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Llsztov umeleck9 v9voj pa tri k najzaujlmavejšlm ja
vom novodobej hudobnej histórie. Mnohorakosť jeho 
umeleck9ch v9sledkov zvádzalo kritikov ku krajne ne· 
jednotn9m tísudkom. Najväčši tíspech a najvyššie uzna· 
nie sl zlskal predovšetk9m ako oslňujúci klavirista. Je· 
ho slávu možno porovnáva( Iba s tíspechml Nicola Pa
ganlnlho, lenže legendát•nosť jeho umeleckej osobnosti 
zďaleka nevyčerpáva len jeho virtuózna hra. Nemožno 
pritom popierať, že ako skladater klavlrn~ch skladieb 
sa občas dokázal aj "zabudntíf" v službe nástroja a 
virtuozity. Takisto nemožno nevidieť nadmern9 pátos, 
itor9 sa hlási k slovu v ntektor9ch orchestrálnych 
skladbách, čo všetko podnietilo ntektor9ch kritikov · na
zvať ho "prv9m" zo všetk9ch "druhotriednych" sklada
te!ov. 

To všetko a le nezaváži, ked st na druhej strane uve
domlme, čo nové, ba epochálne v skutočnosti vytvoril. 
Clm vJac sa prehlbuje priepasť medzi dobou, v ktorej 
Ltszt žil a tvoril a dneškom, t9m viac sa vynára Jeho 
umeleck9 profil z dobového obzoru. Prltomnosť ho pre
stáva vidieť len a ko virtuóza, čl novátora negujúceho 
tradlclu alebo len ako a utora, Mor9 rozvljal programovú 
hudbu. 

K nejasn9m kontúram o brazu o Llsztovl prispievali 
aj jeho dobové spory (nepremenili len z jeho podnetu) , 
ktoré sa na ňom odrážali a ktoré viedli nielen komba · 
tantné, ale aj hašterivé osobnosti ako napr. sám Ltsz
tov s bolesťami prechovávan9 Idol, prlater a neskOr 
zať Richard Wagner (a to tiež na úkor jeho dobrého 
prlate!a H. BUJowa). Vehementné spory o cle loch a 
estetike Llsztom o Wagnerom sformovanej novej hudby 
zasiahli aj Liszta , l ked často útoky neboli priamo na
mierené proti nemu, ale predovšetk9m proti Wagnerovl. 
Llszt bol vmanlpulovan9 do mnoh9ch v9mten názorov 
l lntrlg, ktoré znáša l s jemu prlznačnou velkorysosťou 
na rozd iel od Wagnera, ktor9 bojoval so všetk9ml pros
triedkami a neušetril ani svojich bllžnych, vrátane sa
motného Liszta ,, ktOJ'ého občas zatiahol do svojich čas
tfch sporov. 

Ak Liszta spája s Wagnerom novátorstvo, zostáva Llszt 
naJväčšou hviezdou na nebi dobového virtuózneho 
planlzmu, čo samo o sebe vyvolávalo obdiv l nenávisť. 
Llszt vs tupoval do bud t1cnostL nielen s obdivom a nená
v isťou (sám bol tch nosttelom), Ble aj s dedlčn9m 
hriechom dobov9ch vášni, ktoré sa obrátili aj proti ne
mu. Dlho to trvalo, k9m sa prerazili múry wagnerovské
bo nlmbusu, ktory vybudovala duchovná dynastia Wag
nerov9ch stúpencov na čele s Llsztovou dcérou Coslmou 
a Angličanom H. St. Chomberlalnom, ktor! Wagnerovu 
stavu kormidlovali bezpečne do záujmovej sféry rastú
ceho nemeckého nacionalizmu a šovinizmu. 

Ak Liszta spája s Wagnerom novátorstvo, zostáva Llszt 
- a to predovše tktm Tudsky - polárny pro!lklad RI
charda Wagnera. Zeneroz'lta, uznávan ie tvorby ln9ch 
umelcov, velkorysosť jeho pomocnej ruky, stavajťí Lisz
ta do úplne Iného svetla než Wagnera, ktor9 - nte 
r!dy zo zlosti, ale predovšetk9m z akejsi fana tickej 
uprtamenosti na vlastné ciele - prestal často v1dlet a 
chápať svoje okolie, I:Sloveka. Llszt bol napr. ochotn9 
koncertami prispieť k postaveniu pomnlka J. N. Hum· 
mela v Bratislave, a to naprie k tomu, že ho Hummel 
odmietol svo}h o Č!ISU uč1t , lebo nemal požadovanO su 
mu peňazll 

Llsztovu umelecktl dráhu aj ked sa začala pod šťast 
nou hviezdou nesprevádzalo len šť as t ie a sláva bez tle
ll.!. Celé obdobie od čias GrUnderov znamená koniec 
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FRANZ LISZT 
a jeho umelecké ideály 
mecenášstva. Zbohatllcl, reprezentanti tretieho s tavu, nie 
st1 na zákilade labilnosti svojej existencie už ochotnl 
obetova( pravidelne hmotné prostriedky na rozvoj ume
nia a vedy. To nám dokladá n ielen Llsztov život ale aj 
život Wagnera .a Regera. Určitá v9Jloda, ktorO m~l Llszt 
vo svojej kariére, pramenila z jeho prlatelstva s gróf
kou Mártou d'AgouHovou a kňažnou Karolinou Sayn
Witt genstelnovou. Nijaké pravidelnejšie štátne alebo 
Inštitucionálne dotácie tu však neboli. To je tvrdá sku
točnosť! Je zrejmé, že túto, vo velkej miere osobntl pod
poru z remanentn9ch feudá lnych rezerv k torými vlád· 
ll Llsztove óbdlvovatelky, nemožno na~vať mecenáš· 
stvom, a ko je rovnako zrejmé, že asi obe dobre vedell 
koho podporujt1, čiže koho milujú. Robili dobr9 skutok 
v prospech večnej slávy hudby! . 

Exlstujťí názory, podla ktor9ch roman tizmus nevytvá
ra novt1 periódu v hudbe, tlebo sa pokladá len za po
kračovanie v9voja k·laslclzmu, naz9vajt1c tento stlvlsl9 
v9vojov9 celok ako klaslcko-romanttck9 š t91. Takéto na
zeranie prameni vždy z pokusu st-anovi( hranice medzi 
obdobiami, kt 01ré sa však v skutočnosti prekr9vajú. 
Podla mOj ho názoru treba pri periodizácii vychádza t 
nie z okrajov9ch postov, &le naopak, z kulmlnačn9ch 
bodov určitého v9voja a premietať v9vojové v9sledky 
na počiatočné a záverečné fázy Istého v9voja a stanovlt 
hypoteUcké predely "zhora". Evolučn9 v9vo j, kror9 sa 
začfna čl konči plynule, nte je dostatočn9m argumentom 
k tomu, aby určlt9 profUovan9 oblúk nemohol byť po
kladan9 za podklad periodizácie. Nemožno na tomto 
základe štyllsttcko-pertodlcky lden.tlflkova t Mozartove 
kvartetá s Beethovenov9ml kvartetarnl op. 127, alebo 
op. 133. Novoromanttzmus, ak berieme do Ovahy Llsz
tovu Sonátu h mol, nemožno Identifikovať zase so Sebu
mannom, Choptnom a Mendelssohnom. 

Dlvajt1c sa na prúd novodobého v9voja hudby od za
čiatku baroka, zlsťujeme, že len málokedy sa objavila 
udalosť, ktorá by tak radikálne zasiahla do v9voja ako 
Llszt so svojou tvorbou. Mohol by to byt napr. neskor9 
Beethoven, ktor9 tak silne rozvl rll hladinu klasicizmu, 
alebo vznik monodlckého spevu. Na rozdiel od Wagne
ra, ktorého dielo má finálny ráz a nebolo ho možné da
lej rozvlnt1t v 'Zmysle organického nadväzovanla, je Llsz
tovo dielo prezentné v takmer všetk9ch llnlách ďal
šieho vývoja. Neza búdajme, že Llsztova umelecká objav
nosť značne poznačila umelecké stvárňovacle prostried
ky. Ak berieme čiste jeho plantzmus, vldlme, že v jed
nodlmenzlonálnych bravtlrnych skladbách nachádzame 
množstvo diel, ktoré stavajú klavlr a jeho umeleckú 
úlohu do tlplne nového svetla. Ak sa pozrieme na rue
ktorťí z Transcendentálny .. ch etťíd zistime naprikla d, že 
Llsztov pohlad n a ,,etudu je na mlie vzdlalen9 od Cho
ptnovho. Chopin bol v tomto smere zástancom tradlcle. 
chápal etudu ako štud1jnt1 skladbu, ktorá sa venovala 
konkrétnemu technickému alebo v9razovému problému . 
Llsztove etudy smerujt1 k univerzálnemu pohladu na h ru 
a k Inš trumentálnej f01rmuláctt. Zabúda na obmedzenosť 
nástroja, diapazón jeho technlck9ch a v9razov9ch da 
nosti, chce sadzbou dosiahnuť syntagmu ekvlvalentntí 
s Ideálnou predstavou zvuku orchestra , s bohat9m po
hybom a spevnosťou vnútomých hlasov a farbitosťou 
štruktury, leskom dlskanta a plnosťou basu, s kolorlz 
mom vlbrujt1ce j v9plne nástrojov pozadia. Bol to vysoký 
ciel, ktor9 sl Llszt nielen ·vyt9čll, ale svojou faktúrou 
real\lzova.J v ta kej miere, že sa jeho pohlad na nástro j. 
bez rozd ielu ak9 konkré~ny zámer sl skladater vyt9čll . 
•stáva neodmyslite!nou základňou každej koncepcie. Mo
dern9 planlzmus nie je mysllteln9 bez novodobého ln
tegru jt1ceho postulátu na myslenie v parametre nástroja. 

Azda ešte v9znamnejšle sú Llsztove objavné podnety 
na poll formového konceptu skladby, ktoré sa najpro
fllovanejšle odzrkadlujťí v jeho Sonáte h mol. Prv9 po
hlad, čl prvé počutie vyvoláva azda dojem znejasňova
nla, rozkladu formového poriadku. Každ9 človek, ktor9 
sa udomácnil v modeloch klaSického sonátového cyklu 
(ako ho 'realizovala tradičná tvorba) , st až neskOr uve
dom!, že Llszt otvoril ces tu k novému a aktuálnejšiemu 
chápaniu cyklickosti. Odklon od s ledu na sebe nezávts-
19Ch a do seba uzavret9ch celkov obsahu je niečo staro
módne a naivné z aspektu dramatlzovanej a subjektlv
ne prehlbenej hudby modernéh.o človeka. Ch9bajúcu 
Integráciu našiel Llszt v nadčasťovom koncepte tema
tického, z prlpadu na prlpad obmeneného materiálu. 
Zdanlivá formová uvo!nenosť, vystupňované kontrasty 
a jednoliaty, no zvlnen9 tok skladby sa stali vernejším i 
ekvivalentmi pocltového sveta človeka v polovici 19. sto
I'Očla. Zmeny v9razov9ch charakterov sa v cykle už ne
st.rtedajú ako sled ohrantčen9ch časti, ale poskytujO uce· 
len9 zážitok zo stále sa meniacej náplne, zjednotenej 
nlťou bazálnych tematlck9ch elementov. Je to rozlt1čku 

s pevn9m formov9m modelom? Áno, pokia! máme nd 

mysli klaste ko-romantickú usporiadanosť ; z vyššieho 
pos tu sa tu a le uskutočňuje nové zamyslenie nad funkč· 
nosťou formy a jej prispôsobenie nasledujtlcej nadväz
nosti. Isté je, že sa t9m konči myslenie v Intenciách kla
sicizmu. Je to predal, .ak9 nachádzame medzi klaslcko
gréckym umenlm a helenlzmom, medzi stattck9m a dy
namtck9m myslenlm. 

Na tomto stupni v9voja hudba nemala zabávať tba du
c hapln9ml aforizmami, ale mala poskytntit hlboký záži
tok na základe subjektlvnej autopsie. Subjekt mal byt 
sťíčasťou umeleckej v9povede, čo vied lo k požiadavke 
š lrky umeleckého t1člnku, konkretizovaného celtm ob
sahom povedomia, obsahujtlcej zážltkov9 svet v plnej 
jeho univerzalite. Hladali sa kontakrty s Inými umenia
ml, usilovalo sa o uzemnenie v celistvom kulttll'nom ob
zore. Spojivom hudby so šlrš1ml oblasťami bol práve 
program ako konkretizácia emocionálnych 'l'ezonancll. 
Svet hudobn9ch predstáv s jeho s1ln9ml afektami mu
sel ·byť umelcami novoromantlzmu poclťovan9 ako prlllš 
od(ažlt9, ktor9 sa nedot9kal človeka prostrednlctvom je
ho životnej škály vedomia. Umelecký tlčlnok mal byť 
organickou ozvenou celej osobnosti vo väzbe s celistvos
ťou jeho mentálneho života, v ktorom zohrávala krásna 
llterattlra domlnujt1cu ťílohu. Preto sa program hudby 
tolkokrát odvoláva na jej najv9znamne jšle produkty. 
Z tohto postu sa náim vidia estetické Ideály "Gesamt
kunstwerku" a programovej hudby organlck9ml stlčlast
kaml ctelov novoroma nttzmu, vyúsťujúcimi v ďalšom v9-
vojl do polOh symbolických a od(afltejšlch, čo charakte
rizuje už umelecké Idey secesie a JugendstUu. 

Llsztovo dielo, ktor6 vyrástlo z t9ohto ldeov9ch pos
tov, dokázalo na jzáväznejšte realizovať spomlnané ume
lecké ctele a daf Im obecne platnťí formuláciu. Za to, 
ža sa pri tom dostal 1 do secesn9ch v9razov9ch oblasti, 
vďač! predovšetk9m svojej stále viac sa presadzujúcej 
snahe rozširovať v9razov9 okruh hudby odvážnymi har
montck9ml experimentami, dot9kajt1clml sa hranic to
nálnostl, Impresionistického kolorlzmu, čim podnletiL v9-
vojové snahy ďalšieh novoromantikov. 

Svet Llsztov9ch oratórll a omši je extrémne odlišn9 od 
náplne jeho profllovane virtuóznych klavlrnych skJa· 
dleb. A tieto kompozlcts s toja svojim v9razov9m ovzdu
šlm medzi Parslfalom a francúzskym pratmpreslonlz
mom, ba Priamo Impresionizmom. Zaujlmavé je, že Par
slful vzn ikol v r. 1882, k9m Llsztove omšové diela, kto
ré anticipujú tento náladov9 svet, už v rokoch 1855, 
resp. 1866/67. Snaha po lntrovertnostl a kata·rzll ako 
po opaku života extrovertného človeka nachádza tu 
prostriedky na zv9raznente psychickej homeostázy. Od
vracajOc sa od dramatickosti Beethovena a koncertant
nostt a balla bllnosti oratorlálnych skladieb klasicizmu. 
h!adá novú nadväznosť a bllzkosť vo svete gregorlánu. 
z ktorého občas l vychádza, alebo ktorého svet st do
tliárn v podobe tehc novodobej nadstavby, vzdialenej 
od patetickej v9bojnostl .symfonlck9ch básni. Stroké le· 
žlace akordy ovenčujú slávnos tn9 melos a dávajt1 mu 
v9raz Introvertnej odvrátenostl, zjasnenostl. Caro tohto 
Llsztom objaveného v9razového sveta vyžarovalo azda 
najviac na francúzsku hudbu. ktorá vera čerpala z 
Llsztov9oh Idei. 

Letm9 pohlad na životné dielo F. Liszta podáva obraz 
o zdanlivo rozpoltenej umeleckej osobnosti. VIdieť všet
ky sfé ry jeho života a dle'la ako organické stlčlas tky 
jedného duchovného celku nám však umožňuje až de· 
tallnejšl a nalyttck9 pohlad, ktor9 presvedčivo dokazuje, 
že vsetky črty jeho r0znorod9ch Idei, zdanlivo sa vylu
čujOclch expresii a umeleck9ch tendencii, sa nachádza
jt1 ta kmer v každom jeho opuse s t9m rozdielom, že 
propol'Cte medzi nimi sa odllšujtl a dete.rmlnujO rôzno
rodé chara ktery a funkcie Inak jednotného komplex
ného zámeru a Ideového postu. I ked sťí nám jeho 
skladby povedomé ako sťíčlastky svetovej kultťíry, mu
selo jeho dielo v svetovom meradle frapovať a upl'ítaf 
každého hudbymllujúceho človeka, hudobnlka l sklada
tela. VIdieť to zretelne na ohlase jeho tvorby. Ct to už 
je sám Wagner, Rtmsklj-Korsakov, čl ďlndy alebo Fa u
ré, čl Ravel alebo Debussy. čl Schônberg alebo Strauss. 
čl Franck alebo Massenet, čl Gershwln alebo Bartók -
tvorba každého z nich je poznačená aspoň jednou z 
čt't Llsztovej tvorby. Zistime to, ak sl položime napri
klad otázku, čl je myslltelná Schônbergova Zjasnená 
noc bez Llsztov9ch symfonlck9ch básni, alebo Straussa
va Burleska bez Llsztov9ch klavlrnych koncertov, ale
bo Ravelovn inštrumentácia a nástrojové formulácia 
bez Ltsztovho diela a pod. Nepoznáme inl\ho skilada
tela 19. storočia , ktorý by mal také ši roké vyžarova nie 
na ďalši v9voj hudby ako práve Llszt. Nie je vôbec dO
Iei!lté, čl mu je ná~ dnešok na klonen9. no bez sprostred
kujúcej osobnosti Franza Liszta te však nemyslltelný. 

)AN ALBRECHT 



STACCATO 
• SLÄVNOSTNt KONCERT NA POCESf 

PROF. ALBINA VRTEĽA. Dňa 11. j6na t. r. 
usporiadalo bratislavské konzenat6rium v kon
certnej sieni lkoly slbnostnf koncert pri pri· 
lelltostt 40-rollného pedagogického pôsobenia 
prof. Alblna Vrtela, noaltela vyznamenania Za 
vynlkaj6cu prácu, na Konzenat6riu v Bratisla· 
ve. Na koncerte vystúpil jeho llak Tibor Ko
dll (5. rollnfk), 61lastnfk medzlnárodnfch s6-
tall. Predniesol diela J. S. Bacha (Ciacona z 
ll. Pa rtl ty d mol), L. von Beethovena (Sonáta 
ll. 7, c mol, op. 30, No. 2 ), E. Ysayea (Sonáta 
op. 27, ll. 6, E dur) , O. Mes~laena (Téma 1 va
rláolaml) a A. Bazzlniho (Tanec lkriatkov). Na 
klavlrl mladého umelca sprevádzal prof. M. Va
rfnsky. 

• SLAVNOSTNt KONCERT pri prilelitoati 
15. vfrollla zalolellia detského speváckeho 
zboru ZORNICKA sa uskutočnil 17. j6na t. r . 
v Dome kulttiry Rulinov. Pod vedenlm diri· 
gentky Evy Martlnkovlllovej st. predniesol zbor 
diela I. Bázlika, T. Andralovana, A. Zemanov· 
ského, P. Ebena, W. A. Mozarta, A. Dvof6ka, 
E. Suchoňa, J. Hatrlka, J. B. Lullyho, O. Feren
czyho, M. Nováka, J. Maláaka a dalllch alda· 
daterov. Ako s6ltsti sa predstavlll Eva Mar
tlnkovlllovA ml. (flauta), Stefan GAl (klnfr), 
Rastislav Badlar (basová gitara) a Pavol Koč
ner (biele). S61lastou koncertu bolo tlel slh· 
noatné odovzdbanle diplomov. 

• DRAMATURGICKt PLAN NARODN2HO DI
VADLA V PRAHE PRE SEZONU 1986· 117: -
OPERA: V. Kalllk - Zbojnfcka balada (ND), 
S. Prokofiev - Zásnuby v kláltore (SD), W. A. 
Mozart - Carovná flauta (ND), R. Straasa -
Mlčanlivá lena (SD), A. Dvof6k - Armida 
(ND) , G. Genhwin - Porgy a Besa (SD), -
BALET: L. Mlnkua - Don Quijote (SD), L. Sl
mon - Hra o llvot (ND). 

• PODUJATIA V KLUBE SKLADATEĽOV. 
Ruch uplynulej an6ny atlchol nielen v divad
lách a koncertnfch sálach, ale aj v Klube 
skladaterov - dejisku pravldelnfoh podujati 
porladanfch Slovenakfm badobnfm fondom a 
Zvlzom alovenakýcb akladatelov. Prázdninové 
pozaatavenle je prllelitoatou ohliadnu( aa, eo 
priniesla drahá polovica klubovej aez6ny. 

