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NARIADENIE 
1\ tým zriedkBfÝm hudobným St'lat

kom, ktoré nám poskytuje náš koncertný 
ilrot, určite patrilo predt'edenle Jána
tých pašlí pánom Rlllingom t' Redute. Na 
tomto mieste nebudem hodnotiť toto t'J'· 
nlluúúce a zanätené lnterpretot'anle Ba
chot'ho diela. Zaujal ma Ich normálny, 
St'etský prfstup, ktorému t'šak nechýbala 
pokora a bázeň, s akou oslot'Ot'all ,.Msú· 
stra" a skrze neho sú nás-publikum. Prl· 
hot'árall sa nám Jeilš a Et'anjellsta St'o
jfm tnalým posolstf'om. V iladnom pri
pade som nemal pocit, ie som t' chráme, 
ani som nemal pocit, ie táto "post'iitná" 
hudba sa predt'ádza t' "znestfteneJ" kon
certnej sieni. Všetko okolo bolo pre mňa 
" tú ch riTu bezpredmetné, jediným pred· 
metom m6)ho záujmu bola hudiM -a .-e
rfm, ie 14/ pre ostatných. Ale al do tej chl'f
le, kým som sl nespomenul na text tyhlá
senia BiskupskeJ konfereacle Slo.-enska, 
ktorý sme ut'ef'daHi na lladosť prislu~ 
ných fuakclonárot' .- minulom éfsle HŽ. 
Vo tyhlásenf sa totii hol'orf: "Koncerty 
Bste profánnej hudb.r - i lej n~kr~šej
kJIISickd lllebo modernej, nemoi no 

·tole pot'olit~ "' A mne sa nedy prá re 
*d zalladala chrámot'á lfkustikB. Ako 
J1td rokmi t' jednom lipskom chráme pri 
/Ht'edení toho Istého diela. 

1' Myfllenky plynú... "Na post'ätnom 
Jieste nech sa pot'olí Iba to, čo slúil rr· 

J Jonáranlu alebo z.-efaďoraniu kultu ná
boinosti a t'iery, a je zaluízané fšetko, čo 
Sl nezromát'a so s'l'iitosťou miesta". Zá
bzy! Prfluuy! Nariadenia? Pre koho, ko

. mu? Nechcem poéuť o lladnych kultoch, 
tých sme mali dosť, bol by som radšej ke
by sa koneéne naoZJÚ élot'ek sám mohol 
slobodne rozhodot'ať sú o tom, éo bude éí· 
tať, poéút'ať i kde to bude poéút'ať. Ľud
_. pokora a bázeň musi byť t' nás, to nie 
je predsa dit'adlo, llby som ju hral, pred· 
stieral ••• Kto bude rozhodot'at', kádrot'ať, 
8 nebod-.J Justrot'ať ret'oluclonára Bee
thorena él Wapera, kde ho moino hrať. 
Sú Verdiho, Dt'ofáko.-e, Honeuerot'e éi 
s.rt6kot'e oratorlálne diela profánne 
alebo clrkemé? Hudbu budeme teraz 
prfsne deliť? Alebo ju budeme t' sebe pre
ta ron~( bldf St'o)fm t'lastným spdsobom 
IIIJ'Sienla, citenla. •• A čo ort~anot'é stiuo
IJOré nedorozumenia, o ktorých t' tomto 
éfsle ust'iitene piše prof. K/Inda. 

K hudbe som sa dostal cez ort~an t' dol· 
no-lauplanskom kostole. Nemám pocit, 
ie to sretské, čo som "zašt'indľot'al" do 
pre/úd/i a postlúdlf, niekomu ublilllo, i e 
by sa z ľudi bol/ stali menej náboinf ľu
dla. Kedy pochop/me, ie hudba, umenie 
je len jedno. A i e môie byť dobré alebo 
zlé. Kedy pochop/me, ie chrám je sú ume
lecké architektonické dielo, ie prát'e ar
cbltektúra St'o)lmi lfniaml, lt'armi, for
mami •• tak blfzk.o k hudbe, ie priam 
spoloéne sÚZt'uéla. Vroclat'ský kBntátorý 
a oratorlálny festit'al sa celý koná t' chrá· 
me. A hnúú sa tu diela nie podľa triede
Ilia na profánne a cirkemé, ale podrla
d'qjú sa nonnálnym dramaturgickým zá. 
konltostlam festlt'alu. A nikoho tu nena
padlo, aby ponúot'al za uráiku Boha, 
W "kostole poéút'a lt'orbu, ktorú napi· 
sali n~ri~f duchot'ia minulosti éi pri
tOIIUiostl. Po roku 1989 sme mali nsút'äé-
1111 túibu, byť ~lobodnl. Nui, pokúsme sa 
slo6odne rozhodot'ať sú t' umení. 

Preto sl myslim, ie o tom, kto kBm pôj
de, na aký koncert, mal by rozhodnúť po
slacbáé sám. Sme predsa ul clt'illzo.-aná 
spo/oblosť. Alebo nie? 

MARIÁN JURiK 

.... 
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KOSTOLNÝ Č/SVETSKÝ NÁSTROJ 
MÝTUS IMPROVIZÁCIE -

Organ oVe ·nedorozumenia 
FERDINAND KLINDA 

....... . 

Keď oraan)' hrlijú .. .'! K)•m u nás doma prcmýUame nad svetskost'ou orpnu, rehoľné sestry 
na frankfurtskom vel'trhu sl s radosťou zahrali na s-vetských dlaltálnych klavfrocb. 

Snfmka M. Jurík 

Kostolný čl svetský nástroj? 
T;\to otázka nie je dne~ná ani včcraj ~ia: 

sprevádza organ viac ako t is fcročie. Vieme 
o organe a ko sve tskom nťts t roji Grékov. Ri 
manov. Arabov a Byzantfncov. Pre kostol sa 
stal akceptovateľný až dlho po rozpade Rím
skej dše. keď sa naň zabudlo. a objavil sa 
v západnom svete ako novinka: dar cisára 
Konštantina Kopronyma Pipinovi Krátkemu 
( r. 757). Casom vznikli rozl ičné druhy o rga
nov (pozitfvy. portat ívy. regá ly) naďa lej čin
né v cirkevnej i profánne j hudbe. avšak vývoj 
veľkého organa. ako ho poznáme dnes. sa us
kutočňoval v kosto loch. Prečo pníve tento 
nástroj? Isie nie iba pre to. že vedel vyplniť 
veľké priesto ry pomocou jedného h ráča a na
hradi ť celý e nsemble hudobníkov. Našli sa. či 
vytvori li parale ly medzi podstatou organové
ho tónu - stúlosi. trvalá možnost' znenia . prí
buznosť s ľudským hlasom - s duchovnými 
ideä lmi západné ho kresťanstva (a židov
stva!) . zvláštne je. že vo východných cirkväch 
o rgan dodnes nenašie l uplatnenie. Tak a ko 
všetky druhy ume nia . o rgan po s táročia čer
pal z náboženske j inšpirácie a stal sa .. domä
cim" nástrojom kosto lov. Predsa však je ho 
existencia nebola a podnes nic je neproble
matická. Námietky pro ti organu sa tiahnu cez 
všetky cirkvi, pričom spoločným me novate
ľom je výčitka zanášania sve tských prvkov. 
V histó rii nájdeme mnohé epitetú, prisudzo
vané organu: .. pohanský nástroj" ... papistic
ké diabolstvo" . aj trefné vyjadrenie radikál
nych Husitov .. pouhé marným lidem své t
ským uší daremné le ktání a dyndování kra
tochvilné" (1420). Známe sú obmedzujúce až 
zakazujúce ustanovenia cirkevných synod, 
~nemov, kongresov, výnosov. Treba však 

