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PRIVET 
Na národnom umelcovi DEZI· 

DEROVI KARDOŠOVI mi rldy 
imponovala predoviletkým jeho 
dôsledná náročnosť k sebe. Ne
vydá z rúk partitúru, ktoré. 
by bola polotovarom, kde by 
nebol spokojný s ka!dým de
tailom, kde by sa odchýlil od 
svojho najvlutnejilieho estetic
kého vyznania. To viletko do· 
kazuje, !e ide o osobnosť rod
sky a umelecky vyrovnanú, o 
človeka, ktorf pozerá na pos
lanie umelca s najvyllfmi ná· 
rokmi. Dezider Kardol sa vy
pracoval a zaradil do plejády 
nailich najväčiilch hudobných 
zjavov. Pri väč!iine jeho pre
miér sa vidy uva!tLje, čim a 
ako obohacujú naiiu hudobn6 
vzdelanosť, ako pos6va jú vf· 
voj, čim mô!u pôsobiť n a mlad
ilie generácie a čo mo! no po· 
va!ovať za to ich najvlastnej
ilie - kardoilovské. V celej svo
je j tvorbe je Dezider Kardoil 
predoviietkým človekom. Viiet· 
ky jeho najzáva!ne jilie diela sú 
a dresné. Hovori rá d o láske. 
vie upozorniť na vlastenectvo, 
obdivuje svoj k raj, prihovára 
sa súčasnlkom súčasnými ideá l
mi, vie pripomenúť slávne ka · 
pitoly z naiiej histórie - .je 
prosto dneiiný. Zo svetových 
autorov ho najviac zaujal Bar· 
tók a šostakovič, ale - po· 
chopitelne - i jeho pra!ský 
učiter Vltezslav Novák. 

K umeleckému naturelu De· 
zidera Kar do!la patri jeho t r· 
valý záujem o symfonickú 
tvorbu. Zatial nenapfsal ani 
jedno javiskové dielo, zato vlak 
ulo!il svoju bohatti tvorivú prá· 
eu do siedmich symfónii. Nie· 
ktoré z nich sa u! presadili 
v národnom umeleckom kontex . 
te, iné sl hlada•jÍI cesty do náil· 
ho povedomia. Kardoil na dvä · 
zuje na t radlciu. avilak rozvi· 
ja ju adekvátnym moderným cl· 
tenfm. Prekročil hranice svo· 
jich učitelov. no neholduje mo-

dernistickým tendenciám, ktoré 
podla jeho názoru, majá obme
dzen(l platnosť a nehodia sa 
vidy do kult6ry mladých náro· 
dov. Viaceré jeho symfónie sú 
majstrovským svedectvom sym
fonizmu socialistickej epochy. 
Kritika sa o.I dlhé roky zhodu
je v tom, le tent·o autor je pre
doviletkým virtuózom orchestra. 
Podrobne rozpracovéva a ilper
kuje jednotlivé hlasy, takle 
partit6ry budia často dojem 
dômyselnej polyfonickej práce. 
Prekrásne bfvajti jeho pomalé 
časti. Tu akoby ii iel v ilapa· 
jéch svojho učitela prof. Ale
xandra Moyzesa. Pozoruhodne 
zapôsobia i Kardoiove finálne 
časti. Casto tu originálne U · 

platňuje rytmické fragmenty, 
ktoré sa pôvodne zrodili me
dzi ludom. Farebné. ikéla jeho 
orchestra pripomlna SostakDvi· 
ča, nesie vlak výrazn1í a typic
kú kardoi ovkti pečať. 

Sedemdesiatnik Dezider Kar
dni je reprezentantom istej ge· 
neračnej vlny, ktorá v naile j 
hudbe predstavuje určitý po·jem 
- vyhranený itýlovo, názoro.ve, 
politicky a talentovo. Takmer 
viletci prlsluinfci te jto generé· 
cie boli !lakmi Alexandra Moy
zesa, naučili sa v jeho triede 
umeleckému remeslu. pochopili 
vá!nosť tvorivého procesu, ne
chali sa ovplyvniť národnou 
podstatou a dDSiahli vysoký 
stupeň majstrovstva. Tejto ge· 
neračnej vlne mol no pripfsaf 
zásluhy počas celfch ityridsať 
rokov po oslobodenf, a to tým 
viac, !e viete! jej členovia zas· 
távali rôzne významné funkcie 
- predovietkým vo Zväze skla
datelov. Národnf umelec Dezi· 
der Kardol bol dlhoročným 
predsedom Zväzu slovenských 
skladatelov, dôle!itým členom 

komisie pre ttátne ceny a pred· 
stavitelom nélho Zväzu v me
dzinárodných a ďalillch celo· 
spoločenských kontaktoch. Celá 
jeho generácia prebojo·vávala 
viaceré vf.vojové cesty a otvé· 
rala dvere do nových zajtraj
škov . Z. N. 

Snlmka: Z. Mlnéčová 
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DEZIDERA KARDOŠA 

. NÁRODNÉMU UMELCOVI 
l 

PROF. DEZIDEROVI KARDOŠOVI 
Bol•o to <tak. Na Hudobnej a ldiramatmcke j a.ka· 

démll ~ Bra1isLave ziMo sa néis ~pä.tnést mládencov. 
Staršf, mladš! aj najmLBldš!. T8in na~mladšl ma 
'Velmi zau;a.J. Nev.edel som ani jeho meno, an:! 
odkial pochádza, a le pri! skúške z dn.tonáoie a 3íO 
sluchovej analý.zy u ·prof. J. Streloa .a ďalšieh .pri· 
sediacich profesooav n ebolo l epšieho ,,sluch áre" 
a ko tent•o blonďá•k. Určoval s •l:statou .k·aždý tón, 
v melodickom s lede ·rozoooá.val ·vztahy jednot·ll· 
vých ·tónov, v akordoch ~oh umieSitlnen!l.e - či na 
okooji a lebo uprostred - a s lah.kosťou rozlišoval 
aj ich ,pohy;b vo vnútTI vleohlasnýoh hudobných 
tvaDov. Vll·edy som na tejto prlj1macej &kú§ke po
čul &késl ucUvujtlce .slovo - ter.mln "absolútny 
sluch". Do tejto chvne jaswoval we mi\a Iba 
dobrý a lebo zlý sluch. A ,potO'lll - lll:B akadé· 
mil boli učebné hodiny xôZ~Deh·o .charakiteru, kde 
sa rtoto s lovo "absolútny sluch" obd·W.ov.alo aj zá· 
videlo. P.ooluchá-č p~ého TO!Čn~ka, .k!Jav1•rlsta u .pro· 
fesora , rladiltela ústarvu Flrica Kafendu a,j poS·lu· 
chá.č k·OJlliPO.Z!cie u ,prof. AleX'an:doo Moyzesa -
mladý Dezider Knl'doš bol na o:čl!ich spolužt.a•kov. 
ale ·a•j •V.šetký.ch vyuču~t1cl·ch .profesorov. Nev•ie m 
už .prečo, ale na predmá.Šik•ach sedáiV!hld sme v 1a!Vi· 
ciach my dv·a+n spolu, 111j :k eď :na hodLny ·s klad by, 
·kompozl.cle a •prhľadený.oh predtmatov chodilo nás 
l!leúrekom dost. 

V <ir•uhom ročnlku sme ako poslucháči, .ktor! 
vy.trva ll do a·bsolutór·ia, zostali už len my dva ia. 
Bud<)Va Hudobnej a d·r.am.atLokej a kadémie mala 
pre nás svoje čaro. Stá1a pri Dunaji neďaleko vo· 
jenských kasá:rnf na bý:vlll'lom Ji ráskovom ná.brežl 
a v iľade domov, kltoré maoU väčšinou s.tn•rodáv.ne 
nádvoria. Na našom "ak·ademicko.m" ná.dvor! stál 
pod starýlm prehnltým orechom ešte starš! a od 
myš i preder·avenejlš! ·Vyoodený veterán - gróf· 
sky koč, kde sme oo samqpaše sedálvali spolu s 
myšami, a•by sme d()kon.čt'i.l prľkl•ndy na niei<'tor(l 
hodinu. Me niekedy aj tpre ticho ·a ,pokoj, Biby sme 
sa tam doučild ,oo, 111a čo lllEibolo doma dosť času. 

Im;p·r.ovol.zovat sme chod1'l·i uk•ratdomky do starej 
,.posvätnej" ;triedy. Bola .to 011ganová miestnost. 
V nej kralova·! ovšes~raume vzdelaný ~ý·bo.mý hu· 
dobn!k prof. LediVlilnln, stBinos:tiLvý otec ,t·oh:to krá · 
lo.vskéh o nástl'Qja. Aj 1m~adý Ka.rdoš alko uč!otelsk ý 
synček aj ta B1ko ·dobrý organista ma!.l sme velkú 
pasiu oblaži ť sd sLuch fa·rebným a .registračne dos ť 
zauj!mavýlm ZV'U!.kom. 

V druhom •ročntku aJbso.l!vov.all sme •kom.islonál· 
nou skúškou pra,k•tiok y aj p'somne náuku o h.ar 
mónll. V ,tref·om, štw.ntom .a tpiatom ročn!·kiU sklad· 
bam! pre J<Jav!r, ,piesňami llln 'lleretných ·koncer
toch a v Redute dbrigovanlm s ymfofloick éh o or· 
chestra absoJ.vovad'i s me a j odbor dirigovania. Kar . 
došovu absolvent.skú 'komp021lčnú prácu symfonlc· 
ké finále "Al·legro s y.mfonico" predviedo•l úspešne 
na abonan>toom kon.ce11te s o s}'lmfo.nlckým oN:hes· 
1trom Náll'odného d•INacLla šéf.dlrige!lft Karel Nedbal. 
A v Prahe majster IP'rof. Vtt6zsla!V Nováok pri•h ovo· 
rU sa rra lprl,jLmacaj skúške mLadému K•8!11došovi 
.tak SI\dečne, že soon ITblll d o jem, a koby už boll 
dávnymi z-námymi. No vedel som, že to ltla>k n e
bolo. l'u ·vMy vel•a urobU ,pre svo.j lc h žia,ktl<V vy
uču j úci profeso•r A. Moyzes. Pán pro.fes01r Nová,k 
oslo·v:U SIV•Djho budn1cah:o tia.ka na,jláJskav·e jšlml s lo· 
vami: .,.M1lý šohaj•k1ul Vás -a vaše &k•ladiby u~ dob re 
,poznám z rozhlasového ,počutia. A soon rád. že 
ešte môžem v lpo:si•adný.ch svojich uôl•teiský.ch ro· 
koch uôit l!ladan ýc'h ~balk·OIV zo Slovenska." Je zn· 
uj!mavé sledoovať •l'Oky, v ktorých s me 'l'ástll v Bra. 
,tlslave. Vtedy sa ·rodHa ·Pl1Vá slovens ká .,šlág rová" 
hudba. A te ra jši nálrodný umelec prof. Oe2ider 
Kardoš "zapUetol" oSa často do <tohto diania. Ne· 
ubránil sa, aby záujemcom neporadil, ako efekt · 
pe, najmä h armonloky pomôc( .,š lágrovým novo· 
rodencoon" na cestu do rlše tá.ng, foxtrotov a po· 
do bne. 

No radost prJšla pre študelllta K!llľdloša z tneJ, 
dôsto.jnejšej strany: za piesňový cyklus .,Plesne 
o láske" na s.Jová Maše Halamove.j dosta l od Mo· 
tlce s lovenskej cerru v súta~l z hudobného od · 
boru. To bol Vltedy .nB>OOBij úspech! 

Ale 'Za-čalo sa schyf()V'ať k búrke. Hr.ozlla vo.j · 
na. A tá sa rozrá.stl•a až ,do sve't·ovej tragédie. Mia· 
dý Kar.doš na5'tlúip·Ll k voj•sku a odišiel .na from. 
Všetky nádeje a •k,rálsne .predswvzatia zatieni l 
prach z bômb a ,smJ:1tlacLch s triel. &pretlrholl sa 
vrelé ka.ma,ráltSit'V a z Pr.ooy, Bma a o:pačn e. Vý· 
bornému .absol~entovl Majstrovske j š koly z 1\r ie· 
dy pr.Qf. V!1i!zs la'Vla Nové.ka •sk•l1Vnv1J.a VOijna všetky 
bud(tce obrazy :bi'llom. Na v.era rokov sa múzu 

u tiahla. Ale v teHo !Vojne a v jej h rôze s.pev11o 
vala a zorientovala sa itj bohyľ\a Euterpé, k torej 
bude raz Ka•rdoš celým srdcom v budúcnosti pat · 
r if. A ta k po v ojne EUJterpé dôstojne vzl1etia, aby 
"Pozdravom ve lkej zemi" dokázala, ,na k torú ra· 
tolest zasadn e. Za kan.tártu .,Mierová" poc-tili skla 
datera Ka·rdoša v roku 1951 československou ce· 
nou mieru. Symfónia .,0 rod nej zemi" hONor! o je 
ho láske k rodnej kra jine, o slobode ludsk oj 
osobnos ti, 'Dárodnej hrdosti l o hr d in ských č 1 · 
n och slovenského rudu. Kat·doš dospel .k zrelosti 
láskou k socialistickej vlasti. Obja vne nadšený 
východoslovens kou piesňou obrodil hudobne na j· 
mil seba a 1lOtom uovedomelou prácou budoval v 
Košiciach ro·zhlas •a vrátil ho zasa s vojmu pôvod · 
nému poslaniu. Ale život nestál na jednom mies· 
te. Prechádza l cez jasné, ale a i nepokojné dm . 
Odraz vlastlllých spomienok. a ko a j niektoré bala· 
d ické javy v živote, často s pôsobo.va né našej vlas· 
ti, rozbúril i city ma js!Tra Kardoša a octrazlli sa vo 
vyn ika·júcom ·diele, 1pJ.nom emotlvneho napätia -
v "Hrdins kej ba.Jade". Bolo t o memen1to pre všet
kýc h mimo vlas ti. a le a•j pre nás sa mých. SNP 
a jeho odkaz zaväzovali a vyzývali 'k č l nom. 

Nát·. um. Dezider Knrdo~ 1 v 
nosti slovenských skladateľov 
Očenálla (zlava) n nár. um. 
(sprava). 

strede l v spoloč 

nár. um. Andreja 
Eugena Suchoňa 

A tak by som mohol oz.relmova ť celú, uvedome 
Jo komponovanú !Tvorbu näroclného umelca Dez i 
dera Kardoša. V jeho diele nachádzame zrel ú maj 
strovskú Istotu a hojnú obrazotvornosť . 

Boha tý skJa.datelský a koncet·tný život a koby s<• 
pretav.il aj clo ~vorby pvof. D. Kardo~a . Navyše 
je tu ešte ďalšia oblas t, kde sa výrazne upla t 
11u jú a upla tl'\ c vall .po~na .tk y , sk.úsenost i a ved o· 
mostí skladat e ľa. Profesor Ka rdoš vyora l hlbok ú 
brázd.u na poll pedagogickej č Lnnostl na Vysoke i 
šk ole múzických umeni v Bratlslave. Nezostal nič 
dlžen ani zvlizovému život u. jeho pos toj ako bý 
valého predsedu Zväzu slovens kých sklactatelov. 
s táleho čl ena federálneho Zväzu československ ých 
s kladaterov napo.máh a v~n iku jasnej profllácle 
tvorivých idei v našom socia listi c kom hudobnom 
umeni. 

Milý priater, spoluž ia k a na mnohých miestach 
aj spolupracovnlk, bol s i ml vždy bl fz ky, úprimný 
a dobrý kamará•tl Pr l im l moju zdravicu k Tvo1e1 
sedemdesiafke l Pl'a jem Tl, tak a ko mnoh! z nášho 
ľudu , aby s t p.ri pevnom zd l'fwf cfale j I\OZhop)oval 
bohatstvo nášh o hu dobnéh o umenia. Socia lis tická 
spoločnosť st to želé n my, jecllncl . vet•!me, že 
ešte d lho budeš ni es ť pi!111H:H1 a sve\llo našej socla 
lls tlckej kultCn·y. patriace j nu o ltár našeJ vlasti. 

Tvoj 
Andrej OčenU. 
národný umele(' 



itaccat~ 
• V DOME UMENIA V PIEŠŤANOCH, 

otvorili 6. novembra 1984 celoltétnu vý
stavu sovietskych gramafónových plat·n( 
z produkcie vydavaterstva Melodija. Vý
s tava je spojené s predajom •platni. Vie
zväzové firma gramofónových platni Me
lodija z Moskvy vznikla pred 20 rokmi 
združenim viacerých nahré.vacich ltúdii 
a závodov na výrobu gramofónových 
platni a jej dneliné produkcia dosahuje 
počet vyše 1300 nových nahré.vok, ktoré 
sa realizujú v 8 nahré.vacich litúdiéch v 
Moskve, Leningrade, Rige, Taline, Vil
ňuse, Taškente, Tbilisi a Alma-Ate. 

• ZÄSTUPCOVJA MUZIKOLOGICKÝCH 
KOMISil ZSS a SCSKU sa stretli na pol
dňovom pracovnom zasadnutf 19. sep
tembra 1984 v bratislavskom Klube skla
daterov SHF. Prejednali viacero aktuél
nych otézok v rémci doméceho i medzi
národného kontextu. Priné.šame skréten(l 
bilanciu stretnutia. V novembri - de
cembri budúceho roku by sa m a la usku
točniť v rámci Cs. hudobnej žatvy spo
ločná muzikologické konferencia k 40. 
výročiu oslobodenia, ktoré by okruhom 
tém nadväzovala na minuloročnti praž
skú konferenciu o hudobnej tvorbe. Ideo
vú garanciu nad týmto významným po
dujatim by mal prevziať Zväz českoslo
venských skladaterov. V rémci pripravo
vaného projektu UNESCO Svetové deji
ny hudby je pre socialistické krajiny ur· 
čený zväzok Európa II - tzv. východný 
blok (bez dejin hudby ZSSR). Koordiné
torom tohto zväzku je prof. Kárpáty z 
MĽR, ktorý na pisal aj úvodnú litúdiu. 
Jej oponentmi z CSSR sú dr. J. Bek a 
dr. L. Burlas, okrem nich sa k jednot
livým tematickým okruhom maj(l vyslo
vil' dr. J. Jiránek a dr. O. Elschek. Za
čiatkom októbra 1985 sa koná v Berline 
(NDR 1 Medzinárodný kongres MHR a 
Valné zhromaždenie MHR; ako slovenský 
delegát vystúpi dr. O. Elschek v rémci 
bloku Tradicie v hudobnej kultúre (vrá
tane mimoeurópskej problematiky). Pri
pravuje sa spoločná bibliografia .NSR a 
CSSR, projekt ktorej odsúhlasilo Minis
terstvo zahraničných veci a ministerstvé 
kultúry. Celá akcia by sa mala zreali
zoval' približne v priebehu jedného ro
ka pod patronátom Divadelného ústa.vu v 
Prahe - s doplnenim slovenských úda
jov od partnerskej inštitúcie v SSR. 

• 37. MEDZINÄRODNA HUDOBNA Sú
ŤAŽ PRAŽSKA JAR, čhm Federácie me
dzinárodných hudobných súťaži v .Zene
ve, je vypisaná pre odbor dirigovanie. 
Sút'až nesie meno Václava Talicha, na 
pamät' velkého českého dirigenta·, ktorý 
bol dlhoročným šéfom a budovaterom 
Ceskej filharmónie. Súťaž sa uskutočni 
v dňoch 18.-26. aprila 1985 v Prahe za 
účasti Symfonického orchestra Ceskoslo
venského rozhlasu v Prahe, Symfonic
kého orchestra hlavného mesta Pra·hy 
FOK a Ceskej filharmónie. Súťaž je ur
čená umelcom všetkých národnosti, kto
ri v roku súťaže neprekročia vekov(l hra
nicu 32 rokov. 

• DRAMATURGICKÝ I UMELECKÝ 
SVIATOK pripravil milovntkom hudby 
Kr uh priatelov Slovenskej filharmónie a 
jej umelecké vedenie: na prvom kon
certe cyklu K sezóny 1984/85 odznel 
komplet chrámových sonát W. A. Mo
zarta. Prvá z nich má v Kächlovom zo
zname čisto 67, posledné 328 - t . j. 
siaha od výtvoru adolescenta až po zre
lého muža. l keď tieto tzv. sonáty da 
chiesa vznikali pre priležitost·né potre
by, vytvára ich úplné predvedenie za
ujimavý celok miniatúr, ktorý nesie pe
čať geniality svojho tvorcu. Sú pisané 
pre dvoje husH, violončelo a organ. ln
tel'pretovali ich Anna Hälblingová, Quido 
Hälbling (husle), Jozef Podhoranský 
(violončelo) a Imrich Szabó (organ) na 
reprezentativnej úrovni: vyznačovala sa 
plnokrvným,a predsa štýlovým muziciro
vanim, zjavnou radost'ou a pôžitkom z 
nádhernej, velmi rozmanitej hudby. Tre
ba dúfať, že tá'to realizácia nájde svoje 
zafixovanie v podobe nahrávky. - Pro
gram doplnili dve organové diela W. A. 
Mozarta: Fantázia f mol, K. z. 608 a An
dante F dur, K. z. 616. Szabó v nich 
opätovne potvrdil, že patri k našim špič
kovým organ•istom. - I. V. -

• STRETNUTIE KRUHU MLADÝCH 
TEORETIKOV A KRITIKOV sa uskutočni
lo v zasadačke ZSS 27. novembra 1984. 
ViedH ho dr. T. Ursinyová, tajomnička 

TKTK a J. Albrecht, predseda KMTK. 
Mladf muzikológovia sa oboznámili s plá
nom aktivity Kruhu na bud.úci rok a 
v rámci nasledujficeho .programu bese
dovali so zaslúžilým umelcom dr. Ľudo
vitom Rajterom. Priťallivý ltýl dr. Ľ. Raj
tera, akým hovoril o svojej umeleckej 
práci, o svojich ltfidiách, o osobnom 
stretnuti i pria telstve so skvelými osob
nosťami hudobného sveta, podnietil pri· 
tomných k čulej aktivite v kladeni otá
zok. Schôdzka mladých vyznela jedno· 
značne úspešne. 

