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Na návrh Ústredného výboru 
Kolaanistickej strany Českosl~ 
MSka, Ústredného li•boru ná· 
rodllého frontu, ' 'lády <':ssR, vlád 
Ceske.i a Slo,·enskej socialistickej 
republiky a Ústrednej rady odb~ 
m udelil prezident ť'SSR k l. a 9. 
IÚjU 1989 

OCENENIETVO~PRÁCEUMELCOV ZASLÚŽILÝ UMELEC 
- J ánovi Berkymu-Mrenicovi, 

Mádto\'1, hudobnémU<skladatel'~ 

vi;-..-. 
- zaslúžilej umelkyni doc. Zuza
ne Rílžičko,·ej, čembalistke; 

- .zaslúžilej umelkyni Jann1le Sii
láko,·ej.Schmidtovej, speváčke ru
dO\)·ch pic~ní· 

~mi,Jiudobnému skla· 
'datcfo'l'i ; 

koncertnému majstrO\i SĽUK-u, 

- Anne Hulejovej, intcrpretke l'u· 
dových piesní, 
- J ozefovi Malovcovi, hudobné
mu skladatci'O\•i, 

tfSTNÝ Tlľlll '\.\RODNÝ 
UMELEC 
- wlúžllému umelcmi \'lastimi· 
lofl Harapesovi, umeleckému vc
dúeemu latcrn' magiky; 

- zaslúžilému umelcovi prof. Ing. 
Štefanovi Nosál'ovi, choreografo
vi, vedúcemu katedry tanečnej 
t\'Orby Hudobnej fakluty VŠMU; 
- zaslúžilému umclcnvi.doc. Vác
laml'i Rabasovi organistoYi; 
- zaslúžilému umelcovi doc. t:u
dovítovi Rajtcrovi, dr. h. c., diri· 
gentovi a hudobnému skladatcl'o
vi; 

šTr\T~ CENU KLEMENTA 
GOlT\\ AlDA S ČESTNÝM TI
TlllOI\1 LAUREr\T ŠTÁTNEJ 
CEN\' KLEMENTA GOriWAL
DA 

Minister kultúry SSR Pavel Koyš 
za prítomnosti člena Predsedníc
tva ÚV KSČ, predsedu vlády SSR 
Ivana Knoteka, člena Predsedníc
tva a tajomn(ka ÚV KSS Gejzu 
Šlapku, vedúceho oddelenia 
ÚV KSS Rudolfa J ur(ka a pod· 
predsedníčky SNR Anny Rybniká
rovej odovzdal na slá\'IIOstnom 
akte diplomy o udelení titulu 

- Eliške Pappovej, sólistke opery 
Š tátneho d ivadla Košice, 
- Š tefanovi Senkovi, sólistovi 
spevohry DJZ v Prešove, 
- J armile Vašicovej, sólistke ope
ry DJGT v Banskej Bystrici. 

- w lúžilému umclcm•i Otma rovi 

Národný umelec 

ĽUDOVÍT 
RAJTER 

V našej hudobnej kult úre už nie je veľa 
osobností spájajúcich veľké tradície minulos
ti s prítomnosťou v celok, v ktorom sa prelí
na klasicisticko-romantický odkaz s najlepší· 
tDi vymoženosiami moderny a z:írovc ri eu
rópska tradícia so špecifikami regionálnej 
kultúry. TakouLo osobnosťou je dr. h. c. Ľu· 
dovit Rajter. Jeho interpretačné umenie 
predstavuje tvorivú syntézu na najvyššej 
úrovni , syntézu , ktorá je schopná umocniť 
minulosť novodobými umeleckými ideami a 
pritomnosť bohatým arzenálom skúseností z 
tradície. 

Dr. Ľudovít Rajter vyrástol z typických 
umeleckých predpokladov kultúry starej 
Bratislavy a západného Slovenska . Rodák z 
Pezinka (30. 7. 1906) dostal prvé odborné 
impulzy od svojho otca, uči teľa a kantora . 
Navštevoval Mestskú hudobnú školu v Brat i· 
slave (1915- 1920), kde jeho uči teľom bol 
Alexander Albrecht. Na Hudobnej škole pre 
Slovensko študoval klavír u Frica Kafendu a 
violonče lo u Rudolfa Rupníka. Po ukončení 
strednej školy, ktorej návšteva prebiehala 
paralelne s doterajším hudobným štúdiom, 
absolvoval dirigentský odbor na Hochschule 
ftir Musik und darstcllcnde Kunst vo Viedni 
pod vedením bratislavského rodáka Franza 
Schmidta. Jeho ďalš ím i učiteľm i boli Joseph 
Marx, Clemens Krauss a Alexander Wunde· 
rtr. Už v roku 1933 sa stal asistentom Cle
mensa Kraussa na majstrovských ku rzoch v 
Salzburgu. Zároveň pôsobil ako pedagóg hu
dobnej teórie a hry na violončele na Mest· 
sltej hudobnej škole v Bratislave. Svoje štú-

Národný umelec 

ŠTEFAN , 
NO SAE 

Cesta Stefana Nosáľa k tancu nebola pria-. 
111 a jednoduchá. Po skončen í gymnaziái
II)'Ch ltúdií odišiel na Vysokú školu stavcb · 
111, ktorú absolvoval roku 1953. Práve v ob
doblltúdií sa začala formovať jeho nová ži
Willi dráha. Základným faktorom však bolo 
jeho hlboké poznanie života a umenia ľudu z 
Podpolania , ktoré tvorilo východiskový fond 
pri rozvíjaní jeho umeleckej tvorby . Keď 
uvidel v Slovenskom národnom divadle Rok 
• dedine. velmi zatúžil účinkovať s Národo
piaou skupinou Vysokoškolskej rady Zväzu 
slovenskej mládeže. Roku 1949 odišiel na 

mládeže a tu sa s jej č lenm i bližšie zo-

diá prehÍbil v Budapešti u Ernó Dohnányiho, 
ktorý mu sprostredkoval dirigentské m i e~ to v 
budapeštianskom rozhlase, kdl: ~a stal Raj ter 
čoskoro hlavným di rigentom ~ymfonického 
orchestra. V roku 1938 sa stal prok\orom or
chestrálnej hry a di rigovania na ll udobnej 
akadémii Ferenca Liszta v Budapešti. 

Po oslobodení sa dr. Ľudovít Rajter vnítil 
na Slovensko , kde pôsobil v čs. rozhlase v 
Bratislave. Po vzniku Slovenskej filharmónie 
v roku 1949 sa stal popri Václavovi Talichovi 
prvým dirigentom orchestra. Ako dirigent SF 
uviedol okrem klasicisticko-romantickcj 
symfonickej tvorby aj diela súčasno~ti a pre
miérova! vcl'ký počet skladieb slovenských 
skladateľov, predovšetkým svojou interpre
táciou vpcčati l záviizn(t modelovú tv{trnosť 
dielam Eugen:> '\Hdl,l:'la , o;, ktor· o n·v !11;: cľ2l 
šia interpretácia nadväzovať. Pravidelne uvá
dzal i diela Alexandra Moyzesa, Jána Cikke
ra, Dczidcra Kardoša , Ota Ferenczyho, ako aj 
ďa lš ích autorov rôznych generácií (pričom 
hodno spomenú ť, že tvorbu Suchoň a, Cikke
ra. Moyzesa a Babuška predstavil už v Buda
pešti počas svojho tamojšieho pôsobenia). S 
menom Ľudovíta Raj tera sú spojené zahra
ničné úspechy Slovenskej filharmónie, a to v 
súvislosti s prezentáciou nielen svetovej, ale i 
domácej kompozičnej tvorby. 

Počas svojej dlhej dirigentskej dráhy hos
ťova l dr. Ľudovít Raj ter pravidelne na čele 
popredných symfonických orchestrov vo ver
kom počte európskych mctropolí. Je tiež čas
tým č lenom medzinárodných porôt dirigent
ských a iných súťaž í J oma i v zahran ičí. 

Pokiaľ mu to di rigentské povolanie dovo
ľuj e, venuje sa Ľudovít Rajter počas celého 
života aj kompozícii. Popri tvorbe symfonic
kých diel sa zameriava aj na hudbu komorn ú, 
nevyhýbaj (rc sa ani tvorbe inštruktívnych 
skladieb. Raj tcrove diela charakterizuje vy
nikajúca faktúra , espri t a zvláštny zmysel pre 
použitie nástrojov či inštrumentácie. Spome
niem výberove aspoň Divertimento. T ri slo
venské tance pre orchester, balet Majáles , 
s láči kové kvarteto, dychové kvin teto a mno
hé ďalšie . 

Raj ter pôsobil aj ako pedagóg na Vysokej 

Snímka: ČSTK 

Snímka: T. llusz.ir 

škole múzických umení od jej za loženia 
v r. 1949. Po odchode Václava Ta licha do 
Prahy v roku 1953 prevzal vedenie dirigent
skej triedy. Vychoval rad úspešných sloven
ských dirigentov (okre m iných B. Režuehu, 
P. Bagina , A. Vykydala, O. Lenárda, J . M. 
Dobrodinského ). 

Za voje dirigentské a umelecké zásluhy 
získal dr. Ľudovít Rajter mnohé ceny a vy
znamenania - o. i. čestný dok torát Uni versity 
College of Music v New Yorku ( 1936), 
v r. l 949 Cenu mesta Bratislavy, v r. 1965 ti· 
tul zaslúžilý umelec, vr. 1971 Cenu ZSS a v 
r. 1974 vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu . 

Raj tcrovo umenie spočíva predovšetkým 
vo vytríbcnom vkuse a jasnej štýlovej or·icn-

známi!. Pridelili ho do 76. brigády, v ktorej 
bola aj Národopisná skupina (pôsobi l tam vo 
funkcii čatára). Začal poctivo "drieť" - tan
covať a sám spomína, že nic vždy to bolo 
ono. No jeho húževnatá povaha mu pomohla 
vydržať. Po absolvovaní "konkurzu" v Rač
kovej doline ho pri jali medzi Odzcmkárov. 
V októbri 1949 , po prvom vystúpení na 
Troch Sl iačoch , sa stal členom skupiny. Kon
com októbra 1949, ked' odišiel skúsenejší 
Kubánka do novozaložcného SĽUK-u, zvoli
li ho za vedúceho Odzcmkárov, na tie časy 
umelecky silnú mužskú skupinu. To defini
tívne rozhodlo o jeho cľa lšom smerovaní. 
Zbojnícky tanec a Detvianska veselica pred
stavujú Nosáľove tvorivé začiatky. Po odcho
de O. Chodákovej S<1 stáva vedúci m tanca a 
od roku 1953 profesionálnym choreografom. 

Odborné štúdium absolvoval na VŠMU v 
oddelení choreografie prácami Radvanský 
jarmok a Zbojnícka rozprávka ( 1957). Pre 
Lúčn icu vytvoril okolo šesťdesiat choreogra
fií. Výpočet jeho doterajšej či nnosti je ob
siahly a zauj ímavý. Štefan Nosáľ je profeso
rom VŠMU a vedúcim Katedry ta nečnej 
tvorby, od roku 1972. Spolupracuje inými 
umeleckými telesami - Slovenské národné 

(ČSTK) 

t<í.:ii. ktorá však nikdy nefiguruje ako šabló
na a slúži len ako východiskové kritérium, 
vyžadujúce ďalš ie individuálne dotvá ranie. 
Rajte r sa vždy usiluje o maximálnu zretcľ

no~i interpretovanej skladby. približujúc po
sl uch ;íčovi skladobnú št ruktúru v jej integra· 
vanosti a logickej koherencii. Je zrejme pre
svedčený o tom, že čím jasnejší obraz o diele 
získa poslucháč, tým hlbšie môže preniknú ť 
aj do jeho umeleckej podstaty . Vonkajším 
prejavom tohto zmyslu pre j asnosť je aj mi
moriadne prcgnant né dirigentské gesto, kto
ré uznáva a chváli každý orchestrálny hráč. 
Podmienené je to všetko v prvom rade pres
ným obrazom o skladbe , ktorú práve stvár
r'íujc. Vynikajúca hudobná pamäť mu napo· 
máha k mimoriadnej cbaistote dirigentské
ho výkonu. opretého v absolút.at stalnlit ll 
zvládnutia interpretovanej skladby. 

Rajter je typom univerzálneho umelca a 
bez skreslenia skutočnost i nemožno ani určiť , 
ktoré obdobie je jeho doménou, i keď je isté, 
že diela romant izmu a neoromantizmu zažili 
pod jeho vedením vrcholnú úči nnosť , na kto· 
rú sa naše i zah raničné obecenstvo s potcše· 
ním pamätá. V poslednom čase nahral Raj
ter kompletné symfonické dielo svojho učite· 
ľa Franza Schmidta , ktorému tým postavil 
významný a zaslúžený pomník. V tej to súvis· 
losti nemožno opomenúť Raj te rovu rozsiahlu 
diskografiu , zahrňuj úcu početné významné 
nahrávky realizované v spolupráci s vydava
teľs tvam i Opus, Suprafon, RCA, Polskie na
grania. Tvo ria významný dokument špičko
vej úrovne slovenského interpretačného 

umenia. 
Raj tcrovo 60- ročné dirigentské umenie je 

isteže spojené i s vel'kou rut inou, ktorá však 
slúži iba ako východisko ďalšieho umelecké
ho vnikan ia do matérie - na jednej strane 
umožňuj úc spol ieh ať sa na vysoké automatiz
my na druhej strane negovať ich vždy v pros
pech tvorivého výsledku. Každá interprctá· 
cia je tak produktom tvorivého zápasu, ktorý 
dáva jeho umeniu punc jasnosti a presvedči · 
vej zážit kovej pravdivosti . • 

Ján ALBRECHT 

divadlo ( Krútňava , Beg Bajazid , Ej, husári, 
Na skle mal'ované), Slovenský ľudový ume
lecký kolektív , Poddukliansky ukraj inský l'tr
dový súbor, Českoslovens ký štátny súbor 
piesní a tancov, film a te levízia (Tanečné mi
niatúry l. - VI. , Rok na dedine, Tri lásky a 
iné). V zahraničí pracoval pre Kráľovskú 
operu v Antverpách, v Medzinárodnom l'u
clovom t anečnom divadle v Amsterdame, v 
Státnych súboroch Tunisu a MSS R - ŽOK, v 
leningradskom Music-halle. Je spoluorgani
zátorom folklórnych festivalov vo Východ
nej , Detve i Strážnici. 

Zachyt iť a zhrnúť do nickol'kých základ
ných bodov celú šírku jeho osobitnej a ná
ročnej práce v kontex te slovenského t a neč

ného umenia je dosť zložité. Origi nál nosťou 
svojej tvorivej práce vytvoril na tomto poli 
svojský štýl, hovoria zaiího jeho umelecké 
diela. typicky "nosáľovské", nekompilujúcc , 
no neustále hl'adajúcc ten najadckvátncjší 
výraz pre stvárnenie autentického mate riálu, 
ktorý excerpuje jasným, prijatel'ným spôso
bom, príťažl ivým pre oko diváka i umelecky 
náročným . 

EMIL T. BARTKO 

, 



Rokovalo 
~redsedníctvo 
~SSKU 
Dňa 17. 4. t.r. uskutočnilo sa riadne zasa. 

danie Predsedníctva ÚV Zväzu slovenských 

t
kladaterov a koncertných umelcov, ktoré 
iedol jeho predseda Doc. dr. Ladislav Bur· 

as, DrSc. Predsedníctvo prerokovalo Návrh 
ohody zo SÚV ZČSSP, ktorá je zameraná na 

~zájomnú výmenu informácii a koordináciu 
pooujatí zúčastnených strán. Predseda zväzu 
predniesol informáciu o príprave problémo· 
~ého materiálu o výchove skladatefského do-
astn na odborných stredných ~kolách, ktorý 

p_o spracovaní bude predmetom Alriej disku· 
~ie v skladatel'skej tvorivej komisii. Dr. Milan 
~e~ko informoval členov Predsedníctva o au· 
orskom podiele členov ZSSKU na Bratislav· 
~kej lýre '89 a o príprave muzikologlckého se· 
mlnára o populárnej hudbe počas festivalu. 
!Prof. Miloš Jurkovič Informoval prUomných 
b činnosti Slovenskej hudobnej spoločnosti, 
predovAetkým o založení Zdniženia J, L. Bel· 
lu v Banskej Bystrici a o príprave zmluvy me· 
dzi SHS a MŠ SSR, v rámci ktorej sa vytvára 
priestor eredovšetkým pre potrebnú edičnú 
činnost'. Oalej hovoril o problémoch riadenia 
umeleckého školstva a o význame 13. pléna 
( lV KSČ pre ďalší rozvoj vzdelávania umelec· 
kjch kádrov. Vedúca oddelenia múzických 
umení MK SSR dr. Tatjana Okapcová infor-

o,•ala o činnosti Kabinetu estetickej výchovy 
co práci tohto kabinetu prinesieme v HŽ pod· 
robnejší materiál). Predsedníctvo sa v ďal· 
šom rokovaní oboznámilo s dramaturgickými 

lánmi slovenských hudobných telies a odpo· 
rúča k ich realizácii tak, ako holi vypracované 
a predložené. Vedúci tajomník dr. A. Luknár 
oformoval prítomných o započatí základ· 
j·ch organizačných prác pri príprave Festi· 

valu československej súčasnej hudby 1990. 
Predsedníctvo vzalo na vedomie demisiu dole· 
rajAieho predsedu Tvorivej komisie koncert· 
ných umelcov dr. Ferdinanda Klindu a do tej· 
to funkcie zvolilo Mariána La~nského. 
Predsedníctvo prerokovalo aj viaceré organl· 
začné otázky, schválilo plán zahraničných 
ciest na 111. štvrt'rok 1989 a návrhy na členov 
zväzu, ako boli predložené jednotlivými tvori· 
výml komisiami. 

Z redakčnej pošty 
mnohokrát chrbtom k súčasnej slovenskej 
tvorbe a možno povedať nezaslúžene. 

Do d'af§ích dvadsiatich rokov Tvojej činnosti 
Ti môžem len znovu z úprimného srdca po
priať, aby si aj v budúcnosti s vojou neúnav
nou a svedomitou prácou naďalej svietila svet· 
lým vzorom pre všetkých nás, čo si t a tak vá
žime, obdivujeme ta, s úctou a radi počúva
me Tvoje zvuky plné života, radosti, ale aj 
žiaľu. 

Hudobný skladatel' Ján Zimmer nám dodatočne do redakcie zaslal Zdravicu venovanú Štát
nej filharmónii Košice pri príležitosti 20. výročia jej založenia. List uvádzame v plnom znení. 

Milá Srárna filharmónia Košice! 

Dožívaš sa dvadsiatich rokov svojho plod
ného t ivota. Dovoľ, aby som Ti pri tejto prí
ležitosti osláv dvoch desat'ročf Tvojej tvorivo
interpretačnej práce v mojom mene 
a v mene všetkých slobodne tvoriacich hudob- · 
ných skladateľov v našej socialistickej vlasti 
z úprimného srdca zablaho želal. 

Nedokážem e si už dnes ani dobre predsta
viť slovenský hudobný ž ivot bez Tvojej spolu
účasti 1w jeho vytváraní a zdokonal'ovaní, a 
hlavne 1w vysokej interpretačnej tírovni podá
van.Ý umelecký výkon pri premiérovaní novej 
ti'Orbr siOI 'ťllských a českých skladate/'ov. 

Ja osolme som Ti nesmierne vcľačný za to, 
:e pred sedemnástimi rokmi mi bolo umožne
né s 'l 'c-/lou po d1•adsarročnej odmlke znovu 
premiáomť môj prvý k oncert pre klavír a or
chesler nielen ,. Košiciach , ale aj mimo našej 

~11\lll 
t 

slovenskej metropoly - na vidiek u, že už 
17 rokov mi verne interpretuješ moju tvorbu, 
a že som v Košiciach vždy srdečne vítaný. 

Tvoja plodná dvadsat'ročná činnosť sa od
zrkadľuje nielen na východnom Slovensku, 
kde plným priehrštím rozdávaš kultúrno-du
chovné hodnoty v mieste svojho hlavného pô
sobiska - v Košiciach , ale aj mimo hraníc na
šej republiky, kde reprezentuješ slovenské in
terprewéné umenie na vysokej profesionálnej 
úrovni a za to sa Ti dostáva zo zahraničia za
slúžené uznanie. 

Prešla si a prechádzaš mnohým i t.ískali~mi 
nášho verejného živora . - Nemáš napríklad 
ešte stále svoj vlastný kultúrny stánok a chýba 
Ti nevyhnutné doplnenie orchestrálneho apa
rátu. No napriek tým to nedostatkom možno 
ta klás( za vzor iným slovenským orchestrál
nym telesám. ktOré s taký mitO (ažkosťami ne
musia bojova( . naproti tom u však stavajú sa 

Snímka: J, Penička 

Ďakujem Ti m ilá Státnafilharm ónia Košice 
za všetko. Nech Tvoju záslužnú prácu stále 
korunujú vavríny cti a slávy. 

JA N Z IMMER 

* 
Po stopách 
národnej minulosti 

Vyučujem v 7. ročníku hudobnú výchovu. 
Pri preberaní skladateľskej osobnosti Mikulá
ša Schneidra- Trnavského skrsla vo mne myš
lienka, te žiakom ukážem '' Tm a1•e jeho rod· 
ný dom. Od čias môjho .ľuídia uplynulo ne
málo rokov, takže som ne1·edela. ,. akom sta· 
ve sa nachádza, preto som si ho IW)fJrl' išla sa
ma prezrieť. A ro bolo velké .1'ťastie. lebo moja 
obhliadka ma uchránila od ,·el'k.t'lw rozčaro

vania tiakov z nedávno juhiluiticeho kráľov

ského mesta! Mat' rak pri st'iw .,imončičovu 
pekne ilustrovanú publikáciu Tnuti'Y v pro
tik lade s opusteným, o.5arpllln'm a ::anedba
ným rodlt)ím domom Tmmú11ut -národného 
umelca, veru by ro vyvolalo , . kat dom, ná· 
rod ne a esteticky cítiacom No reku hrôzu. 

Kam sm e to až za.m v ne1 ·.ľí11WI'O.Hi k náš
mu národném u dianiu. Na dome sa nachádza 
pamätná doska, takže tiÍIO neblahú skutoč· 
nos( wajiť nemožno. Za príle:iro.Hi nedávne
ho 750. jubilea mesw sa na úpravu a skrášle· 
nie tohto historického dokumentu ' 'enova/o 
veľa jlnančných prostriedkov a aj , . dobrom 
Tmavu powačili, preto ma neopúšľa rozhor
čenie pri spomienke na moju skrachovanú hu
dobnú exkurziu so žiakmi. . 

A rak , keď so tiakmi spievame piesne Ru
žičky a Keby som bol vtáčkom, vynorí sa mi 
pred očami spusll/utý rodný dom hudobného 
skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského 
na rovnomennej ulici. 

LYDIA GALBIČKOVÁ 
učiteľka zS 

Saštín-Stráie 

Úspech Ľ. Rybárskej 
Dňa ll . apríla vystúpila 

vo Philadelphii sólistka ope· 
ry Slovenského národného 
divadla Ľubica Rybárska. 
Americkému publiku sa 
tentoraz (po vlaňajšom 

úspechu v Pavarottiho sút'a· 
ži) predstavila v hlavnej 
úlohe Verdiho opery Luisa 
Millerová, po boku Luciana 
Pavarottiho a gruzínskeho 
basistu Paatu Burčuladze
ho. Po tomto úspešnom vy
stúpení odletela do Barcelo
ný, kde s kolegami súboru 
SND - Idou Kirilovou, Pet· 
rom Mikulášom a .Jozefom 
Kundlákom spievala sólový 
sopránový part v Dvoi'áko
vej Stabat Mater. V máji 
(13. 5.) bude slovenské in
terpretačné umenie repre
zentovať zasa v Zurichu, 
v premiére Verdiho Maš· 
karného bálu . 

· r· 
Snímka: A. Molnár 

Federálne ministerstvo zah ran ičn ých vecí každoročne organizuje v čsl. 
ku lt úrnych a informačn ých strediskách hlavných mie~t európskych socialis
tických štátov tlačové konferencie o medzinárodných hudobných fcstiva· 
loch v ČSSR - Pražská jar. BHS a MHF Brno . Zo SSR sa na konferenciách 
zúčastr1ujú zástupcovia českosloven~kej umeleckej age ntúry Slovkoncert, 
resp. festivalového výboru BHS. 

Prvá konferencia sa konala d_ňa 29. marca 1989 v Sofii a zúčastni l sa na 
nej dr. Ján Holička. Osobné stretnutia so zástupcami masmédií , umelec· 
kých telies a inšt.itúci í i škôl prispievajú k rozširovaniu vzájomnej spoluprá· 
ce a výmene umelcov nielen v rámci festivalových podujatí , ale aj v prie~e 
hu celej koncertnej sezóny. 
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OVÍ ZASLÚŽILÍ UMELCI 
JARMILA 
VAŠICOVÁ 

Snímka: archív HŽ 

JOZEF 
MALO VEC 

Nepatrí k autorom. ktorí upozorňujú na 
seba proklamatívnym gestom. Skôr naopak . 
V úSlľaní privatissima manifestuje svoju tvo
rivosť, svoje kompozičn é kréda. V sklad
bách . ktoré napriek neokázalému exte riéru 
priťahujú záujem. A poskytnú dostatočný 
priestor na súhlas. obdiv, aplauz , ale aj pole
miku. Je v nich obsiahnutý v celej rozmani
tosti svet - skladate ľa a človeka. 
Počúvajúc dnešné kompozičné produkty 

Jozefa Malovca prichodí nám trochu para
doxná predstava. že tento umiernený autor , 
tento ..lyrický epik'' (alebo epický lyrik?) fo r
muluJúCi svoje hudobné e pizódy a fabule 
~rozvahou , úvahou a bázňou. pred rokmi 
súhlasne a príznačne s dobou hudobné ho 

ELIŠKA 
PAPPOVÁ 

Snímka: archív HŽ 

Eliška Pappová (vlastným menom Nová
ková) , sólistka opery ~O v Košiciach, repre
zentuje v súča~nost i vo svojom odbore slo
venské šp ičkové vokálne umenie. Spev štu
dovala na O\travskom konzervató riu u profe
sorky D. Drobkovej . K budúcemu povolaniu 

Dotýkať sa tónmi hudby každodenného ži
vota a cez ich krásu vnímať aj krásu okolité
ho sveta sa môže zdať pre nie koho nadnese
né, no pre umelca- povedané slovami Hviez
doslava- je toto "žitia obsahom i cieľom" . 