K najatraktfvnejllm podujatiam patriU bese
dy a naliml vynlkaj6clml Interpretmi - zall6-
lllfm umelcom Sergejom Kopllákom ( 5. 3., 
uviedol dr. Ivan Marton) a národnfm umel· 
com Petrom Dvonkým (21. 5., uviedol dr. Ma· 
rián Jarfk). Téma pnej 1a tfkala otázok In
terpretácie pôvodnej 161lanej alovenakej hu· 
dobnej tvorby - táto je totil popri opere naj
d6lelltejlou oblaafou profesionálneho záujmu 
Sergeja Koplláka, ktorf za oatatné dve deaatro
llla premléroval a nahral vlllllnu skladieb alo.· 
ven~kfcb autorov pre s6lovf baa. Na podujati 
a Petrom Dvonkfm al Zala prilll na svoje 
opeml fan61kovla a obdivovatelia jeho ume
nia. Rozhovor strledanf ao zvukovými akálka· 
ml z umelcoveJ fonotéky vyčaril bezproatredn6 
atmosféra, v ktorej sa zrazu kaldf cltll byt 
hoaf0111. 

livotné jubileá skladatelov bfvaj6 vdcnou 
prllelltosťoa uaporiadať atretautle a oalben
com, hovoriť o jeho tvorbe, poetike, umelec
kej konfesii . . . V drahej polovici aez6ny ~~~ 
hoaťami takfchto belled Miro BAzlik (30. 4. ), 
národnf umelec profesor Ján Cikker (11. 1., 
uviedol jeden z jeho llakov - Igor Dl~k) 
a Dalan Martinček (111. 1., uviedol doc. Rudolf 
Brejka). 

Stále miesto v dramaturgii klubovfch podu
jati má najnovlla hudobná tvorba. StretU ame 
118 1 ňou na prebrbke noviniek TNSHT 1ňl, 
ktoré ·odzneli na koncerte v Kollclach (11, 4.) ; 
R6ber!t Rudolf, ltudent kompozlcle na V~MU 
v Bratislave, ktorf ablolvoval polrollnf ltudlj· 
nf pobyt v ParW, pripravil svoju drub6 pre· 
brbku z diel s6i!asnfch svetovfcb •kladate
rov H. Blrtwlatla, L. Berla, J. Harveya a G. Kar
tága (5. 3. ). Na retroapektlvnej prebrávke z 
Variavakej jesene 1985 predst9vll Vladimir 
Godár skladby porskfch autorov P. Szymanaké· 
ho, A. Laa6na, T. Sikonkého, M. Stachowské· 
ho a T. Balrda. 

Dve zaujlmavé knllné novinky z prod~cte 
vydavaterstva OPUS inlptrovaU k zaradenia 
besied o leb problematike: diskusiu 1 autorom 
publikácie Slovenská hudobná moderna 
doc. Ladislavom Burluom, DrSc. viedol dr. La· 
dialav Mokrf, CSc. (12. 3.) a prednáiku na té· 
ma ltfl v hudobnom umeni a hodnotiaci pri· 
apevok o knihe Michaila K. Michajlova Stfl , 
v hudbe pripravil dr. Richard Rybarill, CSc. 
(25. 8.). 

O problematike vydávania 1tarej hudby na 
Slovensku oboznámil záujemcov o hudobn6 
hlat6riu z radu muzlko16gov J l tadentov La· 
dlslav Kallic (7. 5.). 

Popri blat6rii aa dostala k slovu l pulzuj6-
ca pritomnosť. "Pné kompaktné platne vyda· 
vaterstva OPUS" bol názov besedy, na ktorti 
moderátorka dr. Olga Spanková, redaktorka 
OPUS-u, pozvala viacerých odbornlkov, ktorfcb 
práca stivlsl so zavádzanlm kompaktdlskovej 
techniky. Návltevnlci mali tu molnoať zoznA· 
mJť aa a celou problematikou, a to od tdajov 
technického a ekonomického rázu al po dra
maturgické plány a perapektlvy do bud6cnos· 
ti. Samozrejme, nechfball ani praktické akU· 
ky z produkcie OPUS-u. (-al-l 

e OPRAVA: V recenzii podujatia "Zlatt ve· 
nlec melta Bratlalavy" (Hl ll. 12, str. 3) vy
padol z autorkinho textu jeden riadok, lllm 
dollo k jeho chybnej interpretácii. Správne 
má znie( text (v druhom odatavci zbora na· 
aledovne): "Kolek Uv mladých budobnlkov rôz
nych odborov lkoly uviedol pod vedenlm svoj· 
ho dirigenta Dulana Billa nárol!nt kompozfciu 
R. Twardowakébo (Concerto rutico) a pre· 
mléru vfrazovo pGaoblvej skladby K. Seldman
na (Tam Jolu pri Dunaji) poslachélla kompo· 
stlčnej triedy J. Poapfllla". 

i zto o k z hľadiska vy okoškolskej výchov klavíristov 
To. čo znamená, povedzme, VercU 

v dejinách opery, predstavuje Uszt v 
dejinách klavlrneho umenia, - te
da vyvrcholenie celého viacročného 
predchádzajOceho vývoja. 

Klavlma hra sa vyvljala v sOhlase 
s vývojom hudobno-estetického mys
lema. Konštruktéri nástrojov sa v 
ka!dej dobe usilovali prlspOsoblf sa 

Portrét Fransa Liszta od Mlkl61a Ba· 
rabása z roka 1841. 

vzrastajOcl m nárokom hráč-ov, pričom 
Ich zlepšenia a vynálezy zase spätne 
pOsobHI na vývoj klavlrnej tv.orby. 
Predchodcov.ta nášho klovlra - kla· 
virchod a čembalo - ešte neurnož· 
ňovall dynamicky tvárnu hru. Vtedaj
šl hráči sa preto zameliavalJ na zdo· 
konal·ovi8nle prstovej tech•niky a na 
vkusné uplati'lova!ťle ornamentiky, 
ktorá bola dedičstvom prevzatým z 
lutnovej h ry. ROzne ozdoby, ktorými 
vtedajšia hudba priam hýrila , sa pO· 
vodne pou!lvall hlavne na doplnenie 
zvukov.o chudobných , rýchlo doznie· 
vajOclch tónov vtedajšlch náStroJov. 
K výzbroji dol1rého klaviristu (resp_ 
čemballstu) patrLla okrem tOho aj 
schopnost brat bezchybne z llst:u a 
ved!et ,mprovlzovat a pohotovo spre
vádza t (rozumie sa - bez nOt J. V 
tejto fáze vývoja vynikli F. Coupe
rln, j. Ph. Rameau. D. Scarlattll a 
Ph. E. Bach. Najväčši z nich - J. S. 
Bach - sa ·navyše zaslti!ll o zavede· 
nie temperovaného taden!a, kt,oré mu 
umožnilo vytvorit dokonalú klavlrnu 
polyfóniu. U! v jeho dobe sa obja· 
vl! kladivkový klavlr, no širšie sa 
UplatnU a! o niečo neskô-r: kým W. A. 
Mozart plsal ešte pre spinet aj p.re 
klavlr, diela L. v Beethovena u! bo· 
ll určené výhradne pre klav!r . Tento 
vtedy nový, dynamicky tvárny a zvu· 
kovo bohatý nástroj na prelome 18. 
11 19. storočia u! celkom nahrádza 
staršie klávesové nástroje. Pre klla· 
vlrne umenie sa tým otvárajO nové 
obzory, Galantné hravosť s!ce ustu
puje, no záluba vo vi·rtuozlte pretrvá
va ďalej a brilantná hra nadobúda 
nebývalý vzlet , farebnosť a smelosť. 
Beethoven spájal svoje klav!rne ume
nie so symfonickým myslen!m a vy
tvorJI novO klavlrnu reč, v ktorej 
z!Očll dovedna všetky výdobytky svo
jich predchodcov v ·Sl-užbe Idey - a 
tej podriadil napokon ·aj formu. Pli 
hre nezamestnáva ! Iba prsty, a le vy· 
u!lval aj zápl!stle, lakeť a váhu celé· 
ho ramena. Jeho žiak K. Czerny bol 
učltelom Liszta. 

Romantizmus obohatil hudobný pre-

jav o nové tóny, vniesol doň clto 
vosf o poetlčnost. Dalšie jeho štá · 
dlum, ktoré označujeme ako novoro
mantlzmus, zdôrazňovalo dramatick~ 
vS'raz a orche9l.rálnu larebnost. Tle
to požiadavky viedli v klavlrnom 
umeni k ďalšiemu zdolronalenlu ná· 
stroja l techniky hry. DOle!ltým 
medzn!kom vo vývoji klovlra bol rok 
1823, kedy FrancOz s. Erard vynašiel 
ropetlčnú mechaniku. Takmer v rov
nakom čase zlepšil Arnenčan J. Chlc
kerong odolnost nástroja tým, !e 
drevený rám na s truny nahradU lia 
tlnovým. Toto všetko prispelo k nebý· 
valému <rozkvetu klav!rneho umenia, 
Kiav!r sa stáva nás trojom storočia 
a klavlmy virtuóz hrdinom salónov a 
koncertných sieni. Pre 19. storočie je 
prlbll!ne tým, č!m bol pre 18. sto
ročie virtuózny spevák a pre 20. sto
ročie oslavovaný dirigen t. Klav!m e 
umenie (tvorba aj lntepretácla) do
sahuje v.rchol vo chvili, keď sa do· 
konalé <technické prostriedky spoja 
s adekvátnym, dovtedy nevys loveným 
obsahom. Toto vyvrcholenie preds ta
vujú dve kongeniálne Individuality -
ChopJn a Llszt. To, čo prichádza po 
n4ch, je Jba hudba Iného druhu čl 
štýlu, no mo!nosti techniky a nástro
ja ostávajú <&! dodnes v podstate rov
naké. Zatial čo chorlavý Cho pin ob
medzil svoje pôsobenie hlavne na pa
r!!ske salóny, Llszt ovládol všetky 
koncertné stene Európy. V OsiU vy· 
ta!lt z dovtedy preva!ne komor ného 
nástroja orchestrálne farby vytvorJI 
nový klavlrny štýl, novO techniku. 
p.rl ktorej nepou!lval Iba pl1Sty a ra 
mená, a le doslova celé telo. Jeho 
technický prlnos zhrnul V Holzk
necht takto: "Z<námu techniku umoc
nil a doplnH jednoduch ými, terciový· 
ml a sextovýml gllssandaml, oktáva
ml , ktorými hýril s nes lýchanou od· 
vahou, akordmi. ktorých ma l pianis
ta plné ruky a robll s nimi velmi riS· 
kantné skoky; ďalej tremolami a <tr ll· 
kamt jednoduchými l dvojitými , po· 
čelným i flguráclami, perllaclml sa 
ako tryskajúcl vodopád a ovljajúclml 
melódiu ako umelé čipky; bleskový· 
ml pasá~ml, prestupujúclml jeho kla· 
v!rnu dikCiu ako be!ný vrrazový 
prostriedok. Zaviedol nové druhy 
ozdOb, vzdychy, pomlčky, bel cantovO 
techniku v prednese melódie. Súčas· 
ne pou!lval velmi 'odstupňovanú silo
vú stupnicu a s oblubou zveroval ve
dúci hlas tenoru, o ktorý sa delili 
pal·ce oboch rOk, zatial čo ostatné 
prsty ho opletaLI ozdobami. Jeho hra 
budlla dojem, !e sa h rá štvorručne 
alebo dokonca šestručne. Pritom však 
nebolo v jeho technike nič násilné. 
všetJko vychádza·lo z organických 
predpokladov. Hoci jeho technika sa 
zdala a! do nemo!nostl ak!lobatická. 
bola ovládnutelná o možno Ja-hšta 
alro u ktoréhokolvek Iného autora . 
Klavlr dostal nový charakter - dra
matLcký a zvukovo velkolepý.w Llsz· 
tov sOčasnlk K. Kllndworth nám za
nechal opis jeho hry , v priebehu kto· 
rej L1szt menil postavenie svojho hra
cieho Osl!rojenstva (prstov, ramena, 
celého tela) prJam charakterlstlokým 
spôsobom podl1a toho, čo práve bral. 
a ký výraz chcel doslahnOt. 

Všetko t o, čim obohatil klavfrnu 
hru, -sa nám zachovalo v jeho sklad
báoh. LIS:Iitove skladby nie sO Johké. 
Vo výchove k.lavlrlstov Ich teda mož.. 
no upla tn.tf Iba na najvyššieh s tup· 
t~och technickej vyspelos ti. Velká 
čast z nloh je dostupná Iba hráčom 

s velkou rukou, v čom maJO. v~hOdk 
mu!! pred !enaml. Podlo rozpisu R 
Kurzovej (Pos tup pi'! vyučovánl Me 
na klavlr, Brno 1936} medzi najme 
nej nárocné patria napr. nlektort 
č!sla z Consolatlons, Va lse lmprom 
ptu, dva z 11rols valses oubllées 
medzi .naj ťažšie Sonáta h mol, Me 
rtstovs.ký valčfk, Transcendentálne 
etudy, Etudy podla Paganlnlho a moo 
hé klavkne transkripcie, z k<torýcb 
vôbec najfa!šla je Fantázia z Doru 
Juana. 

Na hudobnej fakulte VSMU pred 
plsovall až donedávna pre zäverečnú 
skóšku ll. ročn!ka o. l. jednu Llsz 
tovu etudu, no v poslednom čase m& 
jú študenti mo!nosť nahradiť ju pri 
meranou s k.lodbou iného autora. Kla 
vlrna literatúra sa od Lisztových člíll 
neobyčajne rozrástla a poskytuje ' 
tomto ohlade veJký výber. To Ist! 
plat! aj pre volbu <Ostatného koncert 
ného repertoáru. Napriek tomu Je 
Llsztova klav!rna tvorba dodnes mé 
tou mnohých ambicióznych Interpre
tov - najml! tých, ktor! zamýšlaJO 
zOčastnit sa niektorej klav!rnej s(J(a 
!e, kde je vždy meradlom planistic 
kých schopnosti hráča. Aj na Celo 
štátnej hudobnej sotažl o cenu Bee 
thovenovh-o Hradca , ktorú nav§tevuJO 
hlavne študenti našich hudobných 
učlllš ť , je v l. kole pre všetky tri ve
kové kategórie klavlrneho odboru 
predpfsaná ok.rem Beethovenovej aj 
Lisztova skladba ( tdhto roku to boli 
- pre I. kat. Valse lmpromptu. pre 
ll. ka t. Petrarcov sonet č. 104 a pre 
lll. kat. koncertná etuda ll sosplro). 
Llsztove skladby zaznlev ajťí oj na In 
terpódlu a na MTMI. 

Llsztovo klavlrne dielo má na VSML 
svoje pevné miesto v teoreticke j vý· 
uke študentov l. ročn!ka klávesových 
nástrojov - v predmete Rozbory 
skladieb. Napriek virtuóznemu zame· 
ranlu vyrastá Llsztova tvorba z mt· 
mohudobných Inšpiračných zdrojov. 
čo je napokon pre jeho dobu prlznač· 
né. Mnohostrannosť týchto zdrojO\ 
svedč! o š!rke sk.! ada tel ov ho rozhla· 
du. Jeho mimoriadne vznetlivý, rojčl 
v9 a básnický duch absorboval všet 
ko, č!m žila jeho generácia, a vedel 
vyjadrH to, o čom s nlvala : ·tónmi vy 
slovif t•o, čo nedokázali ospievať naJ 
dokonalejšie verše, zobrazlt to, na čo 
nestačili najlepšie výtvarné diela, do· 
s lahnot rto, čo je nedoslahnutelné ... 
Umelecké dielo malo obsiahnut ako 
<to pekne vyjadril K. Hoffmelster, "ce· 
Jé ' svety citov, hlbokých a ko more. 
vášni, prudkých ako horské bťírky 
dejov. nádherných a tajomných ako 
priepasti v útrobách zeme .. . w Llsz 
tova vl!ltuozlla teda bola východls 
kom k vytvoreniu nového hudobno 
poetického umenia, k·torym nadv!lzo 
val na novátors tvo H. Berlioza e 
predznačil cestu k národným ško 
lám a ďalej k Impresionizmu, ba čo 
viac - a! k expresionizmu. V tomto 
zmys le sa Llszt stal otcom modernaJ 
výrazovosti, kton1 si bez jeho tvort 
vého prlnosu sotva vieme predstavU 
Jeho oslnivá a strhujOca klavlrna dik 
cla sa pl'llečl "a kademlckémú prlstu 
pu a priam provokuje lnteqaeta vy 
dolovať zo seba všetko, čo f& schop 
ný prec!llt. T·eda nie len pre technl 
ku, a le a j pre toto je konfrantácta 
s odkazom tejt-a fascl nu jťícej osobnos 
ti minulého storočia a j w e dne~· 
ných mladých umelcov nesmierne 
podnetná a všestranne zušlachfujúca 

LJUBA MAKOVICKA 

Posledný koncert poslucháčov PdFUK v Trnave 
Koncert poslucháčov Ka tedry hudobnej výchovy PdFUK 

21. Jt11a 1986 v Zrkadlovej ~Sieni Divadla pre deti a mláde! 
v Trnuve bol doslova záverečný. Nekončll len školský rok. 
skonči lo l éra vysokého pedagogického školstva v Trnave. 
V os tutn9ch rokoch sa pod pedagogickým veden!m vedOce
ho katedry dr. Jozefa Gabéra ,tieto koncerty usporiadali u! 
pravidelne. Zárukou Ich Ospešnostl bol schopný káder štu · 
dentov, pre ktorých hudba znamená !lvotné poslanie. 

V dramaturgicky rozmanitej prvej časti večera sa pred· 
stavi li tohtorocnl a bsolventi. Okrem Ota Gregora (tenor 1 
a Adama Blalu (barytón), ktor! pohostinne vys túpili so 
svojimi b9valýml spolu!iakml, Očinkovall Eva Gregorová· 
Dulalov6 (soprán, flauta , recLtácla), Andrea Klaová (spev. 
klav!r), Ľubica Kablnov6 ( klav!r) ; v Globe korepet!tora a 
pedagogického vedúceho Jozef Gahér, Árie a plesne Mo· 
zarta, H!lnd la , cez Donizettiho, Rossiniho, Mendelssohna , 
Dvoráka. Borodlna, klavlrne skladby Chopina, Dvoráka až 
po sOčasnú Gahérovu tvor bu predstavovali skutočne pes
trťí paletu drama turgie prvej časti večera. Studenti sa opl!ť 
predstavili a ko mimoria dne šlkovn! interpret i. Najml! Eva 
Gregorová·Dušalová potvrdl'la svoje všes tranné nadan le, ked 
premiérovo uviedla skladbu Jozefa Gahéra Povesť nad po• 
rami. Autor skomponoval na text Sergeja )esenlnu skladbu . 
v ktore j chcel využit a zúrocl( schopnosti Interpretky -
svojej žiačky. V tejto kantáte pre recitáciu. flautu. spev 
a klav!r zv ládla Eva Gregorová-Duš(llová ús pešne všetky 
tri party za Gahérovho klavl rneho sprievodu. ú vodné )e
seninove verše vystriedal melodický obl6k rtauty v mutácii 
so sopránovým sólom. jednoliatosť spevne j llnie oboch par· 
tov podlo!ená s9 tym zvukom klavlra pôsobila a ko slmul 
tánna poetické výpoveď jediného subjektu. Nové Gahérove 

lyrlcké dielo naplsané koncom minulého roka sa nespte 
neveru je rukopisu svojho autora . Vyu!!vanle sekundových 
krokov v oktávových sekvenciách, nan1šanle rytmického 
ostlnáta trlolovým pohybom a recllat!vny prvok v spevnom 
parte, miestami vyprov-okovaný k lntervalovému skoku, sO 
charakteris tickými pre viaceré jeho vokálne skladby. )e 
škoda , že máme ta k málo možnost! oboznámiť sa s Gahé 
rovým lnok pomerne širokým spektrom tvor by, aby sme 
konkrétnejšie mohli porovnať individuálny autorský rast 
at v ~lrš!ch súvis lostiach. 