Stretnutie 
mladých 
muzikológov 

Koncom októboo tJoh1o roku v .prlesto
r ... ·c·h študentského domova Dr.~ba sa 
opa: f,podobne ako ~ po dv.a roky pred
tým l h~retl.i mladi absol'VC:ru!Ji a študen11 
h.ud:Oibnet v·edy. Toht·orocné III. aymp6-
zium mladých muzikológov Olľganlzá,t·OO'I 
- Ka,tedra estatLky a v:led o umeni F1-
lozoficket faloulty UK v Bra·tl!slave -
rozši·r.iJI.I nos celolítá-tnu ,pôsobnost Na 
roz.d1el od predošlých ročnikOIV, kde bola 
určená úst'redná téma SYl!Thpózia ( 1982 -
Hudobná estetLit.a - problémy, konfron
tácie, metodológba; 1983 - S}'lllltetLzujú
ce a dilferencu}úce tendencie v sloven
skej murLLkoló~!·!, venované 70. na•rode
n1nám prof. J, J<jresá:nlka a muz.1kolog1c
'kému dielu doc. M. F·Lllpa), v t·omto ro
ku každý referent na ploQche as ! 15 mi
n.Úit mal momosť prLbl!ž!ť p·wblemat!ku 
vi'!tžúcu sa k jeho praaOVillý:m záujmom 
a vedeckým ·&k!tliviitám. z·retme .táto s ku
tQčnosť .podn!etiJa velké mnO\ŽS<tw.o pri
hlásených referá.tav v počte až 36. 

S:truktUJrálne zložBilile prf~evkov bo
J.a značne rôz.nol.'odé. Pqpr.t vý!sledikoch 
hi'sroľ!iakýoh výs kumov od:zmeli ,t u refe
rá-ty vy.c.hád·Ziatúce z 'Vedeckej p'ľa,xe, vý
sl•ediky dJJ..plomový.ah prác ·l parciálne 
prOiblémy .spiNICQViWané v rámci študent
skej vedeckej odbornej člnnootl. Rok.o
vanie sy,mpózia prebiehalo v tJroch te
matickýah okruhoch: dejliny >i!eskaj a slo
veook'ej hud:by, ktorému predsad:al d:r . J. 
Cer.ný a dr. R. Ry·barič, CSc. ; .. teóni•a a es
tatl!k<a súč·asnej hudobnej kuilitCí·ry pod 
vedenlm dr. J. Fuka.ča, CSc. a apli kJo
wmá muzikológia pod vedanlm dr. Ľ. 
ChlahJip.ku. 

Teda n•lelen počtom lľeferáltov, ·ale aj 
š!.rokým .tematlakým zá•benom po.tvrd!Jo 
toto syrn,pózlum mnohost·rOOliJJ.ú pracovnú 
aktivitu absolventov l študentov našich 
troch unl:verz~t (Prahy, B•rn·a a B-ratis la
vy l l VSMU a ,pnLn.ieslo obra z o muzi
k·ologlcký·ch •problémoch, k.toré r!eš! sú
časná hudobná veda, r~p. jej mla.df 
adepti a •od·chova.nci. Velmi pot ešl•teimým 
fak-tom je, že čoraz viac :pozornosti oo 
venu je novým vedlným odbol.'om. Odz,ne
lo tu vdacero referlíltov z obi<81Stl a,pll:ko
VI8ll1e<j muzLkológie, osvetllujúc problémy 
na •interd!isci.p!Lnárnom zá,kl ade. 

Na zá,ver eŠite konštatJOva~nle, ž,e sym
pózium s pl.nllo svoj ciel: v českoslov·en
sk om mera.dle po prvý 1'8Z umožnilo 
s trel1nutie, vytvára·nle koruMtk~ON medzi 
m11adým:i .muzikológmi, kto.ri iJll"BCu,jú n a 
prlbuznýc.h ptoblémoc.h. Vý.znam ltoho po
tv1rdila a i záe.~erečná dis kusia, v krtor e·i 
sa zá roveň hladal! dalšie mOO!té cesty, 
t ematll.cké okruhy budúc.iah sllretnutf. 
Rovn!8iko dôl~itou sa ukáza•liB a j o:tázk·a 
vyldanLa rLbor,nik·a z.o symp6.zioa, k.torý by 
zachY!tll aspoň hiBJV,né tézy jednotli'Vých 
prispev,kov. Prf.tornni 1\lVItali t!EliŽ návrh 
p07ldvdihnúť ·toto stretnutie na medziná
nodinú úroveň a nadviazať spojenie s mia
d9'mi mu.zd.k.ológml zo susedných soal!a
lis t.lckých kvaj tn. -if-

Pri IPl'iležitosti 65. výročia založenia najstarlej hudobnej inttitúcie na Sloven
sku - Konzervatória v Bratislave -ústav pripravil v dňoch 19.-21. novem
bra 1984 rad slé.vnostných podujati. Jednou z nich bola aj slávnostná pedagogic
ké rada, na ktorej sa zúčastnili viaceré popredné osobnosti slovenského hudob
ného !ivota. Na snimke v popredi národn( umelci E. Suchoň, J. Cikker, A. Oi!e
nál s riaditerom ikoly dr. Z. Nová~kom a ďalšimi hosťami. Sn!mka: J. Sru bat 

O zborovom speve 
Zborový spev do~Biých na Slovensku 

sa nozrástol do tiB·k·ej šl·rky a umeleckej 
·kva!Lty, že v r okoch 1976-1979 mohol 
Owetový ústa'V v B·ratislr81Ve IBiko odbor
no-.mat.od~oké za·r iadBlliie s celosloven
skou pôs-obnosťou rozdel1ť ko lekJtf.yy k.va 
lLtat!'VIne do tlľloah s kJup!n . Naj,početnej· 
ši'll sku.pLnu lt'Vorta s paváake zbory B ka 
tegó.rie, t . 'l. ·swe.d<ne vySipelý.ch, k1torýrn 
sa doter az venov.a la na,)v!!čši.a odborná 
pozornosť. Vždy po k•na·jských súf-a,U·ach 
desať n a He pšich zborov mal·o možnosť 
v,záJjo.mnej konfil1on/tá,cle na cel:osloven
s.kej ú roVIni, odkial bol m ožný postup 
medzi šp!•č,kové telesá - do A ka.t-egó.
·r le. V dľ~ooh 20.-21. októbra It. r. v Do
me kuLtúry ROH v BWiiSkaj Bystri ci sa 
usk utoooH II. ročnik celoslo.venskej sll
ťaže speváckych zborov dospelých B ka
tegórie. StretH sme sa tu s n lek1torýml 
JtoleMI.vml IPO .prvý <l.1B.·Z, n'B!Prlk·l.ad s Ro
bo.tnfckym s;peváck}'lm z,bor om Bradlnn 
(·dl111igent! P. Baxa a B. Plh•a·lová 1. Spe
vá-ckym rLborom učiterov z Humenného 
( d1J:rigen.t M. Fecu11a 1. Vyso:košJtolským 
žen'Sikým speváckym ,zbo11om Mil<adost PF 
IV B-an s kej Bys.tJrici (.cti·rigenrt M. Pazú.rbk l 
a !ný,ml. Pred·Stava tej to vera j·nej kton
fl1cmtáo1e a mom ostl p osrupu do vyšše j 
k'va.L'ill.:1:Ivnai skupiny podnie tr11o d irigen
t~v oa i ch spevá•kov k súSitredenej prá
ci. Popri <POVinnýoh skla<d•bác.h - pre 
ženské zbory od E. Suchoi'ía Ešte sa 
;~vydám, pre mužské zbory od A. Moy
zesa Madrigal a p·re miešané zbo ry od 
J. Malovca Ky,suoké piesne - vllčšin•a z 
n tc.h oprobl mtn ulosti vyhl8idá.vala ,pr e 
súťažný progra<m oveia nálrOČIIle,jš ie s klad
by zo slovensk ej a českej WOI!'<by. Za:zme-
1! a j premiéry: od A .• Zemanovského 

Na zelene j p ažl·ti <a IP·l'lletel vtá,k z cykl u 
Spevy z Gemer.a v poctanl vysokoškolákov 
z VSV 'V Košic:iach ( dlr.igen,t M. Sangre:t 1 
- z!skali a.j vecnCí cenu SHF za Ich 
inter.pre táct.u - a od J. Podprockého 
Priater v .podani zboru Ceľ!lllel z Košic 
(di rigen.t J. Héllva's i l . Na.jús pešn e.jšle z 
des i:a.tich súfažla.oLch speváoky.ch rLborov 
bol·i dva s postupom do A ik•élltegórie: 
Zeruský spevác ky zbor PF v Prešove s 
di.rJgen;f.om Mir.oslavom Burgrom (vecná 
c en·a za n'a jlepši výk!on na súťa,ž.i l a Mie
ŠBil1ý z bor učLtelov ok!r esu Senioa s di
rigentom Jozefonl Potočárom [:veaná ce
na za prednes povitnnej s ld ad by 1. Stret
neme sa s nimi spoLu s osta tnými n a · 
ši1nJ. špvč.kový.mi telesami na XIV . roč · 
n iku Slá.vnost! zborového spevu IV BrMi
slaiVe v d í'loch 27.-28. a-pr lla budúceho 
ro.ku. V Támcl t ohto podu ja tia sa us ku
·toooi a.j súťaž o Zla1ý veniec mes,ta Bra 
t·islavy, ku k.torej musia spevá1:1ke zbQTy 
po·vin ne naštudovať tieto s·k l·adby: žen
ské zbory od S. Néme~ha-Samori'llskeh.o 
Hovm· mi .t íško, mužs.ké z;b.o ry časť 1. 

cy.k.lu A. Zema novs kého Ja r pad TMramt 
a miešané zbory od P. Cón.a Hor.a . Pos
ledné dv<a sú odmenené s kla•dlby v a.ut or
s·k a i S!útlaž1, .k<torCí 'VYipisal Mestský dom 
kubtiÚ'ry a osvety ,k te}to pr He.žttos ti : a 
iBi ústrednou ideov,ou motliváciou bolo 
40. vý!·očie oslobodenlia. mes t a Bratlisla'· 
vy So,vletskou armádou. Tomuto výro
čiu , ako aj rvýr.očlu oslabod Elillia c elej 
,našej v.lastl, je <VenoVlBné c elé spomin a
né .vľchiO!Lné podtujM.ie s peváckych zbo· 
.rov dospelýoh. Na Sláv.nastiaah zborové · 
h o spevu '85 budú hosťovať a·j ·kolektl· 
vy z CSR a zah.ra.ruičia a :niek.toré spe· 
vác.ke z.bory detské a mlá.dež•ntoke, oce· 
n ené na celoslovens ke j súfa.ž·i Mlád ež 
.spieva v Ziline. 

MARCELLA MtSAROSOVÄ 

...,.. , , v ...,.. 

INTERPRETACNA SUTAZ dami Na brehu morsk~m a Vel k ou etu
dou C dur B. Smetanu; violončelistka 
S. Skampovél z Prahy - Var iélciami na 
slovenskú ludovú pieseii B. Mar tinu -
a V. Dittrich z Litomy§le Sonatlnou pre 
klarinet od toho ist~ho autora. 

V', v 

DVORAK - CAJKOV'SKIJ 
V dfl.och 16.-18. novembra t. r. v rélm

ci Mesiaca CSSP k onala sa v Prahe v 
Majakovsk~ho sélle OKDZ súťaž "Dvoták 
- Cajkovskij", usporiadanél už po 6smy 
raz Ceskou hudobnou spoločnosťou a 
Spoločnosťou A. Dvoi'élka. fei hlavným 
Uimerom - ako zd6raznil predseda po
roty prof. P. St~péln - ;e "umožniť ne
profesionálnym hudobnlkom r ôznych ve
kových kategórii dospel ý ch bez ohrani
čenia a rôznych povolani zdokonalovať 
interpretačné umenie, s cielom podneco
vať zdravé muzicirovanie". V porovnani 
s predchéldza;úcimi ročnlkmi tohtoročnél 
sútaž kvalitou výkonov nadobudla tak
mer profesionéllnu úrovefl. Súťažilo sa 
v 3 discipUnach: sólový klavlr, komor
n~ slélčikov~ súbory, komorn~ súbory s 
klavlrom. Popri dielach Dvol'élka a Caf
kovsk~ho súťažiaci mali možnost zara. 
dit do programu skladby romantizmu i 
súčasne; tvorby . s d6razom na Rok čes-

• OPERA DJGT V BANSKEJ BYSTRICI 
JUBILUJE 

Zač!a.tkom novembra t. r . si p ri.pome
nula na}ml&dšla českQSJoveiliSká operná 
scéna - opera Divad-l-a '}ozefa Gregol'a
Tajovs;k:ého v Ba'IIISkej Byst r ici - 25 ro
kov svo.jej ex.lstancle. Osla.vy, krtoré 98. 
uskutočJll!ll v ren:ovovaný·ch pniestJoroch 
oper y v dňoch 6.-9. novBIII!bra 1984, sa 
za.čaH verruis~ou výs.ta'Vy, l(l'ľi1Jbli~u júce.j 
dl!vákom uplynulé štwrť•storoč!e exLssten
cle operného súboru. Večer sa kona:lo 
p.ra<Lst<arvenlie Verdith:o La TrBJV!-a.ty, v 1Lto
.!1om vystJúpili 'V lti't·ulný•ah po.stavá.oh Má
ria Turň;Qvá a Jozef Ábel zo SND a Ja
roslav Kosec z Olomouoa. 'Dnuh~ delí 

kej hudby; preto ~a v repertoélri často 
obfavovali menél ako B. Smetana, Z. Fi
bich, f . Suk, f. B. Foerster, L. {anéll!ek 
a B. Martinu. 
Veľmi sympat icky vyzneli posúfažn~ 

diskusie na seminélroch, k de sa hodno
til a analyzoval výkon každMo účast
nika individuéllne. Pripomienky, vysl ove
n~ členmi odborne j poroty, boli vlastne 
dobre mienenými radami na prehlbenie 
a zdokonalenie interpretélcie skladieb a 
mali na interpretov povzbudivý účinok. 
Na zélverečnom koncerte vltazov sa 
predstavili t1 najlep§l: klavlrne trlo z 
Frýdku-Místku - l. častou z Klavlr
neho tria d mol, op. 49 F. Mendel ssohna
Bartholdyho; Hodonlnske kvarteto - l. 
častou Slélčikov~ho kvarteta d mol A. 
Dvoi'áka; klaviristka T. Franzovél z Os
travy - výberom skladieb Z. Fibicha z 
cyklu Néllady, dojmy a upomlnky - a 
f. Spelinovél z Pl zne - koncertnými etu-

oslá'V začal pred<polud:nim pracovným 
SltlrBtlrluUm súboru, na k<t ororn IPTediniesol 
·hLBJV,ný refará.t mu1lilkológ oa reamo!ó.g 
lgOiľ Va·jda. Na st·ratnutf odow:d<ali ve
dúci pnacovnicl opery ocenan~a n a1·lep
š1m p i"aoQvn1kom dilivadla. K Sllá.v.nostnej 
atmosďélre osláv .prispelo aj vačemé 
p.reds t a.yenie ús pešn ej inscenáci e sCí<boru 
V!iva Ja mamma od G. Doni,zettiiho. Zá
verečný deň osláv sa z.a<ča.l v predpo
ludň·aJjšioh hodlhnáoh spolOOným zbi.'O· 
ma~d•enim .praoovlll.f.kov ·Cmery ruj .čLnoh!ry. 
Za úČ>IltSit'l zá,stu,poov MK SSR, ÚV KSS, 
kT a jských, ok<resných a mestský.ch fu.n.k · 
cloná.rov, záSit.wpcov umelecký.oh rz.v1izov, 
pcmvaných hosti z dru~obn ~{;.h divadiel 
z Wd.t ten•berg u, Békéscs81by ra Cesk~ch Bu-

P6žitkom pre posluchélčov bol kon· 
cer t vlťazov minuloročne; súťaže Dvo
ŕélk - Cajkovskij, už tradične uspora· 
dúvaný pri otvoren!. Koncertnél sie11 v 
r enovovanom Atrlu na Cafkovsk~ho ul. 
s vynikajúcou akustik ou iste tiež pod
nietila výkony účinkujúcich. Na úvod 
zaznelo Sláčikov~ kvarteto F dur K. Sta· 
mica v perfektnom zvuk ovom predvede
nl Petra Kačabu, Michala Knara, Milo!la 
Vesel~ho a Radima Kolélrskeho. Neoby 
čajne muziktílne a k ultivovane inter pre
tovala Smetanove skladby Slepička a 
Huléln z Ceských tancov a cyklus 
V mlhélch L. Janélčka klavir istk a {aro
mira Skampovél. Violončelistka Rafaela 
Drgélčovél precltene podala Var iélc ie na 
slovenskú l udovú pieseň B. Mar tinu. Na 
zélver koncertu sme si vypočuli br i lant
ný výkon klaviristu V. Vojt~cha, ktorý 
za prltomnosti autora uviedol kompozič
ne zaujlmavú 3. k lavlrnu sonéltu { 1960 l 
Lubo!la Fi!lera. BOZENA DLHÁ J\IOVÁ 

d~jov!c a iných divad iel. po z:nelJte ná
I10dného umelca Jáina Clkik ena predniesol 
s lárvnost>ný p,rLh oV\or r iaditel d·lvadla Du
šan DobTik. Pr i pr!l ežlto~tl oslá.v založe· 
n.!Ja súboru odov.zdal námes11n!•k ministra 
k-uLtúry Vladimir Cerevika lľe.zm'ltmé vy
z.narnen-anla z·aslúžLlý a vzorný prac ovn1k 
MLnlsters.tva kuH·Círy rladLtel ov i Dušanovi 
Dobrl.kovJ, výlt:varntkovíi Pa•vdo;vd Herc.h lo
vJ a sólistom J•Biľmile Vašlcove.j a Já.novl 
Zemkovi. O,pernému súboru od:o;v:zdrll 
d.r. V. Cer.av.ka štá>tne vyZ/Ila men.an1e Za 
V}'llli•kajúc u prácu. OslaJVy V}'!V'roh olri li ve
černým openným predSitavenim jura já
nošika z.a osobnej účast i autora - n á
rodného umelca Jána Cik·kara. 

- á -



O symfonizme národného umelca DEZIDERA KARDOŠA Koncert 
spevácl<·ych 

zborov 
za·m9šlat sa nad symfon\zmom a·ko 

.čntou, čl t-vlll'livým Tysom sk1aóaltela [naj
mä ak te jeho doménou] mOOI1o azda 
'len na záikla:de 1poznlmi<S <lv-och myš.llen
kov9ch rovin. Tá prvá sa d·ot9oka celost
ného p07Jilan1a skla!dllltelovet <tvorby, tá 
.druhá je prienikom k ~eoLf.Jokým zna
kom v tvorbe umeleckej osobnosti. 

HovorU všeobecne o povahe, :podstate 
a vLastnosti>Sah symfonickej h·ud!by te 
otázkta, klt·OO'·OU sa tu netreba Zll/POdlev>St; 
treba skOr ch.a-rakitEll'Lzovat .prejav to
ho obecného ·V špeclHc!tom, neopakova
telnom .tvorLvom suhjak.te. Vyná:rUJú sa 
tak otázky: a•ko tNI'IliSfoMJova'l Dezider 
Kardoš pr:lnci-PY euTópskeh.o hudobného 
dedičstva do svojej 1JvOI'bY, ako sa učll 
z tradlcle selek•tovat to, čo mu boJ.o 
:vlastné, podnablé, Lnšplmjfice, ako <:lb
~11 sv-o)ho klr!:tlc.kého ducha v.oči sebe 
1 voči tomu, očo ho obklopovalo. Už od 
samQtného začlllt!ku .autor a:>odrobil prls
nemu ·v9'beru ·hierarchiu hodnO.t fenomé
nu tema11ickéh.o, dynamického a sonor:lc
kého. &-Jčom ale zložka tvaTová ne
dDStáva sa do fizad·la na ťlkor d·alšlch 
elementov. Kardolovi ako symfonikovi 
išlo ·od začl·atku o ·t-o, a.by vyt.voril no
vé, tesnejšie ,putá v ·jednotllv9ch zlož
kách ·hudobnej Teč!, aby zb!llvil tradič
nej spútlanostl .~ažd9 jeden kompozič
n9 fenomén, aby sklbLI - ukul do no
vej jednoty •to, z čoho sa veci skl·ada
}fi. Išlo mu .teda o hl.ada:n!e . novej kon
tLnuLty v-šetk9ch komponen:tw hudobné
ho ~azykla v zAu jme novona.stoleného hu
dobného dyn.a:mlalmu a symi.orulc.kej pr-o
cesuál·nostl. Tak nll!prlld-ad tematlzmus 
sa ~ Kal'došovet hudbe koncenltlruje do 
tadrne for.mulovan9ch pásiem v ·riave 
symfonického <toku. Oiže dYIIlam~u:l 
apät dLktuje tva.rovostl .prevldlá hry a 
zoviera tu podobne ako zložku sonorlc
kú. Ta.kto •pov9šen9 dynamizmus v sym
fonickej tvorbe '9klad:.atela rue je vlast
ne nlčlm ln9m a•ko n&botom, č1 ener
giou sam-otne! hu:d.by. Podobne ako v 
sy,mfonlcket tvorbe A. Moyzesa domLno
v.al·a zložkla •tvarová s od.volan!m sa na 
jej historick(! konN.rruLtu. il'lllk .v Kardo
šovom symfonickom svete vládne dyna
mizmus nad sonorLzmom a tematlzmom 
ako h.na-cl·a ·sila ·vý,po.vede. Lylicke.tšie 
.p11W<y, k•toré v poslednom ltvorl•vom ob
dobi vstúpili do or~hestrálnat a symfo
nickej t vor:by ·IIJZda l z k omornej hud
by skJ,ada.tela, boH pri enikom k lnMo
vertnejš!m ,polohám, boli ,plodom nového 
stupi'la duchov.net zrelostt, kde •pulzáciu 
i výbu§m1 prltomnosť dnešn9ch dn! na
hradU v ohr.&ničens>ch tísekoch spev, po
·nou'en9 do stlšen9ch zádumčiw9ch polOh. 

Niet ,poch9b. že Kar.doš prežlva súčas
nost a.ko revolučne sa meniaci obraz 
sveta a Judského myslenia; ltep doby je 
mu lnšplračn9m žriedlom rovnako ·ako 
hlboká poučenosť z bohatst·va ludov9ch 

Snlmka pribliluje u6r. um. Dezidera Kar
dola s muaikol6gom a kritikom dr. Mi
chalom Palovčlkom, CSc. a Alojzom Stul
kom, riaditelom SHF v Klube sloven
ských skladatelov. 