Svoju životnú púť si takto ovenči la aj sólist
ka opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského 
v Banskej Bystrici Jarmila Vašicová. Jej kon
takty s hudbou sú prevtele né do tónov spevu a 
v tvorivom pôsobení viazané hlavne na dve 
hudobné scény. Ako mladá absolve ntka brati
slavské ho konzervató ria nastupuje do súboru 
Novej scény. Tridsať rokov tu uplatňuj e svoj 
herecký a spevácky tale nt , vokálne žánre oži
vuje la hodným , znelx,m, jasnou farbou prežia
re ným sopránom subretného charakte ru . Tú
to danosť umocňuje ešte fyzickou a pohybo
vou kultúrou , prirodzeným šarmom, nežným 
až ľúbezným , ale aj hravým, šibalským pohľa
dom dodáva operetným postavám osobitý 
šarm . Publ ikum obdivovalo jej Táňu v Kaba
levského ope rete Keď spieva máj, Adelu v 
Straussovom Netopierovi, hlavnú postavu vo 
Veselej vdove, Cardášovej princezne, Mam' 
ze lle Nitouche, v muzikáli Pobozkaj ma, Kata
rf na a ďalších. Počas .,učňovských" rokov strá
vených na Novej scéne sa mladý talent Jarmily 
Vašicovej dotýkal okolitého sveta , vstrebával 
do seba podnety pracovného prostredia a tvo-

Snímka: R. Polák 

mala vytvore né zázemie už doma. V rodine 
E. Pappovej bo la hudba tradíciou. Starý otec 
bol kape ln íkom vojenskej hudby a o tec bol 
profesionálnym hudobníkom. Po absolvova
ní konze rvatória prijala a mbiciózna speváčka 
v roku 1960 angažmán v opere DJGT v Ban
ske j Bystrici. aby sa aktívne zapojila do bu
dovania práve sa konšti tuujúccho súboru . 

Jedenásť rokov pr:ícc v spevohre DJZ 
v Prešove (v období 1963-1974) znamenalo 
pre mladú ·pcváčku ťažkú úlohu - zvládnuť 

nebývalý rozptyl stvlirriovaných postáv. Rôz
norodé typy. ktoré vtedy E. Pappová vytvo
rila. ale aj spolupr:íca s režisérmi . napr. 
K. Smažíkom i ďalší mi . ju obohatili o výra
zové prostriedky. ktoré neskôr zúžitkovala 
v rade veľkých tragických operných hrdiniek. 
V spevohre DJZ vytvorila E . Pappová do 
30 postáv v svetových muzikáloch i opere
tách. Hrala v hudobných komédiách Voskov
ca- We richa- Ježka: Mercedes (Kat a blá
zon). Syne kdochu (Osol a tieň). spievala 
hlavné postavy v Lchá rových operetách 
(Gró f z Luxemburgu. Paganini , Cigánska 
láska. Vese lá vdova). Z jej perfe ktnej Rosa
lindy (Nctopicr) a Anny Elizy (Paganini) sa 
neskôr teši lo aj obecenstvo v Košiciach . Ne
opakovatel'ným šarmo m poznačila svoje mu
ziká lové postavy: E lizu Doolittleovú (My Fa
ir Lady), Lois Laneovú (Pobozkaj ma, Kata
rfna), I renu Mollyovú (Hello, Dolly!) a ďal
šie. So spevohrou DJ Z sa E . Pappová rozlú
čila v roku l 974 predstavenfm Zorbu v posta
ve Vdovy. 

Od svo]ho nástupu do opery ŠD v Koši
ciach (v sezóne 1974/75) vytvorila E. Pappo
vá vrcholné postavy sve tového operného re
pertoáru . Jej talent postupne dozre l a vybrú
sil sa v detailoch. Výkony rástli od postavy 
k postave. Jedným z najkrajšfch v začiatkoch 
jej pôsobenia v Košiciach bola úlohy Elsy 
von Brabant (Lohe ngrin) , ožiarená sve tlom 
čistoty. 

Ozdobou Pappovcj spevu boli vždy lesklé 
výšky. V jej prejave nadchýňa citové záze
mie a dramatické prežitie postavy, čo možno 

rivo ich transformoval do všetkých zverených 
úloh, aby tak bola mladá umelkyňa tvorivo 
účastná na dokonalom javiskovom tvare hu
dobného diela. V spolupráci s mnohými osob
nosťami nášho hudobnozábavného divadla, 
menovite so zaslúžilou umelkyňou Gizelou 
Veclovou , si vytvorila pevné pracovné záze
mie , ktoré jej pomohlo dostať sa vo svojej 
umeleckej dráhe ďalej. 

V jeseni roku 1970 ju víta ako svoju stálu 
členku banskobystrická operná scéna, čím sa 
spfňa aj jej dávny sen- dostať sa od ope retnej 
interpretácie k opere. Ak na jednej strane od
chod z bratislavskej scény znamenal pre J . Va
šicovú opustenie známeho tvorivého prostre
d ia , na druhej stra ne na scéne opery DJGT v 
Banskej Bystrici získala širokú možnosť ume
leckej práce už nielen v postavách operetných, 
ale hlavne operných, ku ktorým inklinovala, 
vnútorne sa s nimi zžívala. Zmocňovala sa 
ich - v porovnani s operetou - iné ho, inter
pretačne rozdielne ho , javiskove náročného 
hudobné ho prejavu , modelovaného hlbším 
psychologickým ponorom, čím nielen rozšíri
la svoj herecký sólistický diapazón, ale tiež 
profi lovala svoj hlasový odbor. S príznačnou 
dôslednosťou a vnútornou úctou k umeleckej 
práci na každom type opernej či operetnej 
postavy spoľahlivo in te rpretovala Elvíru 

diania - opájal sa v hedonizme experimen
tov. Hýril v kompozfciách fa rbami, zvukom, 
kombináciami a variáciami technologických 
jednotiek, štruktúr. 

Postupne- vážnejúc, zvažujúc, prchodno
cujúc - racionalizoval, sprehľadňoval a hie
rarchizoval systém hodnôt a hodnotových 
znakov svojej kompozičnej dikcie. Napriek 
všetkým objektívnym (aj subjektívnym) po
stupom v zrení a zjasr,ovanr charak teristík
impozantné sú návraty k .. ranému" Malovca
vi. Z Dvoch častí pre komorný orchester, Ma
lej komornej hudby, Koncertnej hudby, ale
bo Kryptogramu I. dosiaľ nevyblcdl i farby, 
nevytratila sa atmosféra, atraktívnosť ... Naj
skôr- vďaka hre. Spontánnej hre, ktorá na
viguje jeho kompozičné procesy. Vtedy 
i dnes. ( ... aplikujúc Nietscheho O dieťat i 
v mužovi ... ) Je to hudba , kto rá hovorí. Re-
čou určovanou presnými "logaritmickými" 
pravidlami, ale uvoľnenou muzikantskou in
tuíciou. A zrejme práve táto tušená vzácna 
symbióza priviedla Jozefa Malovca do sveta 
ele ktroakustickej hudby. V našich paramet
roch je jej priekopníkom, stabilizátorom 
a šíriteľom. Napriek nežičl ivým vlnám i ne
prajným obdobiam. Ortogenesis, Punctum 

dokumentovať vyše 25 ro lami veľkých oper
ných hrdiniek. Doménou Pappovcj je ro
mantický repe rtoár. Nezabudnutel'ná bola 
jej exoticky krehká Madamc Butterfly. kto
rej kreácia vrcholila senzi tívnym dramatic
kým prerodom. Vo svojich postavách preja
vila vždy neomylný zmysel pre vedenie melo
dickej línie, dra matické naplitic a vrchol. ale 
aj kontrast , prinášajúci upokojenie. Kryštali
zácia Pappovej veľkého dra matického ume
nia je· zakódovaná vo verdiovských posta
vách . J ej Alžbeta (Don Carlos) hola kráľov
sky ušľachtilá, vo veľkej scéne umierajúcej 
Leonóry (Trubadúr) prekrásne sotto vocc za
tajovalo dych. Obdivuhodná hola dramatic
ky zvnútornená Aida. V ostatnej verdiovskej 
úlohe- Abigail (Nabucco) sa technická istota 
snúbi s expresívnym napätím. démonickou 
vášňou zmietanej ženy. Nezabudnuteľná je 
posledná scéna, v kto rej sa d ivák oci tá zoči
-voči obrazu zlomené ho človeka, pre hraného 
života. Pappovej Abigail bola nie len obsaž
ným, ale aj dramaturgicky jcdnotiacim 
prvkom košicke j inscenácie. 

Každá Pappovou vytvore ná postava žije na 
javisku svoj nesmierne dramatický život vďa
ka bohatej výrazovej škále, k torou speváčka 
disponuje. J ej dramatický prejav je vždy kul
tivovaný, výrazové prostriedky štylizované. 
Syntézou speváckej pripravenosti a hereckej 
výrazovosti sa vyznačovala i emocionálne 
strhujúca Bess (Porgy a Bess). Pamätné sú 
však aj úlohy Madelaine (André Chénier) , 
pôvabnej Neddy (Komedianti), osudovo tra
gickej Margaréty, charakterovo vyhranenej 
Donny Anny, bolesťou odhodlanej Lucrezie 
Contarini (Dvaja Foscariovci), či Marenky, 
JenUfy a ďalšie. 

Vybrúsená spevácka technika, hlboké zži
tie sa s postavou, vyrovnaná fa rba hlasu vo 
všetkých polohách i neomylný cit pri objavo
vaní dramat ických výrazových prostriedkov . 
sú vlastnosti , k toré participujú na celistvosti 
výkonov Elišky Pappovej. 

DITA MARENČINOV Á 

(Don Giovanni) , Musettu (Bohéma), Marku 
(Krútňava), Despinu (Cosl fan tutte), až do
spela k dramatickému prejavu Neddy v Ko
mediantoch a mimoriadne akcentovanej po
stave Hanky v Andrašovanovej Hájnikovej 
žene, či Gréty v Urbancovcj opere Majster 
Pavol. 

Roky pôsobenia v opere DJGT zaradili 
Jarmilu Vašicovú medzi protagonistky a do
dnes výrazné opory tejto scény. Ani jeden 
operetný či muzikálový titul si dnes nevieme 
predstaviť bez toho, aby mu vt lačila neopa
kovate ľnú hravosť , pôsobivosť, eleganciu po
hybu a osobný šarm znásobený kultivovaným 
hudobným p rejavom, ale ani jedno operné 
dielo, v k torom nielen kantabilnosť, ale celý 
bohatý vnútorný svet umelkyne vytvárajú je
dinečnosť, vysokú hudobnú kultúru , pôsobi
vú emocionalitu, estetický prejav. 

Život Jarmily Vašicovej vrchovato naplne
ný nielen ušľachtilou prácou na šírení hudob
ného umenia, ale i angažovanosťou vo verej 
noprospešne j činnosti , bol ude lením titulu za
slúžilá ume lkyr'a náležite ocenený. 

EVA MICHALOV Á 

alfa, Tabu , Theorema, neskôr 8-a-c-h, Zá
hrada radosti.. . 

Výrazový arzenál každé ho tvorcu prechá
dza púťou modifikácii. Sedemdesiate a osem
desiate roky v Malovcových premenách zna
menajú azda .. mome nt prekvapenia" (s ôbľu
bou a šarmantnou dávkou recesie servírova
ný i v jeho skladbách): Sláčikové Bagately, 
Divertimento pre dychové kvinteto, Canzona 
pre nautu a gitaru, sláčikové kvartetá, ale 
najmä Poéma pre husle sólo in memoriam 
D. Sostakovič a Hudba pre bas a komorný or
chester. Svet jeho tvorby nadobudol subt ílnu 
krehkosť, intímnosť a emocionálnu nalieha
vosť. Zaostril pozornosť na vnúto rný rozmer, 
filozofickú pointu vypovedaného. Neskôr 
ďospel k zvláštnej klasifikácii času v kompo
zíciách. K akejsi procesuálnosti, evokujúcej 
meditáciu v odovzdaných, očisťujúcich asá
nach .. . Päť pokojných skladieb, Quasi una 
son ata pre organ, Symfónia ... 

J ozef Ma lovec je umelec- povšimnutý -
zaslúžilý umelec. A je skromný človek, ktorý 
na seba neupozorňuje proklamatívnym ges
tom. S pokorou tvorcu sa priraďuje k tým, 
ktorí sa usilujú o dôstojnú tvár hudby: 

L. D. 

ANNA 
HULEJOVÁ 

Je toho opakovaného šírenia dobrej poho
dy tak mnoho, že sa to ani zrátať nedá a my 
sa tešíme spolu s talentovanou a príčinlivou 
interprctkou, že jej vyzname na ním bola oce
nená i práca hudobníkov, hudobných upra
vovateľov. skladateľov, režisérov. redak
čných kruhov a tvorivých spolupracovníkov. 
fo lklórnych kolektívov, v ktorých účinkovala 
(od r. l 976 je to najmä Radosť spod Salatína 
pri Severoslovenských celulózkach a papier
ňach v Ružombe rku , predtým mnohými po
chvalami ovenčený súbor Liptov z toho isté
ho mesta pri Bavlnárskych závodoch V. l. 
Lenina, fo lkló rna skupina Sliačanka z rod
ných Sliačov a v detských rokoch - keď vzni
kala pionierska o rganizácia- i v detskom sú
bore .. s l iačanských pionierov" Bronislavy 
Kubánkovej), hudobne a herecky nadanej 
rodiny aj celého fo lklórne mimoriadne boha
té ho rodiska. 

Naše kusé konštatovanie môžeme spresniť 
údajmi o jej detskom pôsobení v súbore Lip
tov od jeho vzniku r. 1946 a najmä od výraz
nej štýlovej prestavby choreografom Vojte
chom Littvom- r. 1962, v speváckom súbore 
Mier ružomberskej Vojenskej nemocnice 
(ako zdravotná sestra por. 1957), v Armád
nom umeleckom súbore Víta Nejedlého (po 
r. 1959) , v súbore Part izán pri Biotike v Slo
venskej Ľupči , v rozh lasových hudobnospe
váckych združeniach (Bratislava - nahraných 
40 piesní, Brno - 50 piesn í, B. Bystrica -
55 piesní, Košice, Ostrava), s bratislavskou 
ľudovou hudbou Hudci. Spevácky prispela 
k naplneniu 12 gramoplatn í (okre m iných 
Prix de musique foklorique de radio Bratisla
va - 1975, Marmuriena naše- 1980, Co robíš 
Hanka, Hanička, Hanka - 1985) , spievala 
hudobné úpravy S. Stračinu , V. Tátoša, 

Pokračovanie na 4. str. 



NOVÍ ZASLÚŽILÍ UMELCI 
ANNA 
HULEJOVÁ 
Dokončenie z 3. str. 
V . G ajdoša, l. Bázlika , O. Demu , l. Dubec
ké ho, M. Dudíka, H . Domanského , A. Mó
žiho, V . Slujku , J . Pálku , l. Dibáka a J . M a
lo vca ; tvo rivo spolupracovala s nár. um. Já
no m Cikke ro m. Účinkovala vo filmoch reži
séra Martina Ťapáka (Krutá ľúbosť , Vianoč
né o blátky , Katc ra . Pustý dvo r, Uzlíky náde
je, Holúbky sivé , Piesne mojej domovi ny) , 
v televíznych filmoch a programoch b ra ti
slavského, košické ho . brn ianskeho a ostrav
ského štúdia (Moja do movina, Zem moja 
rodná, Sliačanské prekáračky, Nô ty Emílie 
Littvovej - matky - a Hanky H ule jovej , 
Mamka moja ľt1ba. Ko re ne spevu , Vandro
vali huäci ... ) Ako sólová speváčka účinkova
la va ri vo všetkých socialistických štátoch 
(prvý raz s Armádnym súbo ro m V. Nejedlé
ho r. 1959 v Bulharsku) i na Západe (prvý
krát so súbo ro m Liptov r . L967 vo Francúz
sku . po to m r. 1973.v T a liansku , so súborom 
Pa rtizán r. 1979 v A lžírsku , s OĽUN-om bra-

ŠTEFAN 
SENKO 

Ste fan Scnko je sólisto m spevohry DJZ 
v Prešove od roku 1959. Svoj prirodze ný ta
le nt ko mika up latni l najm ii v spevohrách . hu
dobných ko médiách, muzikáloch i opere
tách. Za 30 rokov pôsobenia na scéne DJZ 
vytvoril vyše 90 postáv, popri ktorých si na
šiel čas a j na účin kovanie v estrádach i humo
ristických päsmach po ce lej vlas ti , v ktorých 
uplatňuje i vlastné texty. 

S. Se nko už ako študent bratislavské ho 
gymnázia (na rodil sa vo Valaskej Belej S. ll. 
1936) účinkoval v ocho tn ícko m súbo re v Bra
tislave . Ako ko mika ho vždy inšpiroval a bol 
mu blízky sve t he reckej improvizácie , svet 
j aviska i hľadisk a. Túto po lohu v ostatnom 
čase výrazne rozšíril i o charakte rové postavy 
napr. Baxtc ra v muzikáli Sľuby-sľuby. 

Senkove postavy i postavičk y sú o riginál
ne. po hyblivé, d ynamické, herecky vyakcen
tované. Jeho výko ny do tvárajú celkovú at
mosfé ru inscenácie, dodávajú j ej úsmev, 
vt ipnú bodku. Roly s tvá rň uje s vervo u. sú ja
viskovo živé. Bravúrn y bol jeho Charlie v hu
do bne j ko médii Chaplin na súde . Scé ny .. tu
láka harlicho'·, ako sme si ich zapämatal i 
z nczabudnutcl'ných gro tes iek , prezradili , že 
S. Scnko sa ve no val podro bnejšiemu štúdiu 
chara kte ristických znako v fi lmové ho C har-

tislavkého rozhlasu r. 198 1 v Španielsku , 
r . 1987 a 1988 v R akúsku ; s Hudcami r . 1984 
v Mexiku - na výstave krajín RVHP CA
'MEXPO). 

Za svoje vysttlpenia dostala Anka Hulejo
vá mnohé ďakovné listy , ocene nia oficiál
nych osobností , inštitúcií, tiež diplomy, pla
kety a medaile ( 1958-59 napr. Víťazka súťaže 
STM v celoštátno m ko le , 1975 cena Opusu za 
účasť v medzinárodnej súťaž i magnetofóno
vých nahrávok Prix de musique fo lklorique 
de radio Bratislava , 1978 a 1979 Zaslúžilý 
pracovník n . p . BZVIL v Ružomberku , 1983 
Pamätná plake ta "literárneho Kežmarku" -
za účasť v programe k 100. výročiu Sama 
C halúpku, 1984 Bronzová medaila Ministe r
stva kultúry SSR, 1984 Diplom pri p ríležitos
ti 35. výročia ZK ROH SCP Ružombero k 
za osobný prínos pri rozvoji je ho či nnosti , 
1984 Pamätná plake ta Cs. rozhlasu - Kruhu 
priateľov ľudovej hudby, L985.Bronzová pla
keta od Rady MsNV v Ružomberku - za ver
nosť mestu a dlhoročnú kultúrnu činnosť, 
1985 čestná medaila od ÚV CSCK - za o be
tavú a záslužnú prácu, 1986 Pamätná medaila 
z príležitosti 40. výročia založenia SZŽ., 1986 
Zla tý erb Opusu za úspešnú platňu Co robíš 
Ha nka , Hanička , Hanka , 1988 Ce na ÚV 
SZŽ. .,Plody práce" za popularizovanie slo-

Snímka: archív HŽ 

lieho. Svojsky nenapodobiteľná bola i posta
va Lo rda Babbe rlcyho. kto rú stvárnil v žen
sko m prcvleku .. te ty" vo Feľcmanovej Stare j 
ko médii . V tej to úlo he prejavil veľký zmysel 
pre komed iálny vkus a este ticky únosné výra
zové prostriedk y. Postavo u zožal úspech aj 
u sovietskych tl ivúkov pri hosťovaní v Kyjev
skej Štätncj o p.: rc tc . Podobný úspech zazna
me nal i ncd ;í1·no. v ženskej úlo he Dafné 
v ame ricko m muzikáli Nie kto to rád ho rúce . 

Malo u exkurziou do mirl'IJ!osti si pomôže
mc zaspomínať na postavy, kto ré vyt voril 

ve nskej ľudovej piesne do ma i v zahra ničí, 
1988 Cestný titul MK SSR Zaslúžilý pracov
ník kultúry) . KLIMENT ONDREJKA 

v hudo bných ko médiách Voskovca-We ri
cha-Ježka . V rok u 1963 to bol Rod rigo ( Kat 
a blázon), v roku 1969 Skočdopolis (Osol 
a tieň). v roku 1985 zas Scipio (Nebo na ze
mi). 

S. Senko prechád za od úlohy k úlo he 
a v každej rozdáva pub li ku svoje zaujatie 
práve vytvá raným charak te ro m. postavou , 
postavičkou či figúrkou. V opere tách je mia
do ko m i ko m . Vytvoril Broňa Popicla ( Poľská 
krv), Célcstina (Mam' zcl le Nito uchc), Kolo
mana Župana (Grófka Marica), F. Sobakina 
(Bie ly agát). Markíza Pimpincll iho (Pagani
ni) , Gró fa Bo nifáca (Cardášová princezná). 
Ani v jednej z nich nechýbal úsmev, v každe j 
vedel objavi ť rys, kto rým sa stala postava 
charakte ristická . 

Herecká dro bno kresba patrí neodmysl iteľ
ne k postavám . z ktorých spomeniem Fran ka 
(Loď ko mediantov). O tca Brubccka (Sladká 
Cha rity) , Ko Ka (Mikádo), Supcrmogula 
(Grófka z Naschma rktu). Pcdra (Cecília Val
dés), Suta na (Gord ický uzol). F. Schmeich
lera (Fialka z Montma rt ru). l pod svoj u os
tatnú postavu na javisku DJ Z. kto rou bo l 
Súdny s luha Sudomil v o perete C. M. Z ie
hrc ra Vagabund i (premié ra 24. 2. 1989) sa 
opäť podpísal nezameniteľným rukopisom. 

Za svoje herecké výko ny bol S. Sen ko nic
koľkokrát odmenený ceno u ZSD U. Jedna 
z týchto cie n patril a netradičnej postave Mi
mika v muziká li Zorba. V roku 198 1 ude lil 
mi nister kult úry SSR S. S..:nkovi vyznamena
nie .. Vzorn ý pracovn ík kultú ry SS R". 

DITA MARENCINOV Á 

JÁN 
BERKY
-MRENICA 

Snímka: archív HZ 

Ko ncertný majster orchestra a primáš ru
dovej hudby Slovenského ľudového .umelec
ké ho ko lek tívu Ján Berky-Mrenica pochádza 
z rázovitej detvianskej lokality Očová . Hru 
na husliach študoval na Ko nzervatóriu v Bra· 
tislave u pro f. A. Vrtcľa. Aj počas štúdií sa 
neustále venoval inte rp retácii ľudovej hudby 
a láska k nej ho zaviedla po ab o lvovaní ško· 
ly v ro ku 1957 do SĽUK-u . Dôkladným po
znaním špecifik ľudovej hudby sa zaradil 
k jej najvýraznejším i n t e rpretačným osob· 
nostiam . Hudba v jeho inte rp retácii, ale 
i v úpravách , ktorá zn ie na takmer dvoch de
siatkach d lho trvajúcich platní vydavateľstva 

OPUS, sa stre táva s veľkým záujmom a uz
na ním u širo kého poslucháčstva doma i v za
hraničí. S tanečnou zložkou SĽU K-u a spe
vákmi-sól istami sa zúčastni l na umeleckých 
turné do Francúzska, USA, Juhoslávie, Tu
recka. Indie , ZSS R. MĽR . NDR. BĽR. Spa· 
nie l ka, Ta lianska, Kuby, Mexika a štátov 
Latinske j Ameriky. Samostatným koncer· 
tným turné sa ľudová hudba SĽUK-u pod ve· 
dením Berkyho-Mre nicu p redstavila v An
g licku. Svédsku, Nórsku. J uhoslávii. Filipí
nach a i. 

M imo reprezentácie SĽUK-u hosiujc Ján 
Berky-M re nica so svojou ľudovou hudbou 
najčastejš ie v Cs. te levízi i i so súli!>tami 
z iných ume leckých telies. 