Dr uhá časf časove náročného večera pat rila vokálno·ln 
štrumentá lnemu súboru Audite sllete mulica. VedOci te lesa. 
minuloročný a bsolvent Peter Benovlč, dramaturgicky zosta 
vil program ako prierez s tarou hudbou 14. a! 18. storočia 
Styrla vokallstl (Eva Gregorová-DulalovA, M6ria Havllko 
vA, Oto Gregor, Adam Blalo) predstavu jOcl dosta l s tabll 
n9 káder súboru, podali výkon, ktorý na základe ldeálnet 
fa rebnej zhody hlasov smelo mo!no hodnotlt v najlepšom 
slova zmysle a ko profesionálny. Mla di Inštrumentalisti, štu 
dentl gymnázia, !lai , nedosahujú adekvátnu ťíroveň, čo sa 
prejavilo najm!! v Ich predvedenf nlekolkých lnštrumen 
tálnych dielok z Vietoriaovho k6dezu v Oprave Petra Be 
novllla pre husle, zobcova flauta, gitaru a •lolončelo. 
úspech, ktorý sObor ziska! u obecenstva už na viacerých 
koncertoch v T-rnave, by ma l mladých hudobn!kov pod 
porlf v predsavzali , že v umelecke j práci budú pokračovať 
Pekná trad!cla záverečných koncertov poslucháčov h udob 
nej výchovy PdFUK odchodom fakulty z mes ta skončil a 
Vt~r!me však, !e láska k hudbe u nich nájde trva lé pukru 
čovanie. EDITA. BUGALOVA 



mi dnešného dirigent ch trálna tvorba Fr l 
v 

Ako vh.llme my - dirigenti dneška - jedinečný zjav 
Franza Liszta , jl!dne] z n ajvýznamnejš!ch a najvšestran
nejšh:h osouncstl európskeh o hudobného života 19. sto
ročia? 

Prudoviietkým Llsztove diela sa pr lllš zriedkavo obju
vujú v programoch orchestrálnych koncer tov. Z času 
nača~ niektorý z jeho klav!rnych koncertov, vl!čšlnou 
však len Koncert Es dur. Les Préludes, Tasso. Mazepa, 
máli kedv faustovská symfónia a občas možno jedna z 
rapsódii. Pritom sú práve menej známe symfonické h <Js 
ne hodné predvedenia, sú zaujlmavé pre publll1um cl 

orches tru a di rigentovi zaručujú úspech. V dôsledku 
zriedkavých predvedenl takmer niet možnosti porov nu
nla Interpretov, ako je tomu pri dielach Iných s ki.J 
da tel ov. Môžeme teda sotva hovoriť o Interpretácii Lisz
ta napr. W. Fur twl!nglerom alebo A. Toscantntm·. 

Lls.etove orchestrálne diela neprinášajú skoro ~l adne 
dirigentské proiJiémy. Jeho orchester znie vždy dobre. 
Vieme, že spočiatku sl mnoho svojich prác - pravdo 
podobne pod vlastným prls nym dozorom a podla vlast
ných návodov - nechával lnštrumentovať J. Raffom 
a A. Conradlm, čo častejšie - ked tito dvaja konali 
prlllš samostatne - viedlo k roztržkám. Základom t ~·ch 
to Inštrumentácii bol vl!čšlnou 3-4-hlasný particoll s 
presnými lnštrumentačnýmt údajmi. NeskOr, sčasti a f 1. 

podnetu kňažnej Wlttgenstelnovej, ktorá Llsztovl vyč !
tala ťažkopádnosť a presviedčala ho o t om, že sám 
overa lepšte pozná orchestrálne farby ako Raff, sa vzdnl 
cudzej spolupráce, dokončoval a neustále vylepšoval 
svoje diela sám, vyvlntlc nové a osobité majstrovstvo In· 
š•rumentécle. Napriek tomu, že komponoval málo ko
mornej hudby, lnštrumentoval svoje diela často velmi 
komorne, najml! v sprievodoch klavlrnych koncertov. 
Aký je 1u rozdiel v Inštrumentácii medzi nim a Chop!· 
nom alebo Schumannoml 

Ll_sztove s kladby boli Inšpirované literárnymi predlo 
haml, dokonca l obrazmi. Vera čltal a pokúsil sa všet · 
ko, čo zažil, vyjadrlf hudbou. Neustále vylepšoval (af 
po vyjdenl skladieb tlačou) nim samým vytvorené for
my v záujme Ich zretelnostl a vl!čšej konclznostl Ten· 
to zámer je zre telný aj z listu kňažnej Wlttgenstelno
vej v obdobi kompozlcle Ostrihomskej o mše: "Mysllm sl, 
te vždy mám čo nového povedať. Je preto podstatné, 
aby sl hudobnlcl osvojili moje myšlienky a city, a k ni· 
l!lvýml Interpretáciami nechcú zrad iť moje diela." 

Okrem omši, Da ntovskej a Faustovskej symfónie s tl 
Llsztove diela takmer bez výnimky jednočasťové, s dob
re rozozna telnýml predelml, mnohokrát rozvinuté z jed
nej témy na spOsob leltmotlvu, vedené Inšpirujúcou 
predlohou. Týmito predlohaml v prlpade symfonických 
bésnr boli zvl!čša diela literá rne alebo výtvarné, ktoré 
však Llszt nepreniesol do hudby na spOsob zvukomalby, 
sltlžlll mu Ibu ako Ideový programový podklad. V pri· 
pa1e duchovných a oratorlálnych diel jedným z hlav
ných podnetov tvorby bol gregoriánsky chorál , ktorý 
mal osobitne rád. ' 

Af Bartók vo svojom článku Llsztovské problémy 
ti:l36 l zdôrazňuje, že v Ltsz tovej tvorbe nájdeme mno
ho rôznorodých vplyvov, počnQc talianskym bel can
tom, cez uhorsktl cigánsku hudbu až po španielske 
prvky, ako na pr. v Spanlelske j ·rapsódii. Zvláštnym pri
kladom pre ttlto skutočnosť je aj Tanec mttvych (Danse 

Recenzujeme 
MICHAIL K. MICHAJLOV: STfL V HUDBE. OPUS Bra
tialeva, 1985. 

Hoci slovo "štýl" l pojem štýlu sa v rozličných kon · 
krétnych významoch objavuje v llterattlre o umeni už 
velmi dávno., v muzikológii sa štýl stáva jednou zo zá
kladných a kltlčových kategórii až v 20. storoči. Je 
tomu tak zásluhou viedens kého profesora Qulda Adlera, 
ktorý vo svojich dvoch prlekopnlckych prácach Der Stli 
IR der Musik ( 1911) a Met hode der Muslkgeschlchte 
(1919) publikoval pr vtl relatlvne ucelentl a orga nickú 
teóriu hudobného štýlu, reprezentujtlcu dnes - prav
da v značne prepracovanej verzii - čosi ako metodolo
gický l kategoriálny fundament modernej hudobnej ve
dy. Záber súčasnej hudobnej historiografie - najml! 
marxistickej - je v podst ate kulturologtcký, jej pracov
no-heurlstlcká metóda je bezpochyby štýlovokrltlcká. Za
uf!mavé však je, že napriek tomu, že v blbllogrQfll mu
zikologickej spisby zaznamenávame značné množstvo 
aj syntetických prác spracova ných v podstate touto štý
lovokrltlckou metódou - medzi nimi diela dnes u! 
viac-menej .,klasické" (Bek ker, Einstein, Blume, Bukof· 
zer. Grout , Helfert a pod. ) - knižných diel, v ktorých 
by sa teória štýlu dalej rozvljala, prehlbovala, prect
zovala , konkretizovala , je naopak velmi poskromne. P()
merne obsiahle teoretické kapitoly nájdeme napr. v ne· 
dokončenej 2-zvl!zkovej knihe polskej autorky Stefanle 
Lobaczewskej (Sty le muzyczne, 1961) a viac-menej teo
retické zameranie má aj kniha Američana Georga Sher
mana Dickinsona A Handbook of Style in Music [19691 . 
Popularlzačno-dldaktický akcent je evidentný u GUntera 
Hauswalda ( Muslkallsche Stllkunde, 1973). Teoretickými 
problémami hudobného štýlu sa zaoberá - h oci toto 
slovo v titule nie je použité - epochálna práca Bor isa 
Vladlm!rovlča Asafleva Muzykalnaja forma kak proces 
12 zv., 1930, 1974) l knihy rnášh o prednedávnom zosnu· 
lého uči tela pro!. Jozefa Kresánka (o. l. Sociálna fun k· 
cla hudby ,1961 ; Základy hudobného myslenia , 1977 ; To
nallta, 1982 l Tektonika - v tlači). 

Casoplseckých štúdii o teoretických problémoch hu· 
dobného št9lu je prirodzene ovela viac, objavujú sa nie
ten v západnej llterattlre ale aj v ZSSR, NDR, Pľ.R l u 
n6s, ako sl1 napr. prlspevky Jlťlho Vysloužlla (O potreb
nosti pojmu ,sty ľ v hudb!!) .a jtrlho Fukača [,Styl' -
o potrebnosti nezbytnostl konkretlzacl jedného , ptfll~ 
obecného' slova l - obe v revue Hudebnl v!! da, ročn fk 
XX. l983 - aby s me spomenuli , podla našich tnfor má 
eu, len tie na jnovšie. Zdá sa , že záujem o túto proble· 
matiku stúpa - o. l. aj preto, lebo (l naša) hudobná 
•edo čoraz silnejšie pociťuje nevyhnutnosť prejsť od 
liste empirických výskumov k sebareflexii a k hlb~e j 
teoretlckometodologlckej fundamentácll. V takomto kon 
texte by s me chceli vidiet af knihu Mich ailA K. Micha 1 
lova. 

Kniha Michaila K. Michaj lova St91 v hudbe vyš la u 
o.ts roku 1985, teda štyri roky po prvom vydan! rus 
k6ho originálu v Leningrade [S tlf v muzyke - pre 
loflla PhDr . Jantt Juráňová). Sta lo so tak nu na~e po · 

macabre) pre klavlr a orchester: Ide o velkolepé va- k é to - l ked neopods ta tnené odsudzovan ie. Sám Ltszt 
rlácle na tému Dies trne, uprostred ktorých sa obja v[ však dlžky svojich diel Is to pociťoval, pretože ootvll 
.osemtaktová perióda priam ta lianskeh o chara kteru. nájdeme skladbu pre orchester, v ktorej by neurčtl 

V Llsztových dielach sa prejavujú dve s tránky s klada možnost skrátenia - čiže vypustenia jednotlivých úse 
telovho n a turelu: démonickos ť stoj i oproti ly rlzmu. du- kov, a lebo aspoň opakovani. Napr. v Ostrihomskej omši, 
chovná transcendentálnos ť oproti svets kej zmys lovosti. v Prométeovl, v Ideá loch, aby som menoval len nie-
Túto ana lýzu azda mnoh! Interpre ti považujú za zby- ktoré. 
točn ú, nemožno sa jej vr>a k vyh mlt, ak chceme plno- V mojej 60- ročnej dirigentskej činnosti som uviedol 
význdmovo upla tni( h odnoty Llsztovej hudby. Jednou z všetky Llsztove orchestrálne diela - symfonické bás· 
prfč ln , pre kto1·é sn Llsz tove die la zr iedkavo ob javujú ne, Danse macabre, Maďarskú fantáziu pre klavlr a 
v reper toároch dir igent ov, ako a j v požiadavkách kon- orchester, oba koncerty pre klavlr a orchester, a ko aj 
cer tn ých usport ad a te lov. je - podla Ba rtóka - táto omše, Dantovskú a Faustovskú symfóniu a v podsta te 
het erup.čnnos t Llsztom použitých tém a nálad. Prekáž- som mal úspech s každým dielom vždy a všade. 
kou v~uk mohla byť a j dlhá minutáž a časté opakovanie Pre úspešnú Interpretáciu skla dieb je po trebná do· 
je>dnCJ tllvých tema tických s kupin. ktoré naráža jú na ta konalá zna lost die la a absolútne rešpektova nie zázna 

mov v partitúre, l Llsztových že la nl. Zta r, u Liszta niet 

ZaaUilllý umelec dr. Ľudoyft Rajter - dlhorotný inter· 
pret Llaztonj orcbeatr6lnej tvorby. 

mery pomerne rýchlo a pohotovo t:o treba iste pr lv!taf 
ako pozltlvny fak t, nota bane a j preto, že text temer 
300-stranovej knihy je dosť náročný a prekladatelsky 
zavše chúlostivý. Vydanie Mlcha jlovovej knihy sl cen!m 
vša k preto, lebo autor sa neusilu je o nič menej než 
.,hlada t takú Interpre táciu pojmu štýl v hudbe, ktorá 
by sa opierala o konkrétne fa kty hudobného umenia 
a zároveň o základné tézy marxisticko-leninskej este
tiky a dialektickoma terialistickej vedeckej metodoló
gie" [s. 7). La tka je posunutá zrejme velmi vysoko: pOJ
de tu o pokus o s yntetickú explikáciu kategórie hudob· 
ného štýlu v jej dimenzii systema tickej l h istorickej z 
pozlcll metodológie marxizmu-leninizmu. Takých kruh 
je poskromne, treba s t Ich vážiť a pozorne študovať! 
Nepatr! totiž medzi také, ktoré sa dajú prečltat a odlo
žiť ako suvenlr, ale medzi knihy, ku ktorým sa mus lme 
vracať , premýšlať o nej - a j za cenu, že nie zo všet· 
kým, čo sa dočltame, budeme do lite ry súhlasiť. Toto 
nie je pos lanlm žia dne j vedeckej knlhyl 

Mlcha jlovova kniha je rozvrhnu tá do štyroch velkých 
kapitol. Prvá ,.0 dej inách pojmu š týl" je v podstate 
kritickou bibliog rafiou vývo jovo-ch ronologicky lnter pre· 
tovanej literatúry o š týle. Pre slovens kého člta tera sú 
tu zaujlmavé na jmä partie venované problematike štýlu 
v zrkadle r us kej a sovietskej odbornej spisby, ktorá je 
tu spracovaná naozaj dôkladne a minuciózne a ukazuje 
na velmi sústavný záujem sovietskej hudobne j vedy o 
problémy umenovedných ka tegórii už od začiatku 20. 
rokov. Pravda, pre nás je táto kapitola oza j len .,pla· 
tonická" - prevažná vl!čšlna k.nlh a štúdii (najm l! s tar
šfch). ktoré sa tu citujú a kriticky komentu jú. je pre 
s lovenského záujemcu neprlstupná. 

Kapitola druhá .. Stý! a dalšie ka tegórie es tetiky a mu· 
zlkológte" má v knihe klúčový význam. Jedna k preto, 
lebo tu spočiatku Ide o deflnlclu pojmu štý l v hudbe 
(nájdeme Ich· na jmene j sedem - s. 57, 76. 118, 123, 
132, 137, 175 ) a jednak z toho dôvodu, že autor hladá 
a s kúma vzťah pojmu štýl k Iným zákl adným po jmom 
a kategóriám systematicke j l his toricke j muzikológie. 
ako napr. k obsahu a forme , k metóde, s meru, žánru 
a p1tl . Ukazuje, ::!e Ich treba chápa ť vo vzájomnej dia
lektickej súvislos ti, no nazdávame sa, že tr eba a j zdô· 
raznlť, že štýl je ka tegóriou typologickou (s. 57) - ka · 
tegórla hladajúca to spoločné a spoju júce medzi hu
dobnými dielami (sme sl vedomi rela tiv ity pojmu .,hu· 
do bné dielo" a tzv . Werkprinzlpu ) a systémovou (s. 118 ). 
ktOI'á je determinovaná .,na základe jednoty sys tému 
hudobného myslenia ako zvláš tneho druh u umeleckéh o 
mys len ia" ( s. 132 ). DOležité je vša k vedieť. že š týl vo 
vzťahu k metóde a ko k najvyššiemu s tupňu estetické 
ho zovšeobecnenia vys tupuje ako d ruhotná, podriadená 
ka tegória ( p•·ostrednlc tvom tzv. smeru) z čoho celkom 
prirodzen e vyplýva .. uznáva né zákonllosf vlace r9ch š tý 
lov v •r ámci )ed nej metódy. predovšetkým v rá mci me 
tódy soc ialis tic kého rea lizmu" (s. B5 l . K podobným zA 
varom dospieva na zá klade štud 1l najnovš!ch zjazdových 
dokumentov na pr. Teodo ra KukllnkoviJ v pr!spevku Ume 
nie na s právnom mleSt!l ( In . Pravda . 10. Júla 1986) 

Nazdávam sa , že na josobltefsla u nu fpóvod nejšla ku 
pi tola Mtcha jlovovo1 kni hy fe 11 otlo kapitola .. O tlľzk y 
týlovej Ana lýzv'· kiOill hy -;1 muli v~l nmúf naj m!! mt" 

metronómových úda jov, muslme sa teda spoliehať na 
ústnu tradlclu , žlvtl v začiatkoch mojej dl rlgen1skej čln
nosti ešte prostrednlctvom velkých osobnosti, ktoré Llsz· 
ta nielen počuli , ale boli s nim a j spriatelené, spolu 
hrali, alebo boli jeho žiakmi. Euseblus Ma ndyczewsk t 
a Wilhelm Klenzl ml vera rozprávali o Llsztovl a jeho 
spôsobe prednesu, rovnako a j jeh o posledná maďarské 
žiačka VIlma Vargová ; no na jvzácnejšie fakty som z fs· 
kal od rakúskeho klaviristu a skladatela Emila von 
Sauera, jedného z posledných žiakov Franza Liszta. 
S nim som mal možnost a j spolupracovať - ako cel· 
kom mla dý dirigent, ked som dirigoval tri koncerty, nu 
ktorých spoluúčlnkoval a v Ich rámci uviedol a j oba 
klavlrne koncerty F. Liszta. Ešte pred skúškami sme 
viedli dlhé rozhovory na Mar.gltlnom ostrove, kde Sauer 
počas svojho pobytu v Budapešti býval. Paml!tám sa ešte 
na nejeden úsek v týchto dielach, ku ktorým ml da l 
návody k Interpretácii, proslac ma, a by som sl jeho 
slová zapaml!tal ako priame Llsztovo svedectvo. Mimo· 
chodom: napriek pravému umeleckému zápalu a tempe· 
ramentu hral Sauer mimoriadne pokojne, velmi presne 
a volil nezvyčajne mierne tempá. 

Vo všeobecnosti nestavajú Llszto vo die la dirigenta 
pred mimoriadne ťažkosti. So zložlte jšlm metrom [7/4 
alebo 5/4) sa stretávame vo viacerých jeho kompozf· 
clách (o. l. oratórium Kristus, Dantovská s ymfónia), tie· 
·to však plynú vždy hladko, ta kže Ich zložitosť poslu· 
cháč nepostrehne. Vo velkých zborových dielach s ú 
speváci často konfrontovan! s ťažko lntonovatelnýml 
Intervalmi, enharmonlckýmt zámenami (e-fes-e). Tu je 
tllohou dirigenta , pripadne zbormajstra objasnlt tlčlnku · 
jtlclm harmonické súvislosti. Azda na fvl!čšlm problémom 
reprodukcie Llsztových diel zostáva miera vkusu Inter · 
preta, zabraňujtlca upadnutiu do prlllšnej bombastickos
ti, nadneseného pátosu, ku ktorým Llsztova hudba ne· 
raz zvádza. 

Llszrov prlnos do hudby je jedinečný a neopakovatel 
nýl Nebyť jeho novátorstva v každej oblasti, bola by 
sa európska hudba vyvinula Iným smerom. Preto sl mys -
11m, že je povinnosťou nás výkonných umelcov l lnš tl · 
ttlcll Llsztovo dielo ožlvlt a zachovať v programoch kon
certov aj po jubilejnom roku. Osobitne apelujeme na 
svojich kolegov-dirigentov, aby sa zaoberali bohatou 
Llsztovou tvorbou a zaradili ju na miesto, aké jej v 
dOsledku mimoriadnej kvality plným právom prlnáležl. 