Sn1mk'a: aTchlv HIS SHF 

prameňov. V tvonLv9.ch vr.choloah ml 
.. kresbou~ nera'Z !J)rlpomlin:a Galii!Illdu, kto
rého vý.tvarné dtenle te rovnalko expre
slvne. nekompromisne JH'alllaté a záro
veň l Jy.rlako-med.Ltatlvne. Ka11došova 
kompootčná Teč je hOO!ná, nas9tená po
Jymelod:lck9ml a poly.ry:tm1ck9m1 ·Pá'Sll1·a · 
ml. V tomto heterogénnom súkoll n:ará
žajťl na seba horlzorutá.hne ,plochy úplne 
nekoinJProml.sne - 'lllllJV.Zá-tom sa dyna
mizuj(!, :provokujťl sa sv;ojou motorlckos
fou, v9bušhosfou a lítočnostou. Majúc 
ustavične na pamäti .t9ch, -pre kt·or9ch 
plše, Kardoš ohce 'Vyburcovať svojou vi
tálinou hudobnou .riavou swh,ujúcu ak
ttlv1•tu č-loveka. Chce zalomcovať s poslu
cháčom, chce zastahnut ~poločnost ú<ler~ 
nou. expres!v.ne .rozk.mltanou hudbou. V 
svatom .,sLovntku~ v šlllk 'nehladá n:ovú 
term1nológLu ani cu@l•u •reč. Hovori p<ria
mo, !ľečou prenLka.v.o z:rozumlltelnou, pr1-
ptíitan9 k :pôde, z ikJtorej vy·rástol, pre.d
::llnutý zdra.v9•m v1a.stenec:k9,m cHen!m, 
z&m1lo.van9 do l{lTI•rody a sveta, v k.torom 
t~te. Pll'!·tonmoot .prež!•va nesmierne ln
ten.zlvne, k.omunlkute s ňou a kriticky 
selektuje všetky tet záoh'V·avy. Učil sa 
vždy od velk9ch majstrov. Medzi jeho 
umeleck9ml .vzonm1 so. natčastejšie ob
ja'V.ovaU mená lllko Hlndemltlh a Bartók, 
ale Zdá sa, že paleta vzo1'ov a velkých 
prikladov bola nepomerne väčšia . košu -

tej§la, l ked sa všetky tieto mon vé pri
klady r.aztta.vH-1 v svojs'ke1 koonp~čnet 
reči sklad.ateJ.It, aby sa stali dnt.eglľál.nou 
silou a sllčastou teho v91>ovede. Koardoš 
te za.k.o.renen9 v domácej pôde, a~le roz
košllltenoot jeho •hudby nemož-no za§ka
tulko:vať do nLtak9ch r eguli. Niekedy po
clťujeme v teh·O syunfonlokBjj a orches
trálnej tlvorbe až pr!velkfi s~rohost, do 
ktorej sa v.k>radne ak·o výčtt1ka absencia 
emoc1onallty, čl (!sečná skratk.ov!ltosť. 
Avšak Kardoš mo~no l tlllk!to vid! svet. 

hladooie novej i'ovnová·hy má sv.o'je ll'OZ
manLté podoby. Vo ·V'I'Choln9oh dielach 
všaJk fantázia (!oká.zo.la vždy wzlletnuf 
a odp~taf sa, čo sfi •tie onai.k.rajšle okami
hy v Kardošovej .tvorbe. Tam, kde sa 
kreatLvUa pov1máša ·k ·W'Ch olom, 'VStu
puje do sk~adatel.ovho <kom!pcxtičné'ho sve
ta a.kási lYiricko-prataplená f<arebnost. 
Tieto !yi'!cky pastelové ,pásm<S v Ka·r
došovet h udbe nie stí len preja.vorn hla· 
danLa novej klošate}šaj sonorldket sfé
ry, ale l stupi'lom nove1 duchovnej zre-

Národ nf umelec Dc:dder Kardoš a národný umelec Ladislav Slovák, dôverný zna
lec a interpret majstrovských diel. Sn!mk·a: aTch!v ZSS 

lost! ponoren!Jn sa do seba, započúva 
nim sa do tlch9ch zátlšl okolt•t~ho sve
ta. Šlrok9 duchov•n~ diapazón skladllltela 
si·aha od dynamicky výbušn9ch, moto
rick~m tepom spútoo9ch •polôh až po 
najintlmnejšle záchvevy jeho vnútra. Ke
by sme h o chceli nuzvat sl ovensk9m 
symfonikom, zistili by sme, k orkorak9m 
s pôsobom je jeho hudba IJ)reslaknutá eu
rópskym hudobn9m dedičstvom náš-ho 
storoči a, ako s a jeho slovenskosť na,pája
la bohatstvom duchovne ,pr!bu:z..n9ch kul
ttír, ako sa rozk orenila ·v~ade !tam, ·k.de 
mašla živn ú pôdu. 

SedemdeS'Iatlny nánodného UllDelca De
zidel'a Kardoša sú iste ·PrlležHostou na
novo sa z!IJ]Joč~vaf a zamyslieť nad tvoc
bou, z ktore j sr šl tep našic-h dni, Ta
dosctl l zápasov. Ne.traba azda ani klo.n
krétne vymenovať sklada:telove symf-on~c
ké a orohe.stlrá•line diela, ved ony žl,jfi o. 
prLhovái'a,jú sa náin ,prostrednfclivom pod
manivej sily, ·ktontí Im " vd9chol" 'IIU.to.r. 
Rovnako nechcime dnes vysloviť vyčer
páva•jtíce názory n a skladatelo.vu 'tvOTibu, 
ktorá v nás mnohoMk9mi ;premenami do
znieva. Ved správne, PNLVd1v.o a dôklad
ne možno hodno(liť až po väčšom časo
vom odstupe. Dnes <registrujeme ·t·leto 
hodnoty, vyjadrujeme sa k nim, záa:>a
slme a hoci J opolemiz.ujeme s 'D!Lmi, lebo 
len •tvori'V9 a ,kJrttlck9 poh~d nás uči 
do.vldlef ·trochu ďale-t. No už v súčasnos
~ i 1!1reba povedať, že ltlaká umelecká osob
n ost, akou Dezider Kardoš ·te, kráčala 
vždy v 'P'l'V9Ch ltn!Ach nášho spoločen
ského a kultúmeho výlvoja, a ·preto patri 
svojou · celožl vobn.ou tvorbou k zakla
dat.elským zjavom sl ovenskej hudobnej 
modemy a našej soolallsrolc·ket k-ulit·úry. 

IGOR BERGER 

Na pol!est 40. uýrol!la SNP a u rélmci 
Roku l!eskej hudby pripravil Zuäz slo
venských skladateľov slélunostný zboro
vý koncert, ktorý u Koncertnej sieni Cs. 
rozhlasu u Bratislave 27. X. 1984 uvie
dol tatomnlk ZSS zasl. um. Milan No
uélk. Prezentovali sa tu 3 poprednľ! bra
tislavsk(! zborouľ! telesél , ktor(! mali kua 
lltat!une uyspeltí Interpretačnú úroveň: 

Ako nafmlad~l účinkujúci sa predstavil 
Detsk9 zbor Cs. rozhlasu v Bratislave 
so suoflm terajSlm dirigentom, dlhoroč
ným zbormajstrom speuélckeho zboru Sl
niečko, Jozefom Svltekom. Dramaturgic
ký zélber ich vystúpenia tvorili kompo
ztcie súčasných slovenských a českých 
skladateľov, ktort sa úspeSne venujú aj 
tvorbe pre detskľ! zborouľ! telesél. Vari 
k najspieuanej~lm autorom u týclzto r e
lélciélch patr! M. Noudk, ktorého opti
misticky ladené skladby - Partizéln a 
zéluerel!ný Nél~ zbor - odzneli aj na 
recenzovanom koncerte. Interpreti (u 
spoluprélci so spolahlluým Mariélnom va
r!nskym pri klav!rl} obe skladby pred· 
niesli s výrazovou Istotou a zvukovou 
prieraznostou, hoci obl!as sopréln v ex
ponovaných polohélch znel trochu ostro 
a celkový pretav zboru vyznel dynamic
ky menej plasticky. Spontélnnost a svie
žosť dýchala z interpretCicie obľúbenej 
- P!snll!ko, pofď sl s nélmi hrdt M. Zed
n!ka. V troch moravských ľudových pies
ňach O. Mélchu teleso uplatnilo zmysel 
pre diferencouanejSl výraz s úl'inným 
nuansouan!m néllad jednotlivých skla
dieb. V HruSouskľ!ho a cappella cykle 
Malé letn(! hry by sa vSak žiadala väi!
Sia plastickosť stuélrnenia a pôsobivej
Sia dynamlckél paleta. K interpretačne 
najuydarenej§!m skladMm u podan! det
ského zboru patrila ukélžka vtipne lade
nľ!ho zborouľ!ho cyklu Petra Cóna, kto
rej nechýbala radost zo spolol!nľ!ho mu
zic!rouania i presuedl!iuost. 

· · Mlcútežnícky zborový spev reprezento
val Miešan9 zbor Konzervatória v Bra
tislave pod uedenlm zbormajstra Duša
na Btlla (tohtoročný úspe~ný úl!astn!k 
celoslovenského festivalu zborouľ!ho spe
vu v Íl/Inej. Už u úvodných, oslavne 
a revolučne ladených zboroch (O. Feren
czy, J. Letňan - i diele J. Cikkera} za
ujali konzervatoristi mäkkým tuélrnym 
zvukom a prirodzenou muzikalitou. Zmy
sel pre dlferencouanost obsahu a lyric
ko-poetický kreovaný výraz poznačil 
stutirnenie 2 piesn! z cyklu Moravské 
dvojspevy A. DuoFélka (v úprave L. Ja
néll!ka pre mieSaný zbor a klautr J u za
angažovanom, citlivom podanl celľ!ho k o
lekt!vu. Mimoriadne pôsobivo vygradova
l a vystúpenie zboru zaradenie prekréls
nych Hukualdských piesni Leo~a Janéll'
ka. 

Vysokoškolsk9 spevácky zbor Technik 
pri SVST v Bratisl ave s dirigentom u 
umeleckým vedúcim Pavlom Procházkom 
patr! k najuyspelej~!m kolekttuom u kon
texte zborouľ!ho reprodukčného umenia 
u ntls. Uviedol a cappella koncertný blok 
polyfónne umne vystavanou, presuedl'i
uo zuléldnutou Vokéllnou fúgou B. M. Cer
nohorskľ!ho. Vokéllne kultivovane a fa 
rebne pôsobivo zaznela aj skladba B. 
Martinú AJ, stupaj, ale predov~etkým 
zbor O. Ferenczyho Ako vonia hora, kde 
interpreti vytvorili sugesttune poetizu
júc/ hudobný obraz. Zuukouél jemnosť, 
ba až rafinované využitie vyrazouých, fa 
rebných a dynamických prostriedkov po
značili aj interpretélciu Hassl eriany I . 
Zeljenku. Zélmer dirigenta uuéldzat u spo
luprdci s viacerými skladateľmi nou(! 
zborov(! kompoz!cie in~pirouanľ! hudob
ným odkazom minulých storo/!!, sa reali
zoval okrem spomenutef Hassleriany aj 
v zduerel!nef premiľ!re novinky Vélclaua 
Kul!eru - Adieu, Amarillls, ktorél uzavre
la vydarený vel!er zborouľ!ho muzic!ro
uania. 

ELEONORA KYSELOVA 

pret.avujfic ho v taj·t·O podobe do ume
leckej tvol'by. M ožno mat •voči tomu hoci 
i v9hrady, avšak nemožno .obfst ·túto 
skutočnoot bez v yjadlrenila sa. Kardoš je 
zahladen9 do svojej doby ako málok1or9 
z jeho sfiOO.Snlkov. Priam vyhladáva -pál
čivosť .pwblémov kompozlčn9ch i fil o
zofick9ch . Rezonancia na svet, v ktoľom 
tvori a ž!,je, te teho duchovnou potre
bou. Tvori, lebo -má čo povedať bez pá 
tosu a prázdnych f ráz. Neraz sa však 
nechá!Va strhnfit l patetrlck9m tónom ako 
hypertr ofiou dynamizmu a emocionali
ty. Ak.(;entuje .k onzekventnosť svo.jej kom
pozLčnet prá.ce - prlsnu logt.ku a a:rchi 
tek.tonicktí jednotu. Nevyh9.ba sa pr.oti 
rečiv ostl javov, vedom9 sl ·toho, že .p!še 
pre vzdelaného posl·ucháča, obdaJreného 
scho,pnosťou spoznávať ~ložltost sveta, 
IV ktorom žl·teme. Jeho .komUJil,lik•aHvnost 
nie je ~r·alliSparaiJJtná; od svOijho .posl.u
~háča nežiada má-lo. Nechce byt ZlľOZU
rruteln9 za každ(! cenu, lebo .pcxtrebuje 
v~delanéh·o, hlboko vnlm~júceho spolu
partnera. NLkdy nekrá·ča po ·povrchu be
donistlcoke.j opojnosti, nevyhl1adá:va za 
každú cenu :ani k·rásu hud.obn9ch .tva
rov; akcentuje skOr .prLamooiau'e expre
s~vne lln1e v lbohll'tat spJ.et;l orchestrálne
ho apa:rMu. V .ponore do seba z.dôrazňu
je a vent-Iluje medltatlvne zložky svoj
ho umeleckého naturelu. Kollzla expre
slvnych ,polôh te mu 'Vždy v ttaná, pre
t-ože od.dalute k·atar.zlok9 účinok vyras
tajúceho .zá.opolen!a k.onliLktov a umoc
ňu.te .t9m expanzlvne sily svojej v9.po
vede. Ne.vyhladáJV,a za kaMfi cenu cen
tr~petálne polohy •a ak .zazne.jtí, tak Jen 
po vyžltl sa dy.namlckého n á.boj·a. Pred 
nam1 dn!lS stoj! teho symfonická •tvor
ba ako monumerutáLna socha vymode! ()
vaná z kamei\a. Sú do •net v·ry.té ·istou ru
kou ,tvorcu záclwevy a 1mpul,zy našich 
dni, pntame l!nle a nekomprornls.ne tíitoč 
né tvary. Nepoddajnosť matel'lálu sa 
taokto drob! a .plasticky formuje do i m 
po.zllllll'!l9ch tv!!Jrov. V .tom je, .zdá sa. 
KardOšova moderu1ost, ii!VOJ'Ivá lsk11a a 
prlťlllŽ11vost jeho umenia. Symfonizmus 
je v tomto pr1pade sohOJlllostou vyok!l'e 
sať z hudby žlv,ú heterogénn e sa vlnia
cu trJavu, uohoplt je j mohutn(! siLu a pra
covať s ňou ,podla naplsan9ch zákonov 
tvorivej fantázie. Kar,doš nehloadá lľel'o
ma:rutizujfice lnšpliNlčn.é prvky, svoju emo
cio.n•!!Jlllitu nevysúva :nlkidy l!la hrot; je 
skôr typom umelca, k.tor9 ikažld9 <l\vorl 
v9 zácllvev podrobuje IJ)risnej selekcii. 
Nie že by neveril svojim IPr·lmá·mym Im
pulzom. av.š~rk dôvera v UI'Či,t9 odstup, 
v ktorom by sa preverila ,pr!liVdi'Vost. je 
u K·a-rdošoa velm~ sHná a te.nit·o t·ri ezvo
vecn9 nadhlad funguje -ako sel>aikonJ•ro
la vypro.vokovaná otfižbou po pi·awdlvos
tl, po sebapo:zmanl. Nie je 110 nedôvera v 
spontánnosť alebo zdr~anHvost tv•ol'ivé
ho subjekotu, te tQ potreba hladat no
vtí mJer,u medzi fantazl tne-emocionálnou 
a Paclonálnou zlatkou v9povede. Toto 

Premiérové uvedenia významných diel 
Dezidera Kordoša od r. 1974 

Spevy o livote, cyklus 4 rnlkrodrám na 
&ová M. Halmnovej a M. Váo1ka (Slo
venská fHhatmlónta, d1-rélgent Ladislav 
Slovák, sól ista Gustá:v Pa.pp; 5., 6. XII. 
1974, Bral'lsla.va] 

VI. symfónia, op. 45 (Slovenská filhar
mónia, dirigent Lad·lslaw Slová.k ; ll. . 
12. XII. 1975, BI'a.Nsl ava l 

Tri východoslovenské impresie, ženské 
7lbory ( LMn1ca, zbo!1ma.jster štefan 
oKlllmo; 25. II. 1976. B•r8J(1slaw l 

Slovakof6nia, op. 4& (Slovenská fllhar· 
m6n1la. d!Ll\lgant Laldls·l'!w S!ová:k; 24., 
.25. 111. 1977, Bl'UiHS!aJVa l 

Koncert pre kvinteto fúkaclch nástrojov, 
op. 47 ( Br.atLs!BiVISké dychové kvllllte
•to; 21. II. 1978, Bratl~1av•a) 

Okit6brové poémy pre miela-n.ý zbor, op. 48 
( Sloven~k9 fti'loho.rmonlck9 zbor; 22. Il. 
1978. Bratisl ava l 

111. sláčikové kvarteto. op. 49 ( Trávnlč -

kovo kval'tato; 23. IL 1979. Dratlsla
va) 

Symfonietta domeatica, op. 50 (Sloven
ská fU.ho.rmónla, dlrJgerut Ladislav Slo
vák; 6. XII. 1979, BM!Tis lav.a i 

Dychové kvinteto, op. 6 [ Bratl:rlavské 
dychové Jcv.llnteto; 19. I L 1980, Br.atl
sl.ava l 

Koncert pre hu.sle a orchester, op. 51 
(Sl ovenská ftlharunónl.a. dilľlgent La
dislav Sloválk, sólista JLndi'lch Pazde
ra; 3., 4. Xl'l. 1981, Brat1.sl'ava 1 

Bratislavská predohra, op. 52 ( SloiVenská 
tuhamn6.n.ia, d~rlgent Ladllsl:av SlováJI' ; 
9. X. 1962, Bu·lllblsba.va l 

VII. symf6nla "Balada o sne", op, 53 
[Symfonicky orchester Cs . r.ozh lasu. 
dirigent Ondrej Lenál'd, Slovensk9 fll 
iha'!'mo.nick 9 zbor, 7lbormajSII:er Pa,vo.J 
Baxa, sólista F1ranUšek Caban; L X. 
1984, B-ratlslaova l 

EVA CUNDERLIKOV.Ä 

·. 



SLOVENSKÁ 
FILHARMONIA 
8. a 9. XI. 1984. K . Challaturian: 3. symfónia (&. pr e
miéra); L. sv. Beethoven: Koncert pre klavlr e orchester 
č. 4, G dur, op. 58; F. Li szt: Lea préludes, symfonické 
báseň. Slov enská filharmónia. Dirigen•t: Juosas Domar
kas (ZSSR) ; sólista: Josef Pálenlček, klavtr. 

Kaidé PI'Vé &tlrertnuNe d•iváika, či receatrzEmJta s n ovou 
umeleckou osobnosťou je akousi krlioVIkou, ktorej jed
notil•~vé §tvol'čeky sa vylúštujú v procese 'l.llmeleakého 
vý.konu - ·a .pni ta jničke 98 Il'ačrtne jeho umelecký 
tJrofil. Z úroWle predvedenia .programo scwtats.keho di
r i genta J. Domarl<asa sa takto vynortl obraz pln okw
mého muzikanrt,a, kltKYrý sa usilu je o cel ostný účtnok ln
,tenpretácie na posJ.ucháiČ·a. ·Pri teJto ten!dencH sa v b ie
rarohil jeh-o tvCYrilvBII pazorno9tli ociba•j\1 det>aily n·a n itl
šlch prieOkaoh rebrlčika. NeolbYubuje pohrá.va·ť sl s far
bami, s dynllmlckýml nuBIIlslllml, ale prednostne usilu je 
o zachy.tell'le ra 'Jy.ZdNi hnutie vn(utorného dymtamick ého 
priebeh·u skladby. Hoci globMIIIu koncap.ctu má pre
mys lenú, v k•onečnat fáze ltva·remla na IPÓdTlu tu umoc
Jiuje in§purá.clou !Vďaka IPOWd~u pooluclháč&.keho na
,pHtia 1 okamžit ej reaikcil orchestra, ktorý dokáže nad
chnúť k presvedčliVému vý.kon!ll. Takéto Čil'lty dl.irigenrt
ského natur elu sa .prejwvwa:l•l 7!hadne vo všet!kých tr.ooh 
programovanýoh skladbách. 

V československej premiére 3. symfónie K. Chačatu
riana mal dl·rlgent dos~Bitok lp"ri!Bž·Ltost! - ·vd'laka vyš,per
kovanému, pestrému h udOibnému ršatu - "vychutná1V'ať " 
lmšt rumenlta·ôné ma j,9tJrovst!Vo autora. NepocJ.laiho l však 
po•k•ušenlu a lliPrl,amll sa na dY'nlllmlc·ký .priebeh sklad
by, č!m jaj vy.dobyl u obecenstva prlaoo.lvú rezonan
ciu. úsilie skl•adMeYa sa !koncentroval o na. čo naijiVHčšiu 
k omunikati vmos t diela. Teillto· zAmer doo'iaho.l istým 
zYwven!m at·ra.k.Uvnosti komporzičný.ch výr.azový·ch proo
t.riedkov, ist9.m druhom meoroman>Nzmu s jeho -h eroi-c
ko•parteti.ckÝ'ml, d.M mart:lokok<mf.!Lktovým.l, al e aj spav:ne 
Iyrickými smerov.aniami. MotivLo~ú !JrwencLu n lllhmd.zu
je Chača•turian UJt1čiltými •vonk•a jškov ýml efakrt'wml najmä 
vdaika svoj ej .nespornej vyna-11ez!llvo~tl v ZIVUJkorv of a·reb
nýoh kombinllíc iách. úprimnosť ·vý.povede osl•abu je p.re 
náš vkus istá miera priveY•kého ·pá.•tos.u, preto n6li!PTe
svedčivaišle vyzn ieva.jú polohy IyriCikCHllledMat!1VIJ1e. 

C~tová eXJpanzla J. Doma·rkasa, kitorou tPOOnačll všel!ky 
l nterrrpretované diel>a, nama ~výš synoh'l'ónne k()rešiJ)ondo-
1\/ala s hudobným evol·uclonizmom LiS?JtONej SY'ffi!\on~ckej 

básne Les pr éludes. Dramatická .priebojnosť •a hutnosť, 
citová hlbka l zmysel pre .presvedčivé s~wvrunie k ontras
tov .vyvolali u •dbeceootva O!Piľá.vnené a srdečné pri jatie. 

Popredný český klwvLrista, .ná.rodný umelec prof. J. Pá
l en!,ček oslá'Jll nedá•vno sVtoje sedemdeslwtiny. Teruto vek 
zav Hz u je už recen-zeruta k istej miere tolerancie. Boli 
sme však Cvprimne pre.k.v<!l!penl istotou, muzl•k•an.tJSiky wo· 
riv9,m nábo jom a atmosférou, ~torú do!kázal Pá>lenfček 
"' Beetihovenovl navod iť. Vyhol sa zvy.ča•jnej poet'irzácll 
dlel·a a Lmponu jú oo zdolával !technické ú sk•aHa. Podob
ne ako di rigen t ( s.polupráca oboch umelcov bola pr!
kl>aooá l a t on sa zamerel na výlstavbu veY.k ých plOc.ih, 
a tak miest•ami obetoval i k·valiltu zvukového (nie tech 
ni ckého l vypt'acovania. Mužná lyl'l kTB, tJll"lllV9 beehhov e· 
novs,ký o•heti l hl bk a medittácie (•v 2. ča~t.i l .bolrl deví
zami, kitorýml sl umelec vydobyl velké ovácie u obe
censwa. VLADIMIR ClžiK 

16. Xl. 1984. V. M . Jlr ovec: Koncertantná symfónia pre 
hoboj a or chester ; .J. Sibelius: Koncert pr e husle a or
chester .d mol, op. 47; J. Carlstedt: Symfónia č. 2, s pod
titulom Symfónia bratstva na .počesť Martina Luthera 
Kinga, op. 25 ( čs. premiéra) . Slovenská fUharmónia. 
Dii'igent : Giir an .Nilaon (Svédsko) ; sólista: .Jozef Hanu
liov.ský, hoboj. 

