preto vzácnou zostavou, 
ale a j dobrou hrá•čskou disponovanosťou 
a pripravenosťou. Výkon flautového kvln· 
teta súčasne ukázal, že za predpokla· 
du kva)Uného a systematického peda
gogického vedeňia, môže l v podmien
kach r:Su vzniknúť súbor, ktorý osvojo
va ním sl zá•konltostl komornej súhry a 
lnterpreta·čným dotvár.anlm celku, výraz
ne prekra'čuje hranicu smerom k štýlove 
čistej a vskutku adekvátne poňatej sú
bol'Ovej h.re. 

To zatla! nemožno povedať o výkone 
Komorného sAboru zobcovfch fláut :1 ĽSU 
Súťalná, kt.orý sa ešte musi vyrovnať s 
úskaliami ilnrtoná{;le, súhry 1 konečného 
interpretačného stvá.r.nenia naštudova
ných skladieb. Verime, že prvý predpo
klad, ktorý súbor demonštroval, totiž po· 
trebná dávka zanietenia, dokáže spolu s 

rozširovaním skúsenost(, spomínané ne
dostatky poStupne úspešne prekonávať. 

Z ĽSU Batkova sa predstavilo duo (sop
ránová zobcové flauta a klavtr) na tech
nicky uspokojivej úrovni, chýba mu však 
ešte pocit ozajstnej sOhry, Istota l po-
trebný inteJ.Wretačný nadh!ad. • 

Kvarteto pri&enych flAut 1 ĽSU Obran· 
cov. mieru pripravilo na tohtoročnO preh-
11adku premiéru Malých štúdii pre flau
tové kvarteto Júliusa Kowalského. Kvar
teto sa predstavilo v dobrom svetle a 
mo!no konštatovať, že Komorný súbor z 
ĽšU Obrancov mieru, ktorý otváral ( flau
tové .kvinteto 1 a aj uzatváral [flautové 
kva,l'teto) vystúpenie skupiny mládežnlc
kych súborov, obstál v tohtoročnej kon
kurenc11 najlepšie, l ked prehliadka ne
má súťažný charakter. 

V druhej polovici programu sa pred· 
stavll1 komorné súbory dospelých. Ko
mornf s6bor Osvetár pri ObKaSS Brati
slava III, má charakter ·amatérskeho 
združenia, ktorého výkon - súdiac pod
Ja vykonanej zmeny oproti nahlásené
mu obsadeniu - sa mal opierať 'o A. 
Adamcseka za pultom 1. husH. Zla!, sO
bor psychicky an1 lnte~:pretačne nezvlá· 
dol svoju úlohu, a aj Adamcsekov vý
kon hlboko zaostal za výkonom, aký sme 
od neho ako od profesionálne priprave
ného huslistu, právom očakávali. . 

Komorný s6bor 1 ĽSU Batkova uviedol 
skladbu Hračky pre soprán, alt, dve flau
ty, kla·rlnet, pozaunu a klavlr od Z. Pe
cha na slová v. Mlhállka. Ide o prlleži· 
tostnú skladbičku, nená•rokujúcu sl viac 
než jej prisúdil sám autor, ktorý sa ňou 
chcel zavďačiť dvom členkám súboru (A. 
Masnovlčovej a B. Remlšovskej) za Ich 
dlhoročnO aktívnu prácu v Jludobnom 
školstve v oblasti záujmovo-umeleckej 
činnosti. 

Velmi zaujatým a Interpretačne dob
re zvládnutým výkonom sa na záver pr
vého dňa predstavH Komornf sdbor ĽSU 
Bratislava IV. T. NedeLčeva, J. Kyjovský 
(husle) ·a V. Savčeva (klavlr] lnterpre.to
vall tri časti zo Sostakovlčových duet s 
potrebnou dávkou nadhladu, pričom ne
podlahU výrazovému sentimentu, ku kto
rému predloha mOže, najmä menej skú· 
sených lnrt.erpretov z!á·kat Ukázali tak 
nielen dostatok ·technicko-hráčskych dis
pozicii, ale aj správnu mieru vkusu s 
akým sa zmocllllll Interpretovaného diela. 

Na druhom a treťom koncerte ( 14. 4.) 
vystúpili komorné súbory dospelých. Ko
mornf stibor ĽSU Stiťalná pristúpil k 
predvedeniu Triovej sonMy G. Ph. Tele-

manna pre flautu, husle a klavlr ( H. Kop
sová - flauta, J. Lukáč - husle, Z. SzU
csová - klavlr) "e!mi starostUvo, čo za
nech.alo presvedčivý dojem, a to i na
priek tomu, že by súbor potreboval väč· 
šlu zvukovú vyrovnanosť. Hos·tla preh
liadky 2enské sličikové kvarteto 1 ĽSU 
Samorfn [ D. Csukasová, G. FUusyová, B. 
Csa Mov á, E. Ondrušeková). so zaniete
ním, ale l s dobr·ou prlpravou zahralo 
Sláčikové kvarteto C dur J. Myslivečka, 
ako svoj prlspevok k Roku českej hud
by. Novovytvorené Sláčikové kvarteto 
učitelov ĽSU Obrancov mieru ( J. Zoga
t.a, Z. Kubovčlková, M. Banda, M. Jakub
čová] zaujalo perfektným prednesom 
skladby Preletel sok·ol z cyklu Obrázky 
zo Slovenska od E. Suchoňa. Už z pred
chádzajúcich prehliadok známe Sláčikové 
kvarteto učitelov ĽSU Exnárova (P. Kunz, 
L. Barlčová, M. Schmidtová, A. Gerhard· 
tová) sa predstavilo zrelým komorným 
výkonom v slávmJm Sláčikovom kvar
tete F dur, op. 96 A. Dvoráka. Výkon 
Komorného dua ĽSU Batkova ( T. Piroš
ka - kontl'abas, A. Vlrágová - klavlr) . 
ktoré predniesla druhú ·čast z Koncer
tu pre konrtrabas a klavlr F. Kousse
wltzkého a Smútočnú pleseň F. Hoffmei
stera, bol poznačený istou technickou ne
vyzrelosťou. Komorný s6bor ĽSU Bratl· 
slova IV, ktorý vystúpil už aj v prvý deň 
prehliadky, znovu potvrdil svoj dobrý 
vkus a úroveň, najprv v Sonatlne pre 
dvoje husH a klavlr B. MartinO, a po
tom opäť v Sostakovl·čových duetách. 

Záverom možno konštatovať, že v zá
sade všetky tri koncerty tohtoročnej 
prehl·ladky splnili svoje poslanie. Inter
preti si odniesli ďalšie nenahraditeJné 
skúsenosti, ale aj zaslúžený úspech za 
starostlivú prlpravu a nadšenie, s akým 
na prehliadke muzlclrovall. Dni komor
nej hudby neprofesionálnych súborov sa 
stali tiež prlležitosťou pre rozvljanie es
tet.tckého cltenia najmä hudbymilovnej 
mládeže. Tým, že poskytujú možnosť ve
rejného vystt;ípen~a aj hudobným pedagó
gom, vytvárajú priaznivé predpoklady 
pre rast prirodzenej muz.ikantskej auto
rity učltelov pred Ich žialnni, čo v cel
kovom procese estetickej výchovy iste 
nie je zanedbateJné. MDKO v Bratlsl·ave 
pripravuje už nov~ ročnlk dni komornej 
hudby, ktorý a i dramaturgicky bude o· 
rlentovaný na počesť 40. výročia oslobo
denia. Verime, že rady jeho aktérov, ale 
aj záujemcov sa dalej roz~lria. aby opä.
tovne potvrdili jeho potrebnosť i prospe~
nosť. JOLIUS KOWALS,KI 

Na margo Zlatého venca mesta Bratislavy 
Vo velmi sympatllcky naplsanom člán

ku o koncerte Spev.áckeho zboru Technik 
v Hudobnom živote [-č. 7 z 9. 4. 1984) 
mňa vo vete ..... že 1 záujmová ume
lecká činnost môže sa odborným usmer
ňovanlm predvádzať na takmer profesio
nálnej úrovni" zaujalo slovko takmer. 
Koncert som nepočula. Viem však z mno
ha iných prlležltostl, že Téchnik pod ve
denlm Pavla Procházku je jeden z na
šich najlepšieh speváckych kolektívov a 
je tým, čim sú v profesionálnej sfére 
našl špičkov! umelci, jednotlivci i kolek
tlvy. Slovko takmer mi znova potvrdilo, 
že u nás v hudobnom živote stá le pre
trváva [na rozdiel napriklad od CSR) 
akási bariéra medzi profesionálnou a 
amatérskou s férou, čo najmä v zborovom 
speve nie je správne. Táto žánrová ob· 
last sa bude totiž vždy v najväčšej mie
re odohrávať na amatérskej báze, lebo 
jej dalšie sprofesionalizovanie nemá 
reálne predpoklady - v socialistických 
krajinách Ide aj tak oproti ostatnému 
svetu o jav je·dinečný [na Slovensku je 
5 profesionálnych speváckych zborov -
SF, SĽUK, SND, SD Košice, DJGT Banská 
Bystrica !) . Platná je však l skutočnosť, 
že úroveň a kéhokoJvek hudobného tele· 
sa je úmerná predovšetkým úrovni diri
genta. Napriklad v Slovenskom filharmo
nickom zbore svojho času prevládali spe
váci .amatéri a predsa mnohé tie roky 
patria k na júspešnejš lm obdobiam tohto 
profesionálneho telesa. 

S radosťou kvitujeme, že najmä v pos
ledných rokoch časopis Hudobný život 
clel.avedome prispieva k odstraňovaniu 
onej bariéry, ked tntormuje svoje pre
važne profesionálne čltateJské zázem.le 
aj o aktlvi·te záujmovej hudobnej čln
nosti. Nie je taká malá. Má svoje sta
bilné fóra, do ktorých patri l poduja
t·ie Zlatý veniec mes ta Bratislavy. V pos
ledných rokoch ho usporladater - Mest
ský dom kultúry a osvety koncipuje sú
ťažne len raz za tri roky a medzi tým 
Ide o koncertnú prehliadku nlekolkých 
bratislavských . telies. Takým bol Zlatý 
veniec dňa 8. 4. t. r . vo svojom ju
bilejnom dvadsi•atom roku ako prlspevok 
nielen k oslobodeniu Bra.tlslavy, a le ·1 k 
40. výročiu SNP a Roku českej hudby. 

Jedným z mnohých pozltlv večera bolo, 
že popri prezentovan! piatich domácich 
kolek.tlvov pozvali aj hosťa. Iste mno
hých prekvapilo, že kultivované zborovo
s pevácke umenie sa pestuje i v súčas
nos ti na SPgS v Modre. Dievčenský spe
vá.cky zbor Harmónia vedie od roku 1976 
pedagóg školy Ján Ozábal. Zbor bol hla-

sove na v9ške, dirigent má zmysel nie
len pre komponoVIanle celého bloku vy
stúpenia, ale l pre výstavbu jednotlivých 
skladieb, čo sa ,prejavilo najmä v nároč
nom Zp~ve zp~vo Zd. Lukáša. Tento skla
datel patri v súčasnosti v Cechách k 
zborovej elite a niet divu, že naše spe
vácke zbory vždy častejšie siahajú po 
jeho tvorbe. Má osobitý prlstup k ludove j 
plesni, vzácnu schopnosť uchopiť jej pra
podstatu a atmosféru a preštyllzova( toto 
do hudobného c f.tenla súčasnosti. V ten 
večer nás o tom presvedč!l l baladou 
spracovanou do skladby Dragounl. Na 
jej pôsobivosti mal však veJký podle! i 
Interpret - Spevácky zbor mesta Brati
slavy s dirigentom Ladislavom Holáskom. 
To je ten ďalši z najlepšieh našich čes
kos lovenských 1 európskych speváckych 
zborov. V celkovom vý,raze je Iný ako· 
Technik, ale tak je to najmä u ludských 
hlasov prirodzené a správnP.. Obidva sú 
Inšpirujúce pre našich skladateJov a ma
jú ve!kú záslu:hu na oboh·acovanl sloven
skej zborovej literatúry. Taltto ·vznikll i 
medzln'á.rodne úspešné Jánske ohne Iv.ana 
Hrúšovského, k.toré holáskovci uviedli po
pri Kardošovej kantáte Zem moja rodná 
a Svlrldovovej Strake rapotačke na záver 
koncertu. 

Cast.ou uvádzatelkou slovenských no
vlniek je dirigentka Elena Sarayová-Ko
vá,čová s Bra1ls lavs kým detským zborom 
MDKO. Tentoraz nám predstavila Jozefa 
Malovca v cykle Rok s plsn! (na text J. 
BaHka) a dúfajme, že sa s jeho menom 
stretneme častejšie v tvorbe pre detské 
telesá. BDZ podal svoj štandardný soHd
ny výkon v skladbách Japonca J. No
šinoa, D. Kabalevského, A. Zemanovské
ho, O. Francisciho, Ch. Nedjalkova a V. 
Felixa. Z dramaturgického hladiska vý
ber dvoch z piatich Fellxových Zvonko
vých hlasov (Najmllšl a Lúčny] zane
chal l tenrtoraz rozpačitý dojem. 

Zborovo-spevácku tradlclu bratislav
ského konzervatória začal nie tak dávno 
opäť rozvljať Dušan Bill. Jeho sympa
tické úsilie po zdokonaleni dospelo na 
úroveň, ktorá na Zlatom venci vyvolala 
zaslúžený obdiv. Oceniť treba prácu s 
hlasom najmä u ch1apc·ov-lnštrumen'talls· 
tov, celkovú homogénnosť zvuku, predo· 
všetkým ·však prirodzene prežité muzl· 
clrovanle v Dvo!'ákovl (Sl pe k). Passerea
novl (Il est bel et bon), Letňanovl [Do
lino u] l premiérovanej skladbe Dáf.d od 
ešte poslucháča konzervatória Miloša 
Krkošku, v ktorej udivil výrazovým bo
hats tvom. Konzervatoristi boli dalšlm ra
dostným pozitívom koncertu. 

Miešaný zbor bratislavských učitefov 
oslavuje dvadsať rokov svojej činnosti, 
ži•aJ, nie v takej lnterpretučnej pohode, 
ako ho poznáme z minulosti so vzácny
ml úspechmi domácimi i zahraničnými. 
Verime však, že najmä hlasová rozkoll
sanosť je prechodným javom a že vyrie
šenie v poslednej dobe stále sa strieda
júcich dirigentov odstráni podobné bo· 
lesti. (Po Milanovi Seidlovl zbor preberá 
Pavol Baxa - obidvaja na koncerte di· 
rigovall. 1 Ide o to, a~y v plnosti zboro
vého umenia vynikli t aké dramaturgic· 
ké pozltlva, akými sú skladby Juraja Fa· 
Ilka Na bazáre, Hrušovského Má jová 
flauta alebo tomuto zboru venovaná 
skladba Igora Bázlika Plesei\ pre šťas
tie, ospevujúca Bratislavu. 

Podobne nezdravo sa s triedajú dirigen
ti u speváckeho zboru PKO. Na koncer
te ho dirigoval po k rá'tkom pôsobeni Pe
ter Cón. "Uiežané'' skladby H. Domanské
ho ( Cervenle ja b!učko] a D. Kardoša 
(Ej, dumala moja mac l naprav ili dojem 
ešte z nie dosť vykoncipovaných ostat
ných skladieb [l. Hrušovský: Ej, horič· 
ka hora, J. Cikker: V horách dun!, E. 
Suchoi'l: Už je k·oniec vojny - premié
ra]. Možno sl len žel ať, aby sa P. Có
novl darila práca, pre ktorú má dispo
zlcle 1 vekove perspektívny kolektlv. Co 
nás však od začiatku existencie tohto 
päť·ročného te lesa zaráža, je narábanie 
s vlas tným názvom. V roku 1978 začal 
pôsobiť pri ObKaSS IV ako Akademický 
s pevácky zbor. V roku 1979 prešiel k 
PKO a onedlho nato sa dozvedáme, že 
je Aka demickým speváckym združenlm, 
aby sa vraj "vrátil k hlstorlekému názvu 
svojho predchodcu - zboru založeného 
dr. Orlom v roku 1921 na UK". Volba 
názvu amatérskeho telesa sa nikde 
"úradne" nestanovuje. Mala by však byť 
odrazom prirodzeného nešpekulativneho 
postoja k prostrediu pôsobenia telesa, 
stavovskej prlslušnosti a pod. Manipulá
cia so slovkom akademický u telesa, kto
rého zriadovateJom je PKO, ako a j po
stoj k zboru z prvej republiky, ktorý už 
v rokoch po vojne zanikol , je prina jmen
šom nevhodné, h<lstoricky nezodpovedné, 
a čo je ešte dôležJ.tejšie, názov nie je zá
rukou umeleckej kvality! 

v celkovom vyznenl tohtoročný Zlatý 
veniec mal vera kladov a naznačil, že 
XIV. slávnos ti zborového spevu v roku 
1985, v rámci ktorý.ch sa bude o túto tro· 
fej MDKO celoslovensky s ú ťažiť , budú 
opäť zborovo-speváckym sviatkom. 