pr izna ť . že dôvody vyrábali sami o rganisti. 
ktorí sa nevedeli zm ieriť s úzkym li turgickým 
rámcom. a podľa svojho nadania a ambícii sa 
snažili o bohatšie a všestra nne jšie umelecké 
využitie organa. Divergencie medzi legálny
mi požiadavkami chlebodarcu. kto rý chce 
rozhodovať o hudbe vo .. svojom" kostole 
a medzi hudobným presvedčen ím organistu , 
sú stá le laten tné; prepukajú. akoná hle sa na 
jedne j alebo druhej stranP 1bjaví vyhranená 
osobnosť . A rnstadtskí mestskí radní citovali 
Bacha na koberec, pretože .. používal pohor
šlivé harmónie" pri sprievode chorálov. 
a z pie tistického miihlhausenské ho kostola po 
roku odišiel. keď zistil. že so svoj imi hudob
nými predstavami nemá šance. Narážal s nimi 
po celý život. Fernando Gcrmani. svetozná
my organista u Sv. Petra v Ríme sa radšej 
vzda l miesta. než by rešpe ktoval zäkaz hosťo
vať s bachovským programom v a nglikán
skom Wcstminstcrskom opátstve. Claude 
Balbastra prepustil i voľa kedy z kostola St. 
Roche v Pa ríži. lebo pútal viac pozorn o~ ti než 
kazateľ. O. Messiaenovi sa to nestalo len pre
to. lebo sa zaviazal nehrať svoj u hudbu na 
hlavnej omši u Ste . T ri nité . Španie li sa úspeš
ne vyhýbajú takýmto kon niktom a dosiahli 
to. že v cirkevnej hudbe rozhoduj ú obojst ran
ne vzdelaní odborn íci: tam sa organistom. za
mestnaným v kosto le. môže stať iba kňaz, 
pravda, s uzavre tým hudobným vzdelaním. 
V katedrálach. kde sú o rganisti kanonikmi, sa 
nik nepohoršuje nad celými koncertnými cyk
lami. sústredenými okolo hlavných sviatkov. 
Hrá sa samozrejme celá organovä literatúra. 
nerobí sa rozdiel žánrový ani konfesijný. 
Ambivalentnosť organa aj v našom okruhu 

dobre ilustrujú okolnosti jeho uplatnenia 

V pluralite názorov, 
v~Qú) a ktori'IR Hž iaos1kft1uW 
stránllý, boU ventlhmtn4 on*i~C~J 
probl4ay. Nebolo b)' s~tr"avodlbrettk•llll 
v záchvate maatlneiWilu z niAI!M.WIIII.I 

aovonÍalluautfcll a~ 
rlallzovall skutky, ktoré by to StUillellt] 
d6sledkoeh mohli mitlf orpa 
férlu badobMho...,..llocl v ned~W 
minulosti pnve OI'IIUI ltol JUQviH 
krlmlnovaný. 

Objavil sa už "plq-po~ 
ganových k.onccrtO\'~ naim sl\ t dt61tllitl 

v bývalých socialistických zemiach. Kým 
u mís bol stále podozrievaný zo zanášania ná
boženských prvkov do hudobného života, 
v bývalom ZSSR nikoho táto možnosť ani ne
napadla. lebo vo východnej cirkvi sa o rgan 
nepoužíval. Organy sa vo veľkom stavali 
v koncertných sieňach a kultúrnych domoch 
a enormne mnoho sa na nich hralo (v Moskve 
a Leningrade vyše 200 koncertov ročne ! ) . Ná
lepkovanie organa tak alebo onak je zrej me 
veľké nedorozumenie. Je to predovšetkým 
hudobný nástroj a nemôže za to, a ko ho kto 
využíva. 
Koncerty v sieni alebo -v kostole? 

Ak odhliadneme od. ideologických stano· 
vísk. kto ré rád ponechávam povolanejším -
ostáva porovnať č is te hudobné aspekty. Na 
rozdiel od rýchlo hotových názorov, vychä
dza júcich z man t i n~ového efektu . odpoveď 
nie je jednoduchá a ru j ednoznačná. Kostolné 
prostredie vytvära pre hudbu zvláštnu atmos
féru. a skúsenosť hovorí , že aj pre inovercov 
a neveriacich poskytuje zdroj hl bokých zážit
kov, a môže aj ovplyvňovať ich svetonázor. 
Preto to talitný systém s nevôľou hľadel na 
koncerty v kosto loch, a len neochotne. pod 
rozličným i tlakmi ich občas to leroval. Popri 
tej to , pre zážitkovú sféru nezanedbate ľnej 
okolnosti, výhoda kosto la spočíva v zväčša 
lepšej akustike, ktorá hlavne u nie kto rých 
skladieb (Messiaen) tvorí podstatnú zložku 
zvukového obrazu. Ďalšou skutočnosťou je, 
že najväčšia časť staršej o rganovej literatúry 
vznikla práve s inšpi račnými predstavami o r
gana v kostole (ich autorom sa ani nesnívalo 
o koncertných sieňach}. 

Popri prednostiach sa patri uviesť aj nevý
pokra~ovanie na 3. str. 



.. 

Od tohto roku sa už aj študenti umeleckých 
škôl môžu podieľať na rozsiahlom medziná
rodnom vzdelávacom proj ekte európsk ych 
univerzít Tempus , ktorý podporuje rozvoj 
a spoluprácu s postkomunistickými krajina mi 
Európy. Keďže jedným z účastnikov projektu 
je aj VŠM U, o bližšie informácie sme požiad ali 
rektora VŠMU, prof. Miloša Jurkoviča . 

- Cieľom podporného programu Temp us, 
ktorý iniciovalo ES , je predovšetkým snaha 
zapojiť aj naše vysoké ško ly do univerzitnéh o 
života Eu rópy, sprostredkovať našim študen
tom pobyty na zah raničných vysokých ško
lách , a le aj naopak , na našich školách pre za
h ran ičných záuje mcov. Tempus podporuje 
nie len výmenu študentov, a le aj pedagógov, 
odborných materiá lov, metodík, skríp t 
a pod. , umožňuje získať pre naše ško ly inak 
finančne nedostupnú odbornú lite ra túru. Zá
kladom spolupráce je vždy konk rétny pro
jekt, na ktoro m sa začast riuj ú na jmenej tr i 
vysoké školy z rôznych krajín západnej i vý
chodnej Európy. Program. na ktorom partici
puje VSMU. in iciovala no ttinghamská poly
technická u niverzita v spolupráci s Kráľov
skou akadémiou krásnych umen í v Gente 
a Inštit útom drama tických ume ní v An tve r
pách , part nermi z postko munistických kraj ín 
sú všetky ume lecké vysoké školy v Cesko-Sio
ve nsku. 

Aký j e konkré tny mechanizmus tejto spo-

lupráce, ako sa zabezpečuje finančné krytie 
a kto rozhoduje o pridelení dotácií? 

-Centrum nadácie Tempus sídli v Brusse li , 
kde ročne pri ch ádzajú stovky žiad ost í o ude
le nie grantu s podrobným popisom plánova
ných a ktivít a le n veľm i malé percento nap"o
kon do táciu dostane . Projekty sú veľmi rôz
norodé, od relatívne malých až po mamutie 
projek ty. Treba zdôrazniť , že Tempus n ie je 
špecifický p rogram p re u me lecké školy, nao
pak , zo začiatku mali jednoznačnú podporu 
techn icko-prírodovedné odbory. Už sme si 
akosi zvykli , že umenie je vždy len taká šľa
hačka , bez ktorej sa vraj dá exist ovať. Koneč
ne sa vša k podarilo získať grant aj v rámci 
spolup ráce umeleckých škôl. Tento projekt 
je plá novaný na tri roky, s perspekt ívou p re
dfženia na päť a spočíva vo vzájom nej kom u 
nikácii a spoznávaní jed not livých umelec
kých škôl. J e založený na t rojmesačných štu
dij ných pobytoch , pričom všetky výdavky sa 
hrad ia z to hto grantu. Le n pre zaujímavosť : 
jeden grant reprezentuj e na jeden rok 16 000 
E K U, čo je prib ližne 600 000 Kčs. Projekt 
myslí skutočne na všetko . Napr íklad: keďže 
je známe, že technická vybavenosť našich 
škôl n ie je na zodpovedajúcej úrovni , súčas
ťou proje ktu je aj dodanie počítača , videoka
mery, videorekordéra, te levízneho prijímača 
atď. každej z česko-s lovenských škôl. A sú
časťou proje ktu je aj jazyková pr íprava -
úradno u rečou je totiž angličtina . Pritom naj-

~UBILANTI 
Zita Hudcová-Frešo vá 

Z. Hudcová-Frdová v úlohe čo-l:o-San na 
scéne opery SND 

Zita Frešová začala svoje hudobné štúdiá 
na bratislavskej Hudo bnej akadémii, a to 
hneď v dvoch odboroCh - v. speve, ktorý ab
solvovala u zn~meho pedagóga J . Egema 
a v hre na klavrrr u profesorky L. Adamcovej. 
Mno hé rol y svetového repertoáru si prip ravi
la na štúd iách v Tali ansku u profesora Strac
ciariho a neskô r aj v Bulharsku. Muzikalita 
a hudobná vzde lanosť je j b oli neskôr dobrou 
p omôcko u pri rýchlom zvládnutí ťažkých 
operných ú loh i p ri neskoršej p~da&~g.ickej 
práci na VŠMU a na Konzervató nu v Zrime . 
Umel kyňa mi defiluje pred očami v mno 

hých svojich postavách , kto ré rástli spo lu 
s ňou d o hfb ky a presvedčivost i. Spoči atku to 
bo li veselé postavičky o perných subretiek , 
postupom času sa prepracovala až k hlavným 
sopránovým i ko lora túrnym partom - jej 
ohybný, krištáľovo čistý soprán mimoriadne
ho rozsahu jej poskytoval veľké ume lecké 
možnosti. 