Bol to po .k!a-1.dej Slt·rálllk e vyda.rený ko ncert, rapr ezen · 
tujúci Sloverus.kú f·ILhanmónitu, ·jej h05ť•uj;ficeho dirigen
ta, domáceho 1 hosťu}úceho sóHsbu V>O IVymlk!lljúcej for
me. Cien SF Jozef Hanušovský p!l'tr! už roky na š.pioč
ku sóListickýdh repreze.rrtantov svojho nástiroja a do
káže svojtm výkonom pl'bpraviť pasl•uohá.čom skutočný 
zážirtok. V.OOdtr!ý:m 1podk !adom pre výsostne muzl•ká•l · 
nu kreáciu mu bola at JITCIVICova Koncel'lla•ntná symf6ni·a 
a jej ,z.rd~a>vo pulrwjúoa hudba. Krása a lwalltta tónu, 
spev;nost k.antHén, techlil.Íciká istota, clrtilllvé štýlcwé f rá
zo.varue - to sú l en niak.t.Qiré ,z vo111kajš!Ch cha•r&kter~s
tlk Hanušovského umenloa, k•toré dal opäť do služieb 
z.n.eljúcej hudby. ·J!•rovoovo dielo sme llalk pOIČ!Ult v pO
I.'abnom Šéllle, .v .súmu.ku illltenpretaôného porOZIUmemia 
sólisitu i dbr l genta. 

Aik kon§t!lllujeme, že vy9tlúpoo1Ta české1l'O huslistu Vác
lava. Hudečk•a sprevádzal a od jeho ml adoott nev~edná 
atmosféra , publicita 1 záwjem publl•ka - ikitoré 1by sme 
r adi dCYprt:aH aj Iným talemov.amýlm sólT!istom - . musi
me zár.oveli tP.r:l-znať výhody TtHik ejto sl/lluácle: pr!liV<de
pod·obne u žiadneho llnéh o sóll.situ nie je n at.oYTko sl e
dovaný na::llt jeho talen~ttu , umeleck é l osobnosroné dorz,rte· 
v.an•te. V súčasnQstl už Hudečak PlliVr! medrzl zrelé stá
lice a jeho nálvraty n:a n:aše koncertmé 'Pódiá budú 
D"Utne konfrontáciou jeho sO.či:ISnýoh umel eckých vý
povedi !S :predošlým! ... Dnes umelec zaujme polJTi tech
niokých deviZJach svo jho umeni>a ,práve Drlstu,pom k die
lam, korene •kítorého s,počiVIIJ!.ú v !Zrelosti: pradJtý.m. Y·ah
šie nanášané hudobné myšllallk y 98 stáTVa jú záivažnou 
umeleckou >VÝ<POIVedou. Ul k·on:c~;~pclou lliVádrzaného d i ela 
tušime velké my§llen.kové zázemie l•ntenprella, a s t ým 
súVtilsiaci nadihl•a·d. Sllbellov K<Oncer.t sa v Hlwdečkcw.om 
pod•an! rozooVtuč:al nál•adou seve!1Sk ej nootalglck elj ly
riky a zádumčlivost~. bol plný sýltych tóncw a f ar ieb, 
no Pl'edov:šetikým S'lli va kTalnltabblný a v ·MJk.omto ruch.u 
pô.sobivý. 

Gôrrun Nilson Olp!iť spreváldz.ail sól1stru s veYikým pOI'O
zumen!m pre jeho 'koncepciu, logicky .sledutúc oavljoa,j.ú
ce oo ,pradivo hudobného toku. V závere k oncer.tu mal 
Nilsoo prlleilltoot uviesť dielo svo,ho •kralj.aln'a }ana Oanl
stectta - Symfónl,u bra!()stvla na počesť Ma11tln a Luthe
na King.a. ~ompozlcia je dle~om, ,obra•C!IIjúoLm ·sa k nad · 
nModný.m, v elikým StPOil očenskýlm témam; umem•ie tu 
podlčLat1kU'je a zmá.sobuje závainost idey a jej pretr · 
válVél!júce •POOOilisibVo. Hudba syo:nfónle je k oonu.nl•k aUvma; 
mi mori•adlne pôsobLvé sú ,pantle kl'a:jný.ch ,p.omalých čast!, 
ktoré Iogickýlm úbl úk'O!Jl v\sDaloč:nom motilviokam jadire 
r ámcujú jej i.deové východiská. V Nllsonovom pr!stupe 
bolo zt81V!né stotoonenie sa s autorovým posolstvom: 
symfóni u uviedol v sugestLvn'Om tv:are, r.azv.!lbrUJ}úc f•a
r ebné i 2'Nllk()vé možnosti onohestlra v pnOS'pech v y;zne· 
ni a diela. VIERA REZUCHOVA 

IN MEMORIAM NÁRODNÝ UMELEC ALEXANDER MOYZES 
' 

ZOSTAVA V PAMÄTI 'ĽUDI 
v ážen é smútočné zhroma!daruie, v~ená smtítlaca ro 

dLIIIa, 

sl ovenskú h udobnO. kluJ>t,únu pOS'tilhl a ta~ká a nenaih.ra
dltelná strata. Z nášho stredu odgla orlg.fná~na, vý-raz 
n á skla dat eYs•ká ooobnost - 111áirodný umelec Alex·an<ler 
Moyzes, k.tor ého umel eaké dielo tvor! stály fundamenlt 
našej novodobej hudobnootl a o kltarom možno hovo!'it 
že formovalo profil sO.·časného mnohatválľ.neho vý.vo·j~ 
n ašej hud•by. 

S pocltm'i sklúčenostl a sm\Wku prtijall sme my, hu
dobn!ci, správ.u, že národný umelec profesor Alexander 
M;>yzes po dlhšej chorobe opustil nwždy naše rady. 
Len niek olk! z náJs vedeli, že jahro zdravmný Slliav sa za 
posl edné obdobie zhor šoV'al a že nádeje na ttwalé uzdra
venlt~ pre zákernoo t chor oby bolt malé. Bolestným je 
tento poznll:tok <prá!Ve preto, že sme ná·šho zosnul ého 
ptľed chorobou pozn1111ll ako človeka pevnéh o z.dravi<a 
prakypu júceho dyi11!limi2lmu a v111útornej sily. ' 

Stoj!me tu V·šetol Zlllľ!IIIÚtanl, !liby sme sa s n(m rozlú· 
čili naposledy. 

Odišiel od nás skhad•ateY, k~arého jestvovanie bolo 
ťl~ko spojené s vý.v·o jom našej .novodobej hiudby a kto
ry svoj~m arg.anl2a:čný.m, pedagogickým a hlwvn e ~la· 
datel ským dielom znamená sk.utočne bod xvr·!lllu v na
šej ku~tú re - •pr ech.od od aunater tzmu k profesl onálne1 
člnnos.tl , od nálhodnéh o muzic!.rovanl•a k systematickému, 
zl!kon!tému .pre j·a'V•U odbonnaj .sk1adl!lltelskej produkcie. 
Jeho men o je SIPOjené s kladen•m vysokých a náJročných 
cielov vzhľarlom na hudobnO. kTultfrru vlastného národa 
ale l v súvisloott s h'Udobnou úrov1iou okol•Ltých ná-ro: 
dav, najmä vša.k VYStPelou ihudobn()u k.ul;tTO.rou nár oda 
českého. 

Ako mnohí sklad!lllella ptwýoih desat.račl nášh o sto
ročia, ktor í boli n a;plnen! snahami UI'Oibl t veYiké služby 
volaSIIlllému národu, k)torý sa d'CYStal k slobode, a·j A lex.atn
der Mo~rzes ~tá! lille pred Y·a·hik ou úlohou organl oky 
trnnsplant·OV·ať svo trá•zne boh~tst11o s!OIVens•kej ructovej 
h udobnosti do piľofesionáLnej ihudobneTj kiuH11l r y a UTv!esf 
ho clo sv~tového vývoja umelej hudby. Bolo mu ja·sné, 
že to možno dosiahnut len veYkým umeleckým ta
l entom a vvsokou ·p·rofeslonálnou zda.t·nostoo. Bol p 11vý.m 
z našich sk ladTa•teYov po národnom osloboden! v r o.ku 
1918, ktorý poota,vll krltél"ium ,pl'lofesloná•lnaj vyspelost·l 
ako nevyhnutn9 pred,pokl•ad vz.rn !Tku nálľodnej hudby, 
opierajúc sa o skTVel ú h udobnú trad!ci u br·aiTSik éh o čes
k éh o národ8, krtor ej doty.ky pliDe p·r ež11 /POČas ~túdi! 
v Prahe a k u lkrt01rým sa ZJnovu •a znoV'u vr.acal - čl už 
Išl o o t.vo·rbu Antontna D-vol'áikla, Vlti!zs!.a.va Nová•k'a a 
Josefa Suka. Ked sa po §túd1á·cih vrátil do B-r8itlslravy, 
presadzoval svoje presvedčenie o ·rozvoji ná'ľodnej hu
dobnej kultúry jednoznačne, otvorene, napriek r iziku 
neYúbost:l, .n to mlelen vo svojej sklada·telskej a pedago
gick ej činnosti, ale l v JJr ácl org~ani•za/Snej, tba 1 kr.!Uc
ke j. 

V troch oblasttaoh sa roovifnu la jeho a•kitlviJt!a : v čln· 
n osti sk!adat&Yskej, organ~začnej a pedagogloke.j. Sl o
vensko po.trP.bova,Io tvorbu, hudobné inMl'túc~e a dobre 
prtprRven~ kádre. Postupne v šetJky O'b l·astl poc!tHI j eho 
pOS>oben•le. Uvedomili sl jestvovamle pevnej osobnoot-i 
s vy.h!1anen ýmt názormi. Na jd01ežttejšou oblasťou jeho 
ak:tlivlty však bola 11Vo11ba. Jeho 'J)rvé symfonické diela 
a jeho dalši'él bahatá sym!onldká, komorná, zborová a 
plestiová tvorba zna men ali novú kvalttu v našej kul
túre l drama~u.rgit našich orchestirov. A·k o pedagóg 
stal sa forono.voateYom mnohých generáci! - čl už na 
k omervatórlu alebo Vy.sokej škole múz·IQkých umeni. 
Zastá•va·l jednozn,aôné strunovll!ik o t al en.t.u s umel eckou 
Pľ'l!PI1a!Venostou. 

Ex eg! m onumentum - v y.tv:orll som .sl pllm!l-tn!·k, 
po·užime ten'to v9ln0Tk Hor.rutla 1 na di elo A·lex,andra Moy
zesa a dodaijme, že p·am11it'Ill·k t!Wialej :hooruoty, svedčiaci 
nielen o jeho .vm.ú;tornej pova·he, o zmýšYan!, o estet lc-

tejto ťažkej chv!l1 ·by sme st všetci .navzá•jom chceli 
·JJOvedať slová Últeohy, na ta.kých sl oY niet. Lebo je 

to chv.Ua. k ed sa zá•konite a neúprosne uza,tJválr-a kTuh 
Yudskéh o živ Oita. V ka~om z nás, v strledaJjúcich sa ge
neráciách pr ettwá,va v.edamle, že sa t amu n~k z nás ne· 
vyhne, že človek r aa: mus! odl.sť d•o n ebyllllfi, a predsa 
k ed aJadlde t en .neod:v.r.at.ný oklllmlh, prekv·llpl a za.stah· 
ne ostrou bolesťou tých, očo tu zostáJVa jú ... 

Prlchod! ml dnes II'OZ!úč!t sa y mene Ml:nlistB1'91JV.a kul· 
tfiry Slovenskej soc.ial1stlckej repub!Tiky, y mene šlro· 
kej kultúrnej verejnosti s výMZn ou osolmlosto.u naše j 
socialisticke j klllltúry, vzácnym človekom - náTodný.m 
umel com Alexarndroon Moyzesam. 

Vstúpili sme dnes do teito siene, rktorá s;vojou ozve· 
nou rozdáva l udom krasu ih udiby, no vstúiJ)lli Sime nie 
preto, aby sme po.čúvaU jej velebné, ·veselé 1 sm utné 
tón y, ale aby ·SIDe v t.ichom zwmysl an! ,posledný raz 
pobudli aihv!Yu s človekom, k\torý od 1ran~j ml·ados.t l 
vn!mal sv&t cez hudbu a jej potom za·svHitiJ celý svoj 
pl odný život . .. 

Alex:mder Moyzes od prvých tvorJvých .pOkusov atl po 
zrel é hudobné d~el'a sa orJen.~al na nové poľ\.a'tle ná
r odne j hudby a Mbok o načiera! do Yudovej h udobnej 
.tr ad!cie. Dnes rv t omt•o ak oby nekonečnom t!C'h u sl pri 
pomliname najm!l •tie ch:v!le jah!o žlivota, kltaré z;an echal i 
hl bokú stopu ·v tiom samom 1 v k·ultúre ná1rodla. Boli to 
chv!le r.adostl z ÚSipechu, z !toho, že jeho dielo znelo 
v nllrode cez ,pl'ofesiooálne h udobné tel esá ,j cez Yudové 
umeleck é súbory, oo pr vého ,pr ogramu. n!m zootaTVeného. 
pre Slo vensk ý Yudový umelecký k oleltUv po SY'mfonlcké 
sk ladlby oslav.u.jú.ce v!tazswá pracujúceho človeka jeho 
rodn ej k rajine . . . 

Obetofivej práol pedagóga, org.amizátara ·a skladatera 
Al exanóra Moyrzesa dnes vda-či'a obdl.v.Q1Vfi!tel1a h ud·by, 
mllavn!•cl k oncentov, huJdl(jbného I'OZrhi'asovéh o vysielania 
za teho ,priek•CJtPnldku a .zakl,adateYskú činnost. 

Jeh o t!Vorba je svedectvom vysok éh o umel eckého ma,j
strovst:Vta. N'!JS~o~U kr~té.rlá , k.toré sa sooH zá:väzné pre 
celé sk !Ta·dateJS!ké generácie. Chátpal umelectké majstTov
stvo 11ko spojenie tec.hn111C.ket ddkonaJostl so zrelou lud
skou, občianskou a spoločenskou zoopovednostou umel
ca. Rozvoj slovenskej hudby soc1!al·l9tlcke.j epochy te 
spätý s jeh o pedagogloký.m a tvorWým pôsobenl.m. 

Dielo AiexanklirTa Moyzesa sa st·alo jed.ným zo zá·klad· 
ných kameňov na~ej h.udobnel ·kiultúry a už dnes nado· 
budia rozmery trv·alého nadčasového významu ... 

Predseda Zväzu slovenských a.ldadaterov nár odnt ume· 
l ee Oto f'eronczy (vla vo) pri rozllíčko.vom .prejave nad 
zosnulým národným umelcom Alexandrom Moyzesom. 
Medzi vencami pri katafalku bol a j v eni ec prezidenta 
CSSR. 

kých zá.merooh svoj·iho t<Vorcu, 'O sile jeh.o umeleckej 
osobnOS'tl, o duchovne.! odvBihe a 1lvtr.doš•~nostl , a,le 1 o 
sp!ltosti •so slovenským Yudom, I.!Horý miloval, Ilia k1torý 
bol hrdý a 'k torého Jludobnost svojou tvor.bou stále zve· 
radoval. Slovensk ! hudobni•CI budú sa k tomuto pa· 
m!ltnlku neustál e vraca f alko Tk Jl'iečomu stálemu a pev· 
nén11u. Naše profesionálne d amllltérske súbory, naše 
symfont cké telesá, 111aše školy, pnofesionáll l amatéri 
budú uvá.d7Jan1m jeho diela, jeho sk ladieb, udržiavať 
koo•tinultu :hudobnosti ná,roda, kt orej on bol význam· 
ným č lffillkom. 

Váž ené smútočné zh-romaždenlei 
To, čo zostáva po skJadfi'tel ovl . sú ih·odnoty, k.torými 

vchádza do dej!n nár oda, do Jlud·obn81j tredlcle a do 
pamäM l·udl. A-ko hudobný s.kl adater, ako pedagóg, zos· 
Mne ná'I'Odn9 UJllelec profesor Alexander Moy!Zes madlho 
inšpiTutúoLm !Wlorom, .neza.budinulteY.ný alko sp ol.ut(lvorca 
slovanskej ná•rodne·j h udby. 
Vá~ený súdr.uh profesor, IO.člm sa s Vami m enom ZvH· 

zu sloven-ských .SkladateYov, menom Svazu českých sk la· 
dat el t'l a koncentn!oh um/:llcQ a Zv!lw československých 
skladateYOIV, menom V>éiiŠICh kalegov - skladmeYov, me
nom koncertných umelcov. dirigentov a muzl.k ológov, 
menom slovensk ých hudobných l nštlt O.cil, orchesitd·ov. 
súborov, tk amornýoh ~teli es a sóHstov, •kttor! predvádzall 
V.ašu hud•bu, menom početný·ch spevá!kov, zbOl'ových te
Iles a amaté.l"Skych sútbOl'av, kit o·r é poznlfiJi •a ·šl r il l Vašu 
tvorbu. Lúčim sa menom Va§loh lkoJegov IPed·agógov 
na Vysokej škole múz!Ciký;eh umeni a konečne men om 
veYtkého ,poč:tu skl'!l<latelov 'VŠatlkýdh generácii za 50 ro
kov, k>tor é poc!~lli Vaše pe.dagogidké pôsobenie a vda
čia Vám Ul rOI'ZN.oj vJas.tmej tvorLvostl. Lúčilm sa v mene 
velikého počtu vd'aooýoh milovm~kov a pool•ucihá~ov Va· 
šej hudby a V.ašich pri'!rteYo11. 

Všetc i v P'ľec!tenej sp.omiE!IIllk e prežl·vame Ne'l'o bolest· 
né ch·vlle posl edmej roz;J,úč!ky. Pod.r~!me si v našich 
my;slilach V1ašu Vl2:á•CniU ooobnosť a Váš sk'i•ad•ailelsiký od· 
kaz. Desjbny sl ovenskej a čeSkaj .hiudlby budú lV h l bokej 
úote a vdačnoo>t•l udržiavať 'v pamlltt Va~e umel eciké 
dielo. 

Cest nech zdob! Vašu svet!IÚ pamlata<ul 

Pietneho rozlúčkového aktu sa z6čutnili aj popredné 
osobnosti sl ovenského s,poločensko-poUttckého a kul· 
t6rneho f iv ota. Sprava M. Válek, P. Colotka, vlavo man
t elka zosnulého nár. um. A. Moyzesa. Snlmky : CSTK 

Jeho pracovný hudobný náS/tirol doznel , stl>cih·ol, no je
ho hudba bude dlho z.nlet v taj/to sieni, d·o k•t or ej on 
už n i kdy 111ev.kračl. no V1SIIlúpi sem 1 do mnaihý.ch In ých 
sieni j eho hudobná tľeč a jej 1pros~redn!Cllivom ·bude viest 
rozhovor s ·vnukmi a pravnukml našioh s.účasnlk ov. 
A tHk jeho diel o sa bude pi'JJhovárať mnohým budú
cim .pokol eni am. T\lorcu tohto diela 'Vyprevá.dmme dnes 
nu poslednú cestu a vzdávame česť jeh·o :pamll!lit k ei 

V koncer tnej sieni Slovenskej filharmónie sa konala 
27. novembra t . r. posledn:á rozllíčka so zosnu.Jfm• ná
rodnfm umelcom prof. Alexandrom Moyzeaom. Publi
kujeme dva rozlflčkové prejavy, ktor é zazneli na sm6· 
točnom akte. Za oba národn~! sk.ladatelské zväzy pre· 
hovoril predseda Zväzu slovenskfoh skladaterov úrod
nf umelec Oto Ferenczy; v mane MlnisterstTa kul tt ry 
Slovenskej socialistickej re.publlky l v mene iirokej kul · 
t6rnef verejnosti sa so z.osnulfm rozllíčil niimestnlk 
mini stra kult6ry SSR Vladimir Cerevka ( druhf preja• 
prináillame .., skr6tenej podobe) . 
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MÔJ PRIATE[ A SPOLUBOJOVNÍK 
Ked vyšla v roku 1956 v Slovenskom 

vydavateľstve krásnej literattíry v Bra
tislave znamenitá kniha doc. PhDr. La
dislava Burlasa, CSc. o národnom umel
covi Alexandrovi Moyzesovl, jeden z jej 
exemplárov ml Moyzes osobne poslal s 
týmto venovanim na titulom liste: 

Vzdcnemu svotmu prtatelovi a spolu
bofovntkovt za lep§t za;trat§ok sloven
skej hudobne; kultúry, ndrodn~mu 
umelcovi Eugenovi Suchof!ovt pre ctal
§iu plodnú spoluprdcu 
Bratislava, 3. ;ana 1960 

Alexander Moyzes 

LADISLAV UURLAS 

ALEXANDER MOYZES 
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VEll!'u, ·bolo tomu od zač~'atiku našej spo· 
loooej cesty ·tak. ako ot1o Saňo na;p!sal : 
.boli sme pr.la~elia a boli SIITie SiPOlubo.tov 
•n!ci za lepš! zatt·rajšok sLovans•kej hu
dobne;j kultúry. V roku 1928 som bol 
ešte liba žliakom F·rioa Kafendu a zač!· 
nfiljtíctm skladateľom. Ked sa Saňo na 
koncer:te hudobného sp.olku UmeleckEt 
.beseda slovenská di~a 20. novembra 1928 

; predist.avll svojim! rp1wotbnami br!lltl.slav
ske.j verejnosti, osobne ma prLzva,l a usa
dil v ktoncer:tnej sian,l, aby som bol sved
kom teho pl\vého vystúpenia. Na kamor· 
nom kioncente, usporlada'lllam pr~ pr!Ie· 
ž~tostt oolá-v jeho 75. na'roden!Jn, som vo 
svote.i pozdravnej reči spomenul, ako na 
mňa - zaryté·ho zálstBJncu konzeo:va•tlv 
neho novoromantlzmu - zapôsobili no· 
·Vált-oooké kJJJa;v!rne skl-adby, 'Plesne z cyk
·lu F.arby na ,pa/late, a natmä West-pocket 
su1.t·a pre husle 'a kl>av!r. Bol som ohú· 
a"ený, .ale aj nad!lený jeh·o smelosťou a 
t·rúfa,Jooto.u, s a,kou sl zaumienil z.a•títo
člť nu meštiacke obecenstvo a na málo 
.pr.oguoes!vne umelecké prúdy V'teda jšei 
BraMslllJIIy. Už v:tedy sme sa ver~ ~ria · 
telili, hoci sme sa ako tvarcovl•a hudby 
neruaohádzaoll na spoločnej .plaitforme. Po
má,hal som mu rozptsovat pa·r.ty .pred 

premiér·ou jeho l. symfónie pod tak.tav
kou Oska•ra Nedbal•a, upr.a.Vli.l som kila
vtrny výťMI. .jeh:o ~esn! z II. symfónie -
neslroM!e znátmych ak:o cy•klus piesn! 
s názvom Cesta -. hral som kl•a:v!·my 
.pa:r,t v jeho Symfonickej ouverltúre a je
ho West .pocket suite ·V Pra!he a podob
ne. Vo S!Vojom nedáN'nom poz.dravnom 
pr!vete som po2lll!l)menal, že sme už r. 
1936 n:ašH s,poLoootí a"eč aj v umelecke.j 
vý,povedi, ked sa predst><w~l s prapraco
V•BIIlÝ'm men1m l. symfónie a ja so sv.o· 
jou Balaólckou suitou. 