-MF· 

[1] Každé vystúpe nie ná rodného umelca Zd~i1 ka 
Košlera predstavuje p re bratislavské pul11il..um 
čosi a ko sviato k hudby. Dvojica abonent n~l'l • 
konce rtov pre závody - cykl us C a D (2-t. a 

25. januára) nebola v to mto zmysle výnimko u. 
A t rakt ívnu interpretačnú ko nšte láciu spo luvytvárala japo n

'kú klaviristka Akiko Ebi, takže výborná návštevnost' obidl'och 
podujatí nebola prekvapujúca. Významnú úlo hu zohra l aj 
program . ktorý pozostával z tvo rby dvoch velikánov - Richar
da Straussa a Maurica Ravela. Prvým kro ko m k peknému zá
ži tku bola prvá valčíková suita R. Straussa zostave ná z inštru
mentačných .. high lights" ope ry Gavalier s ružou. Pri počúvaní 
tej to hudby sa nikdy ne môžem zbaviť pocitu nezaintcrcsova
nosti. považujem j u za exemplá rny príklad meštiackej kultúry 
a o kre m o bdivu voči Straussovej inštrumentačnej virtuozite 
nepociťujem žiaden duchovný pr ínos. Zdcné k Košler sn opie
ral p ráve o hýrivú pestrosť pa rtitúry, pričom mimo riadne hustá 
fakt úra odznela vo všetkej svoje j saló nnej elegantnosti a no n
šalantno ti . Ko ncepcia dirigenta však miestami narážala na 
chlad , kto rý ovládol hráčov o rches)ra Slove nskej filha rmó nie 
a kto rý sa prejavil intonačnou labilnosťou a rezervami v súhre 
jedno tlivých nástrojových skupín . Valčíkové kaskád y ako by 
neboli dost a t očne in piruj úce a ni pre našich fi lharmo niko v. 
Podstatne sústrede nejší a kvalitnejší výko n pred viedli v nasle
dujúcom Tanci Salome z rovno mennej o pery R . Straussa. Po
vestná expresivita , nád ychy svojrázne poníma nej exotickosti , 
neustály dynamizmus a príleži tosť demonštrova ť svoje maj
strovstvo v nejedno m sólovom výstupe, to všetko .. infiko valo" 
hráčov SF tým na jle pším spôsobo m , takže došlo k do ko na le j 
súhre d irigenta a o rchestra. Zde nek Košle r držal hudobné tka
nivo pod neustá lo u kontro lo u a výsledný doje m bol maximál
ne presvedčivý. Ta nec siedmich závojov úspešne uzavrel prvú 
časť abo nentného ko ncertu . 

ho. elegantné ho a výrazovo mno ho tvá rneho. Druh;í časí Kon
certu zaujme sama osebe. Akiko Ebi však jej scmpl icitll do
viedla do stavu . kto rý nedovolil návštevn íko m Reduty takmer 
ani dýchať. Pozornosť klaviristky sa sústredila predovšetkým 
na priezračnosť fa ktúry. čomu podriadila spô ob úderu. pcda
lizáciu a modelo vanie jedno tlivých fráz. V konečnom dô,lcd
ku odznel pôsobivý Ravel. skô r lyrický než dynamický. vyvá
žený a ko ncízny. Vyvrcho lením večera bolo Ravdovo legen
dárne Bolero. Hráči Slovenske j filharmó nie ma li znova p r íleži 
tost' preukázať svoje majstrovstvo. Po rozpnči torn (•vode 
(strcdňaj ší ko nce rt ) , ked y pizzicata s láčikov nczachytili ná,tup 
os ti nata v malo m bubienku , sa Bole ro vyvíjalo vcl'mi priazn ivo 
a sugestívne. Snáď jedine v šarma ntne d isonuj(•com a nsámbli 
pik o l a lesné ho ro hu nebo lo všetko celkom do ladc né . D ispozí
cie hráčov SF sa prejavil i najmä v záverečnej jagavej kóde. 
kde sekcia p lechových d ycho v do káza la suveré nne ud ržať in
te nzit u zvukovej masy na jedne j hladine, čo nic je vždy až tak 
samozre jmé . Dra maturgicko u nápl ňou vyzn ieva l teda celý 
ko nce rt skô r ,.oddychovo'·, no p redvedené výko ny hudobn í
kov mu dodali punc vysoké ho pro fcsio nalizmu . 

nia. bez poetické ho do tvorenia. A to sa týka tnk ko ncepcie or
chestrálneho ako i klavírneho pa rtu . V p riebehu ďalších častí 

sa začali objavovať i nepresnosti vyplývajúce z nepozornosti. 
takže výsledný zážitok by sa dal prirovnať neraz až k zápasu. 
v ktoro m išlo predovšetkým o zdolanie die la. Tých prekážok 
na tej to ceste bolo, žiaľ , až priveľa. Bol to v~ak zápas bez ví
ťazov. Tým porazeným bol len Schuma nn a jeho čarovný kon· 
ccrt. ktorý d nes i te n nezasväte ný posl ucháč má možnost' počú· 

vať v rozmanitých interpretačných výkladoch. A treba podo· 
tk nút'. že vyn ikajúcich . Aby bol však výpočet pod lžností voči 
Schumannovi spresnený. treba povedať. že v d ruhej časti (In· 
tcrmezzo. Andant ino gracioso) chýbalo p räve to. čo au tor vy· 
poveda l v názve tej to časti. Duch hudby bol od zač ia t ku do 
konca akosi umftve ný. l v záverečnej časti (A llegro vivace) 
bol zne hybnený pulz hudby, no niden zásluho u sólistu. ale 
i d irige nta. 

Po prestávke sme sa stretl i s ka ntátovým d ielom G. Rossi ni· 
ho Stabat mater , teda s hudbou, ktorú tento veľký majster ús· 
mcvov komponoval po svojo m tvorivom zenite. v období, 
v ktorom odložil no tový papie r i pero boko m. No i v tomto 
.,ncplodno m'· období, ktoré sa zroni lo z veľkej sebakritickosti 
sk lndatefa , vzn ik la hudba plná invencie a čarovných hudob· 
ných nápadov. ejclc tu o vrcho lného Rossiniho, no i ciele 
a úlo hy boli v te jto hudbe odlišné. To, že Rossiniho Stabat ma
ter žije ešte i d nes na koncertných pódiách , hovorí jednoznač
ne v p rospech tej to skladateľovej hudby, i napriek to mu, že 
ide o "menšie" d ielo veľkého majstra. Cas však ironicky uka· 
zujc , že nejedno takéto .,me nšie" dielo p režilo tzv. veľké dielo 
menšieho majstra! Pod Rossiniho kantátu Stabat mater sa in· 
terpret ačne podpísal orchester SF, Spevácky zbor mesta Bratí· 
slavy, sólisti B. Berkyová- soprän, J . Saparová- alt , V. Ko
cian - te no r, J. Špaček - bas a ta liansky di rigent S. Siciliani. 
Achillovou pätou interpretácie boli azda len mužské sólové 
h lasy. O statné články interp retácie pôsobili vyrovnane. Spe· 
vácky zbo r mesta Bratislavy bol zname nitým spôsobom pripra· 
vcný zbormajstro m L. Ho lásko m. Sieil iani vdýchol čiastočne 

sak rálnemu charakteru hudby ne raz výrazné p rofánne rozme· 
ry. Z výkladu hudby zavanul priam búrlivácky d uch, nepokoj 
a p rietrž dramatizmu . IGOR BERGER 

Druhá po lovica patri la výhradne tvo rbe Maurieea Ravela. 
Je ho Klaví rny koncert G dur patrí k najobľúbenejším ko mpo
zíciám svojho druhu , kto ré v našom storočí vznikli . Japo nka 
A kiko Ebi má na svojo m ko nte nej eden úspech na poli chopi 
novskcj interpretácie. Cosi z tó hto p ro filu pre niklo aj do pred 
vede nia Ravelovho die la - technicky vynikajúco pripravené-

IGOR JAVORSKÝ 

V po radí S. abonentný ko ncert cyklu C a D (koncerty pre 
závody) bo l v mnoho m zauj ímavý a prfťažlivý i pre návštevní
kov iných abonentných cyklov. Nielen p re svoj program (R . 
Schumann - Ko ncert pre klavír a o rchester a mol op. 54, G . 
Rossini - Stabat mate r pre sóla, zbor a o rcheste r) ale rovnako 
i interpretačné o bsade nie vzbudzovalo u poslucháčov priro
d zený záujem. 

V Schuma nno vo m koncertantno m diele sme sa stretli s kla
viristom M. Lapšanským a s o rchestro m SF, tento raz pod ve
den ím talianskeho dirigenta S. Sicilia niho. Už po prvých doty
koch so Schumannovou hudbo u sa zača la predstava z očakáva
nej interpretácie rozpadávať. Na margo prvej časti - A llegro 
a ffctuoso- by bo lo možné vysloviť niekoľko nic naj licho tivej
ších poznámok. Namiesto affe ttuosa zaznelo v Schumannovej 
hudbe až priveľa d ramatizmu, žiaľ , bez vnútorného odušcvnc-



1. Bartók: Zázračný mandarín (Dievča - R. Zmeková, Pasáci - P. Dubravík, D. Nebyla 
1 1\f. Mikeš). 

yrano 
Zázračný mandarín 

s dlhou pauzou 
N;izov mújho prbpevku pripada nm>no niekomu 

nla~tnc . podhne. Prctha v<;ak podľa môjho názoru 
')\tthuJC <~tmosféru druhej premié ry baletného sú
horu S 'D ' tejtO ,czone. ktorti pnniesla na \cénu 
10\Ccn:icm Cyrana de Uergerac na hudbu Josefa Bo
hu~Ja,a Focrstera a Zázračného mnndarlna Bélu 
Bartóka. o a okrem toho stOJ Í 7a pov~tmnutie pol
hodmov:i prestavka medzt obidvoma č t s l ami . Len 
'ďaka neJ dostahlo predstavenie aspoň čiastočne 
ča;ové dimenzie vhodné pre celovečernú produk
ciu. Chtiac-nechtiac. prestávku treba považovať za 
ruvnoprftvnu zložku prcmié rovaného predstavenia. 
Napokon , estetick}• a poeticky antagonizmus Focr
\tcrovcl a Danókovej hudobnej výpovede si vyža
duJe do\tatočný časov}• od; tup, ak nemá prísť k o
hrozcmu percepčnej ostrosti a k nežtadúcemu zmie
l<mtu dvoch kvalitatívne odli~ných z:ížitkov. Na 
jedneJ strane stoji romanticky melancholický Cyra
no. na \ trane druhej programovo .. harharistický'' 
Z:iaačný mandarín . Kombinácia. ktorú považujem 
1a odvá,nu. kráča v Ú!>t re ty uplatneniu princfpu 
kontra\tu v rámci jedného večera. na približne rov
nakeJ filozofickej báze, zdôn171)uj(tccj tému taneč
nému umeniu ohzvláši hlí7ku - vziah muža a ženy. 

ln~ecnaciu C') ra no de Bcrgerac choreograficky 
a re1tJnC priprm il l\liro,Ja, Stauder. S jeho prácou 
o,om na takeJ rozmcrnq ploche. akú pred,tavuje 
Focf\lcrov;t piitča>im :t 'u lla. \ treto! prvý ra7 a už 
\<lpred \()111 netajil woje prekvapen ie nad vofhou 
hudobnej prculohy. rncľ\ll'IOV Cyrano v ~chc >krý
\a hizardnú knntradiJ..ciu dramatického (či skôr 
cptckcho) a nc,konak h ncJ..ého fe noménu , čím 
longcnialne prl·t;l\ u je "ct Rt"tandnvcj .. hrdinskej 
komédtc" Srdw otltH'ho d torcografa i>tO nemôže 
pn tejtO hmlhl' '"lat chladne. Av\ak popri in~piru
JUCCJ ,tJc pnhchu <t cta,tkovych hudnhnych situáci• 
dt\ptlOUJC \li t ta ('~ra nn de Dergcrac aj inou vla!>t· 
noo,tou - nc,kowrom;tnt~ekou vcfkoplo~nosiou oh
ntZO\ v 7111\\k nc,cnia teJ.. tomckých zákonitostí 
dtcla :tj ' , ;m 'k '' 1.11m cho pote-nciálu jcdnotli 
')Ch ča\tt. Ka~d' 1 J'tatlch č l .111 kov kont inuitného, 
homogénneho tl'lall·a itje woj nn vla~tn ým živo
tom a 'ari iha ' t' rta (·a,t invnlvuje do \Cha čosi ako 
dramattcku knnlltktnmt a viacuimcnztonálnosi. 
ltaf. cht~rcograllcJ..a a rc)iJila koncepcia M. Stau-

dera nic vefmi rešpektuje vlastnosti partttury. 
V u, iJí vytvorii !oujctový balet v deviatich obra
zoch( !) niekedy až nepochopiteľne štiepi jednolia
ty hudobný prúd častými premenami . prfchodmi 
a odchodm i, mŕtvymi momentmi akčnej stagnácie. 
Za ne7vládnut ý napríklad považujem prechod me
dzi prvým a druhým obrazom, pre biehajúci na roz
lmtnf pt vcj a druhej čas ti wity- niekoľko taktov 
pred záverom pt vej časti je scéna temná a opuste
n:í. čo nezodpovedá sugcstfvncmu hudobnému rie
šeniu . V 7:\vere tretieho obrazu M. Stauclcrovi do
slova pomcd7i prsty unikla prílctitosť využi ť výra
zotvorný účinok prckvapujúceho ná;tupu plecho
vých dychov; náhly nárast zvukovej masy nachá
dza opat pustú a tmavú scénu. Rozbitý je ~tvrtý 
a piaty obraz, resp. ich relácie voči t retej časti suity. 

• Tanečné výstupy, šermiarsky súboj . graciózne di
verti~~cmcnt , náznaky dramatickej akcie - a to 
všetko na ploche monolitne pôsobiaceho hudobné
ho obrazu. Najvypätejšf gradačný oblúk v štvrte.i 
časti suity takisto ostáva bez odozvy na scéne. Po
dobných skratových situáCií obsahuje inscenácia Cy
rana viac, hoci široko rozvinuté pas de dcux či pas 
de trob naznačujú . že M. Staude r je invenčný cho
reograf. bezpečne sa pohybujúci na pôde klasické
ho tanečného tvaroslovia. Zásadný rozpor Cyrana 
'počfva v rozpore medzi symbolikou hudobnej pre
dlohy a prfliš realistickou sujetovou koncepciou po
hybového ~tvárne nia. 

Výkony č lenov baletného ,l·, boru SN F v inscená
cii Cyrano de Bcrgerac v mnohom ne' yhočoval i 
z bežného štandardu. Mal "'m možno,( \7hl iadnui 
(Jrvú premiéru , v rámci ktorej ma najviac zaujal 
Stefan J aneček v úlohe Chri, tiana. Jeho koncepcia 
možno nehoJa technicky celkom doJ..onala . avšak 
v hereckom prejave a v tvori\ on) procc'e charakte
rizácie postavy na scéne pó,nhil S. J .tncčck suve
rénne a isto. Roxana v podaní lngml Murčckovej 

hola sJ..ôr plachým dievčat kom. púvahným a šar
mantným, domnievam 'a však . že nc•mala dostatok 
prie~ totu pre charakterizačn ú dmhnokrcshu, čo 
plat[ aj o postave Cyrana (Ju rij Pa\ Jo, i č Plavnik). 

Spomfnaná tridsaipiiúninútova ptc,túvka pripra
vuje diváka na prudkú náladm u ?menu . Pantomí-

J . 8. Foerster: Cyrano de Bergerac (Roxana - S. Paldiová, Cyrano- J. Sl§ka, Christian- J . 
l. Vasilenko). Snímky: J . Vavro 

ma-balet Zázračný mandarín provokovala v dobe 
svojho vzniku svojou údajnou amnrá lnosiou. mrav
ným úpadkom, dekadenciou . Dne; sa na jeden z 
naj' ynimočncjšlch prejavov baletnej literatúry 
20. storocia dívame pochopiteľne inou optikou. 
v ktorej je JCdnym z naj rozhodujúcej ich fókusov 
poznanie Bartókovho zdrvujúceho humanizmu. 
Choreograf a režisér Jozef Dolinský celkom opráv
nene aJ.. tualizuje stručný príbeh a prenáša ho do 
dnešných čias, ktoré dehumanizácinu vzťahov 
a spochyhňovanfm lákladných otázok zmyslu exis
tencie človeka v mnohom korešpondujú s otrasnou 
epochou prvých desairočf nMho s toročia. Bartó
kov~kt! ";tilc barbare" uvádza v Dolinského poní
maní na scénu troch me talistických zločincov , de
zorientované a zúbožené Dievča a postavu Manda
rína, posla zo sveta vznešených ideálov a hlbokých 
ľudských citov. Režisérsky prfstup teda v mnohom 
nevybočuje zo všeobecne zaužívaného ideového 
smerovania Zázračného mandarfna, hoci obsahuje 
nejednu odlišnosť vzhľadom na libreto. Dolinský 
rešpektuje vo väčšej miere ako M. Stauder vlast
nosti hudobnej predlohy - motivicko-tematicky 
amorfnej. rytmicky a sonoristicky príznačne vyna
liczavcj . Choreografia sa opiera o prvky pantomí
my. len pri jedinom klenutejšom melodickom tvare 
sa objavuj ú náznaky výrazového tanca , charakteri
začného prostriedku pre vábivít krásu Dievčaťa. 

Zázračný mandarín je sugestfv ny tanečný obraz. 
predsa však miestami upadá do ncžiadúccho stereo
typu pri charakterizácii pasákov a Dievčaťa. Vlaž
ne pô>ohf z{lverečná scéna - katarzia. Dievča privá
dza publ ikum do rozpakov náhlym a ničím nczdó
razňovaným odchodom zo !>Ct:!ny, ;ancchávajúc telo 
mŕtveho mandarína na scéne. Vyj adrenie myšlien
ky , nútorného prerod u Dievčaťa sa tu míňa účinku 
a morálne rozuzlenie príbehu vymicva málu apclu
júco. J. Dolinský mohol intenzívnejšie využii črtu 
Bartókovho štýlu , ktorá sa d;í označ i i ako zvuková 
a pohyhov{t hustota - scénická akcia by i'tutnc na
dobudla viac dynamizmu. 

l nterpre tačnc bola inscenácia Zázračný mantla
n n pripravená v rámci možnost[ baletného 'úhoru 

SND. SugČst ívny he recký a tanečny prejav Lihora 
Vaculíka pre razil napriek >tatickému chorcografic
kému stvárneniu príchodu Mandarína na scénu 
(ten musf dlhu dobu strnulo sedieť na >tohčke) . 
V dramat icky vyhrotenom a pa~ionatnom tanci 
s Dievčaťom však L. Vaculík dokázal vygradovať 
a skumulovaf všetky zložky svojho interpretačného 
majwovstva a tým doslova rozvtril hladinu scénic
kej akcie. Viera Zlochová v postave Dicvčaia ne
mala v podstate žiadne výraznejšie problémy, sú
stredila sa na pantomimické vysti hnutie psychické
ho zápasu odohrávajúceho sa vo vedomí človeka 
rútiaceho sa do nešiastia. V !.pomínanom .. pas de 
dcux" s Mandarínom bola V. Zlochová kvalitnou 
partnerkou dotvárajúcou výraz akcie. Traja Pasáci 
nemali vera priležitostí k sebarealizácii a to. čo od
viedli Peter Dúbravík , Michal Mikeš a Dušan Ne
shyba bolo adekvátne charakteru pohybového 
stvá rnenia postáv. 

Pozitfvnym prfnosom predstavenia je výkon or
chestra SND , pripravený dirigentom Adolfom Yy
kydalom . Hráči orchestra sa ' náročnou Bartóko
vou partitúrou vysporiadali viac ako u;pokojivo, vo 
Foerstreovej ;kladbe bol výsledný dojem dete rmi
novaný nedostatočne obsadenou ckciou !.l áči ko
vých nástrojov. Výtvarné riešenie prcd~tavcnia po
chádza z dielne kostymérok Ľ. Purkyňovcj (Cyra
no) a S. Jurášovej (Mandarfn), scénu pripravil 
P. M. Gábor (v Zázračnom mandarínovi pôsobila 
kombinácia ve ľkomestského exte rié ru a ošumelého 
inte rié ru až prlliš morbidne) . 

ové prcd!otavcnic baletu SND (premiéry 31. 3. 
a. l. 4.) nemožno považovať za vyni močný tvorivý 
čtn . zapadá skôr do bežného inscenačného štandar
du ~úboru a vyznieva ako príklon k nenáročnému 
divadelnému tvaru- zábavnému. no málo inšpiru
júcemu (hoci inscenácia Zázračný mandarín svedčí 
o urč itom tvorivom progrcse jej tvorcu). Predstave
nic v~ak treba hodnotii ako celok a z takto volené
ho zorného uhla ma predk lada né dve inscenácie 
s jednou dlhou pauzou priviedli do rozpakov. 

IGOR JAVORSKÝ 

LC/NA NA BERLÍNSKEJ SCÉNE ke, retijné podčiarknwie jej vnútorného sveta robia z tohto die
la smllllllí, ba rroc/w i nostalgickú drámu. Kedysi obfiíbené ča
rodejn ícke m omenty .~ú tu teda až v druhom pláne. Celkom po
chopi re/ii ý Alcinin strach z opustenosti, stám wia, menlivosti 
litdskej lásky priblit ujú titulnú rolu i samotnú opem do nášho 
vedomia i storočia. M. ffajóssyová sp ieva 7 veľkých da capo 
árií (často ,,scén") v obdivuhodnej koncemrácii a priam inštru
m entálnej dokonalosti. Trilky , behy, rulády smerom hore i do
lu, kaskádovité úseky sa striedajú s mäkkým legmom, kontem
plmívnou melodikou i bôľnym citovým vzrušením. Je to veľká 
opera nielen pre výpravnosť, počemý zbor (v tÍ\•ode i finále), 
baletné čísla a dekormívnost' scénografických zložiek, ale aj pre 
náročnosť k spevákom. Vedl'ct Hajóssyovej najviac zaujal Peter
·l iirgen Schmidt ako Ruggiero . Lyrický, ohybný tenor s maxi
málnou profesionálnou pripravenosťou a štýlovým cftením bol 
jej dôstojným partnerom . Z ďalších účinkujtíciclt spom eniem 
Bradamante v interpretácii Anneue Marker/ovej, Bemda Zeui
sclta ako Melissa, sprevádzajúceho Bradamante na jej ceste za 
Ruggierom, sestru Alciny- Morgan u - stvárnila Carola Nosse
ková a Oronteho - Peter Menzel. 

Nl'lnecktí .ít!Ítl/11 opera v !Jerlí11e (NDR ) čas/o vyutíva prax 
ZIIOI'IIltvedenia či znol'upremiérovania sJarHch inscenácií. S/(1-
lo sa taJ.. 1 t' prípade ffii ndlovej opery A Ieina, k10rá bola pôvod
ne premiťrot'tll llÍ ~· Berlíne l ' roku 1985 pri prílet i ros/i 300. vý
rotwnarodenia G. F. l fiindla. 

D1ía 25. feb rutí ra 1. r, som sa ztíčasmila na jej obnovenej pre
miéri' pod rak10vkou Petra Schreiera. k torý čoraz ('astej.~ie vy
SiiiiiiiJť i v Mohe dirigenta. Precfzne hrajúca Srátna kapela Ber
lilllltdlildot•ala orchestrálny part, ouvem íry i balem é scény !Oh
to diela v .~Jýle fran cúzskej opery-ballet s dôverný m powanfm 
Itýlu, patričným vkusom a neobyčajnou cilfivosľou pre sól is/ic
kt fltirly. Toto trojdejstvové rozsiahle dielo pôvodne písané na 
taliauske libreto Antonia Fanzagliu zaw efo v nemeckej jazyko
l'tj rerzit (čo je v porovnaní s tendenciou v európskych i zámor
sk.ľdt operných dom oc/1 - istým špecifik om l'ýchodonemec
k)'Ch scén). Dej 11 nás neznámej Alciny čerpá z A riostovho ZlÍ· 
ril'iho Rolanda, resp. jednej epizódy tohto básnického diela. 
Ro:právka o čarodejke A/eine, ktorá zaklínala na svojom 
ostro1e nepohodlných milencov do podoby divej zveri, skál či 

vin .. fa začína odvíjal' od momentu, kedy jej milenec Ruggiero 
(Häncle/ rolu písal pre slávneho kastráta Carestiniho) , ktorý v 
objatí Alciny zabudol na svoj predchádzajúci t i vot, oživuje po
stupili' woje spomienky i tút by po Bradamante. Tá prichádza 
za SIOJÍIII b_ýwt/ým snúbencom , aby ho vyslobodila z moci 
krásnej. 110 zradnej A fciny. 

Tajomný ostrov , .čarodejnice", jeho ireálna podoba sú efekt
nou. aj ked' nie jedinou scénickou základtíou príbehu. Dmhú 
vytvoril nápaditý režisér Christian Päppelreiter s výtvarníkom 
Petrom l feileinom z kulís a prvkov barokového divadla. Pom
péznosť. rozprávkovosť, výtvarné a scénické efekty stí v súlade 
s tanet'nými číslami, v k/Orých (v štýle dvorských tancov) za
wievajiÍ gavony. sarabandy či museny a menuety. S voje si 
v bojovej scéne (za potlesku divákov) "odohrá" aj obrovský 
drak, spustený pomocou divadelnej techniky nad hlavy akté· 
rov. Jeho prítomnosť v scénickej z ložke nepôsobí neústrojne, 
násilne či smie§ne: skôr podčiarkuje stálu prftomnosť hiindfov
skej doby a kráľovskej pompy, s ktorou sa nepochybne jeho 
op ery v Londýne uvádzali. A Ieina sa od svojej údajne úspešnej 
premiéry v roku 1735 rad( k tý m operám, ktoré sú svedectvom 
nielen Hiindlovej hudobnosti, afe aj jeho obro vskej znalosti vo
kálnych možností. A Ieina - part pre de f acto dramatický soprán 
- má svoju refinovanosť v tom, t e skrýva v siedmich áriách 
(v skutočnosti ,,scénach") nielen koloratúrne záludnosti, ale vý · 
razovo sa rozpína od lyriky, nežnosti, tónovej útlosti až k dra
matickej útočnosti či tragickým zlomom. A/cína je na prvý po
hľad negat fl'na tenská hrdinka- ale Päppelreiter i titulná pred
staviteľka, soprrmistka M. Hajóssyová ju zobrazili oveľa zloži
tejšie. V Hajóssyovej podaní je Alcina predo všetkým ne.5ťastná 
tena. ktorá napriek príľatlivosti a bohatstvu stráca objekty svo
jej lásky. Jej jedinou obranou je pomsta. Túžba Alciny po Iás· 

Vidieť dielo, staré vyše 250 roko v v hudobne adekvátnej um e
leckej podobe, zaiiť zázrak jeho znovuotivenia v rétii, ktorá 
kolátovite prelfna prvky neskutočných vidln s barokovou cha
rakteristikou, ale aj surrealistickými víziami (v rozprávke je to 
moiné!) je zážitkom rovnako, ako umenie kosrym érov a mas
kérov, ktorí z Alciny vytvorili nielen hudobné, no i výtvarné a 
filozoficky pôsobivé dielo. 

TERt.ZIA URSINYOV A 



Praha - Týždeň novej tvorby 1988 
V poradí už 33. ročník re prezentatívnych 

prehl iadok našej súčasnej skladatel'skej pro 
dukcie- Týždeň novej tvorby 1989 - sa usku
točnil v marci v Prahe. Hlavná časť programu 
- deväť koncerto v vážne j hudby - prebehla 
v d iíoch 10. - 18. marca, striedavo v Dvofá
kovej sieni Domu umelcov a v Mánésovej sieni 
nedávno novo zreko nštruovaného areá lu 
Anežského kláštora patriaceho teraz N árod
nej galé rii . Po nie korkodiíovom odstupe na
sledovali ešte tri ko nce rty hudby populárne j 
- džezový (23 . marca), večer piesní a šansó
nov a koncert dychove j hudby. 