MARCELA MBSÄROSOVÄ 



Na návrh 'Ostredného výboru 
Komunistickej strany Ceskoslo
venska, ústredného výboru Ná
rodného frontu, vlády Cesko_slo
venskej socialistickej republiky, 
vlád Ceskej a Slovenskej socia
listickej republiky a 'Ostrednej . 
rady odborov udelil prezident 
teskoslovenskt;j socialistickej 
republiky k 1. máju 1984: 

OCENENIE PRÁCE UMELCOV YVE'n'U SIMONOV'O a hudobné
bo skladatela MILOSA VACKA. 

CESTNÍM TITULOM ZASL'OtiL'f 
UMELEC POCTILA VLADA SSR 

RAD VltAZN2HO FEBRUARA 

JUDr. VACLAVOVI HOLZKNECH
TOVI, dramaturgovi opery Ná
rodného divadla v Prahe, za 
celo!ivotnCí vfznamnCí umelec
kCí a kultCírnopolitickCí činnosť. 

Bratislave, za výnimočné inter
pretačné majstrovstvo a mimo
riadne úspeilnú reprezentáciu 
československého vokálneho u
menia v zahranič(; 

zaslúlilého umelca ZDEŇKA 
KOŠLERA, dirigenta a iléfa ope· 
ry Národného divadla v Prahe, 
za vynikajúcu umeleckú činnosť 

a propagáciu českej hudby, za 
vzornd reprezentáciu nášho u
menia v zahranič! 

GABRIELE BEŇACKOVEJ-CAPO

VEJ, zaslú!ilej umelkyni za vý
kon v úlohe Llbuile v rovno
mennej opere Bedficha Smeta
nu pri prlle!itosti znovuotvore· 
nia Národného divadla, 

divadla v Brne V ACLAVA HA
LIRA, skladatera a re!iséra 
VLASTIMILA HALU, sólistu ba· 
letu Státneho divadla v Brne 
ZDEŇKA HANZLOVSK2HO, só
listu opery Národného divadla 
v Prahe LUBOMIRA HAVLAKA, 
umeleckého vedúceho Brnen
ského rozhlasového orchestra 
ludovýcb ústrojov JINDRICHA 
HOVORKU, koncertného maj
stra orchestra Smetanovbo di
vadla v Prahe ANTONINA NO
V AKA, sólistu Ceskej filharmó
nie KARLA PATRASA, dirigen
ta Ceskej filharmónie LIBORA 
PESKA, hudobného redaktora 
ZDEŇKA PETRA, speváČku 

V ODBORE HUDBY 

sólistov opery Slovenského ná
rodného divadla v Bratislave 
FRANTISKA LIVORU a JURAJA 
ONISCENKA, reliséra DJZ v 
Prelove JANA SILANA a hudob
ného skladatela ILJU ZELJEN
KU. 

JANOVI NOVOTN2MU, klaviris
tovi, Praha, za interpretáciu a 
komplexnú nahrávku klavirJie
ho diela Bedficha Smetanu na 
gramofónových platniach. Prezictent Ceskoslovenskej so

cialistickej republiky vyhlásil 
za 

NARODN2HO UMELCA 

a udelil za vynikajúce tvorivé 
výkony z odboru hudby 

CESTNÝM TITULOM ZASLO.ZILÝ 
UMELEC POCTILA VLADA CSR 

V ODBORE HUDBY . 

zaslú!ilého umelca PETRA 
DVO.RSK2HO, sólistu opery Slo· 
venské ho národného divadla v 

STATNU CENU KLEMENTA 
GOTTWALDA S CESTN'fM TI
TUL()M LAUREAT STATNEJ CE
NY KLEMENTA GOTTWALDA 

dirigenta Karlovarského symfo
nického orchestra RADOMILA 
ELIŠKU, sólistu ope ry Státneho 

ZDENEK 
KOŠLER 

NÁRODNÝM UMELCOM 
Profesional izačné ús ilie s lovenskej hu

dobnej kult ú ry v rokoch prvej CSR, a le 
a j po osloboden! sa nerozlučne spája s 
radom mien -českých hudobnlkov, na jm!! 
dirigentov ( M. Zuna, O. a K. Ned balov
cl, J. Dyk, J. Vincourek, J. Petr, J. V. 
Sch1Hfer, V. Talich, Z. Chalabala, R. Týn
sky, dr . O. Trhllk a ďalš! ) . V etape zavr
šovan!a tohto procesu vyoral hlbokú 
brázdu novovymenovaný národný umelec 
Zden~k Košler, šéf opery pražského ND 
a častý host Ceske j filhar mónie. Jeho 
zásluhy pre rozvo j s lovensl<ej hudobnej 
kuLt úry sa neviažu iba na roky pôsobe· 
nia vo fun kcii šéfdirigenta opery SND 
D971-76], pretože už pred týmto obdo
blm a vlastne až dodnes hosťu j e za pul 
tom Slovens kej fil harmónie. 

Košlerove našt udovania na prvej slo· 
vanskej opernej scéne nies li pečať sús
tredene j práce, ktorou dokázal zapáliť 

nielen spevá-kov, orches ter, a le celý tlm 
spolurealizátorov inscenácii. Popri 
mrav~om nekompromisnom modelova
n! sólových partov, kde žiadal od vo
kalistov vyzdvihovať aj tie naj jemne jš ie 
citové záchvevy zašifrované v partitúre, 
zaslúžil sa Košiar predovšetkým o ne
býva lé vypracovanie orchestra, z ktoré
h o vytvor il i pri obmedzenom obsadenl 
mohutne znejúce symfonické teleso s 
množstvom boh atých far ebných nuans l. 
s jeho menom sa ~erozlučne spájajú na j
pozoruhodnejšie umelecké úspechy toh to 
päťr očného vývo}ového úseku prve j s lo
venskej operne j scény. Na r eprezentn
tlvne j úrovni naštudova l Cikkerove ope
ry Vzkriesenie a Hra o láske a smr ti, 
Dvorákovu Rusalku, Janáčkovu Vec Mak
ropulos i Bartókov Modrofúzov zámok. 
z oblasti klas ického repertoáru sa pod
pisa! pod Mozartovh o Dona Giovanniho 
i Beethovenovho FideL!a. Pre s lovens kú 
hudobnú kultúru je význa mné aj jeho 
naštudovanie Cikkerovho Coriolana so 
súboro m opery pražského ND. 

Plodná bola a dodnes trvá Košlerova 
spolupráca so Slovenskou filharmóniou, 
ktorú po prvýkrát dirigoval v r. 1969 a 
odvtedy je je j pravidelným, možno pove
dať stálym hosťom. K·ošlerove vystúpenia 
v Slovenske j filharmónii sa stali pre náv· 
števn!kov koncertov magnetom, synony
mom poctive j práce, sústr edeného výko
nu i gar anciou vysokého umeleckého zá
žitku. 

Košler má mimoriadne vyv inutý zmy
sel pre to, ako dosiahnuť ideáln u rov
nováhu medzi rudským hlasom a inštru
mentá lnym pozadlm. Tento talentom ob
daren ý a v nekompromisne j pracovitos 
ti obdivuhodný umelec dokáza l vzbudiť 
u všetkých orchestrov, ktoré dirigova l, 
rešpekt, zapá liť ich hrá·čov k vypätiu tvo
rivých s l! a v konečnej fáze na pódiu 
šarmom svoje j osobnos ti šlriť okolo seba 
fluidum, ktorému podlieha lÚ nielen in
terpreti , a le i prltomnl posl u cháči. 

S orchest·rom Slovenske j filharmónie 
pr!pravil Košler pre vydavaterstvo OPUS 

Snlmka: I. Grosmann 

rad vynikajúcich nahrávok symfonicke j 
i symfon icko-voká lne j literatúry. O ich 
kvali te svedč! medziiným aj rad licencii, 
zás luhou ktorých sa Košlerove interpre
tácie šlria na zahraničných gramafóno
vých trhoch. Vymenu jme aspoi\ najvý
znanmejšie tituly: Ber liozova Fantastická 
symfónia, Mozartove operné predohry , 
Bizetova l. s ymfónia a predohry z opery 
Carmen, Schubertova Symfónia C dur, 
úplný komplet symfónii A. Dvoi'áka. 
komplet Dvoi'ákových symfonických bás
nl, jeho kan táta Stabat mater, Smetanov 
cyklus Má vlast, Franckova Symfónia 
d mol. Zo slovenskej tvorby je to vyni
ka júca nah rávka Symfónie 1945 od ná
rodného umelca J. Cikkera, Hrušovského 
L koncertná predohra, ale a j Cikkerova 
opera Cor!olan so súborom opery ND v 
Prahe. 

Pre ná,vštevn lkov podujat! Slovenske j 
filharmónie zostanú nezabudnuterné Koš
lerove interpretácie s ymfon!cko-voká l
nych opusov: Janáčkove j Glagolskej om
še, St1·avinského o.ratória Král Oidipus, 
Pauerovej Labutej piesne, Mah lerovej 
II. symfónie a ďal šieh. 

Na Slovensko sa viaže a j Košlerovo vy
menovan ie za zaslúžilého umelca SSR v 
r. 1974, ktoré bolo spravod livým ocene
nlm jeho verkých zásluh a ohodnotenrm 
nemalého osobitého vk ladu do s loven
ského operného umenia. 

Ak bude niekto po rokoch hodnotiť vý
vo j s lovenského reprodu kčného umenia, 
bude musi eť vyzdvihnúť aj nezabudn uter
né zásluhy národného umelca Zdei1ka 
Koš lera. jeho interpretácie s ú zafixované 
na nahráv~ach gramopl!ltn l, znejú na 
vlnách éteru, predávajú sa v ·zah ranič! a 
umož11uj ú úspešnú konh·ontáciu orches
t ra Slovenskej filharmónie so špičkový

mi zahraničnými orchestrá lnymi telesa
mi. To všetko spolu reprezentuje množ
stvo záslužnej, ťažko ocenite rne j práce. 
A pri tom je to len čas ť Ko5lerove j ume
leckej práce spájaj úcej stJ s jeho dlho
ročnou spoluprácou so slovenskou hu
dobnou kultúrou. Pri prlležitost i udele
nia •čestného titulu ná rodný umelec 
Zdenkovi Košlerovi mu ta všetku dote
raj šiu vykonanú prácu v pros pech roz
voja slovenskej hudobne j kultú ry nielen 
ďakujeme, ale vyslovujeme zá rovei1 i že · 
lani e, aby sa tá to spolupráca i v budúc
nosti naďal ej plod ne I'ozvlja la a prehlbo
vala . VLADIMIR ClžJK 

NÁRODNÝ UMElEC 

PETER 
DVORSKÝ 

Hoci sa v k ul·oároch hovorilo o mi
mmi adnom talen1e, dvadsa ťjedenročný ab
solvent bratis lavského konzervatória, t e
norista Peter Dvorský vstupuje na pro
fesionálne javisk-o Slovenského národné
ho diva dla celkom skromne. Studentom 
v Jurov! Jánošlkov!, epizódnym par tom 
Horáca v -československej premiére Hry 
o láske a smrti, pa šerá kom Remendadom 
v B!zetovej Carmen, pobočnlkom Ruizom 
vo Verdiho Trubadúrovi. Coskoro však 
doštudováva part Lenského a potom a j 
Vojvodu z Mantovy. Vojvoda naplno od
haru je - v našich reláciách ojedinelé -
južanské "slnko v hlase", jeho "s ladkú 
s lzu", nádherný lesk a pružnosť vysokej 
poloh y. V priebehu ďal šieh dvoch se
zón spieva Dvorský Fausta v Gounodo
vej opere, Rudolfa v Bohéme, janlka v 
Predanej neveste. Bratislava netrpezlivo 
očakáva prielom do medzinárodnej oper
nej arény. Prvou zastávkou k tej to méte 
je laureá.tstvo na moskovskej sútaži P. l. 
Cajkovského (1974 ) a v iťazstvo na me· 
dziná rodnej súťaži mladých operných 
spevákov v 2eneve ( 1975 ]. Nasleduje nie
korkomesačná stáž v štúdiu milá~skej 
Scaly a dve verké televlzne prlležitosti 
- princ z Rusalky, realizovaný v štú
diách Nemeckej spolkovej republiky a 
Cavaradoss! z Tosky v tclevlznom . pre
pise bratisla vského §túd!a. 

Pre ďalši umelecký vývoj Petra Dv,or· 
ského je prelomová sezóna 1976-77. Dva
dsaťpäťročný tenori·sta vs tupuje na ver
ké medzinárodné javiská. Spieva v Softi, 
Budapešti i moskovskom Horšom, debu
tuje na ve rkých scénach NSR - v Kollne, 
Hambur-gu a Mn!chove, po prvý raz spie
va v slávnej "opere na Ringu", ktorá má 
dodnes oprávnene povest jedne j z naj
kval!tnejš!ch operných scén . V roku 1977 
dosahu je Dvorský vrcholové ciele: ako 
Alfréd z Traviaty stoj! na doskách Met· 
ropol!tan opery, ako Rudolf z Bohémy 
vstupuje na javisko milánskej Scaly. 
úspešne sa zapisuje na fórach , kde sa 
v obr-ovských priestoroch hradisk chvie 
ešte vzduch alikvotm! vzrušujúceho bel 
canta Gig liho a Per tileho,B jtlrHnga a Co
relliho, Dom!nga a Pavarottiho. Od t oh · 
to dá ta je životný cyklus mladého umel
ca už diktovaný ka lendárom .medzinárod
ne j ,opernej hviezdy. 

O stručnú charakteris tiku Dvorského 
vokálneho rukopis u pokúsil som sa na 
stránkach Hudobného života už pri bla
hoželaniach k udelenku Státne j ceny Kl. 
Gottwalda ( 1979 ] a titulu za slúžilého u
melca ( 1981 ). Bolo by zbytočné opako
vať či variova ť slová a konštatovania, 
kto'ré môžu napokon byť iba chabým od· 
leskom toho, čo každému, bez oh radu na 
materinský jazyk, novor l ten to nádherný, 
slnečný h las. Azda pripomeniem len dve 
z na jvýraznejšl·ch devlz, ktorými Dvor
ský všade vlťazl. V kontexte súčasnej 
absolútnej tenorove j špi•čky má un ikát· 
ne zvučnú a fa rebnú vysokú polohu. Tú, 
ktorá je korenlm výkonu každého teno
r is tu románskej romantickej opery, kto
rú v obdivuhodnom súzvuku oceňu je 
vďačné publikum 1 rýpavá kritika. Dvor
ský má "Do" (a ešte interva l navyše ) 
v čase, keď aj na jväčš! z najväčšlch 
poci ťujú h rôzu pred tými to tónmi a s ob
rubou si dáva jú exponované árie trans 
ponovať. Dvorského Rudolf - to je ne
fagovan é, žiarivé C s lávnej árie. Tam, 
kde spieva Vojvodu, či Alfréda, môžu si 
dirigenti opäť raz dovoliť otv oriť škrta 
né ka balety. Druhou, umel&cky ešte azda · 
cennejšou devlzou je Dvorského vrúc
nosť vokálneho prejavu. Márne sú c\!ri -

Prezident Ceskoslovenskej so
cialistickej republiky udelil: 

RAD PRÄCE 

zaslCílllému umelcovi hudobné
mu skladatelovi a dirigentovi 
LADISLAVOVI HOLOUBKOVI, za 
dsluhy o rozvoj hudobnej kul
t6ry. 

Snlmka : ). Vavro 

gentské k·oňcepcie, márne inl\erpretačné 
a tomi2lovan !a árii , má rne dynamické fi
nesy deta ilov, kde n ie je farba materiálu 
a srdce. Dv.orský má oboje - a hoci sa 
zdá, že tón tvori mimoriadne spontánne · 
má jeho spev "dušu", chyti za srdce: 
Nechcem viesť lacné analógie s Dvorské· 
ho predch odcam! a súčasnlkmi. Je na to 
už prlllš svojbytnou a neopakovaternou 
umeleckou osobnostou. Ak však predsa 
len chcem vyjadriť dimenzie Dv.orského 
vokálneho výrazu, potom sa v jeho pre
Jave snúbi sladký, za liečavý lyrizmus z 
rodu di St efana v najlepšieh rokoch s 
dravým, dramatickým atakom Franca Co
rell!ho. 

Dvorský je dnes na júspešnejšlm vy
slancom Ceskoslovenskej socialistickeJ 
repubHky a podla toho, akú vážnosť 
operný žáner špeciálne v západnom sve
te požlva - pravdepodobne aj najúsJ:?eš
nejšlm reprezentantom naše j socia listic
keJ kultúry. Bol•o by prospešné uvedo
miť si už konečne formá.t Dvorského re
prezentácie, proti čomu dosť často hre
šlme v referenciách o jeho úspechoch 
v dennej tlači. Nie každá v cudzine od
spievaná úloha je kritériom !nterp retač· 
ného kalibru, nie každé verké mesto je 
opernou metropolou a n ie každé exotické 
meno partnera, či partnerky je vizitkou 
gala predstavenia. 

Už pred Dvors·kým spievalo na sveto
vých scénach niekofko československých 
operných s pevákov. Expor,toval! postavy 
smetanovské, janá,čkovské, pripadn e ďal
šie úlohy s lovanského repertoáru. Svet 
ich rešpektoval ·pre a utent-icitu poda nia, 
tým viac, že t ento repert oár bol a do
dnes je v svetových operných centrách 
predsa len ku riozl,tou, zvä~ša s absen
ciou významnejšlch speváckych osobnos
t!. - Dvorský v Miláne, či v Londýne 
uspel však s úlohami, ktoré tu od n e
pamäti boli doménou s tredomorských te
nor!st ov, v repertoári, ktorý je každo
denným chlebom velkých scén a v kto
rom je a j dnes neuveritelná konkuren
cia, v porovnani s minu losťou ešte zná 
sobená nepredstav!telnými možnosťami 
r ýchle j komunikácie. Dvorský skrá tka 
"vytrel kocúra" desiatkam nes porne ta
lentovaných Talianov a Span!elov na ich 
najvlastnejšom <teréne n v "krárovskom 
fach u". Ako Edgarc\lo a Nemor!no, Vo jvo
da a Alfréd, ~udolf a Pin kerton. 