Na polA organllzá·cle slovenského hu
dobnéh'o žLvota sme v,š8Jk kotvil1 na tej 
tstet !odd, až na to, že Moyzes bol a l 
v tejto sfére vždy smelý, nekomproml.s· 
ný a ti'úflaJý ('ll!a .čo čiiiSto dopláCBJ! l a 
ja som z.asa bol vždy za miernu cestu 
dorozumenia, za čo ma on naz,v.al "kom
promtsn~kom". Spomtnam na to ako na 
k·rásne, už.irtočné "bitky" za ~~rov.ú pro
g.ramovtí l!ntu koncel"tov Umelec.ke.j be
sedy slovenskej, Osvet·ového zväzu, za 
nový dram.Murgioký plám Slovenského 
·nál"odného dlva:dl•a, ani nehovoriac o ·re
formných snahá.ch :v umeleckom škol
st·ve a o postaveni hudolm!kov v spo· 
ločnosN. V tridsi•atych rokoah nás Vý· 
da.tne usmerňoval náš spol,očný prtarter 
Ivan Ba1Joo, ale po roku 1938 sme sa sa
ml d!Vaj.a usllov·a.ll prekonávať k.rLzové 
roky, -aby sme rpo roku 1945 s novým 
elánom začali budovať soct·allstlckú bu
dúcnost hudobného Žlivota v novej re
Pll'bHke. 

Po prv.om Zijazde slovensk~ch sklada
teľov, .kde sme sta-novili ::;memlce p.re 
rozvoj no.výcll tn~tttúcl!, rozdelili sme 
st úlohy at v pedagogickej činnosti: 
Moyzes a Cikker sa vano!Vali výchove 
nového skladatef.ského dorastu na Vyso-

kej škole múzických umeni, ja som sa 
uSilov·al vy<:hoWlť učtoterov hudobnej vý· 
oh·ovy na školách všabký.ch st-upňov na 
Pedagogickej fak.u:He Univarz~y Komen· 
skéh:o. Al e aj tu sa naša učlrt:efská čln· 
nost prel!,nala. Moyzes nám vyJ)omáhal 
prednáškami na Pedagogickej fak.ulte a 
ja som bol akit!vny aj ako BX\terný pre· 
cavnlk na Vysokej škole rnúz.lckých ume· 
ni. ·Pravda, vždy sme sa Sitlretll v dô· 
l ~l~ý·ah sllavov'Ský·oh a spoJ.očen!Sikých or
ga·ntzá,clách ako v Umeleckej a vedec
kB·! rade, vo Zvä.ze sl ovenských s.kJ.ada
teJov a v rôznych celoštátnych 1 sloven· 
ských inštlitúciách a komrLsiách. Moyze· 
sova bojovná aktlvi•ta bolta všade a v~dy 
u~lrtlo.čná i prlslovečná, ja som sa snažil 
urovná.vat rozpory pokojnou cestou, ale 
.tlerž n>ll!lleh·avo upla-mit SVO;j 'VIplyv všade, 
kde to bo!lo p[)tTebné. 

Takto tto nM milý, nazalbudnute!ný Sa
I'Io myslel , ked ma v zähi·BJVI Burl,asovej 
k·nlhy n!IZVIal svojtm s,poluboto.vn1kom za 
lepši zaj:tlra jšok slovenskej hud·obnej kul 
túry. Ze sme aj ak o ,tJvor:oovia novej w •or
by spolu bojovali, to je verejnosti zná· 
me. Sil sme v~dy n:a spoiOČillej ceste, 1 
·ked sl z nás v kornp·ozioll každý pone
chtaJ s.voju vlastntí tvár. 

No joa som MoyzesoV'i vždy zá-videl žán· 
rov.ú pesrr oot jeho .tvo11by, jedinečnú 
sy.rnfanlcko.sť a jednotný, stá,le sa rozvi· 
ta túci štý,J teho umeleckej vý.povede. Ver
kolepý monoUt teho žl•votného diela, pre
zentov-aný vere}nosti ·od 20. 1novemb!'a 
1921\ do 20. novembr.a 1984, ·kedy šľachet
né Sl\dce zakl,aidart:e!ského z.j•BIVu sl-ovan
skej ná·rodne.j hu·dby dotlkl o, ostane 
nád.hemým pomntkom n a cest e vý!voja 
slovenskej k.uLI'úry. 

EUGEN SUCHOIV 
lllá•r odný umel ec 

Posledná spoločná fotografia oboch národných umelcov: Alexandra Moyzesa 
a Eugena Suchoňa na výstave sochárskych portrétov A. Trizuljaka v Pieiťa
noch dňa 30. j6na 1984. Sn!mka: M. O~t.t.ngeo: 

OSOBNOSŤ ZAKLADATE(SKÉHO VÝZNAMU 
Slovenská hudobná ,It,UJ!il•úra stráca v 

národnom umaJ.cov.t pJ.'Iof. ALEXANDROVI 
MOYZESOVI osobnost :DBJk·lad!wte!ského 
výz,111a.mu. Jeho v,gtupom do med-ztv,Qjno
vej slovanskej hud:obnej k.u•l1Jwry ZJ!ljpo~a
la nová rvývlinlová et!ljpa, doba z·rodu a 
vy·VIľCh.Piania novej ISIOV.emskBJj h·udiby, 
hudby splň·ajúcej :zlr.a.zu vLaceré nové ·k.v·a
U.ty. Medzi ne p.Bitr! predovšertlkým nová 
Ideová or>ierutácl•a, spMa•i·úca l!lltr:ibúty štý
lového novät0119tva s p.r.og•r·BSI·VInOU ·sve
~onllrzoroVJou .t •Obč~II1I!ISkou 'p~a.t<formou. 
Hudobný wal'lltg:aJrdizmus, !ľeBJgujúci n.a 
viaceré dobové smery a 9týJy, sa s,pá•j·al 
s ná•zCJtľov.ou pLatformou proletárskej 11· 
ter./lltÚiry. :Pr.eto Alexa'll!dar Moyzes čer· 
!PaJ .ná.maty svoj~ch skladieb z lJLteráme
:ho dilel·a I!vaJII>a n~br,achta, weto Zlhudob· 
nll poému Jáirua Itoba-Panl•čaJI!Ia Damon
tá~ a vl•aceré ·básne Looa NioVlOmes:kého. 
Novomes,k ého rpoázla IS8 v Moyze<sovom 
poňa.~! oci,ttl•a v na}I!álroooetš!Cih hudob
ných žálll'!'OOh, napr. •v 1jeh-o II. symfónii 
a•ko sa.moot:artná čast Nálflodiný umelec 
Alexander Moyrzes sa h1!'éd ~a ZIBlČLat
k.u svojej ·tJv.or:by prličlanll 'k .llavLc.o;vo 
orien~ov·anej ma<WLvo;novej umeleckej 
generá-cH, a i!Ý!m VY'tvá.!1al .p.re umenie 
sooMI.I:sticket epaahy výctwdislkové .po
z!cle, ktoré lllléllpakon .po osloboden! r. 1945 
a po V!taam-om febPuá,rt 1948 osolme roz· 
vlial vo SIV'Oijl•ch polletmých angaž()v;a
nýc:h Slkľa:d:bá:ah, ·a.ko stí symfon'Ldká pre
doha~ FebJ.'Iuárová. BaLadloká .~tantáftla . 

symforuioká suLta VatJry na horách a dal 
šie siklad!by. 

Po začiatočnom modenn~ticlwm búr· 
Jlvá,otve orJe.n;t-uje sa tv•OI'Iba nál'IOOOého 
umelca Alexandma. Moy2lesa na nové p.o
I'IiB~ie národnej hudby, krrorá Sl!l rad•i · 
ká,~ne odJk.lonl•ha od dobového meštianske
ho Vl~usu a temer iDtulit!Mne si•Bihla po 
sta.rš!ch, et'Illcky orJglnálnejš!Oh Vll1Stvá~ 
ľudovej hudohnat tradtcle. Tým posunul 
skLadater k!lltegóriu !udOV'OS'ti už v me
dzwojnavom obdob! vl,ac k jej aUJtootl
cite, k jej plebej,skérnu tpoo'\'a~·iu. Jeho 
ú pm vy slovenskýoh !udovýah piesn! ako 
boH cykly Na harách spievajú, Spiev.a.jťl, · 
hra1j•ú, tanoujiÚ, jeho symď,oni.oká suLta 
Dolu Váhom ant:lc~pultí upJ.artnenie Judo
vej •tlradf.cle v hud.obnej ,tMofr:be ná·šho 
socl1aoJist1ckého v~aja. Bolo logocké, že 
.autor týc<hoto skoladlab narp!sal hudbu pre 
pr.vý ·program Slovens.kého Yudového 
umeleckéno kolekt!'V'u, symfon.l.ciké tr.ans
poz!cle !udiOvet hudobnej .nrad1,c1e v Tan
coch z Pohronia, v Tal1JCO!Cih z Geme
ra a v ipOCatných d'a.lš!ch k!amporz!ciá.ch 
pre fud·ové umelaoké súbory. 

V nepooled!nom rade •PimChOid! sporne· 
ntíť novú kvaUtu v tvo.11be ná•l1od.ného 
umeloa AleJOBindr<a Moyzesa, kitorú ·repre
zamu te teho su1Veré111111a profeslonálnosť. 
Ako a,bsol.vent pražského kanze!'lv.Bitór.ia 
hudiby a jeho M.BifstroVISkBii školy ru~o!IJ 
spoLu s ostatným! ganer:ačnými vrsnav
n!kimi kl"rté.rlá, ktoré sa dosah·ov•alt v 
predchá'dzruj,úcej sl.ovell!skei hud1be tba 

ojedtnel e. n eto ostaJlii záväzmé i pre n.a
sJ.edu.)'úce skil,adarte?ské generáci e, krtloré 
ako pedagóg po celé polstoročie va.de· 
.!áv•a·l a ·VY·C:hO'Válv!IJ! a.ko ped.a.g6g lll!a bý
val ej Hudobnej a dr a,ma.ttckej éllk.adémll 
pre Slovensko, na brat·!slavsk·om kon
zeiwatór:lu 1 na!pOk·on a·~o profesor kOIIll
paz!cle n.a Vysokej ~kole rnúzi cký·ch ume
nl v BraJtlis'l aJVe. V jaho poňal!! umel ec· 
kéh-o maljSitmvstv•a sa spá1ja•la toohnic·ká 
dokionaJosť so ~relost.uu !udisikou, občian
skou a so spoločenskou z·odpovedn·OS· 
tou stíJčasnéh·o umelca. 

Národný umelec AlBJCBIIlder Moyzes 
mal m~nost stáť p.r i ~rode .p!1ofesl o
ná.Lfiej slovenskej hudobnej k.u~ttíry v 
ši·ršom slova 2lmysle. Stá·! pl1i zr·ode a 
vývine ro.zh l·asovéh•o vysl·el•aJnLa na Slo· 
·verusku, p.rl z·éiJk,l•adanl .konceo:ltnej kulottí· 
ry a nemoZno nespomenúť jeho všestran
né organdlzBIČné zásLuhy pri V7.illi·ku hu
dobno"vydBIVBJte!oskej •či.fllnost•l, nem~·o 
.nemysltet na jeho •účast v prAci rôznych 
hudobných 1.nšUtúcil. Jeho pr!il'omnosť 
bola vý.11amá v 111ašej hudobn·at kuJ,t.ú;re 
vo vyše 50-ročnej všest•l1arune.j Blktiv:~e. 
ktorá sa nart:IWalo z.a,pfsal a do dej!n ako 
žiV'otná ces!Ja p.r.iakapnf·kia a zak.ladate· 
ra. Na•§a spoločnooť vysoko oceniJ.a jeho 
vetké záJS'Iuhy o sJ.ovenskú kul1túru a 
p.r ávom v ňom y;tdela umeloa sk.utoČIIl.e 
národmého. Jeho prá-ca z•anechala t•rvalé 
h·odnaty, p-re k.toré ostJane ieh·o meno ži· 
vé nOWJ.ako ako jeho I'OZStBih•l·a hudobná 
tvorba. LADISLAV BURLAS 

GllAMOUCBNZIB 
EUGEN SUCHOIV Profil skladatela 
OPUS Stereo 91101451-54 

Ceskosl ovenské hudobné vydav.a.te!s t.vo 
Opus pripMVilo pr i pr!ležwosti mlll1ulo
ročného výmamného živ.otmého jubilea 
národného umelca Eugena Suchoňa re· 
pTezent,a·t!<Vlly prier ez jeh·o tvorbou. Kam
plat š.ty.roch dl hoh•rajl1c.lch platn! obsa· 
hu-je výber z orohestrá.l•net. komomet. in· 
štT.umentálnet, p-iesňovej a zborovej tvor
by majstM a na desiat!ch Utul och do· 
kumentuje teh o skla:date!ský v9'\'.o j. 
Kolekciu daplňa fundov&ná a obsamá štú· 
dia z pera suchoňovského znalca a jed· 
ného z autorov sk.ladaterovej novšej mo· 
nog,rafle - I gora Vaidu. Môžeme len V!re. 
lo sÚl!lla•s1t s jeho slov.ami, že .,Sucbo
ňovo di elo te monumerutáilny epoo o ži· 
vate slovanského !udu, vyjadrenie záž,i ,t 
k ov, ct.toiV, myšLienok a túžob sloven.s.ké· 
ho ná,roda. Je h~boko ná•rodné a m•tema
cionál:ne záll'over'\ - preto má taký vrel ý 
ohlas doma l vo svete." 

KOIIIlrp)et dáv·a možnost poslucháčovi 
sledovať pomerne k•onzek·vent ne vývin 
hudobného myslenia skladatela, jeho 
osci:!Actu medzi reflexlvnosťou a r.ozi · 
hr:anou š!IIIlitltvostou, baladiokou dr·ama· 
tic.kosťou a Vlrúcnym lyr-izmom, ale at 
zjednoteni e !.stého roz.pty:lu v úsil! po 
., jedinote v rozman~o.sti" a jedinečnej 
mono!Hnostl. [Tu sa, samoorejme, pred· 
pOikla!dá :DnaJ.osť V'rchoLných ma.jst·r ových 
di el: oboch Qpler Krútňa,vy a Sva.toJPlu
k,a, ak.o a i 2almu zeme pod.kar,partskej. ) 
Sleduiúc chronalogi•okú k·r i vku uved(}m.U· 
jeme si alko l ogickú nevyh·nutnosť a vý
chodisko Sucho1'1ovu vo!bu k-ompozi,čného 
štýlu a WoT'~vej poe~Lky: bola to nutná 
vo!ba jediného zo zakLadat-eľ·av sl•oven.sk·ef 
ná.i~odnej h.ud·by a hudobnej· moderny. 
Suchoň zároveň PI'inálež! - paraf,rá· 

zujúc I. Krasku - k sk ladateľom .. svi a· 
točným", pretože hovoril a prehovori•] 
z na.j;vnútornejšej potreby. A t-ak svia
točnou sa stá·va aj ohv!Ia doty·ku s teh o 
hudbou. Súbor platn! ju ponúka v pod·a
n! z.as.v!iltených a často dlhomčných i n· 
tenp.retov jeho dle~a. Pri pr!·pr•aJve k olek
cie sa zrepme vynár.a.u otá:zky typu -
ktoré diela za:radH do VÝ'bBI1U, ktorých 
lnter<p·rffio.v osloviť, akú verziu diela po
užiť [ 'klav!or - or.chester l. nah11af dl aJ.a 
nanovo ·aJebo siabnut po sta-ršej nahráv
ke. To všetko boli veci a proolémy do 
diskusie, vý.sledok ktor e·i vábil viacerý
mi var iantmi. Editor sa s na.j~Jäčšou 
prBJvdepodobnasfou r ozhodol pre kom· 
pr omis. l deá·1ne riešenie by v tomrto pr!
pade totiž vždy podlleha·lo istému sub· 
jeklt!vnernu fakto,ru. Muslm e preto Jen 
a.kcBijJtovat sele.ktlvne lľorzhodn.utte v 
pro$ipech Ad astl'a z piesňovej t \llorby 
ma,jstra vo výbornej interpretácii zasl ú
ži·lej umelkyne Magd•alénv Ha j6ssyove j 
za klav!rneho sprievodu Silvie Macu
dzins•kei a'lebo Baladickej suiJty, op. 9 
v zemito rudimentá•Pnom podan! Symfo· 
nického orchesl'ra Cs. rozh lBJSu v Bra
t-islave so zaslúŽiilým umelcom Ondrejom 
Lená•rdom na čel e - namiesto Rapsodic
k ej SUI·ty. 

Ro;vna,ko ako pr i výbere k ompoz!cil, 
a,j pri ln<ter.pretá.cii prlc·hádzal do úvahy 
istý k!úč. Preto sa sl~rh l o - bola t·o 
vretme na.jschodnej§la cest•a - po na
hrálV•kiaoh starš!ch [ počnúc rak10<m 1972 1 
i troc:hu novš!ch [žia!, tiráž neumožňu j e 
bližšie unčente dát nah,rá,vok l, a tak sa 
nám Suchm'l•ovo dielo prihovára v os.ved· 
čene.j podobe i zafixova.nýc.h koncep
ciách. R'ozsa,hom naj·vä·čši priestor te ve
n ov81Ilý k:JavLrnet tvo11be sk ladateľa; Ma· 
lú suitu s passacagliou, op. 3 i r oz
siahly výlber z cyklu sk ladieb pre k la
vf,r Kaleidoskop tlmoč! VEllrvne a so spon· 
tánpym temper.amantom ZBJSlúž!Llá umel 
kyňa Klára Ha;vl!ková. Št}'lľi 
mužské zbo.ry- O horách, op. 8 zaz;nejú 
v anerg1okej i ušf·ach!;l lej kre.sbe Spe
váckeho z•boru slovenských uč1te!ov pod 
veden im zas i. ll'm. Jw11a ja Ha luzLckého. 
I-rnprestvnu SanaJtinu pre husl e a k la· 
v~r. op. ~ kireuje husll•s•t·ka Jela Spi t· 
ková a klavi r ista Marián LaJpšanSJký v 
pev.nejšet a reMnejšet podobe, podobne 
skladbe Poéme macabre pre husl e a kla
vlr, ap. 17 daLI Jindi'lch P·azdera (hus· 
l e l a Cyril Dian ov-sk ý (k lav rr l expr e
srv.nejš! a výr.a.zovo na•Hehavejšl náboj. 
Orchestrálnu tvorbu zastupujú v k ol ekcii 
- okrem spomtnanej Baladicke j suHy -
MetBJmOI'fózy v pastelovo sonó'!'nom, zvu· 
kovo t rblietBIVam, no kreshou jasnom t;va
r-ovB!Il! nár odného umelca LrucNsl alVa Slo
váka so Slovenskoo fllharmónl·ou. Boha· 
tou farebn ou dráždivosťou s ná,dychom 
f.r.Billcúzskeh o es.prltu opl ý;va Symfonická 
fantázia na BACH pr e organ, sláčikov ý 
arahesteo: a bicie nás-tro~ a taký te aj 
jej z-vukový záp'lis Slovenskou fi.lhB.!ľmô
niou na če•le so zasl. um. ĽudovUom 
Raj,terom a sóli&tom zasl. um. Ferdinan
dom KUnoom. Slovenský komorný o.r
ch es.ter s um. ved. nár. um. Bohdanom 
Warchal om s lskir.ou nathral i h!rav(t Se· 
renlldu, op. 5. 
Suchoňovský kompl et te výsledkom 

úspešnej spoLupráce celého tlmu pr a
covnikov Opusu, podie!oajúclch sa na je
h'O pr!piľaiVe a realizáci i. Hoc! Ílľeba po· 
dotkntíf, že 11r e obsiahlosť pro.jektu sa 
musel·o načrieť do aroh!;vnej fonoté.ky 
O!J'usu l Cs. rozh~esu. Ako celok al
bum splň.a nAročné požlad.a.W<y od~bor.nl· 
ka i milo.vn!](a hudby, )ANA LENGOVA 



Zlomky z Budapeštianskych hudobných týždňov 
Tých tfldňov bolo päť (presne od 20. 

septembra do 28. októbra 1984), čo tak· 
mer neumolňuje náhodnému cudzincovi 
absolvovať celf festival. Na druhej itra
ne kumulácia vletkých koncertných po
dujat( do večerných hodin uvolnlla dos· 
tatok času na potulky po meste, dotyky 
s jeho architektúrou (v k'torej ,.matt 
prsty" aj slovensk! murári), pamiatkami, 
galériami i s obyča1ným !ivotom dVItj
mili6novej Budapeiti. 