Jedno u z prvých kolorat úrnych úloh bol sa
mopašný, p rosto reký Oskar z Maškarného 
bálu. Oskara časom vystriedala Z uzanka 
i Grófka vo Figarovej svadbe, T ravia ta, G il
d a , Mimi , Micaela, Margaré ta i Me lisanda , 
Čo-Čo-San a Leonora. 

Ale t~ bola len jedna oblasť je j karié ry. 

kalitu a presvedčivú h ru ju obsadzovali od za
čia t ku i do pôvodných slovenských opie r. 
HrfJla v Rosinského Matúšovi '.Čákovi i Čal
makovi. vo Figušovom Detvanovi, v p~vých 
Ho loubkových operách; bola Markou v Krút 
liave Mil kou v Jánošíkovi a napokon i,Luto
míro~ v Svätopluko vi. Viaceré ~ tf,chto úloh , 

: maia rrtož:Ho~(' pre"dvi'esť aj zaliranl~né'ml.t " 
o becenstvu. ... 

Nemôžeme zabudnúť ani ·na jej ko ncertnú 
činnosť; bola inte rpre tko u mno hých piesňo
vých cyklov slovenských skladateľov a dopo 
mohla im k trvale j obľúbenosti . 

JELA KRČMÉRYOV A 

~ ·- Miro.slav Šmíd 
D irige nt rvtiroslav Šmíd je ďalším z rozsiaiJ.

Ie j ple jády postáv-českých muzikantov, ktorí 
všetky tvorivé sily zasvätili rozvoju s lov~
skej hudobne j kultúry. Vyrásto l na Morave • 
v rodinno m prostredí s intenzívQYm h udob
ným zázemím. Na Slovensku vyštudoval 
VŠM U. Začal u V. Talicha , pokračoval 
a skončil u Ľ. Rajte ra, a le aj . u L. Ho lo ub ka 
a T. Frešu. Pale ta jeh o dirigentských postov 
a kreácií čo do žánru a počtu je pestrá, pri 
každo m d irigentsko m pulte odvied ol kus poc
tivej p ráce, sústavne dvíhal lat ku kvality, 
obetoval sa a rozdával. · 

I keď v súčasnostLŠmídovým kmeňovým 
pracoviskom je SĽUK. ťaž~ko zásluh Miro-

• . . 
' 

slava Šmfda je predovšetkým v Lúčnici, kto 
rej ako d irige nt i umelecký vedúci venova l 
najviac ro kov svojej umeleckej potencie 
(štart nanajvýš plodnej spolupráce s týmto sú
borom sa viaže ešte na začiatok 50. ro kov) . 
Bo l svedkom kryšta lizácie tohto prevažne vy
sokoškolského súboru a spolutvorcom kvali
ty, ktorá dosahovala v mnohých smeroch pro
fes ionálne parametre. S jeho menom sa spá
jajú významné zahraničné úspechy . početné 
turné, ktoré šírili dobré meno nášho folkló ru. 

Druhou významnou kapitolou Šmídov)•ch 
·~sJuh je 16-ročná činnosť za pulto m bansko
bystrickej opery DJGT. Významne pozdvi-

' hal~ vo•·veTm;'tažkýctr ·podmien'kac:h ~ jélj' 
umeleckú úroveň , podieľal sa na profiló vani , 
dra maturgickom zameraní súboru (naštudo- · 
val o ko lo 50 o perných titulov) s význ amným 
zásto jo m pôvod nej slovenskej opernej tvor
by. Rôznorodá čin·nosť dirigenta zahrňuje aj 
spoluprácu s ďalšími symfonickými te lesami 
(SF Košice, F ilharmónia B. Martinú, Sloven
ská filharmónia), opernými súbormi (České 

. Budejovice) a so Speváckym zborom morav
ských uči teľov, ako aj počet né nahrávky fil
movej hudby (Filmový symfonický o rchester 
v Prahe). 

V galé rii slovenských majstrov taktovky 
patrí Smíd medzi typy dirigentov-pedagógov 
a práve tä to do minantná črta jeho umelecké
ho na turelu mu pomáha dosahovať úctyhod
né pracovné výsledky i napriek n ie veľmi ide
á lnym personálnym predpokladom príslušné
ho umeleckého telesa. Zásluh y M. Šmída 
o rozvoj slovenskej h udobnej ku ltúry, bez 
ohľadu na to, s akou rezonanciou, či porozu
mením sa stretli a stretávajú, sú úctyhodné 
a tr.va lé. 
, f V. Č. 

Jana M. Terrayová 
Ako ten čas úžasne letí: zdá sa, že len toť. včera 

či pred~čerom odišla do dôchodku .. naša Janka'" -
ako vola~ú Dr. Janu M. Terrayovú starš! kolegovia 
z Ústavu hudobnej vedy SA V. A pritom je to už de
sať rokov. Rodáčka z Pfibyslavíc na Hebičsku (nar. 
29. 4. 1922) po štúdiách organovej hry na brnen· 
s kom konzervatóriu a JAMU a zároveň štúdiu hu
dobnej vedy na univerzite (u J. Racka a B. Stédro
ňa) pracovala krátko ako knihovníčka a potom. od 
r. 1954, v ústave hudobnej vedy rozbiehala spolu 
s ďalš(mi ko·Jegami nové kolo h11dobnohistorického 
výskúmu, na novej úrovni, zodpovedajúcej dobe. 
Dodnes sa spomínajú na rom to pracovisk11. 50. a 60. 
roky , keď bola jeho hlavným ,.motorom". Terénny 
výskum, katalogizačné , t ranskripčné práce. celá tá 
.. špinavá" a , žia ľ , často neprávom podceňovaná prá
ca- jej základy po!'láhala ~lásť a zároveň od počrat 
ku zasväteným spôsobom (žiadalo by sa povedať 
.. posväteným". keby to v tej to súvisl<lsti neznelo tak 
profánne) do nej vovádzala mladšie generácie. Bolo 
ich niekoľko a všetci títo mladší kolegovia dodnes 
spomínajú, ako sa vtedy vyťahovali staré noty zo. 
všelijakých pivníc a chlievov. a potom sa s najváč· 
šou láskou a pgzornosťou v budove múzea na dunaJ
skom nábreží sušili . sceľovali , katalogizovali a spra
cúvali. Nepoznám hudobného historika. ktorý by 
nespomínal na tieto časy, na láskavú ruku a poučné 
slovo Dr. Terrayovej , pod ktorej vedením sa to d1a· 
lo. Mnohi spomínajú , že to boli časy, ktoré im dali 

potrebný počet poslucháčov nemohla d osiah
nuť . spojili sa pod spoločnú hlavičk u . ale re la
tívne sú samostatné. 

Ktovie, keby naša vláda zaviedla podobné 
krité riá, možno by jednotlivé fak ulty VŠMU 
presta li uvažoval' o osamosta tnení. . . 

-No. hoci to zat iaľ u nás takto ce lko m nic 
je. aj pre nás sú ekonomické dôvody dosť dô
ležité . Veď j eden spoločný väčší rozpočet je 
výhodnejší ako tri menšie . Napríklad: jeden 
rok kúpime z tohto spoločného rozpočtu dra
hé zari adenie pre fil movú faku ltu a ostatné 
fakulty sa musia uskromn i ť. v ďalšom roku 
zasa môžeme zo spoločných peňazí saturovať 
ich potreby. Teraz napríklad plán ujeme pre 
hudobnú fakultu nové kríd lo . Na jeho kúpu 
- sto jí asi stotis íc mariek - síce nem<íme, ale 
zrejme si budeme môcť dovoliť zaplat i ť lea
sing. Keby h udobná fakulta mala samostat ný 
rozpočet . nemohla by si takúto veľkú investí
c iu dovoli ť. Klavír by mal byť umiestnený 
v novej konce rtnej sieni VŠMU na Zochovej 
ulici. kde bude inštalovaný aj náš organ. mi
mochodom Zreštaurova ný tiež so značnými 
náklad mi. 

Keď hovoríme o spolupráci , VŠMU vraj 
. plánuje zauj ímavý spoločný projekt aj s brati

slavským konzer vatóriom? 

- Od budúceho školského roku by mal za
čať pôsobiť spoločný symfonický orchester 
VŠMU a konzervatória , pod názvom Brati
slavský akade mický orcheste r . jeho dirigen
tom ostáva doterajší d irigent konze rvatoriál
neho o rchestra , s ktorým sme veľm i spokojn í, 
členmi orchestra budú poslucháči oboch škôl. 
O rchester by mal predstavovať skutočne kva
litné te leso a dúfa jme , že bude obohatením. 
koncertného života Bratislavy . 