Plsalo sa o jeho triumfoch v ka nár
skom Las Palmas, so Sca lou s pieva l v 
Japons-k u. Zemepisná exotika. Možno väč
šiu hodnotu ma jú Dvorského úspechy na 
verkých scénach NSR, najmä v Hambur
gu a Mnlchove, alebo v ,.male j" šva j
čiarske j Zeneve. Tieto kon ,ukturá lne di-

( Pokračovan ie na 4. s tr. ] 
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ILJA ZELJENKA zaslúžilým umelcom 

Snlmk·a: R. Polák 

Motto: 

"Umenie je správou o človeku. O ce
lom človeku, o jeho nesmierne zloli 
tej osobnosti. Je sprévou, adresovanou 
iným, nemenej komplikovaným Ju
ďo.m ... " 

(l. Ze! jenka, 1976] 

Povedzme, že je bás nik. Mohol byť Jo
gllt, biológ či psychológ, Inžinier alebo 
chirurg. Stal sa skladaterom, vošiel do 
umenia a usadil sa v hudbe, a le pone
chal si právo byť aj nie kde inde. Robi 
exkurzie s pocitom človeka, ktorý musi 
vedieť chápať, pretože chce byť pocho
pený. S pocitom človeka, ktorému n emô
že byť fahosta jné nič, čo sa týka fudstva. 

Zaslúžilý umelec 
FRl\N ,IŠEK 

Sú s peváci, ktorých by sme mohli pri
rovna ť ku kométe, čo zažia ri a zhasne 
a sú speváci - stá lice. Tenorista opery 
SND františek Llvora patri jednoznač
ne k tomt\ druhému typu, a to aj napriek 
tomu, že za 15 rokov pôsobenia v SND 
a vyše 20 rokov kariéry operného spe
váka sa jeho umelecký profil menil vo 
vývoji od lyrického tenorového odboru 
po odbor dramatický. Takýto vývoj 
je vcelku prirodzený a nebolo by na 
11om nič zvláštne, keby medzi krajnými 
bodmi vývojovéh o oblúka nebolo obdo
bie, v ktor om Livora spieva l odrazu všet 
ko: Mozart a, Verdih·o, Beethovena, Pucci
niho i janáčk a. Ist e a j preto, že musel 
prvá polovica 70-tych rokov zas tihla t o
tiž t enorový odbor bra ti slavs kej opery 
v stave hlbokej kr!zy - a le ti ež preto, že 
v~del a dokáza l to bez u jmy n a svojom 
ďal šom umeleckom vývoji. 

Veru ťažko si je ná m p redst aviť , čo 
by vtedy hr.a la opera SND, keby nema 
la Franti ška Livoru, práve sa vrátiaceho 
zo š tvorročného pôsobenia v Magdeburgu 
a Olden.burgu. A tak spevák kráčal z 
jednej úlohy do dr uhe j. Bol vo-jvodom 
z Ri goletta, Ricardom z Maškarného ple
s u. Ma nricom z Trubadú ra, Lenským z 
ELigena Onegina , Faustom v Gounodove j 
opere (ale ti ež v Berliozove j verzii n a 
k on cer te SF ), ja niko m z Predane j n eves
ty , Princom z Rusalky, Fer random a do· 

je náročný voči sebe a vie, že nároč 
nosť je atribútom zodpovednosti predo· 
vsetkým voči iným ... Byť s nim zname
ná byť iba s nim, venovať mu všetko -
svoj čas, svoje postoje, svo je slzy i úsme
vy, spomienky i nádeje. Inak vie byť .zlý, 
krutý, bezohfadný. útoči a nevyberá slo
vá - iba v pozad! stretnutia s nim tuš lš , 
že hrá s tebou fair play. Ze očakáva 
znalosť pl'avidiel i cief<lv každej partie, 
ktorú s tebou rozohráva. Naznačuje ich, 
jedenkrát gestom, inokedy slovom a naj 
častejšie hudbou. Vlastne vždy komplex
ne, neočakávane a pádne ... 

je z armády Strelca a s rozk·ošou tria 
fa do živého, mieri do čierneho s istou 
rukou a bystrým zrakom. Pozná svoju 
obeť, svoj terč, pretože s a mu podobá 
a vie, kde sú citlivé miestn p1·e práve 
tento zásah. Uvážlivo voli svoje strely, -
spievajú kým le tia - sltiš ich zásah 
i sladkú trpkosť krvi na jazyku a spo
čiatku nevieš či ich hrot nebol namo
čený v balzame alebo jede. Zalieva ťa 
teplo a počuješ tóny, akúsi hudbu, o kto
rej ešte nevieš či je to Elégia alebo Cap
riccio, Uspávanka alebo Epilóg. je ti to 
jedno, pretože máš ešte čas uvedomiť 
si predovšetkým seba a zásah, ktorý ne
treba hneď lokalizovať - si to ty, v zor
nom poli strelca. jeho tetiva o piat ich 
vláknach ešte kmitá ... jej záchvevy sa 
podobajú tvojim, pretože si je j dal dušu 
s kôr, než bola napnutá. Pretože jeho a 
tvo j dych sú si mnoholtrát tak bl!zke 
n sajú ten istý vzduch. Pn:tože on sa to 
snažil poznať skôr než siahol istou rukou 
vedra. Odhadol ťa, pretože skúmal seba 
a iných okolo, poznáva! !Jevnosť i pruž
nosť oných vlák ien, balis tiku rôzne tva
rovaných striel i uhol dopadu, vzdiale
nosť terta i tempo jeho pohybu, sme
rovanie kohokofvek z nás ... je medzi 
nami - trochu samofúby, fúbiacl i lás 
kavý, zhovievavý. Ale i útočný, vyzývavý, 
s triehnúcl na každé gesto, aby ho mohol 
vystaviť na pranier. Uverlš mu, preto
že to r obi s istotou profes ionála, ktorý 
s a nevie zastaviť. je predovšetkým ne-

Snlmka: l. Teluch 

nom Ottaviom z Mozartových opier Cos i 
fan tutte a Don Giovanni, Pucciniho Pin 
k~ rtonom a Cavaradossirn. V tomto ob
dobi sa dva krát s tretol a j s postavou 
Flores tana [v inscenáciách Beethovenov
ho F idelia v rok·och 1970 a 1974) a a k 
k týmto dvóm st retnutiam prirá tame a j 
s tretnutie t reti e v r oku 1962, dos távame 
sa azda k jeh o naj.profilove.jš e j postil
ve, zárove1'\ názorne demonštr uj (Icej je
ho umelecké dozrievanie. Ak sme prvý 
dotyk s t outo postavou u s peváka, ktorý 
sa vrátil z cudziny ako Tamino, !dome
neo a Alfréd, chá.pali ako určitý hazard, 
dotyk druhý bol jedným z na jmilš!ch pre-

únavný - č o ho zaujme, to vidí z mno
hých perspektlv, fasádu i zákulisie duše, 
práve tak ako lákavosť a húževnatosť 
materiálu, ktorý si zvolil. Nevzdáva sa, 
pretože nerád zostáva na polceste - pre
to jeho výpovede majú šance zasahovať: 
inklinujú ku komplexnosti. Vid! konflikt
nos( a nezastiera ju kamuflážou, skôr 
je náchylný postaviť k nej smerovky. 
Vojde i do slepej uličky [ nevyčlta si prá
vo na návrat) kvôli tomu, aby sa pre
svedčil, či je naoza j bezvýchodisková -
a nájde v nej dvierka do príbytku čl o· 
veka. Druhýkrát tam vô jde pešo, s jedi
ným nástrojom pod pazuchou a vrá ti sa 
bohatý. Mnohokrát kráčal po nevychode· 
ných chodnlkoch, odhafoval Ich pôva
by, pretože pociťoval rozkoš z objavu i 
možnosť nadýchať sa. 

je skladatefom. Z tých , ktor! začnú 
zrieť velmi s koro a vzbudzujú podozre
nie, že ich plody budú nakyslé. Ich trp
kosť najčastejšie pociťoval sám, preto
že zápasil s tým, aby mu uverili. Kon
štruoval, aby dokázal, že konštrukcia nie 
je jediným rozhodujúcim faktorom skla
date!skej výpovede. P/\rlw\t prehovoril 
mimoriadne Intenz!vne za seba - zdalo 
sa. že je to krik zo sna a - napriek 
dôvere, ktorú vzbudzoval -- "nebolo tre
ba prip!sať mu vážnosť". Prekvapoval, 
a prekvapuje stále, pretože vie, kde je 
miera informácie, pretože nemá v úmysle 
uspávať dôverne známym textom, skôr 
otvára oči. Nehodl sa pre tých, ktor! 
trá via svoje najbohatšie chvlle v lei1oš
ká ch - je pr!liš aktlvny. Začlna vždy 
znovu a stavia na akcente toho, č o ne
figurovalo ako akcent v Jeho predchá· 
dza júcom geste. je ako dieťa, ktoré sa 
hrá s farebnou stavebnicou - jedenkrát 
vid! tva ry, inokedy ich farbu, inokedy 
možnosť polohy a zrazu vidí koberec, 
na ktorom ležia, či svoj~ ruky, ktoré 
s nimi narábajú. Ukáže ich s úsmevom 
a vezme do nich niečo celkom iné, tým 
is tým gestom. je mu vla:;tné , práve tak 
ako (I smev i slzy, ako právo Isť stále 
dopredu a neisť naprázdno, ako právo 
snlvať i dlva ť sa prenikavo dookola. 
je človek, manžel, otec, priatef, občan, 
je muž niečo cez päťdesiat, je súčasnlk 
a nemá dôvod zatajovať seba pred se-

kvapenl Košlerovej inscenácie a po do
tyku poslednom sme doimnca zvažova li, 
či by Frešovej inscenácii Beethovenovho 
hymnusu o slobode nep1·istal lepšie ná
zov Florestan. 

Sn11ha prekonať seba samého je zrej
me Livorovi byt,ostne vlastná. V tejto s ú
vis losti si spomrname na koncert v bra
ti~lavskom PKO začiatkom 60-tych rokov , 
na ktorom vystúpil popri svo jich star
šfch a umelecky zrelších kolegoch aj on 
ako začlnajúci adept operného spevu. 
Vtedy odspieval nielen dôkladne nacvi
čenú áriu jan!ka z Predanej nevesty, a le 
bez vedomia svojho pedagóga, ktorým 
nebol nik iný ako dr. janko Blaho, za
radil do programu aj listovú áriu Cava
radossiho. Podobne, keď s me ho videli 
ako prvoročiaka v absolventskom pred
s tavenl Dona Pasquala v divadelnom š tú
diu VSMU ako jedného z lokajov-zboris
tov, neboli by sme verili, že ho o š ty
r i roky uv id lme na tom istom javisku ab
solvovať ako Alfréda z Verdiho Travín
ty, teda v úloh~. v ktore j sa po prvý 
raz ob javil a j na s céne opery SND. Ani 
ako š tudent ani ako diplomovaný spe
vák nepredleral sa do povedomia naše j 
hudobnej vere jnosti tak veh ementn e a ko 
podaktorl z jeho kolegov, no vytrva lo na 
predova l krok za krok·om, pracoval na s e
be a umelecky rástol. 

Potom čo vtlač il svo ju osobnostnú .Pe
ča ť s úboru bra tis lavskej opery v prve j 
polovici 70-tych rokov, nas ledu júce ob
dobie ho zastihlo a ko zrelého univer
zá,Jneh o speváka, pre svo ju muzikalitu a 
pohotovosť často vyhľadávaného pre 
koncer~né a ora tórne produkcie. Takto 
mu kvô li zájazdu do japons ka so Z. Koš
Jerom ( 1976 ) unikla na materske j oper
ne j scéne možnosť vy skúša ť si s ily vo 
Wngnerovom Loh engrinovi , č o bola za
iste škoda, le bo v tom čase by mu už 
táto lyrická wagnerovská postava výbor-

------------------------~---------------

NÁRODNÝ UMELEC 
E,ER 

DVORSKf 
( Dokončenie z 3. st r.) 

vadlá s(! dnes totiž oza jstnými kolbiš· 
tia mi na jväčšlch operných hviezd. 

MET, Velká opera v Parlži, londýnska 
Krá fovská ope,ra Covent Garden. Vo Vied
ni sa okrem desiatok preds tavenr pod
pisa ! pod tri úspešné premié rové našt u· 
dovania - Luciu z Lammermooru, Nápo j 
lásky a Sinnopoliho prevra tné naštudova
nie Verdiho Macbetha. V Scale s pieva 
Rudolfa a Edgarda. Dvorského "Che ge
lida ma ninn" porovnáva jú s poda nlm di 

Stefana, Raimondlho, Pava rottiho. jeho 
tenor vedie a ko prvý hlas fenomená lny 
sextet v Lucii z Lammermooru. Nie tak 
dávno oblieka li na t omto javisku kostým 
Ravenswooda F ranco Corelli a Carlo Ber
gonzi. - Z tých najväčší ch scén. ktoré 
sú skutočnou previe rkou, ch ýba mu v zá
pis nlku už h ádam len Rlmska opera a 
Teatro Colon v Buenos Aires. A ve·ron
s ká aréna - tento letný pendant milán
ske j Scaly ? Tento turistick ý biznis , ale 
a j supersviatok opery v zmysle demok ra
tiz,ácie žánru, neopakovatefný festiva l 
donize ttiovských , verdivvs kých a ve ris
tických hviezd? Dvadsaťtis!c divákov 
tHeskalo Dvors kého Alfrédovi a Rudol
fovi. 

Pucciniho básn ika s legendá rnych čias 
Montmartru spieval s u ná s neznámou 
t alianskou lyr ickou ver is ti ckou prima 
donnou Mletou Sigheleovou, s prvou dá
mou londýns kej opery exoti ck·OU Maor 
kou Ki ri Te Ka na wa, s protagonistkou 

sa lzburských mozartovských sviatkov Ru
munkou Il eanou Cotrubasovou, s mladou 
t alianskou absolútnou primadonnou Ka 
tiou Ricciar elliovou. Série predstavenl 
Bohémy s na jväčšou Mimi modernej do
by - antiprimadonnou Mi reilou Fren io
vou. A Vojvodu s krá fom svetových ba 
rytonistov Pierrom Cappucc!llim, Alf réda 
s Cappuccilliho intr·overtnc j~ lm a ntipó· 
dom a na jv!lčš lm konkurentom Renatom 
Brussonom, viedenského Ne morina so ži
vou opernou legendou "z hviezdnych ro
kov Ca llasovej" - Giuseppe Taddeim. 

Piaty československý spevá k s hviez
di čkou . Po Karlovi Buria novi, Mai;ákovi, 
Ludikarovi, Zltkovi. Zatia l jed iný v ob
dob! po os loboden!. Prvý Slovák. 

Tit ul národn ý umelec. Kofko rôznych 
drobných variant s a vmestl do toh to oce
n enia na jvyššej umeleckej kvality. V 

bou - zvažuje a hovori o tom, o čom 
zrelý človek mus! hovoriť. Tam, kde chce 
akcentovať jednozna,čnosť, je lapidárny 
- uvedomuje si šlrku dosahu svojej čl 
básnickej výpovede. Hovor! vtedy všet
kým za všetkých, necháva si farbu svo j
ho hlasu, svoje tempo, svo ju vlastnú in
tonáciu .a dokáže presvedčiť obecnosťou 
výpovede. 

Inokedy manifestuje terén, je geogra· 
fom či kartografom hudobného výrazu 
použije desiatky spôsobov k zachyteniu 
jeho variantnosti, jeho vnútorného bo
hntstva i vonkajšieho vzhfadu. Nekresl! 
mapu, vytvára atlasy, súbory vzájomne 
komplementárnych záznamov. Kedysi sni
val o chirurgii, dnes je anatómom v hud
be. Jedenkrát dokazuje a presviedča o 
poznatkoch iných, inokedy diagnostiku
je a lieči seba čl v mene seba. Experi
mentuje, no v dávkovanr je snáď až pri
liS rozvážny - pokusným zvieratkom sú 
mu žánre, o ktorých sa hovori, že sú 
,.okrajové". Má však výhodu - nestal 
sa teoretikom, nezostal pri pokusoch, ale 
implan·tuje ich do desiatok svojich kom
pozlcil, expllkuje väzby, sémantické kon
texty, ktoré vytvárajú a ktorými pozitlv
ne pôsobia. Má šance k polyštýl·ovosti -
práve tak, ako má šance byť svojim spô
sobom polyhistorom; zriekol sa Ich, pre
tože vniká viac do hlbky svojho pozna
nia. Pretože pozná silu a prevahu kva
lity nad kvantitou. Siahol po selekcii a 
zápas! s 1'\ou - desať.ročia manifestu
je tento zápas poukazujúc na komple
mentárnosť ka.tegóril, ktoré ho vyvoláva
jú. Má šance k zvládnutiu dialektiky sa
mého seba a každého z nás - je po
učený životom, pendlovanlm medzi ja a 
my, uvedomujúc si ich súvzťažnosť. Prá
ve tak osciluje medzi t radlciou a novos
ťou, medzi intlmnym a obecným, medzi 
etnickým a nadnárodným.. . je mode
lom, ktorý provokuje k mýtom i zákonu. 
Jeho tvorba demonštruje l kontexty, v 
ktorých vznikala a v ktorých aktuálne 
pôsobi. je v nej vera krásy, ktorá dráž
di k analýze, k, muzikologickej pitve 
(prežila by ju s jazvami, ktoré jej na 
pôvabe nepridajú): v konečnom dôsled
ku sa JlOučlme o sebe ... 