Vychádzajúc z pohľadu na dramaturgickú 
koncepciu tohtoročného Týždňa novej tvor
by - časové i priestorové umiestne nie jednot
livých komo rných a o rchestrálnych k~ncer
tov považujem za veľmi šťastne vyriešené. 
Usporiadanie dvoch relat ívne samostatných 
a vzájomne oddelených ko ncertn ých blokov 
malo svoju logiku , vcl'mi vhodná bo la aj vor
ba koncertných sál: v Dvol'ákove j sieni sa l,IS· 
kutočnili iba orchestrálne koncerty , matiné 
zborovej a organovej tvorby a prehrávka 
skladie b pre deti a mládež. Pätica ko mor
ných koncertov našla vcrmi vhodný priestor 
v Máncsovej sieni Anežského areálu , ktorá 
je nielen akusticky uspokojivá, ale architek
tonicky a esteticky naozaj reprezentatívna . 

V programovej náplni mala tentokrát vý
raznú prevahu tvorba komo rná (zdá sa to 
možno ako samozrej mosť, ale prevaha ko
mo rných sk ladieb nie je v histórii pražských 
Týždňov novej tvorby vôbec pravide lným ja
vom). Z celkového počtu 44 skladieb od rov
nakého počtu autorov patrilo 24 komornej 
tvorbe inštrumentá lne j a iba 8 skladieb tvor
be o rchestrál nej (vrátane jednej vokálno 
symfonickej). Zastúpenie ostatných žánro
vých oblast í býva v osta tnom čase takmer 
pravidelne nižšie- an i tohtoročná prehliadka 
nebola v tomto smere výnimko u. Z odboru 
vo kálnej hudby zazneli 4 d ie la zborové, 
4 piesňové cykly. Na rozhraní m edzi hudbou 
komornou a o rchestrálnou sa pohybova li 
4 skladby pre komorný s láči kový o rcheste r 
(prípadne s koncertantnými sólami ). 

Už tretíkrá t bol pri ko ncipovaní programu 
Týždňa novej tvorby uplatne ný nový drama
turgický model, pod l' a kto ré ho sú do pre
hliadkových podujatí začlenené vedľa novi
niek i reprízy skladieb. ktoré pri premiéro
vých uvedeniach zaujal i svoj imi umeleckými 
kvalitami. Nie je to ko ncepcia nová - retro
spektívne hradiská boli z času na čas uplatňo
vané aj v minulosti; súčasný d ra ma turgický 
model však obmedzuje vek reprízovane j 
skladby max imálne na dva roky. Po troch 
ročníkoch sa zdá. že sa osvedčil a pozitívne 
ovplyvnil úroveií prehliadkových koncertov 
aspoň v tom , že e li minoval nebezpečie vyslo
vených ume leckých nezdarov. Po me r medzi 
premié rami a reprízami bol na tohtoročnom 
T ýždni novej tvorby vyváže ný: premiéry boli 
počtom trochu v prevahe. 

Sta lo sa už dobrou tradíciou vyhradiť j.:· 
den z pre hli ad kových konce rtov sklad búm 
slovenských skladat e ľov. J e to veľmi sympa
tický a významný mo ment prehliadkových 
akcií , hoci ide pravidelne le n o výber z ko
mo rne j tvo rby. Naša vzájomná informova-

nosť o aktívnom dianí v oboch ná rodných hu
dobných kultúrach j e dnes celkom nedosta
točná: obe strany sú si toho vedomé, no snahy 
o zlepšenie tejto situácie dosial' neprinášajú 
žiadúci efekt . (Pozn. redakcie: Prečo?) A tak 
p re mnohých ( i zasvätených) poslucháčov 
v Čechách je i tá minimálna vzorka súčasnej 
slovenskej komornej hudby často ojedinelo u 
príležitosťou aspoň na letmý dotyk s ňou. Ak 
sa nemýlim , nic je situácia na Slovensku ove
ra lepšia. Neodbočujme však príliš ďaleko: 
k hodnoteniu komorného koncertu z tvorby 
slovenských skladateľov sa ešte vrátime. 

V odbore orchest rálnej hudby boli najpo
četnejšie zastúpené ko ncerta ntné žánre. 
Z dvoch plánovaných nástrojových ko ncer
tov s veľkým orchestrom zazne l iba Koncert 
pre violu a orchester Jaromíra Podešvu. Die
lo má všetk y zna ky zrelé ho auto rské ho ruko
pisu , asimilujúceho štýlové podnety európ
skej predvojnovej moderny (zvlášť neoklasi
cizmus ho neggcrovského cha rakteru) i nové 
mate ri álové a kompozičné technické prvky, 
upl atňované v českej hudbe približne od 
60. rokov. Pripravovaná premiéra Ko ncertu 
pre altsaxofón a o rchester od Ladislava Si
mona kvôli chorobe sólistu odpadla a narých
lo bola nahradená Symfonickými metamorfó
zami na bluesovú tému Čestmíra Gregora. 
lch p remiéra však utrpela práve naštudova
ním .. narýchlo·• a predvedenie, podľa môjho 
názoru , neprinieslo adekvátnu informáciu 
o diele. Sympatickým dojmom zapôsobili 
Aristofanovské variácie na večnú tému 
Mier od Jána Hanuša, v súlade s námetom 
vtipne vypointované , invenčne bohaté i keď 
štýlovo neprekračujúce horizont skladateľo
vých vrcho lných diel. Progresívnejšie v zmys
le výrazu a výs tavby formy boli obc koncer
ta ntné ko mpozície s malým s láčikovým or
chestrom : Concer to da camera Ladislava Ku
bíka so sólovými husl'ami a klavírom je tva
rovo i výrazovo zhustená súčasná evokácia 
barokovej formy concerta grossa (skladba 
má dve verzie, d ruhá je priamo ta kto označe
ná); Kantiléna pre husle, violončelo a komor
ný sláčikový orchester od Aloisa Piňosa sa tiež 
vyznačuje neštandardnou aplikácio u koncer
tantné ho princípu. Pi ňos patrí ku skladatc
l'o m , ktorí našli adekvátny vyjadrovací pries
to r v seriá lnej o rganizácii tó nového materiá
lu. Kantiléna je takto (aj keď neortodoxne) 
vybudovaná . 

K vydare ným orchestrálnym sk ladbám rá
tam aj Tance a reflexie Jirího Gemrota, zvu
kovo apartnú troj čas t'ovú programovú kom
pozíciu Michala Košuta Gepard, začleňujúcu 
do o rchestrdlneho aparátu syntczátor a hlav
ne obsahovo závažný symfo nický o braz Jirí
ho Matysa Naliehavost' času, s ko ncertantnou 
violou a recitáciou 15. Sha kespearovho sone
tu. 

Z ko mo rnej tvo rby upútalo pozornosť nic
kol'ko skladieb: ná prvom mieste by som spo
menu l oscmdiclny organový cyklus Petra 
Ehena JÓb. myšlie nkový pe ndant k autorov
mu staršiemu die lu Faust. udivujúci vcľkory
~o~iou a ucelenosťou ko ncepcie i presvedči

vo,(ou hudobného stvárne nia. Eben - to hto 
roC::ný šesťdesiatnik - sa v súčasnom štád iu 
svojej tvorby opä ť častejšie vracia k tradič-

ŠF Košice- slávnostne 
Oslavy 20-ročného jubilea začali slávnostným zasadnutím { 16. 4. predpolud

ním) za prítomnosti zástupcov kl'účových inštitúcii slovenského hudobného 
života - vedpcej oddelenia múzických umení MK SSR T. Okapcovej, predsedu 
ZSSKU L. 8urlasa, vedúceho t ajomníka A . Luknára, predsedu Zväzu čs. skla
datel'ov a koncertných umelcov nár. umelca M. Nováka, zástupcu V$MU i Slo
venskej hudobnej spoločnosti l . Parika, košického Konzervatória M . Lengyela, 
Slovenského hudobného fondu M. Ješku. Z ČSR bol osobne prítomný riaditel' 
Českej filharmónie - prvý riaditer $F J..:. Čižek, ďalší bývali riaditelia orchestra 
- A. Kovárová, V . tuchran i J . Podprocký, dirigenti, s ktorými teleso spolupra
covalo - nár. umelec L. Slovák, zaslúžilí umelci 8 . Režucha a L. Holoubek, zá
stupcovia mestských i krajských orgánov strany, verejní činitelia mesta i kra
ja, zástupcovia krajskej odbočky Slovkoncertu, sólisti $F (zasl. umelec l. So
kol, S. Zamborský), členovia orchestra a ďalší hostia. Zasadnutie viedol pred
seda ZV ROH pri SF Košice P. Grúň . Hlavný referát predniesla terajšia riaditer
ka telesa l. Medňanská. Potom odzneli pozdravné privety z úst zástupcov pri
zvaných inštitúcií, miestnych i verejných činitel'ov. Súčasťou slávnostného 
aktu bolo udelenie vyznamenaní - diplomov, plakiet, čestných uznaní, meno
vanie zaslúžilých pracovníkov $F, udelenie odmien jubilujúcim hráčom i ďal
ším pracovníkom telesa. Zavŕšením osláv bol slávnostný jubilejný koncert or
chestra pod taktovkou 8 . Režuchu. 

K jubileu orchestra pripravila dramaturgia $F slávnostný bulletin, ktorého 
súčasťou je okrem podrobnej dokumentácie, fotografií, prehl'adov a štatistic
kých údajov aj zasvätená štúdia z pera L. Urbančíkovej. Zhodnocuje výsledky, 
dramaturgiu, zásluhy telesa pri šírení hudby, zástoj pri uplatňovaní ku1túrnej 
politiky strany vo východoslovenskom regióne, úspechy v zahraničí. Je vý
sledkom dlhoročného sledovania rastu, vývoja a recenzovania viacerých vý
konov telesa . 

, Program slávnostného j ub ile jné ho ko ncer
tu bol pod vedením to ho istého dirigenta do
slovným re prízovaním otvá racieho vystúpe
nia Štátnej filharmónie - presne na dei't spred 

dvadsia tich ro kov - 16. 4. 1969 v košicko m 
Do me umenia. Napriek tomu , že som zho
dou o ko lností recenzoval aj otvárací ko ncert 
ŠF v r. 1969, ťažko mi je pripomenúť si detai-

M. Jerie (violončelo) a I. Klánský (klavír) pri interpretovaní Rozhovorov II. pre violončelo 
a klavír M. Slavického Snímka: z. Chrapek 

ným prvkom hudobného vyjadrovania, aby 
z nich (svojim osobitým spôsobom) vyťažil 
škálu nových podmanivých výrazových kva-
1ft. 

Pomerne bohato bol v komornej časti pro
gramu zastúpený žáner sl áčikového kvarteta 
- z pôvodne šiestich o hlásených sklad ieb za
znelo päť (2. sláč ikové kvarteto Vladimíra 
Sommera odpadlo a namiesto 4. sláčikového 
kvarteta Ilju Zeljenku zaznelo jeho 5. kvar
teto) . Z diel česk ých autbrov zaujali najviac 
2. sláčikové kva rteto Miloslava lštvana 
a L s láčikové kvarteto mladej skladateľky 

Zoji Černovskej. Z osta tných komorných in
štrumentálnych diel vzbudil zaslúžený ohlas 
Rozhovor Il pre violončelo a klavír Milana 
Slavického, moderne znejúci d ialóg dvoch 
tradičných partnerov komo rnej hudby, na
p riek striedmosti gesta a stavby výrazovo 
dosť exponovaný. Medzi ume lecké úspechy 
prehliadky možno rátať i Klavírne kvinteto 
Oldi'icha Flosmana a kvinteto Pokušení Iva
na Kurza, písané pre netradičnú zostavu sú
bo ru Barok Jazz Quintet. 

Z vokálnej tvorby sto jí za zmienku hlavne 
Sedem t>iesní pt·e mezzosoprán a klavír Vladi
míra Sommera, náladovo ko nce ntrovaný 
cyklus so skvele vykresleno u voJ.. .. ~rH>ulíniou 

a scherzo p re miešaný zbor C tirada Kohout
ka Líbání chleba. 

. Na záve r ešte aspoľt stručnú poznámku 
o komo rnom ko ncerte z tvorby slovenských 
skladateľov. Zaznelo na ňom dovedna piiť 
skladieb. z ktorých na jviac sympa ti í získala 
úvod ná Sonáta pre violončelo .Juraj a Beneša 
vo výbornej in tc·rprcnícii Jozefa Podhoran
ského. Osobne pre mría to bol j eden z najsi l
nejších zážitkov celej preh liadky. napriek to
mu. že som toto die lo už poznal. Je to sk lad-

ly i v~~kllkv vtedajšieho novozaložcn.:ho te
lesa. a- ako by sa žiada lo- porovnať•ho (bez 
vypoču t i a si historickej nahrávky) 5 úrovňo u. 

k ak.:j -;a dnpracova lo po 20-roč n ej existen
ci i. Mózcm iba komentovať a hodnotiť to , čo 
odzncln ló. -1 . 1989. 

V pr ípade úvodnej ouvertúry Leonóra Ul. 
op. 72 Ludwiga van Beethovena možno kon
štatovať v d l: tailoch p repracovanie jednotl i
vých n:b1rojových skupín . kvalitu sól v plas
tickej o hybnosti fráz i v celkovom vyjadrení 
obsahu. Uznanie si zaslúži p redovše tkým 
taktujúci dirigent B. Režucha. Pri rcšpekto· 
vaní klasickej disci plíny dokázal vyzdvihnú ť 

vnú to rné napat ie i oheň v),bušného vieden
ského majstra s imponujúcou istotou a pre
svedčivosťou. 

Haydnova Symfónia č. 92 G dur Hob. 1/92 
Oxfordská niesla tiež typické znaky Režu
chovho dirigentského rukopisu: zdôrazľwva
nie artikulácie, umie rnenosti plastiky fráz, 
rovnomerne plynúce ho vnútorného pu lzu. 
kto rý dostal právne proporcie i v chúlosti
vom záverečnom Preste. Dirigentova práca 
dominovala však nad výkonom hráčov, z kto
rých sa v niektorých detailoch i v technicko m 
vypracovaní našli isté rezervy. 

Slovenskú symfonickú tvorbu zastupoval 
ozajstný k leno t - autobiografické Spomienky 
nár. umelca Jána C ikkera . Opus ponúka jed
not livým nástrojom i skupinám množstvo 
p r íležitostí na prezentovanie výšky mét, kto
ré pri ceste za dokona losťou umenia dosiahli. 
Z nesmierneho množstva šancí, kto ré pa rti
tú ra ponúka, dokázali členovia ŠF vyťaži ť po
merne dosť , i keď nie všetko zoh l'adni li a vy
čerpát i · bezo zbytku . Je ešte na čom pracova ť, 
c izelovať , vzájomne sa prispôsobovať! Pred
poklady pre ďalší rast - húževnatosť a elán 

ba do detailov seriózne premyslená, 
v ktorej všetky vyjadrovacie prvky a postupy 
(vráta ne titulu diela) v dokonalej koordinácii 
vytváraj ú pôsobivý obraz človeka a nástroja 
ako j edno ty schopnej meditovať o veciach 
najsub tilnejších i problé move obsiahlych, 
vrátane histo rickej dimenzie. Rovnako Zel· 
jenkovo 5. s láčikové kvarteto upútalo pozor
nosť zrelým komorným prejavom, zomknu· 
tosťou fo rm y a logikou hudobnej výpovede. 
l ked' nepriniesol momenty prekvapivo nové 
a nečakané, o to silnejšie zapôsobil vnútorný 
rozvrh a koordi nácia všetkých parametrov 
hudobnej reči diela. Určité ·klamanie pre 
mňa znamenal i Godárove Uspávanky Jana 
Skácela. Nie je mi dostatočne jasné, pre aké 
úče l y skladba vzn ikla- do celko m iného svet· 
la by ju posun ul fa kt. že by bola určená pre
dovšetkým detským posl ucháčom (potom by 
však bolo spochybnené jej zarade 1fie do re
cenzovaného programu). Predpo klad. že ide 
o dielo u rčené dospe lým poslucháčom nastolí 
hneď jeden problém: nepresvedčivosť štyli· 
zovaného gesta pri po užití banality a zastara
ných hudobných prostriedkov. V tej to situácii 
môže hudobný prejav l'ahko skfznuť do ob
lasti. kto rá sa pôvodne mala stať prostried
kom modernej š tylizač n ej transformácie 
a ni e ciel' o m vyjadre nia a to už je nebezpečne 
blfzko k a nachro ni zmu. eventuálne dokonca 
k ek lekt icizmu . Ostatné dve skladby- 3. slá· 
čikové kvarteto Juraja Pospíšila a Fantázia, 
introdukcia a fúga v starom slohu pre štvor
ručný klavír Ivana Hrušovského - znamenali 
solíd ny. slohovo ucelený kompozičný prejav 
na báze osvedčeného materi álu a kompozič
ných tcchni~kých postu pov. 

JAROMÍR HAVIJK 

do präcc orchestru ŠF nechýbajú. Dirigento· 
vo podanie vych<íd za lo z part itúry- z obsahu 
zašifrovaného v hudbe . O puncoval ho svojím 
po h l'adom - dôkladným zvážen ím agogic
kých proporcií , zvukovej mikro- i makro
štruktúry clo výsledku v prcsvcdčivom tlmo· 
čcn í zák ladných n:í ladových rovín - intím· 
nej , re tlex ívnej lyriky i núporu hudobnej ex
presie doznicvajúccho h l a~u voj nových hrôz 
(dielo vzniklo v ro ku 1947). 

Na záve r to hto konce rtu od zne la slávna 
symfonická báseň Ferenca Liszta Les Prélu· 
des. Aj keď intenzita hudobnej výpovede di
rigen ta dokáza la strhnú ť publikum tvorivým 
fantazij ným vkladom typu pravej romantic
kej inšpirácie . rozletu a vúšnc , ne možno vý· 
kon o rchestra v tomto opuse a kceptovať. Ne· 
dotiahnutosti v súhre jedno tlivých skupín 
(najmä vo vzrušenejších oblúkoch) nedoká· 
zali ťažisko posl ucháčskej pozornosti posu
núť, že by sa bol upri amil iba na hudobnú vý
poveď a nedokáza l pritom postrehnúť rezer· 
vy muzikantského remesla. 

Jubi lej ná repríza otváracieho koncertu 
(s totožno u dramaturgiou i s tým istým diri· 
gentom) bola p redovšetkým spoločenským 

úspechom. Teleso sa odmenilo obecenstvu za 
ovácie Larghcttom J ozefa Grešáka, pre kto· 
ré ho inšpiráciu a tvorivý rozlet sa ŠF Košice 
s dirigentom B. Režuchom v nemalej miere 
prič ini l i. 

Prvú polovicu poduja ti a nahrávala Čs. te· 
levfzia. Program počas celého večera vysielal 
na vl nách éte ru rozhlas . Ko me ntár Eleny 
Galanovej vďaka umiestneným reprodukto
ro m sa prenášal aj do ko ncertne j sie ne košic· 
ké ho Domu umenia , kde ho popri stálom do
mácom publiku sledovali aj početní hostia 
najmä z Bratislavy. VLADIMÍR 



e OKRFSNÁ SÚŤAž DETSKÝCH 
A MIÁDF.ŽMCKYCH ZBOROV. ll. apríla 
1989 sa v Dome kultúry ROH v Banskej By
striel konala Okresná súťaž detských a mlá
dehúckych speváckych zborov, na ktorej sa 
áäutnUo osem kolektívov. Podstatnú časť 
ldi repertoáru tvorili diela slovenských 
sldadateľov, nlijmä v auditóriu prítomného 
Alfrida Zemanovského. Symbolická vďaka 
a umanie jeho diela formou interpretácie 
a•torových piesní boli súčasne gratuláciou 
k jeho blížiacemu sa životnému jubileu. Sú
faBio sa v dvoch kategóriách: v kategórii 
lkolských speváckych zborov obhlijll už tra
dlme l. plismo s pochvalou poroty spevácky 
zllor pri ~ tA 23. K nlijúspe§nej§ím patril 
a l. pásmo získal i začínsúúci zbor pri 'ZŠ 
Radvaň. V kategórii mlmo§kolských spevác
kych zborov patril opäť k nsúlep§ím a I. pás
., s pochvalou poroty získal spevácky zbor 
ZornJaut pri DK ROH v Banskej Bystri
d. E.B. 
e KONCERT Z TVORBY BULHARSKF... 
HO SKlADATEĽA PAN tA VIADIGEROVA 
pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia 
uporiadal ZSSKU a Bulharské kultúrne 
a Informačné stredisko 20. 4. t. r. v priesto
roch BKIS. Program, na ktorom účinkovali 
A. Vladigerov (husle), V. Vladigerov (husle) 
a N. Vladigerová (violončelo) moderoval 
PlaDr. M. Adamčiak. 

MIFŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR KAŤA PO
POVÁ pri Speváckom združení mesta Plc
ml (BL:R), s dirigentkou Máriou Marku§e
vou sa predstavil v Bratislave (7, 5.), Ždiari 
(9, 5.) a v Poprade OO. 5.). 
e KONCERT UtiTEL:OV. l:SU Bratislava 
O. na Exnárovej ulici v spolupráci s MDKO 
pripravila pri príležitosti 44. výročia oslobo
denia Bratislavy ll' Dňa učitel'ov koncert pe
dagógov §koly, ktorý sa uskutočni119. apríla 
t. r. v Moyzesovej sieni DPV. V pestrom pro
ll'llJIIe sa predstavil okrem sólistov sú ko
morný súbor Collegium Musicum Posonien-
w s-dirigentom [ . Kvasničkom. _ n e L:UBICA RYBÁRSKA, sólistka SND sa 
st~ nosltel'kou Prémie mladých, ktorú 
ZSDU a SHF udel'uje v rámci svojich výrOO. 
ných cien. 
e CAMERATA SLOVACA bola od 10. do 
14. apríla na koncertnom turné v ~paniel
sku, kde na IO koncertoch v Madride uvied
la diela J. S. Kussera, J . N. Hummela, 
J. Haydnli..W· A. Mozarta, L. Boccheriniho 
JA. Dvotáka. -H
e V. ROtNíK INTERPRETAtNEJ SÚŤA
U (:SR V ODBORE VIOWNtELO sa ko-
ul l?. - 24. 3. 1989 v Písku. Súťaž pod zá§ti
tou 1\tK tSR poriada Hudobné §túdio 
(:Hf v spolupráci s tHF, MsNV Písek, Pra
gokoncertom a Plzenským rozhlasovým or
daestrom. Porota na čele so zasl. um. Ale
undrom Večtomm·om udelila tieto ceny: l. 
c:ena- Jiií Bárta, AMU Praha, U. cena- Jin 
Hanousek, sólista Moravskej filharmónie 
Olomouc, ll. cena ex aequo- Hana Jcrsáko
ti, AMU Praha a Jana Králová, AMU Praha. 
ť:estné uznanie získali Margit Koláčková, 
Martela Plátenková, Vladan Kočí, Ivo Fi§er 
a Katetina Jurásková. 
e CONCERTINO PRAGA '88. Medziná
rodná porota, ktorá v novembri 1988 hodno
tila v Prahe 67 nahrávok zaslaných do súťa
le mlad)ch hudobníkov Concertino Praga 
1988 rozhodla takto: 
KL\ VÍR 
l. c:ena- Eldar Nebolsin (24. U . 1974) ZSSR 
U. cena- Jitka Fraňková (8. 4. 1975) tSSR 
ť:estné uznanie: Naida Coleová (28. IO. 

HUSLE 

1974), Kanada; Olga Pu
§ečnlková (23. 4. 1975), 
ZSSR; Katharina Rase
horn (14. 3. 1974), NDR 

1. c:ena - Julian Rachlin (8. U. 1974) - Ra
kísko 
O. cena- Pat·el ~porcl (25. 4. 1973) tSSR 
ť:estné uznanie: Jevgenija Pikovs~a (15. 

VIOLONtELO 

IO. 1973), ZSSR; Dan
-Claudiu Vornicelu (ll. JO. 
1973), Rumunsko 

L etna - Georgij Gorjunov (17. 9. 1973) 
lSSR 

ll. cena - Tal\ia Tetzlaff OS. 8. 1973) NSR 
testné uznanie: Quirine Vlersen 07. 9. 

1972), Holandsko; Juliane 
V. Hahn (3. 3. 1973), NSR. 

Cenu za vyni~úcu interpretáciu skladby: 
Katharlna Brand - klavír, NSR (V, Novák: 
MUj mlij), 
Absolútnym víťaz~~ nosltel'om CENY HE
LENY KARÁSKOVi: sa stal: Julian Kach
lin, Rakúsko. 

Nositelia cien získavsúú titul Laureát 
Concertina Praha a predstavia sa na kon
certe víťazov v Dvotákovej sieni Domu umel
cov v Prahe 07. júna 1989). 
Sólistov bude sprevádzať Symfonický or
chester ts. rozhlasu v Prahe s dirigentom 
P. Vronským. Koncert vysiela priamym pre
nosom sú ts. rozhlas a ts. televízia. Nad 
podujatím prevzal zá§titu primátor hl. m. 
Prahy Z. Horčík, ktorý mladých umelcov 
prijme v historických priestoroch Staromest
skej radnice. Po pražskom koncerte sa 
účinkujúci predstavia na XXI. Juhočeskom 
festivale. Concertino Praga v Jlndtichovom 
Hradci (19. - 29. 6. 1989). 

e 24. ROtN1K MEDZINÁRODNEJ ROZ.. 
ID.ASOVEJ SÚŤAžE MLADÝCH HUDOB
N1KOV CONCERTINO PRAGA opäť vyhlá
sil teskoslovenský rozhlas pre členské roz
hlasy zdrufené v OlRT (Medzinárodná or
ganizácia pre rozhlas a televíziu) a v 
EBU/EUR (Európska rozhlasová únia). 

V roku 1989 sa na súťaži môžu zúčastniť só
listi v hre na flaute, hoboji, klarinete, lesnom 
rubu a trúbke, ktorí sú narodení počnúc 
l. septembrom 1971. Podmienky a povinné 
skladby na požiadanie za§leSekretariát súťa
že Concertino Praga, ts. rozhlas, Vinohrad
ská U, UO 99 Praha 2. 