Pripravila MARTINA HANZELOV A 

vera. možno najviac: základ, .. remeslo", bez ktoré· 
ho ani práca hudobného historika nemôže stáť za ve· 
ra. Dr. Terrayová tu bola naozaj .,prvolezcom" - tak 
v teoretickej rovine (významná štúdia Metodologic
ké základy hudobnohistorickej dokumentácie ~ 
1957). ako aj v praxi (viaceré súpisové práce) . Boh 
to základy pevné. na úrovni doby. moderne chápa· 
ného výskumu a vedy. znamenajúce zároveň prepo· 
je nie .. so svetom··. hoci možnosti boli vtedy v tomto 
smere veľmi . velmi obmedzené. 

Avšak Dr. T<'ITayová nezostávala len v tejto rovi
ne. práve naopak. v obdivuhodnej šírke ju prekra
čovala: počínajúc monografickými štúdiami k pra· 
me ňom či osobnostiam (najmä františkáni a tanečná 
hudba 17. - 18. storoč ia) cez pramenné vydania až 
po koncertné predvedenia čerstvých .. vykopávok". 
nálezov. nahrávky. televízne relácie. filmy. Len má
lokto má ten dar .. znížiť sa" k obyčajnému človeku· 

milovníkovi hudby či krásy všeobecne a približiť mu 
konkrétny, často veľmi špeciálny problém- pars pro 
toto stačí spomenúť nádherný film o ~t itnik~: D~. 
Tcrrayová nikdy neváhala nechať nahhadnut 1 naJ· 
väčšieho laika až priamo na pracovný stôl. tam, kde 
vzniká nové poznanie. Ako jedna z mála dokáže 
sprostredkovať nielen históriu ako .. dobrodruž
stvo", ale ako skutočnú, neopakovateľnú krásu. 
Pod jej rukami ožilo roľko hudby: Roškovského Ve
sperae bacha naJes. Vianočná omša F dur .z Harmo
nie pastoralis (tá obletela bez preháňama meko_T· 
kokrát zemeguľu !), či najnovšie vzorové vydame 
Uhrovskej zbierky z r. 1742. Pritom sa nikdy neuza. 
tvárala do seba, spolupracovala nielen s hudobník· 
mi (M . Venhoda, J. Kresánek. S. Németh-Samo~ín: 
sky) , ale aj s odborníkmi z iných oblastí , naJma 
s ďalším tohtoročným jubilantom, literárnym hrsto· 
ri kom J . Minárikom. A aká to bola vždy spolupráca! 
Hudba znejúca - živá, v praxi- to je druhý svet Dr. 

' J. Terrayovej . Ak vezmeme napríklad len gramo
plutne (bolo by ťažké vymenovať ich na tom ro m1es· 
te), diapazón je opäť obdivuhodný: od prísne vedec· 
kej antolqgie Musica antiqua slovaca ll (hudba 16. 
- 18. sror.) 'po plarne spájajúce hudbu s poéz1ou, 
ktoré sú samy osebe .. poéziou", napríklad Lilium 
kví ti sadila. 'fu je zárove1i vidno, čo je pevná stavba 
na pevných základoch. Dúfajme, že i toto si odnesú 
príslušníci najmladšej (už kolkej?),generácie, s kto· 
rými i dnes Dr. Terrayová nezištne konzultuje a po
máha im. 

LADISLAV KAČIC 

Druhú tvor ili hrdinky českého repertoáru, či 
to už bola Marie nka, Barča, Ve ndulka, Karo 
lína, Ji tka , Rusalka, a lebo veľmi dojímavá 
a presvedčivá Jemi fa . Pre je j nevšedné nada
nie, hlasové dispozície, už spomínanú m uzi-

1 
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dokončenie z l. str. 
hody. Keď pomlčímc o tak bamílnych okol
nostiach . ako sú neregulé rnc podmienky hra
nia. napríklad nezncsitcfný chlad v zimných 
mesiacoch. častá ncmožnosi doko nalej prí
pravy koncertu a zlý stav organov (čo je slo
venskou špccialitou)&môžc byi nevýhodná aj 
sama akustika: keď je pŕíliš suchú (ako v ame
rických vyčalúnených kostoloch) . a lebo nao
pak. privclká (v dlhých a úzkych -gotických 
katedrálach alebo rozl'ahlých kupolovitýc-h 
stavbách baroka) . Okolo IO sekúnďdbzvuku . 
aký napríklad produkuje parížsky Not re D~\ 
me, Marienkirche v Lúbecku. u nás Saštínsk} • 
chrám. spôsobí dokonalé rozmazanie polyfo- · 
nických štruktúr a rytmickú konfúznosi. kto-~ 
rú nevie kompenzovať ani extrémne pomalé 
tempo. Anonymita organistu. schovaného na 
chóre. nie je bezpodmienečne výhodou: do
vofuje síce spríjemni( si prácu. (istý francúz
sky kolega si vyzliekol sako. vyhrnul rukävy 
a napokon aj vyňal umelý chrup - nevediac. 
že ho sníma te levízia). na druhej strane orga
nista príde o kontakt s obecenstvom . pre kto-

ÚVAHA 

Omnoho vážnejšia a pre organistu povznä
šajúcejšia je okolnosi. že organový zvuk je 
schopný pôsobii na Iucií v zmysle transcen
dentálnom. T ú skúsenost' mám z mnohých 
koncertov v bývalom ZSSR. kde organ ncrmí 
religiózny .. background". a predsa bol (aspoň 
časiou obecenstva) vnímaný ako duchovný 
posol niečoho. čo iné žánry neposkytovali 
(možno.to bol dôvod tak vysokej núvštevnos-

--!1). A_!-! nás. hoci Bachove Schiiblerove cho
·-r.fl-1)' boli v programoch určitého obdobia za

kamuflované ako .. 6 predohier·· . a Messiae
nove skladby iba ako .. Symfonické meditá
cie:·: určttc ich-hudba tlmočil fl obsah. hoci ne-

, označený titulom. Dort~nievam sa. že aj rôz
. rlokonfcsijné a bezkQnfesijhé obecenstvo. 
prichádzajúce na koncerty v čase totality. na
šlo v organovej hudbe zdroj takých zážitkov. 
aké mohlo nájsť len tu . Keby nebolo iných 
pozitív. už tieto okolnost i habilitujú org~mo-
vé koncerty v koncertných sieňach[ ''> 

Myslím. že sa tým zárove ií vyjasň!Jjc ot<Íz
ka . koho je schopná organová hudba oslóvíť: 
jej dosah je širší než iba na 20 % populäcie. 

tých myšlienkových pochodov. pa miHi. kon
centrácie a fantázie. Aj ich tvorivosi však os
tala v zajatí minulosti. Posluchúčsky efekt 
prúve takýchto improvizäcií je najpôsohivej
ší. pretože dovol'ujc dobrú slcdovatcl'nosť po
stupov. 

Limit improvizácie ako senzačného výkon u 
organistu . smerom k skladatefskcj prepraco
vanosti a novosti. teda k rovnakej úrovni pro
dukovanej hudby ako písanej. prekročili len 
niekofkí vyvolení. V tomto storočí k nim pa
trili slepci Louis Vieme a Jean Langlais. ďa lej 
Marcel Dupré a Olivier Messiaen. z našich 
Petr Eben. O skladateľskej kvalite ich impro
vizácií (možno nie všetkých) svedčí rad zvu
kových záznamov. C:o teda platí pre našu per
spektívu? Snažiť sa pestova( tento zaujímavý 
a kreatívny žáner už od malička. aby sme ne
stratili ani jeden talent a dočkali sa raz aj cel
kom mimoriadneho. 
Aktuálne interpretácie 'alebo módne trendy? 

V priebehu času sa n:ízorý ncust:ílc menia. 
' ' vznikajú nové- a je to tak dohre. Ncg~rtív-

' 

Organové ned 
ré hrá. Podla skúsenosti sa l'udia tlačia na 
chór. lebo chcú predovšetkým virliei - neva
dí. že tu budú počui horšie. Niekde vyhovuj~ 
aj týmto túžbam a prenášaj ú obraz do kostol
nej lode (napr. v Olomouci). 

V koncertných s ieňach bývajú podmienky 
protichodné- čo je v kostole výhodou. tu nie. 
a naopak. Prednosti koncertnej siene možno 
začat' rovnakým konštatovaním ako hore: 
koncertnä sic1i vytvára pre hudbu zvl<íštnu at
mosféru . Skutočne. ktb nezažil sl<ívu lipského 
Gcwandhausu. Royal Festival Hall. Moskov
ského Konzervatória. a mohol by som uviesť 
desiatky ďalších. je ochudobnený o mimo
riadny zážitok. ako interpret. aj ako poslu
cháč. Dobrä akustika je tu rovnako nápomoc
ná vyzneniu organovej hudby. ibaže je zried
kavá. Mnohým skladbám tu bytostne chýba 
aura kostolného priestoru . zato kontrapunk
tické pletivo skladieb je zretelnejšie. počuť 
každý detail. pravdaže. aj chyby sa objavujú 
v plnej nahote. Inšpiračný prvok obecenstva 
na hráča v naplncncj konccrt m;j ~ icn i nic je 
zancdba lcfný. avša)( ni.:kl<ným vy~lovcne 
~J~a: ncvcdia sa na pôd iu spr;í vaľ. a u2 ich 
~ sadania za organ môže byť handica
t'OI úspešnosti. 

