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Neodmyslitel'nou súčasťou prebiehajúceho procesu v našej spoločnosti je aktivita umeleckého frontu, jednej z vedúcich síl formujúcich sa o~ianskych iniciatív. Strajkujúci umelci sa stali 
svedomím národa, apolegétmi myšlienok spravodlivosti, dobra, krásy, boja proti násiliu vo všetkých formách a odtieňoch. Svoje presvedčenie propagovali na mUingoch pravidelne organizova
ných na materských scénach, ale i improvizovaných aktívoch pracujúcich. Na snímke vľavo národný umelec Peter Dvorský ako účastník masovej demonštrácie na námestí SNP v Bratislave, 
druhý záber zachytáva 1-áver mítingu v opere SND (v popredí zl'ava: M. Kňažko, P. Dvorský, t. Rybárska aJ. Galia). Snímky: P. Brenkus 

U01elec 01usí byť slobodný 
Dnes mnohé veci a pojm~ očist'u

jeme od laládJ.ajúcich nánosm·, ab~ 
\)"Stúpili v· čistej, plnmj·1namm·cj 
hodnote. Viera, láska, ohľadupl

nosf, \lasf, národ. Národnj ume
lec... S jednjm 1 nich - Petrom 
Dmrskjm - sme sa mohli stretnú!" 
nielen v duchu, prostrcdníctw,m jl'
ho \erejného lJ·.mania, ale jeho h'ár 
sme videli ~•j na televún~·ch obra7.ov
kách, na mítingoch ,. opere Slm·en
ského národného dhadla či na bra
tislavskom námestí Slmenského ná
rodného pm·stania, donedeli sme sa 
o jeho finančnej podpore študent
skému hnutiu. Toľko k pn-ej časti 
jeho titulu - národnj ... Peter llmr
skj \šak popri tom \Šctkom 1.ostáva 
hlaml' umelcom, ab) mohol ďalej 
napÍňaf 7.m)sel smjho zh·ota. Našiel 
ho v ro1dávaní krás)·, umenia, v kaž
dodennej h'rdej práci ... A v tomto 
duchu sa niesol i náš ro1.hovor. 

Máte za sebou intenzívnu 1 7-ročnú karié
ru. Zvyknete sa na ceste dopredu zastaviť, 
poobhliadnuť či bilancovať, alebo žijete hlav
ne pre zajtrajšok'~ 

dcnicm ~a ~trmhlav vpred v takom 
zmysle . že mu'>Ím niekam do~pici. ic '>a mu
~ím dostat' do určitého cida. Vývoj spevác
kej karié ry hy mal hy i plynulý. hczproblcma
tický a .. ncnahá11aný". L.ial'bohu. ten pro
gram sa ncd{i postaviť tak jednoznačne. Je 
~trašnc vcl'a pont1k a prílditO\tÍ. ktoré ma 
ako '>PC\l{lka plne vyiaiia a 1<1plnia mi kalcn
thír. Samoncjmc. že '>patnc 'a vmt:iam do 
tých začiatkm . k)•m ~om nehol iiadan). tal.. 
popul<írny. mút 7ivot vtedy plynul pml-.tatnc 
pomal~ic. Boli to ;ačiatky. kedy 'on1 ~picva l 

v Bratislave, najprv malé úlohy. postupne 
30m sa púšiat do väčších ... Mnohé z týchto 
úloh by som chcel interpre tovať i naďalej . ne
chcem sa uhnať do repertoáru. ktorý je 
vrcholom pre vyzretých tenori st ov, tak ďale
ko ešte nic som. Tieto úlohy majú u rči té 

technické úskalia. hlas musí byť o niečo pev
nejš í. Ja si nctvorím repertoár s vopred da
ným cieľom . že musím odspicvai tie a tie úlo
hy. Vyberám si úlohy. ktoré mi charak terom 
a akousi náladou sedia. ktoré mi. domnie
vam sa. prislúchajú. 

V dávnejších rozhovoroch ste za svoju naj 
milšiu rolu označol•ali Gounodovho Fausta .. . 

Úprimne povediac. Fausta už nespievam 
vóbec. pretože prflcžitosi na to - ako doma. 
tak i na zahran ičn ých javiskách - sa mi nevy
skytl a. Raz som túto ponuku dostal pre vie
denskú Státnu operu a vtedy som ju z termí
nového dôvodu nepri jal. čo si dnes do určitej 
miery aj vytýkam. Myslím si ale. že by sa n ič 
nestalo, keby som sa k nej vrätil ešte i dnes. 
Som presvedčen ý. že by som ju rád spieval 
ako pri mojich začiatkoch. pochopitef' nc. 
v inom prevedení . musel by som ma i dosta· 
tok času na zrevidovanie tohto partu . 

V ktorých operách sa v súčasnosti cítite 
najlepšie? 

- Je to Maškarný bál. Manon Lcscaut. 
I ked Pucciniho opery majú wojc úskalia . 
zvlidzajú do dramatických efektov. napriek 
tomu však musím povedať. že tento skladateľ 
je môjmu \ rdcu najbližš í. Dlhé roky spievam 
rád Bohému - momentálne by som teda vy
zdvihol jedn u Verdiho a dve Pucciniho ope
ry. 

Na aké d'a lšic postavy si - ako sa vraví 
- hrí1site zuby v najbližšom období? 

ajbli2~ic by som mat spievai Radamcsa 
v Aide. Je to po~tava. nad ktorou rozmýšľam 
ul dlh~ie. po~tava i z môjho nadchádzajílcc
ho akéhosi vcrdiov~k é ho obdobia. Po Rada
rm:~ovi bude nasledovať Manrico z Trubadúra 

a napokon Don Carlos. aprick tomu. že 
fandím Puccinimu. musím povedať. že Ver
diho hudba je priezračncjšia. po speváckej 
stránke n á ročnej š ia, vyžaduje si väčšiu spc
v{tcku koncen trovanosť. Verdi je sk ladatcL 
ktorý dáva ~a ncu prezentovať '" spevá kovi 
v tom najlepšom svetle - to znamemí. že 
v perfektnom zdravotnom stave sa dajú pri 
ňom robiť zázraky. 

Sú aj v živote hviezdy vášho formátu oka
mihy, výnimočné chvíle, ktoré sa trvalo zapí
šu do osobnej kroniky a pri spomenutom 
eventuálnom poohliadnut í tvoria oporné bo
dy? 

- Stáva sa. že pri mojich cestách sa stret
nem s f'ucľmi, ktorí sú mi určitými vzormi. sú 
to vef'ké hlasy, ako napríklad Boris Christov, 
Giuseppe di Stcfano a ďalší. Aj pre mňa je 
vcf'kým zážitkom dostať sa do qyk u s takými
to ľuďmi. rozprávať a podeliť sa s nimi o urči
té záži tky. sk ú cnosti ... Óalšie dôležité mo
menty súvisia s narodením mojich dvoch 
dcér. V obidvoch prípadoch sa spočia t k u 

zdalo. že budem v tom čase doma. a le napo
kon to dopadlo úplne ináč. Prvýkrát som bol 
v Iráne a pri narodení mladšej dcérk y som 
v Londýne premiérova! " Mirclou Frcni Bo
hému. Spomienok by bolo sa mozre jme via
cej. ale pre 1111)a je vlastne z;ížitkom každé 
dohré predstavenie. Keď som študoval v Mi
láne.:, navštívil nás Luciano Pavarotti a 11<1 
konci nášho \poločného stre tnutia ná\ v~· 
Lval. aby sme mu za<,picvali. Vzmklo 1 toho 
poLvanic na jeho kont:crt do ~lodc ll\ . kde 
sme mali po prv~'kr;í t mo/no'i -,picvat " I u
cianom Pavarottim. Vcl'ký z;í/1tok \O lli mal 
aj vo Verdiho divadle v Bu\ettc. kde som 
spieval pricrct Rigolettom <1 po prvýknít 
opakoval na javi~ku úriu (Ll donna i: mobi
le). Za sviatol.. povah1Jl'l11 aj rh' de . ked) bo
la occ.:ncn;í moja pníca. Pritndm ' a v\ak. ic 
be2ne na tieto vcd ncmy-.lím. teho na to jed
noducho ncm:ím ča~. Mimoriadnym záíit· 

kom hol môj vicdcn~ký debut či debut v mi· 
Iánskej Scale, kde som zaskoči l t.a Pavarotti· 
ho. dá sa povedať. že v poslednej minúte. 
Uskutočn ilo sa to l J. apríla na Vcl'ký piatok 
a od tohto d1'a prichádzajú pozvania zo Scaly 
prakticky každý rok. Samozrejme. nic vždy 
to vyjde tak, ako si to predstavujú oni alebo 
ja. pretože momentálne môj najviič<í pro
blém je problém časový. Požiadaviek je.: príliš 
veľa. nestačím ich všetky rcalizovvai a nieke
dy vzniká dojem. 7e toho spieva m m' príl iš . 
Práve včera som si robil kontrolu budúcich 
troch rokov a s potešením som ti\lil. le bu
dem ~picvať v každej ~czónc .. iba" maximál
ne 45-50 prcd~tavcní. Oproti predoslým ro
kom. kedy to bolo 60 až 70. je to vcl'ká úl'a
va. v neposlednom rade aj pre moju rodinu: 
manželka raz spoč ítal a v jednom kalendár
nom roku dni. kedy ~om bol doma. Vyšlo jej 
čís lo piit'dcsiattri ... 

V umeleckom živote nie je každý deň sviat
kom, ani nie bežným dňom . Prichád1.ajú aj 
dni nevydarené, prehry ... 

- U rčite. Sme vy~tavcn í odbornej kritike, 
kritike publika. pretože naša pr;íca hczpro
~trcdnc komunikuje. Je samoacjmé. 2c aj tu 
"'' vyskytnú momenty. keď to nic je stoper
centné. ked' divák-poslucháč očakáva ovcl'a 
viac. Ja tid ncpatrfm med ti tých umelcov . 
ktorí sú vždy an každých okolností dispono
van í ... 

Myslíte. že takýto speváci \Úbec existujú? 
- Sú ta l..c Láaaky. ktoré obdivujem: na

príklad pat rí -.cm Al fredo Kraus. M1rclla f'rc 
ni či Birgit Nit,on. 1-. torí m:ílokcdy ;lyhali. 
Na druhej ~trane f·ranco C'orclli bol tenor 
č. l , mal hl a~ mimoriadnyt:h 1-.valít, :Ile \tato 
\ il. í c 10 wojho uv;i;ku JO <ti ·~O pred\taYCnl 
' lctropolltncJ opere od'p'c' il' \Ct<inc dc
\ai a O\tatné odricl..ol. Obdi\liJCill t\ ch 'PC· 
v;íkov. !..ton '" dok<iiu udriat 'talc \ dobrej 
1-.ondíe~i Sa nHl/ l Cf111 C. člo,·ck .,, podch\ íl ou 

Pokračovanie na J. '>IL 



Verejnosť proti násiliu - p~koj l'ud' om dob_rej vôle 
Bol som požiada

ný o príspevok do 
vianočného čísla 

Hudobného života 
na tému, ktorú po
važujem za výsostne 
politickú - o revo
lučnom pohybe na
šich čias, o hnutí 
proti násiliu. Nlijprv 
som si myslel, i e 
o revolučnom kvase, 
kde na prvom mies

te stojí zápas o demokraciu, konkrétne for-' 
my boja o spravodlivé požiadavky študentov 
a väčšiny občanov, demonštrácie i štraijky, 
borba o každý centimeter priestoru vo všet
kých dosiaľ riadiacich štruktúrach od Fede
rálneho zhromaždenia po miestne orgány, 
o mimoriadne ljazdy umelcov, kryštallzácie 
názorov na nový model umeleckých zväzov 
alebo združení, ie o tom všetkom je ťažko 
zamyslieť sa pokojným vianočným spôso
bom. Je to však nielen možné, ba potrebné! 

Každá revolúcia je zlomom medzi starým 
a novým, ale lij stretom mnohých protichod
ných názorov na staré a nové. Naša revolú
cia, ktorá sa nazvala Nežnou, je skvelá svo
jou mladosťou, kultúrou, disciplínou, du
chaplnosťou vo vyslovených heslách a afo
rizmoch a nesmiernou pokojnosťou na de
monštráciách. Blahorečím tomu, kto ''YJllYs
lel názov hnutia - Verejnosť proti násiliu. 

Všetky revolúcie mlijú svoje fázy. V prvej 
etape stojí na čele niekoľko statočných, zda-

Ústredný výbor Slovenskej hudobnej spoloč
nosti zo svojho zasadnutia dňa 7. decembra 
1989 vydáva toto prehlásenie: 
"Stotožňujeme sa so stanoviskom Predsed
níctva a ÚV Zväzu slovenských skladateľov 
a koncertných umeh,;ov zo dňa 30. ll. 1989 
k súčasnému celoslovenskému dianiu. Toto 
stanovisko ::.nctmov~·~·&l.l••ľnm 

hn.rtntonÁ spo
všetky aktivity, 

ktoré prospejú hudobnosti slo
venského národa, pričom si nebude nároko
vať monopolné právo tieto iniciatívy združo
vať. 

Slovenská hudobná spoločnost' sa bude lij 
naďalej usilovať o svoje úplné organizačné 
a ekonomické osamostatnenie." 
V Bratislave, dňa 7. decembra 1989 

Bratislal·a 6. 12. 1989 
My, Akčný ' 'Ýbor Zväzu slovenských skla
datel'ov a koncertných umelcov, po prvý 
raz .zvolen)• demokratickou cestou, pred
kladáme nasledmné vyhlásenie: 
l. V plnom rozsahu sa stotožňujeme 

s požiadavkami Občianskeho fóra, Ve
rejnosti proti násiliu a Vyhláseniami 
slovenských vysok~kolskýeh ~tuden· 
tov. 

2. Žiadame urýchlené uskutočnenie vše
obecných demokratických volieb. 

3. Žiadame utvorenie takej Federálnej 
vlády ČSSR a Vlády SSR, ktoré sú 
v súlade s rozložením politických síl. 

4. Žiadame odchod detkýeh politických 
zdiskreditovaných predstaviteľov z ve
rejného života. 

5. Žiadame okamžitú rehabilitáciu všet
kých tých, ktorí boli z politických d&
vodov ľudsky, občiansky i profesionál
ne postihnutí. 

Beneš Jurlij Michalica Peter 
Bokcs Vladimír Michalko Ján 
Briestenský Ladislav Mikuláš Peter 
Demo Ondrej ....... · ·· Podhoranský Jozef 
Elsehek Oskár i ... . Rajterová Alžbeta 
Hudec Ada m j.Í 1 '-1, Režucha Bystrík 
Chalupka Ľubomír Sokol han 
Lapšanský Marián Zelenay Pavol 
Lengová J ana Zeljenka Ilja 
Martináková Zuzana Zimmer Richard 

jú sa byť osamotení proti presile moci. Ich 
ideály sú čisté, etické a pretože sú vyslovené 
jasnou a pôsobivou rečou, pritiahnu vzápätí 
množstvo rovnako zmýšľlijúcich, no menej 
statočných, tých, čo sa dte ce~om nezbavili 
strachu. To je druhá fáza, krásna svojou čis
totou a strhujúca ďalších ako lavína. Zdá sa, 
ie revolúcia víťazí, ale treba vydriat', byť Jed· 
notní a rozvlniť celý národný oceán. Silnie 
istota i záruky. To je tretia fáza. Tu prichá
dzlijú prvé nebezpečenstvá, ohrozujúce zá-

kladnú čistú myšlienku. V každej spoločnos
ti vo všetkých historických obdobiach žije 
čast' l'udí, ktorých viac zaujíma osobné bla
ho, prospech, možnost' vyniknúť a nič pri
tom neriskovať. Vyčkávlijú svoj čas! To je 
štvrtá fáza, kritická z etického hľadiska. 

, Prospechári sa čím hlasnejšie prihlasujú 
-k revolúcU, aby na seba upozornili. Preto bý
vlijú "nlijradikálnejší", chovlijú sa ako ne-

STANOVISKO REDAKCIE 
K POLEMIKE 

Pred uverejnen fm článku dr. Teodora Liptáka 
k 200. výročiu divadla v Košiciach v nm'om čaľopi.· 
se, obdrt ali sme od autora toto preillásenie: .. Uvede
ný materiál som spracoval na základe archívnych 
výskumov. takt e mno/té [aktá ešte zmiaf neho/i pli· 
blikované. Celý článok vzniko/na základe .ľir.5ie po
nímanej Jttídie o l111dobnýclt dejinách Ko.ťíc, ktoré 
P.ripravujem pre trojzväzkové Dejiny mesta Košfc. ·· 
Redakcia nemá morálne právo spochybtlol'ať a kon
trolovať kat dého aurora, preto if• v zmy~-!e autorské
ho zákona je kat dý autor plne zodpo vedn>' za svoje
dielo. Konkrétnejšie dolotenou expertízou dr. 
J. Lengovej, dr. M. Potemm. ako aj po komultá
cii s redakčnou radou bolo preukázané. ! e článok 
dr. T. Liptáka je kompilát. Otázka pom.ľenia @/Or
ského zákona je úlohou súdne/to k onania. K tejto 
zálelitosri nám zaslalo .~voje sranovisko aj vedenie 
Krajskej pobočky ZSS K U v Ko.ľiciaclt . kroré odsu
dzuje tento a kat dý podobný neetický pos111p vo ve
deckej práci. S rým ro sranoviskom sa plne storo M u· 
jeme. 

kompromisní, ukazujú prstom okolo seba 
na vinníkov a i iadlijú postihy, zat!Vujúc 
však svoju spoluvinu. V tejto fáze revolúcie 
vznik~Vú nechutné "súťaženia": kto prvý 
podpí~al tú či onú výzvu, kto koľkokrát pod-

písal a kol'ko bodov, kto koho podporoval 
a ako! Iná forma upozorňovania na seba je 
zverejňovanie svojich utrpení a zveličovanie 
ich, hľadanie vinníkov a výzvy súdiť Ich - no 
nie vinníkov hlavných, na ktorých si dte ne
trúflijú (zásada poon·orených dverí alebo 
núdzového východu), ale vinných spomedzi 
kolegov, spolupracovníkov alebo susedov. 

Ak moje zamyslenie má byť predvianočné, 
chcem pripomenúť, že súdiť celkom spravod· 
livo môže iba Boh, čo vidí do duše činov 
i úmyslov. Každá revolúcia doposlal' platila 
ťažkú daň za uskutočnenie svojich ideálov 
práve od svojej štvrtej etapy. Francúzska vy
myslela gilotínu - nástroj na riešenie osob
ných sporov a nenávistí definitívnym spôso-
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bom. Sovietska si vyklčovala cestu cez svoju 
intelektuálnu elitu a kultúrnu históriu, 
z kostolov vytvorila sklady, sýpky a neskôr IQ 
umelé klziská. Na Slovensku mal po roku 
1945 každý "svojho žida", ktorého vrlij skrý· 
val za vojny, mnohí podporovali partizánov 
(zdalo sa, že všetci). V 68. roku nlijodváinej
šie reformy žiadali tí, čo onedlho boli "blbo
ko a úprimne" poučení o "krízovom" vývoji. 
Postihnutí (a bolo ich do pol milióna) ne
chceli byť poučení! Na našom malom Slo
vensku sl napokon každý, kto chcel, našiel 
svojho žida, partizána alebo kamoša "hore". 
Po 48. roku, ked' som bol ešte gymnazista, 
hovorieval ml otec, presvedčením predvoj
nový komunista: Pribudlo nám veľa redkvi
čiek - vnútri bielych, zvonka červených. 

Vážení kolegovia, občania. Prežili sme 
ťažkých 40 rokov neslobody, keď všetci žUl 
ako mohli. Iba niekoľkí dokázali ostať sami 
sebou nielen vo svojom vnútri, ale i v preja
voch. Tým nech patrí naijvyššia úcta a dôve
ra. Ale buďme tolerantní k tým, čo z čistého 
pudu sebazáchovy (seba a nlijmä svojich ro
dín) sa báli prejaviť, ba boli l ~malými spo
luvinníkmi". A ani nezáviďme tým, čo sa 
mali "lepšie". Boh ich trestá cez ich svedo
mie. A tí, čo svedomie nemlijú, nech sú súde
ní justíciou -ale nestrannou, nepodplatltef· 
nou a objektívnou. Bojujme o ňu zo všet· 
kých síl, aby sa Československo s.talo oz~Q 
právnym štátom. 
Buďme skutočne Verejnosť proti násiliu! 

7. decembra 1989 
ILJA ZELJENKA 

-
. 

l ll 

\ l \ 

~ 

-

-- -= ',{ 'i j ? l -2>- :t _ , l, 

SYedectl'á .. a dokumenty 
"Ja skutočne neviem, čo si mám myslieť o tom, keď sa mi vytýka, ie na 21. august 1968 

reagujem citovo. Myslím si totiž, i e nie som v našom národe sám, ktq na túto "bratskú" 
pomoc piatich štátov Varšavskej zmluvy podnes reaguje len - a zase len citovo. Kážu mi 
zm.ieriť sa s toulo realitou, ktorú si v hlave neviem usporiadať Ináč Iba ako realitu krivdy 
a násilia. Ba ide sa i ďalej. Žiada sa na mne lij priateľstvo s tými spojencami, ktorí zabud
li na to, že Československá socialistická republika je každému bratom a spojencom. 
A tieto veci teda nedám v svojej hlave dokopy. Radí sa mi, aby som sa do toho nemiešal, 
ie to je úloha politikov. Mám dak ten dojem, že politik, ktorému je zverená úloha dbat' 
o samostatnosť a suverenitu nášho štátu nlijmä v kľúčovej pozícii spoločenstva socialis
tických štátov, musí počítať s názormi ľudí, ktorí realitu vidia ako realitu a nechápu ju 
ako na hlavu postavenú skutočnosť. 

Je veľmi dôležité, aby v našom štáte boli úprimne zmýšľlijúei ľudia, ktorí svoje názory 
nebudú mať strach vysloviť. Neviem, aký osoh by mala z toho strana a vláda, keby národ 
vyslovoval svoje názory a zmýšl'anie neúprimne eítenými frázami. 

Vyslovujem azda želanie nás všetkých, ak hovorím, i e dôverujeme pokrokovej zložke 
našej strany a vlády, no rovnako by nám mala dôverovať lij ona, i keď vyslovujeme názory, 
aké by sme hádam vyslovovať nemali. Nemôžem dak mlčať, aby mi zlijtra nebola polo
žená otázka: "Otec, dedo, prečo si vtedy mlčal?" Národný umelec Alexander Moyzes 

Hudobný život č. 3/1969 
Môj otec, národný umelec prof. Alexander Moyzes - Dedenko - ako ho volali všetci, 

ktorí· ho poznaU, venoval svoju 8. symfóniu 21. augustu 1968. Toto dielo nielen i e nebolo 
nikdy predvedené, ale samotný fakt jeho dedikácie spôsobil môjmu otcovi dlhotrvlijúcu 
a eitel'nú diskrimináciu v jeho verejnej a umeleckej činnosti. 

Opatrovala som partitúru tejto skladby v hlbokom presvedčení, ie ak nie ja, tak moji 
synovia ju uehovlijú preto, aby raz zaznela. 
~m presvedčená, že keby môj otec dnes ešte žil, venoval by jej prvé predvedenie tým, 

klórí sa tak veľmi zaslúžili o to, že táto možnost' vôbec nastala: š tudentom , ktorým za
svätil ojedinelých 50 rokov svojho pedagogického pôsobenia a ktorých mal tak úprimne 
rád. · 

Iste by bol pyšný, že práve Vysoká škola múzických umení, ktorej bol v rokoch 1965 -
1969 rektorom, sa stala sídlom Koordinačného výboru slovenských vysokých škôl, ktorý 
v spolupráci s celým kultúrnym frontom inicioval celospoločenské hnutie, ktoré pohlo 
zaseknutým a zhrdzaveným kolesom našich súčasných dejín. 
Robím tak v jeho mene.~ 
Bratislava, 28. ll. 1989 -~ _ _ . MUDr. Alexandra Jurkovičová, rod. Moyzesová 
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UIDelec Inusí by€ slobodný 

P. Dvorský na besede s i!lenml Klubu Petra 
Dvorského l' BratlslaYe-DúbraYke 

Snímka archíl' HŽ 

Dokončen ie z l. str. 
uvedomuje, že už začín a starnúť, že si musí 
dávať väčší pozor ako predtým. Spievam na
plno sedemnásť rokov a to určite nie je za
nedbateľná doba , veď len Bohém bolo do
dnes 280... Človek musí byť sebakri tický 
a priznať si aj určité chybičky a snažiť sa ich 
preklenúť. Lebo keď veľmi \:hee a zapne všet-
ky sily, všel ičo urobí, aby dokázal, že je mož
né udržať si zdravie a kondíciu. 

Zaradili ste sa medzi spevákov, ktori sú už 
niekol'ko rokov v kurze. Priznám sa - a tým 
sa vrátim k jednej z predošlých vašich odpo
vedí-, že patrím medzi tých, ktori krútia hla
vou nad počtom vašich vystúpení: vyvolávajú 
vo mne predstavu "samospaľovania", seba· 
zničenia . .. 

- Mal som sezóny, kedy som spieval maxi
málne tri predstavenia v týždni , a le v najbliž
šom mojom ka lendári , teda nasledujúce tri 
roky, neexistu je týždeň , kde by som mal viac 
ako dve predstavenia . Od začiatku do konca 
sezóny - ako som uz spomenul, mi vychádza 
maximálne 45-50 predstavení, čo je v rámci 
tohto obdobia únosné. Prija l by som samo
zrejme aj o polovicu menej , ale to je strašne 
problematické. J e určitá ponuka na predsta
venie, vyberú prvotriedne obsadenie a po
núknu mi - povedzme na obdobie jedného 
mesiaca - prípravu a 5-6 predstavení. Môže 
sa stať , že nechcem skúšať dva alebo tri týž
dne , ale iba týždeň , lebo tú postavu som robil 
už x-krát a spievať by som chce l iba tri pred
stavenia. Niekedy ta kéto moje požiadavky 
akceptujú, inokedy sa to nedá zariadiť . 

Nie je ale okrem spomenutého počtu 45 až 
50 predstavení toho spievania predsa len tro
chu viac? Mimoriadne koncerty .. . 

- Mimoriadnych koncertov môže byť na
najvýš dva-tri. Normálne konce rtné vystúpe
nia sú už zahrnuté v spomenutom počte . Na
príklad v máji mám tri piesňové recitály so 
sprievodom klavíra v Miláne , Florencii a lns
brucku , čo tiež počítam ako predstavenie. 