Nositelia l. a U. cien sú pozvaní na vystú
penie na verejnom koncerte v Prahe a zú
častnia sa na Juhočeskom festiYale Concer
tino Praga. 

e VÝIVARNÉ MALIARSKE DIELA PRE 
NOVOSTAVBU SND. Súťažná porota na če
le s predsedom ing. arch. Vladimírom Fa
§angom a podpredsedom nár. um. Albínom 
Hronovským vyhodnotila 8. apríla 1989 ce
lo~tátnu verejnú anonymnú súťaž na výtvar
né maliarske diela pre novostavbu Sloven
ského národného divadla. Porota posúdila 
49 nánhov a udelila tieto ceny a odmeny: 
v súťaži na návrh VITRÁŽE udelila prvú ce
nu akad. maliarovi Jánovi Exnárovi z Gott
waldova, druhú cenu neudelila a tretiu cenu 
priznala akad. maliaroli doc. S tanislal'ovi 
Harangozóovi z Bratislavy. Akad. maliarovi 
Pavlovi Mu§kovi z Kysuckého Nového Mesta 
a ing. arch. Pavlovi Kollárovi zo ~ale udelila 
porota odmeny. V súťaži na nánh OPONY 
OPERY udelila porota iba znížené druhé ce
ny výtvarníkom Petrovi Mesterovi z Komár
na, Petrovi Polágovi z Bratislavy, s ktorým 
spolupracoval Franti§ck Lucký a Jozefovi 
Bubákovi z Bratislavy. Tretiu cenu prisúdila 
akad. maliarovi Petrovi Palušovi z Bratisla
''Y• pričom odmeny získali Bratislavčania 
Vladimír Popovič a Katarína ~ujanová. 
V súťaži na návrh OPONY tiNOHRY ude
lila porota iba tretiu cenu akad. maliarmi 
doc. Stanislavovi Harangozóovi z Bratislavy 
a odmenu akad. maliaro,·i Petrovi Kálmano
vi. Zo súťažných návrhov na TKANÚ TAPI
SÉRIU V OPERE ocenila porota diela Ma
riána tižmárika z Popradu a J ozefa Bausa 
z Kráľovej pri Senci udelením odmeny. Za 
nánh na TAPISÉRIU DO tiNOHRY získa
la akad. maliarka ing. arch. Lýdia Jergušo
vá-Vydarená z Bratislavy tretiu cenu, akad. 
maliarka Božena Pýchová z Prahy spolu so 
zasl. umelcom akad. maliarom Ernestom 
Zmetákom z Bratislavy získali odmenu. . 

Slovenské národné d ivadlo usporiada ,vý
stavu všetkých súťažných nánhov v Dome 
lodníkov na Martanovičovej ulici číslo 

24 (vedľa novostavby SND) od IS. do 22. ap
ríla od 9.00 do 17.00 hod. a 23. apríla od 9.00 
do U .OO hod. V stredu 19. apríla 1989 bude 
na mieste výstavy stretnutie so súťažiacimi 
(o 16.00 hod.). 

TSSND 

• Sloveukf hudobat fond v lpOiuprid 
• GMB pripravuJe prt prflel.hostl 25. výročia 
Bratislavských hudobných slávnosti v Nlffy
bo pel6cl výstavu vletk9cb plaaátov BHS aka 
Id ich dostupných ori&in61ov. Okrem tGilo u 
poäl BBS ........... výstava Medzin6rodncj 
asociácie hudobných informačn9ch stredfslt 
IAMIC), Da k~ jedaodlvf lluclobM lator· 

stredlllai predltaYla notoviny, propa
materiály svojej krajiny. gramofónov6 

kompaktn6 platne. TMG~ .,.. ....... 
vaa6 ve foyeri budovy t.. I'OIIllull. Vend

oboeb • Ulkutoäda po .Wvnostnom 
oreal BHS a o kb preiDOIIl termfae bu
llllonnovat l celltrilay bullella ~ 

valov 101kllom v Zeaeve) polkytujejeJ 
zeatatat obruoYt bulletin Festivals 1989. 
• Southampton International New M 
Week ('ftlde6 novej hudby, Soutbas.-~ 
veru Br11681a) sa lllkutočnt v cl6odl ' · 
16. 9. Jf89, Vedtc:lml OIObaolt'aml podiiiJtlllt1 
llacll6 tldtldatella Witold Lutoslawski, Jobá 

' Casken a Owyn Pritchard. VýznalllM miesto 
Je v n-t ttldia venovan6 pol'lkeJ ...... 
(..,... dielam Stac:hovského, ~imat\skébo• 
Panufnika, Ptaszyl\skej a Szymanovského 
ktcri zunle na viacerých koncertoch a 
c:ovnýeb lellllúrodl. PodrobneJAie lnfor~ 
de o feldvale IIICdno zllkat' na adre~e: Tlie' 
Adlalallantor, Uroboroe Easemble, 13 Nftll 
Rolld, BRISTOL BS7 9EG. 

JJ~ ľim~®Iľ1]])DDD 
l l l l l l l l _!. l l e-1 ...1..1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

• Dariačangin sad Vladimíra Godára ed
mel na 1r.onc:erte (ll. 3. 1989) v Haap. Rezl
denfný orc:belter dlrlpval anaHc:ký dlrf&ent 
Andrew Parrott, ako l6llltl spolutWnkovali 
Vladimir Mendelssohn - viola a Gustáv Rivi
nius- vlolonälo~ 
-. JuraJ RaTrli bol autorom seeún alllode

raitorom ll výchovných koncertov pre llakov 
bratlslavlktc:h ZS, ktoré u ulkuteädll 
v d6odl7., 7.7. a 28. rebrúra 1989 vo v~ 
úle domu ROH v Brallllave. Tradlme Ich at 
od roku 1965 orpa.iiiQe Slovkoacert v lpo
lupráel s Vo.Jensktm umeleekým aúborom. 
Na PfOIP'IIRe bola 2. orchestrálna suita Ro
meo a Júlia Sergeja Prokofieva, popri symfo
nickom orchestri VUS u ako boltla predsta
vtn Rudolf Geri a absolvent herectva Peter 
Mi&fk. 
• NaJd61dltejJie illforlúde o tobloroäaýc:b 
hudobných festlvalodl, ktoré sd &nad 
EAMF (Európskej uodáde budobnfcb festi· 

• Medzinárodný kongres The Future of 
Music in the Media (Budúcnosť hudby v -. 
dlaic:b) sa uskutočni 20. - 26. 8. 1989 v Salz. 
burp. Podrobnosti na adrese: Centre IDter• 
Datlonal de la Mlllique, ~ 
20., A·I030 Vleana. 
• Sét'de: 

Na 3. Concours International de Composi
tion de Musique Sacrée 1989 Fribourg lllOIM 
Zllllat aepubUkoVIIIM a nepredvedené.....,. 
pre orpa v cútke max. 20 min. Udvlerka 1111-
t'deje l. 8. 1989. 

20. ~uncours International des Jeunesses 
Musicales • uskatoäti v Belehrade 20. 3. -
2. 4. 1990, v dvoch kateg4rlaidl, pre ~ 
kov do 30 rokov. Udvlerka v odbore kompoo 
zlde Je l . IO. 1989, v odbore violončelo -
31. 12. 1989. Podrobnosti sl motno vyllaclat' 
na adrele: International Jeu~~e~MS Musk:ales 
Compedtlon, Teruije 26111, 11• Bellfllde, 
YIIIJOIIavle. ·JS. 

K. Fulierová: Nokturno, 1979 a Koncert pre krldla, 1985 (seriogratia) 

Grafiky inšpirované hudbou. 
Pod týmto názvom sa v Kongresovej sále 

kúpeľov Jeseníky pri príležitosti VL medzi
národnej súťaže pre klavírne duá uskutočni
l<l (5.- 8. apríla 1989) výstava akademickej 
maliarky Kvety Fulierovej. Dielo. ktorému 
je vlastné viacrozmerné vnímanie sveta pro
stredníctvom vizuálnych i sluchových vne
mov snúbiacich sa s rozletom fantázie a sne
nia, je s úspechom prij ímané v ce lej našej 
vlasti . V maliarkinej tvorhe nachádzame úc
tu ku kultú rnym trad íciám ľudského spolo
čenstva i cítenie a myslenie č loveka súčasnos

ti , dialektiku väzieb o kolitého sveta, prírody, 
mikrosveta s majestátnosťou vesmfru: pre
menlivosť tvarov. vzťahov. diania. neustá ly 
po hyb, zápas, ale predovšetkým svet farieb , 
tónov, plynúcich melódi í. harmóni í a ryt
mov. 

V minulom roku vybrali jej práce na Me
dzinárodnú výstavu miniatúr v Toronte 
a v Českos lovensku mala tri samostatné vý
stavy. Prvá- s názvom Venované hudbe, bola 
usporiadaná v rámci Pražskej jari . druhá -
s detskou a hudobnou tematikou pri príleži
tosti MDD sa uskutočnila v júni na pôde ÚV 
Slovenského zväzu žien v Bratislave a bola 
spojená s besedou , ktorú nahrával Českoslo
venský rozhlas. Tretia s názvom Hudba 
v grafikách mala ve rnisáž 3 1. IO. v stredisku 
SHF Hudba a mládež v Bratislave . Súčasťou 
bol aj hudobný program a beseda so zasl. 
um. PhDr. Ladislavom Burlasom, DrSc. , 
predsedom ZSSKU a skladateľom a drama
turgom SHF Jurajom Hatrikom. 

DANA JAKUBCOVÁ 

KONKURZ 

Riaditer Slovenskej filharmónie 
v Bratislave vypisuje konkurz: 

- do speváckej komornej zloiky sú· 
boru Musica aeterna vo rietkých hlaso

ch odboroch. 
Kvallft~né predpoklady: absolutó
um konzervatória alebo V~MU. 
Termfn konkurzu 30. maija 1989 

o 10.00 hod. v Moyzesovej sieni SF. 
Prihltiky prijíma a informácie posky· 
tuje KaPÚ, fučOwva J, tel.: JJ JJ 51. 



Hľadanie nových smerov 
V poslednom období sa aj v sovietskom balete prejavuje nové myslenie. do popre

dia sa dostávajú progresívne názory na inscenovanie i výber baletných diel, veľa sa 
diskutuje o prístupoch k súčasnému choreografickému stvárneniu moderného i kla
sického repertoáru. Prinášame názory vynikajúcej osobnosti sovietskeho baletného 
umenia Jekateriny Maximovovej a Vladimíra Vasilieva a krátky profil poprednej só
listky Veľkého divadla v Moskve Ľudmily Semeňakovej. 

Je baletné umenie schopné odzrkadľovať našu súčasnost""! 
- V prvom rade' chcem upozorniť , že sa často zamieňajú 

poj my "súčasn ý balet" a "bale t o súčasnosti", - hovorí Vasil
jev.- A k sa predstavenie myšlienkovo dotýka súčasnosti, ne: 
záleží na tom , či má podobu rozprávky, legendy, poetickeJ 
fantázie - je to súčasné d ielo . Tým viac, ak aj celá výprava , 
plastický jazyk, d ramaturgická ko ncepcia inscenácie ~možň~
je hovoriť s diváko m "o dobe a o sebe" .A naopak ,_ aJ. ten naJ· 
a ktuálnejší námet nechá diváka l'ahostaJným , ak me Je vyjad
rený adekvátno u umelecko u fo rmou . Nie náhodou už po d lhé 
ro ky priťahujú tisícky divákov predstavenia s te matiko u dáv
nej histó rie, ako je Spartakus alebo Macbeth. A načo taj i ť , ni
jako sa nám nedarí nájsť presvedčivú po hybovú reč , prijatel'nú 
pre dnešného d iváka . .. 

- Zo sovietskych balctnýd1 majstrov sú to v prvom rade le
ningradskí O leg Vinogradov, Niko laj Bojarčikov, Bo ris Ejf
man. Zaujímavé, v mno hých smeroch nováto rské sú predsta
venia Valentina Jelizarj eva v Minsku a Dmitrija Brianceva 
v Moskve. Z a najvý razne jšiu osobnosť zahra ničného baletu 
považujem Mauricea Béjarta, kto rý da l mocný impulz ďalšie-

Možno, že klasický tanec nie je schopný vyjadriť charaktery 
a pocity nášho súčasníka? 

- Isteže , doba diktuje svoje požiadavky na po hyb a d ynami
ku ba letu . Súčasný hrdina nemôže tancovať tak , ako naprí
klad princ v Labuťom jazere či Spiacej krásavici .. . T reba skú
šať, h l'adať; no v sovietskom bale te, je žia!' , hl'ada nic nových 
smerov vel'mi zložitá záležitosť . Prešli sme, nap r íklad , bez po
všimnut ia o ko lo širo ke j o blasti cho reografie moderného tan
ca vládnucom dnes na celo m svete . A tento úzko súvisí so sú
ča~nými tancami , príťažlivými svojo u dyna miko u, špo rtovým 
charakterom a rezkými rytmami , kto ré mládež tancuje na dis
kotékach. Dnešný balet by mal tie to te ndencie určitým spôso
bom odzrkadl'ovať. No vôbec tým nechcem povedať, že by sa 
mali narušiť tradície klasiky. Klasický tanec je pružný systé m 
a v konečnom dôsledku každý nový smer pohybovej kultú ry 
prináša nový impulz clo jeho rozvoja. 

- Pocll'a môj ho názoru - hovori Jekaterina Maximovová, 
najdôležitejší zo všetké ho je človek. C l ove k bol vždy v centre 
pozornosti umenia. A le súčasné balety- to sú často le n hodmy 
tanca, bez_psycho logického prckreslenia postáv. Diváka (aj in
terpreta) unavuje neustále meditovanie nad symbolmi , zbave
nými tepla , citu. Klasika je asi p reto taká ob l'úbená , že je v ne j 
niečo, čo nenecháva l'ud í ľahostaj nými - bez ohľadu na vek , 
národnosť , kultúrnu ú rovci\ . Presviedčam sa o tom pri každo m 
predstavení. hoci obecenstvo je vždy iné. 

Aké sú , podl'a vášho názoru, hlavné úlohy súčasného soviet
skeho baletu? - pýtam sa Vladimíra Vasiljeva . 

- Hl'adanic nových sme rov: uviesť na scénu väčší počet ba
letných inscenácií a nebáť sa chýb a neúspechov. Ale na expe
rimentovanie treba mať podmienky. Yo Vel'ko m d ivadle - tak 
ako v činohre, mala by byť aj malá scéna; mlad í tu maj ú viac 
možností ukázať svoje schopnosti. Samozrejme, zachovať i de
dičstvo naj lepš ích kl asických sovietskych a zahraničných bale
tov. Uchovanie dosia hnutého a hľadan ie nového- späté a na
vzájom sa podmieňujúce procesy , rovnako prispieva jú k po
kroku v tej to o blasti. Vážnym problé mo m je a j výučba súčas
ných tanečných smerov na všetkých typoch baletných škô l. 
Väčšin a zahraničných cho reografov p rijala takme r všetky naše 
výsledky a domnievam sa, že a ni my sa nemusíme ostýcha ť 
priučiť sa iným metódam a prostriedko m . Nic je nutné využí· 
vať ich vo vlastne j tvorbe, no poznať ich treba. 

J ekaterina Maximova v balete Aňuta Valerija Gavrilina. 
Sn ímka : APN 

mu rozvoju nášho umenia. Sám so m če rpal zo skúseností to h to 
umelca , keď som sa začal venovať choreografii . Zaujímavým 
sme ro m sa uberajú i takí talentovaní choreografi a ko Jifí Ki
lián alebo John Neumeier. Som p resvedčený , že čím dô klad
nejšie sa o boznámime so súčasn ými predstav itel'mi rôznych 
cho rcografických smerov, tým väčšie budú naše úspechy. 

Ktorí choreografi sa, podl'a vašej mienky, najúspešnejšie po
kúšajú riešil' súčasné problémy? 

Máte pocit , že v sovietskom balete, osobitne v balete Vel'kého 
divadla, nastalo nejaké oživenie , nejaké zmeny k lepšiemu? 

- V mnohých druhoch umenia - vo fil me. v hudbe, v. divad-

K vzácnym zážitkom môj ho po
bytu v NSR patrila návšteva ko n
certu a predstavenia Kolínske j 
o pery, kto rá sídli v po voj ne po
stavenej budove mestského divad
la v cen tre mesta. Už po lhodin u 
pred zači a t kom sa schád zajú stov
ky návštevn íkov , hl'adajú parko
visko a strácajú sa v labyrinte viac
poschodových foyer. Mno hí čaka
jú p ri pokladnici na vytúže né líst
ky a vďačne ich prcplácaj ú prie
ku pníkom. Mohutné hl'adisko, po 
stranách s viacmiestnymi lóžami 
v troch poschodiach prekvapuje 
svojou architekto nickou stro hos
ťou , bez aké hokol'vek výtvarné ho 
zdobenia . Pomaly pr ij íma svoj ich 
1300 návštevníkov , hovor iacich 
najrôzne jšími jazykmi . V d rahých 
toaletách i skro mnejšie obleče

ných tur istov. 
Na programe predstavenia 

(4 . marca) bola desaťročia Stali
no m i Ž.danovom zatracovaná 
opera D. Šostakoviča Katar ína lz
maj lová, za d irigentským pulto m 
sa predstavil budúci šéfdi rigent 
opery J ames Conlon. 

dirige nt J . Conlo n suveré nne vlá
dol javisku i orchest ru pozoruhod
no u manuálnou techni kou a ná
kazlivou isto to u. Hlavné úlo hy 
stvá n1ujú v Ko línskej opere spra
vidl a angažovaní zahraničn í , prí
padne nemeckí sólisti. V Šostako
v i čovcj opere najväčší úspech zo
žala sopranistka Marilyn Schmiege 
v C1lohe Kata ríny. J ej partne r Giin
ter Neumann mal v ro li mile nca 
Sergeja svoj u spevácku kreáciu 
sťaženú zložitými hereckými ak
ciami. Yel'mi vyrovnané spevácke 
i he recké výko ny podali i ďalší 
protagonisti - Aage Haugland 
v úlohe kupca Izmaj lova, Jean van 
Ree ako jeho syn, Marila Knobelo
vá v roli kuchárky Aksini i Mary 
Rose Langfieldová ako Sonietka . 
Z menších úloh upútal pop Dietera 
Schweikarta krásnym zvonivým 
basom v herecky náročnej ko mic
ke j úlo he. Režiséro m predstave
nia bo l Harry Kupfer. D lhotrvajú
ci aplauz s ováciami potvrdil ne
sporn ý umelecký úspech večera. 

d za sa do nej z dómovcj stra ny via
ce rými podzemnými poschodiami. 
Stupňovi té okrúhle hl'aclisko poj 
mc vyše 2000 návštevn íkov a v je
ho strede sa nachádza pódium pre 
1 40-č lcnný o rcheste r , te rasovité 
sedad lá pre vcl'ký spevácky zbor 
a vel'ký organ. Popri ko ncertnej 
sie ni B erlínskej filharmónie s pen
tagonálnym amfiteátrom je Ko lín
ska ko ncertná sieň považovaná za 
druh ú naj mode rnejšiu v NSR . 
Mesačný abonen tný koncert 

(6. marca - vžd y dvak rát rcprízo
vaný) bol ve novaný sovie tske mu 
hudobné mu umeniu . Prcp lncná 
siCI'í za di rigentským pul tom srdeč
ne privítala Dmitrija Kitajenka, 
šéfdirigenta Moskovske j fi lharmó
nie , kto rý d irigoval v Ko líne aj v 
o tváracej sezóne (1986/7). Do mi
nantu večera tvorila úvodn ;í 
6 . symfónia o: Šostakoviča. Kita
je nko viedo l o rcheste r s nevtiera
vou e legancio u, bo l p rimus inter 
pares v to m naj lepšom slova zmys
le a teleso sa mu zavďačilo 
a ciek vátnym výko nom - vyn ikla 
naj mä absolútna zvu ková i tech
nická vyrovnanosť s láč ikových 
skupín. 

Nasledujúci Klavírny koncert 
A. Šnitkeho zazne l v perfe ktno m 
podan í Vladimíra Krajneva . Zá
ver patril azda až príliš po pulá rne
mu Talianskemu capricciu P. J. 
Čajkovského. 

le -cítiť svieži závan nové ho. V balete , podl'a mojej mienky, 
je to zatial' poslabšie . No súčasne nás teš í rozmach " glasnosti" 
- umelci začali ve rejne vyj adrovať svoje názory na mnohé pál
čivé otázky. Spravil sa prvý kro k k demokratizácii - teraz je vo 
Vcl"kom divad le volená (i keď nie úplne) umelecká rada. Je 
potešitel'né , že prvýkrát po mno hých rokoch sa na tejto scéne 
objaví predstavenie zah raničného choreogra fa - Cyrano de 
Be rgerac Rolanda Petita. 

- Znie to pa radoxne, no prestavba musí pomôcť vrátiť náš
mu baletu to, čo sme stratili,- do mnieva sa Je katerina Maxi
movová. - Mám na mysli tradície nášho umenia . Prečo umelec 
prichádza na scénu? Aby o húril svojou virtuóznou technikou, 
silou a výškou skokov? Ale bo , povedané slovami Stanislavské
ho, aby ukáza l "život l'udského ducha"? Mám pocit , že umelci 
sa d nes málo zaujímajú o he recké majstrovstvo ~ o schopnosť 
vyj adriť tancom duševný stav. Ale veď práve tie to vlastnosti 
bo li vžd y charakteristické pre ruský balet a získali mu svetovú 
slávu. Stačí to len znovu nadobudnúť a do kážeme plnohodnot
ne vyj adriť dobu, v kto rej žijeme. . 

Pripravila: KAMILA J UŽINOV A 
(APN) 

* * 
Každá gene rácia má tanečnicu , ktorá vyn iká väčšmi než os

tatné. V súčasnosti je to bezpochyby Ľudmila Semeňaková. 
Vystupovala takme r vo všetkých európskych krajinách, ale aj 
v U SA , Latinskej Ame rike, Japonsku a Austráli i. Zahraniční 
kritici ju nazývajú primabalerínou Veľkého divadla. Vďaka 
do ko nalému tanečnému i herecké mu majstrovstvu , svojrázne
mu nadaniu a obrovskému repertoáru , aký d nes nemá ani jed
na ta nečnica Veľkého divad la , je j te nto t itul právom patrf. 
Ľudmila už pred absolvovaním ba letnej ško ly získala dva

krát prvenstvo na celozväzove j súťaži . R o k nato sa stala víťaz
kou medziná rodne j súťaže vo Varne. Ako čerstvá absolventka 
dostala ponuku od dvoch najpo prednejších sovietskych balet
ných súbo rov - Veľkého divadla v Moskve a Kirovovho divad
la v Leningrade . Prvú sezónu strávila v Le ningrade a od roku 
1972 je v Moskve. T u mala šťastie- jej pedagogičkami sa stali 
veľké bale ríny Galina U l'j anovová a Marina Semionovová. 

Yo Ve l'kom divadle zač ínala Semeňaková hneď úlohou 
O clett y-Oclilie v Cajkovského Labuťom jazere. V súčasnosti 
tancuje vo všetkých klasických baletoch, ktoré má divadlo 
v repe rtoári. V ostatnej sezóne práve jej zve rili úlohu Roxany 
v bale te Cyrano de Berge rac, ktorý v c~oreografii Rolanda Pe
tita uvied li v Moskve po prvý raz. Pri pohl'ade na elegantnú, 
gracióznu Auróru v Šípkovej Ruženke , é te rickú Sylfidu 
v Chopiniane a lebo plastickú Širin v balete Legenda o láske Čl 
expresívne výbušnú Yale ntinu z baletu Angara si uvedomíme, 
ako u bo hatou škálou umeleckých výrazových prostriedkov 
vládne táto ta nečnica. 

Ruská cárovná Anastázia v Ivanovi Hrozno m , Frýd ia v ba
lete Spartakus, shakespearovská Júl ia - to sú ďalš ie premeny 
ba leríny. Pritom každé jej vystúpe nie pôsobí sviežo a novo. 
Umožňuje to Ľudmilina schopnosť odhal'ovať skryté, nečaka
né odtiene choreografie a pomoco u n ich predstavovať stvárňo
vané postavy zakaždým v ino m svetle. 

Všetky baletné hrdinky Ľudmily Scmcňakovej charakteri
zuje posadnutosť, túžba po živote- vlastnosti príznačné pre ňu 
samotnú. V p ráci je neúnavná. Je scho pná v jeden deň nacvi
čovať súčasne t ri rozličné ro ly . Prito m sa zauj íma o novinky aj 
v iných druhoch umenia- vera č ít a, rada navštevuje činoherné 
predstavenia . 

SANIJA DAVLEKAMOVOVÁ 
(APN) 

Štvordejstvová o pera, členená 
jedno u prestávko u, odohrávajúca 
sa na modernej symbolickej scéne 
Wilfr ieda Werza, bola vel'mi su
gestívnym zážitko m. Najsi lne jšou 
strá nkou Kolínskej opery je jej or
cheste r (Kolínska filharmó nia) , 
kto rý brilantne inte rpretoval tech
nicky náročnú , virtuózne inštru
mcntovanú parti túru. Ame rický 

Kolínska filharmónia s íd li v su
sedstve d voch nových múzeí , v su
pe rmodernej pod zemnej budove 
(1986) , citlivo vkomponovanej 
medzi Rýn a dóm tak , aby nehatila 
pohľad na katedrálu . Širo ké tera
sovité schodisko umožňuj e po ho- . 
dlný prechod z náb režia na dó mo
vé námestie . Veľa turistov si ani 
neuvedomuje, že prechádza nad 
kopulou jedne j z naj moderne jších 
ko ncertných siení na svete . Ychá- MIKULÁŠ KRESÁK Koncertná s ieň Kolínskej filharmónie 



Pri diskusiách a úvahách o súčasnom 

stave československej hudobnej vedy 
nemôže z obzoru analýz a bilancií vymiznúť 
hudobná pedagogika, ktorá do predmetného 
pora muzikológie vždy patrila a napriek od
stredivým tendenciám posledných rokov 
smerom k všeobecnej pedagogike bude patriť 
i v budúcno ti , pretože je to otázka jej exi -
tencie- prestala by byť pedagogikou hudob
nou. Prax uplynulého obdobia totiž presved
čivo ukázala, že za zanedbávanie kontaktov 
s muzikológiou (ako materským základom) 
platí hudobnä, pedagogika stratou dynamic
kosti svojho bytia. 