MILAN ADAMCIAK 

ne pristala. Livora sa aj v týchto ro· 
kcch ešte občas vracia k lyrickým pa r
tiám ( op!lť Alfréd z Traviaty, Rudolf z 
Pucciniho Bohémy, nes kôr znova janlk 
z Predane j nevesty], no bytostne sú mu 
čoraz bližšie postavy hrdinskejšie a vo
kálne dramatickejšie. Toto druhé obdo
bie jeho pôsobenia v opere SND bo)o 
načas prerušen é jeho angažovanlm do 
operného súboru v Brémach, počas k.to
rého sa v Bratislave objavoval len ojedi
nele v starš lch inscenáciách, ale do pre
miérových produkcii v sezónach 1976-79 
až 1960-61 sa nezapojil. Skoda, lebo Ped
ro z ďAlbertovej Nlžiny a Lukáš zo Sme
tanovej Hubičky by istotne pozdvihli cel 
kovú Ilroveň týchto inscenácii. Livorovu 
inklináciu k dramatickému odboru pred
značil už jeho Radames z Aidy ( 1976), 
pokračoval v nej svoj im Donom Carlo
som ( 1961] a Florestanom [ 1982) a vy
vrcholila jeho Daliborom [1962), v kto
rom "hodil rukavicu" zaužlvan e j inter
pretačne j trad!cii a poňal ho ta kmer vo 
wugnerovskom duchu ak o jednoznačne 

h eroickú pos tavu. Po ne j prišli už len 
postavy Cania a Turiddu z veri stických 
jednoaktoviek Komedianti a Sedliacka 
česf ( 1964) a v súčasnosti chys tá sa na 
svo je prvé väčši e stretnutie s Wagne
rom (Erik v pripravovan om Blúdiacom 
Holanďanovi ). Tofko pokia l ide o úlohy. 
A čo do nich Livora vloži l'? j emu prlslo
večnú muzikalitu a spevácku intellgen
r iu, m!lkk ý slovanský t enor zls kava júci 
v priebehu rokov čoraz kovove jš! lesk -
po výrazove j stránke najmä v prvom ob
dobi charakteristický jemne bô!ným ná
dychom, ktorý m pripomlnal ta lia nskeho 
tenoristu povojnove j éry G. Poggiho a 
váš nivým vzruchom, prepož ičiavaným je
h o dramatickým hrdinom z posledného 
obdobia. 

STEFAN ALTAN 

predpos ledn ý februárový ver.er stá l Pe ter 
Dvors ký na doskách Scaly ako sólový 
hi'dina piesi1ového r ec itá lu. ľopri Kože
luhov!, Smeta novi, Dvoi'ákovi a Ca jkov
s kom za radil do programu a i š tyri pies
ne Mikuláša Schneidra -Trnavskéh o z cyk· 
lu Slzy a úsmevy. Z his torického javis 
ka zn ela slovenčina, neznámy ľ úbozvuč 

ný jazyk, znela prostá, s pevná melodika , 
tak bllzka s rdcu inte1·preta. 
"Keď sa Dvorský pr ed pia timi r okmi 

po prvý raz predstavil na scéne Scaly v 
úlohe Rudol fa po boku zb'oži'Iova nej Mi
relly Freniovej, bol to pr e publikum VZľll 

š ujúci objav. Tenor is ta ,pavarottiovsk ého' 
charakteru, s tou m!mori11dnou fa rbou 
hlasu, ktorú múza spevu uš tedri iba má
loktorým. V pondelok večer mal tridsať 

dvaročný tenorista z Bra tis lavy ja visko 
iba pre seba. Koncert výnimočný a neza
budnutefn ý." (Il Giornale ] 

JAROSLAV BLAHO 



Zaslúžilý umelec JURAJ ONIŠČENKO 
Meno operného speváka Juraja Oniščenku, pôvodom 

z Užhorodu, je s päté s cel9m osta tn9m štvrťstoročlm 
h istórie opery Slovenského ná rodného divadla. Jeho 
zvučn9 barytón tu mal možnos ť uplatniť sa vo viac ako 
päťdesiatich menšlch , a le a j velk9ch opern9ch úlohách 
svojho lyrického l dramatického odboru. 
Oniščenko a ko gymnazista sa v Košiciach priprava· 

val - po otcov i - na životné povolanie zememerača. 
Svoje nadanle pre umenie využlval v mládežn lckych 
speváckych s úboroch a v Súbore Ľudov9ch millcl!, kde 
pôsobil ako sólista. Na prehliadke tvorivos ti mlá deže 
v Bratislave s l jeho h las všimol rektor Vysokej školy 
múzlck9ch umeni Andrej Bagar a mladlka ani nebolo 
t reba velmi prehovárať na š túdium spevu. Ved už dlhšie 
ho pedagogicky viedol na Hudobnej škole v Košiciach 
a neskôr aj na VSMU v Bratislave [v r . 1953- 1958) 
opern9 spevák s bohatou praxou, profesor Imrich Godln. 
Svojho žiaka pri pravoval na jmä pre tali:ansky a rusk9 
opern9 reper toár. Na vysokej škole Oniščenko pa tril 
k najtalentovanejšlm poslucháčom a popri štúdiu zvlá
dol a j post sólistu vo Vojenskom umeleckom súbore 
a v Lúčnici. 

Začlnajúci sólista - už ako člen SND - absolvoval 
ročnú umeleckú s táž na Konzerva tóriu P. I. Ca jkovského 
v Moskve u A. L. Dollvu. Počas moskovského pobytu 
Oniščenko účinkoval s partnermi z Velkého divadla v 
cykle Francúzska opera na koncertoch, v rozhlase a j 
v t elevlzil. Stúdium v Mos kve ukončil náročn9m ples
ňov9m r eci tálom. 

Po návrate na materskú scénu v Bra tislave si Onlščen
ko vytvoril pôsoblv9 spevácky repertoá r. Zost a li nám 
v pamäti jeho elegan tné verdiovské postavy - Silvana 
a Renato z Maška rného bá lu , Gróf Luna z Trubadúra, 
Don Carlos zo Sily os udu, otec Garmond z Traviaty. 
K na jv9raznejšle kreovan9m postavám - v dramaticke j 
polohe - pa tri titulná úloha v opere Rigoletto, č l iné
ho cha rakteru brilan tne spevácky aj herecky zvládnutá 
úloha Figara v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly. Za uja l 
tiež ako sympatlck9 Sharpless z Madame Butterfly, Va
lentln z Fausta a Ma rgaréty, Silvia z Leoncava llov9ch 
Komediantov, Gróf Almaviva z Mozartovej Figarove j 
svadby, Jochanaan zo Straussovej Salome; už a ko štu
dent hosťova l v SND vo svojej ďalšej životnej postave, 
v úlohe Escamilla v Bizetovej Ca rmen. Oniščenkovou 
doménou sú na jm!! po9tavy z Cajkovského opier, napri
klad Knieža Je lecklj z Pikovej dámy, či jeho neza budnu
teln9 Eugen Onegin, lyrick9 pendant k predošl9m dra
matlck9m a komick9m úlohám, ktorého stvárnil s mi
moria dne pôsoblv9m v9razom a osobn9m šarmom. Aj 
pre televlzlu vytvoril množstvo repertoárov9ch pos táv 
z divadla, tiež úlohu cára v Lortzingove j opere Cá r a t e
sár. Občas sa st retneme s Oniščenkov9m menom aj pri 
uvádzanl súčasne j operne j tvorby svetove j l domáce,j, 
ako boli Brlttenov Albert Herrlng ( m!!siarsky tovariš 
Sld), Prokoflevov Prlbeh oza jstného človeka ( Mereslev), 
Frešov Martin a slnko [ C ern okľ\ažnlk, Pandúr). 

So svoj im opern9m repertoárom sa Oniščenko v rámci 
zájazdov SND predstavi l na mnoh9ch domácich a i zahra-

J. Oniičenko ako Eugen Onegin v rovnomennej opere 
P. l . Cajkovského (SND 1978). Snlmka: J. Vavro 

nlčn9ch opern9ch scénach. Ako hosť účinkoval vo vla
cer9ch mestách ZSSR: vo Vif11use a v Odese spieval One
gina a Rigolet-ta, v Talline Onegina a Germonda, v Stát
nom aka demickom divadle v Alma-Ate spieval Rigoletta, 
účinkoval vo Velkom divadle vo Varšave, v drážďanskej 
Stá tne j opere, v Státne j opere v Budapešti , v Bulhar
sku .. . Oniščenkova koncertná či nnosť zahŕ11a v sebe 
zväčša tvorbu skladatelov - klasikov ( D. Scarla tti, 
L. van Beethoven , F. Sch ubert, R. Schumann, M. I. Glln
ka, P. I. Ca jkovski j, O. Respighi, F. Weingartner, A. Dvo
rák, L. Janáček ), ale a i slovenskú tvorbu ( M. Schneider
Trnavsk9, D. Kardoš, J. Meter a i.). 

K 60. v9ročiu založenia SND J. Oniščenkovl udel ili 
titul Zaslúž il9 pracovnlk kultúry a pri prlležltosti sláv
nych má jov9ch dni bol tohto roku za svoju v9znamnú 
umeleckú činnost menovan9 zaslúžil9m umelcom. 

ALlA KRISTA VARKONDOVA 

Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND 

OPERNÁ UDALOSŤ 
JURAJ BENES: HOSTINA. Opera v troch častiach. Libreto 
s použitim textov P. O. Hviezdos lava naplsal skladater. 
Dirigent Viktor Málek. Režisér Branislav Kri!lka. Zbor
majster Ladislav Holá sek. Scéna a kostýmy Mona Haf
sahlová a. h. OčinkujCa : Elena Klttnarová (Ráchel), Voj
tech Schrenkel (Herodes), Já n Galia (Jochanan) , dr. Gus
tb Papp (Filip), Róbert Szlicz ( Obadja), Peter Mlkuláil 
(Manahen). Na opere spolupracovali Milada Synková 
a Jozef Malik (korepetltorl ), Koloman Ková cs (asistent 
dirigenta) , Tibor Beňo (pomocný r ežisér l a dali l. Celo
i tátna premiéra 13. aprlla 1984. 

Hostina, t retia opera Juraja Beneša, vznikala v rokoch 
1979- 1980. K9 m jeho prvé dve opery - Cisárove nové 
šaty, Skamenený - sú polvečerné, Hostina je celovečer
n9m opusom. Je j libreto vytvoril sám skladater kontami
náciou výlučne Hvtezdoslavov9ch veršov - na jmä z 
diel Herodes a Herodlas, Ráchel a Prívet slovenske j mlá 
deži. Vyznaču je sa zauj[mavou drama turgiou: prellnanlm 
nlekolkých časov9ch rovin a stelesňovanlm viacerých 
osôb pomerne malým poč tom účinku júci ch . Vcelku Ide 
o originálny a ntiiluzlvny diva delný útvar: ,.Hostina sa 
skladá z t roch časti , pričom prvá tvor i akýsi prológ. 
Ako divadelný tva r odvl ja sa na principe š pirá lovite j 
dramaturgie. De jov9 tok v klasickom zmys le takmer ne 
existuje, tba sa vrstv! poznanie .. . Dr uhá a t retia časť 
diela ma jú štvordielny symfonický pôdorys. Zachovan9 
je v nálade 1 vo volbe špecifických hudobn9ch pros
triedkov. Kra jné obrazy sú velké v9javy dvora, obrazy 
medzi nimi patr ia Jochananovl a Ráchel. Scény dvora 
sú ensemblové, s využltlm plného orchestrálneho obsa,; 
denla, scény jocha nana a Ráchel sú skomornené . . . 
[jaroslav Blaho ). Pre väčšinu Hostiny je typický zvrás
nený hudobný prúd, plný gllssánd a orientálnych me
lizlem; ako Ich protiklad sa občas využlva pregnantný 
motorický tok. Na jfrekventovanejšlm intervalom je zvnč
šená kvarta - pravdepodobne so symbolick9m význa
mom znaku smr ti. Zoradenie hudobnodramatických plOch 
za sebou je zväčša robené na základe kontrastu ; vy
vrcholenlm druhe j a t r etej časti opery sú Ich finálne 
obrazy. Mnohonásobné opakovanie ( textové l hudobné l 
je povýšené na h la vný architektonický prlnc!p - Ide 
o špeciálny prlpad nesonát o)!.ého ronda enormných roz
merov. - Celkový' cha rakter diela je monumentálny, 
ora toriálny, strohý, no nechýbajú v ňom a ni početné 
miesta lyricke j nehy, .vyjadrené originálnou melikou ; 
je velmi náročné na interpretáciu i percepciu. Povedané 
slovami Branislava Kri šku: ,. .. . r ozhodne nie je bllzke 
nijakému konkr~tnemu autorovi alebo dielu. Rozšlri pa
letu súčasnej naše j a možno nielen naše j opery vo vy
jadrovac!ch prostriedkoch". 

Inscenačnú podobu Hostiny pripra vili režisér Branislav 
Kriška a navrhovate!ka scény 1 kost9mov Mona Haf
sahlová a. h. Zvýraznili nadčasovosť - a tým stá lu ak
tuálnosť - posols tva diela použitim t roch dobových ro
vin: historicke j palestlnsko-r!mske j na 7.ačiatku tridsia
tych rokov nášho letopočtu, napoleonovsko-emp!rovej v 
základnej štylizácii oblečenl Herodesa a jeho t roch dvo-

ra nov (tá to trojica stelesňu je i charakterovo odlišné 
persóny, Obadja dokonca a j Herodiadu ) a súčasnej mo
dernej v štylizácii nábytku hostiny. Rekvizity l tógy sú 
antické a scéna má svojim kovovým materiálom [s te
mer zrkadlovým odleskom ) monumentá lnu strohosť st a
rých kultúr; jej rozmanitým pootočenlm , rozmlestnenlm 
hercov a nasvlet en lm vznika jú rôzne výtvarné celky, 
neraz vyslovene s ugestlvne. Svetlo je v te jto inscenác ii 
dôležitým ná ladovotvorným člnitelom. Jeho základnú pa
letu tvor ia dva kolory: hnedá - evokuje historickú lo
kalitu pr! behu (farba pa lestlnskej púšte ) - a karmlno
vočervená, k.torá zrejme symbolizu je krvavú t ragédiu de
ja. Os tatné, velmi fantazi jné a adekvátne nasvietenia 
prispieva jú k vytvoren iu pôsobivej atmosféry prlsluš
ných scén. Všetky sú výtvarne perfektné, ale jedno je 

. zvlášť účinné: t o, ktoré sprevádza velké rozlúčkové Jo-
chananovo ariózo v tretej časti - s prevláda júcim! tma
vomodrými a modrozelenými tónmi. 

Režisér v správne j s nahe o dosiahnutie zrozumltel
nosti (pre diváka ) v komplikovane j štr uktúre diela po
užil n lekolko opodstatnených prldavkov k libretu. Obad
jove prevtelenla do postavy Herodiady zv9raznll použi
tlm charakteristicke j masky a kostýmových doplnkov, 
niektoré Mana henove výstupy ozvláštnil použitim pas
tier skej palice, prida l postavu Salome [ stel esľ\u je ju mla
dá čl enka bale tného s úboru ). dvo jtvárnosť O bad ju a spr
vu 1 Ma nahena skonkrétnil odllšn9m l!č enlm dvoch 
polovic tvá re - u Obadju v celom priebehu diela, u Ma
nahena len v prvých dvoch častiach . Pe t·sónu prve j He
rodesove j manželky s ymbolizova l flgurlnou. Ciastku zbo
r u na scéne (druhá časť spieva v zákulísi c.lo mikrofó
nov, čim vzniká zvukovo odli šná vrstva ) a komparz vy
užil na spolustvá rnenie jednotliv9ch scén (dôležitú úlo
hu má medzi n imi suita policajnej s t ráže): miestami 
Ich sošné použitie prlpomlna chór gréckych drám, Inde 
zasa Ich náznakové poh ybové kreác ie i reliéfne mode
lované zoskupenia dotvárajú prlslušnú situáciu (cho
reografickým spolupracovnlkom bol Karol Tóth). Záve
rečné finále riešil a ko epilóg divadla v divad le: sólisti 
odklada jú rekvizity, čiastku zboru prichádza v c ivilnom 
oblečenl, spúšťa sa revuálka - ak9sl obrovsk9 balda
chýn, ktor9 cez celú operu vis! nad javiskom. 