Festival patri k najvýznamnejilm ma· 
darským hudobným podujatiam; je čle· 
nom Európskej asociácie hudobných fes
tivalov - podobne ako naie Bratislavské 
l1udobné slávnosti. Vzhladom na jeho tr· 
vanie núka sa prirovnanie k abonentné
mu cyklu: akoby koncertná sezóna začl
nala jesenným medzinárodným cyklom. 
Porovnanie však pokrivkáva, pretole roz· 
11ah jo len vonkajilm at·ribdtom festiva
lu, jeho vnútorné znaky určuje drama
turgia, odlišná od bežnej sezóny, da
lej niektoré programové akcenty (výro
čia, Rok českej hudby, Dni bulharskej 
kultúry ... ) a najmä prehliadka HUDBA 
NASICH CIAS, ktorá sa odohrala upro
stred festivalu v dňoch 1.-10. októbra 
1984. Ťažisko BUDAPESTIANSKYCH HU
DOBNfCH TfZDŇOV (ďalej BHT) vlast
ne tvorili najsúčasnejšie kompozlcie ma· 
!farských a európskych skladatelov, spo· 
lu štrnásť domácich a jedenásť zahra
ničných autorov, ktorým tu uviedli tak
mer tridsať skladieb. Podla programu 
odzneli diela W. Lutoslawského, E. Co· 
wieho, Gillesa Sweynea, K. Pendereeké· 
ho, B. Brittena, J. Cagea, Steve Reicha, 
K. Stockhausena, Dorochinova, Gabičiva· 
dzcho, H. Wagnera, D. Sostakoviča a G. 
Ligetiho. Z . domácich autorov sa pred
s tavili E. Petrovics. A. SziHlosy, S. Bala~
sa, Zs. Durk6, M. Csemiczký a mnohl 
ďalši. Centrom pozornosti okrem domá
cej tvorby boli pochopitelne také sklad
by, ako napr . Stockhausenov Harlekýn 
(autor si ho a j sám uvádzal), no pre
dovšetkým 3. symfónia W. Lutoslawské
ho, dielo, ktoré vznikalo v rozpäU tak
mer desiatich r okov a patri medzi naj -

väčiie symlollické opusy sklada tela (pre
miéra bola v roku 1983 v Chicagu, pol
skA premitíra v lete tohto roku v Sopo
téch). 

Rok českej hudby li uporiadatelia 
pripomenuli koncertom Ceskej filharmó
nie, ktorý odznel aj na BHS (·Martind, 
Dvofék, Jadček), dalej tu ha.ťovali 
SKO, Ars trio a duo Sak - Hála. Z dal
lieh .zahranll!ných ha.tl spomeniem di
rigentov A. Dmltrijeva, V. Fedosejeva, A. 
Hosea, .zo sólistov J. P. Rampala, klavi
ristu A. Gavrilova, huslistu K. Jakowi
c.za • • • Na symfonických a komorných 
koncertoch Budapelť privltala o. 1. Le· 
nlngradskt filharmóniu, Cameratu Am
sterdam, The BBC Singers, Gro~pe Pho
némlque et Vocal de Bruxelles . . . Po 
malej binlancil yychá·d.za najavo prekva
pujdcl fakt. V obluti interpretai!nej bo
ll na Budapeltlanskych hudobných tfi
dňoch .zastdpeni v drvivej vličilne do
máci umelci - sólisti, komomé dbory 
i orchestre. V ,porovnani s BHT Brati
slavské hudobné slbnosti, konaj4ce sa 
tlel v jesennom obdobi, matt predsa len 
bohatlie medzinárodné inter.preta~ué ob
sadenie. lú je aj koncer.tná prevádzka. 
Nál festival ju rieli chronologickou ná
slednosťou 2-3 akcii v . priebehu dňa a 
večera, na BHT sa koncerty kumulnl6 
do 2-3 podujati súčasne. Tak sa festi
valové publikum dostáva do ťalkej si
tuácie rozhodovania pre niek·torf l! kon· 
eertov. Konečaf výber je- samosrejme 
- subjektlvuy a nemusi sa vidy kryť 
s významom, kvalitou, i!i reprezentatlv· 
nost'ou daného programu. 

Mala som molnosť aledovať posled
ný týldeň budapeltianskeho festivalu. 
Hned prvý večer bol viac ako llávnoat
ný. Spolol!nosť Ferenca Liszta udelovala 
ceny v medzinárodnej s1iťali g·ramof6no· 
v ý ch nahrávok diel F. Ll nt a. Drlitelml 
cien sa stali: Cy.prien Katsaris, Jand6 Je· 
no, Jorge Bolt - v kategórii klavlruych 
transkripcii; Státny symfonický orches
ter s Jánusom Ferencsikom a Philadelph
ský symfonický orchester s Riccardom 

Mutim - v kategórii orchestrálnych na
hrbek. Na koncerte, ktorý nasledoval, 
nebolo ani stopy po oká41alostl, akt by 
slávnostnosť chvlle bola .zniesla. Výber 
komorných l sólových diel F. Liszta sa 
riadil tslllm zosta'Vlť putrt paletu ná· 
strojového obsadenia - klavlr, spev, or
gan, duo husle - klavlr. Cerstvo odme
nený klavirista JenU Jand6 sa predsta· 
vil v rámci ďallieho koncertu v Lis.zto
vom Dance Macabre ako technicky bez
problémový klavirista, s velkfm .zmys
lom pre záludnosti Us.ztovskej interwe
tácie. Za dirigentským pul.zom stál Zol· 
táu Pesk6, Madar, ktorf pBsobl v Bolog
ni, Benátkach a v ostatnom čaH vedie 
symfonickf orchester RAJ v Miláne. Pes
kô sa doslova .zaskvel v poslednej l!aati 
Brahmsovej l. symfóllie. V naaledujtcicb 
koncertoch domiaovali klasicki! sonáto
vé diela pre klavlr. TAto dramaturgia 
umol·nlla porovnať dva odlilné prlstu
PY k interpretovaniu klasickfch sonit. 
Klavirista Kálmáu Dráfi (hral v akus
ticky menej vyhovuj6cej sále) sa preja
vil ako vfra.znf lyrtk, ktorý prevahu citu 
tlmočil cez romntické výrazivo ( Ha·ydn, 
Mozart, Beethoven). U nú dobre mámy 
De.zsU Ránki bral Beethovenova Sonáty 
Fis dur, op. 78 a Es dur, o.p. 31, i!. 3 
a Schubertova Sonit·u a mol, op. 42. Ob
divovali sme schopnosť dokonalého tl
mlri!eJ!la obsahu sonát. Sugestlvnosť .RAu
kiho podania bola ta•k velká, le v jeho 
prlpade by bol molno obstál aj ten ro
mantickejll prfstup k BeethoveĎovl. Na
opak, aj v Schubertovef rozsiahlej, te
mer 40-mindtovej sou6te, akoby nadvia
zal na Unia, ktor:t ·nal!rtol v Beethove
novl. Rovnako velkf zálitok poskytol 
aj koncert f·rancúskeho flantl.tn Jeana 
Pierra Ra~pala ( Zsuzsa Pertisová, čem
balo). lntei'\Jiretoval barokové sonáty pre 
flauta a l!embalo s dokonalosťou, ktort 
ťalko oplsať. Podobne ná jeho orches
trálnom . koncerte (s Komorným orches
trom F. Liszta) sme počnll výkon, ktorý 
bol dBstojnfm .zavflenlm umeleckých hu
dobných týldňov v Budapelti. 

MELANIA PUSKASOVA 

Výkvet severských talentov defiloval v Nórsku trinástich mladých tn!;trumentalistov a 
spevdkov v Oslo sa vyznačovalo vysokou 
úrovifou a ndročnou umeleckou konkuren
ciou. Bolo tu zaujtmavé at porovnanie 
rôznych !;tudljných prtstupov a pedago
gických !;kôl. 

Každé d11a rok y v pozdne; jeseni uspo
radúva Rada seversk ých hudobných aka
démil významné a podnetné podujatie: 
BI ENALE MLADYCH SEVERSKYCH S6-
US2'0V. J'áto prehliadka vybraných ta
lentov piat ich severských kra j i n - Dán
ska, Nórska, Svédska, Ftnska a Islan-. 
du - patr! k napäto očakdvaným hu
dobným udal ostiam, k torých obdobu by 
sme fažko ni ekde inde hľadali . Ukazu
je pred medzlndrodnou verejnosťou a od
/Jarnými k ruhmi súčasný stav a rast hu
dobného diania nár odov európsk eho Se
veru, ktoré súper ia o svoj podiel vo sve
lOtJe j umelecke j aréne. 

Biendl e ml adých severských sólistov 
nie je naše j hudobne; verejnosti úplne 
nezndmym po jmom. s jeho výsledkami 
sme sa mohli už niekoľkokrát stretnút 
v rómci na!;ich medzi národných festiva
l ov v Prahe, Bratislave, Brne a Gottwal
dove, kde takmer po k aždý raz vystu
puje niektorý z mladých vybraných só
listov - i n!;trumentali stov alebo spevd
kov . Ttito akcia sa k onala po prvýkrt11 
v K odani. Po dvoch rokoch sa mlad! 
sólist i zi!;li v Stokholme . Po ďal§om 
stretnutí v nórsk om hlavnom meste ôslo 
bude Biendl e pokračoval', e!;t e v Helsín -

kdch a v Reykjavlku. Teho prvoradou 
úlohou je vybrat v priebehu dvoch rolCov 
najschopnej!;le mladé talenty zo sever
ských vysokých hudobných !;kôl pre me
dzindrodný koncertný a operng žtvot, 
dat Im niekoľko pr!le'litostt verejne vy
stúpiť s rôznorodým repertodrom, zozná
miť s nimi prostredntctvom rozhlasu a 
telev!zie !;iroké kruhy poslucháčov, kri
tiku a hudobných odborntkov, a tým 
otvoriť perspektívnym sólistom cesty k 
širokému zahraničnému uplatneniu. Ok
rem pedagogtc.kých aspektov sa sledu
je umelecký prtstup k určitému reper
todru, spôsob Interpretačného prejavu a 
celkovd osobnost mladých kandidátov. 
Prehliadka je nesúta'lnd. Mladých i nter
pretov hodnotia pri vzdjomných konzul
tdciách odborn!ci, pedagógovia a účin
kujúci. Týmto stretnutiam nechýba atmo
sféra ctižiadostivosti a napätia, ktoré sa 
v!;ak uberajtí iným smerom ne'l púhou 
tú'lbou ztskat nejakú trofej alebo mo
mentdlne vyniknúť. Majú akýsi solld
nef!;! rdz. Sledujú okrem iného hodno
tenie celkove; osobnosti dorastafúceho 
umelca. Kritériá tetto prehliadky sa v 
uplynulých ročn!koch značne vyprof ilo
vall, tak'le tohtoročné týždenné deftM 

Na Biendle sa nezabudlo ani na pro
pagáciu skladieb súčasných severských 
autorov, ktoré mus! mat každý mladý 
umelec v svojom repertoári. Rovnak o po
teSllo aj to, 'le rad z nich sleduje i na
!;u hudobnú sféru a zaradili do svojho 
repertodru diela fanáčka, Dvoŕdka a nie
ktorých star!;tch autorov. Severskl só
listi prejavovali vrelý zdufem o na!;u sú
časnú tvorbu, ktorú by sme mali lep!;ie 
propagovať . . V rdmct prehliadky · sa 
uviedla parddnym čtslom - Koncertom 
pre hoboj a orchester od Bohuslava Mar
tinú - 25-ročnd Svédka Helen f ahre
novd, ktord predniesla svoj part ozaj 
majstrovsky. 

Výchova k omplexnej kultúrnet osob
nosti bola u týchto nastupujúcich kon
certných umelcov zfavne vidttelnd. Vč1č
Šina z nich ukdzala, že nielen dobre 
ovldda svoj odbor, ale k t omu e!;te ply
nule hovor! najmeneJ dvoma svetovými 
jazykmi. SvoJu životnú drdhu st budujú 
mlad! umelci velmi cielavedome. 

}ItH VITULA 

Varšavská jeseň '84 
Toh<tw-očn~ medzlná'l'odn9 festw al si1ÔIII!Illaj hooby Va·l'ŠaVISiká je

seň sa k00118'1 už po 27-krát; na prog.r ame booo 25 ~oncertov a 5 sprle
<V.odných poduja.t!. Zam.elo 104 Slktladtab, z tolh·o 35 polsk9ch a 69 
zBJhlľ!1!11·~čmý·oh a'Ultorov. S.VatOVIÚ. premiéru malo 13 ,poliSikýdl a 2 za
hra·n·i!Čné diela: Oregon F·MnCIÚ2lll Cl<aJuda Lefa'bV'ľ'8 a COOJCel'lt avec 
pl·usleul1S ln~tr.uments No. 4 PBIUI-Helnza Dlltltrlc.ha. 

Vysoká úroveň fest<l<va'iu zá~ONeň d:akiumenlliOVi!!la, že sa worLvé 
záujmy skl-adatelov v .sútasnooM ubera}l1 1.n9.m smel"'Olll alko v 6Q,t yoh 
a 70-.tyC'h rokoch, kedy natmll ZJVUikové e~per1mentálto1'1SitVo p.rltah:o
val.o .na seba pozonnost. Dnes sa ltenrt!o t}'lp nováltonstJV.a obmedzil 
v podst<li~e na niekollko pokusov v oblasti muLtlrmaHá1nych p.red· 
staven1 ·a - cei!Jrom Iným SIPôsobom a na line! 11rovn1 - na kompu
tero1VI1 hudbu. 

Z lruter.pretov, Im:orť na fastLWlle vystťlplll l , spamenlame ~ 
l•otyšského klav-ll"is'l>u IV8ill<li Mon~ghattliho, a•merlckéoho saxOifon.lsru 
Da;v1da A. P~t'lliCha, z dOIIIlá.olch ume~cov .spavá1kov Olgu SZwa,jglerovú, 
Plot·11a Kusiewlcza, výlbw-nl1 čembalistk.u Eltblet.u Chojnackú (n:a 
·abr. J. zo sú•borov Polský kamorn9 orchester pod vedan1rm jerrLy .Mak
s y,ml.uka. Junge Deutsche Pih11hermon1e pod tai<ltoVliroU He!JnZa HoLll· 
gera. KomOMý orchester lotyiŠSkej fHih~·mnónle z Rigy ... 

Co sa týka t'Vorivý·Oh •Pr1nosov a počdnov, bol'O ich r~hodne dosť, 
predsa sa v·šak alrosi vy.n~lii'ala III. sy.mfôn1'8 Wift'olda L!Úoslawské
ho. kitCID11 mOOmio považovať za dOOillini!Irtu a :lla na.jvýznaannejšle u1Ve
dené dielo na V.ar§av.skE:~l jesen1 '84. K'(JIIlpozťclia sa dá prl!l'O!VIla.t 
k monol<ltu s dOik.on,ale .vyvál!ený<ml Pl'O!Pcmclam1 a subtť'Lnou far.ebil'OS· · 
~ou. SBJmozrejme. odzneli 1111 celý rad d18llšloh zaujlm81Výloh skladieb, 
k n tm pfiltrilo ná.ročné l efekttné Marceaux Iy.I'iq.ueiS N. Oa~Stligl1ootho, 
f~l'r ebne sugesti'vne Ll rl-tomo degli snov·~denlia L. Berla, z polSikých 
autQrav t·reba uvl•tat náshliP mladej generácie, n'&pil'H<ilOid Re..fala Au
gusty;na s j.eho Atlantis ll a'labo And·rze•a Kmza:nowSiké'ho a jeho Coo
c ertOL 

V·a;l'l§aw ká jeseň '84 sa s tlala - .pod!obnie ~o v predaháJd2laJ~úclclt 
ll'oko.c·h - miestom •kOJl!f.rollltá•cle h:udobn~h !.del i stretmu.ttm hu
d·dbnfk·ov z celéh'O sveta, záraveň spl'nHa aj fum<ct.u IV9.bomého Infor
mátora o súčasných kOOilipaz!iČI!lý<ch pľiúdloch a smer.ov!l!11~·ach. 

KRYZSTOF BACULEWSKI, Inlterpress 

Na Medzinárodnej sflťali dirigentov 
Herberta von Karajana v Západnom Ber
Une udelila porota l. cenu Ricovi Sacca· 
nlmu .z USA, 2. cenu .zlskal Gostares Rin· 
kevcins .zo ZSSR a ako treti sa umiest· 
all ll D.zinvin Kim .zo Severnej Kórey. 

Amerlckf dirigent macfarského pBvo· 
du Eugilne Ormandy sl pripomeDul ll. 
novembra t. r, 85. narodeniny. Spol!la·tka 
p6sobll ako huslista (!lak JenU Hnbaya), 
v 20-tych rokoch sa jeho pozornosť ob
rátila k dirigovaniu. Stal sa nástupcom 
Leopolda Stok{)wského vo Philadelph
skom symfonickom orchestri (1938-
1980) a u.zn4van:fm dirigentom vlestran
ného .zamerania. S dspechom dirigoval 
tak diela klalicl:r.mu, roman.ti.zmu, ako a.j 
20. storol!ia. 

Na 3&. medzinárodneJ dťali klaviris· 
tov Feruccia Busoniho v Bolzane si pr· 
vé tri .miesta vybojovali Uto mladi umel· 
ci: Louis Lortie z Kanady (1. cena), Ma
thias Flebberger .z Raktska ( 2. cena) a 
Bernd Glemser .z NSR (3. cena). 

Známeho predstavitela modernej pÓl· 
akej skladatelskej lkoly Krys.ztofa Pen· 
dereekého, dnes ul 51·r0i!ného sklada· 
tela, vyznamenali l!estným doktorátom 
Georgetown University, Washington. 

Chicago Lyric Opera dosiahla v toh· 
torofnej sezóne nový .ná·vltevnlcky re· 
kord. Ul tfldeň pred otvorenlm sezóny 
21. septembra 11184 bola sála s kapaci
tou 3550 miut na BB-percent vypredan6. 
Sezónu otvorili naltudovanlm opery P. l. 
Ca}kovského Eugen Onegln v ruskom ori. 
gináli. V medzi·národnom s61istickom ob· 
sadenl sa zaskveli Mirella Freniová, 
Wolfgang Brendel, Nikolaj Gjaurov a nál 
Peter Dvorský (Lenský), ktorý doatal po
nuku srpievaf 6lohu Pinkertona v bndt
cef sezóne. Hudobne operu ualtudoval 
Bruno Bartole«i, kostýmy a scénu na· 
vrhol Pier Lulxi Samari.tani. Tohtoročn6 
sezóna ch.icagského operni!ho domu po
člta s týmto dalilm repertoárom: Strans
sovou Arabellou a Zenou bez tieňa, Mo· 
zartovým Onosom zo Serailu, Verdiho 
Ernanml, Blzetovou Carmen a Rossiniho 
Barblerom IO Sevily. 

V Divadle opery a baletu v Odese u· 
viedli po prvý raz v ZSSR premii!ru in
scenácie opery-baletu "Vtj" ukrajinské
ho skladatela V. Gubarenka. Libreto na 
motlyy rovnomennej predlohy N. V. Go· 
gora napfsali M. Cerkalinová a L. MI
chajlov. Autori i divadlo naltudovall in· ~ 
scenáciu pri prllelitosti 175. výrol!ia na· 
rodenla velkého ruského spiso.vatela. 

Na 40. medzinárodnej hudobnej s1íťali 
v Zeneve udelili tieto ceny: v kategórii 
dirigovania zlskal 1. cenu Gr.zegor.z No· 
wak (PĽR), 2. · cenu Neal GUtleman 
(USA), 3. cenu Ma·rc Tardue (USA) ; v 
ka•teg6rii klaviristov l. cenu neudelili, 
2. cenu si vybojoval Dideyo Harada (Ja
ponsko), 3. cenu ex aequo André Boal
nai.n (Bra.zllla) a Daniel Gor.thler 
(Izrael). 

Známeho sdčasdho skladatela Gyiir
gya Ligetiho vyznamenali Cenou Bélu 
Bartóka a Ditty Pásztoryovej v Budapel· 
ti. Ocenenie dostal spolu s dalllmi ma
d'arskfmi skladatelmi GyUrgyom Kurtá· 
gom a Lajosom Bárdosom. Ligeti sa stal 
o. i. čestným ~Jenom American Academy 
a Institute of Arts and Let·ters. 

Po 25 rokoch nahral Herbert von Ka
rajan opäť Straussovho Gavaliera s ru· 
lou. Prvá nahrávka z roku 1959 pat
rila xramof6novej spoločnosti E·MI a Ka
rajan ju nahral s Londýnskym fllha·rmo
nlckým orchestrom, Londýnskym filhar
monickým .zborom a sólistami Elisabeth 
Schwarz.kopfovou, Christou Ludwigovou, 
Terasou Stlchovou,RandaliOIVou, Nicolaha 
Geddom a cfalllmi. Novi nahrá.vku rea
lizoval pre flrm·u Deutsche Grammo.phon, 
dčinkujt Viedenskl filharmonici, Kon
certné zdrnlenle .zboru viedenskej Stát
nej opery a sólisti Anna Tomova-Sinto
wa, Agnes Baltsová, Janet Perryovll, Kurt 
Moll a i. Obe nahrávky maj6 vynlkajt
cu kvalitu, no ako plie kritika, hifi-fa
n6.ilkovla pred.za len radiel siahnu po 
novlet a pravf muzikanti po prvej Ka· 
rajanovej verzii tejto opery. 

Kiri Te Kanawa spieva titulnú tloha 
Puceilliho Tosky v novej produkcii gra· 
mofónovei nahri'V·ky spolol!nosti Decca. 
Dirigentom je Si·r George Solti, hlavn' 
1ilohy dalet spievajt Giacomo AragaU 
(Cavaradoai) a Leo Nucci (Scarpia) . 

Tohto roku sl prlpomen·nll v Drálcfa
nocb i:aujlmavé vfrDeie: 130 rokov inten.
zlvneho pestovania komornej hudby l!len· 
mi drildanskej Stttnei kapely ( Staats· 
kapelle). Tito podnetná tradlcia vznikla 
v s6vislosti so .zalolenlm Spolku hudob
nlkov v Drildanoch (Tonkllnstler-Ve
relu) v 19. storo!! l. Dnes jej vfsledky 
st viac ako obdivuhodné. V novet se
zóne bude viesť vei!ery komornej hudby 
Joachim Ulbricht a od Jesene 1985 s pre
sldlenlm Státnej kapely do novootvore· 
nej Semperovej opery al prostredie koa
certov .ziska na prft'alliva.ti. 