Z celého radu možných odpovedí na otáz
ku stojacu v záhlaví tohto príspevku sme pre
to zvolili tú, ktorá charakterizuje situáciu 
v troch kľúčových oblastiach hudobnej peda
gogiky. Sú to: 
l. Poňa t ie vedeckej práce 
2. Kádrové zabezpečenie odboru a výchova 

hudobných pedagógov 
3. Inštitucionálne zabezpečenie hudobnope

dagogickej práce, teda problematika ve
deckých pracovísk , problematika edičná 
a problematika zahraničných kontaktov 
odboru. 
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V súvislo ti s dlhodobo vyslovovanou ne
spokojnosťou so stavom školskej hudobno
výchovnej praxe sa musíme spýtať , do akej 
miery je zavinený aj hudobnou pedagogikou. 
Pri hlbšom pohľade zistíme, že mierou nema
lou, pretože v pozadí kritizovanej situácie 
nachádzame biele miesta v jej práci . Pokús
me sa teraz vyznači ť , kde sa tieto biele miesta 
nachádzaj ú. 

Predovšetkým musíme konštatovať, že: 
1.1. chýba sústredenosť na psové problémy, 

ktoré v posledných dvadsiatich rokoch 
priniesol vývin odboru. 

Bez zveličovania možno prehl ásiť , že všetky 
témy, ktoré od šesťdesiatych rokov hýbali 

dokazujú výsledky výskumov prevádzaných 
všeobecnými pedagógmi, vidia ich užívatelia, 
t. j. deti , učebnice hudobnej výchovy inak. 
Tvoriť moderné učebnice a koncipovať mo
derné osnovy sa budeme musieť znovu učiť. 

Druhým osovým problémom českosloven
skej hudobnej pedagogiky je 

1.2 nedostatočnosť výskumnej práce - malá 
sústredenost' na získavaní reálnych pod
kladov pre vedeckú prácu 

V hudobnovýchovncj praxi sa nezaobídeme 
bez znalost i reálneho stavu žiackych postojov 
k predmetu výučby , t.j . k hudbe a hudobnej 
kultúre a k výsledkom hudobnovýchovnej 
praxe. Skúsenosť posledných rokov ukazuje , 
že výsledky dosahované v priebehu školské
ho vyučovania sú nedostatočné. Prečo tomu 
tak je , čo bráni väčšej účinnosti školského 
vyučovania , čo si vlastne žiaci zo školy odná
šajú , aký majú postoj k preberanej látke, to 
nevieme. K odhaleniu príči n je nevyhnutné 
organizovať kvalitné špecializované výsku
my. 
Československá hudobná pedagogika však 
k teoretickému bádaniu a výskumnej práci 
nikdy nemala príliš veľkú dôveru a v prevaž
nej miere sa zameriavala na neustále "vyrá
banie" rôznych metodík a na prácu historic
kú. Tento tradičný prakticizmus ju nakoniec 
priviedol do slepej uličky a do situácie , ktorá 
nebola (a doteraz nic je) schopná v rozhodu
júcich okamihoch "položiť na stôl" koncep
čné stanoviská a riešenia. V plnej nahote sa 
táto neschopnosť prejavila v 1. polovici 
70-tych rokov a zdá sa, že situácia sa začína 
opakovať. 

Nebude teda nespravodlivé záverečné 

konštatovanie, že československému hudob
nopcdagogickému frontu sa v období 70-tych 
a 80-tych rokov nepodarilo udržať krok s teo
retickým i praktickým vývojom odboru na 
medzinárodnej scéne a že v oblasti bádateľ
skej práce môžeme s ledova ť dokázateľnú 
stagnáciu. 

nej pedagogiky. V jej pozadí stoj í nevšfmavý 
postoj k praktickej zložke prípravy učiteľa 
hudobnej výchovy, ktorého následkom je 
nízka alebo takmer žiadna "muzikantská is
tota'·. Tá potom bráni absolventom pcdago· 
gických fakúlt v prcsvcdčivom , bezproblé
movom a tvorivom výkone ich povolania. Po 
skúsenostiach z posledných dvadsiatich ro
kov je nad slnko jasnejšie , že teraj šie poňatie 

prípravy učiteľov hudobnej výchovy je už ne
vyhovujúce a musí prejsť značnými zmena
mi . 
Najhoršia je však situácia u absolventov uči

teľstva l. stupňa základných škôl, ktorých 
skutočná nekvalifikovanosť je jednou z hlav
ných príčin katastrofálnych výsledkov hu
dobnej výchovy na zäkladnej škole. Situácia 
je rieši teľná jedine vysokou vstupnou úrov
ňou hudobnej pripravenosti záujemcov o štú
dium učiteľstva l. stupria , ktorá umožní, aby 
vysoká škola prcvádzala iba to, čo prevádzať 
má, t. j. didaktickú aplikáciu už naučeného 
a zažitého. Československý zmysel pre ne
produktívnosť spoľahlivo funguje aj v tejto 
sfére. Istú nádej na zlepšenie situácie posky
tuje pripravovaný projekt gymnázií s rozšíre
nou výučbou hudobnej výchovy. Aj závery 
z konferencie Nitra ll ( 1986) naznačili možné 
varianty riešenia . 
Druhou nemenej závažnou položkou je 
2.2 Príprava odborníkov pre hudobnopeda-

gogický výskum 
Odbor sa v dôsledku interdisciplinárnych 
kontaktov štiepi - vzniká ce lý rad pododbo
rov a odborových kom binácií , ktoré potrebu
jú svojich odborníkov. A títo odborníci u nás 
nie sú. K odstráneniu tohto nedostatku je po
trebné urobiť celkom nové a veľmi rýchle 
opat renia. Predovšetkým je nevyhnutné roz
šíriť študijné možnosti odboru hudobná vý
chova ako so spoločenskovednými odbormi 
(sociológia. psychológia, pedagogika, este ti
ka a pod.) , tak s prírodovednými disciplína
mi , tu na prvom mieste s matemat ikou a fyzi
kou. V druhom pláne treba vytvoriť možnosti 
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zverejňovanie výsledkov bádateľskej práce, 
na konfrontáciu názorov, na poznávanie sta
vu bádania a úrovne rozvoja odboru v zahra
ničí a súčasne aj platformu tak prcpotrcbnej 
koordinácie. Časopisy Estetická výchova, 
Hudební nástroje, Hudcbní rozhledy, Opus 
musicum, Hudobný život a ďalšie majú svoje 
špecifické poslanie a priestor pre zásadné ve
decké diskusie poskytnúť nemôžu. Edičná 
prax odboru sa teda štiepi na niekoľko rovín : 
a) Na prvom mieste treba menovať zborníky 
prác pedagogických fakúlt , ktoré sú dôleži
tým prameňom nielen na poznanie bádateľ
ského zamerania a metodologickej úrovne 
československej hudobnej pedagogiky -
predstavujú totiž najväčšiu časť jej teoretic
kej produkcie. Plnému odbornému využitiu 
množstva rôznorodého mate riálu , ktoré 
zborn íky prác všetkých 11 československých 

katedier za obdobie 30-ročncj existencie ob
sahujú , však brán i absencia centrálneho a te
maticky usporiadaného prehľadu produkcie 
tejto edičnej sféry. 
b) Zvláštnu kapitolu tvoria knižné publiká
cie zamerané buď monograficky na riešenie 
určitého problému alebo publikácie encyklo
pedického typu. Ani na tomto poli nie je žeň 
bohatá. Otázka , či príčinou toho je nízka 
spoločenská prestíž hudobnopcdagogickej 
problematiky u čle nov redakčných rád vyda
vateľstiev alebo nedostatok atraktívnych 
a odborne závažných titulov, presahuje rá
mec tohto príspevku. Ctižiadosťou odboru 
a jeho reprezentačným cieľom by rozhodne 
mala byť encyklopédia hudobnej pedagogiky 
a súhrnné spracovanie problémových okru
hov a problematiky čiastkových disciplín asi 
na spôsob Scdlákovho spracovania hudobnej 
didaktiky. Samostatnú kapitolu tejto proble
matiky tvorí supraphonská edícia Comenium 
musicum, ktorá najmä v posledných rokoch 
prispieva k Llepšeniu situácie nevýraznou 
mierou . 
c) Ďalš iu neradostnú kapitolu tvoria v edič
nej sfére kontakty so svetovou hudobnope-

v československej hudobnej pedagogike 
svetovou hudobnou pedagogikou, stáh mimo 
vedeckého záujmu československej hudob
nej pedagogiky. Niet preto divu, že za po
sledných dvadsať rokov sa nahromadil celý 
rad nevyriešených problémov, ktoré sa teraz 
velmi ostro odrážajú na hudobnovýchovncj 
praxi školskej i mimoškolskej . Tri najdôleži
tej, ie z nich : 
a) nie sú preskúmané otázky vplyvu rozvoja 

technických médii a otázky vplyvu nonar
teliciálnej hudby na hudobné povedomie 
mládeže a možnosti ich aplikácie na straté
giu hudobnej výchovy 

Ide o priam kardiná lne otázky. Obrovský 
rozmach prostriedkov hromadného šírenia 
hudhy. predovšetk ým však ich dostupnosť, 
celkom zmenili v priebehu 70-tych a 80-tych 
rokov charakter hudobného správania sa naj
mladšej generácie. Ľahký prístup k ,.hotovej 
hudhc" obrátila pozornosť mládeže k počú

vamu a tým spôsobila i zmeny v nazcraní na 
hudobnopcdagogickú problematiku . Do po
predia sa do~tala potreba spoľahlivej oricntá
cre 1 innačnej ponuke hudobného trhu - teda 
ntázky .. ako hodnotiť" a .. ako vyberať"; 
h) neznámym pol'om sú otázky hudobnej vý-

choi'Y prostredn íctvom technických médií 
Moderný elektronický inštrumentár , ktorý 
pred\tavuje vyššiu fázu orffovskcj ..inštru
mcntalizáciC" všeobecnej hudobnej výchovy, 
po~kytuje rozvíjaniu akt ívnych prístupov 
k hudbe nerušené možnosti . Predstavy čes
koslovenskej hudobnej pedagogiky ú bohu
fia! v tomto smere dosiaľ hmlovité a ncpre
kračujú nepríliš obratné pokusy riešenia 
tiastkových didaktických postupov ; 

c) neznámym poľom zostávajú aj otázky so-
ciálnej pedagogiky 

Ceskoslovenská hudobná pedagogika ne
pre~la v 60-tych rokoch obdobím sociologizá
cic. Niet preto divu , že v 80-tych rokoch ne
disponuje modernými koncepciami pre mi
~kolské pôsobenie, nemáme odpoveď na 
lirokú škálu potrieb hudobného vzdelávania 
dospelých {problematika tzv. druhej šance) 
astojíme pred skutočnosťou (hudobno) kul
túrnej diskriminácie rôznych sociálnych 
mtiev predovšetkým vnútri mládeže: 

d) lleellstuje záujem o problematiku učebníc 
(hudobnej výchovy) a o vedeckú organizá
du ut lva vôbec 

Nik predstavy o spôsobe organizácie učiva 
aú už nedostačuj úce a zaostávajú za špičko
'fOU medzinárodnou úrovňou odboru. Pre
dovietkým v názornosti, efektívnosti spro
llledkovávania učiva , v jeho upevr'\ovan í 
a overovaní zaostávame o jednu generáciu. 
Sebachvála a spokojnosť s tým, aké pekné 

máme, nie sú opodstatnené. Ako 

2. OTÁZKY KÁDROVÉHO 

ZABEZPEČENIA ODBORU 

A VÝCHOVY HUDOBNÝCH 

PEDAGÓGOV 
V hre sú však otázky ďalš ie a nemenej zne

pokojujúce. Na obzore totiž niet nikoho , kto 
by mohol na požadovanej odbornej úrovni 
začať riešiť tieto a rad ďalších problémov , 
ktoré sa v priebehu vývoja budú vynárať . Prí
čina je zrej me v praxi. ktorá už dlhší čas 
ovláda kádrovú politi ku na pedagogických 
fakultách. E~t et iku , psychológiu, dejiny hud
by, sociólogi u a ďa l šic odborné nepedagogic
ké di~ciplín y nevyučujú (v prevažnej väčšine) 
profe~ion ;ílni absolventi príslušných odbo
rov. ale absolventi pedagogických fakúlt . Tí 
majll \ Íce vy,ol-.o~kolskú kvalifikáciu (a teda 
formálne je v\ctko v poriadku). ale tcorctic
k(r a pra ktickt"1 problematiku príslušných od
borov v .. kr"i .. nemajú . Pre tieto odbory sú 
pro~to nekvali fikovaní a preto niet divu. že 
nemôžu (a ani nic sú schopní) vytvára ť na 
príslušnej profcsionälncj úrovni psychologic
ké, sociologické. este tické a iné aplikácie 
a interpret<ície pedagogickej problematiky. 
Hudobná pedagogika sa v zahraničí .. inter
disciplinuje"". hľadá kontakty , väzby a spo
luprácu s inými odbormi - československá 
doposiaľ nic. Nedivme sa potom, že stojíme 
pred kutočnosiou. že nic sú tridsiatnici a šty
ridsiatn ici. ktorí by boli odborne profilovaní, 
mali predstavu a koncepciu ďalš i eho rozvoja 
odboru i jeho jednotlivých disciplín . mali by 
medzinárodnú skúsenosť a samozrejme (a to 
na prvom mieste) odbornú autoritu. Ich ab
sencia je varujúca , pretože pokrok je zaiste
ný len vtedy, keď synovia dôjdu ďalej než ot
covia. Posledné (i medzinárodne) zauj ímavé 
činy československej hudobnej pedagogiky, 
t.j . česká modifikácia Orffovho Schulwerku , 
česká modifikácia Kodályovej koncepcie 
a projekt hudobnej osemročcnky vytvorili 
v 60-tych rokoch práve štyridsiatnici a trid
siat nici Eben , Hurn ík, Složil, Daniel, Jurko
vič, Kurková a ďalší. Pedagogické fakulty 
svojich absolventov na tento druh práce ne
pripravili a ich nástupcov ncvychovali. Po
dlžnosti hudobnej pedagogiky voči potrebám 
kultúrnovýchovnej a kultúrnopolitickej pra
xe je nepopieratefný. 

Otázka kádrového zabezpečenia odboru 
má však viac položiek. Vymenujem iba naj
páfčivejš ie. 

2. l Kvalitná príprava pre hudobnovýchovnú 
prax 

Príprava kvalitného učiteľa je chronickou 
bolesťou československej povoj novej hudob-

uplatnenia pre absolventov takto formované
ho štúdia a umožniť im b<ídatcľskú činnosť. 
Tým sa dostávame k tre tiemu okruhu problé
mov, ktorým sú 

3. OTÁZKY INŠPIRUJÚCEHO 

ZABEZPEČENIA 

HUDOBNO PEDAGOGICKEJ 

PRÁCE 
Základňu výskumnej či nnost i odboru pred
stavujú katedry hudobnej výchovy na peda
gogických fakultách . Hlavným znakom ich 
výskumnej či nnost i je však nekoordinova
nosť. lepšie povedané koordinovanosť výluč
ne formálna . 17olovanc a beL fakt ickej koor
dinácie pracujú nielen jednot livé katedry , ale 
aj jednotliví búdate lia v čiastkových disciplí
nach hudobnej pedagogiky. Dôkazy pre toto 
tvrdenie poskytuje čít anie zborníkov prác 
pedagogických fakl1 lt od Plzne až po Prešov. 
Chýba povedomie 'Poločného cieľa. ktoré by 
bolo základom pre koordináciu tematickú 
i metodologickú . 
Československá akadémia vied ncmä špe

cial izované hudobnopcdagogické pracovisko 
ani na pôde Pedagogického ústavu, Jana 
Amosa Komenského. ani na pôde Ustavu 
teórie a dejfn ume nia - sekcia hudobnej ve
dy. Výskumný ústav pedagogický bol od 70· 
tych rokov postu pne prcme1iovaný na ad mi
nistratívne pracovisko s povinnosťou pohoto
vého spracovávania odôvodr'íujúcich mate
ri álov a niet preto divu. že jeho činnosť je na 
sklonku osemdesiatych rokov už iná než ve
decká a že za posledných 15 rokov nevyšla 
odtiaľ jediná iniciatíva , ktorä by pohla stoj a
tými vodami československej hudobnej pe
dagogiky. 

V tejto stagnujúcej situáci i treba požado
vať od vedenia ČSA V a SAV, aby problema
tika hudobnej pedagogiky bola zaradená do 
pracovného pofa príslušn~ch umenovedných 
ústavov a na jej riešenie vyčlenená dostatoč

ná pracovná kapacita. Tieto akademické pra
coviská by totiž mali pln iť funkciu koncepčnú 
a koordinačnú - mali by získavať a sústreďo

vať najkvalitnejšie sily z pedagogických fa
kúlt k spolupráci pri riešení bádate ľských 
úloh. konc i povať dl hodobý plán hudobnope
dagogického výskumu a to v súlade so sveto
vým trendom , riadiť a koordinovať výchovu 
nových vedeckých kádrov. Skrátka - toto 
pracovisko by malo byť mozgom a motorom 
vedeckej práce a jej poňatia. 

3.2 Edičná problematika 
Nepriaznivá je aj situácia v edičnej oblasti. 
Hudobná pedagogika nemá voje reprezen
tat ívne odborné periodikum - platformu na 

dagogickou lite ratúrou, teda preklady t'ažis
kových diel zahraničnej lite ratúry, ktoré ma
jú pre domáce bádanie (pri nedostatku iných 
kontaktov) charakter oživuj(rcej injekcie, 
akéhosi vedeckého dopingu. l tu je čo naprá
vať, pretože naša edičná aktivi ta 70-tych 
a 80-tych rokov bola v tomto smere takmer 
nulová. Horšie však je, že ťažiskové diela hu
dobnopcdagogickej produkcie vrátane za
hraničných hudobnopedagogických periodík 
nie sú u nás prístupné ani v sieti odborn ých 
knižníc. To s(r však veci, ktoré stoja mimo 
odboru a postihujú celú česko~lovensk ú ve
du , napriek tomu majú pre vývoj odboru ka· 
tastrofä lne dôsledky. Za závažný nedostatok 
v práci odboru však musíme považovať sku
točnosť, že neexistujú pracovne použit e ľné 
reše rše i z toho mála, čo sa k n;ím dost<iva. 
3.4 Zahraničné kontakty 
Zahraničné kontakty predstavujú ďalšie bic
Ie miesto . V zásade možno povedať, že pravi
delné pracovné kontakty s významnými bá
dateľskými strediskami takmer neexistujú. 
pokia ľ áno. potom ~ú to kontakty viičšinou 

súkromné bez väčšie ho efekt u pre rmvoj do
mäcej praxe. Z pôdy če~ko~loven\kcj hudob
nej pedagogiky nevzišla ani jcdna vý7nam
ncjšia medzinárodná iniciatíva a čc,koslo
venská hudobná pedagogika ~a nezapoji la do 
jediného medzinárodného vý~kumného pro
jektu alebo pedagogického experimentu . 
l v tomto ohľade môžeme konštatovať. že za
ostävame za svetovým trendom . ktorý vyža
duje spoluprácu bez ohľadu na hranice. Vzo
rom by nám mohlo byť susedné Maďarsko, 

ktoré vďaka kodályovským aktivitám si vy
budovalo pozíciu prvej zeme hudobnej vý
chovy na svete. 

Na záver ešte poznámka. Vo výpočte prob
lémov by sa dalo samozrejme pokračovať . 
Nemá to ale zmysel, pre tože to najdôležitej 
šie bolo povedané . Som si vedomý toho , že 
rad problémov tu bol vyslovený po prvýkrát 
a to spôsobom nezvyčaj ne (na pomery odbo
ru) otvoreným , až zdanlivo nespravodlivo 
tvrdým. Bolo však potrebné ich konečne vy
s lovi ť a cestu za zlepšením si tuácie začať reál
nou bi lanciou - pohľadom späť. Využil som 
preto príleži tosť , aby som mohol zdeliť veci, 
ktorých som bol po desať rokov svojho pôso
benia v Českej hudobnej spoločnost i ncz(r
častncným svedkom a pozorovateľom z bez
prostrednej blízkosti. Zmysel predchádzajú
cich riadkov treba vidieť v tom, že biele mies
ta. na ktorých veľký počet som tu poukázal, 
sú dost atočne pozitívnym programom pre 
budúcnosť . Jeho napl ňovanie môže priviesť 
československú hudobnú pedagogiku späť 

k tomu, čím dnes žije hudobná pedagogika 
sve tová. 



Naposledy som mal potešenie robiť s Vami inter view v ro
ku 1981 pred televíznou kamerou. Vtedy ste pracovali 

na svojej Tretej symfónii. Odvtedy ste zr iedkakedy vystupovali 
verejne. Viem, že príčiny boli rôzne, ale nepatr ila medzi ne 
i strata viery v možnosť vysvetliť vlastné dielo? 

- Nie, tak to ne bolo. Nevie m, či to má pre Vás nejaký vý
znam, ale od decembra 198 1 bolo pre mňa veľm i ťažké vysloviť 
vere jne svoje názory u nás, keďže som začal pociťovať zvláštny 
odpor voči masmédiám. Možno ste svoj u otázku nemysle li 
takto, ale moja odpoveď by bola néúplná , keby som sa o tom 
nezmienil. čo sa týka výkladu , nepovedal by som, že som sa 
mu vyhýbal; ibaže neverím , že je možné povedať niečo rozum
né o svojej vlastnej práci. Jedi né čo akceptujem a často robím, 
je poskytovanie informácií , týkajúcich sa skladby alebo proce
su jej vzniku. Pokiaľ ide o komentár - výklad, rnysllrn , že to 
nie je moja vec. 

Nemyslite, že výklad môže pomôcť pri pochopeni diela? 
- Sú rôzne d ruhy výkladu . Sú ľudia , ktorí sú schopní opísať 

skladbu slovami a ak ste ju už predtým počuli , takýto výklad 
môže pomôcť vytvoriť si lepší prístup k nej pri druhom, treťom 
či štvrtom počutí. Mám na mysli komentáre ľud í , ktorí sú na
daní schopnosťou opísať hudbu slovami . Nie je ich príliš veľa, 
ale pamätám si niekoľkých takýchto výkladov, kto ré na mňa 
urobili značný dojem. 

Existuje teda nejaký správny spôsob, ako chápať dielo? 
- Nie, tak som to ne myslel. Pre mňa ostáva tajomstvom, 

ako druh í ľudia vnímajú hudbu. Keď som bol dieťa , napadla 
mi myšlienka, či a j in í ľudia pri pohľade na trávu vid ia takú is
tú zele nú ako ja , alebo či ju snáď vidia tak, ako ja vid ím červe
nú. S hudbou je to podobné - pravdepodobne každý počuje 
trochu ina k a· nevieme si ani dosť dobre predstaviť , ako druhý 
vníma hudbu . Rozdiely vyplývajú nielen z rôzneho stupňa cit
livosti a vnímavosti v oblasti hudby, ale aj z rozdielneho kul
túrneho zázemia, všeobecného i hudobné ho vzdelania atď. 
O krem toho, ak je človek schopný postrehnúť v hudbe ako ta
kej nejaký odkaz (nemám na mysli obsah), musí si zároveň 
všimnúť , že je to viacvýznamové ume nie a každý ho vníma po Witold Lutoslawski 

born , že človek vníma vlastne len vzdialenosti a smer, ktorým 
sa tóny pohybuj ú. Na tomto príklade si môžeme veľmi jedno· 
ducho vysvetliť rozdiel medzi vzdialenosťou a kvalitou. Je mi· 
nirnálny rozdiel vo vzdialenosti medzi intervalom troch oktáv 
s pridanou čistou kvintou a intervalom troch oktáv s pridaným 
tritónorn. V hudbe, kto rá používa dvanásťtónový rad, vníma· 
me práve te nto ma lý rozdie l vo vzdialenosti a z h ľadiska kvali· 
ty je to rozdiel obrovský a podstatný. Toto je kľúč k pochope· 
ni u pojmu .,kvalita", kto rý používam , keď hovorím o týchto 
veciach. Pre mňa dokonca i jeden samostatný interval môže 
mať expresívnu hodnotu . Napríklad v mojej Fúge pre 13 ná· 
strojov si môžete vš imnúť charakte ristický spôsob výberu in· 
tervalov: všetky témy sú vybudované z tritónov a malých se· 
kúnd , tak vert ikálne ako aj horizontálne , kým v medzihrách, 
introdukcii a v ďalších častiach prevláda veľká sekunda, čistá 
kvinta a čistá kvarta. J e to dia metrálna opozícia. To to som mal 
na mysli , keď som Vá m hovoril , že žiadny, ani ten najmenší 
krok ne môže byť z hľadiska výrazu bezvýznamný. 
Ďakujem za vysvetlenie. Casto dávate svoj im skladbám ná

zvy (hlavne v poslednom čase), ktor ými obraciate pozornos( 
poslucháča na problémy technického charakteru. Ak hovoríte 
o " ret'aziach" (Chains), máte na mysli.. . 

- .. . techniku pripájania jednej myšlienky k druhej. 
V Mi-parti ste použili podobný postup. 
- Tu je tajomstvo názvu málo zaujímavé, .,mi-parti" je slo

vo, kto ré sa mi zapáči lo a len dodatočne som začal hľadať zdô
vodnenie tohto názvu. Naozaj som ho našiel, ale v skutočnosti 
tu ide len o slovo, kto ré poslúžilo ako názov pre skladbu. To 
je všetko. T akže nie Mi-parti, ale . .. 

... povedzme J eux vénitiens. 
- To to je tiež viac-menej iba názov. Slovo .,hra" tu nie je ni· 

jako podstatné. Snáď by tu bolo možné h ľada ť nepriamy súvis 
s technikou použitia náhody. A le ani to nie je ono ... 