Sexte t sóllstick9ch hercov-spevákov si zaslúži na jvyš
šie uzna nie: všetci prvotr iedne zvlád li velmi náročné 
party s velkým rozsahom a vytvorili nezabudnutelné 
spevácko-herecké kreácie. Ak spomedzi nich vyzdvih 
nem Vo jtecha Sch renkela [ Herodes ) a Jána Galiu (Jecha
na n). ta k pre to, že v prvom prlpade Ide zj11vne o umel
covu životnú kreáciu, kým v druhom pr ípade je to do
teraz na jv!lčšla úloha mladého speváka, ktorý je j hlbo
k9m stvá rnenlm potvrdil , že patri k na jpP.rspektlvnejšlm 
ná de jám svojho odboru [ i v náročne j konk urencll P. Mi
kuláša a S. Kopčáka 1. Snaha o preclznosť charakterizo
vala hr u orchestra pod vedenlm Viktora Málka; na pre
miére pri predvedenl tretej časti sa dosiahla l žiadúca 
expreslvnosť (vcelku by však bolo potrebné viac dlfe-

... 

FERDINAND KLINDA: ORGANOVÄ INTERPRETACIA. 
OPUS Bratislava 1983 

Kniha Organové in terpretácia popredného s lovenského 
organistu a pedagóga prof. dr. Ferd ina nda Klindu, vy
daná vydava telstvom OPUS v Bra tislave, je objemným 
400-stránkovým dielom, ktoré podrobne a dôkla dne po
jednáva o organove j in teJ·pretácll vo všetk9ch je j aspek
toch. Je prehladne rozc.l elená do š ty roch rozsiahlych ka
pitol , doplnená zoznamom citovan9ch skladieb a pri
kladov a cenným zoznamom literatúry k súh rnn9m prob
lémom i č iastkov9m otázkam te jto témy. V prvej ka
pitole nazvane j Technika prednesu vymenováva Kiinda 
hlavné zložky prednesu, vymedzuje pojmy artikulácia 
a frézovanie a historickou exkurziou vysvetlu je vplyv 
nástrojov obdobia r enesancie a baroka na techniku hry. 
Pri a rtikuláci preberá jednotlivé dr uhy úderu a bohato 
Ich dokladá početnými, starostl ivo vybra tými charak
teristick9mi prikladmi hudobnej literatúry z rozličných 
štýlov9ch obdob!. V druhej kapitole sa autor zaoberá 
usporla da nlm času a zasvätene kladie dôraz na potre
bu rytmicke j hry organistov handicapovanými nie vždy 
presne fungujúcou organovou t raktúrou a uvádza návody 
pre lepš! r ytmický obraz hr y. Prvý raz v našej odbor
ne j organovej literatúre sa dotýka Interpretačných prob
lémov jednotllv9ch rytmov a lnégallté vo francúzske j 
barokovej hudbe, zau jlmavo porovnáva základné t empá 
nahrávok Bachových skladieb a dalej objasľ\u je na · vy
bratých prlkladoch tempové vz ťah y u skladaterov roman 
tických l súčasných . V trete j kapito le sa Kll nda zaoberá 
ďa l šou dôležitou obl as ťou organove j Interpretá cie -
ornamentikou predbarokove j a barokove j hud by v je j 
na jdôležlte jšlch oblast iach , pokrač uj e klas icizmom a uvá
dza problémy ornamentiky v 19. a 20. storoči. Na jdlh šou 
časťou je 120-stránková záverečná kapitola o registrá
cii - vlastne inštrumentác ii pre urč lt9 nás troj na zá
klade poznania slohových zákonitosti i zvukového cha
rakteru epochy, kde sa Klinda venu je reglstréc ii jednot
livých slohov9ch obdobi od stt·edoveku až do 20. sto
ročia. 

Prof. dr. Ferdinand Klinda naplsal knihu, k torá v čes
koslovenske j odborne j organove j li teratú re má základný 
význam a po publikácii Vom Orgelsplel od Karla 
Mettheiho, vydanej prvýkrá t temer pred pä ťdesiatimi 
rokmi, predstavuje ďalši synteti cký a komplexný poh lad 
na organo_vú Interpretáciu i v európskom meradle. Pub
likácia je určená predovšetk9m organis tom, a le svo
jimi jasn9mi a zrozumitelnými formulácia mi 1e dostupná 
l všetkým osta tným zá uje mcom o t(Jto problemati ku z ra 
dov prlbuzn9ch odborov l la ickej vere jnosti, k tor! pre
dovšetk9m ocenia kapitoly o usporiadani času a orna
mentike, kde ná jdu rad podnetov. Pretože autor nie je 
len fundovan9 teoretik, ale zá roveľ\ 1 vynikajúci Inte r
pret s dlho ročnou konceJ,tnou praxou, je jeho kniha 
dvo jnásobne cenná. Neupadá nikde do dogmatizmu, no
tov9 zápis je pre neho vždy znovu dobrod ružs tvom prvot-

. ného s tretnutia s dielom a teho dedukcie stl vždy for 
mulované ako odporúčanie, ktoré provokuje k ďalšiemu 
samostatnému prlstupu k nadhoden9m problémom. T9ka 
sa to predovšetkým diela johanna Sebastinna Bacha, kto
rému venuje ako najv9znamnejšiemu autorovi organove j 
hteratúry maximálnu pozornosť , ale napt•lklad i ob jav
ného v9kladu o registrácii st redovekej hudby, súhrnného 
pohla du na velmi kom plikovanú oblasť francúzskej ba
rokove j hudby vo s fére interpretačne j i reglstrač_nej 
a cenných poznámok o predvádzanl Regerov9ch skla
dieb a názorov na ne od Ich prvého Interpreta Ka rla 
Straubeho. Pritom Kllnda nikde nekritizu je, a le vždy 
vysvetru je prostrednlctvom pochopenia dobov9ch sCtvis 
lostl - dalšie pozltlvum knlhyl Iba na nlekolk9ch mies
tach nie s ú formulácie celkom presné - na prlkJ,ad na 
st r . 99 u Bachove j známe j Toccaty d mol, BWV 565, 
nemožno dokáza ť, že rozli čné tempové označenia sú pr ia
mo od autora, ked neexist uje r ukopis die la a prvé známe 
opisy, navzá jom sa l!šiace, sú až z druhe j polovice 18. 
storočia. Na str. 155 sa ťažko môže p ri p isovať Buxtehu
demu zd ržan livosť vo vypisovanl ozdôb, ked nie je za
chovaný ani jeden jeho organov9 rukopis, v originá li 
zrejme plsaný v tabula túre, a za poznanie Buxtehudeho 
organového diela vdačlme až preplsom J. G. Waltera. 
Na st r. 48 je chybne uvedená Brahmsova fúga v As dur, 
namiesto as mol. Brah ms ako jedin ý ml ch9bal vo vý
počte významných autorov 19. storočia pl~úcich pre 
organ. Predovšetkým jeho chorálové predoh ry op. 122 
z vrcholného tvor ivého obdobia by s l registračný rozbor 
a azda aj poznámku o alternat lvnych možnostiach vy
zdvihnutia cantu fi rmu na zvláštnom manuáli, resp. pe· 
dáli v rá mci knihy is te zaslúžili. Tieto poznámky, sa
mozrejme, neznižu jú vysokú úrovei\ knihy v našej od
bornej organove j li-teratúre celkom ojecllnele j. ale h yzdia 
ju však velmi nedbalo vytlačené notové priklady, ktoré 
sa priam hemžia ch ybami a na mnoh9ch miest ach cel
kom skreslu jú ich hudobn9 zmysel. Uvádzam len tak ná
hodne - v prlklade 13 v treťom a štvr tom taMe v Jave j 
r uke ma jú byť osminy miesto nesprávnych šestnástin , 
v prlklade 17 má byť polová nota v lave j ruke es mies
to e, v prlklade 58 v druhom takte v tenore je tretia 
doba h miesto his, v prlklade 71 chýba preclznamenan ie 
fis mol, práve tak ako v prlklade 169 predznamenanle 
G dur, v pr lklade 230 v prvom takte v s podnom hlase 
pravej ruky má by ť c miesto d, inak vznikajú velmi 
nepôvabné kvinty, v prlklade 279 v poslednom akorde 
v prave j ruke chýba všetkým štyrom notAm označenie b.• 
Korektorská práca vydavatelstva tu bola v prlpade no
tov9ch pr ikladov na vel mi nlzkej úrovni. Pri tak vyni
ka júcej publikácii akou Klindova kniha je, je to dvoj-
násobná škoda. 

JAN HORA 

rencova ť dynamiku ). V naštudovanl ne!ahk9ch zborových 
partov zúročil La dislav Holásek svo je nemalé skúsenos
ti s moder nou kompozičnou voká lnou fa kt úrou. 

Premiéra Hostiny sa stala v9zna mnou udalosťou v prá
ci nielen operného súboľu SND, a le i v živote celého 
nášho operného diania. Po niekolkých rokoch prlpravy 
sa rea lizovalo na naše j reprezentačne j scéne clielo, kto
ré nesporne patr i k pozltlvam slovenske j hudobno
dramatickej tvorby. Jeho prijatie premlérov9m obecen
stvom bolo nad očakávanie vrelé. 

IGOR VAJDA 
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Náš zahraničný hosf 
Skladatef 
UDO 
ZIMMERMANN 

Kvalita partitúr profesora Uda Zimmer· 
manna - Drážďančana, narodeného ro
ku 1943 - absolútne vylučuje šablóno
vitosť. Zladne jeho dielo sa neopaku je 
a predsa nesie tofko s kúsenost! z diel 
predchádzajúcich - ln9ch l vlastn9ch. 
Ako člen drážďanského Kreuzchoru na
siakal do seba obrovské množstvo hu· 
dobnej tradlcle, na Vysokej h udobnej 
škole v Drážďanoch a neskôr ako žiak 
majstrovskej triedy Akadémie umeni Ne
meckej demokratickej republiky v Ber
line sl dokonale osvojil kompozičné re
meslo. Od roku 1970 je dramaturgom 
drážďanskej Státnej opery, od roku 1978 
pedagógom tamo jše j vysokej školy, na 
ktorej dnes už pôsobi ako riadny profe
sor v oblasti experimentálneh o hudobné
ho divadla. 

Ešte ako študent zložil Udo Zimmer
mann svo jou prvou operou Biela ruža 
skúš ku z kompoz!cie. Už t9mto dielom 
poukázal na úmysly budúceho mimoriad· 
ne talentovaného dramatika: operou, kto
rá námetovo čerpá zo spoločensky naj
angažovanejše j témy ( antifašistick9 od
boj) započal celú sériu opier l kon
certn9ch skladieb pohybujúcich sa svo· 
jou obsažnosťou vždy na tepe doby. Hu· 
dobne sa už vtedy predstavil ako citll· 
v9 dramatik, skladater uzavret9ch člslel 
s čast9m použ!van!m citátov a montá
ž!, s kladater, pre ktorého je "kantabilita" 
stále ešte jedným zo základných hudob· 
n9ch parametrov. Tieto údaje sú dôležl· 
tým poznávaclm znamienkom Zimmer
mannov9ch javiskových diel ( Levinov 
mlyn, Suhu a lieta júca princezná, Ca
rokrás na pani majstrová). a le i die l ur· 
čených pre koncertné s tene. 

jednou z posledných skladatefov9ch 
premiér bolo uvedenie mierového orató
ria, ktoré vzniklo na objednávku Zá!la· 
doberllns kej Kara janovej ftlharmónte pri 
prlležitosti jej storočnice ( 1982). Pod ná· 
zvom Pax questuosa zaznelo toto dielo 
medzičasom aj na ďa lšieh európskych 
koncertn9ch pódiách . Otázkou prečo je 
vlastne o túto sklad bu tak9 nevšedný 
zá_ujem, z.ačaU sme .náš rozJlpvo~: s Uc!.Q.m 
Zimmermannom. 

- Mysllm, le dielo je nielen myilien
kovo aktuálne, ale le sa mi n im poda· 
rilo dosiahnuť to, čomu hovorime "za
siahnuť". 

Zasiahnut a vyprovokovať. Avšak nej · 
de tu o experiment, ba práve opačne . .. 

SENZAČNÝ RUS 
Pod ta kýmto názvom prln!€sol dávnej· 

š!e anglický týždenník Classical Musica! 
weekly správu o triumfálnom vystúpeni 
AndreJa Gavrllovu, mladej hviezdy mos
kovs kej klavlrnej školy. Záverom ho re
cenzent prirovnával k mladému Horow!
tzovi a dodal: " ... na prldauok zahral 
Lisztouu La Campanellu s nclbojom, k t o
rý by priviedol u nad§enie sam~ho skla
dateľa!" 

Nadšené superlutlvy však ešte nemu
s ia zodpovedne dokazovať výn imočnosť 
umelca, lebo presne takých su dovolá
vajú koncertné agentúry pra desiatky 
laureátov svetových súťaži. Pr lpud An· 
dreja Guvrllovu, tohto dnes dvadsaťosem
ročného sovietskeho klaviristu, bol hneď 
od začiatku výnimočný . Vyrasta l v ro· 
dine známeho maliara prof. Vlad!mlra 
Nikolajeviča Gavr ilova. Pod jeho vply· 
vom neraz naprtumll svoju vášeň k obra
zom, vyvolávajúc neskrývanú sp9tavost 
okolia. Budúcnost na!;ťustie prezradila , že 
hlavné kormidlo držala pevne v rukách 
Andrejov u matka-klaviristka ( odchovan· 
kyňa svetoznámeho G. Nejgauza ). ktorá 
prv9krát s pozorovala hudobné vlohy 
svojho syna, keď ako trojročný !ira! po
dla sluchu. O dva roky ho umies tnila 
do prlpravnej skupiny Centrálnej hudob
nej š koly, čim mu zlirovei'l pomohla vy
hnúť su prv9m úskaliam de tskej zázrač 
nosti. Už tu sa začal! formovať dve zá
kladné črty Andre jovho nadania: prud
k9 temperament a lyrlck9 priklon. Keď 
vo svojich pätnástich rokoch In terpreto
val Cajkovského Koncert b mol, kritika 
žas la: "Je neuuerltern~. te pätnclsťrol!
ný chlapec dokclže s takou r.hdpauostou 
a ldskou, tak svojsky hrať tento tork o
krdt hraný koncert/ u V roku 1974 jeho 
meno zaznelo najhlasnejšie: Gavrilov sa 
sta l maj!te rom Zlatej medaily a prvej 
ceny na 5. medzinárodnej - súťaži P. l. 
Cajkovského, vltazom nujautor!tativnej · 
šieho hudobného zápolenia. Medzinárod
ná jury uznala "temperamentného mla
dého človeku s fantastickou technikou" 
za najlepšieho spomedzi viac než 100 
klav iri stov z celého svetu. R. 1975 zis
kal titul laureáta na III. MTMI v Brat! · 
s l ave. 

Po C{lj kovského súťaži ho sovietska 
kritiku svorne označila za pokročovu
tera s lávnej dvojice sovietskych klovi-

- Myilienkovou osou je modlitba za 
mier, ktorá sa pripisuje Frantiikovi z 
Assisi. Dnes ·sá jeho slová aktuálne -
a prekračujú daleko rámec religiozity. K 
tomu som prilolil báseň Czeslawa Mi· 
losza naplsaná v katastrofálnych pod· 
mienkach r. 1943 obsadenej Variavy a 
napokon ako komentár slália texty ne
mecky hovoriacich básnikov 20. storočia. 
Eplcko-lyricky plynúce hudobné spra
covanie uzatvára citát Dona nobis pacem 
z Bachovej Omle h mol. Nim a vlastne 
celým dielom som chcel poslucháča pre· 
svedčiť le sa ako umelec cftim zodpo
vedný ~a mier, le otázky bytia či neby
tia mi nie sá lahostajné. 

Uda Zimmermanna zast ihnúť doma -
to znamená vyzbro jiť sa vytrvalosťou. je
ho prltomnosť na zahraničn9ch uvede· 
ntach jeho diel je takmer pravidlom a 
ak svo je diela aj diriguje - potom nut
nosťou. Pohybuje sa medzi Mnlchovom, 
Viedi\ ou, Salzburgom (pre Salzbut·g na
plsal napriklad Songer!e pour orchestre 
na pamiatku Karla Bôhma ). Amsterda
mom, Tokiom (tu ako klavlrny partner 
speváčky Sihoko Nakatove j uviedol svo j 
voká lny cyklus Keď myslím na Htrošt· 
mu). Hamburgom čt Darmstadt om. Ok· 
rem t9ch to záväzkov vedie už po nte· 
kolka rokov doma i v zahranič! známe 
drližclanské koncertné cykly Stúdia no· 
vej hudby, je členom ú stredného výboru 
zväzu skladatefov a člen Predsednlctva 
drážďanského skladatefského zvazu, 
r iadnym členom Akadémie umenia NDR. 
Avšak napriek všetk9m 19mto povinnos
tiam prvým nov9m dielom, ktoré zaznie 
v novootvorenej zrekonštruova ne i Sem
perovej opere v Drážďanoch ( 13. 2. 1985 ) 
bude dielo Uda Zimmermanna - tento
raz balet Mefisto na motívy románu 
Kla usa Manna. Co. môže skladater už 
dnes k tomuto dielu povedať? 

- Co sa týka nového lánru, Ide vlast
ne ,.iba" o operu bez spevákov. Dra
matické zákony hudobného divadla ne· 
strácajú ani tu svoju platnosť. Iba reci· 
tatlvy a árie sa dostanú do orchestra. 
Táto úlohu som sl postavil sám a dá· 
fam, lc za pomoci kolektlvu dráld'anské· 
ho baletu sa moje predstavy splnia. Ei te 
hádam k románu Klausa Manna. Bol mi 
viacej ako východiskom, zaoberá sa myl· _ 
lienkami individuálneho a spoločenského 
vedomia, ich spoločnými a rozdlelnyJDi 
javmi. 