Budete na nich robiť svoj bežný repertoár? 
- Nic , nový, bude pozostávať z vecí , ktoré 

som ešte nespieval: mám na mysli výber 
z DvoŤáka a Smetanu, lebo dnes už je taký 
zvyk, že sa cykly nemusia spievať kompletné. 
Okrem tejto slovanskej časti budem spievať 
Belliniho , Verdi ho a Donizettiho piesne , 
u nás dosť málo známe . 

Pri spätnom zjednodušenom pohľade sa 
zdá, že na svetové scény ste vystúpili temer zo 
školských lavlc. Ako vás do života vyzbrojila 
škola? Bol váš vstup do praxe v tomto zmysle 
bezproblémový? 

- Mám pocit, že v speváckej obl a~ti sme 
trochu pozadu - v porovnaní napríklad s ma
ďarskou , sovietskou alebo bulharskou spe
váckou školou, ktorí sa ďaleko precfznejšic 
zameriavajú na hlavný predmet. U nás- a to 
môžem povedať z vlastnej skúsenosti - sú 
všetky predmety dôležitejšie ako hlavný. To 
je , myslím, naše mínus. Moja profesorka Ida 
Černecká mi po speváckej stránke ve nova la 
veľkú pozornosť , pracova la so mnou praktic
ky každý deň a bola ochotná obetovať svoj 
čas aj cez víkend. Čo sa týka ďalšej hudobnej 
prípravy, myslím , že bola dostatočná. Či už 
v oblasti teórie, hry na klav íri alebo ďalších 
teoretických predmetov. Ale úroveň štúdia 
je vo veľkej mie re závislá aj od snahy a vôle 
žiaka , lebo k predmetom , ako je aj spev, tre
ba mať veľkú lásku . Ja som nemohol byť a ni 
chvíľu bez toho , že by som nedržal v ruke 
nejaké noty, že by som nc~pieval. 

Napríklad štúdi um v Taliansku a vo Fran
cii je na dosť vysQkcj úrovni , ale l'o sa týka 
západného sveta ako takého , aj tu sa stane, 

HZ
v že úroveň hudobnej výchovy nie je až taká, 

ako by člove k očakával , na javisko prídu 

aj takí speváci, ktorí študovali u niekoho 
súkromne dva roky a už sa stali sólistami . To 
je ten lepší prípad. Samozrejme, je veľmi dô
ležité , aby skončený spevák sebakriticky ve
del, do čoho sa môže pustiť a do čoho nie. 
Kontrola hlasu je v tomto čase ešte veľmi po
trebná. Okrem toho je pri vstupe do praxe 
nutné - a tu už škola nestačí - mať v po
riadku ne rvy , mať dostatok odvahy a mnoho 
iných vlastností, ktoré robia z človeka umel
ca. J a to vidím sám na sebe: pasovať sa 
musím s každou úlohou , neustále si overo
vať, či je to dobré , každú frázu vyskúšať aj 
20-30 krát. Treba mať dostatok odvahy, 
zdravého sebavedomia, vedieť sa zbaviť tré
my. A to je možné iba pri perfektnej prípra
ve a dobrom zdravotnom stave. Ak človek 
nie je stopercentne zdravý, potom musí ve
dieť svoje ne rvy krotiť do takej mie ry , aby di
vák nepoznal indispozíciu. 

Mávate trému z pocitu zodpovednosti? 
- Vždy. Mám rešpekt pred každým vystú

pením, i keď je to "iba" kultúrna brigáda či 
spoločenská udalosť. Ťažko sa mi napríklad 
vysvetľuje na rôznych besedách, že tam ne
môžem spievať len tak, medzi rozprávaním , 
čo sa im zdá nepochopiteľné. Spev si vyžadu
je absolútny kľud , koncentrovanosť , prípra
vu. I keď idem spievať jednu' áriu, tak sa na 
ňu sústredím , som v určitom vypätí , očaká

vaní ... Bez toho to ani nejde. 
V súvislosti so štúdiom a nástupom do pra· 

xe ste spomfnali kontrolu: vychádzajúcu jed
nak zo strany samotného speváka, ale i zo 
strany pedagóga. Ako túto otázku riešite vy? 

- Ak mám k dispozícii nahrávku, vypoču

jem sa, aby som vedel , ako to zne lo akustic
ky, čo sa kde udialo, kde som bol dobrý 
a kde som zlyhal a to mi stačí ; vrátim sa k to
mu, čo sa mi nepáči lo . Najnovšie som sa do
hodol s profesorkou Cerneckou , že budem 
chodiť na akési technické konzultácie, aj pri 
príprave nových úloh . Lebo repe rtoár , ktorý 
idem teraz robiť , je dramatickejší a prináša 
so sebou určité zvraty a úskalia . Je napríklad 
známe - a potvrdia to i špecialisti-foniatri - , 
že hlas dostáva postupne inú farbu , že ob
zvlášť u tenoristov, ale i u ostatných spevá
kov , ktorý musia exponovane spievať , pri
bližne v mojom veku klesne hlas skoro o pol 
tóna nižšie , čomu sa musí prispôsobiť i tech
nika. 

Po nástupe za sólistu SND ste sa veľmi sko
ro postavili na vlastné nohy, opustili "rodné 
hniezdo" a dnes sa na materskú scénu vracia
te iba sporadicky. Aké sú tie dnešné prfcho
dy? Zmenilo sa niečo vo vzťahu Dvorský -os
tatn l členovia súbQru? Co pre vás znamená 
materská scéna dnes? 

- Odpoviem veľmi stručne : čo sa zmenilo 
vo vzťahu sólisti k Dvorskému , to neviem. J a 
som vo vzťahu k divadlu zostal nezmenený. 
Nikdy som neuvažoval nad tým, že z takého 
a lebo onakého dôvodu by som zo SND odišiel . 
Viem , že v divadle sú mnohé problémy, a ak 
im môžem svojimi vystúpeniami aspoň tro
chu pomôcť, robím to s tak~m oduševnením , 
ako som to robil predtým. Co sa týka mojich 
vystúpení, s novým šéfom opery (Jurajom 
Hrubantom - pozn. red.) som dohodnutý 
tak, že raz začas urobím premié ru - naprík
lad v budúcej sezóne to bude Sila osudu , pri 
ktorej som si našiel dostatok času aj na skúš
ky a niektoré reprízy. Čo sa týka ďalš ích diel, 
napr. Adriana Lecouvreur, Rusalka , Simon 
Boccanegra či Maškarný bál, ak to bude 
možné , budem účinkovať aj tu. Maškarný bál 
bude napríklad 13. aprfla snímaný Českoslo
venskou televíziou ako priamy prenos so za
hraničnými hosťami. V Bratislave som sa 
usadil natrvalo, s divadlom sa rozísť nechcem 
a ani nemám prečo (len , žiat , nemám preň 
toľko času , ako som mával predtým) a na 
každú o tázku , prečo tu žijem , prečo som ne
odišiel, sa pýtam, prečo by som mal? 

A čo diváci? 
- čo sa týka divákov, som spokojný- ne

viem ako sú oni spokojní so mnou. Vnímavé 
obecenstvo je veľkým povzbudením pre in
te rpreta, a ak výkon odmenia potleskom ale
bo kričaním Bravó!, dodáva to spevákovi 
energiu . Ja som sa už niekoľkokrát vyjadril 
v tom zmysle , že najkrajším ocenením pre 
speváka nie je gáža, ale potlesk. Lebo my 
spievame pre ľudí .. . 

V súčasnosti sa stretáme s trendom, že špič· 
kovi umelci čl športovci pôsobia alebo by radi 
pôsobili vonku, za hranicami. Na jednej stra· 
ne je pravda, že "veľkosť" sa najlepšie ukáže 
iba v konfrontácii, naplňat' sa novými poznal· 
kami a rozširovať svoje obzory taktiež nemož· 
no za 'pornyselnou železnou oponou: Na dru· 
hej strane sa však pýtam, kde je hranica, 
stredná miera v pomere zahraničie - domáce 
prostredie. 

- Odpoveď na túto otázku naozaj nie je 
ľahká. Ja idem spievať všade tam , kde viem, 
že ľudia ma milo prijmú . Tam pôjdem spie
vať, kde sa dobre cítim . Súčasne si však vybe
rám také divadlá, o ktorých viem, že majú vo 
svete meno. Spievanie v nich nic je iba veľká 
česť , ale v kategórii spevákov, do ktore j som 
sa zaradil , do u rčitej miery a j nutnosť . Je po
chopiteľné. že keď človek vyčerpá tieto mož-

nosti , nezostane mu na iné vystúpenia veľa 
času . Domnievam sa. že všade vo svete sú ur
čité výhody a nevýhody pôsobenia . Naprík
lad spievanie vonku má mnohé výhody . ale 
akonáhle sa č lovek ocitne v nejakej kríze, 
málokto sa ho zastane , leda ak najvernejší 
priateľ. Verím, že tu by sa mi také n iečo ne
stalo, u našich fudí cítim väčšiu oporu ako 
vonku. v cudzine . Co ma naopak nesmierne 
hnevá doma , je to naše zlé ovzdušie . Hovorí 
sa , že čistota je pol života, ale ja tvrd ím , že 
celý. Akonáhle človek žije v peknom. este
tickom prostredí, život sa dá prežiť ďaleko 

krajšie. Ale kvôli to mu sa neodsťahujem , 
radšej budem všetkými možnými prostried
kami bojovať za to, aby sa situácia u nás aj 
v polohe čbtuty ovzdušia zme nila . 

Prejdime od čistoty ovzdušia k čistote duše, 
k čistému svedomiu. Umenie a morálka .. . 

- Zlo zo sveta zrejme tak ľahko nevymiz
ne a nájdu sa aj výnimky, kedy sa umenie, 
vystupujúce v istom zmysle ako symbol čisto
ty a dokonalosti, prieč i s morálkou umelca, 
s ľudskou nedokonalosťou , s ľudskými sla· 
bosťami. Ale vo väčšine prípadov- a to mô
žem potvrdiť z vlastného poznania -, dochá
dza medzi umením a morá lkou k syntéze : po
znám veľa takých umelcov, ktorí v osobnom 
živote skutočne odrážajú krásu umenia , kto
ré vytvárajú . Pravda je ale aj to, že umelci sú 
značne komplikovaní ľudia, i ja na sebe po
zorujem, že keď som pracovne maximálne 
vypätý, je niekedy dosť ťažké so mnou vychá
dzať . 

Od začiatku umeleckej dráhy vás sprevá· 
dza publicistika a jej osobitá časť - hudobná 
kritika. Aký máte k nim vzťah? Popripade, 
pozorujete v tejto oblasti nejaké rozdiely me· 
dzi domácim prostredim a zahraničfm? 

spolupráca, na ktorú sa znovu teším -s Ne
Ilom Santim. žijúcim v Zurichu. Koncom fe
bruára budeme spolu v Metropolitnej opere 
robi ť Manon Lcscaut. Alebo Giuseppe Pata
ne. Patanc bol podľa mňa naj lepší operný di
rigen t, robil som s ním niekoľko rôznych in
scenáci í a mal som ich možnosť porovnávať. 
Pekné spomienky mám aj na Molinariho
·Pradelliho . Z našich dirigentov si rád spomí
nam na Zdenka KoŠlera a myslím , že pre na· 
še divadlo bola obrovská škoda, že odišiel. Ja 
rád prij ímam pocit. že niekto nado mnou je, 
že ma kontroluje , že ma učí. Lebo v spevác· 
kom povolaní sa nedá povedať : už všetko 
viem .. . 

Neodmyslitel'nou súčasťou pripravy lnsce· 
nácií je popri dirigentovi režisér .. . 

- Režisé ri - to je už iná kategória. Pove
dal by som, že v súčasnosti pre nás spevákov 
trochu komplikovaná. Je ve ľa režisérov , kto· 
rí majú veľa nápadov a stalo sa akousi mó· 
dou, praxou, že na prvom mieste stojí režisér 
so scénografom, potom dirigent a ako tretí 
spevák. Prví dvaja postavia javisko a kostý· 
my, potom prizvú dirigenta a ten sa častokrát 
chytá za hlavu. Pretože pre dirigenta je 'veľmi 
dôležité , aby spevák v určit ých momentoch 
nestál príliš ďaleko , a ak j e táto požiadavka 
v rozpore s požiadavkou režiséra , potom už 
nemôžeme hovoriť o dokonalosti diela . Som 
za dobré he recké výkony, ale domnievam sa, 
že v opere treba uprednostňovať hudobnú 
stránku. Som za to, aby sa režiséri trochu 
umiernili , aby si nemysle li , že tradičné poňa~ 
tie má zákonite menšiu hodnotu. Mnohí veT· 
kf speváci si okrem dirigenta a partnerov-só· 
listov zisťujú pri ponuke i meno režisé ra a to 
má vplyv na ich konečné rozhodnutie . Ja som 
to doteraz takto nepraktizoval, ale myslím si, 

P. Dvorský po predstavení Mdkamého bálu l'O Viedenskej ~tátnej opere Oún 1988) 
Snímka archíl' autora 

- Čo sa týka publicistiky u nás, tej verím 
viac ako vonku, pretože tam reporté ri radi 
publikuj(• aj to , čo je nežiadúce , vyťahujú 
rôzne privátne záležitosti a tak zasahujú do 
súkromia ľud í. U nás sa pristupuje k veci 
vecnejšie , viac sa ide po hudobnej problema
tike , aj keď sa načrie trochu do súkromia. čo 
sa týka odbornej kritiky, domnievam sa , že 
vonku je na vyššej úrovni. Ale i tam ma zará
ža j eden moment: kritici dokážu záj sť až do 
takých krajnost í, že dotyčného umelca po
urážajú . Kritik pochopite ľne má právo hod
notiť , ale musí vedieť odkia ľ-pokiaľ . Som za 
otvorenú kritiku , pokiaľ je objekt ívna. Naje 
pravdivejšfrn kritikom je však publikum: keď 
nespievate dobre, odrazí sa to, cítiť to v at
mosfére. 

Spolupracovali ste už s desiatkami dirigen
tov. Na ktoré mená spominate najradšej? 

- Veľmi dobrý umelecký vzťah mám s On
drejom Lenárdom. Ide o akési doplňanie sa 
medzi spevákom a orchestrom. Maxi málne 
sa mi venuje a pomáha mi s naštudovaním 
nových úloh i koncertov. Lenárd diriguje s is
to tou a je to muzikant , ktorého nič neprek
vapí. čo sa týka vyslovene operných di rige n
tov, veľký zážitok bola pre mňa spolupráca 
s Carlosom Kle ibe rom, ktorý je jeden z mála 
dirigentov venujúcich sa detailne spevákovi. 
Okrem Bohémy srne robili spolu s Zeffire lim 
vo Florencii T raviatu , celú operu som nieže 
prerábal, ja som j u od základov znovu naštu
doval a bol to pre mňa obrovský poznatok. 
Denne som s ním robil sám dve hodiny, 
skrátka , spolupráca s ním bola pôžitkom. 
Kle iber rozumie tak dokonale vokálu . že mi 
radil aj v nie ktorých technicko-výrazových 
veciach a vôbec mi počas tých dlhých skúšok 
neublížil, nikdy som nepocítil únavu . A le ta
kýchto dirigentov je naozaj málo . Vyni kajúci 
dirigent , ktorý mi takisto veľa dal, je G iusep
pe Sinopoli , patrí do mladšej kategórie a tiež 
mu záleží na tom, aby spevákov part bol 
viac, než odspievané noty. Zaujímavá bola 

že i mňa bude v budúcnosti zaujímať aj meno 
režiséra. Veľmi dobre sa dá dohodnúť na· 
príklad s Ottom Schenkom . Nehľadá extré· 
my, používa tradičné he recké postupy a vy· 
užíva osobnosť herca . Schenk , podobne ako 
spomínaný Zefire lli , sa venuje spevákovi , 
chodí s hercom po javisku , ukazuje každý 
pohyb. J!! samozrejme dobre, ak sa to spevá· 
k ovi podarí zopakovať . Ale sú i takí , kt orf 
jednoducho odmietajú spolupracovať, najmä 
ak ide o moderné inscenačné poňatia . Ide 
o celosvetový problém, ale väčšie divadlá sa 
spravidla našťastie priklá ňajú k tradičným in· 
scenáciám. 

Akosi sme si už zvykli spájať vaše meno 
s myšlienkami národného povedomia, vlaste
necha. V posledných týždňoch ste sa aktfvne 
zapojili do hnutia občianskych iniclatfv pod
necujúcich obrodný proces v našej spoločnos· 
ti. Čo očakávate od budúcnosti ako výkonný 
umelec? 

- Mám pocit , že politika by nemala byť za· 
stúpená v umení v takej mie re, ako to bolo 
doposiaľ. Som za odideologizovanie umenia. 
U melec musí byť vo svojom prejave a cítení 
slobodný. Verím, že obrodný proces je ne· 
zvrátiteľný a prinesie každému človeku slo· 
bodu a skutočnú demokraciu, i keď pri zvýše
nom úsilí či za cenu osobných obetí. 

Do noYého roku vstupujeme väčšinou 

s predsavzatiami, túžbami, želaniami, skrát· 
ka s takými očakávaniami , výsledky ktorých 
smerujú k nám samým, menej už myslíme na 
iných ... Ak by ste boli postavený pred roz· 
právkovú voľbu vymeniť svoj hlas a kariéru 
za niektorú trvalú, všeplatnú a všefudskú 
hodnotu ... aké by bolo asi vaše rozhodnutie? 

- Keby som vedel , že to je skutočne mož· 
né, toho všetkého by som sa vzdal kvôli mie· 
ru na svete. Mie ru v tom najširšom zmysle 
slova , vo všetkých jeho podobách a odtie· 
•'och , jedine pre to .. . 
Ďakujem za rozhovor . 

Zhováral sa: JURAJ DóSA 

. . 



K hudobným ozvenám v SĽUK-u 
Po rozporuplnej Ťapákovej Mojej rodnej 

ako celosúborovom programe uvied o l SĽUK 
p ri príležitosti svoj ho výročia samostatný hu
dob ný program . Nebol síce natoľko efektný 
a nový. ale ako celok umelecky hodno tnejší. 
V Ozvenách hôr a dolín od zne l výber z tvor
by. ktorá urnoži\uje speváckemu zboru a or
chestru predst aviť sa predovše tkým ako in
te rpretačne sebestačným a samostatným tele
sám s dlhoročnou, vlastnou tradíciou pôso
benia. 1 o bol pravdepodobne i jeden z dra
maturgických zámerov pro gramu. Jeho 
prvotná podoba však bola odlišná, orientova
ná na uvedenie novej tvorby pre spevácky 
zbor (Mikula. Hatrík , Salva, Lexmann , Zel
jenka, M. BáLiik). Z pôvodne plánovaných 
premiér bola pripravenä - azda vinou krát
kosti času - len časi a prog ram odzne l v mo
difikovanej podobe. l naprie k zmenám mu 
nechýbala vnúto rná logika vo výbere skla
dieb (dramaturg Oskár E lschck) a svoj pries
tor dostali okrem spoločného vystúpenia o bi
dve telesá osobitne. 

Prv{! polovica patrila speváckemu zboru 
pod ved ením Štefana Klimu. Skrátená, 
s d voma premié rami (Salva. Zelj enka). za
znela na otváracom koncerte BHS. Zo svo
jich starších programov a z klasickej tvorby 
SĽUK uviedol Moyzc~ovc Trávnice. v kto
rých jednoducho~ť spracovania lúčnych pies
n í našla primera ný p rotipó l v cit livo diferen
covanom , dynamicky bohatom vypracovaní 
každej frázy C1pravy v podan í ženského spe
váckeho zboru. Trebišov. to valal "prc· mieša
ný zbor J. Cikkera vyni ko l v silnom expresív
nom stvárnení teno rových panov. Štyri slo
venské l'udové pre klavír a miešaný zbor 
B . Bartóka v rcpcrto:íri te lesa rozši rujú po
hl'ad na spracova nie slove nskej l'udovej pies
ne v zaujímavej harmonickej inte rpretácii 
nápevu či v rafinovanej prostote . V Troch 
piesňach z Gemera pre miešaný zbor I. Hru
šovský nestavia do popredia osobitosi autor
skej in terpretácie fo lklórne j predlohy. skôr 
~amotný výber piesní a spôsob ich zoradenia 
v podobe pôsobivej gradácie. V nímci klasic
ky čistej zborovej kompozície necháva vy
niknúi odlišu ým výrazovým polohám troch 
hypotoná lnych piesní. Interpre tácia zboru 
zvýrazni la prechod od širokej lyriky k odľah
čenej, svic.le j tancčnosti. 

Nové skl adby- každá svojím spôsobom
vybočili L bežnej tvorby úprav pre SĽUK. 
Prczrácl.~<.~j(t invenčný prí~tup hudobnej dra
mat~u·gi~ k formovan iu nového repertoáru. 

V rámci Nedeľných dopoludní v galérii sa 
uskutočnil 29. októbra jubilejný koncert He
leny Gáfforovej , v rúmci ktorého odznela So
náta A dur č. 2 op. 58 Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho pre violončelo a klavír (v podaní 
Juraja Alexandra) ~1ko i Kva r teto c mol č . l 
op. IS Gabriela Fauréa, ktoré spolu s jubilant
kou interpretovali Viktor Šimčisko, husle, 
Milan Telecký, viola , Juraj Alexander , vio
lončelo. Vďaka tejto zaujímavej dramaturgii 
sme mali možnosť hlbšie sa oboznilmiť 
s Mcndc lssohnovou u nús málo fre kve ntova
nou komorno u tvorbou. Treba priznai. že jej 
ncznalo~iou sme skladatcl"ovi i hudbymilov
né mu obecenstvu ubl ížili . Virtuózna a na 
myšlienky bohat<Í Mcndc lssohnova Sonáta 
predstavuje jeden z vrcho lov ro mantickej pe
riódy. Príznačnou črtou to hto obdo bia je ši
roký diapa7<Ín upl a tnen ia klavíra ako spolu
rozhodujúceho faktora výrazu a tektoniky . 
v ideálnom zladení ostatných v súhre partici
pujúcich n{tstrojov. Využit ím ce lej šk;í ly vý
razových polôh violončela a klavíra je p ráve 
syntézou heterogénnosti dete rminovaná no
vá bohatú. vnútorne diferencova ná jednota. 
In t~rpreiilcia bola naozaj oduševnenú a su
gest ívna. pričom nešlo o . pt'1 hu virtuozitu 
a dokonalosť. ale o hl bokú zna losť štylistic
k ých rozmerov celého myšlienkové ho a vý ra
zové ho sve ta ~kladby . Ušl"achtivý tón a plas
tické vedenie mclosu violončelového partu. 
doplne ný v d ialogickej korešponde ncii ne
smierne 2ivou spevnosťou kla ví rneho partu. 
dávali sk ladbe onú vysokú zilžitkovú hodno
tu . ktnr<i naozaj dokáže odu~cvnii posluchá
čov. 

Premiéra výberu zo Spevov a merických Slo
vákov Z. Mikulu zaujala už voľbou materiálu 
- vysťahovaleckými piesňami. ktoré si skla
datelia nevyberaj ú často na spracovanie . 
Azda to spôsobuje zdanlivo me nšia hudobnä 
originalita tejto novšej vývinovej vrstvy pies
ní. ktorá ťaží z preberania a prispôsobovania 
celých nápevov či textových motívov iných 
piesňových žánrov. V tomto mechanizme sú 
však pravdepodobne ukryté isté zákonitosti: 
nie náhodou majú vysťahova lecké piesne 
blízko naprík lad k regrútskym, najrn ii pro
stredníctvom motívu lúče nia a odchodu. 
Smútok z lúčenia i odlúče nia. prítomný 
v mno hých piesňach o vysťahovalectve. môže 
byť pre skladateľa silným inšpiračným podne
tom. Zaznel aj \lO vydareno m a cappe lla 
spracovaní piesní Z . Mikulu , ktoré zdô raz
ňuje v pôsobivých , až vypätých oblúkoch č i 
citlivom využití drobných glisánd práve silný 
emocionálny náboj. Salvove Spievanky, spie
vanky pre kvapivo prinášajú všeobecne zn<Í· 
my piesňový repertoär, pravdepodo bne vy
braný vedome. V kompozícii skladateľ pre
kračuje rámec statickej práce s p redloho u. 
Po exponovaní troch piesn í opúšťa jednodu
ché strofické spracovanie, zasahuje do štruk
túry piesne a ďalej j u voľne rozvíja. Účinne 
využíva kontrast homofon icke j sadzby a po
lyfónie . Drobná skladba p rináša ncpatc tický 
hold spevnosti. radosti zo spevu. je azda vy
znan ím piesni i životu v piesni. T. Salva patrí 
d nes k tým málo autorom , u kto rých vzťah 
k fo lklóru je náhodný a fragme ntá rn y. ale 
sformovaný do osobitej filozofie; kažcli1 nov<Í 
ko mpozícia nic je vždy ďalším napfňaním a o d
krývaním tohto pozad ia. Vokálna pOt!ma na 
fragment Bottovej Smrti Jánošíkovej l. Zel
jenku naznačuje jed nu z viacerých možných 
dramatu rgických orientácií programov telesa 
- oživovanie tradície . ktorá n ic je fo lk ló rna. 
ale ktorá sa formovala v intenzívnych do ty
koch s fo lklórnym zázemím. Pat rí k nej aj 
poézia Já na Bottu. V centre pozornosti jeho 
básnickej poémy nic j e len vytvorenie obrazu 
hrdinu v tej podobe . v akej sa zachova l v ľu
dových piesňach a povest iach . Li terárna ve
d a chápe Smrť Já nošíkovu , zloži tú mnoho
vrstvovú skladbu súčasne ako odraz d obovej 
spoločenskej situácie , doby vzniku poémy 
a za základnú myšlienkovú osnovu pokladá 
nadčasový tragický pocit rozporu medzi ide
álmi a skutočnosťou . l. Zeljenka si na zhu
dobnenic vybral prvý spev, v ktorom j e Bol
to zjavne blízky zbojníckej piesni. V hudob-

no m spracovaní výrazovo prehodnocuje 
a posúva úvodné oslavné ladenie ve ršov 
hneď d o polohy výrazových odtieňov elegic
kosti , tragiky. baladickosti, tajomna. mýti c
kosti, príznačných pre celkové vyznen ie Bot
tovej poémy. Podčiarkuje ich inštrumentáci
o u (tympany. trúbka). V sústredenej kompo
zičnej práci d áva prednosť úzkorozsa hovým 
motívom a štruktú ra m, nie cudzím ľudovej 

piesni . Repertoár súboru skladba nielen roz
širuje. ale dramaturgicky oživuje. 