30 rokov SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO FONDU 

Riaditel SHF A. Stuika pri slávnostnom prejavo na schôdzi k 30. výročiu SHF. 
Sn!m:ka: R. Polák 

K tlridsaťročnicl Sl!}Venského hudobného fondu stTet'll sa !ll'a sl áv-nostnej schôdozi 
v Domove slovem;k~ch skladatelov v Dolnej Krupej ter.ajšl 1 rbýv.all pracovnlci SHF, 
zásttupcovla Výboru SHF, ~väzu slovenských skladaterov a s,poločeruských orgaru
zácil. Riadtter SHF Alojz Stuška v slávno&tnom prejave rekap~tuloval tri desaťrroči a 
·castv Slovenského hudobného fondu, ana-lyzoval sťlčasný !Sitav l dosl·ah<nuté výsledky 
v jednotlivých sférach fondovej činnosti a vyzdvihol :.>Jnaôný kultúrno-spoločenský 
v ý:M!am .te jto Lnšt i túci e. Prltomný.ch pozc!Toa.vil :predseda VýbO!'u SHF zaslúžilý ume
l ec Pavol Bagin, pozd:r.8JV.né listy ju:biJ.antov:i zaslali 1111ad·niadené štáitne a polliUc.ké 
rO!'gány a spoločen•ské organizá'Cie a osobné rpozdl!1liJVné rb~stty národmi umelci Eugen 
Suchoii a Jám Cikker. Osem p!1aOOV:Il~k•ov SHF pravz&lo ·derkréty o udelen! tt.tul-ov 
Zas lúžilý pracovnlk Sl!F a Vzarn~ •pt•acO!Vlllk SHF ; za dlhoroônú ,ak11vn•u •spoluprácu 
s o Slov·e.nským hudobným fondom boli udelené .viaceré čes1tné uzm.anta . .Na zálver 
sl á.vnostnej schôdze ~t1pend 1stky SHF Si•lvl·a Vd-rágová, Jana Valášková a Mátri_ll Eliá
šov á vystúpil-! s prog-ramom z pi e.siiovej WOl'by L. Holoubka, O. K•ardoša a M. Schnei
di·a-Tnnavsk ého. -zm-

K om orné koncerty MD KO v Bratislave 
Celovečerným r ecLtálom v rámci cyk

l u komorných p odufatl b11at i.Sllavského 
MDKO predstavil sa 6. novemb.rra 1984 
rv Zr kadlovej sieni Prl maclálneh·o p&lá
ca sólista Moskov ske j obl as.bnej fllh·8.!rmó
lfl ie Jurij Rozum, laurel!Jt a vltaz medzi
lllá rodn~ch k Lav!Mych sútažl v S.pa.nlel
sku. 

Vy.n ik a jú ce ovládanie nás;trroja a kJa
v iL·Jstlcké v~dela nte prezentovaJ R-ozum 
n-a štyroch cykl lck~ch skladbách, pričom 
kaMá reprezentovala odlišnú šotýJ-ov.ú ob
last Dokázal vystihnúť toh charakteris
rt lcké čr.ty a p.ootupne odhaľova l jednot
·livé paoomenre sv-ojho majstTovstva. 
,Zvyk li sme si už, že preds:tavlitelia so
vietske j kla•vlrne j školy ovláda jú boha
tý arzenál k l avl ristl ckej techniky. Hos
ťujúci sóli&ta však vysoko predtil ·vy
llli ka i ú cl priemer , k torým sa vy~načuje 

hra jeho k na jan ov. Nez.lyhávajúc! f<on d 
fasci nujúceho technického zázemia umož
i íoval mu srava ť účLnné ab~úky, k t-o
rých napätie, narastanie, č l uvolňov-anie 
dynamick ého pr i ebehu bol o plynulé, 
hladké a dokan!a losť·ou svOi jho hudobné
ho to~u sugesUv.ne. Rozum je -a j maj
stL'Om v tNorenl a vedernl k arutHény. Uve
dom lll sme sl •to už v Sonáte C dur, 
K. z. 330 W. A. Mozarta, kde z·au ja.I prle
zr.ačnou s,pevnostou, 'krehkosťou, dych om 
el egancie a dokonal e pavný.m udržla
vrunl m t empa. Nemo2lno v,š·ak povedať, 
že by all-da hral mebrano.mic·ky srt1ro·jo
vo, ak•adem!oky. jeho Mozar·t žll, spie
val, a ak notový zá.pLs predpisoVIBl ctra
martick e,jšte polohy - boli snád zasne
n ejši e. med!.ta·tl v·nejšie !napr. v Andan
te c8Jltablle ). 

POČ'Ul som už niek·OlikokTált sláivne Va
riácie na Paganiniho tému, op. 35 J. 
Brahmsa. Môžem všoak skonštatovať, že 
Rozumovo podanie pred.st!hl-o všetky do
tter.a,jšle. S neomyLnou Istotou, v-o fascl
illJIIJjúcom tempe a s omNJ.čuj úcou rozhod-
111 os ťou zdoiltv.al teohnloké úskalia - čl 
už sk oky, gllssandá v dv,ojhlmatoch, pri
t om však nLk.dy neprestal byť tvorivým 
·hudobnlkom nezlyhá.V'BJtúceho elá.'lllu, mi
mor iadnej Iyzlok.e j a psyc.hiokej výdirž-e 
1 bOiter;pret·oval ohldJv,a cykly vaJr iá.cll ). 

Ak v Br,ahmsovl •dom ľnovala exhlbl· 
c la vir.tuozHy v t-om Jlla,j!epšom slova 
zmysle, v Ovčinnikovom Prelúdlu a fúge 
k t echn ioke j per fekcil pr l.s.MpUlo aj po
hrávanie st so zvukovo-fareb.nou pale
tou pr iam tmpresl anLstlckéhJo oh arllik<teliU, 
ale a j s dJI'IIllVO vlfl1tuózmymi poloham1l:iSZ· 
t ovského razenia. Plnosýtu ZlVillčrnosť or
chestrálnej lnteniZbty pri neoohabujúcom 
budovani šl 11okýoh rplôch preukámal ume
lec 1 v záverečnej Sonáte č. 6 A dur 
S. Prokofieva. Ro.zumov výkon i .tworlvá 
kreaHvita sú hodny natväčšloh majstrov, 
ku ktor~m sl dovo fujeme mladéh·o kla
viristu pri radiť. 

Na ďalšom k oncer:te vystúpil v Zr.kad· 
rl ovej sieni P.rl.macládlneho palái:a v Br.a-

~ ONKURZ 

tislave 113. novembra 1984) azda n a j
úspešneišl českaslovensk9 účastrnlk me
dziná.rodných súťaž!, laureá t súťaže v 
Bol1:·ane, popredn9 klavkls~a ·a sólista 
Ceskej .filh&nmón le Ivan Klánský. Dra
maturgiu celého vy-stúpenila z.amEIDal n a 
jediného a,u~ora - Fryderyka Chopina. 
Počas ca!ého večera sme sl uvedo

movali Klárnsk eho jedinečlný, spofahlivý 
techn!ICký f'()n.d. Dos-1-ov·a hr8JV,o prek•on á
va:l chúlostivé miesta, techl!l loky expo
mwané úsek y nebol1 mu •prekA~kou Jlrl 
budovani ceLkovej plochy, k;tocá mala 
súvisl é llnle. Odlišne sa p re javlil v kon
cepcii vzta·h medzt' detal l nm a celJ<om. 
Klánskeho tvori vý zreter 1n.klinoval k 
vef.ko rysejšlm, detailne men B!f prepraco
vaným výstavbám. Az.da tento momen t 
nanucova l a - v por ovnani s Rozumom 
- o niečo men šia schopnost pevnosti 
p r.stov, takže :tón v pasážach nebol až 
taký zvonlv9. skôr pastel ovejšie zamato
vý. No prárve ter>to druh fa 11by zname
nMe korešpondov.al so štýl om vefkéh o 
pofského autora. Odl1~9 bol aj Klán
sk e.ho spôsob tvor enia karutilény. Klavfr 
mu spieval ni el en v lyrických úsekoch. 
ale pr.užn-osf a plnstlckrost char!llkoteriZ'()
vall aj Vlir.tuózne flgur~ci e. Jeho Chopin 
bol v9sl ed:kom prejavu n ana j·výš z8JIIn
ga.žovanej osobnosti s vysokoo hud-obnou 
1ntel1genciou a boh•a-tou f8J111táz-!.ou. v 
strednom dlalri úvod·ného Nocturna ne
váh al nasD911t vášn!ivo vznušen~ i vo vor
be zvukového š8itu pomeme exponova
ný plno.kJr.vn~ v9•ra z. AsymeVl'ická stav
ba Balady f mol, op. 52 zaujal-a dovoon.a 
pOS'tojmi : liiJJtenrz!VtOou emocionalitoo a 
·loglc·kou nadvl!znostou jedn'OJt.l'iv9oh úse
kov. Hoc! bola osobiltá, vyzmela pr i-ro
dzene a presvedčLvo. 

P.nvú polovicu Kláonskeho pl'og ramu u
za.twol'ilo Andante &pianato a Velká bri
lantná pelonéza Es dur, op. 22, ·V kto
rej sa klaw-i•r !Sita llleneoha•l unášať vir
t uóznou f &k•búrou t-anca naooJ.ko, a:by ju 
v hlerrar-ohil parometr.ov dostJal na po
prediné miesto. Neustále u~Hov.a l - čo 
sa mu ra j ctra,rno - najm!! o Jto, ·aJby a,j 
vyJ.ožene hravúr11ne lilguriLcle VYIS}plaval. 
Podobné ~endencle chra<NlJkltel\lzo;val l aj 
tr1o a rep;r!z.u p11véh-o dieLu v zävere 
Nocturna c mol, op. 48. Okftá,v·ové .pasá
že boli v jeho tntel'pr-etá:ci! iha a:kým
S'i zvuk·ovým p~adlm, prLčoon domilllova
lo spevné veden.te hl•aV'nef témy. Tri ma
zurky z opusu 50 ( C dur, As dur, cis 
mol) <Odh:a,lblit zas 1poslucháčov1 majst·ra 
minda.(!ú!mej st!W,by, v pr[pa·de MacZUJrcky 
els mol a1 i deálneho polyfonÍikla, k.torý 
každému hlasu •dokázal v~hačlf &Vojský 
život a plastiokost. 
Záverečná Sonáta b mol, op. 35 vy:t;vo

ri l-a pr:testor. kde .sa K-lánsky zaskvel ako 
sk.vel ý Inžinier monumentálrne lmenutých 
oblúkov. sugesttlvny.ch ~radáoll i suve
rénnej lteohn:tky, kltorá omráčHI8 na.jmä 
búrlliv9m vlne.ntm unLson.ového finá le. 

VLADIMIR CIZIK 

Riaditel Slovenskej filharmónie v: Bratislave vypisuje konkurz do orchestra SF 
na miesto 

1. fagotlstu. 
Kon1kurz sa kon6 dňa 19. 12. 1984 .o 12,00 b !V konce11tnot sieni SF, Bratislava, Re

duta. Palackébo 2. Podmienkou piijatia je absolutórium !konzervatória alebo rvyso
k ej lkoly, vekové bra:nica je 35 rokov. Prihláiky ao llrvatoplsom zai.llte na kádr. 
a personAl ne odd. SF. Podmienky konkunnet hry ozn6mime prlbl6seným uchá· 
dzačom plsomne. 

KONCERTY SF PRE ZÁVODY 
16. a 17. X. 1984. W. A. Mozart: Koncert 
pre husle a orchuter G dur, K. z. 218; 
L. v. Beethoven: Symfóni a č. 9, d mol, 
op. 125. Slovenská filharmónia. Sloven
ský filharmonickf zbor. Dirigent: Ľudo
vit Rajter. Zbormajster: Stefan Klimo. 
Sólisti : Ion Volcu, husle (RSRJ ; Mária 
Temealov6-Tóthová, soprb (MĽR); Vlk· 
tória Stracenská, meszoaopr6n; Andrej 
Kucharský, tenor; Peter Mlkul6i, ba&. 

o,trváracl k oncert tui:JLlejrn~ho 25. i'dČ· 
nlk'!L cyk·l·U kroncer.tov pre zá:vody bol 
zárovei'l l otv.orenf.m vlastlnej koncertnej 
sezóny Sl.()VOOskej fiLhaMilónte. Pod vede
nim zas!. um. dr. Ľ. Ra.teoo zaznel je
den z neSipočetmých d·!"amBJturglcký-c.h va
rlant()V čisto iklaslcké.ho VJled81lrSké·ho re
pertoáTu - ·čo je §t9lravá obbasf stojaca 
v cerubre di'l"igootov:ho zäu jmu už mnoho 
rokov. Rumunsk9 ·husfov9 v·l·rtuóz l. Vol
eu akoby p.redWl emo fes.tll\l'alové ovzdu
šie BHS, rk.'toré sk,ančJ.Il len pár ,dnf pred 
jeho vystllpenlm. P-redV'ledol Maz.arto.v 
Kancent s udivu)úoou, hoci Jtrochu me
pokoju(úcou presvecltLvosfou. V111lesol do 
koncepcie a kúsi ty.plokú r-ománsku uv.or
nenasf a čas!, čo nespráv.ne rmyrklneme 
k ategorric,ky hodnotlf arko ned.ostatn.k 
hráčskej sebadlsclpliny. Af keď hra 
J.ooo Volou mohla niekde podrá~diť v 
prvom rode sl uch a potom l estetické 
cl'terule ur:čLtého druhu ,pubH·ka, f,ark,tom 
zostá.v-a pla;tnosť a fascinujúca a·Uit-o!'Lta
tlvnosť celkového .poi\atta. Niet dôvo
du mylne sa domnievať, že by prednes 
sól-Istu neobsah-ova-l vl·ast'llostl 1echn1c· 
ky l vý11azovo vyspelej hr y, umne vyb.u
dov.anej h ler.archle Lnter.pretačných prv· 
kov, tvoriacich :Dmysluplný myšlienkov9 
cela k. Ion Vo lou zanechal napr:ie.k to
mu dva dtamet•rálne odMšné dojmy po 
svo jom koncerte - určitú vl·a~asť po 
Mozantovl a okamžité precLtlllutie a ap
lauz po prldavk u, prLam nabitom dov,te
dy zadr~lavanou energiou. A predsa sa 
prejalolil v oboch prlpadoch ako výnimoč 

ná hlbterpretačná osobnos( h·rajúca, mi 
rnochadom, na nástr-oji ojedinelých lwallt. 

Beethovenova " Deviata" dovfšlla v 
tOrillt-o roku 160 l'Okov od svojho vml
ku a nadobudla pomel'ne 1pr00tý a po
k-ojný vzhY.ad. Rajterove koncepcie vel· 
k ý-ch symfo~Uickýoh diel klasicizmu 1 r o
ma·n!l<Lzmu smerujú niekde linde, než den 
k zdOruzi'iovanlu ·tektonlc•kých a myš
llen'kov~ch mome111tov, krt·oré sme zvy,kll 
označovať akro revolučné "p.raska.nie vo 
švlk•och" v rámci klas lc•kej a l ebo l 
pozdejšej predstavy o hudobnej forme. 
Ako dlrlgenrt sa opier.a najmä o obrov
ské skúsenost! a schopnosti, ale pozná 
t iež jednoduch9 recept: n i č n ie je t reba 
umel o st·avaf do p!Jop redla, čo svoje po
sta-venie l význam p1•i rodzen e dokáže 
nadobudnúf samo l Ra íterovo u me.n1e zvy
ča jn e buduje zvukový svet bez preby
točn ej romantickej eX'alrovanostl, pri,po
mln-a v konkrétmej podobe skl·adieb Bee
thovena, M ozarta , Bt·ah.msa l n~abudnu-

tef(J'lého nedávn'() Ma-hlera stab<ilný, spo
IahJlvý a rešpeklt v :Dbudzufúci aT.chdotek
tcmloký celok, w .orený U>Vá~enýmt v.zfah
ml myšlienok l konfl1·krt'ov, fungujúcich 
n•a zárk.lade uš~adMUých, log-icky 1 intui 
tivne vyhranených súv-Lsl ostl. Vokálna 
zložk>a - Ill8Jjm!l kvarteto sólistov - po
prelo do Iste( miery •tooto postoj. ZaiPO· 
sobllo jedn~tllle výrazným a v pomere 
k Ra tterOIVE!'j k>onc~pcli dosť dramatickým 
do}moon. 

13. a 14. XI. 19114. C. Saint·Saens: KOD
cert i!. 5 F dur pre kla'Vfr a orchester, 
op. 103; B. Martinu: Kytice, cyklua skla· 
dieb pre mleiant a detský zbor, sóla 
a matt orchester. Symfonickt orchester 
Cs. rozhlasu v Bratislave. Slovenakf Hl· 
harmonlckt zbor. Cblapi!enský filharmo· 
nlcký sbor. Dirigent: Richard Zimmer, 
Zbormajstri: Pavol Data, Magdaléna Rov
ň4kov6. Sólisti: Yaeko Yamané, klavfr 
(Japonsko) ; Jana Val6ikov6, soprán; MA
ria AdamcovA ml., alt; josef Kwadl6k, 
tenor; )6n Galia, bas. 

Pod vedenfm mlradého ólrlgenta RI
charda Zimmera odznel'() Dia sl ovensk9.ch 
k oncertných pódiách nejedno dielo v za· 
uj!mavom l umelecky hodnotnom or
ohest'l'á lnom poiiart!. Od čl·as jeho absol
ventského koncar.tu, kde predlvledol po
zoruhodne .krásnu a s l áskou prLpravo
vanú 4: sy.mfónlu Antona Bnuoknera, 
UPlY'ruulo le.n pá.r rokov a mladý umelec 
má za sebou úspechy predovšetk ým ako 
nádejný tvorca velkých k'oncepcll európ
skeho symfon10mu nášho 1 mlnllllého sto
roči;a , Saln-t-Saensov Kl·avir.ny koncert 
mal po orchestrál·nej stránke výbol.'1ne 
prlpra.vený. V:9;kon jarponskej k'la
vlrlst•ky z(ll!vne oscil-oval medzi akcen · 
tom na neskrývanú saint-.saensovskú wr· 
tuoZli1u a pochopUef'llý.m záujmom o vý
r.azme sa meniace mlmohudobné 'asociá· 
cle v druhej časti. Jef .hlra nebola .rech
n.lc.ky celkom člstá, bol·a v.ša·k presved· 
čivo presná. Nll!pokon - n ftd>rlek vý· 
hradám voČi Sa~nt-Saensov.l .a jeh'() Jlu'd- . 
be, je to predsa len vzácny a pre .kon
cent.nú prax n8Jlaj výš potrebný zjav. Ok
rem náipadltastl a z.vukovej vyna-lieza
v osti sOllst.ky to bol Mavne Zimmer, k.to
r9 dod·al skvel ej atmosfére Koncertu 
pevný rámec. V .tomto zmy.sle sa n les
l·a l d.ru.há časf pr.ogra•mu - cyklus sk·la
dl·eb B. MartinO Ky,ttce, kde sl ost'a·tnl 
ml adi slovensk! umele! pod vedenlm Rl
ch ardra Zimmera lj)Oč!-nali s pra!Vou pro
fesionalitou a tvorivou fo81111tá-ziou, h-oc! 
n•lekto r ým z nich ešte skúsenosti n emô
žu v umel eckej p!'axl dostJa.1očne pomá
hať. Zirnmerovo vystúpenie dokázalo, ~e 
slovenské konce11tmé umenie zlskalo dlrl
gernta, kva-Iltatlvne rastúceho z roka na 
rok v .p.resnost•l, v poznani miery fantá · 
zl e a reality tlxov.aného zápisu, umelca 
suwa júceho na technike rovnako, ako 
na výraze a smerovani procesu v ~á·mcl 
celkru. EGON KRÄK 

VYPÍSANIE SUT/\Zl·. 
Ok~·esn~ národný v~.bor v Moste 
Obla.~tn~ dom kultúry ban~kov ·a energetik ov v Moste 
Spevácke združenie severočeských učilt·ef.ov v Moste 

1VY1Plrsuijú 
pri pr!lež~tosu 40. výrOčia oslobodenia CeskOISlovenska a 60. výTočl·a čmn0Sit1 s.pe
rváokeho združenia severočeských uNteiov 

5. ročn~k MOSTECKEJ SKLADATE~SKEJ SÚŤAZE IV 19iahlto tkategó.riách: 
tka,teg6r1·a A. na mužsk é Zlbory 
lkllltegória B. na úpr!Wu Iudových piesni pre mul.s'ký :rJbOT. 

Poldmienky sťlfaže: 

1. Súflaž Je anonymná. Atrtor proložl 1klu .sk'la:dbe, ozm!BIČanef heslom a p!Smernom ka· 
1eg6'r1e zaJepenú obá<l•k·u s tým ls.tým hesl'Om, k-de bude vo vnútri uvedené meno 
a adresa .sklooater-a. 

2. Sk ladby a úpravy musia byt pôvodné, d OISiaf neuvede.né a v 1n9ch súťažiach ne
odmenené. Nemali by p.resahovaf natvyššbu hranicu Jtechnickej 111áxo.ČIIl~ti 1pre 
dobré amatérske z'bary a dobu ttwanla 8 mlllltlrt: pre Jjednvt!J.1vé zbory ralebo časU 
cyk•lov. 

3. Sl<'lradby 1 1Jpr.avy môžu byt ä cappella 81lebo so J9Prlavodom •jedného ·alebo nle
ikofkých nás trojov. V úpl'aváoch f·udOIVýeh -!XIasnl, klde mô~u byť ok·rem n ašich 
i plesn e ďalšieh sprl•ateLených n lí'rodov, mOže byf uplaJtnený l sólOIVý hlas. 

4. Ce.nv v kategórii A: 
l. cena - 5000,- Kč·s 
2. cena - 3000,- Kčs 
3. cern·a - 1500,- Kčs 
v ·kategórLI B: 
l. •OBilia - 1000,- ~ČS 
2. cena - 800,- ~čs 
3. rc ena - 600, - Kčs . 

5. Pm-qta •má prrálvo prip-adne neudelí! v.šet'ky cen.y, a•lebo naop.~tk , ceny .z.diVD'jlt a uro
biť rl1!avyše čestné uznania. ,z .C}'lkLu môfu ·byt ocellJellé 1 (ednatllivé ~pevy. 

6. Sklad.by ZJastela•Jte na adresu: Obl'astn! dOm lkiulrtrúry •hol1Ill'kň a ener.gettkQ Most, 
námästl VeLké mostec.ké stáVIky č. 4, PSC 434 25. rNa obá-lke lllezal>udni<te tw~est 
poznámku .,SOtAZ". Uzlwier k-a sfit.!LŽ€ 31. m:a<r.ca 1985. Výsledky budú vyhlásené 
do 30. júla 1985. 
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ZDENKO NOVACEK 

ROK KONČÍ 
I dea českej hudby je hl!OOko rz:akore

nená v S81Tllotalej podstate českého náro· 
da, Hoc! •tá·t o hudba 'Vya'Mtal·a v bHz
kostl germánsk e! vzdelanosti, jej mno· 
h os·tranné ·a osobLté rysy neslt'l'atiH na 
orlginallte a svatbytnasti. stovk y vyni· 
kajúclc;h talentov daJ.! svoje umenie do 
jej služieb n v chode dejln zachovali si 
vždy vlasbnú ~vár. vlasbn9 v 91\'0•f. Cesk á 
hudba splynula s h Lstorlck au cootou sv.oj
ho nálľoda a v podsMte sl uchQIVl!llla svo· 
je Yudové korene. Bez ohla-du na to, čo 
sa dialo vo svete alebo - lep~le pove
dané - s k·rH·lCk9m vldenim sverového 
hudobného diania, budova la sl :každá ge
neračná vlna svoje umelecké .istoty. Tak 
sa vyWorlla ojedinelá kontinu1il!a práce 
generácii a mohol sa celkom logick y 
pripravov-ať socialistický J<!Ulltú•nny ·dne
šok. 