Tak teda Zimmer mannov Meflsto . .. 
Prežije tofké desaťročia a ko Webeľova 
Ouvertura, ktorou bola pôvodná budova 
Semperove j opery otvorená? Možno, pre
tože jeho diela patria k tým nemnoh9m 
súčasným dielam, ktoré zaznamenávajú 
početné predvedenia , k tým s kladatefom, 

- Andrei Gavrilov 
r!stov: Richtera a Gite lsa. To je len čias
točná pravda, lebo Gavrilov v skutočnos
t! realizuje viac, ako je preberanie tra
dičnej štafety. Velká osobnos t (ak ňou 
skutočne je) má a j schopnosť rozšlrlt 
hranice syntézou predošlého, a o to tu 
ide. V priebehu posledných rokov sa to
tiž ta len t Andreja Gavr ll0va vykryštuli-

Snlmka: archív Slovkoncertu 

zoval do neslýchunej kva lity, zahri\u
júcej prednosti naj vUč!;lch ruských a so
vietskych klaviristov a kých sme pozna
IL Gavrilov sa s tal prlkladom hudobno
technicky univerzálneho umelca, schop
ného zmocni ť su a kejkofve k s kladby spô
sobom ma ximá lne · presvedčivým , pre ko· 
návujúc vysoko hranicu prt ja tefnosti. Pr e
dovšetkým hladiska jeho technických 
dispozicii dostáva nové hodnotové posta
venie, ktoré však nie je premietané do 
sféry neustále potterunej (a to nielen 
poslucháčmi) technickej ,.extravagancie". 

Ako hodnoti spôsob hry mladého u
melca hudobný svet? 

.,Md veľkolepú paletu ncllad, kt ord mu 
dovoľuje bleskovo prejsť od melancll O· 
lieky zdduml!iuej kantil~ny k hromovým 
oktduouým kaskddam. Podobó sa čaro-

Snlmka: G. LIJwe, Drážďany 

ktoľého gramofónové platne s nahráv
kam! jeho diel sú za krátky čas rozobra
né. jeho opeNl Levinov mlyn zazname
náva práve po tieto dni v Darmstadte 
svoj u 15. inscenáciu (dielo vzniklo roku 
1973 ). Súčasne s jej prlpravam! a ve dra 
práce na Mefistovi vznikli však už no
vá opera podla dramatickej predlohy 
Ernsta Barlacha - Silndflut (Potopa ). 
Tá to opera však premiérovo po prvýkrát 
zaznie mimo NDR, v opernom divadle v 
Kollne nad R9n om. 

- Ale vzápätl i na scéne Semperovej 
opery v réžii profesora Joachima Herza. 
Prvé spoločné rozhovory a predstavy má· 
me ul za sebou. 

je to n euveritefné, ale Udo Zimmer
mann sa dokáže l napriek rôznorod9m 
povinnos tiam vždy v pravý čas skoncen
trovať a znovu ná jsť odložené, čl pre
rušené myšlienky. 

- To je predsa samozrejmé. Spoločen
ská činnosť, výmena názorov, schôdze di· 
vadelného vedenia, praktické skúsenosti 
s dirigentmi, spevákmi či hudobnlkmi 
pomáhajú moju kompozičnú činnosť rea· 
lizovať a stvárňovať ju do takej podoby, 
aká ju dnes poslucháči poznajú . . . 

. . . a v drvivej väčšine prijlmajú. Z!m
mermann je s kladatefom výsostne súčas
ným, nevyhýbajúci sa 19m na jprlkrejšlm 
kompozit ným postupom. Tie však vždy 
vyC1štia do presvedčivej sily, ktorá nie 
je v konštrukcii, a le v duchu či srdci 
jeho skladatefske j reči. Preto jeho die
la hovoriace o pálčivých aktuálnych 
problémoch n evyznievajú plagátovo. Za 
každou Zimmermannovou skladbou sto
JI umelec. 

AGATA SCHINDLEROVA, DrUd'any 

dejnlkoui; rovnako virtuózne hrd nežn~ 
arabesky, ua/l!lky i ostr~ karikatúrne ta
nel!n~ rytmy. A to u§etko u tempe, kto
r~ predstavuje maximum mo'l.n~ho. • 
(Salzburger Tagblatt, Rakúsko) . 

" Jestuu je omnoho pokojnej§! spôsob 
klaulrnej hry, než je hra Gaur/loua -
no niet vir tuóznejšej. Tento klavir ista md 
železn~ ruky, al e nemožno upustiť zo 
zreteľa i jeho majstrovstvo u tuorent ly· 
riky u mel odil!nosti hudby ... " ( Bonner 
Rundschau, NSR). 

"Ziuotný optimizmus a bezuzdnd ener
gia, majstrovstvo u odohranl pascH! u pl 
ných oktduach, z ktor ých sa u/asy na 
hlaue stavajú, priam ndkazliuo besniace 
tempo - to u§etko, aku sa zdd, uznikd 
uňho bez ak~hokoluek uiditeln~ho napä
tia. Je to prejav prirodzen~ho nadania, len 
ťa'l.ko si možno predstaviť pozoruhodnej
§i e schopnosti ." (Daily Telegra ph, An· 
glicko). 

K týmto vskutku výstižným cha.r akte
rist ikám treba ešte dodať, že najjasnejši 
interpretačn9 záber vzniká pri s tre tnuti 
Gavriiova s ruskou a sovietskou hudbou; 
najmä téma Gavri lov - Prokofiev býva 
vzruš ujúca. Pri počúvunl celkom v9nl · 
močn9ch nahrávok Prokofievovho l. kla
vlrneho koncertu (Melodi ja Cl0·11997a), 
a lebo 8. soná ty (Me lod i ja Cl0-14681 ) cltl
me predovšetkým putz temperamentného 
hudobnlka, dokona le ovtlida júceho rozlo
:~ente mohutných prlva iov a náhlych vy· 
jasnenl. Klavirista je maj ite ľom pravé
ho r uského "guru tého" tónu obrovske j 
nosnosti a súčasne hlboke j kult ivovanos
t l. je obdivuhodné, a ko samozrejme sú
vis! Gavrilovova technlckil suverenitu s 
dynamickou taktikou, ktorá výdatne čer
pá z momentov prekvapenia, rovnako ú
činných na dlhých i krútkych plochách. 
Balaklrevovu fantáziu Is lamev zahrá Gav
rilov neuverite rne : prert nami odkryje 
ohi~ostroj techniky, ktoril vrt'aka hojnost i 
muziká lnych gest, ned9cha jednotvárnym 
rutin érstvom, ale sv iežou bezprostrednos
ťou. Aká korvek prekážku je prel'\lľo úse
kom plynulého "preletu", nezanechliva
júcom ani v najs!lnejšlcil furtissimách 
stopy agresivity. Podie l 11 a tom má bez
pochyby priaznivý vývoj, k torý mu za
ručil optimálny pomer valného a fixo
vaného r amena, s výraznou prevahou 
nadfahčenia. 

Možno v určitých momentoch Ravelov
ho Gašpara noci ( Melodlja GOST 5289· 
73) nedosahuje zaužlvan 9 ponor v Iracio
ná lnom zmysle. Clm teda rozmeta l tra -

~ZAHRANIČIA 
Na VII. medzinárodná súťa! Johanna 

Sebastiana Bacha, ktorá sa uskutočni od 
20. má)a do 4. jána t. r. v Lipsku, sa 
prihlásilo 343 mladých umelcov z 32 
krajin a Západného Berlfna. Vedra kan
didátov z hudobne tradičných krajin Eu· 
r6py a zámoria budú sáťa!iť aj lnter
p~etl · z Argentlny, Austrálie, Brazme, In· 
d1e, Islandu, Kolumbie, Cypru a Turecka. 
Najväčil počet záujemcov je z Japon
ska, ktoré prihlásilo 50 mladých ini tru
mentalistov a spevákov. Predsedami me· 
dzinárodnej poroty budú Dieter Zechlin 
(klavlr) , Gustav Schmahl (husle), Han
nes Kästner (organ) , Hans-Joachim 
Rotzsch (spev) a Johannes Walter (flau· 
ta). 

420 hudobnln a 31 knilných titulov po
núka lipské hudobné vydavatelstvo Deut· 
sebe Verlag fiir Musik vo svojom edič
nom pláne na rok 1984. Tento plán ob
sahuje viacero titulov, venovaných nas
távajácemu roku s jubileami Bacha, Hän· 
dia SchUtza. Z nového kritického vyda
nia súborného diela J. S. Bacha bud6 
56. zväzkom vydané dve tretiny kompo
zičného odkazu skladatera, k jeho 300. 
výročiu narodenia vyjde v praktickom 
vydani celé organové dielo a 6 branibor
ských koncertov, ako faksimile Omlia 
h mol a Vianočné orat6rium. K Händlov
mu jubileu je o. i. pripravený 30. zvä
zok súborného vydania jeho diela, čim 
bude vydaná tretina jeho skladieb. K 400. 
výročiu narodenia Heinricha Schlitza 
pripravuje vydavatelstvo monografiu, čl· 
tank~ zväzok dokumentov. 

7. januára tohto roku zomrel vo veku 
Bl rokov významný západonemecký mu
zikol6g Karl Gustav Fellcrer. Hudobn6 
vedu i tudoval u H. Aberta, J. Wolfa, C. 
Sachsa i E. Hornbostela, roku 1925 zis
kal vysokoi kolský diplom na Univerzite 
v MUnsteri, kde o dva roky neskoriie 
obhájil habilitačný spis ľalestrinovskf 
ilttl a jeho význam vo vokálnej hudbe 
18. storočia. Pôsobil na univerzitách v 
MUnsteri, Freiburgu, od roku 1959 ako 
profesor v Kolfne nad Rýnom. Venoval 
sa výskumu stredovekej a renesančnej 
hudby. Bol redaktorom muzikologických 
periodik a editorom antológii ( "Kirchen
musikalisches Jahrbuch", " Musica sacra", 
KOlner Beiträge zur Musikforschung, 
Denkmäler Rheinlscher Musik, Biträge 
zur Rheinischen Musikgeschichte a iné ) 
i vydavatelom zbierky vybraných skladieb 
z de jln hudby Das Musikwerk. Osobitá 
oblasť v jeho výskumne j ~i nnosti tvorila 
cirkevná hudba. Spolu s H. Lemacherom 
vydal Handbuch der katholischcn Kir
chenmusik. 

Medzinárodná hudobná rada má od 
l. januára 1984 nové predsednlctvo: pre· 
zidentom MHR je Gottfried Schol z (Ra
kúsko), podpredsedami sá Munir Baiklr 
(Irak), Jan Steszewski ( Polsko) a Camil
le Swinnen (Belgicko). Novým generál· 
nym tajomnlkom je Vladimir Stiipánek 
( Ceskoslovensko ). Do exekutivy boli ko
optovanl Kwabena Nketia (Ghana) a Vie· 
ra Reinerová (NDR) . 

Múzeum na pamäť svetoznámeho por
skPho klaviristu Arthura Rubinsteina 
(zomrel koncom ·roku 1982 vo veku 95 
rokov v Zeneve) zriadili v umelcovom 
rodnom meste t6dll. Vzniklo z časti po
zostalosti, ktoré múzeu venovala Anie
la Rubisteinová, vdova po umelcovi. Me
dzi 735 spomienkovými exponátmi sa na
chádza k6pia rodného listu v t6dli roku 
1887 narodeného A. Rubinsteina, d'alel 
početná koreilpondencia, vyznamenania a 
ceny, ktoré klaviristov! udelili v priebe
hu jeho umeleckej karié ry v takmer sto 
krajinách, v ktorých koncertoval. Mú
zeum d'alej opatruje mnohé koncertné 
programy, umelcov koncertný frak a ko· 
lekciu fotografii z Rubinsteinove j ranej 

ml:::;:.:.~.:.:;~.:...·s_k_é_m_u_s_k-la-daterov_i_a-di-rJ-. g-en to· 
vi Stefanovi Dragostlnovi udelili v Pa
rlfi skladatelská cenu Arthura Honnege
ra, a to za zborové dielo a cappella ,.Po· 
lytempi č. 3". Dielo malo svoju premiéru 
v roku 1980 na zborovom fes tivale v ma· 
d'arskom Debreclne. Dnes 36-ročný Dra· 
gostlnov je absolventom bulharského 
kon-zervat6ria a Konzervat6ria v Lenin
grade. Okrem· početných komorných a 
zborových skladieb je a utorom a j i ies
tich symf6nil. V súčasnosti je šéfdirlgen· 
tom Kutevovho štátneho orchestra v 
Sofii. 

dované pohfady na In ter pretáciu tohto 
diela? v poslednej časti volí takmer im
provtzovan9 prednes, ktor ý v!;uk nema
nipuluje s ntihodnos ťou. Svedči o tom 
jedinečné frázovun le, sršiace zlve1n9mi 
extázam! na jednej strane a s prlsnou 
kázl'\ou na druhej strune. 

jednou z posledných na hrávok Andre· 
ja Gavrilova je Cajkovs kého Koncert 
b mol ( Melodij a C10-15579-80). ktorý za
chytáva aj zjuvn9 vekový ods tup v mys
leni. jeho Interpretácia, najmä v druhe j 
časti , dýcha nesmiernou jemnosťou , zre
l os ťou. Na zilver žiada sa vyjadri ť pre
svedčen ie, že tak, ako sa GavrHovovl po· 
dar ilo rozviriť dnes na poh fad nehybné 
vody klavlrnej inte rpretácie, tak dokáže 
a j nazn ač iť nové perspektlvy jej vývoja. 

jURAJ POKORNÝ 



KAROL NOSAL -
posledný busliarsky majster na Slovensku 
- osemdesiatro~ný 

Poznajú ho všetci bratislavsk! hudob
nlci hrajúci na s trunových nástrojoch l 
mnoh! ďa lši hudobnlci na celom Sloven
sku. Pre každéh o má čas, dobrú radu l 
milé slovo. A pritom má času tak žalost
ne málo. Ved od roku 1948, odkedy pô
sobi !(aro! Nosá l v Bratislave, reštauro
val, opravil a udržiava l ti slcky hudob
ných nástrojov nielen hudobnlkov, a le 
aj všetkých našich popredných hudob
ných telies a škols kých inštitúcii. Naviac 
stihol zhotovit vyše tridsa ť prvotriednych 
husiel , viol, čiel a kontrabasov, ako l 
nlekolko majstrovských sláčikov. Na je
ho husliach hrával národný umelec Mi
kuláš Schneider-Trnavs ký 1 dlhoročný 
koncertný majster Slovenskej filharmó
nie zaslúžilý umelec Vojtech Gabriel. Je
ho štyri kontrabasy ( tri s umelecky vy
rezávanými h lavami známych českoslo
venských kontrabasistov) sú pýchou in
štrumentára SF, husle, viola a čelo, vy
stavené v Slovenskom národnom múzeu, 
sú nek lamným svedectvom jeh o husliar
skeho ma jstrovstva. 

Po celý život usilovný, skromný a ne
náročný, snažil su vychovuť aj s vo jich 
nástupcov. Vyuči l štyroch, žia l, ·ani jeden 
z nich neostal pri remesle. Vidiac ne
utešenosť situácie, ktorá sa ešte viac 
zhoršila chorobou v tom čase predpos
ledného h_usliarskeho majstra na Sloven
sku O. j . Wil lmanna, rozhodol sa vyú~o
vať aspoň husllarsku dielenskú prax na 
bratislavskom konzervatóriu. Dva roky 
trpezlivo zasväcoval mladých sláčikárov 
do základných husliarskych údržbár
skych prác, s právne predvldajúc, že bu
dú v budúcnosti odkázanl aj na ne. Ria
ditelstvo konzervatót·ia !lo r. 1969 ia tú-

Dojatý vyzna menaný jubilant .. . 

. to činnosť odmenilo st riebornou pamät
nou medailou školy. 

Rodák z moravsko-slovenského pohra
ničia ( 9. 4. 1904 Sidónia), sa mal stat 
pôvodne sklárom. Ako 12-ročný utrpel 
ťažký pracovný 1lraz, pri ktorom prišiel 
o nohu. V rokoch 1930-1933 sa vyučil 
u brnians keho huslia rsk eho majstra Jo
sefa Kreutzera, u ktorého pracoval ako 
pomocnlk do r. 1944. Roky 1945-1947 
strávil v Luboch, pracoval v hus liarskych 
podnikoch v rôznych funkciách a vše
stranne si prehlboval odborné vedomos
ti. V roku i948 prijal miesto spolupra
covnlka u bratislavs kého husliarskeho 
majstra O. J. Willmanna; viedol jeho diel
ňu do r . 1951. Potom prešiel do novo
vytvorene j Opravovne hudobných nástro
jov (v súčasnosti Prlemyslového kombi
nátu mesta Bratislavy), v ktorej pôsobí 
- napriek vysokému veku - podnes. 

Za nevšedné zásluhy majstra Nosála 
o slovenskú hudobnú kult1lru ude lil mu 
rektor Vysokej š koly múzických umeni 
akademik Rudolf Mrlian na návrh ume
leckej rady, pri prlležitosti vzácneho ži
votného jubilea, zla!Cl medailu vysokej 
školy. Na malej slá vnos ti mu ju odo
vzda l spolu s pozdravným listom pro
r ektor VSMU doc. Miloš jurkovič, za 
prltomnosti husl!arovho dlhoročného 
priatera a žiaka prof. VSMU Jána Skla
daného a kvestora VSMU dr. Ján a Plav
čana. 