V druhe j časti programu sa predstavil o r
chester spolu so speváckym zborom pod ve
d en ím Miroslava Šmída. Je dobre. že sa 
SĽU K vrátil k legendá rnemu C ikkcrovmu Du
päku , aj keď len na ko ncertnom pódiu. 
V dobe svojho vzniku sa stala prvá C ikkera
va tanečná ko mpozícia pre SĽUK vzoro m 
dobrej hudby k tancu. Dodnes patrí k sklad
bám, ktoré preve rujú interpretačnú vyspe
losť sľukárskcho orchestra. Okrem Dupáka 
odzneli mo numentálne vokálno-symfonické 
úpravy najstaršej skl adateľskej generácie. 
Klasickú Odobierku nevesty š. Jurovského. 
Ej . doli ny. dol iny A . Moyzesa a majestátne 
Suchoiíove Spievank y doplni la novšia úprava 
T. Andrašovana Tcrchovä, Terchová. Nový 
dirigent M. Šmíd p riniesol so sebou clän 
a ~vih . po niekoľkých nevyrovnaných výko
noch z nedávnej minulosti o rchester pôsobi l 
sústredenejšie. s presnejšou súhrou, ale pre 
koncertné úč i n kovanie pro fcsio núlnc ho te le
sa to nestačí! V programe o rchester nebol 
rovnocen ným partnerom speváckemu zboru. 
C hýba mu kompakt nejší výsledný zvuk . jcm
nej~ ic d ife rencovaný a kulti vqvaný p rejav 
potrebný v konce rtnom pôsobení . a le i v ta
nečných programoch. V Dupáku M. Šm íd 
dokáza l udržať pevné, jednotné te mpo počas 
ce le j skladby - jedno z najväčších inte rpre
tačných úskalí tejto partitúry; chýbala však 
citlivejšia práca s dynamikou, vyváicnost' ná-" 
strojov. výraznejšie gradácie . Dirigcn tsk<l 
koncepcia M. Šm ída je v prípade väčši ny 
skladieb založená na pevno m tempe. pravi
delne pu lzujúcom rytme bez výraznejších 
zvolnení (odlišne pocho pená Andrašovanova 
Tc rchov<Í v porovnaní s p remiérovým uvede
n ím s Ma ri<lno m VaclÍom). Z n<Íst rojov často 
prefe ruje plechové dychy a rytmick ú fu nkciu 
cimbalu. Vyiahovanic sprievodných figth n ic 
vždy pôsobí vkusne. Pre t a nečné program y 
je Smíd spo l"ah livým typom d irigen ta. SĽUK 
však citcfn.: pot rebuj.: dirigentskú osobnosť . 
ktor<Í by o rchester privied la ku kultivovanej -

Dopoludnia v znamení jubileí 
Gabriel Fauré patrí taktiež ku skladate

fom, ktorých meno sa millokcdy objavuje 
v našich koncertných p rogramoch . Je to na
ozaj vyni kaj úci predstaviteľ neskoré ho neo
ro mantizmu, ktorý čerpal z h fbo k európskej 
hudobnej tradície . Novoro mantizmus sa vo 
svojo m zrode ncprcsadzoval v každom skla
dobnom druhu . Ak vychädzamc z Berlioza. 
Liszta a Wagnera. vidíme. že iažisko m novo
roma ntizmu bola h lavne programovú symfo
nickä tvorba. virtuózna tvorba pre klavír 
v sólistickej i v konccrtant nej formul{lcii 
a napoko n W agnerom fo rmovaná opera. Ko
morná hudba stúla viac-menej v tieni týchto 
nových prúdov. Až postupne sa stre tli tie to 
vo svojom jadre odlišné tradície na novej 
platforme. ktorá hola poznačenú tak starším 
ako i novš ím myslením. Kva rteto Gabriela 
Fauréa mís už d<Ívno podnietilo (vtedy ešte 
iba v našom úzkom kruhu) k ďa lším pbí nom 
-ukáza i toto bohaté a vydarené die lo aj v ši r
šej verej nosti . A ko vie me. exis tuje i jeho 
gramofónov{! na hrávka vo vydavatcl"stvc 
Opus v interpretácii umelcov. kto rí dielo 
uvied li m! rcccnzova nom koncerte. Výho rn ;í 
súhra a hlbka doda li skladbe žiadúcu púsobi
vosť. Po pri obecnejších znakoch ~ týlu to hto 
naozaj vydarené ho die la z pe ra mladé ho 
sk ladatcl"a . obsahuje kvarte to veľke· množ
stvo pôsobivých originúlnych ideí. skÍbe ných 

a rozvíjaných in iciatívnym skladatcl"ským d ô
vt ipom . Bo hatstvo odlišných nápadov a my~
licno k nczaiažuje d ielo rozptý l c nosťou. ale 
naopak. vyznačuje sa pevným zmyslom pre 
dra matický rozvoj. A by som sa o piii vnítil 
k inte rprctúcii. ne môžem nespomenúť <-d mi 
zúslužný po diel Heleny G áfforovcj pri uplat
není muzikantskej fantúzic a schopnosti do
tvára l nemý zápis svicži mi in te rpretačnými 
ingrc ndiacami. Je to prejav. ktorý napriek 
jedinečným parametrom nevystupuje z kon
textu komorné ho partnerstva. ale svoje kva
lity dokáže dal do služby celk u , so zämc ro m 
úspešne ho umocnil. 

JAN ALBREC HT 

* V>lllpným kompoz i~n)•m pri>pcvkom knn~crlu 
(5. ll tWCIIl hra) Z u icl juhli ujttn:ho o;klau:tld:t J iľiho 

f'aucra holi Bájky - llicso)(I\'Ý cyklus llrc In" a kla 
vír. ktorý >lllc' >i vypočuli v inlcrprcl:ícii J>. :\likutá
ŠII a J . M:tlíka. Drohnc' pic"iov~ t"tlvmy nwjt"1 7vii~
ioa t"t, mcvný pmh<in let\ v 1ex1owj 7ložkc . p,, '""<In
ke hudobnej doch:ídza 'kúr k v)·razovcj hypcn rnťii 
vyp~wcdaných vcrhalnych ~tivi !\l ~,sti . PanKii;ovanil' 
a tlramatick0 nap ínank pol·tkk)·t·h miniarur v~' l Vli· 
ra konlra>l. v kl orom ,wja voči >Chc krchko'i , ,o,·a 
:1 zdanlivo napiilií >l runa hudhy . .k lo hra ,·)·razo
v)·ch polaril. l lllcrprcla~n); ')·kon 1'. Mikul: íioa l>y 
holo možn<' aktepwvai. len ' jednou pripomic-n-

Kresba P. Cpln 

šicmu prejavu. ak ý si mnohé hudobné kom
pozície z rcpcrtoäru telesa vyžadujťL 

Väčšina skladieb umožnila uplatniť sa 
mno hým spevákom vo viičších či menších só
lových partoch. Jedným zo sólistov. ktorí 
v p rogramoch SĽUK-u pravid elne dominujú. 
je A . Vargicová. Zd á sa však. že jej prejav 
nic je vhodný do každej ko mpozície. V Spic
va nkilch pôsobil jej hlas málo ohybne. su rov
šic. práve toto sólo potrebuje mäkšiu a tvár
nejšiu a rtikuláciu . 

Spevácky zbor SĽUK-u malmožnmť v po· 
sledno m obdo bí i n te rpretačne rásť na množ
stve nových vokillnych či vok<ílno-inštrumcn· 
tál nych sklad ieb. V tej to oblasti hudobná 
dra m!nurgia oživila a nadviaza la spoluprácu 
s radom skladateľov viacerých gc ncr;kií. Za
ti a ľ vša k chýba- a potvrdi la to aj Moj<l rodn{l 
- väč~ic autorské zázemie p re hudbu k tancu. 
pre orchcstnílne k<)mpozícic. V budúcno;.ti 
by sa mal SĽUK zame rai intenzívnejšie.: aj na 
vyhľad<íva nic (či vychovilvanic) autorov pre. 
hudobnú zložku tanečných programov. 

HANA URBA COV Á 

kou. Dôraz na zrnzumildno'i každého sim a hv lu 
mal s1ái rozhodne v popredí- inak sa vylr;ka z;ny· 
sei i cha ra kier piesní. Najmä v uynamicky 'yhrol<'· 
ných úsekoch pohli i la zvukovosi 1vúrno~i slova ll pi· 
ne. 

Sonáta pre husle a klavír (inlcrprcli J>. llngao. 
husle. J . Malik - klavír·) sme 'a <H"itli vo wcle lakcj 
expresivity. v ktorej ncuod1áuza k takmer r iadnej 
inuiviuualiz;ícii hudobnÝch 1varo' či 7 nich údvo· 
dcnýd1 súvisloslí. Mož1Ío k rozpoznaniu lvorivého 
z:ímcru 'kladaicl"a hy holo polrchné hlbšie prcnik· 
nutic uo širuklúry diela . No zncjú~a pouoha hudhv 
je rozpačitá. hcz my,; lienkových či n<ilauov~·dl zlo· 
mov a konlraslov a t iaf. i bez fa nlazi jného ozrc'i· 
menia 'úvislo!ol í. Takúto huuha p1 ipomín<t stil\ hu 
' fas;ídou . po kiorc·j oko , kÍ?ne- jcdnmludw ncm:í 
!\a o čo zachyt i ť- niet čo rotli\ovať . NL·vil:m. či priÍ· 
ve zaraucnic lohlo did :1 do programu bolo lou naj· 
ŠÚI'olncj.;ou vol"bou . 

V zúvcrcčncj ča,li koncenu 'mc si vypočul i Pau· 
c·rovo Uychnv~ k\•intelo \' in lcrprcl:ici i Slnl'ťnskťho 
dychového kvinteta. Zdú sa. že v 1cjto hudbe sa 
podari lo skladaidovi v ovda viičšcj miere vyslih· 
núf wojc tvorivé preusavzatia (n:ízvy jeunol liv)·ch 
časli Burleska. Uspúva nka. Groic,ka). A skulot· 
ne. charakler hudby lu plne vykrc>foval n:ílad<"Í 
svel zodpovedajúci isi )'m predsi<tv;hn v r:ímci wh'· 
holo typu hudby . Lenže ani lu hy o;mc' nemohli po· 
vcuai . že hy nadobudol 'voju ncopakovatdnú 1v:ír 
- individuúlnu vyiHanc no,i. Skôr '" pripodnhnil 
c.xi" ujt"tec'j prcd;~avc. lej hr:í7lk. kiorú v n:"i' ,ku· 
~..:no~( ,·vorala . aviac po :-.trtí n k~: intťrprL'Iačncj 
IH.:došlo i. do~tatol·nému tlvnamic~ému tu.:rln\'illliu 
hudhv- a lo ho in rmhodnČ na io kodu 'eci. 

Na· z:íver lejlo recenzie (a lo i napriek "'''lkym 
\')"'ln\·cn)·m vyhradiím) chcel hy som po,·eual l of· 
ko: IC dohr~. že sa takt.' lo konccn~ uskuH>člhiJU . 
Napril'k \\cik)•m kri1ickym 'lodm. napriek \\Cik~) 
nct"1plnos1i ohra7u z l \ 'llľi\0ho " cia 'klad;11da. je 
dohr0 pri pominai ,; v med71llkorh fud,kll pr:icu ... 

ICOR UERC;ER 

Novembrové prelúdium M ožno sme si :l •yk li príli.~ úwo unikat. llj do a:y!tt tÓIIOl'. l flilliajtíc r ic/i 
IH'.mliemyclr hr e/welt o6stné polrladcllle. tí.{il·u oclrlwllt pred IIIÍfJOrom zde
i'tdi "Ol"llll_ľclr slo1·. Pred ltil ·.l'mi prí.1/it/Jmi mtm·yclt rcí11 . 

• 

. , o lltt.ve mh'a11ie ll l': llamentt!o stí hlas. n o/to ti<·lt.l' poltyh . apel he: os/on•· 
nia. he::títe.vn.l' títek k nl'prc·dpi.\·m·am'm ltmniciam cido1'_Í'clt rot"ÍII ... 
V tl'll t ·ť'éer- 22. lltl l"l'llihrtt - stre111111ie s l11ulhmt neho/o t· :llciiiH'IIÍ uniku. 
Le11 ltemdi .\l IH' sa 1".\'trríca/i: 11/íc. Osiiii'I'II Í .1ilo11 flrtll'dv 1111ltlas r _nlm·e11ej, 
puwt•tt!i sme - ,. o!'aklÍI"liiiÍ dill.ííclt /IIVr'll.l'dt sim·. I'Ú't . rfialtigm·. Viac l l<"· 

mlc'a( 11- 1·edid aj po<'IÍi'llt"jedt·n dml11 ·ho. 
Moy:eso1·asie1í cltcela driemu( l ' prítmí. Z ii/o santís tli mlÍ/o. :'vlenej ako 1111 

os/111'11 11/ii/IÚII.\\Cft llllr Odi'IIÍn. 
Umelec, kwn'· mem/ n 'S/11 k IIIÍIII a: :: l'mht•. 11/'0.Ita! .1111ľ 1· 1"11"1111/ej po:c. 
Ve/"koryso f iOIIIÍÁal :: lwlwtl'clt imaginatÍi'nrclt n~/lc•.1ií Ra1 clol"iw kl11rÍ111. 
Nedhajúc 1111 l"_l":.\·1·m·.1' do:1·uk: 111/IO:: ,tl"ll prcí:clllyclt sedadiel. 
\I te/l i 'l'c'a lwdha odpti.l' ti t/11. 
!l llllfiUkoll pri.iila 1/Wtl!itha . ./oltt l/111 Sehastia11. (as mtal 1111 chrí/"11 sta( 
Z di11/"k r .\ll prihli:orali t!Í/1.1" .\"rita11i11 ... 



Snímka V. Hák 

Národný umelec Dezider Kardoš 75-ročný 
MILAN ADAMČIAK 
Keď som bol požiadaný o napísanie prí

spevku k životnému jubUeu národného 
umelca Dezldera Kardoša, prijal som túto 
čestnú úlohu spontánne, neuvedomiQúc si, 
le z radu muzikológov patrím medzi jeho te
mer permanentných gratulantov. Zvažoval 
som, čo ma k tomu oprávňuje, keďže pred 
necelým desafrm!ím som rozviazal zmluvu 
s vydavutel'stvom Opus o napísanie mono
grafie práve o tomto slovenskom skladateľo
vi z toho dômdu, lc potrebujem ešte vel' a ča· 
su na to, aby som mohol zodpovedne poznať 
tvorcu u mlknúť do jeho diela. Odložil som 
\'tedy pero, ale nezostal som zrejme hluchý 
vot\1 jeho hudbe. Pretože ••. 

Nepochybujem o tom, le národný umelec 
Dezider Kardoš patrí k reprezentatívnym 
osobnostiam formm·anla slovenskej hudby 
dvadsiateho storm!ia. To je fakt. Kardoš je 
označovaný za klasika slovenského moder· 
ného symfonizmu a sú na to oprámené dô
vody. Ten, kto \'ni kol do jeho hudby, do jeho 
partitúr vie, že ich písal človek dobre skla
dateľsky vybavený, že je ,. nich spústa obdi· 
vuhodnej invencie, logika konštrukcie l zmy· 
sel ich výpovede. Pretože tento skladateľ -
a to nie sú Jen jeho slová - evidentne usiiO: 
val o kontakt s poslucháčom, o emotívne pô
sobenie svojej hudby i o akth'ny občiansky 

postoj. S podmienkou, ktorá u neho jedno
značne prevažuje - by( predovšetkým skla
dateľom, vykonávať svoju prácu ~'l'edomite, 
zauj1de, pocth·o, so zápalom jemu vlastným. 
Táto skutočnosť doviedla Dezldcra Kardoša 
k rukopisu, ktorému nechýba indh•iduál
nosť, clcl'avedomosť a pôsoblvosť. 

Národný umelec Dezider Kardoš nie je 
konzervátor ani zakladatcl', skôr nadväzuje, 
rozvfja a dovršuje líniu, ktorá usiluje o rep
rezentatímy model slovenskej hudby dvad· 
siateho storočia. Model, ktorý osciluje me
dzi tradíciou a modernosťou poznamena
nou 1.áujmom o folklórny hudobný prejav 
i prienikom do skladateľských poetík mo
demy hudb~· 20. storočia. Kardošm·o prvé 
pôsobisko na ' 'Ýchodnom Slovensku a kon
takt s l'udovou tvorbou mu poskytlo bázu, 
na ktorú sn už nedalo zabudnúť a ku ktorej 
sa vracal so stálymi istotami. Podobne, ako 
od čias svojich bratislavských a pražských 
štúdií získané úsilie o zmocnenie sa aktuál· 
n~·ch skladateľskf·ch tendencií, ktorých sto
P)' nachádzame v celej jeho ďalšej tvorbe -
pri vol'be matérie, formovej vynaliezavosti 
a tvorbe priestoru pre adekvátny a lndividu· 
alizovaný kompozičný tvar. V jeho komor
ných l symfonických dielach dominuje In
venčnosť v melose, rytmickej pregnantnosti, 
v riešení Inštrumentácie hudobného proce
su podriadeného základnej Idei. J eho tvor
ba nic je uzavretým celkom, nikdy nfm ne
chcela a nemohla by(, pretolc je v nej prive-

Hž ľa relácií a otvorenosti. Je dynamická, jeho 
melos nepl)'nie vždy l'ahko, skôr sa prediera, 

zápasí o svoj priestor a tvar. J e tu neistota 
alebo potreba dynamizmu, ktorá ho núti 
opakovať kompozičné myšlienky v mnoh} ch 
\aríáciácll a nuansách sotva postr'ehnuteľ
ných, ako by usiloval seba samého uistiť 
o čistote harmónie, ktorú hľadá. Vždy znovu 
a nanovo začína svoj zápas o prejav súčasný, 
nezrádzajúcl jeho slovenský pôvod ani jeho 
samotného. Nejde jedinou cestou, skôr §lia
pc po chodníkoch jedným smerom, s pries
torom pre intímne l prudko rozmáchnuté 
gesto, s vel'kou dávkou prirodzenosti, ale na 
báze rafinovanej konUrukcle. Osciluje jeho 
hudba kdesi medzi Benkom a Bazovským, 
medzi lfnlou a plochou, tvarom a farbou, 
idealizáciou a poznaním právd v mene ex
presívneho prejavu, ktorému nechýba ú· 
prlmnosť a ni pátos. 
Kardo~ nemusel napísať toho tak vel'a, 

aby sa stal jedným z reprezentatímych tvor
cov svojej generácie či slm·enskej hudby vô
bec. Vážim si \iaceré jeho skladby a som 
presvedčený, že medzi klenotmi našej hu
dobnej tvorby sú trvale zakotvené také jeho 
diela ako Dychové kvinteto, klavírne Baga
tely, Východoslovenské spevy, Koncert pre 
orchester, Hrdinská balada, S. symfónia, 
Res phllharmonica, 2. sláčikové kvarteto čl 
Partlta pre U nástrojov ••• 

Nechcem a neviem hodnotlf jubilanta ako 
pedagóga - nemal som to §ťastle by( jeho 
žiakom. Viem, že každý z jeho odchovancov 
tvorí po n ojom a že je to rad \')Tazných 
osobností slovenskej hudby súčasnosti - bo
lo treba k tomu vytvoriť priestor už počas 
ich ~túdlí a nepochybujem o tom, že Kardoš 
ho poskytol. Vážim sl tento fakt, potvrdený 
kedysi v jednom z na§lch dialógov, kedy 
spontánne vyriekol - nech pí§u ta.k, ako Im 
huba narástla, ale nech hovoria pravdu 
a dokážu ju poctivo obhlijif lij tým, že sa vy
znl\iú vo svojom remesle. Povedal by som, že 
je to motto Kardošovej kompozičnej školy 
i jeho samotného ako skladateľa a pedagó-

. ga, ktorý obohacuje fond našej hudobnej 
kultúry. Z tých niekoľkých osobných kon· 
taktov s ním viem o jednom, že je t.o človek, 
ktorý má náramne rád hudbu a vie zápasiť 
o jej osudy i tam, kde sa mútorne s jej kon
cepciou nestotožňuje: keď bolo zle s Vladi
mírom Bokesom a mnohí sa od neho dlštan· 
covali, jeho učiteľ bfil jedným z mála osob
ností, ktoré nezmenili svoj názor ,. prospech 
konformnosti a som mu za to vďačný .•• 

Pán profesor, viete, lc mám rád inú bud· 
bu, nd je tá, ktorá pramení z Vášho srdca 
a pozmmla, ale môžem Vás uistiť, že som 
s Vašou hudbou strávil nejednu peknú chvf
l'u, že som pri čítaní Vašich partitúr nachá
dzal mnoho muzlkologického pôžltku l ľud
ského poznania a z týchto l osobných stret
nutí s Vami som zvyčajne neodchádzal práz
dny. Dovol'te ml tj'mito s lovami pripojiť sa 
ku všetkým, ktorí Vám úprimne blaholel~ú 

k Vášmu životnému jubileu a žellijú Vám ve
l' a zdravia, radosti ,. rodinnom kruhu a h•o
rivého elá nu do d'alších rokov Vášho plod· 
ného života. 

Rád spomfiiWII 11a hodi11y kompozície 
u pána profesora. Bolo to v rokoch 
1965-1970, kedy som prWe/ na Vysok tí .~kolt1 
múzických umení v Bratislave z bm enského 
Konzervatória. Ak sa nemýlim. bol solil jed· 
ným z prvých !.inkov profesora Kardo.~a. Ako 
mladý flovek, zač'fnajúci lkladateľ. SOlil roho 
eite veľa nevedel a tak som bolvďatný za ka ž· 
dú dobrú radu. Hodiny kompozfcie sme vte
dy mali v miestnosti nn Kapitulskej ulici, 
vzdialenej od ruchu mesta, kde bollllimoriad
ny, ideálny k/'ud a možnost' naozaj sa dôklad
ne sústrediť na každej hodine. Malo to svoju 
osobitú mmosféru. Profesor Krmlm' mi dal 
veľa. Vá žim si toho, že popri tom. že sa snažil 
citlivo. nenásilne usmeriíovať moje kompo
zičné zai!iatky, rešpektova{ stk'asne aj moje 
VIIIÍtomé cftenie. Bol prísny . ale aj liulský. 
Mal pochopenie pre vlastnú cesfll i iaka, ne
vnucoval mi za každú ce1111 ~ ~ ·oju koncepciu. 
Cftil som , ie mi chce odovzdať čo n11j1 ·iac zo 
svojich skúseností. nenechál•llť si l ' talóne dô
ležité veci pre seba. Prejavo1•alo sa to aj 
v množstve toho. čo odo nuia l'yiaďol'al. Na 
kai dtí hodinu som muse/nosiť prekompono
vané úpravy pre vietky dmhy zborov 11 cap
pella. pritom sa pracovalo IW 1-2-dvoch hlav
ných kompozíciách, okrem toho na každú 
hodinu vyi adovaf ini tmmellláciu rôznych 
k lavfmych diel či už od Prokofieva, Bartóka, 
Beethovena atď. a to pre rôzne zoskupenia 
ako komom ý orchester, symfonický orches
ter, dychové sextetá, k vintetá, slátikovť kvar
tetá a pod. Bola to mimoriadna záťaž. ale ve/'
mi užitočná, to som si čoskoro u1•edomil. 
A najmä vtedy, kedy som sa po I kole postavil 
na vlasmé nohy. VIetky práce so mnou dô
kladne prešiel, upozomil na chyby, nelogic
kosti, poradil, čo by bolo lepšie. Keďsom sa wk 
povediac .,zadrhol" a nevedel ako dalej. na
vrltolniekol'ko možností 6 aftematív ako da
lej.' Musel som pravidelne .(tudovať partitúry 
k/asicisticko-romrmtického a impresionistic
kého repertoáru a samozrejme hudbu 20. sto
ročia a pán profesor upozoniovalna kompo
zit ne a ini trwnentatne zaujfmavé miesta. Pa
mätám si, ako mi vždy zdôrauioval ... ,.treba 
veľa, veľa potúvaľ'. 

Pri takom množstve práce nn hodinu kom 
pozície. ktorá bola každý týžde1T, trvala wká
to hodina pravidelne o veta viac ako 60 minút. 

V prvých rokoch I túdia ma brával aj na or
chestrálne skúi ky. Pamätám sa 1wprfklad na 
prípravu a skúi ky Bergerových Trcmsformá
cií, Kardoiovu 5. symfóniu. Tam som si uve
domil, ako je dôležité myslieť na tých, k tor{ 
majú skladbu realizovať i na prostého hráča 

za pultom orchestra, powať ich možnosti, 
schopnosti i psychológiu. 
Vzťah učiteľ a žiak bol1•eľmi ot1 •oren ľ. ko

legiálny. Dobre mi pac/lo, kecľ mi !Wp~fklnd 
l ' l . rot'ltíku napt lf1 woj 111/;:01 IU/ poslednú 
časť mojej l!udby pre troch , ktorú ~om dopí
sal zatiatkom prázdnin a poslal mu 1U1 posú
denie a o týfde1i som dosral odpoved'. že to 
nie je Ipatné. To samozrejme povzbudilo mo
ju chuť do práce. 

O je/to vzťalw k ž iakom s1•edčf aj to. i e 
s nami vedel posedieť vo vieche 11 diskutovať o 
problémoch - a nielen kompozit'ných ... že 
sleduje tvorbu svojich žiakov aj dnes a zaujf
ma sa o 1it1. 

Spomienky na roky Inídia v triede prof. 
Kardo.ra stí pre 1111la ž ivé, boli možno trocha 
útri k ovité, tak ako mi prišli IU/ myse/' a wk na 
záver eite moje úprimné: di1k ujem pán profr-
s or. 