Zultlllf umelec dr. ĽUDOVIT RAJTEII 

dl muzlkológovla, ktor! toto s lovo všemožne skloňujú 
bez toho - o čom ma presviedčajú viaceré diplomové. 
no l kandidátske práce - že by presne vedeli, že .ana
lýza nie je dajaký "rozbor" skladby (rozloženie no 
.,časti", objavovanie hlavnej a vedlajšej myšlienky, r ep 
rlzy, kódy a pod. ), ale základná pracovná metóda ve 
deckého výskumu, ktorej pods ta ta spočlva [z hladlskll 
výskumu štýlu) .,v odhaleni [ rekonš trukcii) genetických 
prameňov sktlmanéh o štýlu a v odhaleni charakteru 
a prost riedkov Ich transformácie, ktoré sa vo vzťahu 
k rôznym heterogénnym prvkom prejavu jú rôzne a s 
rôznou Intenzitou" [s. 142 ). Centrálnym pojmom je .tu 
sQvlslosť, kontinuita, ktorej najvyššiu formu predsta 
vuje tradlcla ako "stelesnenie zákona historickej pod· 
mlenenostl" (s. 146). Ideálny, ale zrejme len velmi 
ťažko doslahnutelný ciel je tzv. komplexná a nalýza. 
t. j. výskum diela čl štýlu ako spoločensko-ldeologtc· 
kého javu so všetkými historic kými väzbami na hranic i 
teoretickej a historic kej muzikológie (s. 168). Vlastná 
štý"lová analýza, ktorá má tri roviny (analýza hudobné
ho ma teriálu, faktOry a prlnclpov rozvlfanla - chýba 
tu však a nalýza sonorlstlky l je v skutočnosti určen!m 
š týlu (š týlovou kritikou) a to pomocou tzv. atrlbtlcle 
sluchovej, zrakovej .a vlastnou štýlovou analýzou [ak 
sktlmame štýl ako celok t•reba však hovoriť o analýze 
štýlu - s. 173 l. Logický a metodologický základ fe a so 
cla tlvne prirovnanie. pričom veJktl (l lohu h rá sluch a 
sluchová skúsenost 

V záverečnej ka pitole .,Štýlové s ystémy a podsystémy" 
sa autor eš te vracia k vzťahu metóda-smer-štýl a n a 
vrhuje základné kategórie štýlov. Rozoznáva tzv. štýl 
his torický, smer a Individuálny štýl. K historickým š tý· 
lom patri štýl renesančný, barokový, š týl klasicizmu a 
romantizmu (všetky stl komplexné, viacvrstvové) . Hudba 
20. storočia je štýlovo plurallstlcká , čo o. l. vyplýva 
aj z triedneho rozdelenia sveta. Problémom je tzv . š týl 
Ind ividuálneho diela, no aj otázka národného štýlu. Tre 
ba súhlasiť, že prlnclp národnos ti v hudbe nie je dos ta 
točne vedecky s pracovaný, zdá sa však, že s ta te napr 
Zorte LIS{iej a Ja rosl•ava )Iránka (na pr. Na rod nl ve vý· 
voji české hudby, In: Es tetika , č. 4. 1984) prlspefO k 
h lbš iemu poznaniu 1ohto aj pre s (tčasnú slovens ktl hud 
bu dôležitého aspektu. 

Mlcha flovova kniha nie je lahkým, rekreačným č!ta 
nim ; skOr naopak, text je pomerne zložitý, mies tami až 
ťažkopádny . Neviem čl to Ide na vrub autora alebo pre 
kladatelky. Ak za klad diela treba považovať snahu 
neprenáša ! mecha nicky n lek,toré špeciálne literárno
vedné ka tegórle na Iné umenia (s. 233). potom by bolo 
vhodné te r mlny a ko napr. obsažná forma , tntonačno 
obsažná forma , obrazný obsah, obrazno-tematlcký zábe1 
a pod. t. j. problém ,.obraznosti" hudby ( je tiež !It erár· 
novedného pôvodu) upresnlt a vysvetliť. Napr. v úvod 
ne j š t(ldl l, kde by sa člta ter dozvede l aj čo-to o autora 
vl, ktorý mu zostáva vlac·menej záhadný. Samotná kn l 
ha medzi riadka mi prezrádza vzdela nú, muzikants ky 
cltlacu osobnosť, schopnosť dia lekticky myslie ť , vidte! 
sOvls lostl. vycntt fi liác ie. Micha jlov je autor, ktorý sH 
poctivo s nažt o poch opcnte tvor by a má k nej (l c tu. 
Nedlv lmA s1:1 w mu. 1eh o llčlt er o vzor je B. V. Asaflev. 

RICHARD RYBARIC 



TVORBA 
EUGEN SUCHOŇ: Tri plesne pre bas a orch•ter na bás· 
ne Miroslava Válka, Petra StlUchu a Jána Smreka. 

Ak je niekto zo sdčasn~ch slovensk~ch skladatelov 
analyticky ,.preč!tanf', tak je to práve Eugen Sucho!\. 
V Troch piesňach pre bas a orchester r~chlo rozpozná· 
varne a ko sa autor vracia do svojej tvorivej minulosti, 
a ko sa neboj! ventilovať zdanlivo známu stránku svoje j 
osobnosti. Nuž a v teJto odva.he je l v~zva pre poslu· 
cháča, aby sl popri tomto návrate nezabudol povšlm· 
mH niečo, čo Inovuje jazyk, myslenie č! osobnostn~ 
sloh, ktor~ je tak evldentn~. tak pr!značn~. Je potrebné 
na tomto mieste opätovne zdôrazňovať ako sa autor 
hlási k svojim modálnym súradniciam? Ako Ich využ!va 
melodicky, a kordlcky, ako Ich mieša, čl rozrieďuje v 
dla tonlck~ch súvislostiach? Možno by sme opäť len opi· 
sovali frekventovanle a fungovanie chromatlck~ch mez
zotet·rachordov, lydlcké kvarty, rôzne modálno-dlatonlc· 
ké kombinácie v ascendenčn~ch l descendenčn~ch pás· 
mach, fryglcko-molové alebo mlxolydlcké tvary, pocl· 
ťované neraz ako dur-molové, napriklad v záverečnej 
G!ocond!te, ktorá je transkripciou pos lednej časti cyklu 
m!ešan~ch zborov O človeku. Predp!san~ rozsah na ana· 
l~zu diela by mohol byť vyplnen~ podobn~ml priklad· 
ml. Lenže ako vieme poplsnosťou sa pohybujeme v ro
vlnách ak~chs! všeplatn~ch a plikáci! na konkrétne die· 
lo a my predsa chceme hovorU o veciach trochu Inak. 
Ct azda nepovieme viac, keď v Mallnconll upozornime 
na jedinečnú väzbu medzi básnlck~m s lovom a Sucho· 
ňovou hudbou? Len s l všimnime to neustále členenie 
priestoru a času v Inštrumentálnom pohybe - to neu· 
stále vlnenie spomienok a potom ten povzdych otvoren9 
do nezodpovedatelne j otázky .... . kde sú ach, kde sd 
veci minulé?~ Alebo ten descendenčn~ trend melodiky, 
ktor~ doznieva nad slovami ,. ... už je ten chlapec po
chovan~ dolu v tebe." To básnik spolu so skladatelom 
hovoria o vlastnej smrti - o smrt! a premene chlapca 
na muža. A už sa možno zase napln{) rozospievať, lebo 
základná hudobná l mlmohudobná myšlienka tu bola vy
slovená jedn~m dychom. 

Suchoň sl velmi dobre uvedomuje siln~ filozofiek~ ná· 
boj básnického slova, ako sa neustále zvndtorňuje, ute· 
ká do seba. Chce zachytiť, dosta( do hudby jeho echo, 
rytmus, vlnenie , spád l melódiu. Preto sa lizkostllvo vla· 
že na slovo - nie otrocky, ale tvorivo, partnersky, 
Nechcem preceňovať s ilu slova v hudobnej reči, no niet 
šťastnejšej chvlle v umeni, ako ked sl tieto dve mlizv 
podávajO ruky. Zázračn~ súzvuk s lova a hudby Inovova l 
v tomto pr!pade l Suchol\ov kompozlčn~ jazyk a dal mu 
nové opodstatnenie. Tak aspoň pocltujeme slobodu a 
volnosf vokálnych Hnil v tomto diele, Ich zahladenie a 
započúvanle sa v slove, myšlienke, ktorou sa nab!j11 
hudba. Ved tu je žriedlo jej dynamizmu, jedna z pr!čln 
jej sily, ktorá sl neprotlreč! s nenahNldltelnou a ne· 
zastupltelnou vitalitou obsiahnutou v hudbe samotnAj. 
Suchoň vie, že hudba - to je sila a nie noty čl kon· 
~trukcle, alebo presnejšie povedané, konštrukcie v s luž· 
bách zužitkované, slližlace, pretvorené a ko pr!rodná sl
la, v k torej je obsiahnuté poznanie človeka a jeho zá
mer. Ak je pre Suchoňa Mallnconla plesňou o stra tenom 
det~tve, tok Nuova speranza je nádejou, vyznanlm, ra
dostn~m zahladenlm sa do budlicnostt a ponad t~lecut 
smrti: ,.Aj my sme QOII Kolumbovla na obráten,I)Jll 
hviezdnom nebi plnom prelletav~ch hv)ezd a sklišanl 
plynut!m veci .. .'. Teda opllf spomienka , lenže už nie 
na dets tvo, ale na poslanie človeka. I tu nám prchá 
čas, roky, život v trblletav~ch šesfnástlnov~ch vlbrá· 
clách. Sextoly letia cvalom a mlhotujli sa okolo kanta· 
bllnej zložky ako prchavá vidina, a ko okamih, ako 
vzdušn~ vlas. Ako len duchovne zaznieva do ticha st~ev, 
v ktorom sa spá jajú arlosne l reclta tlvne prvky vynáša· 
jtlce na povrch nos ta lglckli myšlienku bez prlchutt de· 
zlllizle čl falošného pátosu: ,.Až všetko zájde sa, budli 
tu ešte hviezdy, ktoré sme milovali, lebo s táli vysoko 
nad naštn11 hlavami .. .". Ale odrazu prichádza Glocon· 
dlta a jej neodolatern~ večn~ Osmev v podobe Smre· 
kovej bodrej poézie, v ktorej je zemité gesto ludového 
tanca l jemn~ pohyb antickej rta nečnlce. Nul! a taká 
je l hudba - vzrušená Invokácia s rytmickou usporia· 
danosťou tanečného kroku čl zvlnen!m vokálneho pohy· 
bu. Sam~ temperament , oheň a smäd po vlne, čo zaparu
je zmysly. Co všetko sa v tej to bizarnej hudbe odo· 
hráva ... Samá veselosť pohybujlica sa po dôverne zná· 
my ch siločiarach suchoňovskej modality ; tanečn~ pohyb 
v rámci trltonu - dokonale nkcentovan~ dlabolus In 
musica, sledy modálno ·dla tonlck~ch pásiem, ktoré už v 
kontextoch Suchoňovej hudobnej reči ani nevn!mame 
a ko sledy pollónov~ch , čl celotónov~ch slivsfal!nosU, ale 
uko melodický a akordlck~ fa ktor. V Inš trumentálnej 
sadzbe pociťujeme taktiež v~raznli zemitos ť spojentl 
so symfonickou v~bušnosťou , ktorá má neraz prekára· 
v~ podtón vzhladom k vokálnej zložke . Ak~ sa to len 
odohral b(lrliv~ skok medzi druhou a treťou skladbou 
Suchoi\ovho plesňového cyklu, ak~ neočakávan~ zvrat! 
E~te predchvllou sme spievali spolu so Suchoňom, že 
chceme by( zas Kolumbovla na našom obrátenom hviezd· 
nom nebi a zrazu vôňa vlna a bodrého spevu vplleta sa 
zo Smrekov~ch s lov do Suchoilovej hudby. Ak~ to len 
skok z tmavej neznámej nool do vese!lal Lenže pozor. 
v tomto veselt je už poznanie toho p.redchádzajOceho, 
je v ňom tieň pomlnute lnos tt nášho prchavého, k smrti 
sa ubera jOceho života. v tom vlne a speve je l zrnko 
zádumčivosti a melanchólie .. . .. len sa ml dajte napU 
z fla še, čo brlisl hrdlá, hrdleločká naše". To nie je 
len pljácka bodrosť. ale vychutnávanie prchav~ chvlle : 
.. Ej dievča , dievča , horúci je tvoj dych a tvoje bOčky , 
ruža červená, točia sa a vrtia, lalalala lala ... ". Ano, 
malé Intermezzo nám dopovie to, čo sme poclfovall 
v predchádzajliclch taktoch - malá meditácia upro
stred hlučného, rozbujnelého veselia. Do tejto oázy po
koja vstupuje ludsk~ hlas, ktor~ chce v sebe prehlušiť 
smlitok: .. Col!e to muzikanti? Cože to vys trájate? AkO 
smutnú a to vari pre mňa? Ej na mOj veru nedobre 
ma znáte!" Vld!me teda, ak~ jasn~ program majli Su
choňova Tri plesne, aké usporiadanie veci je v nich za
budované. Jazyk mOže byt preto star~ . známy, hlavné je 
to. čo ci!JI: l!e chvlla , okamih, v k·to11om tvor!, ho strháva, 
fascinuje, že myšlienka mu dáva krldla a talent , priestor 
a volnost. Návraty stí preto potrebné, aby sme hovor lll 
hOCI 1 star~m jazykom, alebo práve nim o veciach, ktoré 
nás spalujtl. Nuž a umelec ten nemOže v sebe potlačlt 
to, čo sa derte na svetlo, lebo Suchoň tu už vedome bi· 
ta ncuje, predkladá stlč ty svojich tvorlv~ch snaženi. Ho· 
vor! o živote 1 o smrti, hovori o láske, kochá sa v kráse 
prchavého okamihu. poznajlic a mysliac pri tom na Odel 
každého človeka. IGOR BERGER 

Zaslúžilý umelec dr. [udovit Raiter osemdesiatročný 

VZÁCNY JUBILA 
Vždy usmiaty, šarmantn~. zdvorilý, elegantn~ - ~ak~ 

je dr. I:udov!t Rajter, najmladš! osemdesiatnik, akého 
som kedy stretla. Osobnos(, bez ktorej s l povojnov~ hu· 
dobn~ život na Slovensku nemožno ani predstaviť. 

Vyrastal v Pezinku, v kultivovanom rodinnom prostre· 
dl, kde sa pestovala komorná hudba, splev.alo a hralo. 
kde hudba bola prlrodzen~m prejavom v šetk~ch lud· 
sk~ch citov. Otec bol učltelom a kantorom a stal sa 
mladému Rajterovl prv~m hudobn~m pedagógom. Oba· 
ja rodičia poskytli nadanému synovi vera duchovného 
bohats tva - s hmotn~ml s tat kami to už bolo ski-omnej
šie. 

Do bratislavského gymnázia dochádzal každodenne 
vlakom spolu s dalšlm o niečo mla dšlm Pezlnčanom
hudobnlkom, Eugenom Suchoňom, a už vtedy sa začlna 
prlatelstvo t~chto našich vzácnych umelcov. Prla telstvo, 
ktoré trvá dodnes. 

Už na gymnáziu zakladá Ľudovlt Ra jter študentský 
orchester v ktorom striedavo diriguje a hrá na vlolon· 
čele. Popri gymnáziu študuje aj na Hudobnej a dra ma· 
ttckej akadémll, kde boli jeho učltelml Miloš Ruppeldt. 
Frico Kafenda a Rudolf Rupnik. Po ukončeni gymnázia 
a absolvovanl Hudobnej a dramatickej a kadémie bol 
p.rlja t~ na VysokO •hudobnO školu vo VIedni, kde v ro· 
ku 1929 absolvoval šttldlum dvoch odborov ( dlrlgovanl& 
a kompozlclu) s vyznamenanlm. Jeho učltelml boli osob· 
nosti európskeho formátu, v kompozlcll skladatelia 
Franz Schmidt a Joseph Marx, v dlrlgovani Clemens 
Krauss a ~lexander Wunderer. 

Do žlvota vs tupuje Ľudovlt Rajter v čase ťažkej hos
podárskej kr!zy. V zahranič! nenachádza uplatnenie a 
ked vtedajš l slovensk~ hudobn~ život, založen~ prevaž· 
ne na ama térske j činnosti, mu tlel! neposkytoval mof· 
nosf umeleckej realizácie, prijal miesto učttera na Mest· 
skej hudobne j škole v Bratislave. 

V roku 1933 dskava miesto dirigenta v rozhlasovom 
orchestri v Budapešti. Tu sa začlna jeho medzinárodná 
dlrlgen:tská kariéra. Popri dtrlgovanl študuje dalej v 
Majstrovskej t riede Em6 Dohnányiho na Hudobnej ak.a· 
démll, kde sa v roku 1938 sám s táva profesorom komor· 
nej hry a dirigovania: 

Už od skončenia štlidla vykonáva cez prázdniny na 
letn~ch hudobn~C'h kurzoch v Salzburgu funkciu .aslsten· 
ta dt.rlgovanla a to at do roku 1935. Za túto činnos t 
mu v roku 1938 newyorská univerzita College ot Mu· 
sie udelila čestn~ doktorát. 

Vedra svojho rozhlasového orchestra dirigoval čast-o 
tiež Maďarskú národnú tl'lharmónlu l Symfonlck~ or· 
chester mesta Budapešti. Je poz~vaný l do zahraničia : 
diriguje vo VIedni, Salzburgu Zeneve, ZUrichu, Berline , 
Parlžl, Stokholme, Lausanne, Stuttgarte, Helsinkách. 
Vadave a Inde. 

V roku 1946 sa dr. Ľudovlt Rajter vracia do Brat!· 
slavy .ako medzinárodne uznávan~ .a európsky rozhla· 
den~ umelec a ujlma sa vedenia vtedy jediného sloven
ského p.rofeslonálneho symfonického telesa - Brat!· 
slavského rozhlaS{)vého orchestra. 

V tom čase sn obnovili piatkové symfonické koncer
ty a Rajter v p,lnej miere upla tňuje svoje dramaturgic
ké koncepcie opierajúca sa predovšetk~m o klaslckli 
a romantlckli svetovli tvorbu a · o súčasnú slovenskú 
tvorbu. Bratislavské obecenstvo sl <tohto elegantného dl· 
rlgenta velmi obi Obllo a svojou priazňou ho zahtňa do 
dnešn~ch dni. 

Po vzniku Slovenskej tllharmónle v roku 1949 pre
chádza Rajte:r do tohto orchestra a pôsobi tu pln~ch 
27 rokov. Súčasne v .rokoch 1968-1976 vykonáva 1 runk· 
clu šéfdirigenta Symfonického orchestra Cs. rozhlasu. 

I po odchode do dôchodku udržiava s oboma orches
trami s tále kontakty a je Ich pravldeln~m hosťom. Cas
to ho poz~a l Státna filha rmónia v Košiciach, ako aj 
Státny komorn~ orchester v Zlllne. 

Pr lnos práce dr. Ľudovlta Rajtera pre SlovenskO fll· 
harmóniu je ďa lekosiahly 1 nezastupltelný. Vo velkej 
miere je tomu tak• l v prlpade nášho druhého vynika
júceho orches tra - Symfonického orchestra Cs. •roz
hlasu v Bratislave. 

Slovenská filharmónia mu predovšetk~m vdačl za vy· 
budovanie svetového kmeňového repertoáru počnúc 
Haydnom, Mozartom a Beeth{)venom, cez tvorbu roman· 
tikov, najmä nemeck~ch , až po Richarda Straussa a Bé-
lu Bartóka. Interpretácia tejto •tvorby vplyvom umel· 
covho štOdia a pobytu vo velk~ch hudobn~ch centrách 
sa vyk.ryštallzovala do a utentickej podoby a otvorlla 
Slovenskej t1lharmónli cestu na zahraničné pOdlá. Znač
ne tomu napomohll Raj terove kontakty s v~znamn~ml 
európskymi hudobn~mi osobnosťami. 

Nemenej v~znamn~ pre našu hudobnú kultliru je Ra j· 
terov vrúcny vzťah k slovenskej t vorbe. Už počas svoj
ho pôsobenia v zahranič! udržiaval prlatelské styky so 

. slovensk~ml skladatelml a uviedol Ich niektoré diela : 

Sn!mka: l. Grossmall.ll 

·Moyzesovu l. a 11. symfóniu, Suchoňovu BaladlckO sui· 
tu, Cikkerovo Concertino, Ba buškovu Slovenskú rapsó
diu a dalšie. Po návrate n a Slovensko premiérova! de
s tatky diel slovensk~ch autorov. Za všetky spomeňma 
aspoň Moyzesovu V. a VI. symfóniu a husrov~ koncert, 
Suchoňovu Fantáziu a Burlesku, Metamorfózy, Symfo
nlettu rustlcu, Clkkerove Spomienky, Kardošovu Il. sym· 
fOnlu a Hrdlnsktl baladu, Jurovského I. a Il. symfóniu, 
Očenášovu Rurallu slovacu, Ferenczyho Serenádu a Fin6· 
de. . . No nielen diela, ktoré premtéroval, ale l vela 
ďalšej slovenskej tvorby má Rajter vo svojom repertoári 
a uvádza ju doma i v zahranič!. 

v •rokoch 1952 až 1976 odovzdával dr. Ľudovlt Rajter 
svoje umelecké sk0senos11 mladej generácii ako profe· 
sor dirigovania orchestra na Vysokej škole mtlzlckých 
umeni v Bratislave. Vychoval rad dirigentov, medzi rú· 
mi 1 dnešného hlavného dirigenta Slovenskej fllharmô· 
nie Bystrlka Režuchu, šéfdirigenta Symfonického or· 
chestra Cs. rozhlasu v Bra tis lave a orchestra opery Slo
venského né,rodného divadla Ondre ja Lenárda a dal· 
š!ch. Mnoh! dspešne pracujtl v zahranič!. 