Fre koncertné siene bolo napísaných mno
~uk ladicb. ktoré sa v kostoloch pre nemož

IJSi umiestnC)lia orchestra ani nedajú pred
~~sť. a neradi by sme sa ich vzdali . 
Keď sa ma pýtajú . kde hräm radšej : v kos

role či v koncertnej sieni . celkom tlprimnc· 
a z profesionálneho presvedčenia poviem: 
tam. kde je lepší organ! 
Je organová hudba duchovná či profánna? 

V celej hudobnej literatúre. vrátane orga
novej, nájdeme skladby. ktoré možno dosi 
jednoznačne zaradiť do týchto kategórií. zo 
starších napríklad Bachove Chorälové pre
dohry a na druhej strane jeho spracovania Vi
valdiho koncertov pre organ. V romantizme 
Lisztov Pápežský hymnus a Prelúdium a fúgu 
na BACH. v súčasnosti Ebenovu Nedelnú 
hudbu a Faustovský cyklus. Ostáva vecou fi
lozofickej úvahy. či uvedené diela profánnej 
kategórie budeme považovať tiež za duchov
né, pretože ich tvorcovia boli veriaci a napísa
li ich pre kostolné organy. Potom k nim mô
žeme radiť aj Viernovc Symfónie s naprosto 
.. svetskými" časťami. alebo Duprého Pašijo
vú symfóniu , ktorá bola eviden tne inšpirova
ná organom v koncertnej sieni. Patrí tam aj 
Suchoňova symfonická fantázia na BACH. či 
aj Dvorákove a Brucknerovc symfónie? 
Beethovenove už nie? Kde je hranica. a kto 
sa odváži ju s tanoviť? 

Jestvuje vóbec antiduchovná hudba? V or
ganovej literatúre určite nie. Najväčší počet 

skladieb sa zrejme nachádza kdesi medzi tý
mito pólmi, hoci ani tie póly nepovažujem za 
protikladné. Presne vyhranená - ideove 
a účelovo - je však liturgická hudba - tej patrí 
len nepatrná časť organovej literatúry. lebo 
väčšinou sa realizuje improvizáciami. 

Zhoda sa azda dá dosiahnu i v tom. že krité
rium bude v kvalite hudby. Jej kádrovanie 
sme už zažili a nechceme ďalš ie. V tejto súvis
losti sa mi žiada vysloviť sa k mízoru . podla 
ktorého pochopenie organovej hudby du
chovného zamerania je výsadou veriacich. 
Keby to skutočne platilo. museli by sme hneď 
definovať, kto je veriaci a ako veriaci. Vo svo
jom dôsledku by to mohlo postavi(' do proti
kladu napríklad skladby Bacha a Messiaena. 
alebo aj Mendelssohna. Nezabránili by sme 
vzniku otázky, či ,.lepší veriaci" je tiež lepší 
interpret a poslucháč. Nechce sa mi tiež veriť , 
že by presvedčivý predstavitel Othella musel 
byť sám žiarlivcom a vrahom. Ostaňme preto 
radšej pri konštatovaní, že chápanie hudby 
bude tým zasvätenejšie a komplexnejšie. čím 
viac vnikne interpret a jeho poslucháč do in
!piračného sveta jej tvorcu. 

' ktoré tvoria núvštevníci kostolov. Hud9a· 
prckračuj úca hranice štátov a räs zrejme 
prek račuje aj iné medze myšlienkových odliš
ností u rudí. Ako ju kto vníma a chúpe. je je
ho subjektívne privilégium. Aká je ~koda pre 
a muzických ludí . že sú ochudobnení o tak je
dinečné úžitky! Aká bola škoda pre hudbu. 
ak bol amuzický ministe r kultúry! 
Mýtus improvizácie 

je založený na ncobyčajnosti a dnešnej 
vzácnosti tohoto žánru. Má atribúty tvorivos
ti . aj keby išlo len o spojenie niekoľkých 

akordov. lebo hudba vzniká odrazu. akoby .. z 
ničoho" stvorená iba momentálnym nápa
dom hráča. Ľudí. ktorí majú patričnú zruč
nosť a odvahu. je mnoho aj medzi laikmi; roz
diely sú. ako všade v umení. v kvalitatívnej 
rovine. K improvizácii treba nesporne osobi
té nadanic. ktoré je odlišné od skladateľské
ho aj interpretačného a len zriedka sa s nimi 
spája. prípadne ich miera býva odstupňova
n:í. Pozmímc vynikajúcich sk ladateľov či in
rcrprcrov . kl orých i1 11provizačné schopnosti 
,(, nepar rn~. a naopak. sk:~~c lých improv izáto
rov, k!orí pou vplyvom ~vojh({ 7amerania 
hrajú litcra'túru zretefne .. pod latko~a skla
datefsky sú nanajvýš epigoni. Časté. ale~ 
.fočné sú spory o tom . či sa dá improvizácia 
naučiť . Nuž. ako v každom inom hudobnom 
žimri: učením a cvičen ím možno získať znač
nú zručnosť a osvojii si technické postupy. 
Volakcdy sa hra na organe vyučovala hlavne 
s týmto aspektom. Traduje sa. že C. Franck. 
podobne ako in í učitelia . zo 6 vyučovacích 
hodín týždenne venoval 5 hodín improvizúcii . 
len jednu literatúre. V krajinách. kde cirkev
nohudohné povolanie je prvoradou motiváci
ou pre študentov. je improvizácia aj dnes rov
nako dôležitým predmetom ako sólová hra 
a zbormajstcrstvo. Bez osvojenia si urči tej 
úrovne improvizačných znalostí nemožno zís
kať diplom. ani obstM v zamestnaní. Význam 
improviz:ícic pri vyučovaní hudby sa u mís 
v zaužívanom systéme výuky žial'bohu nedo
cenil. Prilom je nesmierne dôležitá pre rozví
janie tak fan tazijnej . ako reflexno-motoric
kej zložk\' hry prúvc už v začiatku školenia. 
ked' sa formuje celý komplex prístupu k hud
be. 

Proble matické je hodnotenie umeleckej 
zložky improviz:ícic. M:í sa hodnotiť samotný 
výkon. alebo skôr hudba . ktorú vytvúra? 
Viíčšina improviz:'t torov spriada akúsi hudob
nú nii. ktoní postupuje stá le dopredu. ako 
príval reči zhovorčivých ludí. a podohne ako 
im zväčša chýba interpunkcia a syn tax. t. j . 
zmysluplný sled . aj hudba plynie bez zrcter
ného poriadku. živelne. často bez formového 
usporiadania. vytvára iba viac-menej pôsobi
vý. núladový zvukový obraz. čo však zväčša 
stač í pre obdiv tých. ktorí sú navyknut í iba na 
napísanú hudbu. Mnoho improvizätorov. 
ktorých v dobrom spomína ústne podanie . 
neprekročili tento zenit. Prof. St. Németh ve
del vcfmi zaujať harmo nicky. svojím typic
kým sledom nónakordov. ale nikdy som ho 
nepočul improvizovai uzavretú formu , hoci 
to skladatelsky nepochybne ovládal. Iní im
provizá tori sú vlastne geniálni imitátori: ve
dia napodobiť hudobné štýly. ba aj konkrétne 
fo rmy. Ich problém. vôbec najaktuálnejší 
u improvizátorov - je štýlový zlom medzi 
hudbou produkovanou a napísanou. Preto sa 
bránia napísať hoci úspešnú improvizáciu: ne
spfňala by atribúty skladby. Pierre !=oche
reau , slávny organista u Notre Dame , vedel 
strhnúť poslucháčov hodinovou . formove 
ucelenou viacčasťovou symfóniou, keď mal 
.. svoj deň" (lebo to je tiež predpoklad dobrej 
improvizácie). takisto Joh. E. Kóhler omra
čoval vytváraním komplikovaných kontra
punktických foriem a postupov, čo oboje vy
žadovalo mimoriadne majstrovstvo okamži-

nym javom je. že sa interpr.c túcia často ideo
logizuje a vzn ikajú módne trendy; v nadšení 
z nového. často vytrhnutého. izolované ho po
znatku sa zabúda na súvis a zachádza sa do cx-