HANUS DOMANSKÝ 

Bo li sme v ročn íku tra ja: Hanuš Doma n
ský , Jozef Po dprocký a ja. Jedného krásneho 
dňa sa nám sk ladateľský ~emi nár . kto rý vie
do l pán pro fesor Kardoš. trochu prcdfžil. 
A n i sme nezbadali, že nás v aule na Kapitul
skej ulici vrátnička pani Bašťovanská zam
kla. Bol už neskorý večer, keď sme prišli na 
to , že sa von ned ostaneme. Co teraz? 
..Chlapci, mám doj em, že je tu kdesi aj boč

ný východ." Naozaj . Za ťažkým závesom 
a hro mad o u haraburdia boli dve re ved(1c.: do 
bohosloveckej fakul ty. Otvori ť ich nebol pro
blém . Te n vzniko l, k eď sme pozhasínali všet
ky sve tl á. Bola absolútna tma. Išiel som 
prvý. Po pár krokoch som stratil pôdu pod 
nohami a prepado l som sa do akejsi rozko
púvky. Keď h rmot utíchol a zistil som, že sa 
vie m hýbať. zvysoka sa ozval Kardošov hlas: 
.. V lado. ' i tam?" .. Áno. pán pro fesor, som 
na eine." Nad hlavou sa mi rozsvie tilo malé 
svetielko . Po dprockého zapaľovač. Jama bo
la hl boká snáď dva a pol metra . Okrem pár 
malých škrabancov sa mi nič nestalo . Pro fe
sor i moji ko legovia mi po mo hl i do~tať sa 
z jamy von a napokon sme vyšli bránou bo
hosloveckej fakulty na čcr<;tvý vzduch. A le 
tie reči potom! ,.Aha. prvolezec!'', .. nie kto 
zase musí byľ za každú cenu prvý" atú. Len 
pár dní predtým sme ~ i (Domanský. Pod
procký a ja) kúpili v Prahe počas festiva lu 
ISCM v roku 1967 rovnaké lacné staro módne 
klobúky. A o te n môj som v tej čiernej diere 
pr išiel. ' 

A le teraz vážne: počas dvadsia tich rokov, 
čo som bol jeho žiakom . asiste ntom a napo
ko n mladším kolegom na VSMU. som snáď 
profesora Kardoša dobre poznal. Som mu 
nesmie rne vďačný. Ešte veľa zd ravia . šťastia 
a radosti . pán profeso r! 
Váš VLADIMIR BOKES 



Správu o príprave novej inscenácie opery SND - Adriany 
Lccouvreur Francesca Cilc u - prijal každý po svojo m. ale oča
kávan ia boli napriek to mu zrej me determi nované troma hlav
nými otázka mi: l ) aká je vlastne táto opera. doteraz všeobec
ne známa iba z názvu č i ni ekoľkých ;írií 2) aký bude výsled
ný inscenačný tvar ambiciózneho režiséra M. Chudovského 
a 3) ako sa bude ten to titu l podieľať na pro filovaní d ramatur
gie nášho prvé ho operného súboru? 

V prvom prípade boli teoretické ved o most i o tej to Cilcovej 
opere ako type clcktického diela umocne né sluchovou skúse
nosťou. ktorá prekročila všetky očakáva nia ... Adri ana" sa mô
že v tomto zmysle využívať ako kabinet ná ukážka eklekticizmu 

Je iba logické , že Chudm'k~· ' " ' Jln lu s ho,ťuj úcim ~céno
grafo m 1. Vale kom sústredili na nadčasovosi diela: Adriana je 
v ich poiíat í .. u nive rzálna žena. ubitá necit l ivosťou . predsudka
mi a zlobou". Základným i nscehačným mo tívom je cesta od 
ilúzie k poznaniu . odhaľovaním ko nkrétnej pravdy je umocňo
vaná pravda uni verzálna. čo je v scén ickej podobe vyjadre né 
postupným odi luzórnen ím a scivilnc n ím po užitých prostried
kov pri zachovaní jednot iace ho prvku (pódiové riešenie, 
umožňujúce do určitej miery chápať ce lok a ko divadlo v diva
dle či d ivad lo sveta). Záver die la sa odo hráva na pracovne 
osvetleno m javisku a divade lné re kvizity sú už le n posledným 
spojením medzi il uzívnosťou a sku točnosťou. zvýraznenou 

Nevyužitý potenciál 
na stred ných i vyšších hudobných uči l i š t iach. V partitúre nic je 
zastúpený iba kompletný Puccini. a le v 4. dejstve sa v nej mih
ne dokonca i Beethove n. Autorovu čes t' zachra1í ujc iba sku
točnosť , že s hudobným materiálom pred ostretým v úvode die
la dokázal naplniť štyri dejstvá! Ade kvátne k pa rt itú re je i li
breto (s verša mi typu : veď nic sme decká l to je vec umelecká ). 
Na základe toho považujem bu lle tinovú charakteristi ku diel a 
z pe ra dramaturga J . Blaha za slovnú ekvilibr istiku dczoric ntu
júcu d iváka - poslucháča(., . .. je opero u veľkých vášní - lásky , 
zrady. žia rlivosti. ne návisti . pomsty. Cilea ich krslf s prekva
pujúcim von ka jším lyrizmo m. lyrizmo m plným vnúto rného 
napätie a nečakaných dy namických poryvov. citlivo vážiac 
mieru expresie výrazu. So zmyslo m pre psychológiu charakte
rov. s emocionálnym me lodickým vzletom a elegickým podtó
no m v závere d rámy") . 

kl aňačkou časti sú boru v civilnom oblečení. Je diskutabilné. č i 
bol leitmo t ív využitý zo strany režiséra i scénografa bezo zvyš
ku a hlavne. č i bol dostatočne nosný. t. j. schopný .. ozvuči ť" 
in áč hluché d ie lo. Domnievam sa. že nie. 

Otázka - prečo práve A driana? - je teda právom na mieste. 
Zjavne ju očakáva i dramaturg, p reto odpovedá v predstihu , 
v bulle tine: die lo hrämc preto . lebo ho u nás nepoznáme. pre 
jeho hudobné hodnoty skoncentrované do efektných vokál
nych patrov a pre jeho nadčasovosť . - N už. t ie to argumen ty 
mož1io prijať iba so značnou dávkou tolerancie. Prvý dôvod je 
totiž ľahko vyvrátiteľný možnosťou spoznať .. Adrianu" pro
stredníctvom v bulle tine uvedene j diskografie. hudobné hod
no ty tohto diela sú nanajvýš spo rné a jeho nadčasovosť iluzór
na. Napokon teda zostávajú spome nuté efektné vokálne pa
rty. Nic je to však vzhľadom na vynaložené úsil ie všetkých 
tvorcov (o fin a nčných nákl adoch už ani nehovoriac) troch u 
málo? 

Pri hodnoten í výsledného inscenačné ho tvaru treba zohľad
niť slabú hudobno -dramatickú pred lo hu a čiastočne sa možno 
oprid o publikované výpovede režiséra a d ramaturga. Pán 
Bla ho tvrdí. že .. Adr iana" je .. o pcrn<í detektívka". na d iváka 
však pôsobí skô r ako násilne vyko nštruovaný príbeh. posu·á
dajúci v ierohodnosť. logiku a hlavne silu dramatickej výpove
de. Napr . v 2. dej stve Ci lea dej plný napäti a preruš í limon<íd o
vým intermezzom. Mä to by ť kon trast použitý na dosiah nutie 
dramat ického účinku? Domnievam sa . že ide skô r o omyl. 

Causa Adr iana Lccouvreur nás musí mrzieť o to viac. že sla
bá pred loha prudko kontrastova la s kval itným hudobným na
študovaním. Na to mto mieste spomenie m o rchester SND pod 
ved ením P. Se leckého. dobre pripravený zbor (K. Koväcs) , 
balet (K. Tóth) účinkujúci v úsmevnom ex te mpore a pochopi
teľne ce lý rad sólistov. z ktorých mno hí zaujali i výraznou he
reckou prácou (A. Dvorská. I. Ožvát) : v titu lnej úlohe Ľ. Ry
bársku . E. Holičkovú a hosťujúcu A. Dvorskú . ďalej S. Larina 
a J . A bcla (Maurizio). I. Kirilovú. A. Michálkovú aM. Ni tra
novú (Kňažná de Bou illo n) . P. Mauréryho a J . Koseca a. h . 
(Michonnet). J. Špačcka a J . Galiu (Knieža cle Bouillon ) . 
M. Dvorského a I. Ožváta a. h . (Abbé d e Chaze uil ) a mno
hých ďa lších. Preto si po novembrovej premiére (1. a 4. 10.) 
a reprízach musíme položi ť otázku: bola dramaturgická voľba 

uváže ná? Nebolo lepšie takto prezentovaný potenciál členov 
sú boru investovať do niekto rého ove reného titu lu , spÍI'íajúce
hÓ kritériá aj pre scén ickú pod obu ... ? 

A. Dvors!<á a S. Larin v 2. dejstve 

Ollo rino Respighi - popred11.v predstavíte/' 
talianske/ro symfonizmu prvej polovice 
20. s roročia - je evidovaný aj ako 1/tllor nie
kol'k;vch opier. no slá1·u na rom to poli mu z a
ručila iba je/ro čarodejnícka opera z biz an
tského obdobia La j/1111111W. Ttíto m ohriiiiiÍ. 
mozaikovito pesrrrí a krásne inšmunento\•anú 
operu, odohrávajúcu sa v Ravene, vytvoril 
skladatel' v spolupráci so svojim stálym libre
lis/om Claudiom C uastallom . Názo\' !'/um elí 
má v diele dva výwamy: plwne1l spalltjtíci ča
rodejnice na hranici a plante!) spal'ttjtícej a do 
tmgédie tístiacej vá!ínivej lásky medzi m atkou 
S ifl•a1toU a jej nel'lastným synom Do ne/lom. 

JURAJ DÓŠA 

Zľava: M. Kopačka, l. Ožvát, L Rybárska a J. Galia v zábere 
l l. dejstva Snímky K. Marenčlnová 

pred niek o/'kými rokmi v .í:ttídiu ŕhmgarotomt 
a v ro ku 1987 matlárský rím premiérova/ die
lo i 1111 scéne Teatro Co /on l' Buenos Aires. 

Na k onci minulej sezóny dostalo dielo v Er
kelovom divadle novtí javiskovtí podobu: di
rigentom hol zase Lamberto Garde/li. scénu 
a kostý my navrhol Péter Makai a réžiu mal 
And rás Mikó. Na na v.{Jívenej druhej októbro
vej repríz e S i/vanu vo výbomej f orme spieva
la mladá členka stíboru Cyongyi Luktícsová. 
Jej dnes u ž zaoblený. krásny hlas a strhujúci 
prejav signaliwjrí brrdrícu dramatickú heroí
nu . Nenávist'ou prekypujtíca Eudossia v po
daní vášnivej K aw/in Mészolyovej je vynikajú
cou hereck o -speváck ou kreáciou. András 
M olnár- po Tristtmovi a pred Tannhäuserom 
a najllOI'Šie popri tillllnej postave v Erke/ovej 
opere Hunyadi Lász ló - spo/ah/ivo 1/močí 
poswvu Done/la a wk /'úbosllliÍ scéna Done/lo 
- Silvana je jedným z vrcholov predstavenia. 
Exarchu Basilia sýtym barytónom. ale za
tial' d re málo diferencovane spieva Mihály 
Kálmándy, v menHch postavách priam exce
lovala lbolya Verebicso vtí a 1/dikó Tasová. 
Z namenité predstavenie zanietenie viedol 
mlad)í Péter Dala- asistent ntr.{trrdujrícelto di
rigenw. 

DROGY 
\A 
OPERA 
Moderná opera si cestu za divákom nehl'adá /'ah ko. O získa

nie jeho priazne sa popri divadle, roz hlase a film e SIWŽÍ - u nás 
už 25 rokov - rovnako i televízia. k torá má osobilú výhodu. ale 
zárove1l i vel'ktí zodpovednost' súvisiacu s pósobením tohto 
masmédia na po1eciálne mnohomiliónové uuditórium. Formy 
prez entovania opery v televízii móžu hy( rówe: od prenosov 
hotových divadelných predswvení ce: televízne spracovanie 
bežných, 1. j. pre divadlo koncipovaných opier, až po svojbytný 
žáner televíznej opery, ktorý by využ íval a rešpektoval špeci
fické možnosti tohto m édia - vo fá ze ,·zniku. stvámenia diela i 
jeho recepcie. Napriek tomu, že sa nájdu lllltohí, ktoré existen
ciu televíz nej opery ako osobitého žánm spochybllujú, ambície 
našej televízie sú v lejto oblasti dos( 1•y.wké. rovnako ako tvori
vý nepokoj sk/adatel'ov a ostatných umelcov. prameniaci zo 
snahy skúma!' túlo dosial' nie príli~< prehádanú pódu. A zdá sa, 
že ich aktivita nie je máma: vstup skladatel'ov do tejto oblasri 
bol v kontexte dobovej produkcie pozomhodný už v 50. rokoch 
- pripome1lme Kašlíkov Krrrkatit, Podé.frove Apokryfy a Vah
nálkovu Reportáž spod šibenice. 

Snahy našich tvorcov v tejto riskantnej sfére experimentu na
pokon dosiahli i medz inárodný rozmer: súčasnou platformou 
pre konfrontáciu televíz nych opier je ,. celosverovom fllerad/e 
festival v Salzburgu a boli to i naše dielu. ktoré zasiahli do jeho 
profilácie a hodnoriacich rewltátov. V roku 1983 čestné uzna· 
nie z ískala opera Premeny Otmara Máchu a Jana Bonaventu
nr, hned· v ďalšom ročníku sú(aže v roku /986 si opera Večný 
Faust skladalel'a L uboša Fi5'era a reži.1éra Jarami/a Jireša od
niesla va vrín najcennejH A ani v romro roku nebola českoslo
venská účasť na festivale nijak o zanedb(//e/i1á: druhrí celili zís
kala opera Rakovina v6/e (v zalrranič11ej verzii s názvom Me
melilo) v k o11kurencii 14 opier- zo Z SSR, USA , Velkej Brirá
nie, Polska, Rakúska, NSR 11 Ffm·ka . Na opere, ktorá je \'Oľ

ným spracovaním románovej predlohy Radka Johna Memenro, 
sa okrem spisovate/'a (ktorý je tiež spoluaworom námetu a scená· 
ra) podie/á/ skladatel' a spo/uatllor námet11 Juraj Filas, /ibrerisra 
Peter Skarlant a rež isér a spo/uscenárista Jarom il Jireš. (Dodaj· 
me, že symfonický orclresrer FOK diriguje O. Dohnányi, spo
luú6nkuje Pražský fillrarm onický zhor l'edený L. Máriom 
a Kiihnov detský zbor s dirigento m J. Clr válom.) 

Drogy a vážna hudba. Toxikomániu a opera. Toto spojenie 
sa zdá byľ prinajmenšom neobvyklé. Tým skór. že sríčamtí 
opera si na akwál11e náme1y príliš neporrpí a oporu Mad á ~, fi te· 
rámych hodnotách overených časom. Aká naliehavá je však 
dnes téma drog, ako dokáže hudba wnocni( výstražné varOI'a
nie, a že str opera vo svojom princípe 11ijako nevzpiera rémam 
10ir!o typu, o tom dokáw li ol/Iari Roko1•iny vôle presved6(nie· 
len odbornú porotu v Salz burgu. ale som presvedčená, že roro 
dielo má šancu zauja( širOký ok mh di1 •áko v. vrátane 11tlad)ícll 
-silou emocionál11elro rí6nku a otrasnos(ou l'_ýpovede o zlurb
ných dósledkoch drogovej zál'is/osli. 

Tragický príbelr mladé/ro muža - Adama (spievo L. Ludlw. 
hrtí Z. Hruška) , ktorý únik z o stereotrptt v!l'ednélro žil•olilllll· 
šiel v drogách. je búrlivých hl'adaním I'Óie. ktorá by ho vrárila 
do normálneho života. Z mieto samed: i dobrými predsavzaria· 
mi, motivo va11ými lá~·kort k úprimnej a milujúcej Margaréte 
(spieva F. Jenisová-Antoličová. hrá T. Kotrbová) a neschop· 
nos(ou ich rwplnit'. Sujer poskytol I\'Orcom scény vypätej dra
malickosti a pries/Or p re vykresle11ie v111ílonrých pocito v. tmrož
nil konfronlácirt skwočnosri alwlttci1Wl'11ých vidín. ktoré doda· 
li dielu dynamický Vl/Ú tom ý temporytmus v lrudbe i obraze, vy
úst'ujúci do účinnej kalarzie tragick ého zŔveru. 

Poclropitelire. aj táto opera má svoje tísk a/io. problémy, ne
dostatky . ale je isté. že vz niklo dielo, l ' ktorom sa a111ori vo vol~ 
be námelll i v jeho stvámení odvážne pustili do nového. 1/eošrí
chwrého experimenlll. 

HELENA HAVLÍKOVÁ 

Vz{ah madarského opem ého umeniu k tej
to m álo hranej opere je neobyútjne si fm~ . Sve
tová premiéra diela bola l' roku 1934 ,. Ríme 
so slulný m , no nie práve j i'enetickým úspe
c/rom. Po uveden í na americk om konrinente 
a l ' milánskej La Scale nasledovala rr ž l ' roku 
1935 brrdape§ritmska premiéra pod takrovkou 
Sergia Failoniho v legendárnej scénicko-režij
nej koncepcii Cusztáva Oláha . Táto - podl'tt 
vyjadrenia prítomného sk/adate/'a llajdokona
lej.{ia inscenácia bola prezentovaná neskôr na 
IV . Maggia Musica/e Fiorenrino . ako aj na 
scéne milánskej La Scaly. tento raz už;: trium
fálnym ríspeclrom . Prl'á nahrál'ka diela pod 
taktovk ou Lrmrberta C ardelliho sa z ro dila JOZEF VARGA Plameň - scéna l druhého dejstva 



Za Richardom Rybaričom 
(19. 2. ~930- 30. ll. 1989) 

štúdií, stovky článkov, recenzií, kritík, scenáre pre film, tele
víziu atď. Kvantita však u neho zďaleka nebola dominantná, 
i keď na taký krátky život je obdivuhodná. Odkaz dr. Rybari
ča charakterizuje predovšetkým nezvyčlijná šírka záberu, veľ
kost' časového ' 'Ýseku dejín slovenskej hudby, ktorému sa ve
noval, ku ktorému sa ako vedec - ale na druhej strane l ako 
popularizátor - kompetentne ' 'Yslm·oval: od vzorovej ~túdie 
na báze sekundárnych prameňov k problematike hudobnej 
kultúry Veľkej Moravy cez stredoveký jednohlasný liturgický 
spev, polyfóniu 15.-17. storočia až prakticky po otázky hudby 
19. storočia. Takú ~frku sa sotvakedy a sotvakomu podarí ob
siahnuť. Venoval sa lij problematike národnosti v hudbe, ~tj'·
lu, metodológii hudobnej historiografie a iným teoretickým 
témam. 

Odi~iel spomedzi nás veľmi nečakane a veľmi predčasne 
v 59. roku života, uprostred práce, plánov a ''eľkých projektov 
- PhDr. Richard Rybarič, CSc., od roku 1953, keď dokončil 
ttúdium na FFUK v Bratislave rigoróznou prácou Slovenská 
neuma a nota choralls v období cirkevného feudalizmu, ' 'e
decký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, neskôr Umeno
vedného ústavu a posledný rok vedúci sekcie hudobnej vedy, 
ná§ popredný muzikológ a v pravom slova zmysle vedúca 
osobnosť slovenskej hudobnej historiografie. Tento odchod 
pri!iiel ako blesk z jasného neba. Pri jeho prfslovečnom opti
mizme, sviežom duchu a ustavične dobrej nálade by nik nebol 
predpokladal, že krátka choroba prinesie takéto smutné rozu
zlenie. Pracoval i počas nej, až do hospitalizácie - žiaľ, ne
skorej - "kŕmil" svoj domáci počítač hudobnohistorickými 
úd~mi. So svojím typickým zápalom, záujmom o ''!ictko nové, 
ochotou prijímať podnety v krátkom čase zvládol mnohé de
taily ~ v tejto oblasti, aby tak nielen zanieteným vysntľova
ním, ale n~mä osobným príkladom presvedčil i nlijväčšieho 
skeptika o nevyhnutnosti využitia modernej techniky ,. hu
dobnohistorickom výskume. Púta''Ýfll rozprávaním bol 
schopný nielen poľud~tif prácu hudobného historika a pri
blížiť ju lij úplným laikom, ale n:ijmä získať pre ňu mladých, 
nových adeptov, ktorým bez prikráUovania hovoril o "čier
nej" práci v archíve, neistote výsledku bádania, no predovšet
kým o potrebe vldy hľadať pravdu, hoci môže byť i nepr(jem
ná, ba niekedy i bolf. Vychoval desiatky žiakov viacerých ge
nerácií: jeho ašpirantmi boli tak dnešní pomaly už päťdesiat
nici, ako lij tí, čo Jen nedávno opustili bránu školy. Dlhé roky 
prednášal na FFUK a V~MU. Mlad!iím i celkom mladým rád 
otváral dvere do sveta, pomáhal nadväzovať kontakty v zahra
ničí, živo sa zaujímal o dosiahnuté v)·stedky. 

V nich mohol byť zosnulý dr. Rybarič vidy Jen vzorom. Jeho 
bibliografia je obrovská: spomeňme len nlijvýznamnejšie 
knižné práce Vývoj európskeho notopisu (1982) a Dejiny hu
dobnej kultúry na Slovensku l (Stredovek, renesancia, barok, 
1986), za ktorú dostal Cenu vydavateľstva Opus, notové edície 
skladieb S. Capricorna a J . ~imbrackého, okolo 100 väčších 

Ako jeden z mála slovenských hudobných historikov dosia
hol uznanie v zahraničí. Pracoval vo vedeckých radách kon
gresov (Musica Anliqua Europae Orientalis), pravidelne sa 
podieľal na podujatiach ISM a IAH, spolupracoval na vý
znamných encyklopedických dielach, a prlznlijme sl otvore
ne, koľkí na~i odborníci z oblasti spoločenských vied boli pri
zývaní k oponentúram. Dr. Rybarič má vari nlijväč~iu zásluhu 
na vzniku spoločnej maďarsko-slovenskej edície Musicalia 
Danubiana, v ktorej vydal spolu s J. Szendrci ako l. zväzok 
Bratislavský notovaný misál z roku 1341. l keď v poslednom 
čase bol napn'klad členom ' 'edeckého kolégia príslušných od
borov SAV, n~a spoločnosť nevedela dostatočne oceniť jeho 
odborné a vedecké kvality - na rozdiel od zahraničia. 

Odi~icl náhle a nestihol dokončiť rozpracovanú ·knihu 
k metodológii hudobnej historiografie, plánovanú edíciu 
skladieb J. Kussera st., či veľkú štúdiu o hudobnej kultúre 
a žh·ote slovenských miest v 17.-18. storočí, ktorú pripravoval 
so svojím priateľom K. Bárdosom. Ncspracuje už ani zaují
mavé výsledky svojho nedávneho l-mesačného ~tudijného po
bytu v NSR. Pri tejto bolestnej strate sa vynára naliehavo 
otázka, aký osud stihne veľké kolektívne projekty na n~bHž
§le obdobie, ktorých bol Iniciátorom - Slovník slovenskej hu
dobnej kultúry a Antológiu k dejinám slovenskej hudby? 

1:iaf, v poslednom čase nebolo dr. Rybaričovi dopriate v po
koji pracovať, namiesto konkrétnej ' 'cdeckej a organizačnej 

práce sa musel venovať rie!ieniu často malicherných a pod
radných "problémov". Bude nám veľmi chýbať tento veselý, 
družný, spoločenský človek, vďačný a púta''Ý rozprávač, v tom 
nlijlep!iom slova zmysle v~ak predovšetkým vzorný otec rodi
ny, ktorý vonkoncom nestaval svoju profesionálnu kariéru na 
n~vy!i!iie miesto v rebríčku hodnôt. Bohužiaľ, nedožil sa času 
(či prcsnej~ie zach}1illen jeho dotyk), ktorý pootvoril dvierka 
k zmysluplnej!iím medziľudským vzt'ahom, k normálnej!iej 
odbornej, profesionálnej, vedeckej komunikácii. Týrh väčší 
by mal byť v~k záväzok, povinnost' nás v~etkých rozvíjal' jeho 
odkaz. lADISlAV KAČIC 

Ku dvom jubileám klaviristu Miloša Váňu (25. 9. 1919- 8. 12. 1954) o J re ntoval aj na ko nce rtné pódiú. Spolupra
cova l s rôznymi telesami . bol vcl'rni pohoto
vým a vyhl'adávaným komo rn ým luúčom . 

a profilácii ~ lovenského klavírneho ume
nia sa v minulo~ti i ~úča~nosti podicl'ala česká 
klavírna škola~ V Prahe získala diplom 
A . Zochová-Kafendová. L. Svobodová. 
Z . Strnadová-Baráková, zasl. ume lec R . Ma
cudziríski a jeho manželka Sil via. 

Po roku llJ45 sa k týmto osobnostiam pri
pojil aj ah~olvcnt pražského konze rvató ria, 
klavirista Mi lo~ V ária, ktorý zanechal hlbo ké 
stopy najmU v službách rozhla~u. Táto bcz
m;\ la 20-ročná spo lupníca vychádzajuca z po
trieb vysielania , výrazne ovplyvnila jeho tvo
rivé záujmy, kto ré sa nevyhýbali ani oblasti 
populárnej a zábavnej hudby. kde sa o rie nto
va l aj na naj~i rš ic vrstvy posl ucháčov . 