- IDE·A ZOSTÁV A 
·toh/to ústavu s lispoohom dv.a;krá·t. Prt· 
čom sa ven-ovaLa pozornosf J. Kl'<iiČkov.l, 
A. Há1bov!, V. Nová•kovl , O. OstmčHovl, 
J. B. Foenstrovl, J. Sukovi, a~e a j O. FJOIS· 
manovi, J. Dv:ol'á.kovl, I. Hum!koVtl, J. 
PIBuerov·l, J. Fe~dovl. V. T<ľQljanovl , V. Ka
labtsovl, Z. Lukášov!, J. ZáJmečnl•koiV-1, S. 
Raiko.vd. 

~tOll'! .z.asväeowiH m láde! do •t900to hod· 
nOt a neraz docielili vysoko profesionál· 
ne v9kony. 

T·reba oceni( sy.stém práce, k tor9 .mu
sel ma( ťlspeoh &j preto, že sa VYJPr a
cov a.1a n a Mlnlstel"St<ve kuhtú<ry ústredná 
dlľam.a.t<urgla; k~d9 koncert vstupoval do 
kan.!rontácie a súčasná česká hudba sa 
7Ja'Ča.Ia poromá.vaf so slovenskou, pritom 
sa neraz hovortlo i o spoločn9c.h meno
vateloch. Nhč sa ner07Jmelňowtlo, nič sa 
nechcelo podcanl(. nil<rde sa nemuselo 
•takit1zcwaf. Nebola tQ <však "~revolúcia" 
českej hudby na SloveiiJS'ku, tá .ani ne
bola po~rebná. Ved .k onta;klty oboch ná· 
·rod•n9c.h J<.uJ,t•úr pokračuj•ú normá.Jne a 
vei.a hodnotn9oh v eci sa za;vč.asu regls· 
t11u:je na oboch stranách. Nebola to an! 
formálna pozo11nost. ved podobné pozor· 
n osti nlkiO<lllu nepomáhajú. Bolo lto účel
né bubnovanie na svedomie, že v spo
·l.očniO<lll soclalilslick·om štá·te muslme byt 
pozorn! ku <k•aždej ozajsl'nej hodnote, mu· 
slme sa zmocňovať rell'l llty v cele j jej 
zložLtostl, kiomplexnostl. nevenovat svoju 
pozornosť umeniu, ktQré odpadá<Va od 
zdr<avého jadra, alebo chce pOsoblt l en 
svojou absolťímou v9l·učnostou. 

l1akto cLtlme českiú národnú ideu v 
hudbe i na Sloven.sk·u. na)mä v klr-u· 
·hoch, ktoré pl'i·jaLl ·českú hudbu za sVcO· 
fu a 'Vidia v nej sba.ršleh o boo.ta súčasnej 
sLovensk e j hudobnej ku1túry. Rok českej 
hudby .pnl~iel teda na Slovensko m·a p.ri· 
pra:vené poz!cle. do koridoroiV, kltoré sú 
.r ezenv·ov.a.né pre českú h.ud•bu a tu vlast
ne ~pLnil t.o, čo sa oč.aká:val·o. NepOsobl
J,a l en Ldea, ale priamo. konkrétne die· 
la. V tom je v ef,ká sila Roku českej hud· 
by na Slovensku. Už <SamotJná bilancia 
koncentov Slovenskej filhanmónle je v 
tomto zmysle plne uspok()tivá. Ok.r-em 
star 9ch česk9ch majstrov za.ž.i'arlli tu v 
plnej sile: Dvol'á.k·ova 7. symfón!Kl, Sv:a
dabná k ošel a, Janáčkova Symf.onletta, 
Sm etanova Ceská plseň, č1 Kytica B. Mar. 
ttnit Dramaturgia sa dotkl a aj tvoľ'by 

V. Nová<k.a a ]. Suk<a, pričom ilrutel1j)ľe· 
·tačnú podobu dáv·ali dielam ~astejšie po
p-redni česk! Lllllerpreti. Odbonná krltl· 
ka venovala dôslednú pozonnosf českej 
.llv()rbe; s p!IJ!n!On9m uznanlm prLjala Bo· 
háčov Koncent pre orchester. FI-osma· 
novu Cestu a sk!la.ďby J. Pa!Uera. V, Som· 
mera, ]. Seld·la, I. LoudoveJ. J. Rych
l!.ka, O. Má.chu. 

Prvý pralskf pomn!k Bedticha Smetanu 
pred Smotanovým m1ízeom. ktorý odha· 
1111 v rámci tohtoročnej Pralskej jari. 
Dielo vytvoril akademický sochár nár. 
um. prof. Josef Malejovskf. 

Do koortdinovanaj kon<cepcúe 518 JogJ·cky 
'V•kllnlll nktilvilty Cs. rozhlas:u a televlzie. 
Pnvá inštitúcia vanov.a·Ia o. 1. zv9šenú 
pooornost DoblMovef t<vorbe, m<!l'jrnä k on
ce!1t s jeho kantátou "Buduj vlast - po
silnlš mier" 'ÚčL!me zaost<rH pozornosf na 
odkaz tohito nál'odného umeloa. Sloven· 
ská televlzla p11lin:les~a v.iaceré presvedči· 
vé doty,ky s Rokom; natmä .prenosy čas
k 9ch openn9ch diel z Prahy dokumen
tovall •premyslenost celoštMnej kultúr· 
n ej politLky. P.rida.)me k tomu oote čln· 
nost .yydava:telstlva Opus, kde n a jmä Ja· 
ná:čkov<B klaJVI•rna <tJVorba v pod•anl P. To· 
perczeoo a K. HaV'llk<ovef pOIZ'LtiV111e za· 
pad'la do súkoHa stá l ej pozornosti vočd 
skl•adatel.ovej !Jvorbe. Rad lfllkiNIVIit reaH
Z'OMal l Zväz sloven:sk9ch sk ladate· 
locv a Slovensk9 hudobn9 fond. K 
slln9m umelook9m zážbtikom I)Jail-rilo na· 
prl:klad vy.st.úpanae h<usL1stu P. Mdchall
cu v Kučerov9ch Aforizmoch -a m~o
SQJ}ranls!lky H. Stolf-ovej-Bandovej v Ebe· 
novom cykle Plesne neláskla,vé. 

Za ·k~d9m t9mto umeleck9m či:nom 
boJ.o vera P'ráce. Mnohostra!llnost prlst\U• 
pu k Roku českej hud-by dokumentuje 
organizovanie besied i .ak<t!v!lly . zásto j 
Kr-uhu .prlaterov česk e.j kultúTy. Očel
n9m doplnenlm bola napokon a i rnuzi· 
.kologlaká konferencia na tému Ceská a 
Slovenská sk-lad~rtelská tvonba vo vzá· 
jomnef lrontinul~e a ovplyvi'loVIBnl [ 1918 
až 19a3 ). Všade defilovala česká tiVorba 
ako odkaz, okol o .Jrt-orého nemreba . di s· 
kutovaf, ako posolsbvo. Moré má celo
štámu platnost. prináša umeleciko-este
tické zá.ži.tlky, plne pret.!1vá,va v po.d mlen· 
k·ach sociaHstick ef spolo.čnos.tL 

Rok česk ej hudby vy7Jnel .tak, a·ko sl 
pred:staJVovaJJ našl najlepši duc.hov.ia. Po
silinll povedomie o súčasnej českosl oven
sk ej hudobnej vzdeJ.anoslti, potw·dll. že 
h udobná ta l entovost je •rozložená do ce
lého Má<tu a urč!Jte ujasnil, .kJtor9 prúd 
na-šej hudby je najnosnejšl a čo sa k 
nemu l en pridáva. MuseU sme mať .po
cit, že hud·ba prU•omn osti ide spráVInym 
smerom a najt.alentoVIB•nejšl .tvorcovia sa 
už dostávajú do povedomia poslucháča 
l dokázali to manka.ntne Kučera, Bohá č. 
Eben, Flosman, Pauer . . . pravda, okrem 
klasikov Mar.tln6 a Janá.čka ). 

Rok českej hudby pr.Lniesol i možné 
•prog·nózy. Opla.tLJio by sa uskutočniť po· 
d·obnú akciu s domill'Biil<tn 9.m zameranlm 
na slovensk.ú hudbu. Mohla by preho· 
cvarit Lnrtenzlvnejšlm hlasom i v Cechách, 
i ked najmä naša Qperná .tvorha má v 
Cechác.h sMbllnejšl ohlas a šplčkové slo· 
venské skladby sa trvalejšie Tegistru.fú 
a hodnotia v česk9oh odbonn9ch kru· 
h.och. Prospelo by •našej sociali:sNakef 
kulttúre, .keby obots~ranné ume!ec•ké tm· 
pulzy mali vzostupnú tendenctu. 

baletn9m súborom SND v choreografii 
Ml.roslav.a KOru. Za zjaMI\,9 prlnas mož· 
no považovať 1111 hostovaillie Stáil'lleho di· 
vadia z Brna. ktoré uviedlo Gréck e .pa
šie opllf od B. Martinu. O oboch javis· 
kcr.v9ch k·reáciáoh sa poztttvne dtiSlku.to· 
valo. Usudzujúc aj z Ln9ch ukatz:ovateJov 
- BohusliB·V MILľltl<nu si oboma umelec· 
kými počLnrnl rozhodne ziska! ďalšieh 
p,rlaznivoo:v na Sl ovensku. 

RoiVnako Bra;Ntslavské hudobné slá•V· 
nosti podčLarkl·l tohotoročnú l·deu čes
ka-l hudby. K d·oml•n•antn9m koncertmý.rn 
tp0d.u ja1iam festivalu iste pBJtr1,lo uvede· 
nie cy.klu Smet•anových symf()nických 
básni M()ja vlast i Ja•náčkovef Glagolskef 
om~e. •Jedným z v11chol ov BHS bolo na
študovanie balebu B. Mal1tLI111 Spal!ček 

Celá dramaturgia koncertného diania 
l·nkllllloiVala k .súčasnostt O. F·IO:Sm811J11 
bol o·krem menšlch diel zaSitOipen9 dvo· 
ma v.efik9ml 10pusm1: Sytmfón t.ou - K on
cemoon .pre k•l•a:vlr a or.chester e Hus· 
JQVým konc-entom ( d'Viakir áJI uveden9 III.<! 
b!18111sla1Vs•lmm konze11V'at6r!u ). Boha1tú a•k · 
<Mvl,tu vyvlf'aH aj umelec·k é šk oly. Len 
b!1a.tlslavgké konzerv8JI6rium zorganizo· 
valo jedenást koncer~ov a Navákov.ho 
Zv!ko vs.kéh·o ra·rá?~k-a uvied'li poslucháči 

I ked tent:o Rok českej hudby zna· 
mena! JVäčšl prlsun českýc·h interpretov 
na Slo.van,sk o, predsa len novú šancu 
využili a:j viacer! s·l ovenskl k oncertn! 
umele-L Venov~li sa ·českej t<Vorbe a ne
stretol som sa s tak9·m .prltpadoon, že by 
ich ln.ter.pretácla bola koncepčne n edo· 
myslená a lebo ,pavrch•ná, Zvlášť cenn9 
bol prlst.up ped·agógov umeleckých škOl, 

Rok českej hudby sp1nilo Sl ovensko 
s pocl1tom upevnen9ch kontaktov a s ve
domlm, že okrem štandardných umelec · 
k9ch tstôt českej kla91,k y .prináša sú· 
ča~á česká tvorba zážitky a viaceré 
po.učen~a. Zo:stáv.a Jen !l'a organi,záttroroch. 
aby zfskané skťísanosti využili a hoci 
Rok ·čes<kef hudby konč!, tdea dobrej 
hudby zostala v pl!lltnosti a pretr<váva od 
desaťročia k desaťročiu. To je posol · 
stvo, .na k1oré nemomo zabúdat. 

Organ M. Saiiku v Horných Salibách v evanjelickom 
chráme z r . 1861. 

O dejilnách ev. a. v. zboru v Horn9oh Sal11bách, okiľ . 
Gal <a n ta, náJs l:nfol'mu je historická .paml!itmlca ] . Endref· 
fyho z rroku 1910. Podla nej z1sk>al zbor JJ'I1V9 nástroll 
v roku 1a03 - prenosn9 ;pwlt!v - oo ev. ~boľiU v Ko-
má!lme z.a 137 zl. · 

Do ter.ajŠI!El'ho chrámu, vysväteného v r-oku 1861, ob· 
jednal zbor nov9 organ u M<antina Sašk·u v B.rerz:ovej. 
Podla korutrak.tru, p!sanéh{) macfamsky, sa Sa.líko 28. feb· 
r uál['a lasa zravla~al , že nOJjneskoršle do l. a,ugusta la59 
posrtavl nov9. desa.treg~SI~rový organ z 'll'BJj·l ~pšlel:lJo mate· 
riMu. Jeho dolk oo•alost ma1a presk.úmat k olllliiSia odbor· 
nlkov. Organ mal obsah'OVa.( regisbre: PrilnctpáJ a-sto· 
pocvý s 54 plšť<Bl·ami, Oktáva major 4', IW!IIlta majo.r 
2 2/3', SUJp81110tkJtáva 2', Mix.!Jú11a s 210 ptštal aml, F~aUJM 
.prima a·, Saliciomái ti~ 8' a v .pedále Okltávbas a• a Sub
bas a konečne TremuJB'11lt. Sašk o si zmluvne Z'albezpečll 
dovoo časti Ol'gana z Brezovej, ubytav~nle a stravu pre 
seba .a ,pomoanlkov .počas marutáže, na út-raty cirkvi. 
Za organ mal dostat 1200 zl. v sbrlebre v 4 ráJtani-ach : iprl 
podlp!sanl zmlUJVY 150 zl. , do konca r.~u la58 ďalšieh 
150 zl., ,po Otplnom dokon-čenl stav•by orgm1<11 300 zL 
trelllu splát,ku pQ u.plyJl'Utl l roka po dokonten! stavby 
a ŠltJVrtú po UPIY'nU<t! d81l šie'h·o rokta. 

Sa§ko !lln1 1u ned:oddal .te11mln a pooba.dal o ročnú 
lehotu 5 0 slubom. že pridá l !ľeglster. "Dne 29. IX. 1a61 
byl·a v Horntoh Salibách zajlma<vá sl•a.111nost, liOtlž vysvi§ · 
cen! novi§ aprav~ného evan•j. ch·ráJmu, k.ter9ž ·Výbol'nSrm i 
'>'arhany od prost·o·ná.r-od.n!lho ,prO.my.slnl•k!a ·našeho, 
p. Marntina Saš<k o apati'en .byl a klt-erý celému vO.koll 
k ozdob!§ slauž!. Sla!Vnoot tu<tJo duch sm!l'lilvosti -a k l'es· 
tanské lásky Jli'OV(.v.a•l, čehož dllk·azem spomenem~. že se 

:1 jeho emlnenol karoi.nál ov1 prLmrusO<Vi uherSikém;u .pl'lpl · 
jelo, a ·že se. ač dľlkev madllll'ISká jest, zxJ.x1av1ce macf,ar · 
s ké, sl ovenskO a nl:lmecké proná-ša!y" l SJ•ovenské novLny 
roč. 13, č. 123, Viedeň 17. ok•tóboo 1a61, str. 490), 

Dvojioa veži a n ižšia ~stredná časf woria plochý pros
pekt. V<O všet•k 9ch 5 poliach sú plšfaly usporJ•nda.né 
symetricky, v rytme 5·7- 15 ·7·5. Organ má pôvodný. 
vpredu stojaci h racf stOl s ll ma.nubriBiml, 12. manub· 
rium pr e Tremulan1 je v sk'ľi n;t , vrava za hráč~. 

HISTORICKÉ ORGANY NA SLOVENSKU 
Dva Saškove organy v Horných Sa libóch 

MANUAL C - fl 
L P<ľ'inclpál 

3, SlliPerak,táva 

4. Mix.túra 4 x 

5. Gamba 

6. F.Jauta 

7. Kry.t 
a. SalLoloná>l 

a· vel<ká okitáv.a z dreva, .v pros
pek<te ·od c nah11adených 24 naj-
väčšieh pišta'!, pôvodné l en v 
sllr edln ej č asti 
4' C - Ds d•revo, od E v pros
peiktte oobredená po cils2 

2' c. Cs v pr os,pek!le. od D pO· 
VIOdiilá 
l 1/3' 1:1epat1u1e na cl, c2• Na ma
nUibriu označená c.h}'lbne akQ 3-
ra.dová 
8' nová ztlllková, iktorou v r. 
1950 nahradil1 Kv !:nt u 2 2/3' i 
4' lO n•a fväčš!ch pišťal z d·r e
va, od B eln 
8' dreven9. prleb~n9 • .pôvodný 
a• 16 na jväčšlch pišťal z dreva. 
od e eln, .p0.vodn9 

PEDAL C - H, r~petu;je po f 
a.. Superoktávl>~s 4' dreven9. ,prldavok :t.a me~.ka · 

nie 
2. Qktá<vbns a· dreven9 
3. Subbas 16' drevený, k'ľy.tý 

Mechy s eleki!lrickým -čerpadil'om v pnl~ah!lo.m pries.to· 
.re pod vežou. Až n a KvLn~u 2 2/3, }e celý nástroj v pô· 
vodnom sta·ve. Treba lui!IQVIB{ túto zrneniU diSipozlcle 
o tto V'l•ac, že F.r. Tamtl<nger. orga•nálr v Nový-oh Zámkoch 
odslt.ránLI aj pl§ťal<nicu a pre overa vllčŠI!u Gambu .vsadiJ 
nový, široký štok, spojen9 !'úrokami s kalflceJ.aml vz.duš· 
nl·ce. Telllto chybný krok by bolo treba naprBMlf 1pri na t· 
bllž.šej oprave, spojenej s ko!11Zenváci'Du všet!kých dre
ven9ch čast! p!'otl č·r<voJtoču. Organ v !lV· chráme v 
Honných Sa1!1Mah pai!'rl medzi obzvlMf vy<ia'ľené Saš· 
kove diela a rozhod1ne by 518 mal zachovať, ak už nie 
s pôvodnou. aspOI1 s rekonštruovn:nou Kvlnrtou. 

Prospekt orJtana M. Salku v katollckom chr6me v Hor· 
ných Sallb6ch priblilne :& r . 1860. 

Snlmkv: uutor článku 

Zhodou okolinostl a•j v r!rn. k<&t. fa-rskom kos.tole v 
Horn~ch Salibách sa zaclľoval pekn9 a cenn9 Saškov 
organ, prlblic!ne z roku la60. o jeho pOv.ode zartiaY ne
vieme ver a ,pre nedostiiJtok prameňov. Z farsk9oh účtov 
vysvl•tá len to.l\ko, že organ o:p!1av ovllll1 v 11oku 1a74 
ná·k.J.adom 15,40 zJ. O väčše1 opr.a.ve mech•ov, člstenl. 
oprave a J·adenl organa máme doklady z roku 18a7. 
Stolárovi za úpravu empory a za zafarbenie c·hóru l o.r· 
ganov9·ah skrli'l zaplatili a0,60 ~1. a bna~lsJ.a'V.slkému or· 
ga:nárovl Vincentovi Mozsnému v 5 čia~k·ac·h spoJu 
160 7!1. A f murlí<rom sa uMo 30 zl. za práce, spojené 
s presta;vbou Qrgana. VIeme, že s prebudovanlm vnútor
,ného usporiadania kostol·a do podoby, a<kú má dnes. sa 
za,čalo v roku 1a75 a pra;v.dapodobne v roku 1aa7 sn 
práce uJmnčili .preroben~m eilliPOry a prestavbou organa. 

Organ pl)zostá;va - vzhladom n<a vel.ké okno na chó· 
re. hla..,ný to zdTof denného osl.'etlen!a <kos.tola - z 
dv·och symellrických skiľlň, postaven9ch po sl!ranách ok· 
na tak. že zabera.jú celú šll1ku empory. Pred skriľ\aml 
uprostred je samostatn9 hracl stOl. nepochybne od 
V. Mozsnyho [ 1887). l ebo pôvodne stál organ v zábradll 
empory a mal na s pojovacom puJ.te ·vstav:anú klávesni
cu. Mechy sa muselli pre nedo:st&tok miesta lnštalovaf 
v točitom schodišt i nad vchodom na chór · a zatla! -nie 
sú vyst·rojené eJek'tlrlck9rn čer,pa.dl·om vzduchu. 

Dvojica veži s užš!m spojov.acLm poloon má p)Qch9 
P•l'ospek~. Vo <vežl<ach sú p1šf·a·l y usporiadané symetri-e· 
ky, v spojovaclch poll-ach narasta•fú smerom dovnú·tra 
po piatich. V~e sú u.kon<čené pl•oohým ~ro•j,uih0il:n1'kov9m 

~ympanom. Farebné Ok·no med·zl skril1ami znázor~1ufe 
sv. CecH~u pri hre na orga•ne. 

OiJspoziC\Lu u·vecUem v porad! regi.stirov na vzdušni · 
ciach : 

'1. P·r~illclpál 

2. Ok~áva 
3. S.uperok<táva 
4. Mix1úra 4 x 
5. 
6. 

Kvint a 
Gamshorn 

7. Saliaionál 

a· veY·ká oktáva z d-reva. v pros
pakte od B nahradený 
4' 
2' 
l 113' repatuje na c1• c~ 
2 2/3' 
4' Kall1Žik ov9 roh, C - A dre
vo, od B Cil} 

a· velká ok táva spoločná s Kry· 
tom, do c eln · 

8. Kryt l Bol'dun) a· drevený prlebermte 
PBDAL C-H, repetu je po f 
l. Qlctácva 4' dTevo 
2. OkitáJvbas a· drev-o 
3. Suhbas 16' dreven9 k<r)'lt 

Pedálovú spoj·ku pMrobll Hež V. Mozsony. MANUAL m" 
obvyklý ro7lsah C - ( 1• 

All n.a 30 pros;pek<t'ový·c.h plšfa•l. k:toré zreklvirov.aai v 
r . 1917 na vojenské účely, sú ·všatky p!·š(a ly pO-vo<Lné. 

Asi pred 20 ·rokmi sa organista vehemen~tne do~llldowli 
pneumat'lzáole nást11oja, ktorá sa našťastie neusk.u;točni · 
la. Verime, že plánovaná generálna o-pra<V.a, spojená 
s dOkl•adnou k onzenváclou všetkých d;revených častt 
:pr.ooi č11v:ot·oču, sa uskutočn! v k.rátkQm čase a že su 
v Hornýoh Sa.Jibáoh zaol:lJránlu dva vynl.k BJjúce nástroje 
a.j prP. budúce generácie. OTMAR GERGELY! 