·.'trému : ·Začiatkom storočia bolo módne vyn:í
ša ť tému na osobitnom manuáli a produkova( 
vlnovitý romantický zvuk. Schwcitzcr pod 
vplyvom francúzskych organov uplatrioval 
zase Franckovc registračné princípy terasovi
tého 'stupiío9 ania u Bacha. Takzvamí .. orga-

~ novä r.eforma" objavila zabudnutú zvukovosi 
st<-;'ľých majstrov. ale chcela ju uplatni( aj vo
všetkej neskoršej hudbe. Najnovšie sa propa
guje hranic celých vcl'kých Bachových diel na 
jednom silnom zvuku (Plcno) bez zmeny. 
s odvolaním sa na .. teóriu afektu" . Zabúda sa 
pritom. že starí teoretici vždy hovorili o strie
dani. o .. ce lom mori" afektov v skladbe. Vše, 
lijakými polopravdami sa dokazuje. že Bach 
(a starí majstri) pod pojmom .. cantahile" 
vlastne mysleli .. non legato". Skladby potom 
plynú v nepretržitom staccatc. vznik:í škaredý 
o~minový Q.eat. nivclizujc sa metrum a trhajú 
línie. Technick;í zručnos( ~ú~asných organi~

I IW vedie k naraslaniur .:mp. hra jú ' a n~ tj r~ch
lejšie možné tempá. bez ohladu na obsaho
vosť diel. Zdá sa. že aj obecenstvo .:letí" 
v prvQm rade na hlasitosť a rýchlosť hry. Kla
die m si ot.ázku . či to nesúvisí s celkovými ten
denciami našej doby: oblubujú sa ohlušujúce 
diskotéky. rýchlost' motorov a uniformi ta jc
ansov. Neuvedomujú si nivelizačný efekt ta
kéhoto ste reotypu? 

Svet organa je iný v porovnaní s n:ístrojmi. 
ktorých typové vyhranenie je ust<ílené. Pre 
organistu je čarom hrať na n;ístroji vždy inej 
zvukovej konštelítcic. zvl:ídnuť jeho osobi tos
ti (často aj zákernosti) a predstavi ť je ho pred
nosti. Je to umeleckú výzva. dobrodružstvo 
i zúžitok zúrovcň . môže sa s tať bohatým pod
kladom inte rpretačnej tvorivosti. Prispôsobi
vosť rozdielnym technickým parametrom or
ganov možno nadobudnú( praxou. Všetko os
tatné treba podložii š!t1diom. Tu sme h:ídam 
pri zäkladnom zarm:raní interpreta. totiž či 
uznáva. že hudba' ~ j adruje niečo viac ako je
ho vlastné cit y. hlavne teda . či reprezentuje 
skladatclovu obsahovosi v ce lej šírke tohoto 
významu. Ak <ino. potom čaká inte rpreta in
tegrovanie všetkých blízkych a vzdialených 
vzťahov autora . doby a nästroja do jeho vý
kladu die la. Ten. kto chce hrať len .. seba" 
a považuje hudobný zápis za málo záviizný 
súbor symbolov. ktoré ON vyplní na svoj nar
cistický obraz. ten nepotrebuje nič solídne 
vcdiei. Potom môžeme byť svedkami predne
su (choreograficky možno celkom pôsobivé
ho). ktorý napríklad Mendelssohna predsta
vuje v bachovskej registräcii . s regcrovskou 
agogikou a v Duprého tempách. Alebo na
opak . veď je sloboda. Ktože to z obecenstva 
pozná? Možno ani sám interpret. pretože iba 
ten vie zistiť . že sa zmýlil - napr. urobil ypsi
lonku - kto ovláda pravopis! A organový 
.. pravopis" sa zakladá na imanentnom pozna
ní vzťahu medzi místrojom. skladbou a spôso
bom hry. Sú to tieto spätné väzby. ktoré vzá
jomným podmieňovaním a potcncovaním 
nových prvkov sa stali nositeľmi vývoja orga
na a jeho štýlovosti . V tom tkvie životaschop
nosť. vývojovosť a stála aktuálnosť organa. aj 
jeho príťažlivosť pre hráčov a poslucháčov. 
Zastávam názor. že požiadavky štýlovosti nie 
sú vecou ideológie. ani filozofického artizmu. 
ale súčasťou prezentácie skladatclskej . dobo
vej a obsahovej výpovede. charakterizujúcej 
dielo. Čo neuznávam. je nešpecifická. egali
zovaná hra so zvukovým stereotypom. po
:lobne ako .. všeobecná šťava .. v zlých reštau
·áciách . 
"Hra na organe je morálny problém," 

to bol obľúbený bonmot prof. Rieglera, 
a ako žiaci sme si nie celkom uvedomovali 

Ferdinand Klinda Snímka I . Grossmann 

hÍbku jeho dosahu. Jadro zrejme spocrva 
v tom. že organ napriek svojej obl'u be a roz
~írcnosti nic je natolko clôv.:rne zn:ímy ako 
napr. husle a klavír. Komplikovaný. pre laika 
priam zmätočný spô~ob ovládania n:ísrroja 
vytv<ira akt1si posvjjtn(r bázc1i . ktor:'r aj mne 
imponovala. keď som'tl-ko žia~ik chodil na 
chôr obdivova i organistu . Umožliuje to z:'tro
vcfl rozličné druhy šarlat<í n~tva a lacných 
efektov. ktoré ~ú pre neodborník ov naprosto 
ncprchl'adné . Hráči vyvinuli množstvo .. fínt" 
v presvedče ní . že osranú nepoznané: od po
vrchnej prípnwy. vyncch;íva nia ncnacvičc

n)•ch taktov č i úsekov. kamuflovania (ažkých 
partií v IH.:prchl'adnom zvuku. ohurovania sa
moúče lnými kont rastmi . až po hranic úniko
vého rcpcrto:íru. To. čo produkujú niektorí 
org;u~sti. by pre koncc rtuj tíccho klaviri~tu či 
huslisttv nebolo možné - v mome nte by ho 
.. pre kukli" . Bývalý minister kultúry za vše tky 
roky iba raz zasiahol do organovej hudby: dal 
pozvai Fram·úza. ktorý ho očaril na zah ra nič
nej n:ívštcve . ale na pódiu SF sa prejavil ako 
naprostý amatér. V bývalom ZSSR zase oh-. 
ch:ídzal istý Angličan. ktorý začínal ~voje or
ganové koncerty hymnou ZSSR. Ľudia neve
de li. či sa majú postavi(. vok;ílnc pripoj ii a le
ho tlie~kai . Rcl! i~tranr i nevede li rozozna( kde 
a čo hr <i . a k cd~ ~a ho np~·tali . čo ho viedlo ku 
konccnnému t<'tj azdu. d1•tvedcli ~a . i.c je 
predsa k.omunisÚnn a priatcfqm ZSSR. U nf'js . 
ned:ívno p:ínov f:rnírov balamutil · podobný 
Američan. Aj si zahral nickolko .. koncer
rov". Isteže nemožno vini i len usporiadate
rov. Treba ~a pozrici aj do vlastných radov 
a hlavne ncmlčai. Sklony k vclik<íšstvu a pod
ce•iovaniu publika nic ~ú zriedkavé . Ktorýsi 
kolcl!a celkom v;ížnc tvrdil. žc meno si treba 
urobi i do štyridsiatky a potom je už zbyt očné 
~:v i~ii. Iný prehlúsil. že št)•lové ot :ízky sú mu 
na smic~:h . tretí ni kdy nchr;í to . čo ponúka 
,. programe . ~ t v rt )' sa v zahranil'í v~ d:íval za 
úbohého. prena~lcdovaného . ktor)· doma ne
dostane konccrly ... Morálne problémy" pre
nasledujú aj t)•l'l1. ktor í o organe hovoria . pí
~u. navrhujú . opravujú a ~ra vajú organ y. Nc
do~tarok organ;írov (vieme . Ll' ln'-1 a l ~ režim 
vyničil organárov) využívajú fu~c r i . ktorí ve
dia opravit' všetko od auta po h:kví?or . ale ni
č i a vnútro o rganov. kmdnú pí~ial ~ a inde ich 

. prcdúvajú. inkasujú od dôve r(·i, 'L'h fa rú rov 
a nevcdomých organistov V) 111 ~ ~k né sumy. 
.. Morálne problémy .. kritikov 111:~poč ívaj ú 
v nevraživosti . skôr v ncpoznani rdlií. Istý 
kriti k .. zrezal" Slove nskú filharmóniu . že na 
koncerte bol neopravený a nc naladcný organ 
(spr{rvne!). O mesiac na to pochválil. že jeho 
výčitka zabrala a organ naladili . Vôbec nic! 
Iba som pri hre nepoužil rozladené registre 
a nepokúšal nefungujúce tlačítka. Kolega 
predo mnou ~ i bt! lf nedal n:ímahu ~ prípravou 
registrácie . a lebo to urobi l naschvá l. nech 
Bratis lavča nia vidia . aký maj ú organ! Prizná
vam . že nie je l'ahké rozozna( podiclmístroja 
a h räča . odhadnúi príčinu nedostatkov aj 
úspechov. Pri výkone dok:ížc mnoho zaka
muflovai. ale aj podpori( účinná .. choreogra
fia organistu" (výstižný termín L. Dóšu). ne
pôsobiaca. pravda. v anonymite kosto lného 
chóru ani na zvukovom zázname. Napriek 
tolkej skepse predsa rád konštatujem. že po
rozumenie pre organ rastie a že naši mladí or
ganisti sú štúdiom pro ti tejto .. nákazc" naoč
kovaní. vedia vd mi presne a prísne difcren
covai. Či neskôr tiež podľahnú zvodom ná
stroja a využijú neinformovanosi o kolia. bu
de záleža( na ich svedom í. 