Hoci uplynulo už ce lé štvrťstoročie. čo Vá-

''a predčasne odišiel, dodnes znej ú na vlnách 
é te ru jeho nahrávky k lavírnych koncertov. 
~ lovcnskcj a sve tovej klavírnej literatúry 
i sk ladby vyššieho populáru. Aj jeho bývalí 
spo lupracovníci si rad i spomínajú na dobré
ho kolegu , skromného umelca . milého 
a priateľského človeka. ktorý svoje ne malé 
tvorivé si ly zameral aj na propagáciu nových 
opusov narastajúcej pôvodnej s lovenskej 
klavírnej li teratúry . Svojím nekompromis
ným prístupom, plnokrvnýtTI tvorivým muzi
kantstvo m. zname nitým technickým <J rzcná
lo m vytvori l (vd'nka techn ike trvale za711ame
nané) p rvé podoby ich interpretácie . Je ho 
pre mié rové uvedenia ~a stali vzoro m pre dal
Sie rozv íjanie interpret ačnej tradície viacc-

Osobnosť zborovej kultúry 

Snímka archív H1; 

A k hovoríme o osobnostiach . kto ré ~a za
slúžili o rozvoj náš ho zborového umenia. ne
môžme nczarad ii k nim zbormajstra Ladisla
va Holäska , dožívaj (Jceho sa v týchto di\och 
okrúhleho životného jubilea. L. Ho lúsek sa 
narod il 23. 12. 11)29 v Do lných Rykynčiciach 
v rodine učiteľa. Svoju mladosi prelil vo via
cerých ded inách. kde jeho otec uči l. Už vte
dy mu uča rovnla krása l'udského hlasu a pro
stred níctvom ľudovej piesne hl bšie p ren ikal 
k tajom hudby. Po ukonče ní gymn (JLia po
kračoval v štúdiu hry na klavíri na VSMU. 
kde bol poslucháčom F. Kafc ndu a S. Né
metha-Samorín~keho . Po ~končení vy~okcj 
~koly stal sa korepetítorom Mic~aného zbo ru 
Čs. rozhlasu. Pr{tca so zbo rovým te lesom 
a jeho šéfom . dirig~.: ntom L. Slovúkom . ho 
privied la postupn~: k hlbšie mu L:.íuj mu o zbo
rové dirigovanie . Počnúc rokom llJ57 -.a ~t ä
va korcpetítorom Sloven, kého ťi lharmonic-

ž 
kého Lboru a o th·aniÍsi mkov ne,kôr jeho 

H zbormajstrom . E~te predtým. v roku 11)6-l. 

prebe rá od J. M . Dobrodinského Sloven
ských madrigalistov. Hlavným zbormajstro m 
opery SND sa stáva v roku 1970, kde pôsobí 
dodnes . Medzitým (v r. 1967) absolvoval aj 
št údium dirigova nia u Ľ . Rajtera. 

Pôsobnosť Ladislava 1-Jo láska sa nesie, ho
ci v oblasti jednej pro fesie, vo viace rých rovi
nách. Ťažiskom jeho práce je príprava oper
né ho ?boru ako dôležitej súčasti operného 
st'rbo ru . V náročných podmien kach di vadel
nej praxe, so zložitým materiúlo m, dosa huje 
často vcl'mi dobré výsledky. Stýlová a dobo
vá rôznorodosť znázorňuj e túto ume leckú 
činno~i. na ktorú vyna kladá maximum ume
leckého . psychické ho i fyzické ho úsi lia. Z je
ho iniciatívy vzniko l aj exte rný zbor'v o pere. 
ako zdroj dopÍilani a stabilného telesa. Pred 
š t vristoročím sa začal zbormajste r L. Holá
sck vcnovai pro fesio nálne mu ko mo rnémÚ 
te le~u . Slovenským mad rigalistom. Umelec
ké výsledky. uznania a ocene nia sú len von
kajším zna kom pôsobenia madrigalistov do
ma i vo sve te . Mnoho nahrävok pre rozhlas 
i na p la tne výrazne dokumentu jú hodnoty 
vytvore né týmto ko lektívo m. Dalš ím tele
som ncsúcim výraznú pcčai jeho ume leckej 
práce je Spevácky zbor mesta Bratis lavy. pô
sobiaci p ri MDKO. s kto rým spolupraco val 
od jeho vzniku (roku 11)7 1) a ume lecky ho 
vedie od roku 1978. Nemožno vym~.:novať 
vše tky úspešné domáce a zah raničné (Jči nko
vania spojené s najvy~šími occnc ninmi . Prá
cu zbormajstra Ladi~lava Ho láska charaktc
ri.wje predovše tkým cicl'avcdomú ume lecká 
či nnost' chamktcrizovanä dôsledno u technic
kou prípravou . intonačnou čistot o u , vysoko 
vyvinutým štýlovým cíte ním. zdô razr1ujúcim 
prízn ačné dobové črty. V jeho umen í cítiť 
výrazný príklon k dife re nciácii jednotli vých 
iánrov. Inak by nebol dokázal vytvorit intc r
pr~.: tačné charakteristiky jednotlivých telies. 
Na druhej strane i n te rpretač ný nadh ťad po
ukazuj e na synte tický princíp. prostredníc
tvom ktorého dosahuje u ka7dé ho 7 te lies 
o~obitý účinok . Umeleckú. o rganizillorskú 
i ped agogickú .pr:ícu na konzervatóriu. VPS. 
FFU K i VSMU ocenili viace rými utnaniami. 

STANISLAV BACHLEDA 

rých . dnes už klasických diel siÓvenskcj 
hudby sk ladateľov D. Ka rdoša. S. Ju rovské
ho. E. Suchoňa. J . C ikkera. A . Očcmíša 
a l. H rušovského. kto ré naštudova l spamäti . 
veľmi starostl ivo rešpek tuj úc požiadavky 
partitúry. 

Rodák z Novej Strascci p ri Kl adne študo
val najprv u prof. Urbanovej. neskô r 
u V. Stčpána. Stúd iá ukončil inte rp retáciou 
Klavírneho koncertu č . l b mol P. l. (ajkov
ského . V ro koch Pro te ktorátu pôsobil Váňa 
na Hudobnej ško le v Rakovníku . ro ku 1945 
nast(rpil ako sólista- klavirista do koš ického 
rozh la u . V tOm istom služobno m zadelení 
prcSiel v ro ku 1954 do Bratislavy. 

Popri tej to svojej záklndnej činnost i sa 

Znamenité technické dispozície mu umož
riovali na impo nuj(rcej t'rrovni vyrovnai \a 
s interpre tačnou proble mati kou Ut'rčových 
číse l sve tovej klavírnej literatúry. Zil v obdo
bí. keď sa práca umelcov orio.:ntovala na 
sprístupnenie hodnô t čo naj širším vrstvúm. 
vera ko ncertoval. účinkova l na vidieku . ale 
člen umeleckých úderiek absolvoval rad kul 
túrn ych brigád. Záber jeho repe rtoáru ~iahal 
od klasikov cez populárnu hudbu až po pre
mié ry novin ie k súčasnej hud by. najm li Jo
mácej proven iencie. Bo l temperamentn ým 
umelco m, po)1otovým vi rtuózom. dobrým 
č lovekom . 

VLADIMÍR čf1:1K 

HUDOBNÝ ŽIVOT 
DVOJTÝŽDENNÍK PRAVIDELNE INFORMUJE 
o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahraničí 
Na stránkach Hudobného života nájdete: 
e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publikácií e správy 
o činnosti ZSSKU a rozhovory so skladatel'mi, interpretmi a ďalší
mi významnými predstaviteľmi našej hudobnej kultúry e články 
venované popredným zahraničným osobnostiam z oblasti hudby e 
reportáže zo zahraničia e informácie a recenzie o významných hu
dobných festivaloch a prehliadkach e v revue HŽ závažné publi
cistické a muzikologické materiály 

HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového do
ručovateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie ča
sopisov, ul. Čs. armády 35, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlač
ku Kčs 3,-, ročné predplatné Kčs 78,-. 
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udapeštianske 
hudobné týždne 

Jesenné hudobné fc\ tivaly v o ko lit ých kra
jimích v o~tatn ých rokoch I!Hlčnc prcoricn to
vúvajú ~voj pôvodný dramaturgický zúmcr. 
Expcriment(llnc orientovaná Var~avskú je
sei\ postu pne stníca w oju výhnjlll't progrc~ív

no~ť a akceptuje viac dujem ~ i rš ieho ok ruhu 
po~luehúčov. l ked' \Úča~n :'t hudba c~te stú lc 
zo~t<iva v prvom pl:ine dramaturgie. cel kove 
\ a pre~adntj c hudba komunikatívnej ~ia. po
\luehúč\ky lah\ ie uchopitcl'n{t. 
Budape<;tian~kc hudobné tý7dnc pôvodnú 

medlinärodnc orientovan(• ko ncepctu začí
najú viac upriamoval na dom<íce in terpre tač

né ume nie. Po prehliadke najnov~cj kompo
zične j tvorby (ktoní je pendantom ná\ho týž
dtia ovej hud by) . prie\tor v d al\ích ~ t yroch 
týždt1och už patrí takmer výlučne mad ar
~kým interpretom. Zcnei lletck ~a ~tali pre
hliadkou dom;ícich vý~lcdkov na b{t/C tvorby 
aj inte rpretácie. Zahraničnému JX)LOrO\'a te
rovi ~a tým ponúka komplcxncj ~ í poh ľad na 
madar ... kú hudobnú .., (tča~ no\t . Pre ko nfron
túciu ~o wctom vznikol pred pár rokmi nový 
fe~ti val . ~ i rš i c orientovaný. ktorý ~a realizuje 
v marci a zahriíuje r ť>zne druhy umenia - od 
hudby. cez vý tvarné umenie a7 po divadel né 
pretbtavcnia . Špičkoví hudobníci \a prezen
tujú \ÚČasnc s vý~tavami wctových malia rov. 

apr íklad minulý rok to bol Marc Chagall , 
tentora.: Goyove grafické lb ty - Capriccios ... 
ln\ pirúcia le tným Sal;burgom ... ? l v Buda
p~:\tt v pro\ pech turi\ tiky. atrakcie. zi~ku . 

Vcd napol-. on hlm ným w.poriadatcl'om sú tu
ri\ ttcké kancelárie. 

o konfront:íciou rozličn ýd1 umeleckých 
~ l ér ne;o.,t:'tva ani jc~~: nný kst iva l. Popri kaž
dmknn ých nid.o l'kon :'t~obnc ~a prekrývajtt
cich koncert ných a ope rn ých poduj ati<tch 
a najrôznejš ích výstavách budil<• mimoriad
ny ohla~ kolekcia die l ~pan ic l <,ke ho fo tograra 
matfar\ kého ptl\ odu juana Gycncsa pod mí
zvom lludba v ohraznch, rcal i7ovaná v Nil
rodnej ga lé rii pt i pr ílc7ito>ti 150. výročia 
v.:niku fo tografie. Od bežných publicistic
k}·ch z{tberov madar~kých 'kladatdov prc<iicl 
k umdccl-.é mu ptlrtré tu ~vctových O\obno\ tÍ 
hudobného umenia - André Segoviu. Mon
<,e rat Cabaléove1. Sviato~la\' il Richtera . 
I le nr) 1-.a S;crynga . Wilhelma K~:mpfa. ale 
i ., hudbou \ p<tt}ch podôb Pica, <,a . Chagalla . 
Miróa a napokon aí ku 1-.ompo7íciii rn (č i 
umdccl-.ym 1-.ol<ííam) ako napríl-.lad ~a pa
mii! l i;;ta . Bart<Íka. Bacha . l lomenajc alla 
Scgovta . P<t le r no\t~: r (in rne nr onam Miche
langelo) . Smr t lk~:thov~:na . Stravin, kého 
Sviitenil: jari. ak i rca li.:úcic opery Carmen. 
ChopinO\ ých Nocturn č i B:t l<íd . -, kladieb Ma
nue la tk l·allu atd . 
Za~ladate l ov m<rd'a r-, kc j fotografie André 

Kcr11:va . Martr na Mun krtcsiho . Rudolra Ba
logha. Robcrta Capu ho lo možno obdivovať 
na vý\tavc Od Dagucrra po holografiu . Den
ným ; á; it kom vo výstavných priestOroch n{r
rodncj galé rie či v mú7c u ~ adekvát ne ozvu
écným p ric~torom (najmii na výstave Juana 
Gycn~:<,a ) - kori:~pondovali večern é koncer
ty. ktoré ponúkali v Li~ztovcj akadémii prie
rez toho. čím maďar~k<í hudobn;í \ Ú(·asno<,( 

ZtJe . Od rccitálových vy"úpcní - ktoré sú
diac podra poč t u ~a tc~ ia vdkcj obrube publi
ka - cez komorné ~ttbory . koncerty a cappel
la až k hudbe orche~tníl ncj . di rigovanej do
m{tci mi dirig~: ntnri a japonským ~éfdi rigcn
tom Št<ítncho \ymfonického orchestra Ma
d il rskcj filh armónie Ken-lchirom Kubajas
him, ktorého popularita vôb~:c neupadla . Aj 
vzhľadom na jeho vyst(tpenie v rámci Zcnci 
l lctck - je z;íujcm odôvodnený. jeho koncert 
pat ri l k vrcholným výkonom rc,! i\ a love j 
prehl iadky. V pt vej polovici .:az11di ~Ctčasné 
diela mad'ar~kého skladatcl'a E. Petrovicsa 
a Kobaja~hiho inve n čného knrjan<r Maiuzu
miho, v druhe j čas t i - rw smcrovan~:j ~ mód
nym trendom oživovania hud by franc(tzskcj . 
predviedol Symfóniu d mul Césara Francka. 
Kobaja~h i viedol orchc~ t er k maximálnej sú
~trcdeno~ti . dôkladnej ;omknuto~ti a i n~pi 

roval k v; ;íjomncj tvorivej at mo\ fé rc . Úža'l
né napiit ic . ktorým udržal ;.vukovo bohatý 
hudobný ob~ah Franckovho die la , .:neJ nc
.:vyčaj nými farbami. ako vý,lcdok 'Yntézy 
vla\tncj kult(try a intel igencie s C\ pritom 
francúôke j Lvukovcj farcbno\li . 

Meno fik lósa Perényiho bolo tiež zitrukou 
umelecké ho níiitk u. tcnton11 mcncj u .. poko
j ivého VLhl'adom na klavírny '>pricvod Imre 
f:{ohmanna , ktorý nckorc\pondoval s hudob
ným maJ.,li'OV\tvom tohto violončelové ho ~u 

ve ré na . 
Na hrndnom organe v kiltcdrálc sv. Mateja 

sa po~lcdný októbrový týždcrí u~k utoé ni l re
citál Ferem·a Solymosihu. Klasicky postavený 
repertoár - od Ra bona. Backfarka až k Fran
cúzovi Hemí rnu Mulctovi - zahral sporahli
vo: Bacha vy rovnane, Franc(tzov pokoj ne. 
no prúvc pri nich bohatšia fa rebno~( rcgistrú
cie by hola ~pcstri la jednotný interpret ačný 
postup. Z<ívcrcčná improvizúcia prezentova
la nástrojovú pohot ovo~ť a technickú zruč
nosť inte rpreta. 

Diela Ferenca Liszta sa v programoch 
prehl iadky vyskytoval i v najrô.:ncjš ích inter-

prct ačných poh l'adoch a tvorivých zámeroch. 
Vyvrcholením bolo predvedenie Korunovač
nej omše v Matcjovcj katcdrúlc. Jej úrovctl 
sa vyznačovala značne nevyrovnaným výko
no m sóli~tiáého aj orchestrálneho aparátu. 
Ž iar. v Li\/tových Lhorových dielach. ktoré 
odmcli na koncerte Štátneho speváckeho 
zboru vedeného grinom Gáborom, zaznelo 
vda ncp re~ nn\t í a neistôt. V prvej polovici 
~pomínaného koncertu zazneli motctá Jo· 
hanna Sebastiana Bacha (na Budapeštian
' kydl týh lt1och hol jed ným z najfrekve ntova
n~:j š ích autorov). V súča.,nosti orientácia na 
tzv. autent icku inte rprct{tciu získava v Ma· 
d'ar; ku vcl';t priazn ivcov. a tohtoročných 
BI IS '>me počul i súbor Savaria. v Budapdti 
~om ~poznala .:asa Concerto armonico. Ich 
inte rpre tácia vyvo lala pria; nivý ohla'> publi
ka . tHtj rn ii vd aka niekol'kým vynikajúcim só
li ~torn - členom '>úboru : prcdov~ctkýrn orga
ni\tO\ i a écmba l i ~tovi Mikulá~ovi Spányimu, 
um~: ll!ck~:mu vedúcemu a hu\ li\ tovi Petr01i 
Sztit~ovi a ~oprani\tl-.c Marii Zádoriovej. kto
rú ' mc mali mo7no\l poču t aj na BI IS 'lilJ. 

Z oj~:dinel ých nrhrantčn}ch ho~tí \Om ma
la príldito<,~' počuť kanathkého klaviri~tu Jo
na Kimura t•a rkera, techn icky zdatného. 
koncepčne originálneho umelca . ktorému 
bol bligí Schumann ako Chopin a Beetho
ven . Brilantnou technikou zažiaril najma 
v skladbe krajana Alťxi na Louiena. 

Na Budapešttanskydl hudobných týž
ch\och od.:nelo vd a kvalitných . dramaturgic
ky n(t padi tých sk lndicb. Kobaj a~hi uviedol 
okrem spomínaného koncert u komplet Beet
hovenových symfóni í. ako som už spomína· 
la. vcl'kll p07ornost venovali hudbe Liszta. 
Bacha . do programu sa dostal i Monteverdi· 
ho Orfeus (v inej interpretácii ako na BHS 
Ars Renata Énekcgyiittes), diela Stravinské
ho . Francka . Fallu . G uillmana . Richarda 
Strau\sa i domúcicb autorov. choli to O>l ni
vé krc;ícic. \ kôr úprimné vyznaniil rnadar
>1-. ých inte rpre tov. ETELA ČÁRSKA 

Beogradské hudobné slávnosti '89 

BI:MUS - Bcogradskc muličke we.:anmti 
- patna (.. vý;namným hudobným poduj a
tiam hlavného mesta J uho\ lúvic . ' l i ~: to hu
dobné o,láv llo\ ti reprezentujú kaldmočnc 
v o l-.tóbri tvorbu juho'>lovanských sk lildatc
l'o\ a inl l! l'(ll'Ctačné um~:n ic domácich a /.a
hraničnýc h koncct tn ých ume lcov., akcentom 
na po.:oruhodné umclccl-.é a dramaturgické 
počiny. Ich vý111am a fc~tiva lov~· kredit pod
čiarkuje aj \1-.utočlHl\l. l c !ávc rcč ný 1-.onccrt 
sa koná v predvečer m láv výročia o~lobodc
nta Belehradu (20. októbra ). 

Ost<l!ný 21. ročník BEMUS mal na pro
grame lH koncertov a jedno operné prcdstn
ve nie, na ktorom ho~ t'ujlrca Z<í hrcl1o;k(t opera 
uviedla Wagncrovu Valkýru . Zo 7ahran ič
ných >Úborov a interpre tov (rčinkova l Mos
kov~k) ~) mfonick ', urchc,tcr rádiu a televí
l.it·, Spt\:ick) 1.hnr GlinkH, Cajkov~kHto trio, 
talian-,1-.v hu\ li.,ta Utu Ughi , .,i;íč i kové ~ varte

to 1 Pekingu. ka n ad\k~· klavimtil Ion Kimura 
l'lt rker, Atén~k) ~ymfonick) orchesttr roz
hlasu a telcvíJic a 1 ah!\ l-. ) dtrigcnt Gusta\ 
Kuhn, l-. tor\ ll\ i ~:dol ot draci koncert tohto
ročného k\tl\ ;~ lu la hlcro\ou J . svmf'óniou . 
i\linulé roéni l-. ) IH· ML S holi 1<1\.túp~:né aj 
umdcamt 1 C'e>ko<,lovcnska. napo~ lcdy 
(v ro l-.och 197:'\ a a 11JH.J ) ho <; toval Slovcn<. l-.v 
komorný orcheste r. ' 

Môj pobyt v Belehrade ~a viazal na posled
né štyri koncertné veče ry . ktoré ~a konali v 
koncertnej \ icni {trodnej univcr;ity. Toto 
tÍlic\to bolo poča., fl!\ tivalu cĽntrom hudob
ného 2ivota. kde ' " denne napÍríalo auditó
rium hlavne mladými posluclr ;íémi. Koncerty 
boli v ph;orno~ti mlborncj kritiky a publici>
tov v ma\médiúch. 

K hl\ n n> rccit<il Igora La<; ku (l ó. l O. llJH9) 
- \ovil! t ~ l-. ~: ho piani~tu íijt'tccho v Juho.,(ávii -

bol večerom ruskej hudl~. Senzitívny ume
Ice odel jednotli vé čast i Cajkovského klavír
neho cyklu !{očné dohy do farebných výrazo
vých polôh a n{tl ad podaných ~ jcmn)·m. ne
prchnaným lyrií'mom. Mnsorg~kého Obr:íz
ky z vj\tavy ho li plné 7ivota. vtipu . s akcen
tom na oiNth. l lost i' Grécka , Symfonický 
orchester rozhla~u a televízie z Atén prin ic~ol 
na koncertné p<Ídium )wdbu wojcj krajiny 
i wl!lov)' repertmír. Uvod koncertu patril 
J. symfónii Miki~a Tcodorakisa - plnej opt i
mi.:rnu . rado~ti . apotcôzy i rcncxie' národ
nom tô ne. Brahm~ov Koncert pre husle a or
chester O dur prednic'>ol mladý sólista Jorgo 
Demcrcis na vcfmi dobrej technickej úrovni . 
ale bc; hl bšieho ci tového zaujatia. na čom 
mal podiel aj málo výnt7ný orchester pod 
taktovkou Di rnitrisa Horafasa . Svoj južný 
temperament orchc\tCr uplatnil aj v Suite 
i' ope ry Gilva lier s ru7.ou od R. Straussa. 

Vyvrchole ním hudobných slií vností bolo 
uw dcnic Laza rových 1>a~ií (Pnsija ~vctogo 
kn ~.:;a Laarra ) s(tčasného skladatda Rajka 
Maksimoviéa (nn r. 1935) na záverečnom 
koncerte ( 19. IO. 19X9). V dk ý interpretačný 
apanít - dva mie~ané zbory. sólisti . recitátor. 
vd ký ~ymfonick ý orcheste r predniesol pre-

miéru tohto diela pod umeleckým vedením 
prorektorky Národ 11cj univerzi ty di rigentky 
Darinky Matié-Marovié. Prítomnost' autora 
i nadšený ohlas publika vytvori li vdkolcpí' 
ôver hudobného fc<,tiva lu BEM US. Ma bi· 
movié na po;ad í hi.,tnrických fragrnentm 
-. mírodnym \ ubjcktorn vytvára pôsobivý mo· 
numcnt pre s(tčasn íka . Vychádzajúc .:o \tre· 
dovckej l iturg i ~: pouííva invenčne jcdnodu· 
chý melodick)' tvar v ha rmonicky bohato rot.
pracovan)·ch tborových partoch pri '!ned· 
mom vyuí ívaní j~:dnotlivých n;htrojn,~ch 

\ kupín orch~:\lra . ah) ncnaru\ il ob<,ahmú 
nmno~t \ klad by. ' ktorej dominuje hovorené 
\ lovo a \picvaný text. Vnútorná \ iia diela je 
v ro;.víj aní hudobných olmtt.ov. '>p:íjan)Th 
v ucelený gradačný ťah ., doznievaním cxpre· 
~ ívncho vý razu v texte. 

BEMUS je d ramaturgickou koncepciou 
podobný našim BHS. Uvádza hudbu všct· 
kých období v pestrom interpretačnom obsn· 
dcní. Nem{t v ob~ahu iné podujatin (naprí
klad -,út'aže. \e mi nár~:. 'prehliadky). Je wiat· 
kom dobrej hudby. fórom ko nfrontácie ume· 
lcckých kva lít . este tických nížitkov, ale aj 
podujat im ., príjemnou ~poločcn~ l-.ou at mo· 
sférou. EVA MICHALO\'Á 

V \LlV I'> I o<,~ i 'cclm poloécnskými 
tmenami v Nemeckej demokratic
kej republike tHI'i táva pohyb i vo 
zviizc skladatcrov. Ncbrkilnc. až 
šokujúco prcb~:hlo 7asadanic 
Ústredného výbo ru zviizu 2. no
vembra t . r.· v' !3crlínc . Hneď 
v prvých minútach sa vzdal wojcj 
funkcie pretidenta .:viizu Wolf
gang Lc~~c r . Svoj odstup 7 funkcie 
Ldôvodn il na\lcdovnc : .. M<ím clo
jem. ic na čeli: tohoto umelccl-. ého 
,:väzu b) mal \IM človl!k . ktor\ 
.:die la dôveru väčšiny členm . \ 1) 
\ lím . ic ' lllOJO ill prípad~: tomu 
tal-. nie je" . Po týchto \lov;ích 
prcvnll vcdc ntc 7a~adama O:kn 
pre~ídta /\·a;u prof. '>regmund
·Schtrl/1.' . a le v tej to tunl-.cti ;otrval 
iba krútk u c h víľu . O \ lo\'0 po
/ iada l o;kladatd Lot har Voigtliin
dcr, 1-. torý prcdnv~ct l-.ým \' mene 
bcrl ín~kych .,(..( adatcl'ov /iadil l od
~túpcnic celého predsedn íctva 
(2X č le nov ). poto\t<Ívajúccho 
1 mobnost í hudobného i i\,ota cc
Iq republiky. Po 1-. nít kcj porade 
prcd.,~:dníctvo vy hove lo tej to iia
do,ti a to 1 napril!l-. tomu. í e nikto 
1 pn tmn nvd1 nl!\ \ (adril d(l\od . 

o VO.II:J? 
prečo do~ lt l k tomuto od\tupu 
a ni kto ><t n<u\ ani nepýta l! Prítom
nú čas t' prezídia ~a vn lala o kamži
te . ncpr ítomn i holi na vlast né 
prekvapenie vyro;umcní telefo
nicky' Po tomto akte č lenovia 

(r~trcdného v)bo ru hbt'ovaním 
poverili prof. ll eickinga . bývalého 
člena prezídia. vedením ~chôdze . 
r o opä( ~il prihl ;hila o ~lovo ho
rcu' ~:dcmí <,kupina .,(..(adatcl'ov 
a požadovnla podra možno.,tí 
okamžité ta jné voľby nového 
prcd.,cdníctva . akofko Ll \ tredný 
v)bor nc.:a~adal v dmtatočnom 
počt~: čknov. chýbali mnohé po
pr~:dné o.,obnm ti hudohncho ?ivo
ta 1 kra j-.1-.ých 1\'ii;ov. bol ml.,úhla
.,cnv termín {30. nov~:mbra t. r.). 
na ktorom 111 ~1 dôj '>l k novým taj 
n\ m >ol b{tm . ~krlín.,ki ~k Iadate lia 
v~ak nemali dtujc rn o proporcio
nillnc za~t(qxn ic v~ct k vch kra jov 
' prcdst:dn íctw. p r ~· tní~ také to 
vo rhy - nal-.ollo t'r.,t rcdn ý výbor 
pozo>t<í,·a p r~:v;11ne L. bcrlín~kych . 
\kladatdm - hy vy111di v pro
\p!.!ch herl ín\ ~ t: ho ;vii;u. č ím bv 
c~: nt ralrl<icta nadobudla c.,tc vač
\ ie ro.rm~: r) a l-.o dopo\ut l'. Zvi11 

~kladat cl'ov a rnuzikológov DR 
pozostáva z l l krajských .:vii.wv. 
teda nic je možné - ak má ísť 
o vol'by ta jné il demokra tické - vo
li t bez premyslenia a nebrať ohl'ad 
na bohatCt hudobn(r sttčasno~t' viič
~i ny zviizov v krajoch. Tento fakt 
neboli ochotní be rlínski č lenovia 
v žiadnom prípade rešpe ktovať. 
Po nickorkohodinovej d i~ ku.,i i . 

vecnej i cgoi stick~:j. bola Lvolenú 
komi~ ia , ktorá m<Í pripravit voľby 
JO. l l. l. r. a zaoberať sa tie7 ana
l),zou dote rajšej č i n no~ti zvii;u . 
Dôsledky tohto po~tupu si mnohí 
uvedomili až nc\kôr. C'lcn \ k<í 
~chôd7a ' D ráídanoch ' yjadrila 
ncsúh l a~ ~ takýmto 'olcbným po
kračovaním . Drá2cl'ančan ia ?iadal i 
/\olan ic mimoriadnd 10 ; ja;du , 
tajné vorby nového 1h trcdného \ ý
horu a ,: tohoto nového grémia na
pokon tajn(t vol'hu prezídia a pre
zidenta zviizu . Lio,tom s týmto nCi 
vrhom sa dr<ížcl'an-,k v z, iiz obr<'tt il 
na ďal~ ich IO k r<r j<;výc:h ;viizov. 
kto ré medzičasom po~tupuJ Ú t i~:; 
podobným ~pô.,obom . V prípad~:. 