Nie je zanedbatelná ani Rajterova skladatelská čin· 
nosf. Vysoké tntellgencla, múdrosť a hudobná citlivost 
a ko 1 zmysel pre vyrovnanosť a hudobn~ vkus určujQ 
charakter na jmä jeho komornej 1vorby, v ktorej dom!· 
nuje tvorba pre violončelo. Tvorba pre súbory, predo· 
všetk~m pre sObor Mladé srdcia, doplňuje jeho sklada· 
teisk~ profil. 

v posledn~ch rokoch velmi úzko spolupracuje s Klub· 
ml Hudobnej mládeže pri Ich letnom sústreden!, kde 
vedie mlädežrúcky orchester .a so šarmom, jemu vlast· 
n~m. rozpráva mlad~m ludom o hudbe, o svojich ume· 
leckých zážitkoch a sktlsenostlach, čim prispieva k 
zvyšovaniu záujmu mladých rudi o hudobné hodnO!Y 

Stručn~ v~počet činnosti jubilanta len nellplne doku· 
mentuje v~znam tejto umeleckej osobnosti, k torá v slo
venskej hudobnej kultlire vyorala hlbokli brázdu. 
Ľudovlt Raj ter nikdy nebol typom dirigentskej hviezdy. 

Je to rtyp neobyčajne citlivého a seriózneho lnterpre· 
lačného umelca, ktor~ je predovšetk~m slufobnfkom In· 
terpretovaného diela . Jeho dLrigEmtsk~ prejav je pôsobivo 
elegantn~. nikdy však nte samoúčeln~. je dokonale pre 
myslen~ a jasn~. Obrovská' šlrka repertoáru a mimo 
riadna pohotovosť mu umožňujO v krátkom čase kedy· 
kolvek realizovať ak~kolvek program, preto Je jeho 
zástoj v našom koncel'tnom dlani neoceniteln~. Prlsna 
životospráva a racionálne narábanie s energiou spôso
blll, že sl stále zachováva sviežosť, jeho umeleck~ pre 
jav je živ~. dnes ul! úplne zrelý, pln~ mt1drosti a filo· 
zoflckého nadhladu. Dokazujfl to nielen jeho koncertn~ 
produkcie, ale napr. aJ vzácna gramofónová nahr8vka 
v šetk~ch štyroch Brahmsov~ch symfónii, ktoré so Slo 
venskou Nlhannónlou •na hra l na platne OPUS-u. Tento 
ucelen~ komplet je dOstojn~m dokumentom umeleckého 
majstrovstva Ľudovlta Rajtera, jeho vysokej duchovnel 
kultliry , hlbky pochopenia tvorby 1ohto nemeckého ro 
mantlka. Je však sličasne l dôkazom podielu práce Ľu· 
dovna Rajtera na umelecke j úrovni orchestra Slovan 
skej fllharmónle, ktorému venoval svoje najproduktlv 
nejšle roky života. 

úprimne želáme dr. Ľudovltovl Raj terovl ešte vela 
ďalšieh .rokov ako l mnoMch umeleck~ch lispechov. 

ANNA KOVÄIOVA 

Prvý Kruh priateľov hudby na dedine 
v poslednom l!ase sa zal!alo hovorU o stagndct1 hnu

tia Kruhov priatelov hudby na Slovensku, ba ozvali sa 
1 kuvll!le hlasy, že sa ndm Kruhy rozpaddvaftí. Nie te 
to celkom pravda. fe možn~, že l!lnnosf nlektorgch 
sragnufe, 1 to, že feden-dua zanikli, no uitl!~tna tíspe~ne 
rozvtfa svofu l!lnnosf a vznlkaftí i nov~. 

Velmi radostngm faktom te vzntkajtíct Kruh pr/ate
lou hudby v Ctferl. O tefto peknej zdpadoslouenskef 
obet sme v posledngch mesiacoch vera pol!ult a l!rtali . 
Patrt medzi tte, ktor~ vzorne plnili a splnili uolebng 
proaram a predseda MNV faroslav Valko prevzal na 
BrattslQIJskom hrade vyznamenanie pre obec. Vzorn~ fRD 
v Ctferi bolo zase uyznamenan~ Radom prdce. 

v rdmcl volebn~ho programu postavili a neddvno v 
Ctferi otvorili Dom kulttír y, k torgm bolo vytvoren~ este· 
ticky prUažllv~ a vhodn~ prostredie pre kulttírne podu· 
fat la a l!lnnosf stíborou zdufmoveJ umeleckeJ l!lnnost l. 
A rgch te tu dosf. Pr i Miestnom osvetovom stredisku 
pôsobt divadelnO stíbor , dychovd hudba a mle~ang zbor . 
Pri 1 RD tanel!ng a speudcky f olklórny stíbor a detský 
folklórny stíbor. f e tu teda vytvoren~ kulttírne zdze
mie ktor~ môže byf zdkladom l pre spoznd'vanie uy
sokÓch umeleckgch hodnôt sprostredkovaných profesia· 
ndlnyml umelcami . 

v t omto smere zal!ali s hudbou. lnictdtorom bol sku
sený, dlhorol!ný funkctondr Kruhu pr laterov hudby 11 

Humennom MUDr. VIliam Hafner, ktorg teraz býva t> 
Ctferl. Na~lel pochopenie tak u predsedu MNV, ako 
at u rladltelky Miestneho osuetov~ho strediska Buy D~ 
govlčoveJ k tora sa podufala usporladaf pokusne cyklus 
troch ko~certov, vraj " nulttí" Ctfersktí hudobntí Jar . Na 
prvom koncerte tíl!lnkovalo Bratislavsk~ dychov~ kvln 
teta, na druhom organista Imrich Szabó na prenosnom 
organe a na tretom Slovenskl madrtgallstt. 

Pokus sa vydaril, koncerty sa stretli so zdufmom ob 
l!anov. Pol!et nélu~teunlkou na koncertoch sa pohyboval 
okol o 150-200 tudl. ( Ani u Bratislave ich nebýva na 
komorngch koncer toch tolkolj Pri tom tr eba pozname· 
naf , že program koncertov nebol nijak uprauouang. 
ztahl!ovang. A l!o te nafdôležltej~le - J<! to obecen 
stvo pozorn~, ktor~ c h c P prenlkntíf do taJov a krds 
hudobných diel. 

Medzi obecenstvom bolo bada( zasttípenie v~etkých ve 
kovgch generdctt a možno s Istotou paveda(, že plJda 
pre vznik Kruhu priaterou hudby v Ctfert te prlprauend. 
Zdklad bude tvorU mle~aný zbor, ktorý vedie dr . V. Haf· 
ner , prtl!om Kruh sa bude postupne roz§trovaf. 

Zeldme Ctferčanom vera tíspechou a vera pekngch 
zdWkou z hudobn~ho umenia. Nech sa stane Kruh prla
terov hudby v Cl/eri vzorom pre da/Ste obce a mesteč 
k/1 - Mdam a( pre okresn~ mesto/ (· AK·I 



K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Františka Livoru 

z 

ZaelUUt umelec F. Llvora ako Florestan 
' Boethovenovom FldeUovl (SND, 1982). 

Snfmka: J. Vavro 

Vdaka existencii Stúdia VSMU v Bra
tislave mali adep ti operného spevu mož
nost vytvoriť svoje prvé javis kové pasta· . 
vy už počas štúdii. Tenonlsta František 
Ltvora. šrudujúcl v triede dr. Janka Bla· 
hu, mal tak9chto javtskov9ch prfležltos
U sice o čosi menej než jeho "služobne 
starš! spolužiak" V. Schren'kel, no Jel\o 
Alfréd z Travtaty a najm!! Ferrando z 
v9bornej Inscenácie Cost fan tutte boli 
kreáciami, ktorá mu vyniesli pozvanie 
k hostovanlu v opere SND. Postava Na· 
thanlela z Hoffmannov9ch rozprávDk bo
la sice bezv9znamná, no n emDiln o to už 
povedať o jeho Vladlm!rovi z Kniežaťa 
Igora, v ktorom mlad9 spevák adekvát· 
ne uplatnil vrúcnu lyrlčnost , slgnallzu
jOc, že napriek postave vhodnej pre 
Wagnerov9ch hrdinov, hlasova je mu 
zatial bllžš! svet Mozarta, svet ly riky. 
Prv než sa Llvorov talent s tihol v SND 
plnšie rozvinúť, odišiel na skusy do ne
meck9ch divadiel - Magdeburgu a Ol· 
denburgu, kde sl vybudoval solldny re· 
pertoár v lyrlcko·splnto odbore, utvr
dil sa v dlsclpllne a v pravom zmysle 

o 
Dynamizmus súčasnej spoločnosti sl aj 

v regionálnych centrách Slovens ka vy· 
tladal zmenu, resp. Inováciu koncert· 
ného života hladan!m a využlvanlm 
atrak t!vnejšlch foriem organizovania po· 
dujatl vážnej hudby. V Banskej Bystri· 
cl môžeme k tak9m počlret hlavne cyk· 
ly vlanočn9ch , novoročn9ch a letn9ch 
záhradn9ch koncertov, ktoré sú Ddrazom 
aktlvnejšej zainteresovanosti aj n eagen· 
túrnych kultúrnych Inštitúcii na pôde 
mesta [Dom CSSP a Literárne a hupobné 
múzeum). Hlavne z Ich podnetu sa v 
tomto roku usku točnili vzácne osobné 
stretnutia a s lávnostné koncerty z tvDr· 
by národn9ch umelcov Andreja Očená· 
ša ( 6. 4. 1966) a Jána Cikkera [ 28. 6. 
1986) pri prlležitDSti Ich 75. narodenln. 
~Im sa v9 razne obohatil a dramaturgia 
koncertov o, žiar, za tt ar málo prefero· 
vanO tvorbu súčasn9ch s lovens k9ch hu 
dobných sklada tefov v Banskej Bystrici. 

Zostavovatelia programu koncertu z 
tvorby národného umelca Jána Cikkera 
!PhDr . Marianna Bárdlová, Miroslav 
Sm!d ) ponúkli banskobystrickému pub 
IIk u žánrovo pestl'ú prehliadku z tvori 
vej dielne majstra , pričDm vychádzal i 
predovšetk9m z domácej interpretačneJ 
základne. (1. Zvul!ka opory DJGT -. Ban· 
akej Bystrici - orchester DJGT, 2. Slb · 
ooatný prthovor - doc. dr . Alexander 
Mellcher, CSc., 3. Co mi deti rozprA-.aU 
- i!astt Chyť mal, Tam je mátoha, Vlak 
ide - Zuzana Mofllllová, 4. Päť elonn
lkých rodových plesni - MikulAI Dobol, 
Darina Turňová, 5. Tatranskt! potoky -
Silvia Cápov6.·Vizváryov6, li. Domovina , 
sl61!lkové kvarteto Fllharmonické 
knrteto, 7. Intermezzo 1., scéna Kaťule 
1 opery Vzkriesenie - zasl. umelkyňa 
Dagmar Rohová-Bobové, orchester DJGT, 
l. Talianska hudba z opery Juro JAno 
tik - orchester DJGT, 9 . Vl. obraz z ope· 
ry Juro JAnol tk - zosl. nmelkylla Dag· 
mar Rohová-Boksová, Ján Zemko, sasl. 
amelec Stefan Babjak, zbor a orchester 
DJGT, dirigent Miroslav Smfd). 

K vrchoin9m umeleck9m zéž1tkon1 
patrilo vystQpenle hosťujúcej umelkyne 
Silvie Cápovej-VIzváryoveJ z Bratls levy , 
ktorá perfektne vypracovanou agogikou 
• sugestlvnym pDi'latfm skladby Tatran 
,ké potoky poda la nevšedn9 v9kon. Bra 
·tsla vs ké Fllharmonlcké kvarteto napriek 

s lova sa umelecky sprofeslonallZQva J. O 
jeho napredovanl sme sa moh li pre· 
sveočlf pri jeho sporadlck9ch hostova
nlach v SND (Bohéma, TrubadOr) . 

Ked sa v ro ku 1969 vrátil medzi čle
nov s úboru opery SND, razom dofahla 
no neho neoča kávaná ťarcha , vypl9vajú· 
ca z nutnosti zabezpečovaf cel9 ten ora· 
vý odbor. Smrt I. Jakub"ka a Ddchod 
J. Zahradn!čka, spevákov, ktor! rozh oou
júcou mierou dávali sOboru tnterpretač· 
n9 profil a postavili Jatku nArokov ne
obyčajne vysoko, zanechali vákuum, kto· 
ré mal Llvora s min imálnou spoluOčas· 
ťou dalš!ch tenorlstov zaplnlt. Llvora to 
dokáz&l a najm!! v prvej polovici se
demdesiatych ro kov preukázal sOboru 
operr SND neocen ltelné služby, Interpre
tujúc zároveň Verdih o, Smeta nu, Pucci
n iho, Mozarta, Dvol'áka 1 Beneša. Už spo
m!nano lnkllnáclu k čis tej mozartovskej 
lfnl{ spevu moh ol v9born e uplatniť v 
pamätnej Je~nekovej a Košlerovej tnsce
nácll Cost !an tutte, zna.menajocej ná· 
stup noveJ generácie spevákov v SND. 

Už vo svojej prvej sezóne po náv.ra te 
z NSR sa Llvora st retol s úlohou, ktorO 
by sme mohli nazvat jeho životnou a 
k·tord s tvárnil postupne v troch rôznych 
inscenáciách - s Florestanom z Beetho
venovej opery Fidelio. V prvej tnscenácll 
z roku 1970 to bol Florestan s kOr bo· 
Jest!ns ky než mužn9, nebezpečn9 pro· 
tlvnlk Plzarra ; úloha sa zjavne vymyka
la z jl:lho vtedajšieh o hlasového odboru, 
n o vďaka s pevácke j lntel·lgencll a muz!· 
ka lita ju zvládol bez zjavnejš!ch problé· 
mov. V polovici sedemdesiatych rokov v 
Ko:tlcrovej, v prevahe lyrickeJ koncepcii 
Fldella , zdOrazňujúcej prlbuznosť prv9ch 
obrazov s Mozartovým odkazom, bol Jeho 
Florestan pOsobtv9m dramatlck9m kon
trastom s prekvapujOcou údernou vyso
kou polohou, no ešte s tále s elastickým 
lyrlck9m tlmbrDm. NapokDn v obnove· 
nej Inscenác ii z roku 1982, v k:torej zo
ža l úspech aj u pr!snej kritiky pri zá
jazde opery SND do Spanlelska, bol to 
už Ideálny FIDrestan s me talick9m ná
dychom v hlase, stDjacl už oboma no· 
ham! v dramatickom tenorovom odbore 
a ma jOel schopnosť prlerazného zvuka· 
vého Qčlnku l vyjadren ia tragického 
údelu Interpretovanej postavy, spájajO· 
cej v sebe polohy zlomeného väzňa, pla· 
menného revolucionára a mllujOceho 
manžela. 

Llvorov h lasov9 v9voj sa dá v9bDr.ne 
postihnút aj na jeho pr!stupe k úloh e 

z y 

Vojvodu z Verdiho Rigole tta, ktoro s tvll r· 
1\ov:al takmer jedno desaťročie. Na pre
miére v ro ku 1970 sme predovšetk9m 
obdivovali a ko sa dokázal vyrovnať s 
priam závratnými tempami dirigenta T. 
Frešu [najm!! v úvodnom reclta t!ve a ba· 
lade ), a le tlef aj jeho zmysel pre .Jy· 
rlckú vrúcnosť [na.jml! v duete s Glldou 
a v á rii z III. obrazu) . V neskoršlch 
rokoch čl už prll'odzen9m v9vojom a le· 
bo pod vplyvom prlatera, dnes už ne
bohého !!nskeho barytonlstu K. Nurme· 
Iu , v tom čase viacnásobn ého h osta v 
SND, sa jeho estetick9 Ideál posunul 
s merom k s9te jšlemu, rezonančnejšiemu 
a pevne !ixovanému tónu, ČD sa na jmar· 
kantnejšle pr ejavilo v s lávnom kvarte· 
te, v ktorom ter az jeho hlas jednoznač· 
ne udával !tón. Hoci sme v minulosti 
mali a aj v súčasnosti máme v SND 
hlasy, Moré n a zákla de zvukovej fa reb
nosti, ·a le l spôsobu vedenia vokálnej lf. 
n ie môžeme Dznač1f za "talianskej~le", 
Llvorov taliansky repertoá r je pomer-ne 
bahat9: pocnúc Verdiho Alfrédom [v 
dvoch Inscenáciách) cez spDmlnaného 
Vojvodu, Rlccarda, Manrlca, Radamesa 
a Dona CaTiosa siah a a! po úlohy ve
rlstlcké - Cavaradossih o, RudDI!a a Pln· 
kertDna, ktorého spieval s dnes sláv· 
nDu A. Tomovou-Sintovou, Canta a Tu
rlddu. V rokoch , ktoré tesne predchá· 
dzall jeho prechodu k dramatick9m pas· 
tavám 1 spOsobu spievania popasoval sa 
akoby n a rozlúčk.u s Gounodov9m Jyrlc· 
k9m Faus tom 'i Mozartov9m DDnom Otta· 
vlom. V tomlto ·obdobi bol Llv·ora a j vy · 
hfa dávan9m koncertným spevá kom a 
uplatnil sa v oratóriách a ka ntátach 
Dvol'áka, Janáčka, Verdiho, no najmä v 
BerllDZovom Faust<Ovom prekllatl. 

AJ ked na poll opernej moderny sa 
dari s kOr he recky mimoriadn e dlspono
van9m spevákom, Ltv.ora aj tu vytvoril 
nlelrofko pamätných kreácl!, napr. dob
ráka Yanakosa z Gréckych pašU, Sucho· 
ňovho mladšieh o Svätopluka, n o najmä 
Hauk-Sendorfa z paml!tn&j Inscenácie Ja · 
náčkovej Veci Makropulos. 

St1časn9m schopnostiam speváka by 
v9born e vyhovovali wagnerovs ké úlohy, 
ku ktor9m mu však repertoár SND ne· 
núka ve ra prlležitostl. Vlastne jedinou 
(ak nerátame Helnrlcha v Tannhllusero
vl z počiatkov jeho umeleckej dráhy l 
bol Erich z Blúdiaceho Holanďana Ten· 
to nedosta tok prlležltos tl sl umelec do 
Istej miery vykompenzoval dramatic ky 
poňa t9m Daliborom l Donom José. 

š. ALTAN 

Po skonl!enl koncertu . .. vrava n6rodný umelec Já n Cikker, vpravo zaalatiti umel· 
kyňa Dagmar Rohod -Bokaod, Snlmka : M. Kašttel 

dokonalej č1stDte hry tt presnej ttnsá1n 
blovej sOhre osta lo len na platforme 
technického predvedenia diela . Ich In· 
terpretácla pDStrádala hlbšiu osobnú, 
ludsky emotlvnu zainteresovanosť a 
zdravo muzlkan ts k(l rados ť z hry . Z do 
máctch Interpretov poda la ~ pičkov9 v9· 
kon zasiO!ilá umelky t)a Dagmar Roha· 
vá-Boksová. Dokonalou hlasovou technl· 
kou a kultlvovan9m prejavom citLivo ro
zospieva la vm1torn9 monológ a rozporu· 
plnosť charaktern postavy Ka ťuše z op e
ry Vzkriesenie. Mlku l á ~ Doboš, dlspo · 
nujOcl v9bor.n9m hlasov9rn fondom , ne
dokaza l z predlohy vy fažit max•lmunl 
hlavne v registri dynamiky , kde mu ch9 
bala dôslednejš ia sebadlsclpllna. Jeho 
koncermé vystt1penle bolo miestami po· 
značené nie vždy prlllehavou tea trá lnDS 
ťou na ukor zdraveJ prirodzenos ti. Po 
zltlv no možno oceni t hlovue -;nu hu or 

chesrra opery DJGT za pohotové naš tu · 
dovanle Oryvlru z opery Vzkriesenie, kto 
r9 bol vyvrcholensm slávnostného kon 
certu, pre tože záverečné č!sla z opery 
juro Jánošlk vyzneli dosť nepresvedčl · 
vo. 

Napriek menšlm chy bičkám krásy 
usporiada telia tohto podu jatia - Opera 
DJGT, Literárne a hudobné múzeum . 
Krajská pobočka ZSS, Park kultúry a od · 
dychu a Dom československ~rsovletskeho 
prla teistva v BanskeJ Bys trici - vzda · 
ll d0stDjn9 hold Jánovi Clkkerovl, svo j· 
mu rodákov1 . ktor9 bDI s polu so s vojou 
manželkou na koncerte osobne pritom· 
ný. V dan9ch podmienkach sa tm spoloč· 
n9ml s ila mi pDdarllo pripraviť pre po· 
zvané publikum neopa kova terno ntmo· 
s fé r u a aj neza budnuteln9 umelecký za. 
~ tok. 

l!UDMILA CERVENA 

GRAM O RECENZII 
JAN VACLAV STAMJC: TRI MANNHEIM· 
SKt SINFONIE, FRANTIŠEK BENDA: 
SINFONIA C DUR 
© OPUS Stereo 9110 1618 
\ 

FRANTIŠEK XAVER RICHTER: SINFONIA 
G DUR, SINFONIA C DUR, SINFONIA 
B DUR ; KAREL KOHOUT: SINFONIA 
f mol. 