Karol Nosál pracuje v súčasnosti na 
majstrovských husliach pre VSMU. Všet
ci, ktorí ho máme radi, mu zo srdca 
želáme, aby a ni tento nást roj nebol jeho 
"labuťou piest1ou", ale aby v dobrom 
zdravi a poh ode zhotovil aj dalšie k rás
ne a vynikajúco znej1lce husle. 

MIKULAS KRESÄK 

Snlmka: M. Kresánek 

SLOVKONCERT, čs. umelecká agentúra 
vypisuje 

INTERPRETAČNÚ SÚŤAŽ SSR '84 
v odbore komorné súbory, dychové nástroje a gitara 

na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania 

Banská Bystrica, 16.- 21 . novembra 1984 
Podmienky súťaže 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť občania SSR, alebo ti občania CSR, ktor! žijú na územi 
SSR. Súťaž je určená umelcom s najvyššími sólistickými, resp. (v prfpade komor
ných tcťies) koncertnými amblciami. Súťaže sa môžu zúčastniť aj poslucháči vy
sokých hudobných š kôl a dvoch najvyššieh ročnlkov konzervatórif. Podmienkou 
u v!ie~kých poslucháčov je však, aby z hlavného predmetu zlskali známku "vý
borný a osobitné odporúčanie ilkoly. 

2. Záujemcovia dostanú tlačivá prihláiiky spolu so zloženkami na zaplatenie zápis
ného. Tento poplatok má charakter zálohy a vráti sa kandidátom po absolvovanl 
l . kola. 

3. Prihláš ky treba zaslať doporučene na adresu: 
Slovkoncert, Sekretariát Interpretačnej súťaže SSR 
Leningra dská 5, 815 36 Bratislava 
Termin: do 30. VI. 1984 

4. Stíťaž bude mať dve kolá. Vzhradom na široké zastúpenie odborov sa súťažný 
repertoár stanovuje vieobecne: každý umelec (komorný súbor,) pripravi recitálový 
program v rozsa hu asi 70 minút. Program musi byť zostavený tak, aby obsahoval 
reprezentatlvny výber z tvorby pre daný nástroj (komorný súbor) , aj so zreterom 
na hlavné štýlové obdobia. V l. kole sa prednesie - podla výberu poroty -
polovica súťalného repertoáru. Oalilou podmienkou je zaradenie skladby sloven
ského autora. 
Výnimku tvoria len nástroje, resp. komorné súbory, pre ktoré neexistuje vhodná 
slovenská skladba. 

5. Pre Interpretačnú súťaž SSR '84 sú určené tieto ceny: 
v odbore komorných súborov 
l. cena Kčs 5000 
2. cena Kčs 3000 
b) v odbore dychové nástroje 
1. cena Kčs 3000 
2. cena Kčs 2000 
3. cena Kčs 1000 
c) v odbore gitara 
1. cena Kčs 2000 
2. cena Kčs 1000 
Porota má právo niektorú z cien neudeliť, ceny zlučovať, ďalej má pl'ávo udeliť 
čestné uznania. 

&. V porote budú zastúpeni poprednl umelci a odbornfci. Zlolenie poroty bude ozná
mené pred otvorenlm súťaže. 

7. Cestovné a pobyt účastnfkom sa uhradl za dni ich aktlvnej účasti podla platnej 
vyhláiiky o náhrade cestovných nákladov. To isté sa vzťahuje na umelcov zabezpe
čujúcich klavfrny sprievod. 

Podrobnejšie informácie poskytne Sekretariát IS SSR. 

šesfdesiatniht JIRÍ VYSLOUŽIL 
Pri vysokom tempe tvorivej práce pri

bAda rokov akosi nepozorovane: ked ale 
nemilosrdný kalendár predsa len sigJIIa
llzuje bUilace sa "okr4hle" jubileum, J~ý
vajCí prekvapenf tak jubilanti sami, ako 
l publicisti, ktorf im majú v mene verl3j
nostl vysloviť pokiar možno neformálne 
poďakovanie. Je tomu tak aj v prlpa.de 
ilesťdeslatin PhDr. Jlffho V y s l o Ili a, 
DrSc. Piatok 11. mája t . r. bol pre neho 
Iba krátkym zastavenlm (a pre nás let·· 
mým obhliadnutlm) , pretole to najdô
lelitejlle, t . j. dokončenie mnohých sta
rých a začatie celého rodu nových úloh, 
lell pred nim (a pred nami ako jeho 
partnermi a "vykladačmi"). 

O jubilantovej vykonanej práci, taraj
lom 6.slll l dalllch zámeroch molno uva
lovat' z rôznych hradisk. Ako autor mo
nografii umeleckých a vedeckých osob
nosU zd6ruňuje vlak ~ám Vysloulil ne
vyhnutnosť tlvoch aspektov. Tým prvým 
je historický prlstup k poplsovanej indi
vidualite, Inak povedané postihnutie de
termlnuj4clch faktorov, tým druhým po
tom plsaterovo umenie vystihn4t' jadro a 
typ jej tvorivej aktivity. PokCísme sa te
dl! obrátiť tieto chvályhodné zásady "pro
ti Ich zástancovi a hlásaterovi. 

Významným determlnujúcim člnitefom 
bol vo Vysloulllovom prfpade (a radi 
to zdôrazňujeme na stránkach sloven
ského periodika) jeho kollcký p6vod. 
Etnicky a kultCírne pestrý profll Kolfc 
20. a 30. rokov konfrontoval vnfmavé
ho chlapca s javmi, ku ktorých poznaniu 
by sa musel, dajme tomu, v Prahe alebo 
l Brne prepracovávať omnoho t'ažlie a 
zdlhavejlle. Zrejme nie je náhoda le 
právo z "kolónie" kolických Cechov ~zll
li muzikantské osobnosti, ktoré sa ne
skorlle, ostatne práve v Prahe a Brne, 
angalovali pre Janáčka, ale trebárs i 
Bartóka, pre hudbu vychádxojCícu zo zdro
jov spontánnej folklórnej tvorivosti i pre 
etnomuzikológlu a v nie poslednom ra
de l pre slovenskú hudbu a česko-slo
venskú kultúrnu vzájomnosť (vedra ná il
ho jubilanta tu pripomeňme aspoň ná
rodnú umelkyňu L. Domanfnsku a este
tika l muzlko16ga J. Voleka). Vyslou
lllove hudobné i ltudljné záujmy dozrie
vali vlak až v 40. rokoch v Brne. K je
ho učitefom na tunajlej filozofickej fa
kulte patrlll hudobnl vedci J. Racek a 
B. Sti!droň, historik J. Macúrek a socio
lóg J. A. Bláha, v centre jeho rodiacej 
sa hudobno-kritickej pozornosti sa auto
maticky ocitli Janáček a súčasná hud
ba. 

V Dme, práve tak ako v Prahe a Bra
tislave, sa vlak vtedy formovala naia 
moderná hudobná etnografia a folkloris
tika. Na prelome 40. a 50. rokov vychá
dzajú epochálne Sychrove i Kresánkove 
práce o rudovej plesni, na Slovensku sa 
črtá nastupujúca generácia lpeclalizova
ných etnomuzikológov a analogicky, aj 
ked menej intenzlvne, sa na pôde br
nenskej odbočky CSAV profiluje okolo 
K. Vetterla skupina moravských "hudeb
nfch lidoplscu", ako znel dobový termfn. 
Vysloužil sa sem zaraduje ul svojou di
zertáciou "Problémy a methody hudebnl
ho lidopisu" (1949), bohatou edičnou čin
nosťou (na i! elo so záslužnou reedlciou 
Janáčkových textov, 1955) a napokon i 
obsiahlou rukopisnou monografiou veno
vanou moravskej rudovej piesni. Lente 
to ul sa etnomuzikologicky profilovaný 
mladý bádatel, plne angažovaný v hu
dobnej kritike i v organizačnej zväzo
vej práci, obracia k inej aktuáh\ej prob
lematike. Od konca 50. rokov publikuje 
state venované hudbe 20. storočia, z kto
rých syntézy vzldu dve 11lovenské vyda
nia práce Hudobnfci 20. storočia (Bra
tislava 1964, 1981) a verká hábovská mo
nografia. Od roku 1953 je Vysloužilovým 
pracoviskom Janáčkova akadémia múzic
kých umeni, vtedy iste optimálne "labo
ratórium" pre generovanie nových po
hradov na kvalitatlvne nové javy súčas
ného hudobného vývoja. 

KONKURZ 

Ako lpeclalista na tieto otázky pre
chádza Vysloulil v roku 1962 na univer
zitu, kde po svojom ui!iterovi Janovi Rac
kovi preberá vedenie hudobnovednej (ne
skorile umenovednej) katedry a zároveň 
celý rad "tradičných" 4loh univerzitnej 
muzikológie. Jednou z nich je určite ds
tavné pestovanie metodol6glo odboru, 
inou lpeclflcky brnenskou, hudobno-lexl
kograficltá aktivita. Etnomuzikologlcká 
erudlcia i rozsiahle vedomosti sCíčasnej 
hudobnej problematiky tu určite prfdu 
Vysloulilovi vhod, súčasne vilak dozrie
vajCíci bádater, ktorému sa medzitým dos
talo vletkých vedeckých l vedecko-peda
gogických pôct (docentúra 1964, profe
sCíra 1972, doktorát vied 1975) , takpo
vediac za pochodu formuje dallle typy 
svojej odbornej p6sobnosti. 

Nutnosť prebojovávať vedecký pohfad 
na Janáčka ho postavi no čelo Súborného 
kritického vydania diela L. Janáčka, po
treba konfrontovať formujúce sa kon
cepty marxistickej muzikológie s výsled
kami práce viacerých súčasných hudob
novedeckých lk61 sa "zinltitucionallzuje" 
do podoby brnenských kolokvil, ktorých 
stratégiu formuje Vysloužll od sklonku 
60. rokov. Výstupom z pätnásťročnej ads
tavnej práce na vecnej encyklopédii čes
kej hudby sú nespočetné Vysloulllove 
ltúdie venované metodologickým problé
mom hudobnej historiografie, sociológie 
a estetiky, pojmoslovné analýzy kfúčo
vých muzikologických kategórii, invenč
né, často značne netradičné sondy do 
dejfn českej hudby a pod. To vletko pri 
velmi intenzfvnych kontaktoch so zahra
ničnou muzikológiou, ktorá dnes vl~tst
ne v J. Vysloužllovi nachádza svojho dô
ležitého českého partnera. K podobným 
dalekosiahlym {tlohém je treba-. koncea
trovať sily: "vysloužilovská brnenská 
éra" je preto obdoblm, v ktorom sa oko
lo tunajlej univerzitnej katedry, ale i 
okolo lexikografického a janáčkovského 
pracovného projektu a , samozrejme, i na 
pl)de kolokvia formujú výkonné Umy ilpe
cialistov. Tieto úlohy nemôžu byť dosť 
dobre nikdy ukončené: v Ume sa odo
vzdáva iltafeta kaldodenne, rezultátom 
nie je muzlkologické "opus perfect um", 
ale živá vedecká komunikácia. 

Je Vysloužilovou zásluhou, že ako člo
vek od začiatku mnohostranný a prulne 
reagujúci na prfliv nových potrieb, vy
volal v Brne túto atmosféru. A súčasne 
sme azda touto skromnou bilanciou vy
stihli i "tajomstvo" jubilantovej svojráz
nej tvorivosti: ustavičné kladenie no
vých otázok, spätosť s potrebami praxe 
i teórie, nevyhnutnosť neustálej názoro
vej výmeny nepoznajúcej hranice gene
rácU, odborov l do seba uzavretých lkôl, 
to vletko sú garancie toho, že ani po 
dovŕlenf svojej iesťdesiatky nebude Vy
slouiil iný než predtým. Nech teda čas 
dalej nepozorovane plynie: naplňuje sa 
v ňom dielo vedca, pre ktorého je rieile
nie potrebnýc~ úloh radostnou tvorbou. 
A za túto radostnú a nruilivú tvorivú 
atmosféru môžeme už dnes vysloviť Vy
sloulllovi v mene vletkých jeho kolegov 
úprimnú vďaku. 

JIIU FĽKAC 

Riaditer Cs. rozhlasu na Slovensku vypisuje konkurz na miesto zbormajstra 
Detského speváckeho zboru Cs. rozhlasu v Bratislave. Prednosť majú absolventi 
Vysokej lkoly múzických umeni (odbor dirigovanie) vo veku do 35 rokov, aspoň 
s l-ročnou praxou. . 

Záväznú prihlálku a podrobný životopis pol llte na adresu: Ceskoslovenský 
rozhlas, Hlavná redakcia pre mládež a vzdelávanie, Zochova 1, 812 90 Bratislava, 
do 10. mája 1984. Cestovné sa hradl len prijatému uchádzačovi, ubytovanie ne
môžeme poskytnúť. 

Konkurz sa uskutočni v dňoch 21.-25. mája 1984 o 17,30 h v l túdiu ll., Lenino
va nám. 12, Bratislava. 
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K 200. výročiu nepretržitej existencie hudobného školstva v Košiciach 
Hudobná výchova inštrumentalistov na 

Slovensku má svoje bohaté tradície od 
škôl cirkevnej (na jmä kláštornej hudby) 
cez cechy inštrumentálnych hráčov (naj
mä trubačov a výchovu dorastu pre vo
jenské kapely), ale najmä prostredníc
tvom inštitucionalizovanej školskej vý
chovy vo verejných a súkromných ško
lách až po súčasnú rozvinutú sieť hu
dobného š kolstva od hudobných odborov 
ĽSU, cez konzervatóriá až po naše vys o
ké školy hudobné. Každá spoločnosť vo 
svojej dobe si vytvárala také inštitúcie 
výchovy, inštrumentálnych hráčov, ktoré 
k rozvoju svojej hudobnej kultúr y bez
podmienečne potrebovala a bola ochot
ná preto vytvoriť materiálne, personAl· 
ne 1 Ideovo-estetické predpoklady. Do hu
dobnej výchovy inštrumentalistov na Slo
vensku rozhodujúcim spôsobom zasiah
la školská reforma Márie Terézie z ro
ku 1777, známa pod názvom Ratio edu
cationis. V intenciách tohto dokumen
tu sa na Slovensku zriadili tri vzorové 
mestské školy (Bratislava, Banská Bys
trica, Košice) a v rámci nich vznikali 

Pamätná tabula F. X. Zomba v Koiiiciach, 
Kováčska ulica 30, odhalená v roku 1979 
(dielo ak. soch. M. Bartuszovej). 

osobitné triedy pre výchovu učiteľov 
(schol a ad magisteria) i hudobné trie
dy , resp. školy (schola musices ) pre vý
chovu organistov a kantorov ako súčasť 

č innosti vidieckych učiteľov. 

Podľa súča snéhó stavu historického 
výs kumu vzor ová mestská škola v Bra ti
slave vznikla už v roku 1775 na zákla
de skúsenosti takejto školy vo Viedni. 
Na ne j sa mali vyskúšať organizačné 
i metodicko-d idaktické postupy s plat
nosťou pre celé vteda jšie Uhorsko. Na 
poli výchovy organistov v· Bratislave ver
ký kus práce vykona l F. P. Rigler 
(1736- 1796 ) ako uč iteľ hudobne j trie
dy. O úrovni vteda jše j hudobne j peda
gogiky sv e dčia jeho učebnice celouhor
s kého významu pre vyučovanie hry na 
kl avíri, na organe i pre s pev [1779, 1791, 
1798 ). Hudobná škola tohto ty pu v Bra
tislave zanikla v prve j t r etine 19. sto
ročia. Aj tak je j patr i prvenstvo [vznik· 
la najneskôr 1779 ] nie len na Slovensku, 
a le a j vo vtedaj šom Uhorsku. Avšak Hu
dobná š kola v Košiciach, ktore j vznik 
sa kladie k l . 2. 1784 predstavu je nuj 
staršiu existujúcu hudobn ú školu na Slo
vensku , lebo od svo jho vzniku až po s ú
časnosť nepretržite existuje u je dobr ým 
prikladom na sledovanie problema tik y 
Inštrumentálne j hudobnej výchovy v roz
li čných his tor ických obdobiach nielen na 
Slovensku , al e v cele j strednej Európe. 