že \a tento nävrh prijm~: . di~l-.utuje 
\a v Drä7ďanoch o o'amo,tatnen í. 

o cxi~t cncii drážďanského zviizu 
ako samosta tnej organizúci i. Ne
bol by to žiaden problém (v Drá7-
cl'nnoch cxistujtr dva špičkové eu
ró pske orchest re. dva hudobné 
fest ivaly - tradičný a súčasný. vy
sokú hudobná ~kola , Sem pc rova 
opera . Štúdio elc ktroaku~t ickcj 
hudby. hudobná redakcia rozhla
su . špičkové nahrávacie štúdiá . 
Centrum pre ;úéasnú hudbu). 
a práve naopak. dráždan~ký Lvii,: 
by nepodliehal viac ccntnílc. mal 
by pnívo vla~tného rozhodovania 
o wojom hudobnom i i\otc. Od
padlo by tak množst\'O rôznych 
ciest členov .:va.:u na porad) . ;asa
dania kom i ~ ií . Osta l h) ča., na pro
duktívnu prúcu bez za~ahovani a 
7hora. Kedže DR je rnomcnt:í l
n~: v situ<íci i, ked' plat í hla> rudu , 
je rno.lné. 2c i tento hlas čknov 
n~íj dc svoje ric~cn ic : Podobne ako 
v cckj kraj ine i v dnížcl'a n, knnr 
; v;iJ.c je r u~no. Rušnc j~ie ako kc
dvkorvd predtým. 

t\ (IA 1 i\ <.;C I IlND U RO\ A 

H DBA 20. STOROCIA, 
LITERATÚRA, VÝTVARNÉ Ul\IENIE 

Po druhýkrát prebiehal tohto roku 
(od 29. októbra do 2. decembra) s mi
moriadnym tispcchom vo VIedni restl-
vul súčasnej hudby, Iniciovaný hudobo 
ným rladltcl'um viedenskej 5itátnej 
opery Claudiom Abbadom. Tohto roku 
sa jeho program neobmedzil iba na 
prezentáciu hudby 20. storočia, ale 
rozJfril s,·oje ·podujatia IU na oblasť di
vadla, lltcrattiry a výtYarného umenia. 
Jadrom rest iva lu IU tohto roku bola ! i
rokli prezentácia n·orb)• štyroch ' Ý· 
1namnj'ch ~kladatel'ov (Friedrich Cer-
ha, Sofia Gub~Udulina, Bruno ~fader-
na, Karlheinz Stockhausen) a m·och 
mladj'ch, tačínajtícieh auroro' ~ar 

l'urrer a llcrbcrt Willi). Prle~lor , Jak 
doMali aj diela l. Stra,inského, 
\ . Schiinbcrgu, G) . Kurtága, G). Lige
tiho, \\', Rihmu, bu dokonca i C. IX'
bu~s) ho a ďal~ích . Výsta•a Albert~ 
Burriho, C)'klu~ hier rhoma~a Bern· 
harda, večery z t\'Orby lngeborg Bach· 
man novej, A. Schiinbcrga ~V. Kandin
ským, 1-'rurmt Kalltu, flaudia Magrisa 
11 l>rcdruga Mal\\cjcvléa, srmpÓ7ium 
nu tému V/ťuh slom a hudbr v 20. st~r 
mN prl\llcll k ncJV}'čajnc ~lrokej pale-
te re\IÍ\alu, kturého SCII71lČný Ohlas 
ncworne \lhi~t aj ~ ''Yl' ikajúcou prí
pr:"?~ a ,k,clou pretcntáciou a inter- Hž 
pretucwu. 



CESTA K LEPŠIEMU JE NEKONEČNÁ 
T alians ky dirigent Cl.AUDIO ABBADO 

získal pred tro mi ro kmi vedúci postavenie 
v hudobnom živote Viedne. Pri§iel sem po 
predchád1.lijúcom diMom pôsobení strieda
vo na čele opery v Milán e, popredných orche
strov v Londýne, Chica gu a i. Zdá sa, že tento 
umelec vniesol do kultúrneho života Viedne 
n ový vzruch. J eho k ontakty s Bratislavou sú 
síce zriedkavé, ale d ám e a p riebežné. Po 
prvýkrá t spolupracoval Abbado so S loven
skou filha rmóniou a SIO\'en sk5m filharmo
nickým zborom v roku 1965, n a počiatku 
svojej umeleckej drá hy, a tá to spolupráca 
ožila n ajm ä v j eho vieden skom období. Jej 
posledným, mimor iadne ú spe§ným plodom 
je inscenácia Musorgskéh o opery Chovan
§čina n a scéne viedenskej ~tátnej ope ry, 
ktorá sa sta la vyhl'adáva nou, netradičnou 
produkciou vo svetových re láciách. Zvlá§t
na, krásn a kapitola s polupráce Claudia Ab
bada s Československom sa odohráva na bá
ze n ím založen ého Mlá dd níckeho orche~ 
tra Gustava Mahlera, ktorý vznikol pred nie
kol'kými rokmi na pôde stredoeurópskych 
§tá tO\', 

Už tri roky pôsobíš ako hudobný riaditeľ 
tá tnej opery vo Viedni , súčasne si aj generá l

nym hudo bným r iaditel'om (Cenera lmusikdi
rektor) m esta Viedne. Prevzat ím týchto fun
kcií si sa vrátil do mesta svojich vysokoškol
ských štúdií. Možno to kvalifikoval' ako ná
vrat do akejsi hudobnej d omoviny, pripadne 
ako uskutočnenie snov z obdobia mladosti? 

- Isto som ako študent vo Viedni nikdy 
ne mys le l na. to , že raz budem stái na čele vie
denskej opery. Dokonca ani vtedy. keď som 
18 rokov pôsobil v milá nskom Teatro a lla 
Scala , hoci som vo Viedni nikdy nepresta l 
muzicfrovať, najmä s Viedenskými filharrn o
nikmi. Neslobodno vša k zabúdať. že som 
v tunajšej o pe re po prvý raz dirigoval v ro ku 
L984. kedy mi hneď ponúkli miesto hudo bné
ho riadite ra. Bolo to pre miía vtedy celkom 
nové. 

Považuješ túto funkciu za isté vyvrcholenie 
svojej doterajšej umeleckej dráhy? 

- Vicdei'l je pre m1ía mesto. kde je rozhodne 
viac kultúry ako v ktoromkol'vek inom hlav
nom m este na ~vete. Sú tu Viede nskí filharmo-

- ni<.:i - spolu s Be rlímk ym filh a 1 monickým o r
chestrom najlepš í e urópsky orchester, ktorí 
súčasne hrajú aj v ope re. Okrem to ho o byva
tel ia tohto mesta majú kult(aru všeobecne a 
hudbu zvlášť veľmi radi. Pravda , sú vel'm i 
skeptickí voči všetkému novému. Avšak vo 
chvíli , keď niečo akceptujú. sú nadšení. 

HŽ 

Viedenská opera má pozíciu ovel'a silnejšiu 
ako k torékol'vek iné svetové operné divadlo. 
Je nielen umeleckým, a le aj spoločenským fe
noménom. Zrejme tu pôsob í vel'a t lakov z via
cerých strán. Je pohyb medzi nimi zložitý'! 

ic pre mňa. Vôbec nemám starosti s 
administráciou a organizácio u . Pokúšam sa 
venovať v)•lučnc hudbe. čo , pravda , tiež nic 
je J'ahké. 

To znamená, že rozdelenie vedenia na ria
diteľa a hudobného r iaditel'a je vj• hodné. Kto 
rozhoduje avšak o celkovom repe r toári -mil
že hudobný riaditel' presadil' svoj u vlastnú 
koncepciu ? 

- Na počiatku sm..: sa s riadi tcl'o m 
dr. Drc hsem veľa radili o možnostiach a plá
noch n;ršc j spoločnej p ráce. Pohybovali sme 
sa pritom na pôde repe rtoá ru medzi Mozar
to m a súčasno~ľou: išlo ná m o dosiahnu tie 
urč i t ej rovnov:íhy. Za päťročné obdobie ja 
osobne uvediem dve Mozartove opery (Figa
rova vadba a Don G iovanni). Schubertovu 
operu Ficrrabras. dve die la Verdiho (Maš
karný bál a Do n Carlos). Rossiniho (Ta lian
ka v Alžíri a Cc ta do Remeše), W agnerovu 
operu Lo he ngrin, Musorgské ho . Chovanšči
nu . Straussovu E lckt ru a Bergovho Wozzc
cka. Poki aľ ide o ce lkový repertoár, bol by 
som rád. keby sa robilo viac st1časných opier, 
minimá lne jedna ročne - hoci aj to je málo. 
Predsa však sa nám podari lo uviesť operu 
F . Ccrhu v spolu práci ~ Grazom , v budt1com 
roku to budú Vojaci B. A. Z immermanna. 
uviedli sme už Bielu ružu U. Zimmerma nna 
a toht o ro ku operu Slepí od B. Furrera. 

Viedei\ je známa ako mesto so zvláštnym 
zmyslom pre tradíciu . Sám si poved a l, že tu 
panuje určitá skepsa voči všetkému novému. 
Skutočnost' je však taká, že nielen v ope re , a le 
v celom hudobnom živote mesta nasta la v 
tomto smere výrazná zmena, čoho svedkom je 
aj festival W ien modern , ktor)• vznikol vlan i 
z tvojej iniciatívy. J e cesta k realizácii takých
to proj ektov vel'mi z ložitá , na ráža n a on ú 
skepsu? 

- Pokiaľ ide o Wien modern, bo li všetc i 
~počiatku mimoriadne s k..:ptickí. pre tože sa 
obávali. že j e nemožná spolupráca všetkých 
viedenských usporiadaterov a inšti túcií, ako 
si to tento projekt vyžad uje. Osobne som sa 
La jeho u>kutočncnic Lasad zova l priamymi 

rozhovo rmi a výsledkom bol neočakávane 
úspešný fes tival už v uplynulom roku: každé 
z 27 predstaven í bo lo vypredané. Pre mesto 
ako Viedc1í bo l takýto .. nápor" súčasnej hud
by naozaj veJ'kým úspechom. T o nťlm dodalo 
o dvahu a chu ť koncipovať tohtoročný festival 
oveľa širšie, bez obmed zeni a na hudbu. Jeho 
súčasťou sa stala literatúra, divadlo i výtvar· 
né ume nie. 

Myšlienka je ted a t voja , realizácia j e rozde
lená medzi rôznych usporiadateľov. Kto je 
zodpovedný za celú d ram aturgiu? 

- V rozhovoroch s usporiada teľmi d ávam 
podnety. návrhy. ale keď m á niekto námie t
ku alebo dobrý nápad. p rirod zene bude ak 
ceptovaný. Vždy sa radím s ľuďmi - najmii 
pre lite rárnu, d ivade lnú a výtvarnú sfé ru, 
kt o rí o to m vedia viac. Tak napríklad tohto· 

ročný cyklus hier Th. Bc rnha rda mi navrhol 
šéf Burgt heatru Claus Pcyman n - bol som 
nad šený. 

Ako prebieha tvoj a príprava pr i naštudo
va ní no,•ej oper y'? Dirigentovi isto nestačí 
partitúra, a le musí sa d ôkladne zoznámiť 

s obdobím vzniku diela, s u meleckými, spolo
čenskými a politickým i kontextami. Vyžaduje 
si to aj konzultácie s odborníkmi'? 

- Príprava každej opery prebieha inak. 
Vezmi me si napr íklad Chovanščinu. Už pred 
mnohými rokmi som sa snažil získať rukopis 
pa rtitúry. Vedel som , že existujú pasáže. 
ktoré Musorgsk ij sám aj inštrumcntoval. ni
kdy sa však nehrali . Boli uložené v Leningra
de. odkiaJ' som pred tromi rokmi dosta l mi 
krofi lm . Bolo to veľmi zloži té - d nes by tour
či te išlo už jednoduchšie. Z týchto mikrofil
mov som doplni l partitúru. Dostal som sa aj 
k litcratllre, z kto rej som sa dozvedel. že 
Muso rgskij v poslednom ro ku svoj ho života 
v li brete presne vyznačil škrt y. Nikto doteraz 
nemysle l na to, že š krty z libreta treba pre
nic i do pa rtitú ry. Je to pred a ce lko m jed
noduché - sa mozre jme, že som to urobi l. 
Pravda , tieto nápady. vedomosti č lovek získa 
keď číta. zaober{! sa problematikou. Uvcdc
ntl knihu lite rat(lry o Musorgskom som si na
priklad nczaobsta ra l v Taliansku alebo Ra
k(lsku . poslali m i ju z Ruska. Ďa lej: v roku 
1930 vytvori l originá lnu verziu Chovanšč i ny 
Pavel Lamm . Dovtedy bola známa iba verzia 
Rimského-Korsakova. Lamm vydal klavírny 
výťah originálu . Z tej to Lammovej ve rzie vy
ho tovil D. Šostakovič svoju ve rziu , ale do fi
nälc prevzal niečo z Rimského-Korsakova 
a zaradil doň ešte prelúdium Marfy. Podl'a 
mňa to nie je pekné. Dočíta l som sa. že 
l . Stravinskij napísal zborové finá le pre Ďa
gilevovu produkciu v roku 191 3 v Paríži. kto· 
rého inštrumentáciu údajne urobil Rave l - tú 
som za ti a l' však nena~icl. Našie l som a le Stra
vi nského finále - najprv klavírny výia h . po
to m aj partitúru, ktorá bola na predaj na jed· 
nej lo ndýnskej dražbe . Telefonicky som po
ž iadal priate ľa. aby mi ju kúpil. Tu vo Viedni 
sme operu uvied li s týmto finále. Na zúkladc 
mojich skúseností s o ri ginií lnou p<~rtitúrou 
Bo risa Godunova som tiež vede l. že Musorg
skij ovcl'a viac kompo noval pre s láčik y a len 
celkom málo nap ríklad pre tr(lbky. Šostako
vič vo svojej verz ii použil a le veľmi čast o 

trúbky a ne raz príliš vera drevené dychové 
nästroj c. Urobil som teda ni ckoJ'ko 1micn 

v duchu Musorgského štýlu. pridal som St ra
vinského finá le, rešpektoval som Musorgské
ho škrty-a tak sme Chovanščinu v tomto tvare 
uvied li vlastne prem iérovo. 

J e to teda vied enská, resp . abbadovská ver
zia . .. 

- Áno, smero m k Musorgského o rigin á
lu . 

Videli j u aj ruskí od borníci? 
- Áno, a všetci bol i nadšen í. 

Myslíš si, že ju uvedú aj v Sovietskom zvä
ze? 

- Ak budú mať zá ujem , samozrej me . po
núknem svoju parti túru . Možno . že to urobia 
ešte lepšie. Cesta k lepšiemu je nckonečnä . 

S nímka a rchív Hi 

Ale vráťme Sl'l k literatú re . Pre mňa bola ver
mi dôlcžit<í aj ruská lite ratúra: už ako d i eťa 
som čítal Dosto jevského . Ccchova. Tolsté
ho. Celý tento roma ntický svet m a fasci nu je. 
Ale aj knihy o Musorgskom pomôžu čo-to 
vyjasn iť. Mäm pocit . že Rimsk ij -Ko rsakov 
mu vcl'mi nerozumel. ~iekcdy sa domnieval , 
že Musorgskij napísa l chybné akordy. nator
ko boli na tú dobu moderné. Alebo u Musorg
ské ho nie kedy ncspicva zbor súčasne s orche
stro m. resp. iba fragmc ntárnc. To je na tú 
dobu tiež nový postup. Rim skij-Korsakov ho 
.. opravil " tak. že nechal zbo r stá le spicvai sú
časne s o rchestrom. 

Tvoj repertoá r j e široký - siaha od Mozar ta 
až po súčasnú hudbu. Hl'ad áš v hudbe, ktorí• 
u vádzaš, spoločného menovate l'a? Podl'a 
akého kl'úča si vybe ráš diela ? 

- Riadim sa svojím vkusom ... Napr íklad 
mnohí sa ma pýtajú. prečo som ešte nedi ri 
goval žiadnu Pucciniho o peru . Po<Ha ml'ía to 
je veľmi krásna h udba - naprík lad 3. dejstvo 
opery Manon Lcscaut je úchva tné. Ale dote
raz som našiel vždy inú hudbu. ta kú. ktorá 
ma zaujala viac. napríklad Lo hengrin alebo 
Ot hc llo. A lebo Schubcrtov Fic rrabras: je to 
llžasná hudba a nie veľmi jednoduchá. An i 
pre Vicdc l) . Obecenstvo tu bolo skeptické. 
pretože pre Viedenčanov je Schubert sklada
teľom piesn í. t roch známych symfó nií. nic
ko l'kých kl avírnych sonát, klavírneho kvi nt e
ta Pstruh. Koniec. Verké publi kum viac ne
pozná. Ani r<~ né symfó nie. kto ré sú skvel é . 
Schube rtove o pery pritom nic sú iba pekné. 
ale aj dramatické - podra m1ia je Schubert 
vcTký opern ý sk ladateľ. Po našej inscenúci i 
v uplynulom roku sa síce mienky rozchádza
li, ale mnoh í sa stále dožadujú aj nah rávk y 
opery Fie rrabras. 

J edným z tvoj ich naj bližších titulov je Mo
zart. Zatial' si z jeho opernej tvorby uviedol 
Figarovu svadbu v Miláne. Mozart a ViedeJi
to je však isto d eliká tny p roblém , v ktorom 
interpretačné trad ície hraj ía dôležitú úlohu. 
Na d r uhej stra ne 1>ráve v inteq >retácii Mozar
tových diel dochád za v poslednom čase k zá
sadným novotám , nezvyklým prístu pom . 
Myslím ko nkrétne na Ha rnoncour ta. Možno 
ho nepovšimn uto obíst'? 

- Po<Ha môj ho názoru zachádza H arnon
court niekedy do kraj ností, nic o Moza rtovi. 
ako aj o iných skladatdoch. ktor)•ch uvád7a. 

vie veľmi veľa. apríklad namiesto predpísa
ného sforza nda robí s forzandissimo. na dru
hej strane často vermi správne frázuje . Prav
d a. niet partitúry. v ktorej nemožno vždy 
znovu objavovať niečo nové . Všetci srne čas
to príliš viazaní zvykom. Po kiar ide o mňa. 
vždy som sa snaž il pristupova i k jedno tlivým 
dielam nanovo. Napríklad pred 20 rokmi 
som po prvýkrát di rigoval Rossi niho Barbie
ra zo Sevilly, ktorého vted y u vádzali c~tc -
v súhlase s romantickou tradício u - s vcl'kým 
o rchestrom. s pozaunami. Nc7odpovcdalo to 
originálu a vied lo k sko rna tcniu . Snaiil som 
sa všetko očist it' a h rať pôvodnú ve rzi u . Mož· 
no. že to bolo vermi suchopárne. a le bolo dô
leži té poukázai na to . že dovtedy sa túto hud
ba interpretova la nesprávne. Te raz by som 
Barbiera robil už overa vo rncjšic. lebo ~om si 
uved omil. že strohosť tiež nezodpovedá Ros
siniho duchu. A le p red dvadsiatimi rokm i 
bolo správne zbaviť sa prehna ného romantic
ké ho chápania. 

OdjakŽiva a často d iriguješ Brahmsa. Zme
nil sa aj v súvislosti s n ím tvoj názor na inte r
pretáciu za obd obie 20 rokov? 

- Áno . Napríklad moja terajšia novií na
hrávka jeho symfónií bude overa romant ic
kejšia ako nahrnvka spred dvadsiat ich rokov. 

Inter p retácia v posled ných rokoch stavia 
čoraz vyššie ná roky na perfekciu . Ako možno 
uchoval' r ovnováhu med zi pe r fekciou a s pon
tánnost'ou? 

- Inte rpretované die lo tre ba na sktBkach 
pripraviť tak dokonale, aby na predveden í 
mohla myšlienka na pc rfckciu úplne ustúpi ť 
a byť na hradená spontánnosiou. Pre to sa 
snažím rea lizovať aj nah rávky vždy po živom 
predvedení, aby sa dala rekonštruovai jeho 
at mosféra. Množia sa však tzv. live-na hrávky 
- tak sme nahráva li Bc rgovu operu Wozzcek 
i Musorgského Chovanščinu: tri prcdstavcnin 
za sebou sa zaznamenávajú a z tohto m ate
riá lu sa potom robí zost rih . takže v št(ldiu nič 
nevzniká. 

Už d lhé roky sa trvulo zaoheráš l)rácou 
s mlad ým i l'uďmi . zaklad áš mládežnkke or
chestre. Pre ich členov zna mená táto 1>ráca 
št'astnía a nesm ierne užitočnú skúsenosť na ce
lý život. Prečo to robíš? Neskr)•va sa za touto 
činnosfou aj akási sna ha o zachovanie vlast
ného d ynamizmu, živosti umeleckej aktivity, 
ktorej pri privel'kom a nepret r žitom pnlcov
nom zaf ažen í prípadne h rozí akademizmus? 

- Samozrejme. vytvore ním mládežnícke 
ho o rchestra možno pomôci mladým ľuďom . 
ale súčasne možno získať nové idey. podne
ty. Pri priíci s tak ýmto telesom sa cítim slo
bodný. p racujeme v ce lkom iných podmien
kach ako s profesionálnym orchestro m. Nor
m ál ne sú k dispozícii 3-4 skúšky, ale s mlá
dežníckym o rchestrom možno spolupracovať 
niekoľko týždňov na jednom diele , v pokoji, 
s delen ými skúškami a to inšpiruje k novým 
ideá m . Je to teda pomoc niele n mladým. ale 
aj pre mňa . Zázračná spontánnosi mladých 
ľudí zabnuiujc ska mcncniu . neustále rovna
kej inte rpretáci i. Tu je možná pe rmanent ná 
obroda : nové m yšlienky. nápady sa môžu 
ustavične rodi ť aj v h udbe. 

Umenie, ktoré r eprezentuj eš, je drahé a ne
raz býva označované prívlastkom .,elitárne" . 
Je však známe, že si v hÍbkc srdca založený 
:mtielitá rne a neustále pracuj cš na sprístup
neni umenia čo naj širším vrsi vám záujemcov. 
Dalo sa v tom to smere urobif niečo aj vo 
Viedni? 

- Napríklad pre fes ti val Wien modern sme 
zabezpečili .. pas" - abonentnú vstupenku -
na vše tky podujat ia. ktorý je mimoriadne 
lacný a prístupn ý naozaj p re každého. Už 
v up lynulo m roku sa nám podari lo získa i no
vé obecenstvo. ktoré sa bude v nasledujúcich 
ročníkoch rozširovať a stabi lizovať. takže 
o 3-4 roky s ním môže me ďalej pracovať. A j 
v opere sa snažíme robiť všetko (ok rem ver
ké ho počtu miest na stá ti e). aby sme jej 
p redstavenia sprístupnili aj .. neel itným" vrst
vám . 

Ako d lho zosta neš vo Vied ni? 
- Dostal som pozvánku do roku 1997. kto· 

rú p ravdepod obne príjmcm. S novým riadi
terom som sa do hovoril už na viacerých no
vých pro jektoch. V najbližšom čase všetky 
moje produkcie zostanú v repertoári. ďalej 
prenesieme takmer kompletnú inscenáciu 
Bo risa Godunova z Lond ýna. kto rú sme ro
bili spolu s Andrejo m Tarkov\kým . Súčasne 
plánujeme aj cyklus Tarkovského filmov 
pre fest iva l Wien mode rn . Od roku 1992 bu
d eme realizovať aj viac koprodukci í ~o Sal7-
burským festiva lom. 

Máš pocit , že vo Viedni môžeš realizoval' 
všetky svoje umelecké plány a sny? 

N iekto ré plány ano. a le nic všetky. A \ ny _: 
tie mám vždy. 

Pripravi la ALŽHETA I{AJT EI{OV Á 
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Juraj Zrunek- autor Harmonie pastoralis? 
LADISLAV KAČIC 

Prvá vianotiHí omša zo zhornik11 Hurmonia pastomlis patrí určite 
k najzrn{uncjším skladhám starších dejín slovenskej hudby ... Ncopuko
vatcfná o riginalita a ;,vojské čaro" tejto hudby- ako ju výstižne charak
terizovala J . M. T.:rrayová- potešili už mnohých poslucháčov u nús 
i v zahraničí . možno povedať prakticky na co:lom svete . Zásluhu na tom 
majú aj dve nahnivky. ktoré realizoval i prof. M. Venhoda. resp. J. Kr
ček. hoci obc rcaliz<icic sa nevyhli privcľkcj štylizácii , posúvajúccj túto 
v svojom jadre vcfmi jednoduchú. prostú hudhu do cudzej polohy. už 
príliš vzdialenej originálu . V súčasnosti sa navyše ukazuje. že autorstvo 
františkána P. Edmunda Paschu t rcha v prfp<1dc ohoch vianočných nm
ši z Harmonie pastorali> prinajmenšom spm:hyhniť, ak nic celkom vylú
či( . Autorom hy mohol byť je ho mladší kláštorný hrat P . Georgios Zru
nck. od ktoré ho úmrtia uplynulo práv.: v tomto roku 250 rokov. Preto 
bude vari užitočné predstavi i najprv hližšic túto podstatne menej zn:í
mu postavu našej hudhy JK. storoč ia. 