© OPUS Stereo 9110 1162 
SLOVENSK"r KOMORNt ORCHESTER, 
umeleckt vedtei BOHDAN WARCHAL 

Slovensk9 komor.n9 orchester oboha· 
cuje s lovenskú diskotéku z času na čas 
titulmi, ktoré nepatrJa do stabllnéh<> dra · 
ma turglcké.ho rámca súboru. Vznlk:a·Jú 
gra-mopla-tn e aktua lizované [premiéry 
súčesných s lovens kých s kla da te lov J. pri· 
Ježltostné [p ro!llovky hosťujúcich s011s
tov - f!chraler-Damm, Touvr on, Stlv!n 
a td.) l gramoplatne presvledčajúce o po
hotoV'OStl umelcov, organizá torov a dra
mahlrgle vydavaterstva OPUS. Na druhej 
s t-rane sO to tituly pro!llujúce určitý 
kom.pozlčn9, čl š t9lov9 zámer sklada te
ra, ba kvali-tu možno čo len jediného 
diela. 'l'aktD v poslednom o bdob! vznik· 
ll dve nahrávkv z tvDr1ve j dielne sta 
r9ch česk9ch ma jstrov: pro!ilovka StA· 
micov9ch Mannhe1msk9ch stnfónl!, do
plnená Sinfonlou C dur Frantlš.ka Bendu, 
a na druhe j plarm sinfonie Františka 
Xavera Richtera, doplnená SlnfonlDU 
f mol Karl\8 Kohouta. I ked sO to po 
umeleckej a kompozičnej s tránke všetko 
skladby s nevefml náročnou kompoelč· 
nou podsta tou, pDSlucháčsky sO vďačné, 
na čom nemalú zásluhu majO práve in
terpreti. Warcha l so svDjfm ansámblom 
prlshlpDvaJ k reallzáctl t9chto kompa· 
ziel! predovš etk9m prostredntctvom ich 
s tr hujúceho temperamenhl, ktorý pod.
čiarkol vlrtuozltu sláčlkDv. I ked mela· 
dlcká Invenčnosť tu nie ja ešte n a tolko 
nápa dná a evidentná a nenesie známky 
kantaplllty väčšieh Unil s kladieb z ne
s koršieho obdobia sklada terov, jednako 
sa stala stimulom pre Warch alovu kon· 
cepclu, pri ktDr ej sl da l zá le!a(, aby 
prepracovanostou fráz l v9razu prtam 
dokompDnovaJ tieto ,.nedosta tkyw do pO· 
soblvého kompa,ktného hudobného o blú· 
ka. Preto na nahrávke vyznieva jú tieto 
s kladby ako páčivé, melodické drobnosti 
s jednoduchou faktOrou , do ktDr9ch vla· 
žil svoj nerv hudobn!ka a pt'ežlarll Ich 
vlast.n9m názorom. Warchalovct hrajťí -
ako vždy - oduševnene, kultivovane, pri
čom za št.andardn9m rukopisom bezpeč
ne cltlf umelecké vedenie Bohdana War
cha la, ktor9 ovlácta dokon a le česk9 mu· 
zlkantsk9 na turel, čim podoprel tieto jed
noduohé melódie vlastnou Interpretač
nou koncepciou, stavajúcou na dokona
lej prepracovanosti v9razu l citlivo ve
denej dynamlcke j krivke pulzujúclch ná· 
lad. I ked kompozičné Oroveň t9chto sln· 
fónl! jednoznačne sleduje o bdobie ra
néh o 'I'DZkvetu tohto hudobného žánru, 
na t9chto skladbičkách je provoku jOcl 
pre Jn terpretov práve tento ,.nedokona · 
19" tvar, n a k-torom, zjednotenl a pre
komponovanl do celos tnej hudobne j v9· 
pavede, sl mOžu vyskúšať svoje umelec
ké myslenie a Interpretačnú koncepč
nosť v prospech t1spechu u poslucháča . 
Tak vyznievajú s lnfónle Ja na Václava 
Stamlca (najm!! G, AJ. Františka Xave
ra Richtera [ G, C), napokon l Sln!ónla 
! mol Karla Kohou ta. U neho však ešte 
putá tradlcle s O najzretelnejšle, l ked 
na dt·uhej s tra ne záblesky ranokJaslckel 
Os mevnej h ravosti už vys tupujO na u r
člt9ch miestach do popredia. Vznikajú· 
ce kontras ty baroka (reprezentované v 
skladbe fúgou. pátosom, napl!t!m), na 
dru'hej s t rane určHou prežlarenDS(ou 
(menuet) predznamenáva jú evidentne 
cestu nastúpenú ran9m klasicizmom. Tie· 
to ne typické momen ty sa s táva jú práva 
podnetom pre Istú Interpretačnú Inven
ciu, stmefu júcu spomlnané kontrasty do 
jednoliatych llnl! celku. Warchal pone
ch al kontrastnosť nálady, z jednocova l ju 
vša k ma jstrovs kou v9ra2ovou kultúrou . 
napl! t9m fahom sláčikov do celkového 
oblOka, kde práve spom!nané podnety 
pOs ol>HI a ko ozón na Interpretačné mys· 
!enie Bohdana Warchala. Opäf potv.rdll 
svoje v9nlmočné dls pozlcte tvorivého 
hudobn!ka rešpektujú.ceho záko ni tos ti 
š t9lu, na základe ktor9ch rozvlja svoje 
umelecké predstavy. 

To, čo Warchal so s vojim ansámblom 
vložil do plnos ti hudby spom!nan9ch 
skladieb, to v RlchteľDvl a KohoutovJ 
navyše podčiarkla a umocnila spoluprá 
oa rea lizačného t!mu na čele s režisé· 
rom Jaroslavom Krčkom a zvukov9m 
majst rom Gustávom Sora!Dm l preclzne 
nup!san9 spl\levodn9 text Ladislava Ka· 
člen. T9chto optimálnych podmienok ne
dos iahol reallzačnt tlm pri na hrávke 
s kladieb Stamlca a Bendu na druhej 
gramopla tnl [Milan Slav:ick9 - réžia , 
Gustáv Sar-al - zvuk) . Nie natofko vo 
zvukovo,reallzačnej pod sta te, ale v u
s trálenl kfudu nah rávac!ch pries torov. 
kde počuť v podkrese r uchy z ulice, ne
čisté pauzy, na druhej strane nahrávky 
1 nlekofko necltLiv9ch techn lck9ch stri· 
hov , ktoré v celkovDm obraze dosť vy· 
s tupu jO na povrch. 

ETELA CARSKA 



NAA ZAH~CNf HOSŤ 

Basista THEO ADA 
Stal sa pojmom pre koncertné pódium l operu. Vyskúšal svo je 

s pevácke umenie l osobité scénické nadanle na najv !!čš!ch scé 
nach sve ta. Za tri roky dovfši štyridsiate výročie svojho prvého 
vs tupu na opernú scénu a úspe~ného speváckeho debutu v rod· 
ných Drážďanoch. V Theo Adamovi je s telesnená jednu 7.0 slá v 
nych kapitol drážďanskej hudobnej minu losti. Práve preto sme 
tohto vefkého um elca spevl\ckej kultúry a dra mat!Cllého char ul< 
terlzačného umenia navš tfvili v predvečer jeho životného jubl 
leu - šesťdesiaty c h twrodenfn , ktoré osllívll znč ia !lwm augus · 
I d t. l . 

Kuždé jubileum je retrospektlvou význa mných životných mo· 
mentov. ktoré utkveli človeku v pamäti. Ktorých sl vy najviac vá · 
tlte? 

- je pravd a, že pri ta kom okrúhlom výročí. ktoré ma zastl h 
lo. sa mus! človek ohliadnu ť spät aspoi\ n o chv!fu. Trochu tn n 
des! sk u t očnosť , že uplynul taký dlhý čas v mojej umelecke! 
d1·áhe a že nemôžem v pam!!tl obsiahnut všetko, kde som vš ncte 
hol a čo som spieval. Neklamné svedectvo však o tom vydéva 
chronologické tabufka v knihe mojich pamäti , ktoré som vydal. 
Sám som prekvapený, čo všetko som absolvoval. Zh m maždilo 
sa tu mnoh o pekných momentov a mus!m byt osudu vďačný za 
to, ze ml ich doprial. Podla mojej pam!ltl môj prvý vefk ý umelec· 
ký zážitok s iaha do detstva , kedy som ako dieťa spievnl v sláv· 
nom drážďanskom Kreuzch ore. Tu som sa po pr výkrá t s tretol 
~ umen!m a hudbou. Potom to bolo prvé angažmán v drážďanskeJ 
opere vedenej Josephom Keilberthom. ktorý ma priJal do sú· 
boru. A o nlekofko rokov neskoršie prvé hosťovanie na medzi · 
národnom festivale v Bayr euthe. Vtedy som, pochopltefne, e~te 
netušil, že budem na Bayreutských slávnos tných hrách nepre· 
trži te h osťovať 28 rokov, z toho 13 rokov v úlohe Votana, jed· 
nej z najzávažnejš!ch Wagnerových úloh. Spomfnam taktiež na 
rad krásnych koncertných ciest, na prvé vys túpenie v newyo r
skej Metropoli-tnej opere, vo VIedens kej štátnej opere, kde sote
varn ·už 18 ro kov a v Bavors kej š tátne j opere v Mn!ch ove. Tu 
vytvorený Hans Sachs v Majstroch spevákoch nortmbers kých zna
menal pre mňa jeden z najdôležltejš!ch med znfkov v mojom ume
lecl<am živote. Dnes som š ťastný, že ma eš te neopúšta jú s pevácke 
dlspoz!cle a že budem môcť spievať ešte rad nádherných úloh. 
T9m sl vlastne ani neuvedomujem svoj te1·a jšf vek. Naopak, som 
presvedčený , že v každej životnej e tape možno niečo dobrého 
•1roblť a priniesť to širokému obecens tvu. 

Dnes vyulllva te svojich umeleckfch skúsenosti nielen ako spe
Vlik. ole tiel aj ako relisér a pedagóg. Co vás v súčasnosti naj· 
~iac láka? 

- Stále Jntenz!vnejšle poc i ťujem záu jem o opernú réžiu. Keď 
môžem dnes v divadle širšie pracov1:1 t. n ie len na jednej úlohe, 
chcem zužitkova ť všetky svoje s kúsenos ti a poznatky, ktoré som 
nazbieral a odovzdať Ich ďalšfm gener l\ciám. Môže to viest k no· 
vým formám prá ce a podnecova ť Ich hľa d anie. 

Zastávate azda hladisko nlektorfch súčasných umelcov, že 
operný zúner zastaral a potrebuje zjavne obnovu? 

- Nemyslfm sl, že by opera a ko ta ká zas ta rala. V každom 
prlpade má ešte mnoho čo poveda ť našej súčasnosti. Ak sledu· 
jeme svetové hudobné dianie, môžeme sA presvedč iť , že je zastú· 
pená v prevažne j čas ti dnešných festivalov a živo rozv!ja svoju 
akt ivitu. Je j obnova postupuje v priebehu času . Je ešte vera po· 
kusov experimentova ť s operou, i takých , kwré jej v9voj ne· 
posúva jú dopredu. Najdôležitejšie však je. aby bol rešpektova ný 
vnfmav9 divák , ktorý mus! byť na torko zauja tý, aby pochopil, 
že su mu prináša niečo užlt·očné a potrebné. Každý reži sér pra· 

Theo Adam v titulne j úlohe CCI·hovej opery Baal na scéne bet•lfn · 
skej Státnej opery. 

cu je s Inými výrazovými pros triedka mi a hladá nové myšllen· 
ky . Nesmie však zabudnú ť , že vedie dialóg s cit livým rudským 
mater iá lom velmt rozd ielneh o ch ara kteru. 

Príkladom vášho moderného chápania opery bola ústredná 
postavu v Cerhovej súčasnej opere Baal, ktorú s te stvárnili v 
Salzburgu, Viedni a Berline. Ktoré súčasné operné inscenácie 
si najviac cenlte? 

- Nesporne na jza ujfma vejšlml opernými produkctaml s ú dnes 
lnscenúcie berllnskeho režiséra Harry Kupfera, l1torý nás často 
prel{vapu je svoj imi osobnými h ľad iskam i a celkom or iginálnym 
prls tupom, a tQ bez toho, že by sa spolteha l na to, 7.e sa die lo 
vždy scénicky podart Druhou vynikajúcou osobnos ťou je fran
cúzsky režisér a výtva rnfk Jean Pierre Ponnelle , i1torý vie pre 
operu z!skaf l toho naj rezervova nejšleho diváka. )oho sa lzbu r
ská Inscenácia Mozar tove j Ca rovne j fla uty prekonávu vše tko 
predchádzajúce, čo tu kedy bolo vytvorené. Jeho prlíca dá sa 
porovnať s film ovým úsillm Ingma ra Bergmana. 

ZískaH ste si prvotriedne l'enomé taktiež aku koncertný spe· 
vflk vynikajúco interpre tujúci piesňovú literatú ru . Budete ďalej 
pestovať tento žáner. Chceli by ste v ňom priniesť niečo no
vého? 

- Jliovos f tu znamenA dokonalosť spevácke j Inte rp retácie. V mo· 
Ji ch speváckych rec itá loch sa vždy snaž!m podrladlt reporté r 
urči t)•m koncepčným h ľad iskám , č i už Ide o žáner, alebo trebars 
o s kladatefské vý ročia. Pokia! ide o novinky, môžem prezradiť. 
že sklacla ter Siegft•i ed Matthus plše pre miia a tenoris tu Pe tra 
Sch reiero nový voká lny éykl us pre tenor a bas. Piesl'\ové r ecitály 
vyža ctu jú v~a k špecifické obecens tvo, kto ré mus! byť vychová
vané k správnemu vnfman lu tej to hudby. V Drážďanoch ho na
p rik lad máme. 

S čim no\·ým so s tretne me vo vašej ďalšej umeleckej práci ? 
- Pripr avil som práve koncer tné predvedenie Weberove j opery 

Euryanta pre Mnfchov. Oa lej sa ch ystám na Inscenáciu Schônber · 
govllo Mojžl~a a Árona v berlfnske j Státnej opere. Po tom bude 
nasled ova ť pôvodná pt·emiéra nového opernéh o diela d rážďa n· 
s kého sklada!Cla Udo Zimmermanna v Kolfne nad Rýnom a v 
roku 1988 pr ldu na rad Drážďany s mojou réžiou Wagnerovt: ,; 
Pa rs ifa la a Mníchov so Straussovýtn Capricciom. 

Prtpravil: Jlltl VITULA 

Nad uplynulou sezónou budap vt· tá nei opery 
Na troch za sebou nasledu júcich večeroch videl som nedávno 

v Budapešti práve tie predstavenia, kt.aré boli v uplynulej sezóne 
p remiérované. Operu Richarda Straussa Gavalier s rulou uviedll 
v Budapešti už v roku 1911, štyri mesiace po drážďanskej pre
miére, a odvtedy patr! , s menšfml prestávka mi, do kmeňového re
pertoáru. Naštudovanie tejto opery sa plánovalo už pred nie
koľkými l'okml, s predpokladom autentickéh o naštudov~:~n la diela 
Jánosom Ferencslkom, no jeho ch.oroba a potom smrt tieto plány 
definlt!vne zmarili. Terajšiu Inscenáciu, oplerajúcu sa o s ecesnú 
scénu a kost ýmy Pétera Makala a režijnú koncepciu Andrása Ml
kóa, cha rakterizuje, žia r, iba nenáročný humor ; s menš!ml zrne· 
nami je vlastne Iba obdobou predchádzajúcej, ešte Ferencslkovej 
premié ry z. roku 1971, pričom a le spevácka garnitúra je úplne 
nová. 

Navš tfvené predstavenie dirigoval so značnou dávkou reme
selnej perfektnos ti mladý János Kovács. ktorý má predpoklady 
k tomu. a bv s pos tupným ct ozneva nlm vedel tlmoč iť aj tú jemnú 

sieť poetlčnos tl a prchavej nálady tejto citlive j Str111. ;sovej pa r
titúry. Baróna Ochsa stelesňuje József" Gregor, ktorý zo v!etk9ch 
účinkujúcich na jlepšie ovláda štýl parla nda. Jedinou chybou 
krásy je, že jeho .,dedins ký šľachtic" . ako sám Strauss ch a
rakterizuje Ochsa, je viac ded inčanom ako šfachtlcom. Etelka 
C11avleková spieva pekne Marša lku, ale trblie tavá náladovost zlo 
žltého ch·a rakte ru postavy je je j predsa len vzdialená. Ani vý· 
borná Klára Takácsová nevedela sa cltllvo naladiť na vlnovú dlž· 
ku mladého Oktavlána. Oproti ~amu pôvabná a krás nym hlaso· 
vým materiá lom obdarená Katalin Farkasová je priam prototypom 
pre Soph ie, a tak hlavne jej zásluhou y poslednom troj - a dvoj
speve divák úplne zabúda na určité nedostatky a vychutnáva 
iba krásu a pôvab Straussovej jed inečnej hudby. 

De jis kom ďalšieh dvoch preds taven! bola scéna Erkelovho di
va dla, kde v prvom februárovom týždni premiérovo uviedli Ver· 
diho Malikarný bél. Moje dojmy z predstaveniu - napriek tomu . 
že posledné dve s cény boli strhu júce a, nabité žia rivým na pil 
tlm - sú dost rozpač ité, na čom pr imárny podiel má výtvarná 
s tránka Inscenácie. Scénografom je István Szlávlk a ko stýmy n11 
vrhla Gyorgy! Szakácsová. Až na cl ve scény . s krýšu Ulriky a Re· 

na tovu pracovi1u, som tu už dávno nevide l takou javlsko\•nu Slil 

robou dýcha júcu scénickú v9pravu, vrátane s tereotypn9dh lw~ 
týmov. Réžia Andrlísa Fchéra je tak tiež nedotiahnu tá , málo , v 
polntovaná a len posledná scéna, v ktore j sa nad mŕtveho, riu 
zemi ležiaceho Rica rda s kláňa pl ačúci Oscar a nad ni111i s to j.t 
a na seba sa nemo dfv a jú Amella a Renato, je ozaj pô~obi v o rle 
š ená. 

Hudobné nštudova nle je v rukách Adáma Medveczkého. Jeho 
orchester, aj keď nie vždy bezchybne, znie kompa ktne, má lesk, 
prlebo jn ú silu a krásne vyspieva vrúcne melod ické oblúky. Na 
čele speváckych v9konov stoj! mladý tenor is ta )ózsek Csák, ktor9 
v úlohe Riccarda debutoval na scéne. Je ho presvedč ivý a suverén· 
ny výkon bol ozajs tným prekvapenfm . Meno, ktoré sl treba za· 
pamätať! Ame lia v podan! Anikó Rohonyiove j je pria m bezchyb· 
n9m výkonom, no na priek tomu svojou he reckou zdrža nlivos ťou 
s tráca na presvedčivej sile. Csaba Otviis je solfdnym, noblesným 
Renatom, kým Zsuzsanna Csonkaová sympatickým, a le málo tem 
peramentným Oscarom. Kata lin Mésziilyovej zase výborne sed ! 
Ulrikina tajuplná démon lčnosť. 

Tretie preds tavenie pa trilo Rossinimu, a s!ce jeho Barbie rovi 
zo Sevilly. V pr iebehu jedného !'Oka vidie t trt rôz ne Inscenácie 
te jto žia rivej buf[y je mimoriadnou porovnávacou prflež l tosťou . 
Po vla i\a jšej , z lacného humoru vyvle rajúcej bratislavskej insee· 
nácll bolo tt plným protikla dom vtipné, a le až brechtovs ky racio
nálne preds tavenie Ruth Burghausovej pri pohos tinnom vystti
p!lnf berllnskej Deutsche Staatsoper v Budapešti , s ktorou ta kis to 
ostro kon trastu je táto, na č iernobielej scéne Lászlóa Székelya sa 
odohrávajúca a z neúnavného pohy bu turbulen tná a vti pom s ršia· 
ca rea lizácia Andrása Békésa. Na te jto inscenácii sa ml najvJac 
páči lo to, čo ma tak fascinova lo už pr i Donizettiho Donovi Pas· 
qua lovi, ktoréh o pred rokom uviedla v Budapeš ti Rfmska opera : 
na javisku s prirodzeným a nenúteným humorom sa pohy bovali 
a žili fudla , ktorých člny · boli logickým prejavom Ich charak· 
te ru. Tento moment bol teraz najmarka tnejšf u pos tavy dokto ra 
Bartola, z ktorého Berkesova fan tázia urobila muža v tých naj
Jepš!ch ro koch, čim tento svieži päťdesiatnik sa sta l s piritus 1·ec· 
tor reťazovej rea kcie vtipných nápadov. 