A Livre pour orchestre? 
- Livre - to je celá história. Livre v tradičnom zmysle zna· 

me ná zbie rku skladieb, navzájom viac-me nej nezávislých 
a meniacich sa, povedzme ako u Couperina alebo v Orgel· 

Rozhovor s Witoldom Lutostawskim 
svojom. Mám skúsenosti z reakcií poslucháčov na moje 'sklad
by, kto ré jasne po tvrdzujú, čo som práve poveda l. 

Dovol'te, aby som teraz prešiel na inú tému. Súčasný sklada
tel' rastie a tvorí pod ustavičnou hrozbou toho, že sa ocitne za
tvorený vo veži zo slonovej kosti. Pocit, že nová hudba je žiada
ná čoraz menej, sprevádza umelcov už dávno, hoci Vás sa to 
tak netýka , lebo Vaša hudba je hraná a známa, i keď prevažne 
v elitných kruhoch. Neznepokojuje Vás táto situácia, nezdicľate 
pesimizmus Honeggerovej knižočky Som ~kladateľ? 

- ., .. . nikto sa nezauj íma o Vašu sonátu" - povedal mladé
mu skladateľovi . 

.. . a jeho proroctvá o skorej strate tvorivosti. 
- Honegger bol skvelý spisovateľ a ja samozrej me nemám 

právo tvrdiť , že nie je úprimný. Jednako nezdieľam j eho pesi
mizmus z viacerých dôvodov. Je to veľmi široká otázka, prob
lém, o kto rom veľa premýšľam a kto rý vlastne chara kterizuje 
hudobný živo t na celom sve te. Sme svedkami veľmi radi kálne j 
krízy v oblasti hudby. Dur-molový systém trvallS0-200 rokov 
- to nie j e d lho. Re nesancia používala dia tonický systé m, ale s 
ešte ne rozvinutou tonálnou sústavou ; práve preto znie rene
sančná hudba priemernému koncertné mu návštevníkovi cudzo 
a koncerty tejto hudby navštevujú prevažne odborníci. Tradič
né koncertné publikum to leruje hudbu zhruba od Vivaldiho 
po Ravela - čo nie je príliš d lhé obdobie v de jinách. Takže na 
jednej strane. a ko hovoria Nemci, existuje bccthovenovsko
-čaj kovské publikum, na druhej strane sa o rganizujú festivaly 
a špeciálne cykly koncertov. Tento jav pravde podobne bude 
ešte pretrvávať. ale nemyslím, že to zname ná odsúde nie súčas
nej hudby. Koniec-koncov , vždy to bolo tak , že nové sa prij í
ma lo s nedôverou. Spomeňme si , že novým Debussyho d ie
lam , kto ré ešte .. nczdomácnc li", opakovane vytýka li .. intclck
tualizmus". T u .. inte lektualizmus" znamená, že niečo je rozu
movo vymyslené a nie vytvore né v stave inšpirácie. O Debus
sym však každý môže povedať, že to je na najvyššiu mie ru roz
vinutá zmyslovosť a pocitovosť - kde tu ostáva miesto pre inte
lc kt ualizmus? Je pravda, že táto hudba je dobre o rganizovaná. 
ale toto je o tázka potreby zmyslu a poriadku v hudbe, 
s ktorou ve fm i sympat izuje m. Mimochodom, ja sám mám tiež 
silne vyvi nutý zmysel pre poriadok a organizovanosť. ktorý ste 
pravdepodobne postre hl i, ak ste trochu študovali moje part i
túry. A le to je iný problé m. 

T akže kríza, rozklad tonálneho systé mu je mimoriadne 
hlboký proces. Tento systé m bol fe nome nálny výtvor, dokon
ca je ťažké postrehnúť jeho dokonalosť . V priebehu 19. sto ro
čia bol systematicky podkopávaný, až nakoniec presta l byť ak
tuá lny, s výnimkou populárnej hudby. Ak si uvedomíme, že 
koncertný repertoár obsahuje vždy skladby práve z tohto ob
dobia , neprekvapí nás, že kríza , kto rá sa začala začiatkom 

nášho storočia , stále pokračuje, pre tože sa zatiaľ nezrodil žiad
ny nový systé m - tento stav ovpl yvňuje nástroj hudobné ho 
vnímania každého poslucháča. Tento nástroj podlie ha určité

mu druhu nalade nia. Ak človek venuje 90 % času počúvaniu 

hudby 18. , 19. a úplné ho začiatk u 20. sto r. , jeho zmyslový ná
stroj je nalade ný určitým , špecifickým spôsobom a všetko, čo 
ide mimo tohto ,.ladenia", je nesprávne prijímané , resp. vôbec 
neprij ímané. Je to ako s cudzím jazykom, ktorému nerozu
mie me, a preto ho nepočúvame. 

Mimochodom, stálo by za to pohovoriť si o proble matike , 
kto rá sa ma osobne veľmi dotýka. Myslím , že koniec dur- mo
lové ho systé mu, vo všeobecnosti koniec diatoniky ako nadra
de ného princípu, postavil sk ladateľov pred celý rad nových ja
vov, vyplývajúcich z chromatického radu. Skladateľ sa nedo
kázal okamžite zorientovať v tomto svete totálne ho chromatiz
mu. Objavila sa , ako hovoria Angličan ia, .,free-atonal" , to 
jest voľná, improvizovaná atonalita , kto rá nemôže viesť ni
kam, pretože každý improvizuje inak a dostáva sa na inú cestu 
v džungli, kto rou je chromatický rad . V tejto situácii prichádza 
Schônberg s novou náukou. Samozre jme , prevažná väčšina 

skladateľov sa chopila tejto náuky, nachádzajúc v nej to, čo 
postráda la: záchytn ý bod, nástroj, kto rý možno použi ť na všet
ko a kto rý zbavuje človeka st rachu z priestoru. Dodckafónia 
sa sta la požchnan!m pre tých , k to rí ne ma li predstavu hodnú 
nasledovania . To to, podľa mňa, zdržalo prirodzený rozvoj hu
dobnej reči v súčasnosti. Sú aj výnimky. Považujem Debussy
ho za ďalší zdroj tradície, za prot iklad druhej viede nskej ško
ly; ako aj jeho nasledovatefov: mladého Stravinského, Bartó
ka , Var~scho alebo te raz Mcs iacna. Práve tento d ruhý prúd 
tradície má omnoho väčšie vyhliadky do budúcnosti než dode
ka fónia, kto rá je prakticky vyčerpaná. A le už nastalo urč i té 
zdržanie: dode kafónia zastavila prirodzený vývoj individuál
nych pokusov o skultivovanie te jto novej oblasti, t. j . nediato
nických stupníc a súboru dvanástich tónov. Te raz by ma l na
stať rozvoj takýchto individuálnych snažení , hoci niečo sa už 
v tomto sme re podniklo a výsledky môžeme vidieť v dejinách 
hudby 20. storočia. Ne musím Vám hovoriť. že cieľom všetké
ho, čo som dote raz vykonal v hudbe , bolo skultivovať túto no
vú domé nu - nie fo rmou doktrín, ale empi rickou cestou. Po
da rilo sa mi objaviť a kodifikovať niektoré veci pre moju o ob
nú potrebu. Ne tvrdím , že mám nejaký univerzálny recept. Ne
vie m. č i niekto bude mať z toho nie kedy osoh , a le mne to mno
ho vecí ul'a hčilo . Začal som pracovať na mojej hudobnej reči 
v roku 19-17. predovšetkým na harmonických a melodických 
prvkoeh a vtedy som si uvedomil. že - po prvé - jazyk. s k to
rým som pracoval napríklad vo svojej l. symfónii, ma nedove
die nikam a - po d ruhé - že pre mr'ía neexistuje nič mimo mňa. 
žiadny model. oporný bod alebo pomocný prostriedok zvon
ku . Plat í to aj o dodekafónii , ktorá pre mňa bola nepoužitef-
ná. 

Na Vašu o tázku môžem dať ešte ďalš iu odpoveď . Súčasnú 
hudbu posti hol osud , aký si čiastočne sama pripravi la, a k uvá
žime obrovské mn9žstvo vcl'mi zlých skladieb. ktoré v súčas

nosti vznikajú. T ieto skladby jej pokazili repu táciu , v každom 
prípade aspoň odradili ľud í , ktorí by aj boli mali o ňu záujem. 
Toto tiež nic je nič nové. Vždy to bolo ta k: hudba každé ho ob
dobia obsahuje d iela rozličnej hodnoty a len čas je sito. cez 
ktoré sa prcsypú všetky bezvýznamnosti a udržia sa iba veci 
hodné prežit ia. Tento proces nás ešte čaká a čo ostane. u rčite 
nebude postrachom koncertných programov. Som hlboko pre
svedčený. že hudobná reč nie j e neprekonateľná bariéra - dnes 
sa Bartók počúva rovnako ako hudba 19. storoči a . Klasici 
20. s toročia nám urobil i vcl'k ú službu množstvom veľmi si lných 
skladieb a - keďže hovorili rečou pre poslucháča novou - pre
svedči l i ho práve svojou podstatou o špecifickej závažnosti 
svojej 'výpovede. Myslím , že práve takýto bude o ud hudby 
v budúcnosti. Diela , ktoré sú závažné obsahom, myšlienkou. 
majú šancu zapôsobiť dokonca i te raz, bez oh ľadu na to. a kou 
rečou je ich obsah tlmočený. 

Dovol'tc, a by som sa vrátil k nášmu rozhovoru spred sied
mich rokov. Vtedy ste zhr uba povedali , že pre Vás sa súvis losť 

medzi zvukom a j eho obsahom , výrazom, emotívnosťou začína 
na najnlt..šej úrovni. Výber materiálu a j eho počiatočné stvárne· 
nie už formujú výraz a predurčujú obsah výsledného diela. Mô
žete túto myšlienku ďalej rozviesť? 

- Zdá sa mi. že som mal na mysli toto: v skladateľovej práci 
nie je ani jediný krok, ktorý by bol bezvýznamný z h ľadiska 
výrazu. Z name ná to, že ani j edi ný krok od jedného tónu 
k druhému ne môže byť nepodstatný. Je jasné , že čím zložite jší 
je súzvuk , tým je to zreteľnejšie , hoci u mňa aj jednotlivé in
te rvaly hrajú špecifickú (rlohu. Teraz neexistuje taký pojem 
a ko durová alebo molová tónina, ale javy, kto ré sú pre mňa 
osobne dôležité a ktoré zaplr'ía jú moje partitúry, majú vlast
nosť, ktorú nazývam .,kvalitou". Nechcem to nazývať fa rbou , 
výrazom, náladou atď., atď. ; všetko to to je obsiahnuté v jedi
nom slove ,.kvalita" . Vezmime ~i napríklad dokonalú dode ka
fóniu s použitím dvanásťtónového radu (,.A llintervalreihc") , 
kde všetky intervaly nasledujú jeden za d ruhým ta kým spôso· 

biichle in . Mal som v úmysle napísať taký cyklus pre orchester, 
s dlhším finále. Začal som písať Postlúdiá, ale nedarilo sa mi a 
nakoniec som to nechal. Potom prišli J cux vénitiens a ja som 
sa už radšej nevrátil k tej koncepcii, tým viac, že tie skladby sa 
mi zda li pridlhé pre môj pôvodný záme r. Neskôr som sa roz· 
hodol napísať Livre na objednávku a le n keď už som na ňom 
pracoval, uvedomil som si , že to nie je žiadna ,.livre", ale skôr 
precízne konštruovaný uzavre tý celok, s pres~m a prehľad· 
ným plá nom. Napísal som aj Be rtholdovi Lenmannovi, diri· 
ge ntovi, ktorý ma podnie til k napísaniu tej to skladby a obra· 
tom som obdrža l prospekt Dní súčasnej hudby v Hagene, na 
kto re j bol vytlačený práve tento názov. A už to tak ostalo . 
T akže som vlastne len v Chains použil technickú charakteristi· 
ku skladby a ko názov. 

Je opodstatnená domnienka, že Vaše technické výdobytky sa 
týkajú špecifických " kvalít" tých-ktorých skladieb? 

- Samozrej me , že nie. Technická strán ka veci je pre mňa 
vždy druhotná. Die lo musí existovať ako idea, ako ucelený zá· 
žito)c a technika je užitočný prostriedok, ako do iahnuť tento 
cie L Technika nie je moj ím idolom. Presne ako raz napísal is· 
tý- kri tik: .. Lutoslawski používa názvy, kto ré nič nehovoria: 
symfónia alebo sonáta."- J a naozaj dávam prednosť názvom. 
k to ré nič ne hovoria. Pokiaľ vie m, to to môže byť otázka tempe· 
ramentu , povahy. Myslím , že hudba má hovoriť sama za seba 
a sk ladat eľ by nemal posl ucháčovi napovedať, že toto je. po
vedzme. e légia a tamto smutná pieseň či prípadne niečo vese· 
lé. A le. pravda, niektoré moje názvy niečo také to naznačujú . 
Napríklad , jednej skladbe som dal názov Novclette, aby som 
zdôraznil svoj zámer ľahkosti v tej to sk ladbe. Ne mala to byl 
vážna skladba. ako symfónia a lebo part i ta, ale niečo ľahšie 

nie v zmysle l'ahkcj hudby. ale čo sa týka charakteru zážitku. 
Môžem teraz prejsť ku skladbe, ktorá je vlastne príčinou 

míšho stretnutia? 
- Á no. ku Klavírnemu koncertu. 
:"'a úvod by som Vás poprosil o niekoľko špecifických infor· 

rnáci í. Viem, že skladbu ste dokončili už minulý rok. 
- V sk utočnost i dokončujem partitúru len teraz. pretože je 

to veľmi prácna záležitosť . Le n samotné opísanie klavírneho 
partu dalo strašne veľa roboty, nehovoriac o tom, že som ešte 
musel dopísať a kési o rchestrálne zanášky. Nic je to však sa· 
rnozrcjme skutočný, úplný klavírny výťah , hoci by sa dalo 
z neho hra(. i keď to nikomu nerad ím. Sólista však musí mai 
niečo. o čo sa môže opr ieť pri štúdiu skladby. Teraz po prvý 
raz píšem skladbu pre klav ír a o rchester , pretože vo Yariá· 
ciach na Paganini ho tému , s výnimkou n iekoľkých miest, som 
klavírny part vôbec nepísal - už bol vydaný predtým, takže 
som jednoducho vkladal tlačené strany do pa rtitúry. Vpisova· 
nie klavírneho partu do partitúry sa náročnosťou takmer vy· 
rovná celej ostatne j práci. je to strašná robota, ak uvážime. že 
každá strana musí byť tak rozvrhnutá, aby mohla ís ť rovno do 
tl ače. Musím si vypočítať všetky horizontál ne vzdialenosti a to 
je veľm i úmorná práca. Teraz dokončuje/ll partitúru a dúfam, 
že skladba bude hotová doslova za pár dní. Klavírny part bol 
odoslaný už dávno a mal som o ňom dl hý, niekoľkohodin01t 
rozhovor s Z imermanom. 

Co vás priviedlo k rozhodnutiu napísať klavírny koncert? 
- Klavírny koncert som sa rozhodol na pf sať ešte pred voj

nou a urobil som n iekoľko neúspešných pokusov, ktoré nikam 
nevied li . Najprv, ešte pred voj nou , som začal písať klavírny 
koncert , o kto rom som si mysle l, že ho bude m sám interpreto
vať, pre tože vtedy som bol aktívnym klaviristom. Musel som 
to však vzdať . Neskôr ma nahovoril Witold Malcuiynski, aby 
som napísal koncert , kto rý by on zahral. Niekoľkonásobné po
kusy však opäť neboli vydare né a znovu som sa tohto úmysla 
musel vzdať. Vždy som túžil napísať klavírny koncert a ne
úspešné pokusy ma dosť znechutili, kým som si konečne 11\'eo 

domil, že to vôbec nebol klaviristický problém. Klavír 
pre mňa príliš veľa tajomstiev, je to nástroj , ktorý vv•·""""_. 
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kom dobre. Možno môj Koncert nie je prfliš veľkým prínosom 
v klaviristickom zmysle, ale v každom prfpade tam aspoň nie 
je ani jed!lo miesto, ktoré by nebolo ko mponované čiste kla-

viristicky. Toto nebol problém, ako sa ukázalo. Problém bol 
v hudbe samotnej , ktorá nebola dostatočne zrelá na to, aby mi 
umožnila pustiť sa do takého diela. Je ťažké písať pre klavír, 
pretože je to polyfónny nástroj, a najviac času mi zabralo o b
javenie spôsobu, ktorý by umožňoval pre klavír písať. Bolo to 
možné len po základnom skompletizovaní súboru mojich výra
zových prostriedkov, kto rý vznika l v priebehu desaťročí. J ed
ným z dôležitých krokov tu bolo objavenie metódy písania 
priehTadnejších faktúr; dosiahol som to len pred niekoľkými 
rokmi. Všimnite si, prosím, že v 60-tych rokoch som vo svojich 
skladbách používal takmer výlučne veľké zvukové masy, ako 
napríklad v 2. symfó nii , v me nšom rozsahu i v Livre pour o r
chestre, Trois poemes d'Henri Michaux, Je ux vénitiens atď. 
Nebolo to preto , že by som sa vyžíval v zvukových masách -
jednoducho mi chýbali prostriedky na písanie priehľadných 
faktúr . Tie priehľadné faktúry, ktoré som často používal 
v skoriích prácach , boli nevhodné pre hudbu, akú som písal 
neskôr. Vedel som, že sa musí stať niečo rozhoduj úce, že toto 
"niečo" je na dosah ruky, no nevedel som presne, kde. Nako
niec som to našiel. Od toho času som začal písať napríklad 
skladby pre sólové nástroje s klavíro m , čo bolo predtým ta k
mer nemožné. 

Vala Partlta pre husle a klavfr sa stala udalosťou. 
- Partita je naozaj dielo p rvoradého významu , patrí k mo

jim najdôležitejším skladbám. Všetko ostatné, napriklad Ta
nečné prelúdiá, tvorí druhý prúd a je pokračovaním úžitkovej 
hudby . Ale dokázal som napísať Epita f, Grave pre violončelo 
a klavír bez problémov s priehľadnou faktúrou. Našiel som 
"chodník", akýsi súbo r záko nitostí, kto ré sa mi "zjavili". Vždy 
som mal takú predstavu , že veľké zvukové masy by mali tvoriť 
len určité percento hudby v skladbe , hoci z núdze som praco
val práve s nimi . Stalo sa to preto, lebo na začiatku mojej prá
ce na hudobnej reči, najmä v oblasti harmó nie, bolo skúmanie 
akordov, obsahujúcich 12 rôznych tónov. Môžem povedať, že 
tam som našiel, čo som hľadal , ale to bol le n začiatok. Tenšie 
faktúry s menším počtom súčasne znejúcich tónov boli pre 
mlia vtedy ešte záhadou. Táto otázka, ako som povedal, sa vy
riešila neskôr, ale vyriešila sa, našťastie. A až vtedy som sa 
mohol pustiť do takých skladieb ako je Ko ncert pre hoboj 
a harfu alebo teraz Klavírny ko ncert. 

Mal som mnoho podnetov k práci. Viem, že sám Zimerman 
sa rôznymi spôsobmi dožadoval tohto diela , i keď nikdy nie 
priamo, čo je práve veľmi charakteristické pre to hto muža, re
zolútneho a si lného , no súčasne veľmi jemného vo vzťahu 
k iným ľuďom. To to bol pre mňa stimulujúci faktor, pretože 
som nadšený obdivovateľ jeho veľkolepého umenia. Práve ne
dávno som bol na je ho recitáli v Londýne, v Barbican Centre. 
Ľudia počúvali so zatajeným dycho m, ako ce lko m neuveriteľ
ným spôsobom zahral Schubertove lmpromptus, potom veľko
lepú kreáciu Chopinovej Fantázie f mol. V druhej časti odzneli 
Chopinove No kturno a Lisztova Sonáta h mol, kto rú osobne 
veľmi neobľubujem , ale zahraná bola skutočne feno me nálne. 
Takže Zimcrmanovo nadšenie bolo pre mňa samo
zrejme silným stimulom; veľmi mi pomo hlo ako neustále me
mento v mojom hľadaní. 

Koncepcia celej sk ladby sa vyk ryštalizovala hneď na začiat
ku (nikdy nezačínam písať skladbu pokým nemám skoncipo
vaný celý dej - nemôžem "nevedieť, čo bude nasledovať"). 

No predsa, spomínali ste, že v prípade Li v re hral rolu aj mo
lllellt prekvapenia. 

- Ano, moment pre kvapenia ... počas písania Li v re mi pri
chádzali na myseľ rôzne nápady a vlastne úplne zatlačili pôvod
nú myšlienku. Tak to bolo. Mám silný zmysel pre o rgan izova
nie formy. Forma sa organizuje takme r sama od seba. takže sa 
stáva súvislým celko m. Muse l som napríklad vynaložiť úsilie 
na písanie siedmich prelúdií k Fúge - každé je iné a nezávislé 
od ostatných. Tentokrát sa mi to podarilo. Je to d ielo, ktoré 
zdôrazňuje rozdielnosť ; každé prclt1dium sa sústreďuje na nie
to iné. 

Chcel by som sa Vás spýtat' na dôvody, ktoré Vás po vy~e §ty
rldllatkh rokoch priviedli spät' ku klavíru ; veď Variácie na Pa
palalho tému ste napi sali v roku 1941 , a to bol hádam hranič
IÝ bod. 

- Áno, v to m istom roku ~om písal dve Etudy, ktoré sú sku
točne dokonale klaviristické a nezávislé od vonkajších okoi
IIOStí. Pretože. koniec-koncov. Variácie sú písané v prvom 
rade pre dva klavíre. nic pre jeden ; okrem toho je 10 prílcži
tostná skladba .. súkro mná verzia" Paganiniho capriccia č. 24, 
ktorú sme mali v úmysle hrať v kavia ri'lach . Panufnik a ja . Po
važujem túto kladbu za takú okrajovú vec. Prácu na dvoch 
Etudách som naopak musel pre rušiť (a malo ich byť viac), pre
lOte počas nemeckej okupácie bolo málo času . Musel som 
miesto toho dokončiť Symfóniu, ktorú som začal písať ešte 
pred vojnou. Etudy som nedokonči l , ale je to fakticky jediné 
moje dokonalé klavirist ické dielo. o krem klavírnej sonáty , 
ktorá nebola uverejnená. Od tých čias som nepísal klav írne 
skladby pre takpovediac zrelých klaviristov , p ísal som iba in
ltruktlvne skladby - Ľudové melódie, Bukoliki , Tri skladby 
pre mládež. Neskôr som sa pokúšal písať klavírne skladby, ale 
tletky som musel znič i ť . 

Z toho, to ste povedali, vyplýva, že Klavírny koncert je nie· 
111 klavlristické, ale aj virtuózne dielo. 

-Áno, je, takým istým spôsobom, a ko Koncert pre violon
alebo Chain 2 pre husle (to je typicky virtuózne die lo, ne

od obsahu, ktorý nic je obmedzený len na vonkaj ší 
. Kedysi som bol sám klaviristom a nie najho rším. Po· 
pocit radosti z hry, z vyvolania určitého efektu - te nto 
však nesmie byť plytký alebo povrchný. C hopinova hud-

jetypickým príkladom takej vi rt uozity - Chopin bol virt uó-
až do svoj ich posledných kompozícií , aj vo svojich naj· 

dielach, napríklad v Polo néze-Fantázii alebo v Barka
sú plné najdokonalej šej krásy. Cítiť z nich radosť 
procesu hry na klavíri a z následného zvukového 

Pre fudí, ktorí to nikdy neskúsili, je to niečo úplne ne
Takže ja som povahu.u tiež interpret . "Výkonný ume· 
je niekto, kto realizuje , inte rpretuje skladbu (nemusí 

'né vystúpenie) . Zažil som celý rad pocitov a e mócii 
s predvedením skladieb. Preto , keď dirigujem , ne

sa ako skladateľ prezentujúci svoje dielo, a le ako inter
uvádzajúci skladby svojho mladšieho kolegu , o ktorom 

IIVIIep<>dol~ne viem viac , než hociktorý iný dirigent. 

. . . . 

--
Vasilij Kandinskij: Kompozícia 1923 

Prečo ste sa teda ako interpret nikdy nedali zllikat' hudbou 
iných skladateľov? 

- Ach nie , to by som zašiel p rfl iš ďaleko, môj život by na to 
nestačil. Treba vziať do úvahy, že som bol núten ý stratiť v živo
te veľa času a fakticky celá moja práca je akýmsi kompenzova
ním tejto straty, dohái\aním vecí. ktoré sa ma li urobiť pred 
dvadsiatimi rokmi. Aj v Part ite môžete nájsť určitú podobnosť 
so začiatkom Klavírneho koncertu , ktorý som začal písať pred 
voj nou . Úvod , začiatok Larga a aj posledná časť , ktorá je is
tým d ruhom gigy sú zdanlivo koketovaním s baroko m , v mojej 
vlastnej reči , pravda. Neo-ba rok bola taká nevybavená záleži
tosť, pre to sa opäť objavuje v mojo m Ko ncerte p re orchester. 
Samotná koncepcia diela spočíva v tom , že používam fo lklór
ny materiál ako .. surovinu" a ncpoužívam žiad ne piesne ani 
štylizované tance: intrada. capriccio, potom passacaglia, toc
cata- to sú všet ko ncobaro kové formy, patriace k štýlu , rozší
rené mu v období medzi vojna mi (Honeggcr, Stravinskij atď.). 
Pre mňa to bola .. ncvybavená záleži tosť". 

Takže som v živote nestihol venovať sa interpre tácii diel 
iných skladatcl'ov. Ale tie to. takpovediac, sklony k in terprctá· 
cii sú vo mne ilnc zakore nené. preto som schopný dirigovať 
orchester. Ako dirigent som samouk, ale mal som často príleži
tosť pozorovať vcl'kých dirigentov. 

Nemôžeme tu hľadaf i korene Vašej záľuby v koncerlanlných 
formách'? 

- A le áno. do značnej miery. Z namená to, že viem , rozu
miem , cítim , čo je vo v~cobecnosti potrebné k napísaniu typic
kého konce rt u . No nctlok:ízal by som už zahrať môj klav írny 
ko ncert , keďže som dávno prestal cvičiť. 

Ale boli by ste býva li schopní zahrať ho pred štyridsiatimi 
rokmi , keď ste boli v najlep~cj forme? 