(l ) 
Zrunc a u nas o craz spon 1 a a • IWtJnvo - v"".~úVislilst i s odpismi 

dvoch vi; nočnýd1 omší z Harmonie pastora! is - J . M. Tcrrayová. o je
ho živote pmlro t>#ilf~'.A,. VJW!Ii!.W~' ,Eq.k :J$-U našiel vn franti š
kánsktlln k l<íšto~U(J<Tftur~ tfzie vianočných omši 
L. Pú>Zit r : v roku 1\155 n nich informoval B. Rajcczky . peskúr po
drnlme a sám Púsztnri · nrý ncz;ív· · • nu (iujdnšovi prinieSJ_ll i niekto-
ré t'1dajc o Zrunáovho · •il•lfl· · t<:s sa v rinm vy!jkytujc via-
cero spo ých miest. n . H Cl n · ·k tým je ncdnst~tnčne zmí· 
ma Zrun kova tvorba- v j.:ho prípad.: i e najmä o knpistickú -.v lite· 
ratúre ' " dotcmz spom( !ljt'J'cn dva zhorniky. aj L v jednom prípade 

ih~~~~~~~~ · :t ltQII. ~.I,Qi)~~~i"tlvLri;ínskej 
provincie franti~kánov . z Mora\"}' - v mat rike novicov sa uv;íd7.<1 ako 
.. M or·m •tt Zuorm•it•n1i.l ". Narodil ;,a v dne,ných Vnuruvoch (predtým 
Z norovy . Hfcj obci IM cc:witc n•c~cl íiiii l. Mo1 avutrn Stntžnkuu. 
v rok u 17:\6. teda nic v Klnhuu koch v roku 17:\5. ako >a dodnes tntdujl'. 
Jeho otec Karol bol učitd - v matrike je uwdený akn .. C<Jrolus Rsunck 
( !) ludircctur Znoroviu". Syn Karola Zruneka a jclm m:mžclky Barbo· 
ry. narodený I'J. 3. 17J6. dn>tal pri kr>tc mcnolo:t'/ V po lroku rétori
ky vMúpil aku f K-ročný do fmnti~k:ínskcj r•·hulc a prijal r{ldové menu 
Georgiu.1· (Juraj) . Ui v tomto čaw 'll n.:zvyčajnc zdúrnzr'tujc. že je .. or
gan ista bonus". mu><.•! ma( tt:da doh ré hudobné vzdcl;mie. Nuvicilit :th· 
solvoval v 11/olw•'l'i (nic v Pruskom . aku sa niekedy uvlidz:t) a prl·snc 
po roku ' klada! 30. -1 . 1755 r:ídm·í· >fuh. Potom študoval filozofiu v Ni!· 
tt ~j .~elmlto l 'f!/ ( 1755- 1757) a tcnltigiu v H lolw•·ci ( 1757-1 76 1 ). V mk u 
1760 hni V) wiitcný Z<l knaza. 

Od počiat ku >Vnjho pô><Jhcnia v nidc hol Zrunt:k organistom. v lllo· 
hovci dokonca stíča,nc s Paulinom Bajanom. ktorý tu vykomivaluž ako 
riadny p:íter tiet funkciu orga ni>t u . Sotva v~ak možno prt:dpokladať. že 
Aajan hol ' hudhc uértcfom Zrunck:1. Ut ako klerik hol Zrunck totiž 
rwjmencj m vnako dobrým hudohn íkom. V Hlohovci sa azda len zdo
konafoval v dtor:íl nom >pc v.: . ktorý patril k .. dennému chlchíku". k zlí· 
kladným povinno>tiam rnnkhov. >pcv však nevyučoval v Hlohovci Ba· 
jan. ale i>tý P. Luca> S7:11cl'k}·. 

V lete 17f•l hol Z runt:k pnddc ný do kl:ištora v tilitte. kde sa pu 
prl'ýkrli t >treto! ' Pa,chom. Mlad~ Zrunck hol urganbta. učitd spevu 
a organovej hry. k}m , tar'-i Pa>cha - podohne ako predtým v Kremnici 
za>t:íval len funkciu kazatda a >povcdnika (aj tu vzhfadom mt w oj 
zdravotny stav pravdcpmlohne ' pmhlé mami ). Nevykonával až dn 
>mrl i u7. i iadn.: hudohn íckl· fun kde ( l'a>dw zormcl v Zilinc -1 . 5. 1772). 

Harmonia pastoralls - začiatok 2. omk. Rukopis J. Zruneka. 

Po roku t'rčin knvania v Zilinc Z runcka preložili dn / kckol'll Z<l učitda 
>peHJ. Od kt:1 176:\ dn k·t a 171>1• hol pn,lu<;nikom kla'-tora ,. S4~tlif'i 
a p<"ohil tu opili 'pnločnc s Bajanom ! Bajan hulor!!:llli'ta. no v tom ča· 
se 'a ui int.:nzil n.: venoval aj horniletikc : Z runckm i 7Vc rili v roku 17fw 
okrem hudohruckych funkcii poprvýknít aj funkciu pornm·nika-k:mttc
la . Z.ivot >priadal osudy troch najvýznarnncj;.idt hudobníkov 'alvato· 
ri:ín,kcj provincie aj naúakj : od kta 1766 pú>ohil Zrunck j,·dcn rok 
zasa v li/ine. >úca>nc' Pa"·horn. Teda Puscha :1 Zrunek nielen ,., t:uso· 
vým ml>tuporn piN >hi li na totožných miestach". ak11 'a domnicl'al:t dr. 
Tcrrayov;i. ale pú;ohil i aj ' tíca>nc na jednom m1c'll' . ,, ., je - ako uvidí
mc ďalej - vdrni dtikžitl' . 

V rn:iji 1767 hol Zrunck preložený do ( ;.1·iingrii.111. kde popri výučhc 
mladých >poluhratov v speve a organovej hr,• dokorm 1 aj pn slovensky 
k:ízal : L. P5,ztnr lldilva. že najm:i 1 , tm·,·n,kých dcdin:ích 
v okolí Gyiill!!)ih.u (Domn>zló. Kisn:ína. Véc,. Murkaz) . Nevedno. 
či ' nim holi nc,pokojní. ak už po r11kll ho prcln?.i li do V:ícu. 
kdt: sa w novallcn hudhe . Hoci hudh:1 ma la ll františk;ínnv vd mi dtik'· 
té mi.:,to. viič;.ina hudohníknv slav:rtori;in>kej pruvincic - Bajan. l'a
>cha. Z runck . Gazda a i. - vykon;ívala na rozdiel od rnari:ínov ( Ro<;
kn"ký. Ci . a ll . Dcttdhachovci a i. ) a'por't funkciu ka7atda . Ncvi,·rn.: . 

aký hol Zrunck kazatd. jchn homilctickú tvorhll zatiaf nt:pozmíme. 
Pravde podohne všuk ni.: zlý. V l.:tt: 1770 ho totiž preložili do Kremnice 
za organistu . učitdu hudhy a riadn.: ho kuzatda . Odvtedy su podohne 
ako Bajan pohyhovul už len v slownskom pro, trcdí . 

V rokoch 1773-1 775 pôsnhil v /Jardt•jove ako organista a pústny ka
Z<ttcl . v rokoch 1775-1776 ako organista a nedeTný kaz<ttcf v Oko/itn om 
a v lete 1776 vystriedal P. Amantia Pt:schla v Pmsko111 (prf;.lu~níkom 
pru~tianskcho klá~tora hol vtedy aj H . Gavlovič) . Zrllnck bul tradične 
organistom a učitcfom novicov v hud l>e . sta l " l však aj direktorom no· 
vozaložc néhn brats tva chordigcrov ( kongreg<ícia sv . . rrantisku) a nedd
ným kazatcfom. S ohluhou kúzavul najmii na sviatok !>vojho patr6na 
a patrúna pruštianskehn frantiSk:ínskcho ko>tola sv. Juraja (25. -1 .). Jt:. 
ho slúvnm.tnč k;ízne si prichádzalo vypočui i mno,_, tvo fud í z rodnej 
Moravy. Ako sa v~ak dozvcd;ímc z kroniky prušt ianskt:ho kl(a,;tora . 
Zrunek si svojimi k:ízr\ami získltval ncvcfkt'1 oh[uhll ll mocných tohto 
swta . ha kvôli akýmsi llllflížkam pmti vt,,dajširn vclmnžom a hus:írom 
( .. lJuacdam impcrtincntcr contra mndernn> lllll!!IWI<:> ct cqvitc' inter
jecta") vzhudzoval ich ncvtifu. za čo ho nadriad.:ni i dm.i kritizovali. 
Fra ntišk;íni však holi vždy na 'trane d wdohné hn pmpnlitt!ho ludu 
a nic vrchnosti . Z mrmi sledovaného pohfad u je· zauj ímavú skutočnost'. 
že knítkn pn príchode Zruneka do ?ruské ho sa u,kutočni la vcfk;í , lá v
nosi s procesiou pri príležitosti vywiucky JHJvopn>tavcného far,kéhu 
kostola. pričom znela aj hudha .. curn tuhb ct tympani>". 

V roku 177K sa Zrunt:k pn trt:tíknít dostava do li/my. Prc klad:lli ho 
predovšetkým vúaka jeho hudohníckym kvalit:ím. pedagogickým 
schopnostiam a pntn:hc uťitda hudhy. l'rt:tn >a vla>tne celý jivol pohy· 
hnval tam. kdt: holi hud novil'i<ity. fih•zofi cké u~ ili š tia aldm tenlngické 
~túdi;í františkli nov . V roku 17K t- 17K1 žil ,. / 'r1•.ilmw a v rokoch 
17li3-17KIJ v >U>edncj N i: nt•j Sel lll.\'llll '<'j. Tu ochorel 11.1 žltačku a ' nd 
:1 3. 6. 17K'J zomrel. 

Z hudo hnýt:h rukupi>oV Zrunl·k:r hol u n:b dotcrH/. známy len Lhor· 
nik o mší l.ih<'r .wwmr11111. ktorý tan,·dwl v rok u / 78 / pre kl:ištor v /.ili· 
ne . a titulný li> l zhornika f'mt'<'tnlill/11 maria /,• ( 1761 ). Okrem toho v ro
ku 1773 v llardcjovc inmoval ' tar<í pa~ion:H zu 17. 'tnrnčia . V Madar
~ku pí,all.. l':h7tor o rukopi,.· .' f.. !l>mm 'lt nach:idzajt'J ;,pomínarll' ma
(far>ké vt:rl ic dvoch .. f>a ,chových" vianočn~ch orn;.i , l .tthor illttm . .. qrw· 
tlriJIIII'Iillllll ( 17f.X) . Tento 1hornik nh>ah ujc· 1laqnc výtah z cl'IĽho rl' · 
pl~ rto;íru potrd•ného pre fr:ulli<k:'rn,ky ki:'J'to1 V· Gyilngyi»i - l . č:a;,(
nmri:ín>k<: :ullift'lny. 2. ča,( - li t:inic . J . ča'i - Tot :a pulchra . ~ .ča,( ' via
nočnyrn i , kfadhami m:i n:ízov IIHrrnnnia f'a, torum ad cun:" Jc,uli. 
Zrurlck venoval zborník v~·zn :unncj o"''""l<" t i 'ah atori:i n,kej prm inc ic 
P . G. Kcrnhnfcrovi. ~o je u frant i'k:ínov dn'l nj.:dinclc. 

Okr,•rn týchto zhornikov >Ú dne' zn:irnc :r j d'al' ic Zrund.ovc rukupi· 
>y : >:t nltltný zhurník l'riW<'IIIIill lllllltlri tth•' 111ari:'m, kyrni ant ilolrw mi . li
t:iniami :r Tot a puldtra . a non) mn~• : /ro m íÄ om \ 1 ulo:ŕen}· l' St:ítnCJ Sté
dtl' nviho knižnici ' Budapc;.ti. ktorv th<llm il pre t..l:o,ttll vo V:íci . 
( 177Ú) a najma konvolút 1/ttmlmtttt pastora/1' - l 'ml'tlo ' pctstomlo•.l, krnrý 
sa doteraz automatil·ky pov:Jzoval za l'a>ehmo dielo . 

Co je v týdllo zhmnikodt zo Zrunckowj vJa, trll' Í tvnrh) . 7at iar ne
mol no prl' MIC pt~vcda( . V predhuvorl' k 1'1 acc•Htium maria k pí'e . i.c 
>árn >kompollt>l :ll knrn.ih>. Z:1tiaf,a podari lo idc nt irikmat , kfadhy JC· 
ho >tar;.ích kolc!!ov P. Nurhcrta l"'ojta . P. l'a ulín:1 Bajana. l· r. 1\dam:r 
Marrnllnkovi(·a a P. En!!cll•,· rt a Krt:na . ha >ll tu i 'kladhy raku>kcho pl•
vodu . Uz dne' je v~ak ju,né. Íl' Z.ru ndov l'l'pe rto:ir hol 1· 'al vatori:hr
skej prnvinl'i i n11 najvy~<;.:j t'1rovnr. na vy;;<;cj ako Bajanov: 7.nrnck 'a to 
všetkých 70>tavovatdov ,aJvutt>ri:ín,kydt thnmíkm najvia<· hlíJi Ro\
kovskérnu. Skladby v jeho zbo rníkoch rnilju (·;a,to 1irtut'>zn.: orgilnm~ 

Míla. hnhatú knloratunr a rcprcLcrll ujtí ga lantný <t) 'l v jeho dokonakj 
podohc. 

(2) 
V IJ i,tnrii domu> ' ilin,kého kl:ístura >il pri roku 1766 vy,kytujc 7a

ujirnavý zlipi>. Dozvcd:ínll' >a 7 neho. že Zrun.:k tu zhotovil nickofko 
zborníkov. prit:om rnu pornúhal P. Edrmrnd Pil" ha (!): l . M1.1Sttt' onl i 
lutrirtt· t•tulitJIW<' tie Ut'</tt inn. m· arlliJrlrtrllct Stdlu Cucli . 2. l .yllulill<'llltt· 
rt'llllltl<' m111iiplin•.l , ttnÚfJ/rmuu· fUll l t"OIII/1/o•lorium fit' l" tll llttllll ' w ttul'i 
. wlitm' t'l tll lliplwnct<' T11111 p1tld1m . . \. tlll.\.'tl''· l 'ttllllh'llllt' . lylttltillt' t'ltlll · 
tiplrmwt• TOla (11tld1rtt (11'11 Jc.lli., ltt111tlicii1·. -1. M i.\.1111' rle Ut•tfltlt'lll cttlll 
.m i., t'tllllih•ni.> (l'Ítov:rrtl' podfa V. (iajdoš;J). T,·nto t'1daj je mimonat.lnc 
zaujímavý a cenný z viact:rých pri.:in. <.i ajdo;, n.:rnal praniu. :1k tvrdil. 
žt: .. ani jcd,•n (zo zn:irnych - dopi. pozn . :1 ut.) zborník'" lll'd:í >toltJžni( 
, vy~~k uvedenými .. . S ur.:ito,iournožno tori.l naprrklad tvrdil . :l.l· zhor
nik l 'rttt't'tlllilllll mttrittlt• je toto,ny 'dn rh\•rn zhorníkom >porninan) rn 
v kronike t. ilin>kélm kl:íštora . Svojim oh>ahorn nielen prc'n'' zodpoH'· 
d:í údaju z kmniky. ale na prído;;tí je m na.:,: u ý <~i l .il>t'l' .lt't'llrrtlll.l'! Pod
statnú ča'i napísal >Íl'c Zrunck u7. v roku 17h l . ak pnťa> dru hého poby
tu v li line Z run,•k 7hornik doplnil a nechal zvia7ať ( .. cnrnpactu' 
A. r> . 1767"), 

Nic je ani vylúčené. je zborn ík Liher "'t·n ronrrn. ktor)· ~ancdral Zn1· 
ne k v žilinsknrn kl:íštor,· v ruku 17K l . je Li he r primu>. khn da turn 'll. 
n.:vz(ahujt: na jeho napí><rrli,•: pndf'a pb ma vznikol te nt o zhomik n>· 
zhodne skúr. pr:íw okolo mk u 171>7. bté a ,. t,·jto chvíli niljpmbtatncj 
šic je však to. že km11·olrít Humumitt fitt.llomli.' - l 'm.l"ltt' fltl.l ltll'lllt•' JC 
totožný ' 3. zho rn íkom >pornínan~·rn v žilin,kej kronike! Mcd71 7lo m
karni vyhratými z viizhy pri reštaurovaní "l rradt:ídzajt't t'rtri.k) . f..roré 
dosvedčujú. že rra pridošt í hni tn(o,ný. rc>p. vd mi podobny te xt aku 
na pridošti l'raccorriurn mariale . a t.:da ll:. ruwnia pastorali>' l'n"a'' 
pastor:rk> jl' l .il>l'f lt'flittv1 Zhornik je 'kuto<·n.: 7 prcvaj ncj ča,t i d idom 
Z runcka a nic Pa>ehu . ako ':.1 doteraz predpokladalo ( Lcp:'r(·ck . O r.:! . 
ľcrrayov:í) . Zo Zrun.:kovcj ruky poch;id7<J jú tot iž nhc kompletn~ via· 
nočné o mše (noty i text) . Tnta pukhr11. ako aj pr,·važnú Č<J,( nút v Pm
" IC pa,turak>. l'asdra napísal len všetky texty v Prmac p:" torale, 
il kompletn.: (noty a td t) po>ledné štyri pa, torcly z 2:1 >kladich Prmac 
pa>torale>. Zrun.:k a J>a>eha n•·mu, di ani pral·ova( na ruko piw >tlča>
n,· . PaM·ha ho pravtkpodnhnc kn dokončil po Z run,•kovi. mo,nn a7 po 
jl'ito odd1odc zo L: rl iny v roku 1767. Všetk) t ieto fakty sú velmi dúleži· 
té aj z hl'adi>ka datovarria sk ladit:h v konvolltll' l Jarrnonia pa>tnrali'
Pm>at: pa>tnrak>: rukopi' nwhol vzniknu( len v rokoch 17h6- 1767 
v Zilin.: . najpravdcp<>tl<>hncjsi,· hl holo pred Vianol·arni roku 17M 
f:1kt . h · idt• o Z runc kov autowaf je ale 7:nqirnal} n:tjm:i vzhladom na 
a uh•l'l \tl \iallOČ11~'l' h nrn-:.í . S"'H11fl~HHt\ a l h.•da l l\~ lt• d \1...' /,11111111: 1\1..' 

, kJadll\ Znrnck '.' 
1\. ~11; u n~í' 'a\ pud, lll li..' dol l' l':t / IH.' po~...-h ~ hn,a l tJ o l':l,l"ho\ , 1111 au i \H'· 

>II'C. v 1\I:J<f:rr>ku. kcd jc poznali len rukupr' 7 <i) tlll!!Yihu . "":' po,a
tovali za autora :nrtom;Jt irky Zrun•·ka . Aj 111 ,.;,,·obecnej rm in•· ,a·r du
tcraj\ic tHd,·nia 1d111i rozporn~. h:r :rlholuur.: protichodné : na Jl'd rrc j 
>trane .. v žiadnom prípad.: ncrn:Ínll: urcd " 'htlll cortrpmi tum rnixt um " 
(.l . M. T,·rTa~'<l\'(1) a na druhc.i ' trant• .. :Jtrl"r'll'' ' l)drto '~ ladid• jl' hc~
n~·rni kat,•g•íri:uni ncdcfirrovatdrr,•" . tažko ' " un' ujc . .:oJ<: t.r irrdividu
•ílnyrn dielom". ha .. nemožno rdt ani pm a;>m at ta 'ta,trrc f..ompoll l' ic 
v pravom >lov:JLrny,Jc" (R. lhharič). 

Otlizku autora tejto kr:1' " ''Í a milej hudh1. ' ktt>rcJ "l rak) 111 oéaru· 
jticim SJ'ÍÍM>horn >p:'rjaju prvky ,·un'>pskcho b :rr·<~k a :r !!'l l:urtncho \ tylu 
s [udovými rndodi:uni . latin :<ký litur!!Íl'k); ll'xt' tl l't' i t ~· rni , Jol c rr,k}•rni 
vsuvkami . nc..•mn7nn ' yrié, il :-.topcrt.'l ' lll rh.' ;mr dl1l'' · hod vic..· m~o.·. h.· olw 
verzie- s low ns kú i rnada r, kú - napí,al P. Cic'<~ l )!111' i'rurrd; Pra1 tkpo 
dohnosť Paschovlm arrtnr, tva j,· v.;:lk mirrnn.drr.r 

Z pornvnania vcr7it ohnl'h om'i . ~lt•r c· '"tikli' kra t ~om Ca'll\ t>lll 
odstupe - Í.:i lina 17M . re>p . <iy<ill)!~"' 171•7 - ' yply1 a. ~e Zr rr nd l'ht·d 
v druhom prípade V) 11 or ii jcdrrmlrrch'ic ',. r /ll' a pri,pti,ohi( , k l:1dhy 
pudmkn\..a m v llll' n'-om kl:í'- tt•rc . Je 1dmi pr :11dcpoth>hn.' . h · tak ma
tfar,h· H' r7i.: . akt• .J) 1crzic 'o , Jm e n'k) rrrr tc \l ;utrJ 1 anom•mncj l l:or
lll<~nii paqorafi, ' " krr odpi>nrn 1 in,' hu ru knpi, u. 1 predloh) . kt11rti 
Zrurh . .' k nosil Ml :-.chou a kloní dn~..·~ n~ po7n:nnl:. Sol\a mni ntJ , , ,ti ~ na · 
priklad prt:dpnklad:Ji. h· hy išlo o 7api' .. a llll' lltc" . w lf Jl'.:i:i thl <'l~a 
Lahuritium .. . lJUatlr ipal'litum lliU'l' la h) ( od pi"" ana 7 prn lloll\ . Po
dohno>i ti tulu (llarrmlltr:t pa, tt>ralh . re'p ltarmorr ia pa,tolrrlll ) ll\ ne· 

:'j· ' • 

• 

l 

Prosac pustoralcs - rukopis nôt: J. Zrunck, text: E. Pascha 

hola c o<tc ani taka pod,tatrra . t aujimai CJ\ic ll'. 'c pud ohc om.;c ' a Zru
nek ' maú:rr·, kom ruf..opi' c podJH,al rnvn:1f..)·m ln tom - Uwngrt11irri 
M ell.l't' l kce111hri t l i/ lto 1767 f r. (;t'orgill.\ /.rtiiii'Á .. . A j ~ cd chyba fnJ
rnuhíci:J .. Ctllllt>t"ui t" ... aut hore a pod .. je ru 7:'rvaín~ ar!!urn<:nl . f..tu1 ) 
nawcdčuje . žt: idt: o jdto vla,tn~ ' kladhy. '-' .t titulnom fr , rc puu>rl Znr
nck "n.· fnrmulú<.·ru ..... lahorro' c <.·on, <.:rrp,t l. 10 unum ~o.·ongl:,,rr· (u,i· 
lovn.: 'Pi,al a 7uthit: ral ). to v'ak plau pre c.·l) 7hnnu t.. . '<ic Jl' :mr pr al · 
dq1odohn0. Ll' udaj pri ohoch orn'-iach , t'Jva-1 len ' roknrn zap"u ( 17(•7). 
ktmý j.: odii ' n)· nd titul néhn li, tu . Te n n:tpl,al i'.runck t o t i ~ ~~~ n:tko
nk•c. l..l!d' V4..' tto val t ho1JII"- J..:: '-•rhnok ro\'1 "-. llh.:m n am ( ""!i. .i.. 176N) ._ 

V latine n111hli ,k f :~dhy talltrl' l 1 hnh:n<;nnr '-:tll'. ako tomu na" edču· 
JIÍ rnuoht: fltll.ll .olllf.. ) t.. in<:trum.:nrar ii ( .. Cio~ Jiru" ... hic infl.nur fl auta", 
.. Tuha p:J, toritia" ), k)•nt' t:\l' lll f' l:iri 7 G)nn)!yo'u '" puprr tradrcnum 
m g11nc vv,kytuje le n ncodJ n)'li td n)· pa,IÍl' l, k) wh . Vcrti.:' mad'a r
' k}•m textom lmli urč.:nc na pr cd, cdo.:ni•· pr r J:l ' liach . hadatcln) JC po· 
'un ' kladi.:b na Juvinu J:l'h'' kmel pa,t i.:r, k<: t ' " ' nk). li .utočncJ hr) . 
.. f n,cc načné pt>7n.uuf.., .. ' u tot ii m d a podJ •>hnl' t' ic. pl eCI/It<:j .; io.: a~n 
v l larrnt>n ii pa, tu r.l h'. V) 'k ~IUJe '" tu i I I:Jl'l'J P"''{" - pop11 anJdodt 
>u to pa, 11eri . om:tčcn i mc na nu (1\·k nalca . Miklo') . ha dnf..om·a i 'la · 
r<h ta ( .. hirú ururn" ), ÁJ rm11ikant-f..:í ,l·,· n~ .J n:t !..unci (llt\ric. ~ o.:d ,j hr· 
dovi muzikanti dohcraJU t..ok !!" · l c nc1 IC ltr at. Jé pop1, ana ovda pre,. 
ll l'j ' ic . je povcdan.:. !..cd) treh:t hral tk. t. f. napmlohn it nc, dt<>(llll' ho 
hrdt>vcho muzikanta . a ked) dohr<'. 

Ma<far~ké vcr/'rc ohoch v ranol'n~ch orw\ r '-IU up rn t1 llani HHtii p<~,IOnr
fj, tr:tn,polltlV:tllc z F dur dt> ( ; du1 Ld:í ,,t '~" ~ · 7o.: ptilodna to">nina 
' kladich hola (i drr r. Ich,> naprrt..lad Chrr-ae t:kl~<ut 1 ~ t>lll'.: 1 [) dur 
pÍN ihÍ \' kt>ni CXlC llln lll)' (i dUl t•ci f.. om pril ndtc ne. k~ 111 \ f" du r 1dmi 
p1 ít..m. (Pri ••dpl"ll'a ní do l tarmonir pa, ll ll a li ' /,J budol í'1u nd ucjm.: 
Ili to ca, ( 1 rau>pnrHn at.) 