Di rigentom predstavenia bol zase János Kovács a doká zu l, že 
vie sa orientovať aj vo sve te Rossin iho bri l. Vysokohod notné 
preds taven ie je naštudované prévažne s mladými spevá kmi, pri· 
čom sku točným objavom je Rosina € vy Pánczélovej. Pánczélová 
je mezzosopranis tka, a le s výbor nou kolora tú i'Ou a nádhern ým 
h lasovým ma ter!Alom , a tak spieva svoj par t. samozrejme, v te j 
zriedkavo počutej pôvodnej polohe, uko si to preds tavoval Rossi· 
nl. Omladnutého Bar tola s pieva a s priam he rec l<ou akroba ti c· 
kou bravút'OU hrá János Tóth. Vý borným preffk <m ým Flgarom je 
Balász Póka , Vs tu pnú áriu F tga1·a zaspleva nli s ta kou dávkou 
., lta lianity" som od či as Sándora Svéda na javisku nepočul. StrNI 
nú generác iu reprezen tujú János Ber kes a iiO e legantný Almaviv" 
Kolos Kováts ako s trhujúci Basllio, klor9 tu n1e je obvyklým kl• 
rlkom, ale žoviálnym, civ iln ým . jemne a lkoholizovansr n• .,mus ., 
lehrerom " a Eszter Horvá thová ako cha rnkter ls tlck é. pričom v~a" 
vôbec nie schem arlcká guzdlnk u dokton1 Bar tola. 

Tr! preds tavenia z nových prod u l<clf uplynulej sezóuy bol1 sH;c 
rôznorode j kvalit)•. Il ie ich spotocny111 rnenova tefo111 je p rotl zve~( 
nástu pu kvali tnej 111 lodeJ sjH:vockHt generácie. JOZEF VARGA 

Zo zahraničia 
Na Vysokej hudobnej lkole F. 

Liszta vo Weimare sa konal v j6U 
XXVII. medzinárodný hudobnf se· 
minár, na ktorom jednotlivé trie
dy viedli popredné osobnosti en· 
rópskej hudobne j pedagogiky. Se· 
minár sa tellil velkej pozornosti 
mladej generácie. 

Festival Wiener Festwochen '8i 
sa tešil vefkému záujmu obecell· 
stva. Návšteva bola na jviičllla ' 
doterajšej histórii festivalu. Vef· 
kej pozornosti s11 teši li aj výsta· 
vy, na jmä výstllva Domovina ' 
strede Eu•·ôpy. (;ust k1·itiky vlaJe 
vytýkala festival u p•·•llš vefké te· 
matlcké t•ozvtý lcniĽ. 

Asociácia európskych hudob· 
ných fes tivalov vydala celoročnf 
bulletin, v ktorom sa s uznanlm 
plše o Bratislavských hudobnfch 
slávnostiach. Ukazuje sa, f c v po· 
rovnanl s inými vefkfm i zahranič 
nými festivalmi znesú BHS rovna
ko vysoké kritéria. Člens tvo v aso. 
c iácli vllak zaväzuje k vysokým 
nárokom na organizáciu, dr ama· 
turgiu l umeleckú úroveň BHS. 

Koncom augusta sa uskutočnia 
v tirolskom Lienzi V. medzinárod· 
né hudobné slávnosti spojené • 
mnohými odbornými kurzami. Rad 
menej zná mych pedagógov pove· 
die špecializované kurzy. Pri čl · 

ta ni prospektov nb napadá prečo 
tak dlho sa n evieme pr.ispôsobU 
tejto medzinárodne j praxi a pre· 
čo nevieme , napriklad v Dolnej 
Krupe j zorganizovať podobné me· 
dzinárodné letné kurzy. 

V júli zorganizovala Medzin6· 
r odná spoločnosť pre hudobnú vf· 
chovu široko rozvetvené semináre 
a medzinárodnú konferenciu ' 
Innsbrucku. Na túto akciu pozva· 
li desiatky zborových telies, detské 
operné súbory a rôzne zostavy ko· 
morných telies. Rad významných 
osobnost! z celého sveta vystúpilo 
v jednotlivých tematicky zamera· 
nfch seminároch. Pri tejto prlleli· 
tosti doilo k velkej výmene názo· 
rov na súčasnú situáciu v hudob· 
nej vfchove. 

Na tobtoročnfch Brucknerových 
slávnostiach 198&, ktoré sa usku· 
1 očnia na jeseň v Linzi , sa pred· 
s t a vt viacero špičkových orches· 
lr••v. Počlta sa aj s účasťou Ces· 
k •• j fiJ harmónie, koncertom japon· 
llkých huslistov, atď. Okrem A. 
Bru cknera sa venuje v~lká pozo~ 

nosť G. Muhlerovi a niektorfm 
prodstavitefom súčasnosti. Jednou 
7. vľl: holných udalosti festivalu bu· 
de I<Oncertné predvedenie Wagne 
r nvt: j opery Zlato Rýna a Polské 
r ekviem · K. Pendereckého, kto· 
ré pod taktovkou skladatera za· 
znie v interp retácii Krakovskej fll. 
harmónie. 

Bavorská J tá tna knilnica v Mn!· 
chove zfskala do svojich fondo• 
dve sonáty pre sólové husle , dote· 
l'az nezná me diela skladatera 
K. A. Hartmanna. Diela boli dote· 
raz v privátnom majetku hudby· 
milovného záujemcu. Teraz tvoria 
súčasť Hartmannove j pozostalosti, 
ulolenej v knilnici a sú k dlspozl· 
e li bádaterom. 

Firma Ernest von Siemens ude· 
lila tohtoročnú hudobnú cenu vo 
výlk e 150 tisic mariek Karlhein· 
zovi Stockhausenovi. Tým boli po· 
skytnuté základné podmienky pre 
uddanie a ďalil rono j hudby toh· 
to skladatela. 

Vo Viedni zalolill Medzinárodnú 
Gluckovu spoločnosť. Má nadvla· 
zať na vietky doterajllle pokusy a 
snahy o zjednotenie pozornosti k 
tomuto s kladatelovi. Keďle rok 
1987 je rokom Ch. W. Glucka, m6 
nová spoločnost' zohrať pri tejto 
prllelitosti závalnú úlohu. Ul te· 
raz pripravuje sympózium, ktoré 
sa v dňoch 12.-1&. novembra 1987 
bude venovať Gluckovmu odkau. 
Za prezidenta spoločnosti zvolili 
Gerharda Crolla. 

Nová opera .,Les" od Rolfa Lle· 
hermanna (podla rovnomene j ko· 
médie ruského dramatika A. 
Ostrovského) bude mať svetovt 
premiéru 11. aprlla 1987 v leneY· 
skom Vefkom divadle. Libreto na· 
plsala Héli!ne Vida. Hudobne novi 
operu naituduje Joff~ey Tate, scé· 
nickú vfpravu navrhne a réllu ba· 
dr. mať Marco Arturu MarelU. 

'\la počesť 250. výročia zalolenla 
divadla Teatro San Carlo dl Na· 
puli vypisuje naklada telstvo G. Rl· 
curdi a Co. Milano medzlnárodnt 
skladatelskú súťa! v oblasti ope· 
ry. Vlťazné die lo uvedie jublluj6· 
ce divadlo v má ji roku 1988 a je· 
ho partitúru vydajú vypisovatella 
sút'ale. 



o koncertoch z .komornej tvorby Dezidera Kardoša hovoríme s dr~ Danielou lardošovou 

V priebehu mlnuléno a tohto roku sa 
v rOznych mes tách na Slovensku usku· 
točmlo dvadsaťdva koncertov z komor
neJ tvorby národného umelca prof. De
zldera Kardoša pre žiakov ĽSU, ZS a 
flenov Kruhu prlatelov hudby, spojen9ch 
~ besedou za osobnej dčastl skladatela. 
rosledné sa konali 15. 4. v Dome kultll
ry Ru~inov v Bratislave, 23. 4. v Samo
rlne, 24. 4. na Myjave, 15. 5. pre Bra
tislavu IV a 28. 5. v Pezinku. Pritom
nos! autora vniesla do koncertov osobi
tú atmosféru a beseda umožnila mladé· 
nru publiku nazrieť do tajomstva tvori
vého umenia skladatela a reprodukčné· 
ho umenia Interpretov. 

Kedy unikla mylllenka uskutočniť tle
to netradll!né a z hladiska propagačného 
•l výchovného zaujlmavi! koncerty? 

- Prv9'm s tlmulujdclm krokom k sérU 
koncertov bola lnlclatlva kultllrno-osve
tov9ch pracovnikov v Trenčlne, ktorl ma 
po jednom mojom koncerte požladall 
o zostavenie koncertu z diela národné
ho umelca Dezldera Kardoša a jeho 
uskutočnenie za osobnej ťíčastl autora. 
Rada som vyhovela a v spolupráci so 
sl< venskýml Interpretmi - speváčkou 
Annou Starostovou a husllst.aml Andreou 
Sestákovou a Stanislavom Kowalsklm 
sme pripravili autorský "dvojkoncert" 
Kowalski-Kardoš, s oboma prHomnýml a 
beseduj11clml autormi. Podujatie sa vy
darilo naq naše očakávanie .a po pár 
reprlzach v Iných mestách sme drama
turgicky čo najvhodnejšie vybudovali 
koncert čiste z tvorby Dezldera Kardoša. 

ZaiHnaU ste Bagateiaml pre klavlr a 
prtstupnými huslovýml skladbami cez Tri 
vfchodoslovenské balady pre soprán a 
klavfr, virtuózne Klavlrne skladby pre 
mláde2 ( Prekéračka, Ples'eň bez slov, 
Humoreska, Toccatlna), Plesne o láske 
al k náročnejitm Trom skladbám pre 
husle a klavtr. Ako spomtnané diela pri
jalo mlédel? 

- S velkým záujmom. Boli sme prek
vapent, že deti, ešte nezaťažené pred
sudkami, sťí schopné vstrebať aj t11 naj· 
smelšlu reč hudby 20. stor. Tešilo nás, 

M 

N6rodný umelec D. Kardoi a dr. D. Kardoiovi na besede po skončeni koncertll 
v Bratislave. Snlmka: D. Jakubcová 

že naša mládež je hudbychtlvá, ltt1žl po 
poznatkoch, vie oceniť dobrll ťíroveň In
terpretácie. O tento typ vystdpenl má 
enormný záujem. DOkazom bola aj jej 
spontánnosť a vitalita v besedách, keď 
sme častokrát odpovedaLI na desiatky 
otázok bez jedinéh o výdychu. 

Počtom koncertov z diela dčasni!ho 
slovenského skladatera za osobnej prl
tomnosli autora drlfte Jstf rekord .•. 
- - Ano, ale nás teši najml! fakt, že 

na vše tk9ch miestach, kde sme koncer
tovali, našli sme skutočne vnfmavých, 
zvedavých, predovšetkým však ťíprlm 
ných mladých poslucháčov. 

Koncerty boU vaiou dobrovornoa ak
ciou a nkutočaJU ste Jeh vďaka svoj
mu na.Uenia. Nielen koncertnl umelci, 
ate Daj•l pedagógovia maj6. pred se-

bou aévalnt tloha: vychovať čl al bu
d4clch umelcov alebo poslnchtčov pre 
svoju doba, a estetlckfm cltenlm zod
povedajtclm 20. storol!ln. Na druhej stra
no vlak aesmleme aab4dať na globtlny 
vývoj zvltiť ll tlakov nailcb Dilllch reM!· 
nlkov. V61noa pedagogickou tlohoa je 
umolniť Im poan.ať hudba svojich ú
rodnfch skladaterov, ktor! aezabtdajt 
na mladt genertclu a dbaj6 jej do nk 
diela piJBaé rečou dhsaosti, odhafajtc 
v nich krtsa a bohatstvo slonukej 
plesňovosti, no nemenej ztvalaé je, aby 
mail 4aky kontakt aj so 16časno11 sve
tovou hudobnoll llterattrou. Ale posta
viť úklad lea na dneill8j hudbe bolo 
by tlel jednostranné, netplú a lkodllvé. 
Je nevyhnutné vychtdaať aj a kleaotlú
ce minulosti. Jedine takt "ikola", l!l al 
k·ompozičnt, voktlna alebo ialtramendl-

na, ktort čerpt a almdoetl, kde bol piO'· 
lolenf a6klad vietkfch technik, mGie 
vychovať Interpreta alebo poaluchtl!a, 
ktort bude prebojtvať nové diela duel
ka alebo so atnjmom sledovať Ich kva· 
Utn6 interprettciu. Ako prebiehal tento 
&Job6lny hadobnf vfvoj a vts - ako 
dcéry hudobného skladatela7 

- Kedže som od malička žlla v pros
tredi naplnenom novými hat"m0nlaml, 
velmi lahko a rýchlo som sa s nimi zžl· 
la, takže ml sdčasná hudba nikdy n&
roblla v chápan! a ni Interpretácii Zlad,
ne fažkostl. Spomtnam sl, ako som ešte 
ako dieťa lilštlla z rukopisu prvý diel 
Suchoňovej su.lty Maličká som a hnfJd 
ju nahrala v rozhlase. Podobne to bolo 
aj s prvými skladbami mOjho otca zo 
zbierky Album klavlmyctt skladieb pre 
mláde2, z k·torých napr. Tanec písal pre 
mňa. V origináli má názov Tanec pre 
O anku. 

Aj ked moji pedagógovia rýchlo vyba
dali moje vrodené lnkUnovanle k sdčas
nej hudbe (ako šesťročná som u! h rala 
BartOka, Prokofieva) začali ml mdd ro 
dávkovať skladby zo všetkých štýlových 
obdobi, teda ). S. Bacha, BeethoveM, 
Chopina, Liszta ... Považujem to za ver
ml správny pedagogický postup. 

2tar, vychádzajllc z našich besied po 
koncertoch, zistili sme, Ze najvllčšlu 
krivdu v globálnom hudobnom vývo}! pá
chajll na mlad9'ch ludoch práve pedagO· 
govla, ktorl so svojim konzervatlvny~n 
vkusom a názormi, nerozvinutým hudob 
ným myslením, vyberajll pre svojich ll.a · 
kov staré, ošilchané, sentimentálne l ba
nálne skladby a tým otupuj11 Ich sluch. 
vkus, moderné cHenle. Potešll nás však 
fak t, Ze takýchto pedagógov je čora:t 
menej a menej. Heslo dneška - vycho
vať harmonicky rozvinutého č-loveka, 
plati a j pre hudobnO výchovu, ktorá má 
vychovať harmonicky hudobne rozvlnuté
h<l Interpreta, pedagóga, poslucháča. 

Mlellite v ltoacertoch pokral!ovat7 
Ano, nie sd ešte celkom uzavreté. 

Prlprarila: DANA )AKUBCOVA 

Spevohra DJZ v Prelove uviedla muzik.tl Sladk.t Charity 
IT a 

CY COLEMAN: SLADKA CHARITY. Muzi
kál. Libreto: Nell Simon. Texty plesni: 
Dorothy Fleldsová. Preklad: Karol Dlou
hf. Preklad textov plesni: Oleg Dlouhf. 
Rl!lla: zas16.11lf umelec )tu Silan. DI
rigent: Jan Bedflch. Choreograf: Josef 
Starosta a. h. Seba: Stefan Hud6k a. h. 
Kostfmy: Katerina Asmusov6 a. h . Zbor
majster: Ivan Pacanovskf. Cl!inkllj6 só
listi, xbor, orchester a balet spevohry 
Divadla )on6ila Z6borského v Prttiove. 
Celoltátna premiéra li. m6ja 1981 v DJZ 
' Preiove. 

V repertoári spevohry D)Z v Prešove 
sa približne od roku 1983, kedy táto 
~céne uviedla muzikál Dobrll noc, Bettl
na, zjavuje temer s ročnou pravidelnos
ťou niektorý zo svetových klasických 
muzikálov. 

Toht oročná sezóna umelecky vyvrcho
lila celoštátnou premiérou muzikálu 
Slad ká Charity (Sweet Charity l autorov 
\ l> l mono (libreto), O. Fieldsovej (tex
ty plesni} o C. Colemana (hudba) . 

Muzikál Sweet Charity vznikol ešte v 
roku 1966, v čase, keď v amerických 
muztkaloch opl! t prevládlo spoločenská 
kritika so sociálnym podtextom, ked sa 
ukézala potreba tradičného muzikálu a 
ked Broadway avizoval zároveň aj vel
kú retrovlnu operiet. Dokladom spolo-
1ensket potrehy muzikálu z tohto obdo· 

€lena l<u§nlorová ako Charity 
Snlmktt C Ma1· ko 

sf - see • av • 

bla je l Colemanov muzikál. Ani po dva
dstatlch rokoch nestratil nič zo svDjej 
prlfnžllvostl. Libreto a j hudba majll nie
len vysoký punc profesionality, ale aj 
umeleckej kvality. Evidentná je etická 
hodnota libreta. Nell Stmon v ňom vol
ne spracoval fllmovd predlohu F. Felll· 
nlho Cablrline noel. (Tento film s G. 
Maslnovou v hlavnej dlohe bol dspe~ne 
uvádzaný v 60. rokoch aj v našich ki
nách). Libreto má v muzikáli aktivizujú· 
eu lllohu. Akcentuje humanistické Ideá
ly, ktoré lokalizuje a rozvfja na pozad! 
prlbehu Charity, ktorá sa llporne usiluje 
vykročiť z bludného kruhu citovej prázd· 
noty, vymanlf sa z ublja,jllceho prostr&
dla tanečného lokálu, v ktorom sl za
rába na živobytie ako taxlglrl. Colema
nova ·hudba hýri nevšednou farebnosťou 
v l n~trumentácll, bohatou a variabilnou 
melodickou Invenciou, zaujme svojou 
harmonickou výrazovosťou a ry tmickou 
prlebDjnosťou. Niektoré scény (napr. 
velká zborová scéna v 2. dejstve, s line 
Judovo sfarbená ) predpovedajll velké 
kolektlvne výstupy v muzikáloch typu 
Hair. 

Réžia zasldžllého umelca Jána Silana 
bola tvorivo vyhranená. jednoznačne v 
nej vypointoval záverečnO scénu, ktor11 
obohatil o vlastné etické vyznanie. Na 
peripetiách osudu hlavne j hrdinky upo
zornil na pozltlvnu silu v jej charakte
re a spolu s hlavnou pred stavltelkou 
Charity E. Kušnlerovou presýtil Insce
náciu myMlenkaml ludskej spolupatrlč· 
nosti s c itovými vl!zbaml a možným vý
chodiskom. jeho réžia využila "strlhovd" 
techniku filmového plá tna, čim dosiahol 
r9'chle, vzájomne nadvl!zné zmeny. Ta· 
kouto technikou práce so mu podarilo 
na malých plochách koncentrova ť znač 
n9 dynamický náboj. Klllčovou v jeho ré
žil lJola záverečná scéna v 2. de jstve. 
v kturej velké citové napl!tle medzi Cha
rity a Oskarom sa náhle rozb! ja a z 
krlš tálovo čistej lásky ostávajú len čre
piny. To, ako sa Oskar zbavuje Charity 
r pokus o (tk\ad nťí vraždu l' je čln zúfa
lého, chorobne exaltovaného človeka, 
tvrdošijne sa vyčerpávajllceho v boji o 
zhmotnenie flktlvnej Idey lásky. Cerve
nou nHou libreta je odcudzenie, ktoré 
te o to výraznejšie, o čo trýznlve jšl je 
rozchod dvoch osamelých životných bej 
cov - Charity a Oskara. Obaja sa proti 
tomu btírla, prekračujťí sami seba, no s 
rozdielnym výsledkom. Charity v S!lano· 
vej koncepcii nepodlahne porážkam 
1 kol kým už? ll a opli! vstáva. No Oska
rova vzbura te vlasme let\ chttrakter() 

ačný úsp ch 
vou deformáciou. Etikou Sllanovej .ré~le 
je sila lásky k životu. 

Zo záverečnej scény muzikálu vyply
nul aj výkon hlavnej predstavltelky Ele
ny Kulnlerovej. )ej Charity vlast!DI bo
haté citové zázemie, je zranltelná, kreh
ká, no jej krehkosť má nepoddajnosť dia
mantu. Oskarovi Róberta Sudlka veri 
nielen Charity, ale spočiatku aj divák 
Vo vykreslenf až neuroticky precltllvého 
mladého muža sa mu dari velmi dobre. 
Tllto polo·hu rozohráva v herecky vý
stižnej podobe. Skoda, že v záverečne·j 
scéne 2. dejstva Intenzita prežitia posta
vy u R. Sudlka ochabuje. Nedostáva sa 
pod povrch stvárňovanej postavy, ku 
dhorobne komplikovanému duševnému 
svetu Oskara, k jeho tragickej životnej 
dileme vrcholiacej citovou katastrofou. 
Tťí už R. Sudlk nemotivuje dostatočne 
presvedčivým výkonom. 