Prvým učiteľ om [a teda zakladateľom) 
hudobne j š koly v Košiciach bol košický 
organis ta Mate j Lechký (1745- 1820). Ai 
jemu sa pripis u je začleneni e hudobné
ho života v Koš iciach do okruhu hudby 
českého preclklasicizmu a kl asicizmu. Bol 
v prvom rade praktickým muzikantom, 
ktorý n ekládol v eľký dôraz na pest ova
nie teórie hudby a kompo·zicie. V škole · 
vyučova l v r okoch 1784-1793 a funkcie 
učiteľa hud by sa zri ekol pre intrigy zo 
s trany skolských inšpektorov a č asti ko
šických, na jmil n emeckých muzikantov. 
Z ich kr uhov vyš ie l Lechkého nástupca 
Michae l 13e1lsz [ 1762- 1811), ktorý v ško
le pôsobil v rokoch 1793- 1811 a podľa 
svedectva svojho žiaka F. X. Zomba te
šil sa veľk e j vážnosti pedagóga a teo
retika hudby, ktor}· najmä v kompozícii 
vedel da ť žiakom do bré základy. Zati a ľ 
však nepoznáme žiadnu jeho vlastnú 
skladbu. V r okoch 1811- 1824 pôs obil na 
hudobne j škole významný predstavitel 
k ošického hudobného života František 
Xaver Zomb ( 1779-1825 ), ktorého v sú 
č asnosti h odnotime ako hudobného pe- " 
dagóga, kr itika a historika, a le najmä 
uko skladateľa klasicistického obdobia 
na Slovensku. V tom istom smere pokra
čova l na škole jozef janig [ 1780? - 1837) 
v rokoch 1824- 1837 a jozef Zomb [ 1788 
- 1850, bra t Fr. Xavera ) v rokoch 1837-
1850. O obidvoch sa nám zachova li sprá-

vy o úspešnej pedagogickej činnosti a 
o ba ja zanechali cel ý rad skladieb cir· 
~:evného i sv.etského charakteru. Na hu
dobnej škole za ich pôsobenia študova
lo približne 50 žiukov ročne zo všetkých 
str edných a vysokých škôl v Košiciach a, 
samozrejme, diev·čatá z bohatších meš
t ianskych rodin. Z významnejších žiakov 
hudobnej školy v Košiciach v tomto ob· 
dobi treba spomenúť bratov 2ažkovských 
(Andre j a František), ktor! v Košiciach 
študovali v rokoch 1836-1838. Samozrej
me, na skole študova li v prvom rade kan
didáti učiteľstva. Tento stav trval do ro
ku 18112, kedy Učiteľský ústav v Koši
ciach zanikol (miesto neho vznikol v 
Miskolci). Ked s a však v roku 1856 Uči
teľský ústav v Košiciach obnovil, hudob
né predmety na iíom už vyučovali vlast
nl učitelia hudby. 

V SLUZBACH MESTIANSKEJ HUDOBNEJ 
KULTÚRY 

Od roku 1842 poslanlm školy bola vý
chova meštianskej mládeže, najmä v hre 
na klavíri a na husliach. Skola bola oso
bitným zariadením mestskej správy a 
primerane celkovému politickému a hos
podárskemu vývoju spoločnosti v druhej 
polovici 19. storočia hľadala svoje mies
to v spoločenskom živote mesta. Táto úlo
ha pripadla vynikajúcemu slovenskému 
hudobnému pedagógovi Antonovi Húskovi 
(1826- 1882), ktorý v rokoch 1848- 1861 
pôsobil na Učiteľskom ústave v Spišskej 
Kapitule a tam pomáhal v kompozičných 
začiatkoch levočskému študentovi j. L. 
Bellovi. Odborným vzde lanlm a pedago
gickými schopnosťami A. Húska pozdvi
hol úrove!\ mests ke j hudobnej š koly v 
Košiciach na nebývalú výš ku. Vyučovanie 
hre na nástroji podložil vyučovaním teó
rie a spevu. Z tejto základne pripravo
val žiakov na pochopenie estetických zá
kladev hudobného umenia a tým ulahčo
val ich prístup k nástr ojovej hre. Kom
plexnosť hudobnej výchovy A. Húsku sa 
najvýraznejšie prejavuje na nim vypra
covaných učebných osnovách z roku 
1866-67. V tom čase Húska vyučoval 26 
hod ín týždenne podľa jednotlivých roč
nlkov, osobitne ·chlapcov a dievčatá a 
osobitne hre na husliach a hre na kla
viri. Mal priemerne 100 žiakov. Toto 
všetko mohol zvládnuť len metódou sku
pinového vyučovania aj v nástrojovej 
hre. Mests ká správa si uvedomovala, že. 
veľký záujem o š túdium na hudobnej 
škole možno uspokojiť len pri jatim ďal
šieho učiteľa. A peniaze si chcela obsta
rať stanoven im vysokého školného, ale
bo iným obmedzovaním možnosti štúdia 
na škole. Na jprv sa zrušilo štúdium 
chlapcov v hre na k lav! ri [mohli štu
dovať len hru na husliach ), ale od roku 
1870 sa štúdium chlapcov na škole úplne 
vylúčilo . Anton Húska odmietal snahy 
mestske j správy na zvyšovanie školné· 
h o. Dôvodil, že hudobná škola je dobro
dením pre obyvateľstvo mesta a vybera
nie školného znemožní menej majetným 
nadaným žiakom štúdium na škole. Pod
ra n eho mestská správa nedosiahne žia
daný cieľ , lebo bohatší rodi č ia pr idajú 
k š kolnému ešte pár korún a zabezpečia 
svo jim deťom s úk romného učiteľa hud
by. 

Portrét Antona Húsku (1826- 1882) z ro
ku 1880. 

Snímky: aut.orka článku 

Po s mr ti A. Húsku sa dlho n enašla 
osobnosť, ktorá by vedela v dohode s 
mestskou správou a primerane pokro
kovým snahá m hudobných umelcov da ť 
košickej hudobne j škole prog resívny or 
ganizačný rámec a poslani e. Statúty ško
ly z roku 1900, resp. 1911 boli kom
promisným riešením medzi s nahami za
po jiť školu do s(tstavy š tátom podporo
va ných hudobných škôl v Uhorsku a o
chotou mestske j s právy zabezpečiť ma
teriá ln e prostriedky na · konzervatoriá lny 
typ skoly. Od roku 1905 sa s ice opä ť za-

čalo na škole vyučovať hre na husliach 
[a sláčikových nástro joch vôbec) a od 
roku 1911 zásluhou. D. K1lvéra aj komor
nej hre, ale škola nemohla splniť oča
kávanie, aby sa okolo nej združoval ce
lý hudobný život v meste, aby sa učite
lia a žiaci stali jadrom mestského sym
fonického orchestra. Začiatkom 20. sto
ročia sa škola začlenila do formujúceho 
sa maďarského hudobn'ého života podľa 
potrieb buržoázie a v tomto svojom za
členeni len ťažko chcela niečo zmeniť 
aj po vzniku Ceskoslovenskej republiky. 
Kým v rokoch 1904-1910 sa škola zmie
tala v špeciálnej pedagogickej krize, v 
rokoch 1919-1945 jej pedagogický zbor 
jJOdporovaný mestskou správou radšej 
zvolil uzavretosť do seba a izolovanosť 
od rozvíjajúcej sa hudobnej kuitúry čes
kého a slovenského ľudu v novom štáte. 

AKO súCASŤ SOCIALISTICKEJ 
HUDOBNEJ KULTÚRY 

Vývoj hudobného školstva v Košiciach 
od roku 1945 bol priamym dôsledkom ví
ťaznej národnej a demokratickej revolú
cie i revolúcie socialisticke j roku 1948. 
Rok 1945 v Košiciach znamenal aj ko
niec šesťročnej horthyovskej okupácie a 
zlom v triedno11,1 a národnom začleneni 
Hudobnej školy v Košiciach do širšieh 
spoločenských súvislosti. Skola zaujala 
definit!vn e miesto v slovenskej socialis
tickej hudobne j kultúre, v rámci ktore j 
jej pripadlo širšie poslanie ako Jen miest
ne. ľoštátnenie hudobných škôl roku 
1951 neznam!lnalo veľký zásah do je j 
riadenia [s pravoval ju i naďale j kultúr
ny, resp. školský referát Národného vý
boru mes ta Koš ic), ale primerane novým 
úlohám sa začal diferenciačný proces 
školy so zamera ním na základné a na 
s tredné hudobné školstvo. Vyššie roční
ky školy sa v rokoch 1951-1956 preme
nili na Pedagogické oddelenie pre prl
pravu kandidátov učiteľstva, otvor ilo sa 
oddelenie dychových nás trojov a hry na 
akordeóne a ľudové nástro je, ako aj prl
pravne j hudobnej výchovy s osobitným 
dôrazom "na poskytovanie dokonalého 
hudobného vzdelania najmä tým, ktor! sa 
neskoršie chcú stať hudobníkmi z povo
lania". Úalšim výrazným zlomom bolo za
členenie školy do celoslovenských a ce
loš tátnych súvislosti pri určovani úloh, 
vychovnovyučovaclch metód, pri riešení 
organizačných a personálnych otázok. z 
Pedagogického oddelenia sa roku 1956 
vyčlenila najprv Vyššia hudobná škola, 
resp. od roku 1959 konzervatórium. Na 
prácu školy významne pôsobili opatre
nia Ministerstva školstva roku 1956, kto
ré na základe celoštátnej konferencie 
o hudobne j výchove v aprili 1956 riešilo 
otázky ďalšieho vývoja základného 
hudobného školstva v Ceskos loven-
s ku jeho začlenením do jednotnej 
školske j sústavy. Hudobné š kolstvo sa 
stalo základom širokej hudobnej výchovy 
mládeže. Učebné osnovy z roku 1958 na· 
bádali učiteľov k voľnej aplikácii pred
p:sanej látky a vyučovacích postupov 
v zá uj me dosiahnutia hlavných cieľov hu
dobn ých škôl: vypestovať v žiakoch lás
ku k hudopnému umeniu, da ť im tech
nické základy v hre na nástroji a vi esť 
ich k s pontánnemu muzicirovani u. Toto 
sa malo dosiahnuť na jmä pestovaním sú
borove j h r y, pestova ním zborového spe
vu a a ktivnou účas ťou v ľudove j umelec
ke j tvorivos ti. ú alšlm skva litnením prá
ce hudobných odborov ĽSU boli učeb
né osnovy z r oku 1956 a Smernice o or
~;anizácii a štúdiu na ĽSU z roku 1971. 

V zmysle školského zákona z roku 
1960 vznikli ro ku 1961 ľudové školy ume
nia s odborom hudo bným, výtvarným, 
a td. Primerane postaveniu 'Košíc v poli 
ti ckom, hospodárs kom a kult úrnom živo
te na Slovensku neustá le vzrasta l počet 
obyvateľstva mesta. Pri praktickej apli· 
kácii pr incipÔv demokrati zác ie kultúrne
ho života vzras tal aj záu jem o štúdium 
na hudobnej škole. V šk. roku 1960-61 sa 
učil o na škole 1603 žiakov a toto viedlo 
mestskú správu k vytvoreniu dvoch hu
dobných odborov ĽSU, na ktorých v šk. 
roku 1962-63 študovalo s polu 1882 žia
kov. Avšak a ni ti eto dva hudo bné odbory 
nestačili uspokojiť záujem mlá deže o štú 
dium h r y na hudobných nást ro joch. V 
prvom rade vznikali pobočky na okoll 
Koš ic a v roku 1978 vznikla tretia ĽSU 
s hudobným odborom v Košiciach. V sú· 
časnosti na hudo bných odboroch ĽSU v 
Košiciach štud u je dovedna viac ako 2000 
žia kov. 

Osobitnú kapitolu v dejinách hudob
ného š kolstva v Košiciach tvor! vznik 
a činnosť košického k onzervatória od ro
ku 1951 [v rozličných organizačných 
formách). V prvom rade sa zamera lo na 
vých ovu hudobných pedagógov pre po
treby základného hudobného škols tva a 
v druhom rade na prlpravu profesioná l· 
nych mu:likantov pre vznika júce umelec
ké telesá na východnom Slovensku. Svo
jimi špičkovými absolven tami prispieva 
k formovaniu čelných slovenských hu
dobných umelcov tak na poli kompozí
cie, interpretácie, hudobne j vedy a pub
li cis ti ky, ako a j hudobnoosvetovej prá
ce. Práve v pôs oben i a vo výsledkoch 
kúšického konzerva tór ia sa realizovali 

pokrokové snahy košických hudobných 
pedagógov za plných 200 r okov: vytvoriť 
v Košiciach hudobnú školu, z ktorej by 
vychádzali hudobnl pedagógovia a pro
fesionálni muzikanti. 

SPOJENIE SKOLY SO ZIVOTOM 

Vznik hudobnej školy v Koš iciach r. 
1784 vyvolala potreba inštrumentálnej 
výchovy učiteľov pre pedagogické i mi
moškolské ciele spoločnosti na s klonku 
feudálneho obdobia . Dôraz sa kládol na 
ovládanie hry n á organe, klavíri, len v 
druhom rade aj hry na sláčikových ná
stro ;och. Ovládanie spevu a dirigovania 
patrilo k samozrejmým požiadavkám vte
dajšlch učiteľov, kantorov a organistov. 
Preto sa v košickej škole ako pedagó
govia najviac uplatiíovali praktick! muzi
kanti, organisti a dirigenti chóru. Prak
tické potreby školy vyžadov~li v eľkú zá
sobu etudovej a prednesovej literatúry, 
ktorú dlho si obstarával učiteľ sám po
dľa svojho rozhľadu 'V dobovom hudob
nom svete. Niektor! pedagógovia boli aj 
skladateľsky činn! a komponovali aj rôz
ne inš truktívne skladby pre školské po
treby, napr. F. X. Zomb "mojim žiakom" 
{ftir meine Schiiler) i da l ši [ j. ja nig, j. 
Zomb, j. Kerner) až po najnovšie ob
dobie, ked v r ámci košických hudob· 
ných skôl tvorili T. Hirner, j. Grtinwald, 
j. Hatrik a v súčasnost i j. Podprocký 
a N. Bodnár. 

Už koncom 19. st oroč ia sa pos lanie 
hudobnej š koly videlo v rozvíjani hu
dobnej kultúry mesta a žiadalo sa od 
nej, aby sa z učit e ľov a je j absolventov 
mohol čim s kôr utvoriť mests ký symfo
m cký orch es ter. Túto požiadavku však 
mohol splniť len konzerva toriálny typ ško
ly s dôrazom na výchovu profesionálnych 
muzikantov a s obmedzovanlm všeobec
nej hudobne j výchovy. V nerealizovanl 
pokrokových s náh treba vidi eť krízové 
javy, ku ktorým v práci školy došlo naj
mä začiatkom 20. storočia. Príčiny tých· 
to javov treba hľadať n a jmä v názore 
buržoázne j spoločnosti , že hudobné 
vzdelanie, ovládanie hry na hudobnom 
nástroji je tovar, resp. výrobná schop
nosť, za ktorú si každý má zap la tiť sám. 
Ked na to n emá, nech nežiada od mes
ta, aby z peňazí daľ\ovnikov sa vycho
vávali profesionálni muzikanti. Argumen
tovnlo s a ďale j, že hudobná škola na rú 
ša konkurenčný zápas súkromného vy
učovania. 

Z ko~ických pedagógov prve j polovice 
20. storočia treba spomenúť a spoň O. K<l 
vé ra ( 1873-1933), ktorý publikoval svo
ju Náuku o intervaloch (Košice 1925, aj 
po maď.), L. Dru má ra [ 1881- 1957), kto· 
ry svoje skúsenosti z vyučovania hry na 
husliach zhrnul do práce Základné prv· 
ky vedenia slá čika a umelecke j h ry na 
husliach (Košice 1934) a s ur·čit ými vý
hradami aj Husľovú školu E. Nademlyn
ského. 

Primerane novému poslaniu hudobného 
š kol stva po roku 1945 sa a j na košic
kých školách venovala zvýšená pozor
núsť zakla da niu -a práci žiackych súbo
rov v rozli čných · nást ro jových obsade
niach. Z nich treba spom enú ť aspot1 Mlá
dežnícky sláčikový orch ester ĽSU, Ziac
ky dychový orch ester ĽSU, Symfonický 
orchester a Dychový orchester konzer
vatória a i. Košické školy predkla da jú 
výsledky svojej práce na vere jných a 
interných koncertoch a účasťou svo jich 
žiakov na celoštá tnych sú-ťažia ch jednot
livých odbor ov. jed in ečnou reprezentá
ciou hudobného škols tva v Košiciach s ú 
~úbo t'y u či t eľov t ýchto škôl, na jmä Ko
morný orch ester u čit e ľov a Komorný s pe
vokol učiteliek ĽSU a sólis ti cké koncert
né vystú penia najmä učiterov konzerva
tór ia. 

V dvest oročnom vývoj i hudobnéh o 
školstva v Košiciach sa stretávame s 
práco u ni ekoľkých s toviek hudobných pe
dagógov [ktorých tu nemôžeme vyme
novať) a s ce lým radom pokrokových 
s naženi hudobných umelcov a kultúrno
politick)1Ch pracovnikov pri r ozv ljan i hu
dobnej k ultúry mesta Košíc, primerane 
jeho postaveniu v ši ršieh spol očenských 

a kultúrnych súvislos tiach. V tomto vý
vo ji registru jeme a i rc tardujúce pr e ja
vy, ktoré vypl ývajú z dobove j, tri edne j, 
národnej i •regionálnej obm edzenos ti , 
sllleruj úce j k izolácii od pokrokových 
prúdení v spoločnosti a je'j hudobnej kul 
túry. Pri bilancovanl dos iahnutých vý
sledkov tohto vývo ja sa treba k riticky 
zamysli eť nad jeho pozitivami a n egat í
vami a pri l:!udovani perspektiv treba 
vychá dza ť z ' pokrokových tra dicii, ktoré 
vid!me v spq jeni ľudove j a umele j hu 
dobne j kultúry, v š íren i hudobne j vzde
lanosti , v upevi\ovani es tet ického i e tic
kéh o pokrokového ideálu s prihliadnu
tim na celkový vývoj hudobného umenia. 

MARIA POTEMROVA 