- ó áno. pravdaže. Táto skladba nie je mimoriadne ťažká, 
je písaná tak, aby sa pohodlne h ra la. Sú tam, pravda, o btiažne 
miesta , ale tie sú nevyhnutné, bez nich by sa urči té výsledky 
nedali dosiahnuť. Súčasne je 10 pre klaviristu technický pro
blém , dostatočne vážny na to . aby stá lo za to sa ním zaoberať . 

Nie je to concertino. ani ko ncert pre mládež, ale koncert pre 
seriózneho klaviristu. Každopádne som presvedčený, že v ňom 
nic je nič nehrateľné , ako je to v prípade B rahmsovho 2: kon· 
cenu. Tam sa vyskytujú ťažkosti na miestach , kde by to človek 

najmenej čakal. Je to záhadné , pretože Brahms sám bol do
brý, ko ncertujúci klavirista . Kým C hopin ... uňho je vždy rov
nováha medzi náročnosťou a účelom. Keď je hudba inte nzív
nejšia , stúpa i jej náročnosť, nikdy nie naopak. V to mto ohľa

de je Chopin príkladný; považujem jeho hudbu za vrcholne 
klaviristickú, i keď občas nie veľmi pohodlnú pre interp reta. 
Ale taká bola technika a virtuozita tých č i as. 

Dovol'te, aby som prešiel k ďalšej téme. Nedávno u nás opäť 
prepukli debaty (nie na akademickej úrovni) o povinnostiach 
významných umelcov voči spoločnosti. Považujete romantickú 
predstavu umelca-proroka, umelca-svedomia národa za adek
vátnu i pre dne~nú dobu? Ako sa pozeráte na svoju úlohu v tej
lo súvislosti? 

- Myslím , že predstava " proroka" je nerozlučne spätá s ur
či tým obdobím v našom umení. Traja básnici a Norwid ako 
štvrtý , boli " prorokmi", snáď ešte aj Sienkicwicz ním bol. Za
stávali ú lohu. ktorá sa netýkala výlučne umenia , svoju činnosť 
považovali skô r za poslanie voči vlastné mu národu. Ja som 
nikdy takto nerozmýšľal. Keď čítam niečo o sebe, občas na tra
fím na výraz " ten skromný človek" . Takýto názor ma teší. 
Skromnosť nie len v správan í, ale aj v presvedčení vyplýva 

;:, · · .-x· 
~· ·,·· ·' 

z názoru , kto rý bol pomerne jasne formulovaný v mojo m pre
jave p ri prlleži tosti udelenia čestného doktorátu Jagicllonskej 
univerzity. Bol uverej nený v časopise T ygod nik Powszcchny. 
Jednou vetou by sme snáď mohli povedať , že umelcova veľkosť 
nie je je ho vlastná zásluha, ale je to dar, ktorý obdržal. Vlast
ne dary, p retože ne mám na mysli len talent , ale aj povahové 
vlastnosti , priaznivé pre jeho rozvoj . Do mnievam sa, že ne
dostatok sk ro mnosti je v každom prípade jednoducho smieš· 
ny. Ani zďaleka si nemyslím , že som prorok, ani to nepovažu
jem za svoj u povinnosť . Nemám ani ctižiadosť , ani presvedče
nie, ani skúsenosti , ktoré by mi mohli vnuknúť takú to myšlien
ku. Príroda ma vybavila niečím , čo vyžaduje úsilie. stal som sa 
takpovediac správcom zv,c reného majetku a túto funkciu mu
sím čestne vykonávať . Ako ju vykonávať - o tom som raz písal 
v eseji Skladatcl' a poslucháč. Jej hlavná myšlienka je, že kaž
dý sk ladateľ má písať to. čo by sám chcel počut', len vtedy je 
čest ný. Ak by chcel získať niečiu priazeň alebo niekomu vyho
vieť, zradil by sám scbá . ~ t a l by sa falošným hráčom . To nic je 
egoistické alebo cgoccntrické stanovisko, pretože sk ladateľ 
môže predpokladať podobnosť s urč i t ým počtom ľudf. ktorí 
tiež niečo nájdu v jeho diele . 

Sme v situácii, kedy vel'mi potrebujeme morálne autority 
a umelec je povolaný takúto úlohu plnil' - bez ohľadu na to, či 
sa mu to páči alebo nic. To sa týka aj Vás, ak vezmeme do úva
hy Va~e významné postavenie. 

- Máte na mysli čiste umelecké postavenie? 
Zásluhou Vášho umeleckého postavenia ste nevyhnutne 

v úlohe vzoru, aj v oblasti ... 
- Prepáčte . že Vás prcrušujem. To nic je len o tázka ume

lecké ho postaven ia. Je všeobecne známe, že správanie mno
hých umelcov v minulosti by bolo možné poriadne skri t izovať, 
napriek to mu . že boli nesmierne vážení a známi ako veľk í 
umelci, nie ako l'ud ia. Vďaka nadaniu , ktoré som dostal od 
prírody, sa ocitám v stredobode pozornosti iných a táto sku
točnosť zaväzuje . No nemám s tým žiadne ťažkost i, lebo sací
tim pohodlne v situácii. kedy sa jednoducho slušne chovám. 
Cítim sa pri tom príjemne. 

Ľudia, pre ktorých ste autoritou, potrebujú často väčšmi re
cept na život , než na vynikajúce dielo. No skladateľ im predloži 
symfóniu alebo koncert a vlastne nič iné urobiť nemôže, ak chce 
ostal' umelcom . Ak prekročí hra nice svojho postavenia, stane 
sa, vo väčšej alebo menšej miere, moralistom alebo politikom. 
-Áno. 
To je dilema, ktorej, predpokladám, aj Vy musíte čelit'. 
- Každý, kto sa ocitne v centre pozornosti verejnosti , musí 

če liť takejto dileme. 
C ítite potrebu prekročil' hranice svojho postavenia hudobní

ka a obrátif sa k ľuďom, ktorí čakajú od Vás životný vzor? 
- Viete, všetci žijeme za takých okolností , že človek sa ne

môže vyhnú ť otázke, ako sa má správať. Ale keďže nie som 
ko mpetentný dávať ľuďom žiadne recepty na život , nemôžem 
na tú to otázku vôbec odpovedať. Je mi viac-menej j asné , ako 
sa treba chovať v d nešnom svete, v situáciách , ktoré vznikajú 
takmer de nne- a ak má niekto z môjho správania nejaký úži
tok , veľmi ma to teší , je to p re mňa česť . A le ne myslím, že by 
som mohol robiť viac, než sa správne chovať; v tejto oblasti sa 
necítim byť povolaný na nejakú zvláštn u úlohu. 

Z hováral sa: GRZ EGORZ M IHALSKI 
Prevzaté z Polish Music 
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Dobový pohľad na Viedeň - pôsobisko J. Vaňhala v rokoch 1761-1813. 

JAN V AŇliAL (1739 -1813) 
K 250. výročiu narodenia skladateľa 
STANISLAV V. KLÍMA 

V ýznamnou postavou če~kých hudobných dej ín bol hu
dobník mnohostranných záujmov, klavirista, o rganis

ta , hráč na sláčikových nástrojoch, flautista , pedagóg a sklada
teľ Jan (Kftitel) Ignác Yar1hal. Narodil sa 12. mája 1739 v Ne
chaniciach v kráfovohradcckom okrese . 

lluclobnä literatúra ho uvádza zväčša ako Jan Krtitcl Vaň
hal. napriek tomu . že prostreclné meno sám takmer nepouží
val. rovnako ako meno lgndc. kto ré obdržal pri krste. Meno 
Jan ~a prcklaclalo do n emčin y. francúzšt iny a ta liančiny (Jo
hann. Jean. Giovanni) . r ric<:vi\kO \<l rôzne upravovalo. pri 
~pôsobovalo nemecl-cj t ran\~ripcii. 1-omolilo. napríklad Van
hal. Vanhall. Wanhal. \\'anhall : 1 t\·chto verzií sa skladateľ 
pri klo nil k varianlll. ')'~~ tlllli<.:L'Illll ~a naj(·a,tej\ie nn vicdcn
~kých t lačiach jeho ~kladich - Juhann Wanlwl. Au tori ~ t ar~kh 
životopisných č lánkov uvádzali. 2c Vaňhal pochádzal z 1-Iolan
dska , že bol synom ~edl iaka. ktorý rrivandrova l clo Čiech 
z Nizozcmska a volal sa pôvodne van Hall. Toto však nic je 
dokázané; zistilo sa . naopak. že hudobníkov starý otec pôsobil 
v Nechaniciach ako kolár. 

Základy všeobecného vzdelania získal Jan v miestnej far
~kej škole. neskôr ;a vzdeläval v nemčine a ďalších predme
toch v dnešnom Hornom Maršove v trutnovskom okrese. Ro
dičia si že lali . aby sa stal vrchnostenským úradníkom sadov
ského pan~t va grófov Schaffgotschovcov alebo učiteľom a re
gcnschorim a pre tieto povolania bola dobrá zn alosť nemči n y 
potrebná. U maršovského rechtora a rcgenschoriho Jana Jif· í
ho Kozáka získal Jan nielen slušné znalosti nemčin y , ale zdo
konalil sa i v speve, hre na husliach a možno i na klavíri a ne
raz účin koval na kostolnom chórc. Po návrate do rodiska vy
pomáhal v otcovskom hospodärstvc i na škole u kanto ra Anto
nína Erbana. Ten sa mu zavďačoval tým. že ďalej prehlboval 
jeho hudobné znalosti . najm~i v speve. hre na husliach. učil ho 
hre na ďalš ích sl áčikových mí~trojoch . na claviccmbale. orgn
ne a za~viicova l ho do z{tkladov komponovania . 

Vo veku 19 rokov ;a stal Varihal uči t ebk ým pomocníkom 
vo farskej škole v Opačne. o rok neskôr. v januári 1759. rech
torom školy a rcgen~chm im kostola sv. Juraja v Hnčvčevsi 
v královohradeckom okrese. Na oboch mic;tach sa venoval 
ďa lšiemu št údiu hudby i jej prcdv<ídzaniu v miestnych kosto
loch s takým zäpalom i ú;pcchom, že na seba upozornil hudby
milovnú majiteľku východočeských panstiev grófku Schaffgot
schovú. Tá mu údaj ne zabezpeči l a cc tu do Viedne n tamojší 
pobyt za (rčclom ďalšie ho zdokonale nia v hudbe a možno ho 
ako výkonného umelca. hudobníka a skl adateľa doporučila do 
pozornosti šľach tick ých priatcl'ov. 

Vo Viedni, kam prišiel asi v le te alebo na jese ri ro ku 1761, 
sa Vaňhal spočiatku živil ako klavirista. huslista, h ráč na viole 
ďamour, ne kôr ako učite ľ spevu, husľovej a klnvírnej hry. 
Napriek tomu , že slovníky uvádzajú mená nie,koľk ých vieden
ských hudobníkov ako dovŕšitcfov Yai\halovho hudobného 
vzdelania , nepodarilo sa mieru ich zásluh spoľahlivo urči ť. Me
dzi nimi sa uvádza rakúsky huslista, kapelník a sk lada teľ , spo
lutvorca viedenského singspic lu Karl Ditters (neskôr povýšený 
clo šľachtického stavu s predikátom von Dittersdorf) , kto rý vo 
svojej autobiografii poznamenal. že Vaňhal bol jeho ,.odcho
vancom··. Vzdelanie Va rihal pravdepodobne ukonči l vlastným 
štt'rdiom teoretických diel a partitúr viedenských majstrov. 

Yo Viedni pô\ohil V;uihal vy\e pol s toročia. lViičša ako ne
závisl\• hudobník . (·o ' d ruhej rotovici lR. storočia bolo výni
mot n0. Slu'-nc p1 11111~ 11111 umni nili. aby sa za nieko ľko rokov 
vyl-t'rpil; poddan\t\ a . l'uda1 riu \<l mu I Í\kat r rí\tliJ1 do \ľach
tických hudobných \ alúnov a nadviazal ~ t yky ~ poprcdn)•mi 
hudobník mi . o. i. \ Josephom llayclnom . Ten sa .krátko pred
tým stal kape lníkom knidala Mikuláša Jozefa 'Este rházyho 
v Eiscnstadtc a potom v Estcrháze (kde s kapelou uvádzal 
niektoré Yar'í halovc diela . naprík lad symfónie) ; dva až tri me
siace v zime pôsobil vo Viedni. Styky s talianskymi hudobník
mi vo Viedni a zoznúmenie sa s ich tvorbou zlákalo Yari hala 
k študijnej ceste clo Talianska. Uskutočni l ju za fina nčnej pod
pory svojich priaznivcov z radov aristokracie , baróna _Ricsche
ho a grófa Erclôdyho v máji 1769. a le pobyt sa predlžil až do 
roku 1771. 

Prvý rok st rávil Vaňha l v Benátkach (zoznámi l sa tu s Chris
tophom Willibaldom Gluckom). potom navštívil Bolognu (tu 
ho predstavili cisárovi Jozefovi ll. . ktorý bol práve v Bologni 
na návšteve) , Fcrraru . Florenciu , Neapol, Rím (stýkll l sa tu 
s mosteckým rodákom Flori anom Leopoldom Gas mannom) 
a iné mestá; študoval skladby popredn ých domácich hudobní
kov a ~ám mnoho komponoval. Gassmannovi pomáhal pri roz
pi ovaní opcrn)(ch parti túr a sám pre niektoré opery kompo
noval [l ric. a texty Pie tra Mctasta~i a. na ktoré ko mponovali 

G luck, W. A . Mozart a Josef Mysliveček, napísal Vaňhal dve 
opery- Il trionfo di Cielia a Demofoonte, uvedené asi v roku 
1770 v Ríme a dnes nezvestné. V nasledujúcom roku sa vrátil 
s Gassmannom do Viedne. 

Bara n Riesch, šľachtický priaznivec, mu ponúkol výhodné 
zamestnanie, ktoré Vaňha l prijal , čoskoro však vážne ochorel 
a na niekoľko mesiacov bol vyradený z účasti na hudobnom 
dianí. Bádatelia Vaňhalovho života a tvorby označili toto 
ochorenie za nervovú nemoc, ktorú vyvolalo nadmerné pra
covné vypätie alebo nešťastná láska, nábožensky motivované 
po mätenie zmyslov. v ktorom skladateľ údajne zničil veľk ý po
čet svetských skladieb a vzápätí sa dočasne zameral výlučne na 
tvorbu cirkevných diel. Po rekonvalescenci i ho koncom le ta 
1772 navštívil anglický organista, učiteľ hud~y , skladateľ , hu
dobný historik a cestovateľ Charte Burney, ktorý o ňom vo 
svojom hudobnom cestopise, vydanom o tri roky v Londýne, 
napísal: .. Nedeľa, 12. septembra ... Potom som sa rozhodol , že 
vyhľadám Varí hala. Niektoré skladby tohto mladého skladatc
l'a, predovše tkým jeho symfónie , sa mi tak páčili , že ich radím 
k naj lepším a najdokonalejším inštrumentálnym skladbám, na 
ktoré môže byť hudobné umenie naozaj hrdé .. . Je to mladý, 
zdvorilý muž. Po francúzsky nevie , rovnako ako mnohí ne
meckí hudobníci vie však trošku po ta liansky. Povedal som 
mu. že om cudzinec a hľadám všetko. čo je v hudbe pozoru
hodné. L.e som počul niektoré jeho symfónie , a že sa mi veľmi 
páčili , že by som rád mal niektoré , či mi ich môže dať op ísať 
alebo povedať, kde si ich m_ôžcm zaobstarať. Čoskoro sme si 
dobre rozumel i a keďže som si všimol, že má clavicembalo, 
primäl som ho k tomu, aby sa posadil ku svojmu malému ná
stroju a zahral šesť sonát , ktoré práve napísal." Cestou späť do 
Anglicka navštívil Burney koncom septembra Drážďany, kde 
ho anglický vyslanec pozval na obed a na ko ncert. Do svoj ho 
dennníka si poznamenal podrobný program, o. i.: ,.Úvodom 
druhej časti koncertu zaznela obdivuhodná Yaňhalova symfó
nia, kto rú vytvoril jeho žiarivý duch v šťastných chvíľach , keď 
cit prevláda nad rozumom." 

Asi v edemdesiatych rokoch 18. storočia sa prehÍbili Yaň
halove styky so zámožným uhorským grófom Jánom Nepomu
kom Erdodym, predsedom uhorskej dvornej komory , milovní
kom hudby a divadla. Gróf pozval hudobníka na svoje panstvá 
v Uho rsku a Chorvátsku , kde sa Yaiíhal venoval ďalšej rekon
valescencii i komponovaniu , najmä cirkevnej hudby- litánií , 
motel , omší. spevov a i. Na želanie hostiteľa napísa l veľké ora
tórium Umučenie Pána pre kláštor uršulín iek v chorvátskom 
Varaždíne a predvedenie sám viedol. 

Z druhej polovice 70-tych rokov 18. stor. sa zachovalo zaují
mavé svedectvo o prenikaní Vai\halovej tvorby na Slovensko. 
23. februára 1777 sa konala v byte klavírneho virtuóza , peda
góga a skladateľa Františka Pavla Riglera Pri Laurinskej bráne 
v Prešporku hudobná akadémia, na ktorej zazneli skladby K. 
Ditte rsa z Dittersdorfu , J . A . Stčpán a. A. Zimmermanna 
a iných skladateľov . Podľa Pressburger Zeitung z 26. februára 
1777 uviedli na záver tejto akadémie "jednu z najvynikajúcej
ších symfónií pána Yaňhala, komponovanú pre mnoho nástro
jov a tak usilovne zamestnávajúcu veľký počet hudobníkov". 
Početné exempláre rôznych tlačí a opisov v archívoch a knižni
ciach dokazujú, že Vaňhalove skladby sa na Slovensku tešili 
veľkej obľube. A nielen na Slovensku : v čechách a v Rakús
ku , ba okolo roku 1800 prenikli dokonca i do Spojených štá tov 
amerických. Podľa spomínaných prešporských novín vystúpil 
v decembri 1778, či v januári 1779 v Prešporku ,.ako flautista 
na koncerte ctite l'ov hudby slávny c. kapelník Yaňhal". 

S Yaňhalovou tvorbou sa zoznámil aj W. A. Mozart, ako 
o tom svedč í jeho list otcovi, datovaný 24. októbra 1777 
v Augsburgu: "Minulú nedeľu som ... išiel o IO. hodine k pánu 
Steinovi, ... (kde) sme skúšali symfóniu pre koncert ... Uviedol 
som symfóniu a s vel'kým úspechom som zahral na husliach 
Yaiíhalov koncert B dur. " O vzájomných stykoch oboch hu
dobníkov svedč i a riadky v pamätiach írskeho tenoristu , herca 
a sk ladateľa Michaela Kellyho, ktorý v osemdesiatych rokoch 
pôsobil vo Viedni , kde m. i. vystupoval v premiérovom obsa
den í opery Figarova svadba: ,.Raz večer som išiel na koncert 
slávneho Kože tuha . .. Videl som tam skladateľa Yaňhala a ba-
róna Dittersdorfa ... a bol som pred tavený tomu geniálnemu 
mužovi - Mozartovi." Inokedy sa Kelly zúčastnil na kvarteto
vých prehrávkach v salóne anglického skladateľa Stephena 
Storacea: "Hráči boli priemerní: ani jeden na svojom nást roji 
nevynikal; trošku sa však vo veci vyzna li , čo azda pripustíte, 
ak uvediem ich mená: prvé husle- Haydn , druhé husle- ba
rón Dittersdorf, viola- Mozart , violončelo- Yaňhal. " 

K Yaríhalovým známym a priateľom patri l aj nymburský ro
dák , klavirista a hudobný pedagóg Václav Černý, v ktorého 
dome sa na prelome 18. a 19. storočia schádzali k prehrávkam 
najnovších skladieb Ludwiga van BeetJ10vena poprední vie-

Jan Vaňhal (podľa predlohy J . Adámka ryl J.A. RJedel, 1815) 

denskí hudobníci abbé Josef Jelínek, Václav Krumpholz, Jo
sef Lipavský, Beethoven, Yar1hal a ďalší. Spoločnosť hudobní
kov neskôr doplnil host i teľov syn Carl, ktorého pamätiam 
vďačíme za zmienky o Vaňhalovi , napríklad: "Už v kolíske ma 
obklopovala hudba , lebo môj otec vtedy usilovne cvičil (zvlášť 
skladby Clement iho, Mozarta, Koželuha a i.) a navštevovali 
ho mnohí krajania, ktorf sa preslávili v hudobnom svete, ako 
Yaňhal , Jelínek, Lipavský a i ... Mal som 15 rokov, keď som 
(v roku 1806) začal sám vyučovať ... V tom čase som začal štu
dovať Albrechtsbergerovu školu generálneho basu a aj starý 
Varíhal mi často povedal niečo užitočné o tomto predmete . .. " 
V tejto súvislosti možno pripomenúť mená ďalších dvoch Yaň
halových žiakov, rakúskeho skladateľa a neskôr výrobcu hu
dobných nástrojov Ignaza Pleyela a vysokornýtskeho rodáka, 
neskôr hudobného pedagóga a skl adateľa Josefa Lipavského. 

V roku 1795 navštívil Vaňhala vo Viedni český hudobný his
torik , regenschori , hudobný pedagóg, člen premonštrátskeho 
kláštora na Strahove a jeho druhý knihovník Jan Bohumír 
Dlabač. Pracova l vtedy na Všeobecnom historickom slovníku 
umelcov a podobne ako v prípade iných hudob~1íkov- J. L. 
Dusíka, V. Pichla , J . J . Rybu ll ďalších , podarilo sa mu z ískať 
cenné životopisné údaje pre slovníkové heslo o VaňhalQvi 
priamo od skladatcl'a . K obsiahlejšej, niekoľkostfpcovej stati 
pripojil stručnú zmienku o osobných stykoch z doby pobytu vo 
Viedni: "Ja sám som sa presvedčil o jeho hodnote, keď som sa 
v roku 1795 tešil vo Viedni takmer každodennému priateľské· 
mu styku s ním a spoznával ho pri tom ako veľkého hudobné
ho umelca, zanieteného kresťana , pravého vlastenca, čestného 
a vrúcneho priateľa a nežného otca trpiaceho ľudstva ... U š· 
ľachtilá viedenská hudobná ve rej nosť časom podá budúcnosti 
správu o mnohých krásnych črtách , ktoré mi nedovolila spoz
nať jeho mimoriadna skromnosť. " 

3. septembra .1 796 došlo k bitke medzi rakúskymi a francúz
skymi vojskami , ktorej priebeh inšpiroval Yaňhala k napísa· 
ni u skladby Die Schlacl1t bei Wiirzburg, s neobvykle dlhým ná· 
zvom - Bitka pri Wiirzburgu medzi kráľovskou cisárskou ar
mádou vedenou Jeho kráľovskou výsosťou , rakúskym arcivoj
vodom Karlom, cisärskym poľným maršálom a nepriatefskými 
vojskami pod velením gencrálll Jourdana. Vojenská hrdinská 
skladba pre claviccmbalo a lebo klavír , s úctou venovaná Jeho 
kráľovskej výsosti cisá rskemu poľnému maršálovi Karlovi ra
kúskemu pri príležitosti jeho slávnych narodenín nižšie uvede
nou spoločnosťou. Komponované podľa oficiálneho vieden
ského komuniké z 8. septembra 1796 p. Janom Vaňhalom. 
Viedeň , Jos. Eder Com., vydavateľstvo umeleckých a hudob
ných diel, Am Graben. l ft . 20 kr. " Povzbudený úspechom 
skladby rozhodol sa Yari hal v nasledujúcom roku zložiť k nej 
,.hudobný náprotivok", ktorému dal nemenej dlhý titul- uve
diem však iba stručné znenie: "Ohrozenie cis. krá ľ . hlavného 
sídelného mesta Viedne francúzskymi vojskami pod velením 
generála Buonaparteho a oslobodenie , po podivuhodnej ra
kúskej výzve do zbraní 4. apríla 1797 ... " atď . O rok neskôr 
oslávi l Yaňhal britské víťazstvo nad Francúzmi v Námornej 
bitke pri Trafalgare a Nelsonov skon . V tejto súvislosti možno 
pripomenúť ešte charakteristickú klavírnu sonátu Oslava mie
ru, vydanú v roku 180 .1 . 

Z obdobia po prelome storočí sa o Yaňhalovi už nezachova
la veľa správ. Nezúčastňoval sa na verejných vystúpeniach. 
s hudobníkmi sa vel' mi ncstýkal, pravdepodobne k ôli častej
ším onemocneniam a menšej pohyblivosti. Zomrcl 20. augusta 
18 13 vo Viedni vo veku 74 rokov na záškrt ; je pochovaný na 
cintoríne St. Marx. 

Tvorivý odkaz Jana Var1hala činí okolo tisíc sklad.eb, z toho 
asi 150 orchestrá lnych , najmä symfónií a koncertov, okolo 
400 komorn ých die l, predovšetkým kvartet, trií a duet, okolo 
100 skladieb pre klavír (capricií, divertiment , fantázií , pocho
dov, prelúdií , programových skladieb, rand , sonát, sonatín, 
tancov, variácií) a pre organ , dve opery, piesne, vyše 200 chrá· 
mových skladieb a tri pedagogické diela. Ich časť vyšla tlačou 
v celej Európe, najmä vo Viedni a v Lipsku. 

Yllňhal dôverne poznal tvorbu svoj ich predchodcov 
a vrstovníkov a rad jeho diel sa vyznačuje prfbuznosťou s tvor
bou Haydna , Dittersa, Mozarta, Beethovena a iných skladate· 
rov. Mnohé možno charakterizovať ako kompromis medzi vie
denským , talianskym a českým hudobným myslením . Vyzna
čujú sa predovšetkým prvkami klasicizmu i prvými nesmelýrni 
črtami romantizmu. V rade našich hudobníkov. pôsobiacich 
mimo svojej vlasti , bol Varí hal jedným z prvých, ktorí čerpali 
z českej ľudovej piesne . Početné vybrané die la vyšli u nás v no
vých vydaniach a nahrali sa na gramofónové platne. Dokumen
tujú kvalitu skladateľovej tvorby a prispievajú k tomu, ~c meno, 
životné osudy a hudobný odkaz Jana Yaňhala neupadnú do za
budnutia. 