V ratnci l Jt:<htndu.;,·nia Zrunc t.. 1 yn.:dral 'iacc ré čH,t i to ' '"l ,.n,kcj 
w r7 r.: a na h r:~diiJdt in\1111 h · tn pl ,·dm '•'l~\111 recrr:rrí1 .. Ju' -.m \ ) · 
konal" ' na, kdu llÍl'HU galanlnou :ú·iou .. 1 .wd.mut' 11 ..... 1 l . olll~l'. 

V macf:rr·,kcj \ Cr/ll ma t<:JIIt> tN ' f.. len nic ~ t•lkn r .1~tuv. l't>dt>hn,· dt)ha 
aj .. jrr n:ícky ' f'<:l .. (Tcrrayo~:'r ) .. l ki . he j. h,· j" po dialtigu pa,ti.:ra a pa· 
, ti o.: r, kdH• wh u ( l·. t itcrum). Na druhej >t ratil' ' m:J<Iar, kc j l'l' l"7ii >U aJ 
vd~olll now ča, t i . . 1f..n 11apr 1klatl lknedJl'lU' 1 ~ - om<;i ' l larrnnnii 
pa,tmafi, j.: kn t>dkat. i o.: trt: ha po uzit tutn <·a, l 1 l . om' .: (teda tti azda 
na jori)!in:Hn,·i' ru . ' napodt •hen un h l ač:mi :1 ' " 'Je,·). Aj 1 tomto nm••m 
Bcn.:dit:tu>e . ktory komhinul'' prvk) eur111h kdto (gal:rntného ) \t1lu 
, [udovýnri . "' t>hjavujo.: 7\ 'u~orna lha - o.: itt"lmt:ia ihi a ohtí 1yjadru jtkc 
údi v. Zrllncf.. pr.:pracoval .1j o ba mal~ t"rlt>d) a pouiil vial'o.: ré IH>Ié fu
dm·,· nll'lúdic . pn(·om naprtk l.td ~a't M:ír at dolgot je p:Nmda Do ho· 
ry. do k'a . va la'' 1 Pn"·' (' p,t, ln rah.•, ! 

a tomto mi.:q c: ni,· )' ' rno1n) ,1 ani pot rchn) kt>ntpkrrrý 'ypočo.: t od· 
dtýlick . v:~r i:mtov . Cel kov.: 1110711<1 povedal. ?e 2. via nnt:nú orn\a Kyric 
.. doh tT je (akt• Kyrie .. j ti ltrr c' ") j.: prepr:tl'tli':Jnú 'i al' ako l. unr\a. 
Zru nck , a ,nažil , f" i:Jdhy aj 1 ykp'-ii. rc' p •" f>tlli od , rr·linii nodll>r~ pi· 
'úr, k.: chyby . ra~tn llh>íÍ'UO poťhtlplt aJ lllť \cl1111 vydat Cill..' lh .. •-\..:nk 
v .... tovcn-..k..:j v.:oli 2. om~c rwroénu ko lorat ttru . nad~C il) . nn laknh:r 
n,•,pievatd rt)' ')krt k Et r,·,urrexit : mÍL',Itl upravil akourgarw vé súlo. 

l'on•·chajnrc , rranou tll<ílku . ~i rde t1 .. t>pll ' p~ rkctum". alcho o ko
IM. morll:i, , a teda nie o kompo71CÍU ,. poa< ont/lll)'k ' '"" 1. lu hro11 
111111 p1 ena-<:oni•· thll' ' n}clr . mmk m yeh f.. Jit ,·ri r n.1 hudbu. f..tor:i l\'llllll 
!..1 it,·ri;ínt nemohl:1 totlpm ctia i . l :o kéto t ~ r n11 111 plat ia ' a(·.; mi na'~~ tio.: 
1 19 ,tnrnčia Pot n:írnc dw ra !..•' ' " .. u pr :11 1 .. pr l'l'J. /l t:uncj,c j. pnpu
l:í rn.:j'ie j vi:llllll'll l' Í 11111 '-c : :1k<1 p~>: Íra (a ,ltllllľ:O) fetfl ll' Í 11 111~ 110 ilfe11t ili· 
"'"at l' v ,·rldc h na K tl/11111. dr uh.l, k h li a l ll ll k la \ ll l l.. U l SOl>\ lllohm . 
ci. ma , kua ih l). rt u pr 11naut) u atm P:ht<H l' lia Mi.\t ur . ( 1) \ ' ti·chtof)l r· 
padth:h nao/, lj rh: mu7nn IH•\ n r it n k •llll fhlll l' ir \ n , fa, lno m 'hl\,1/Ul~'
k . 1\ult>rr leu P""~h.:ra l1 nic ~ l < lll b ' ti a ,q ' nnui narahah 1drni ' " ' Í· 
vo[nc . pm p:ijah idr ' 111) rni ,~J. tdh:uni ~ nap1 rk lad :ok11 Chri, tc ck i" " ' 'a 
111 \l >kyt trj ,· lla j o~ nma p:t, I<>Jd a l ~:od tr jnw ' ol) . Ttr ' ' '1!..' 7iatlnorn prr · 
pad,• Itl'' '" n htrdohnrkm n.l tr lll\ 111 /..rundo~ l' J fl,qana. ak ll:topa~ . l<k 
u '' cdl.!~o.'l\n d l ll lll l.! \ ôl llla .• up:u.l~n"·r· 1 .11~ l .rnru ahn t : r~ 1 . .'ho. ~\In , ,, ...... 

í'runc ko\ C \ l' f llé \tnikh ' ohd11h1 Jl'hn l.. ulmtnat.:ic . S.tltlOII l"Jilll: . am 
' /. l lllh..' ktn \t.'h C:I,,K·h nch1llo :1111 cud/ tl.' 111hú7 \ 'la, lrh .. ' d r do .. rh.:dnt· 
knurd nc ... ()r ~o.· : IIHlll ~ mnť' .. ~ ··pu' l t:trH .. ·r, t...: anum·· h l pla t ih ti..h njn;r,ohu~.· . 
l ' I r ant i'-k:uro\ aut Pr nd'lol ' o hl l pnd ... t o. t ll l \ dnk/It\ . nll lhldO\ ala len 
f urt~l·ra . ptHti i l d llthl ' hlad h \ .1 hl•d i t..' bt th \\...:uh ('l:'lh.' \ l'ln ll ll1 t llt~.IIIH 

flllfl.ldn.: J<:J ~~ aht.o Z dl ll' '"''"" puh l.odu l\\ h,•f \,,lf.. .Hill ll thndt 
\ I : II I O(" Il ~t.' h t\111' 1 l Jl.ll t llP 11H..' p ; t, (UI .Ii l' \ t . .' i ll ll /,tll j iiH;I\ \ p ( 1\.'0 l ~Hl' 

/ttllh .. k jl· p r;l\tkpodt'thm: n~t.:kn P•'·" •Jtll lth tH..'II ' '-' t t it . • th.· l l..' :q tl'h iHt 

h ll n lll () tl'l h t hudnhth.: l . th l l\1 1\..' lll. llth.' 11 .1 11l/\.ll l'l u d l' ,t,chu do,l.tlu~ 

d~•k.tttl\ ,, ,,11\ ttl ltH •. "I Inu. l hl IH hl t~ thttl h ' hl.ultdl 11 .1 ll h ~ , . ,,\.. ptt· HŽ 
1,1/lt\th ( l. ,.:",1~ n'nh .t .111 11'1 •1 ll ll III.. IH l" ltl 
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VIANOČNÉ ~OSLOVIE A HUDBA 
ALICA ELSCHEKOV Á 

Vianoce si sotva možno prcdsta,·ii bez 
hudby a ~pevu . Vianoce sú príl ei.itosiou. 
ku ktorej ~a viaže azda najviac hudob
ných prejavov . spiitýeh v rôznej tematickej. 
štýlovej a obsahovej viizbc s jednotlivými ob
dobi ami a zvykmi vianočného obdobia. Pre
čo je tomu tak'? V našej kresianskej vzdela
nosti sa narodenie Krista - spasi tel'a - mesiá
ša - stalo východiskom nového soci:llneho 
a et ického hnutia. Jeho idey viedli k spolo
čenskej obrode. k 'novému pohfadu na svet 
a po dve tis ícročia u rčovali našu ku ltúru 
a umenie . Mal iarstvo. hudobné druhy. žal
my . duchovné piesne. vianočné hry. pastore
ly. koledy a mnohé iné prejavy vyjadrovali 
tento ci tový svet v estct izovanej podobe. Tak 
ho cluípeme a prež!vamc aj dne~. 

Ak hovoríme o tejto trad ícii. tak je to len 
časi pravdy. Kresianstvo absorbovalo a mte
grovalo do seba mnohotisícročnú ku lttmlll 
tradíciu celého Predného Orientu . ktorú 
zhrnulo do antickej predstavy v príchode 
oslobodi t eľa. aj bibl ického spa~itcl'a . ako 
stvori tcl'a nového sveta. 

Vianočné zvykloslovie a kultú rna trad ícia 
obsahuje v~aj ak staršie predstavy. ktoré sú
visia so zimným slnovratom. s plodno~iou 
a životodarnou predstavou kultu slnka. 

Prednoorientá lne kultúry Egypta. Mezo
potámie . Pa k st íny a ď. ma li úzke vzia hy 
k nomádskym pastierskym kmeňovým tradí
ciitm. 

V~etky uvedené prvky sa ~poj ili vo via noč
nom zvykosloví naj mlí tam. kde kultúrno-~o
ciálne a historicko-ekonomické podmienky 
pripisovali archaickým J...ultov~m prcdstav{un 
;1 paqicr~t vu o~obitý význam. 

Medzi európ~kymi kultúrami majú z h[a
di .,ka vianočného zvykoslovia a jej tradíci í 
O\ohité mk~to tie. ktoré ju ~päjaj ú s archaic
kými pastierskými prvkami ako je tomu naj
mii v alpskej ti v karpatskej oblasti. Majú 
mnoh0 spolo~né prvky. ak ~llčasnc ;~ j neoby
čaj ne širokú pulctu rozdielnych zvykoslov
ných <1 hudobných prejavov. Myslíme tým 
n<~jmU na l'udové. folklórne formy ako je to
mu na Slovensku. S nimi sa chceme tu nu zá
klade niektorých vybraných príkladov zuobc-
rať . 

Zimný picM)ový cyklus je vari najrozsiah
.lcjší a pokrýva preJavy od 30. novembra. ke
dy sa na Ondreja schi1dzaj t1 dicvéatä. aby 
začal i \ ľúbost ným veštením. lia tím olova. až 
napokon zimný cyklus uzavierajú troj k ráfové 
piesne a hry. Toltl celé obdobie je pre\túpc
né zvykmi a praktikami. ktorými chcel dedin
ský človek nahl iadnui do hudúcno,ti . Ci 
a kedy ~a dievčatá vydajú . aký muž. akého 
rcmc~ la ~a im doswnc. Magické úkony sa 
však nepýtali kn na budt'1c.:no~t'. ale ciH.:cli si 
ju aj nak lonii. zabezpeči t' . V tom zmysle mtí 
onclrejov,ké za riekanie a l'úbostná mágia na 
celom Slovensku pomerne jednotn ti podobu. 
Skandovanie. recitácia . naliehavo sa vracajú
cc hudobné motívy. z<.~ riekacie formulky bo li 
pre-. ládajúcimi výrazovými prostriedkam i. 
Pri liatí olova c.:ez kfúč odriekali na jednom 
tóne: 

Ondrcju. Ondrcju na teba o lovo lejú. 
daj mi bože znai. 
akého remesla muža budem mai. 

Z obrazcov vo vode stuhnutého olova veš
ti li vla~tno~ti budúceho partnera . Okrem to
ho uchmatnú dievčati! mltídcncom a naopak 
neja ké náradie (bič . cepy. šatku. Z<istc ru 
a pod .). N;íjdené veci za spevu a hie r museli 
byi v kréme vykt'1pcné. Zvuk železa . a le aj 
hluk . krik . ví~kan ie má magickú. očistnú 

a ochran mi ; il u pred zlom . Pre to chlapci cho
dia na O ndreja so štrkotajúcimi . s cingotavý
mi že leznými obrut:·ami a reťazam i . Rovnako 
chodia na Luciu c.:hlap<.:i s .. ocielkou" a vinšu
j ti. skandu jtl po donH>ch: 

Doniesol ~om v iun oceli. 
aby sa v;ím lunc.:l· misky nebi li 
a sekery ncltí mali . 
Koľko m:íte v plote kolov. 
aby ~ t e mali v mašwli toľko volov. 
Ko lko mi1tc tan ierov. 
ahy va~a dievka mala frajerov. 

Apotropcjná ochrann;í moc.: hla'u 1vonov 
a zvoncov hrá na Vianoce podohnú funkciu. 
či u7 na paliriach kolcdníkov a lebo na J...osltll
nej veži. Rovnako ~a o polnoci pl ic,ka lo hi(;
mi a \tricfalo 1 maLiarov. Pa>tieri hlasom 
trt'1hky 7ah ;í1iali zlé ~ i ly 11a krížne c.:c,ty . 

('o 'a pripi ~m~alo h l a~né n111 zvuku bubnov. 
spevu. to v svoje j oči, t nej funkcii zohrali 
hĽ!h lučm: . tidw. tajomne ~a pohybujúce . 
v hi eh: j pla<.:htc z:il~alcné postavy Lucie k. 
ktoré chodi li po dunmc.:h. Husím pierkom vy
mc•t;ili i7hy. -.ym holicky ~trašili a hili tk ti 
a pod . 

V:'1í na ob r:lllnmť rovnako ako hr<~. VC\C 

I,,.,t hola 'prie,ndným1nako m a j dal\ích Z\'y
.., ~ov <1 ' p.:vm· na Mikui;K1. Barboru. ,. kto

HZ r~ ch ncch ~·ha l i .:a ry. Laklínanic . 1.a rie J... anic 

J 

u veštenie. Mnohé z nich sa odbavovali na 
priadkach. pnračk;ích v kúdc[nej izbe. ktorú 
mládenci obveselili tancami ma~ic k zvierat. 

Prcdvianočný čas. ·advent. vyvrcholil Šte
drým d11om. sviatJ...om narodenia Pána. Ste
ľanom . Novým rokom a sviatkom Troch kril
ľov. · 

Na Štedrý dc1' už od rúna chodili vinšovai 
po dcdin.e pasti eri . n ie~ l i brezové prúty. kto
ré dávali gazdinám. Tie nimi pastierov poši
bali. obdarovali kol áčmi. peniazmi a pálen
kou . Za tn im zaspievali vianočné pastierske 
piesne. Po veče ri chodili men~ ic deti spievai 
a vinšovai popod obloky. aj prv prišli k ro
dine. potom k ~u sedom a poprcchodi li celú de
dinu v mnohých skupinkách. Spievali nábÓž
né i wct~ J... é piesne. Pa~tic ri chodili pred pol
nočnou omšou. plieskali bičmi . trúbi li na ro
hoch a dlh ých pastierskych trúbach . gajdoš 
prišie l zahrať k ja~l ičkám pred ohúr. 

Najobf(l bencj~ic v~ak holi vianočné hry. 
chodenie' hl·tlchcnmm . ~opkou . j;"liékami. 
s kolí~kou . hadom H ' hvieLdou. Po sloven
ských mest;ích a dedin:1ch chodili ccl0 dni 
stovky a >tovky ml{tdencov. aby v domoch 
ZH~pieval i. zahrali . La tanem ali a pobavili deti 
i dospelých . aby pred ich a akom vyvstala 
s t;\ročn;í legenda o narodení. o zrodení nové
ho života a nového slnka . Urobili tak v stov
k{tch obmien. variantov. v hrách rôznĽj 
d[žky. s premnohýn11 individu{tlnymi epizó
dami a prlhodami. 

Myšlienkov) z(I J...I;~d v i a nočn)'l:h hier tvo rí 
biblická ltí tka . vianočné c'angclium podfa 
Luk;íša (kap. 2 .. 1-20 ve r'). v ktorom ~a do
zvcd<í mc o narodení Kri,ta. 

Prvé ve r~c U\ Hdt.aJ ú rolka z c 1~ú ra , \ ugu~
ta . ah) 'a kúdý obča n do~tavil do wojho 
rodného mie~ta . kbo <,a pre , edil' \ČÍtan ie [u
du. Tu ~a :wč ína opi\ \ tra,tiplncj c<.:,l~ Mú
rio.: . ktorä ~voje boz,J... é diciH priviedla na we t 
za neobyčajných okoln0\11. uchýlila -.a do 
maštalky. kde sa narodih1 d ie ia ... A boli 
v tom J...raji na poli pastie ri. ktorí v noci stni
žili ,tädo. Tu rastal pri nid 1 anje l Púnov a slil
va P;ínova ich ožiarila. takže >a vcl'mi zl'akli . 
Ale anjel im poveda l: Nebojte sa1 l-Ha vcl'kú 
radosť vá ni i.V"tujem . ktorCI bude patrii všet
kému l'udu . lebo dne' 'a vam v m.:,l<.' D;ívi
dovom narodil Spasitd. Mc;i ;í~ a Pán. A toto 
vám bude znamením: N;íjdetc ncmluvniat
ko. zavinuté do plienok a uložené v ja,liach. 
Pa~ticri im poveda li: Zújdime si do B~.:tlche

mn a pozrime tú ve<.~. J..torá sa stala a ktorú 
ntím oznámil Pitn . 

Chytro \a vyb1a li a 11<1~ li M;íriu. Jozeta 
a ncmluvniatko ulož~.: né v ja~ liach .... 

V tejto biblickej l<ítke nac.:h{l<.Lwmc tri mo
tivické ok ruhy. Prv)•m motívom je rozkaz ci
sára Augusta a l'e,ta do Betlehema. druhým 
motívom ozntíme nie na rodenia dicťaia pa
stierom v poli. Tretím mot ÍH>m je cc.:,ta pa
stierov do Bc tle h ~.: ma a kl alianiĽ 'a dieťat k u 
pri jasliach a n:ívrat pastierov. 

V našich vianočných .. ~pcvohrách" "' dúva 
najviac.: pr ic~to ru motívu druhému a tre tie
mu. Tie sú obohat~.:né a rozšírené o mnohé 
udalosti a príhody z každodenného života pa
stierov. majú t:a-.10 vc,elý. i.artovný. z;íbavný 
charakter. Spravidla vo vianočnc.:j hre vy~tu
pujc anjel a ~t yria pastieri - Stacho. Fedor. 
bača a ža rtovn{l po~tava Starého. Po, leclný 
tvorí akú~i protivúhu k vážnej pobožnej at
mostérc diania . Je to vlastne hra ~ di vadeln ý
mi výstupmi . ' picsliami a tancami . Vtipné. 
ironické. výsme<.né llialúgy ' a ~tricdaj1.1 s váž
nymi. ~l ávno~tn ými. dél~ tojn ými cp!zúdami. 
tanečnými v<,uvkami . n<Í'-liOjovými medzihra
mi fujarbtu alebo gaj do~a. Spravidl" je to 
desia tka pie>ní. J... toré 1.a1.nejú v priebehu 
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hry. Opie rajú ~a svoj ím ob~ahom o biblick5· 
opis. Stvitn'lujú. rozši rujú 'ho. vytvárajú 
vlastnú b;ísnick(J predstavu a rozprúdia vo 
ver~och žánrový obraz pa~t ic r~keho života. 
V nasledujúcej piesni z MurMw je to príchod 
do domu a opis zjavcni;L c~sta pastierov 
a napokon vinš · ktorým prišl i: 

(notový príklad č. l . ) 
l . Dobr! vct'er Vám vinšujem. 

ja zďalek a dne; putujem. 
Stej het l c m~kĽj dol ini. 
tam u ~VĽ ll'j 10dini. 

2. T(uo nočnú ja hodinu. 
chcem ozntímii Vám novinu. 
Co ~a <,ta lo Bctleme 
počúvaj te ve<,clc. 

Typick)•m príkladom he tlehem~kcj ' :!las
ko-pastierskej pic~ne je nasll:duj(lci príklad 
z Terchovej. Spievajú ju betlehemci pri pre
v;\dzl1ní hetlchcm~ J... ej hry. 
(notový prík lad č. 2) 

Ohl'úbeným mol fvom vo vianoC:nýc.:h pies
ňach sú zmienky o fudovýc.:h hudobných ná
strojoch. v súvislosti s odchodom past ierov 
do Betlehema. V zbie rke Proston{t rodné via
nočné piesne od Andr~.:ja Kn1cťa z roku 
11!63-óX nachúdzamc množstvo núzvov l'udo
vých hudobných n;btrojov. Z idiofonov '-ti 111 
drumhl'a. zvonck. kyjak. obuch. z mcmbra
fónov sa ~pomína ča~to huden. z chordofó
nov '\Í to hu~lc. h u~licc. di.,kanton . ba~ alebo 
barbora. laj ra . kolovr:'ltok. githara. cimbal. 

(~~\J .. j :#, I •• IW 
Íri ~ ~ l · ~ j l lF l l 1 

vám v i näujea, 
~ \Flil 

je zde - l e-ke dňes putu- j em, Jo - br! ve -čer 

z t ej betlemekej do- r i ni , tea u eve- tej r o - ai - ni. 

; : r ~~ts ·a '- ~: · . . 
do-bre epae, e po-ča-lo ea mi nie-čo zdee , 

' . , l ' 

•: ~ u .1.,. 
t 1 11 1 1tr \ i i fi 

ku-kučki spi evajd , ne sa-la- ai . ~o ea t o za s pe -vl vi -konáva
že ea váe t ki le-s1 rozlieha-

3. Ked· ~om !.tr tí žil o' cc v noci. 
~t a lo sa to z holej moci. 
7c \a h' icnla zjavi la. 
'>a la~ n{l~ ožiarila . 

-1. Ja '-Om ~tachn. bra t môj Fedor, 
ten celí od ''~ ra chu zbledol. 
J... eď " l zjavil anjel tam. 
m:boj(c -.a r iĽk•> l n:ím. 

S. Stmí te hore. ncmešJ...a j ťc . 
dn 13etlcma pospkchajic. 
n:'ijdcťc ho v ja~ ličk:ích . 

zavinutí v pl i e nočkúch. 

6. Mi ~mc vda ncme~k al i . 
éo ~mc mali. <,ebou vzal i. 
Hrudu ~ira. jahniat J...o. 
pre malé pacholiatko. 

7. A preto ja v tejto chvíri 
prajem hi \ IC \tastňe ži li . 
tu i tam \O večnosii . 
daj V;ím pán hoh rado~ii . 

.... 

citara a harfa. Najviac 'a 'pomínajú ae rofó
ny a IO píšťa l a. fujara. Oauta. gajdy. gajdicc. 
huky. koza. mulittínky a d. Kantori a kríazi 
v minulosti 7bierali a upravovali l'udové via
nucné pic~nc. ktoré sa sot v;~ lí~i l i od pôvod
ných pastierskych piesní. K tomuto žúnru pa
tria tzv. pastorely n sčast i prekpm punované 
past ierske via nočné om~e. Edmund Pascha 
a Pavlin Bajan s(l dve takéto poMavy. l>d kto
rých poch;ídzaj(l mnoh0 historické pramene 
tohto ž;ínru . Ako príklad môžeme uviesi pa
sti ersku om~u F dur od Edmunda Paschu 
z rok u 177 1. Hudobmí a tex tov{! fakt ti ra je tu 
vcl'mi svoj rá1 ne vy~t:~ va ná na J...on tra~t c latin
skl- ho om~ového textu prc piĽ tĽného pôvod
nými fudovými viunoC:·nými pics1ia mi. v kto
rých sa ~pomínaj(l rozmanité fudové hudob
né ná'-lroje. Uvedený príklad je l om~ovcj 
čast i Gloria . 

Ked '-lllC "' zebra li poraďmc 'a tad~. 
ČO ~i VeLlllĽ ill . 

Jeden vezme g:~jdy. :wgajdujc v~ud~ 
kady pujdem. 
Na peci ~ll hu, lc . na lu~ic i drumble. 
píšialky ~ Ll v ko~iari. 
na hrcbíku tr(Iby. 
juh ús z nich za t r(l hi 
tú včeraj~iu . 

Zúverom možno povcd:li. pre l'udové via
nočn é piesne a ~pevno-dramat ické út va ry. 
kto ré sa prev;ídz;ll i vo vianočnom období. ho
li pevne zviazané' pa~t icr~ko-va l a;kými pic>
liovými žánrami . opi~om života na ~ala~i. Pn 
hudobnej strtínke ,(1 to pie,ne kvin ttunálnc. 
prcvlitda recitaC:no\t. 'tricdanie hovoreného 
slova s pic,r)ami . V m<.:lodiJ...e viano(·ných 
piesní bad;ímc vcfa 'tredocurópskych 'úvi'
lostí. Melodika vyc.:h;íd7a L ludov)·ch zdro
jov. pričom "' ak opi.: ra o ha ro~ovú a kla.,ici\
tickú hudoh nli t radk1u. V\TaLnc 'a to prqavu
je v prdcnn·aní troj;vul-. m·cJ melodiJ...v 
a tn>jdoh0\\1\li . 

Vo /\'~ J...och a pic,!'wc.:h 1imncho obdobia 
>a prcl1na ve[ :~ hulttl r ii ~C.:h prllthl\' a hi\toric.:
k\'ch vr, tkv od pn:dk rc,ta n'k~c.:h po ich 
krc.:sÚul,J...ú 11 Hldi t 1 ~;kiu :1 110\'odoh.: dram:~
tick~ !ormy 1~p11 ~ 1--nhl-. )ch dr:'lm . Z.v)l-.y 
:1 vianoC:né pic,ne. vin\..: ·~ pria111a hoLi.:ho 
pl >il'llll<lni :~ ,,·1 1'\)/\ iren..: 11:1 ~:c l om ~lmcn,ku 

:1 t c\i:~ '·' l'l' IJ... ~.:j ohluhc . N:~ j"nj l il l l l <' i .; i l· ,,-1 
tatnanwnané ,. l llll''~)'l'h nh la.,tia~:h . ~lk l'a
la,~o·pa'l icr,~ a l111dohn:í J..u lt ura tnh1 dia 'o 
fornHn a ní lohto 1anr 11 n:~j 1 ~ 1nam nq\1l1 u lo
hu . 
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