Integrálnou sllčasfou Inscenácie te vý
borná choreografia hosťa z Prahy -
Josefa Starostu. )e Inšpirovaná strhujll
cou hudbou C. Colemana a plne rešpek
·tuje réžiu. l ked nie celý baletný sdbor 
(h la vne v mužskej zložke) reaguje na 
Starostovu choreografiu Interpretačne 
rovnako tvorivo, v9sledok choreografa
vej práce je prltomný v Inscenácii na 
každom kroku. Nielen v baletnej zlož
ke, ale aj u sólistov a zboru sa obja-

KONKURZ 

vujll niektoré vynlkajdce pohybové apll
káole (Mpr. v bare l . dejstva v baler
.nej zložke, čl tanec Charity u VIttOria a 
dalšie) . 

V speváckom prejave sólistov šar.apa
tlla dlstonácla, niekedy l štýlové nedos
tatky vyhraneného muzikálového spleV'a· 
nla. Z ·predstavit'ellek hla vných dloh za
ujala a presvedčila Dorota Kalod (He
lena). Charakteristické trlo <Llevčenlec 
z tanečného lokálu dokreslujll svojimi 
výkonmi Darlaa Gerjakod (Nlky) ra Va· 
lérla Lelkovt (Carmen). Hysterlc kll Ur
sulu Marchovll výstižne stvárňuje Hele
aa Honttbod, jej prLatera - vychyte
ného herca Vittoria VIdela predstavuje 
Stefaa llaOOfk. v charakteristických lllo
hách sa prezentujll Stefan Senko (Otec 
Bru beck) a )6llu Pi ... l ( majltel taneč
ného lokálu - Argentlnčan Herman). 

Hudba muzikálu SLadká Charity za
znieva v štýlovo m naštud<lvanl šéfdiri
genta )ana Bedflcha a v Interpretácii 
orchestra DJZ, ktor9 znie farebne sýto 
a rytmicky 5pol ahllvo. Zbor, pripravený 
Ivanom Pacanovským, sa dobre vyrov.ná· 
va aj s náročnej šlml llsekml, ako s11 
napr. velká zborová scéna náboženskej 
sekty Ocka Brubecka v 2. dejstve. Kos
týmy Kateflny Asmusovej ·a. h. odráfajú 
societu prostredia príbehu. Stredobodom 
llčeLnej, myšlienku hry sledujllcej scény 
je trublcovltá konštrukcia so štvorcov9-
ml výplňami z ocel ovo lesklého ma
teriálu. Ich svetelný efekt umocňuje 
práca režiséra so svetlom. 

DITA MARENCINOVA 

Riaditel Jaúčkovej fllhat"1116Die o.trava, aosttelky l.adn prtce a IUhUtho vy
znamenania Za úsluhy o vfltavbu vyptnje konkan na mlnto: 

- hlavného dirigenta a dlrlgeata. 
PIIOmné prihl61ky vritane podrobG6bo llvotoptsn, receasU, prebfadu nabri

vok a ostatnfch umeleckfch dok1Uilellto'f posielajte na adresu: )aúčkova fllhar· 
mónia Oatrava, Mlch6lkorick6 1111, 710 Oa Ostrava 2, do 30. septembra 1911. 
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Lis z vské pamiatky na Slove sk 
Početné pamiatky vypovedajfi o tom, 

te Franz Llszt, jedna z najvýznamnej
šlch osobnost! kultfirneho sve ta 19. sto
ročia, sta l sa osobitne významný aj pre 
Slovensko. Pamiatky do kumentujQ pllt
nfisC umelcových návš tev v Bratislave, 
ktoré neznamenaU len odozvu na uda
losti súvisiace s koncertom r. 1820. Llsz
tovej povahe bolo bl!zke kultivované 
prostredie viacnárodne j starej Bra tislavy 
a vyrovnanosť postojov zo strany Judl, 
s ktorými v tomto mes te prlohádzal do 
styku. Rád zveroval svoje diela na pred
vedenie Cirkevnému hudobnému spolku 
l Bratislavskému spevokolu a prvotrled· 
nym dlrlgen:tom týchto vyspelých hu
dobných telies. 

Uvedeným skutočnostiam venovali po
zornosť Llnna Ramannová a Jl1llus 
Knapp, jedni z prvých Llsztových životo
piscov. Z domácich autorov základnO 
prácu o Llsztových vzťahoch k Bratisla
ve naplsal Dobroslav Orel, ktorý zfiro
čll bohaté poznatky zls ka né dOkladným 
št l1dlom llsztovského pramenného mate
riálu. V priebehu ďalšieh rokov sa k da
neJ téme vyjadrovali Zoltán Hrabussay, 
Zdenko Nováček a dalšl. Pripravovaná 
práca Llszt a Slovensko prinesie zosu-
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Plag6t Liaztovho koncertu v Bratislave 
(22. decembra 1839) . 

Snlmka: Fotoarchlv HÚ SNM 

marizovanle doposia! známych poznat
kov a obrazový materiál, ktorý je v llsz· 
tov.ských pamiatkach boha to zastl1pený. 

Nie je bez zaujlmavostl, že v sQčas
ne j Inonárodnej llsztovskej llteratOre sa 
Bra tislava takmer vObec nespomlna. Vy
trattlo sa z nej pripomenutie obojstran
n8ho vzťahu Llszt a Bratislava, nespo· 
mlnajú sa koncerty , ani Qspešné predve
denia diel , o ktorých sklada ter plsal Ka
roline Wlttgenstelnovej. Neuvádza sa 
fakt, že po Llsxtovej smrti bol to práve 
)án Balka, Llsztov bratislavský prlateJ, s 
ktorým riešila kňažná Wlttgensteinová 
dOležité otázky a dalej, že členovia Lisz
tovej rodiny zostávali s Jánom Batkom 
v bllzkom korešpondenčnom s tyku. Dnes 
by sa asi ťažko našiel autor Llsztovh o 
životopisu, ktorý by okrem pripomenutia 
koncertu r. 1820 venoval niektoreJ z vyš· 
šle spomfnuných otázok pozorn os(. Po
četné llsztovské pamiatky zachované v 
slovenských mfizeách , archlvoch a kniž
niciach vša k presvedčivo dokazuJú, že 
fa kty, ktoré odkrýva Ich š tlldium nie 
s l1 zanedbatelné a mohli by poslOžU kaž· 
dému au torovi Llsztovho životopisu na 
doplnenie celostného obrazu osobnosti 
Franza Liszta. 

Medzi najvzácnejšie llsztovské pamiat
ky patria listy, ktoré sklada tel nap!sal 
mestskému archivárovi a organizátorovi 
hudobného života v Bratislave Jánovi 
Bn tkovl, jeho ses tre Antónii Czech ovej. 
svoiet prlatelke z viedenských .hudob
ných večlerk·ov Ľudmile GyzlckeJ Za· 
moys keJ z Brestovian, podporovatelovi 
hudobného života a predsedovi Cirkev
ného hudobného spolku Karolovi Helle
ro'vl, dirigentovi Karolovi Mayrbergero
vl a nu kladatelovl Schindlerovi. Listy sO 
pfsané po nemecky a po francl1zsky. 
Sklad<~tel v nich pfsa l najmä o uvádza · 
n1 svo jich diel v Bratislave, vyjadroval 
~ pokotnosf s výkonom umelcov, oznamo· 
val dátumy pr!chodu, pred kladal pripo· 
ntiP.nky ku s kladbám, ktoré mu poslali 
na poslldenle. Llsztovu korešpondenciu 
Cudmlle GyzlckeJ Zamoyskej publikova l 
Zoltán Hrabussay, osta tnO korešponden
ciu publikoval už Dobros lav Orel, ktorý 
mal do r. 1925 prlstup k 39 s kladatelo
vým !Istom. 

K cenným pamiatkam patr! daleJ sO
bor plagátov, ktoré dokumentujll Liszta
ve bratislavské vystfipenla a koncerty. 
na ktorých sa hrali jeho diela. Podla 
týchto plagátov mOžeme sledovať rozšl · 
rovanle Llsztovho diela u nás a zároveň 
určit domácich llsztovských lnter.pre
tov 

Klavlrne s kladby h·rala r . 1859 SaraH· 
na Vrábelyiová na osobitne Qspešných 
koncP.rtoch v Prah e, Budapešti a Par1žl. 
Uznanie za vynlkajllcl prednes jej osob-

ne vyjadrili Hans von BUlow a Richard 
Wagner. 

Piesne mal! vo svojom repertoári zná
me bratislavské speváčky Rosslová a 
Spánylková. S menom speváčky Rosslo
veJ sa v sl1vlslostl s Llsztom stretáme 
v dobovej tlači, na koncertných plagá
toch a v Llsztovej korešpondencii KaroU
ne Wlttgonstelnovej. Vystúpenie Liszta, 
Dohnányiho a Rosslovej zachytl·l vo vý
tvarnej podobe Stefan Zádor. Spomten· 
ku na Interpretáciu Lisztových piesn!, 
ktoré doprevádzal na klav!rl autor, ucho
vala sl aJ operná speváčka, úspešná In
terpretka 'lltulných filoh Wagnerových 
opier na scénach ta kmer všetkých zná· 
mych európskych divadiel, učltelka spe
vu v Bratislave Irma Spány.Jková. 

Velké vokálnolnš trumentálne diela 
spievali v Bratislave Anton Strehlen a 
Fanny Kovácsová. Umelecké výkony Fan
ny KovácsoveJ, ktorQ v tom čase pova
Ž(>Vall za najlepšiu Interpretku soprá
nového partu Beethovenovej Mlssa so
lemnis v medzinárodných reláciách, ce
nil <Sl aj Llszt. Správy v dobovej tlači , 
Llsztova korešpondencia a dalšie pamiat
ky dokumentujll jeJ Qspešný výkon v 
oratóriu Legenda o svätej Alžbete. 

Sfibor koncertných plagátov sll1žl 
a ko prameň poznávania aj dalš!ch In
terpretov Llsztovej hudby v Bratislave. 
Medzi nich pa trila klaviristka Kornélia 
Spánylková, spevák a sklada tel Franz 
Korbay , ktorý bol s Llsztom v bl!zkom 
·osobnom styku, dopisoval sl s n!m a kto
rému Llszt upravoval plesne. 

Koncertné programy sť\ podkladom 
pre sledovanie rozš!renta L!sztovej hud
by aJ v ďalšieh mestách na Slovensku. 
Sprostredkl1vajť\ Informácie o tom, že 
Llsztova tvorba zaznievala v Trnave, 
Trenč!ne, Košiciach. Po r. 1886 prichá
dzali k nám Llsztovl žiaci - Zichy, Sta
venhagen, Sauer, Thomán, ktor! š1rlll 
kult hudby svojho učltela. Géza Zichy, 
ktorého životné osudy sl1 spojené s Tr
navou a Bratislavou, patril k jedným z 
najbllžš!ch Llsztových priatelov a patr! 
mu rozhodujť\cl podie l na šlrenl Liszta
vej hudby u nás. 

Rozširovanie Lisztovho diela u nAs do
kumentuj\1 a j notové vydania Llszťových 
skladieb, ktoré sil bohato zastt1pené v 
zbierkach s lovenských arch!vov, knlžn!c, 
ml1zel. Zachovalo sa viacero tlač!, do 
ktorých Llszt vlastnoručne vp!sal veno
vanie. Hymnus na slnko uviedol Bratl
s lavský spevokol pod taktovkou Kltzln
gera, noty Llszt daroval Batkov! a na 
opačnO stranu titulného listu nap!sal : 
.,Jdnovt Batkov/ prlatelsky oddaný Franz 
Llszt". Venovanie nap!sal aj na titulný 
list Omše pre organ dOmskemu organis
tovi Forstnerovl a do rovnomenného die
la aj Jánovi Batkov!. 

Zaujlmavé sl1 pamiatky Ikonografie
kého charakteru - fotografie, ktoré uro-

List Fransa Liszta JAnovi Batko"fi zo dfia 
5. marca 18113. 

Snlmka: Fotografický arch!v mesta 
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bil vo svojom bratislavskom ateliéri Edu
ard Kozlcs. Známa je fotografia Franza 
Liszta s cvikrom a portrét Gézu Zich y
ho s Llsztom z r. 1881. 

Medzi dOležité llsztovské pamiatky 
patria viaceré plsomné dokumenty: zá
znam o prijati Franza Liszta za čestné
ho člena Cirkevného hudobného spol 
ku , záznamy-poznámky n ap!sané Batko
vou rukou, ktoré obsahujfi prehlad uvá
dzania Llsztových diel v Bratislave, da
lej tlačené dokumenty-ročenky Bratislav
ského spevokolu, výročné správy Cir
kevného hudobného spolku a dalšie do
kumenty. 

K llsztovským pamiatkam mOžeme 
pričlen iť a j budovy, kde Llszt koncerto
val, alebo kde bol ubytovaný. Dnes z 
nich zosta l Iba kostol sv. Martina a Ba t· 
kov rodný dom na Michalskej ulic i, kde 
bývala Batkova sestra AntOnia Czecho
vá. Budova mestského divadla, stará re
duta 11 Batkov dom na dnešnej Lenin-

gradskej ulici už neexlstujl1. Hotel Pr1 
zelenom strome, dnešný Carlton, podla
hol stavebným premenám a o bývalom 
záhradnom pavilóne grófa• Eszterházyho, 
ktorý dnes nesie názov Llsztov pavilón, 
nemOžeme s Istotou poveda(, že to bolo 
presne to miesto, kde Llszt r . 1820 kon
certoval. 

O rozvinutom kulte Franza Liszta u 
nás vypovedajO výtvarné pamiatky -
Fadruszov reliéf, Tllgnerova busta. Stel · 

Llsztove fotografie s venovan!m Antónii 
Czechovej, Mayrbergerovl, Laforestovl 
Fanny KovácsoveJ, ktoreJ podaroval aj 
mlniatl1rny klav!r zo slonoviny, auro· 
gr af listu z fondov Balneologického mQ 
zea v Piešťanoch, dva odliatky Lisztovej 
busty od Viktora Tilgnera a d alšie _pa 
mlatky, ktoré uvádza vo svojej práci o 
Llsztovl Dobros lav Orel. 

Rozhodné stanovisko nevlemo zaujal 
k známemu Llsztovmu portrétu od LOt 

Busta Franza Liuta od Viktora TUsnera (Bratislava, D6m sv. Martina ). 
Srumka : Fotografický arch!v mesta Bratislavy 

nova olejoma rba , ktorQ autor namaloval 
r. 1869 za Llsztovho pobytu v R!me. VIa
ceré dokumenty späté s menami Liszto
vých sl1časnlkov prezrádzaJt1, ako naj
mä Bratislava prijlmala osobnost Fran
za Lis zta. Za všetky pamiatky tohto dru
hu spomeniem list dirigenta Cirkevného 
h udobného spolku Thlarda-Laforesta Já
novi Batkov! , ktorý je dôstojným repre
zentantom pamiatok, dokumentuj11cich 
rozvinutie Llsztovho kultu u nás. Cas( 
z listu citujem: .,Chcel by som putoval 
k hrobu ndSho Liszta. Pre mlia zostane 
jediným g~ntom, ktor~ho zrodilo toto 
storočie a pravdepodobne aj posledným 
·- taký plod ut nedozr ieva v ovzdu~f 
dne~ných čias. Ctm by bol býval wag
ner bez neho? Mali by sme Bayreuth? 
Aby mohol jas g~nta za!iarif v plnom 
svetle, k tomu te potrebn!í ln!í g~nlus. 
Liszta považujem za vllčSteho umelca 
r.ko je Wagner , lebo nebol tyran . Veril 
v sl obodu umeleck~ho prejavu, hoci u! 
neexistovala. Veril v 1lu, lebo bola pod
statou jeho bytia . . . " 

Ziska( plastický obraz Lisztových 
vzťahov k Bratislave, zmapovať rozširo
vanie jeho diela vo viacerých mestách 
na Slovensku, opis<~( rozv!janle Lisztovho 
kultu v priebehu skladatelovho života 
l po roku 1886 pomáha velké množstvo 
správ v dobovej tlači , rozličné prlležl
tostné fejtóny , články, štlldle. Väčšia 
časť z nich pochádza z pera jána Batku. 

Uloženie llsztovských pamiatok je rôz
norodé. VIaceré llsztovské pamiatky sil 
vo vlastnlctve Inonárodných ml1zef, kniž
n!c, a rchlvov. Napriklad vo vlastnlctve 
Maďarského národného mfizea je zla
tý kalich, dar z Bratislavy z r . 1840, 
album, v ktorom je naplsaná zdravica 
k 70. narodeninám Franza Liszta, dve 
stuhy z vencov, na ktorých je vytlače
ný text: "Velk~mu majstrovi tónov Fran
zovi Llsztovi od svo jich cttterov v Ko
Siciach, 1874" a "verk~mu majstrovi 
vďačný bratislavský Cirkevn!í hudobný 
spolok, 19. IV. 1874". 

Miesto uloženia viacerých llsztov
ských pamiatok dnes nepoznáme a je 
aj možné, že tieto už neexlstujll - na
priklad fotografia Franza Liszta z Ko
zlcsovho ateliéru zobrazujl1ca Liszta v 
životnej velkosti, olejomalba s Franzom 
Llsztom a kňažnou Wlttgenstelnovou, 

gendorfa - chýba priamy dôkaz, že 
Llsztov portrét vznikol skutočne na pO· 
de Bratislavy. 

Jednotlivé llszoovské pamiatky vlast· 
nla vi<~ceré mOzeá a a rch!vy. Klavlr, na 
ktorom podla zachovávane j ústnej tra· 
d!cie rodiny Zamoyských hrával Franz 
Llszt je sllčasťou zbie rky hudobných 
nástrojov Slovenského národného mil· 
zea. Plagáty Llsztových bratislavských 
koncertov vlastn! Regionálna knižnica v 
Bratislave a Slovenské národné mOzeum. 
Rané vydania Lisztových skladieb sfi ulo· 
žené v Západoslovenskom mllzeu v Tr· 
nove , v Státnom arch!ve v Trnave, v Slo· 
venskom národnom mllzeu a Inde. 

Väčšie sllbory llsztovských pamiatok 
sil sOčas fou fondov Arch!vu mesta Bra
tislavy, v ktorom je uložená korešponden· 
eta, plagáty koncertov, tlače. ReglonfiJ. 
na knižnica v Bratislave vlastn! llsztov· 
skl1 llterntllru, v ktorej sl1 cenné ruko
pisné poznámky. V Matici slovenskeJ v 
Martine je obsiahla zbierka prvých vy· 
dan! Llsztových skladieb, z ktorej časť 
patr! do pozostalostl Antona Ban!ka. Ga
léria mesta Bratis lavy uchováva výtvarné 
pamiatky, Mestská knižn ica v Bratislave 
je vlastn!kom najväčšej a najcennejšej 
zbierky llsztovských tlači. Všetky sObo
ry pamiatok okrem zbierky tlači z Ba· 
n!kove j pozo$talostl boli v minulosti sil· 
časťou velkej, c le lnvedome budovanej a 
preclzne spracovanej zbierky Jána Ne· 
pomuka Batku, ktorl1 jej tvorca odkázal 
svbjmu rodnému mestu Bratislave. Bat· 
kova zbierka obsahovala vzácne llsztov
s ké pamiatky. Predstavovala zároveil 
najcennejš! prameň poznávania kultllr· 
nych dej!n celého 19. a začiatku 20. sto
ročia - budoval Ju ešte ]án Botka st. 
a po smrti jána Batku ml. Ovldlus Fausl 
- a svojou významnos ťou daleko presa 
hovala lokáln y rámec. V čase, ked ve 
nujeme Llsztovl mnohorakO pozornos(. 
bolo by potrebné venovať pozornosť aj 
te jto o tázke - ako čo najlepšie ochrá· 
nl( a podrobne spracova ť všetky llsz· 
tovské pamiatky Batkovej zbierky , ako 
Ich znovu začleni( do prlslušných časti 

u tak obnovlť pôvodný celok zbierky. 
ktorá má. a j pre lisztovsk9 výskum ne 
nahradltefnO cenu. 

ALEXANDRA tAUBEROVA 

Divadelne n6mestle ., Bratishtve , okolo roku 1850. Kolorovaný lept od \1 Reima, 
GMB. Snfmka f'oroar·chtv 110 SNM 