Ncnamýšl'am si. že som vystihol a vysvetlil 
všetky nedorozumenia o kolo organa. St ačí. 

ak som trocha podpori l sebavedomie organis
tov. vyprovokoval ich k diskusiám. ale aj či
nom . Hoci si uvedomujem večnú platnost' Ili . 
Chisholmovhd zákona: 

.. Ak niečo vysvetlíš tak jasne. že to nikto 
nemôže zle pochopiť, niekto to urči te zle po
chopí". predsa by ma to mrzelo. 

FERDINAND KLINDA 



KONCERTY 

InteriDezzá 
Trochu ich :nykneme podceňovať, lebo sú 

fidy Iba predelom: hlamé sa odohráva pred· 
tým a potom. No tak, ako každý mezanín nie
kam vedie a spet' by bol neznesiteľný bez 
mezza voce, miÚÚ St'Oj J'ýznam lÚ intennezzá. 
Čakal som na ne nedočkavo, pretože košický 
hudobný život -ale .•• Ale, ak už t' tomto tóne, 
tak sa niečím podobá na "minima/ music"! 
Človek musi mať naporúdzi mnoho, aby ty· 
chádzsl v ústrety pauzám, prázdnote, bez
hlasnému, aby sám naplnil a aspoň imagi
nárne ozručl/ čas i priestor. Do istej miery 
robí počúvanie tohoto typu hudby z každého 
z nás skladateľa, lepšieho čl horšieho. A ako 
jedinečne sa tu uskutočňuje Berkeleyho 
s/lime-kacírsky týrok: Byť znamená byť rní· 
mat'ý! Lebo ak nie, čo by ostalo? Z košického 
hudobného iimta i z "minima/ music"? 

Ako sa však každý mohol presvedčiť počas 
pTt'ého bratislavského Intermezza (U. 2.), 
hudobná .,udalosť" sa dá tyčariť lÚ z nôt, 
o ktorých by sme to pri zbežnom nahliadnutí 
ani nepredpokladali. Moyzesom kl'arteto je 
umelecky konso/Jdot'ané teleso európskych 
parametrov a ak už od Vladimíra Godára ne
dostalo al'izo.,ané Sláčikové kl'arteto, odme
nllo sa mu tým, ie premiéry Jesennej medi· 
tácle i Nehy Zt'ládlo pTt'otriedne. Prinútilo 
dokonca odporcot' minimálneho vhlbiť sa do 
tetlty rozpätej od pianissima k pianissimu. 
Zavážilo pritom každé nasadenie, ťah sláči
kom, cht'enie l'ibráta, doznievanie. Aby si 
t'ŠBk niekto nemyslel, i e to boli pusto-prá
zdne predlohy! Vi Jeh nálada znamenite ko
rešpondot'ala s názltami a pritom neišlo iba 
o techniku mal'ovania bielou na bielej. Mini
málna hudba, aleatorika, tradičná kompo
zléná práca, t'Ôbec každé umenie si totiž iia-

diÚÚ, aby predvídatel'ná mechanickost' p/J· 
nutia bola narušená nápadom. Aby tl'orcs či 
už osobnostným v.lletom, rnuknutím alebo 
vrodeným citom uhádol pral'ŕ okamih, uzlo
••é miesto, t' ktorom musí zasl'itnúť čosi 
Zt'láštne, neslýchané. (Ako prichádza v Ber
gerot'om De profundis fascinujúce bachm·· 
ské violončelo, až nútlac pokl'aknúť, alebo 
ako sa Malovcot' st'aby fándy prúd náhle 
zbieham rozospiet'a čistou melódiou: zjave
nia!) V. Godár, stručne 7.hrnuté, našiel 
v obidmch skladbách spôsob riešenia. Čo na 
tom, i e príbuzný? Bola to •·lastne iba jedna 
neiná jesenná meditácia. Bližšie - neba už 
pretrpená, jeseň lÚ mondrianot'ská, lÚ so 
smutno-hnedastým opadaným lístím, medi
tácia monotónna. Ale zopakujme, ak je ume
nie podla A. Mo/esa šťastnou dialektickou 
jednotou banálneho a originálneho, tu bola 
dosiahnutá. 1/uminovaná do bledoruiot'a čl 
do staroruiot'a -"YJ))Čujte si, to závisí od va
šich synestetických memov. 

Druhé intennezzo (28. 2.) malo iný cha· 
rakter. Premiéra skladby Concerto per trom· 
ba, trom bone, percussione e archí od Robe~ 
ta Rudolfa dostala t' Kamilot'i Roškovi, Jura
jovi Mitošinkovi, Františkovi Rekovi a Slo
venskej fllhannónii s dirigentom Ondrejom 
Lenárdom skl'e/ých tlmočnlkov. O každom 
by sa dalo všeličo cht'ályhodné naplsat~ pri· 
márnejšie však je, čo vlastne na pódiu tak 
brilantne (bicie nástroje) rozohrali. Bez sna
hy ironizot'ať a natyše s rizikom chybného 
zásahu sa pokúsme načrtnúť metódu, s akou 
-hypoteticky- partitúra mohla byť zhotove- . 
ná. Trom sólol'ŕm nástrojom sa tybrali .,pre
homry", čiže isté stabilné nástrojové fonnu
lácie. Tmelom, aby •·ôbec nnikla .,reč" (roz-

~~ . -'. . v 

/išot'anle llngl'istot' medzi paro/e, langue 
a langage), sa stali Intonácie s/áčlkot', kde sa 
t'šak už nepracovalo so znakmi, ale s inte~ 
punkčnýml znamienkami. Mimochodom, · 
ony l všetky ostatné použité pTt'ky boli Zt'ole
né ty~~allezam, s akcentom na virtuózne mo
menty: Bola to prezentácia takrečeno cha
rakterol'ŕch hodnôt trúbky, pozauny a bicích 
nástrojot'. Ďalši postup: do partitúry sa ty· 
značili miesta nástupot', kombinácie troch 
hlamých subjektov tak, aby bol zachot'; .ný 
7-IÍkon kontrastu a proporclonallty. To je 
t'Šctko. Vlastne nie, pretože ten d'alšl krok, 
ktorý celok zjednotil a obdaril ho čímsi na ty· 
še, bol už intuitlrnym tvorll'ŕm aktom R. Ru
dolfa a ten t'aiko rekonštruot'at'. Dotýkal' sa 
ontologických základov umenia /'ahkým pe
rom je v prlnclpe trestuhodná odvaha, hoci 
nie je ty/úče ná alternatlt'a, že iba -povedané 
s B. Pascalom- duch jemný (vtedy ešte v sim·· 
m1w filozofov chýbal Bergsonov pojem) mô
že t'Ôbec poodhaliť niečo z toho, čo je mimo 
rámec logiky. Vráťme sa t'šak na Jstejšl terén 
bežného posudzovania. Priam sa núka kon
štatot'at', ie Concerto je prlkladom šlkomej 
mixáže a aranžol'Bnla. 

Y čom je problém? Aj .,mlnlmal music" lÚ 
.,aranžot'anie" zrukot'ých objektot' potrebu· 
jú - a vonkoncom nie paradoxne azda ešte 
l'iac než tradičný spôsob komponot'ania ako 
melodicko-akordického roZt'ljanla hudob
noumeleckých tl'arot' s nadradenou ideou -
invenciou. Bez nej /'ahko môžu skfznut' do 
polohy fos111í, mmeho štylistického a tech
nického kánonu, alebo sa stat' menét'TOva· 
clm po/'om pre netalentot'aných skladateľov. 
Jedno historické poučenie z ich nbury, do
dekafóniu, už poznáme. Azda dnes, čoho 
sľubným náznakom v našej hudbe sú sklad· 
by V. Godára a (trochu menej presvedčivo) R. 
Rudolfa, je konečne t'šetkým jasné, že niJaká 
technika nie je samospasiteľná (J. Kresá
nek). te - doml'me sl byť l'udot'l- ak dviÚa 
robia to isté, nie je to to isté; a kto t'ie, vie. 

IGO R PODRAC KÝ 

Spomienkový večer Si~ ona Jurovského 

Šimon Jurm·sk}· vo svojej pracovni 
Snímka archív HŽ 

Pri spomie nke na nedožité ~O . výročie na
rodenia Šimona Jurovské ho , rochí ka z Uľan
ky pri Banskej Bystrici. treha pripomenúť 
pôdu ba nsko-bystrického uči tcf~ l-. .:ho ústavu 
v 20. a 30. rokoch. kedy tu pôsobili nezabud
nuteľné inšpiratívne pedagogické o~obnost i 
hudobný skl adateľ Vil iam Figuš-Bystrý a čes
ký profesor hudby Kare-l Šlika. Nemožno ob
I Sť ich rozhodujúco podnetn'ý vplyv na ďalší 
profesionálny roz.voj reprezentan tov sloven
skej hudobnej kultúry 20. storočia . akými bo
li a sú Pavol Tonkovič. A ndre j Očenáš , Ši
mon Ju rovský. Zdenko Mikula. T ibor A n
d rašovan a i. 

Výrazná akcentácia na tvo rbu osobnost í 
regionálne spriaznených s metropolou stredu 
Slovenska už viac rokov profiluje hudobný ži
vot Banske j Bystrice. Bez sent ime ntu srdeč
né . spontánne i nekonvenčné stretnut ia 
a okamihý návratov .. svoj ich k svoj im" neod-

· Jurovského dychové kvinteto 

myslitcfne patria k duchovnému mi lieu o by
vateľov mesta i v súčasnosti . 

Prvé podujatie práve s nazmlčcnou drama
turgickou o rie nuiciou v tomto roku - Spo
mienkový večer k nedožitým osemdesiatiná m 
Simona Jurovského - sa uskutočnilo 19. feb
ruára t . r. v Bohéma Klube v Banskej Bys
trici. Autorský komorn ý koncert otvoril spo
mienkový príhovor : kro rý o. i. poukázal na 
nedostat očné muziko logieké ~hodno,tcn ie ce
loživo tného die la a aktivity skladateľa , od 
smrti k torého uplynu lo už tak me r tridsai ro 
kov ( 1963). Napriek oprávne nýn\ výhradám 
z ideologickej tendenčnost i nie kto rých or
chestrálnych, kantá tových die l l. po lovice 50. 
rokov sa Jurovský svojou osta tno u, predo
všetkým komornou tvorbou plnoho'tlno tne 
radí k predst avite ľom slovenskej hudobnej 
moderny. Na koncerte sa predstavilo Jurov- ' 
ského dychové kvinteto Variácian1i na sloven-

TRI PREMIÉRY NARAZ 
~a nt• th.·ľnr matint.· \ :'\ lirhou.:ho\ olll pahu:1 X. m :.u·· 

ca som išla so zmiešanými pocitmi. J ednak sa už 
dl Mie nevenujem recenzovunlu koncertov, j ednak je 
pre mňa (trvale) neobvyklé navštevoval' koncerty 
v nedeľu dopoludnia. Obdivujem (a aj im závidím) 
ľudí , ktorí tieto koncerty nav!;tevujú (mnohí pravi
delne) a dokážu si vytvoriť sviatočnú pohodu . Mala 
som ju totiž aj ja, napriek tomu, že som hudbu vn i
mala snáď trochu krit ickejšie ako ostatní, ktor i sa 
mohli skutočne uvoľnil' a nechal' na seba reč tónov 
pôsobil' bez nutnosti zamý!;l'a t' sa, prečo sa mi to páN 
(alebo nepáči?) . Možno však, že práve vďaka tomuto 
pocitu nezvyklej pohody (dokonca i slniečko vonku 
svietilo) sa mi páčilo i to, čo by som za iných okolnosti 
odmietla. Alebo že by práve toto bolo pravou priči
nou, prečo bol tento koncert taký, aký bol'! A aký 
vlastne bol? 

Marcové koncerty v Mirbachovom paláci pripra
vuje Slovenská hudobná únia, presnejšie j ej .Spolok 

, (11 1\'ll' I. .H·h , l,(:nl:ll.-lm . l' r·•·h >J•· pud wpil.-lll\'.l\' >1\1 
v dramaturgii objavujú dielu s lovenských skladate
l'ov. J e to vel' mi dobre, veď slovenská tvorba momen
tálne veľa priestoru nedostáva. Každá minca však 
má dve strany: ak na j ednom koncerte odznejú tri 
premiéry a jeden umelec hrá dve či tri diela, j e to 
zrejme priveľa. Prejavilo sa to veľmi skoro, keď kla
rinclista Pelc r Drlička s klavirislkou Alenou Ulíc
kou sa Ihneď po prcdvedeni náročných , emotivne 
vypíitých Fantastických kusov op. 73 Roberta Schu
manna museli .,preladit'" 1111 čisté vertikálne štruktú
ry skladby lnquiclo Vladimíra Bokesa. l keď Inter
pretácia nebola ideálna (pri príprave premiéry, čo 
bolo citit' pri Schumannovej skladbe, na koncerte zas 
nu Bokesovu skladbu neostalo dost' sil), interpreti 
podali veľmi solídny výkon. Ho~ie to bolo v ďalšej 
časti koncertu. Členovia Bral islavského dychového 
lria (J . Ďurdina . G . Končer a R. Mcšina) vo svojej 
prvej skladbe, Suilc od Ncčla Gallona vzbudzovali 

Snfmka M. Dingová 

~kí1 l'udovú pieseň, najobľúbenejšou a naj hra
nej šou skladbou slovenského skladateľa toh
to te lesa , kto ré pred piatimi rokmi pri príleži
tosti 75. výročia narodenia Šimona Ju rovské
ho. z úcty o ficiá lne prijalo autorovo meno . 
Z lyrického : impresi;>n isticky ladeného pies
li ového cyklu Muškát na text Rudolfa Dilonga 
(psc_lldonym Ria V alé) zazneli dve piesne - Ja 
dievča šest násťročné a Milé mu píšem k moru 
- v inte rpretácii mladej ambicióznej sólistky 
opery DJGT Alžbety Drenkovcj . 

_ Spomienkové podujatie , kto ré pripravilo 
Literá rne a hudobné múzeum , Stredosloven
ské hu~bné združenie pri SHÚ -a DJ GT 
v Banskej Bystrici, vyvrcho lilo prehl iadkou 
mono?rafickej výstavky k jub ileu skl adateľa 
vo foyeri opery DJGT , za osobnej účasti 
manže lky a dcéry Šimona J urovského . 

ĽUDMILA ČERVENÁ 

dojem, že si spolu takto sadli po prvýkrát •.• Našli sa 
až v 1mslednej časti (tamburina), ktorá ich s.toj im ži
vým pu l zom jednoducho nepustila. O niečo lepšie vy
zneli premiérované Tri bagalely od Miloslava Ko· 
rínka - svieži, ucelený cyklus tematicky príbuzných, 
no ' 'ýrazovo sa vhodm> doplriajúcich mlniatúr. 

Tret'ou premiérou (a súčasne poslednou skladbou 
koncertu) bolo Dvo)kvinlclo od Jozefa Gahéra . 
Stretli sa tu dve dychové kvintetá - Bratislavské dy
chové kvinleto v zloženi P. Jánošík . l. Fábera . G. 
Končcr. R. Mešina aJ . llléš. ich protipólom (aspoň 
vizuálne) boli Marián Turner (nauta). Juraj Klali 
(hoboj). Vladimir H:rlmcš (klarinel ). Ladislav Prá
gcr (fagot) a Branislav Hóz (corna). Úmyselne pí
šem vizuálne, pretože čo su hudby týka, vôbec som 
nepochopila, prečo sa skladba takto volá. 'tažko po
veda l', čo pripísal' na vrub Interpretácii, ale takmer 
jednoliaty prehustený pr úd hudby bez výraznejšich 
dynamických odtieňov to určite nemal byt'. Keby 
aspoň zvýraznili rustikálny charakter prvej časti, čl 
zjemnili náznaky prirodnej Impresie v časti dru
hej .. . Aspoň, že to slniečko vonku svietilo! 

EVA ČUNDERL!KOVÁ 

' 

NÁVRATY 

Stanislav Zamborský Snfmka Z. Ml~áčová 

Stanislav Zamborský sa predstavil v rámci 
akcie , kto rú organizačne pripravil Spolok 
koncertných umelcov 4. marca v Moyzesovej · 
sieni SF celovečerným klavlrnym recitálom. 
Táto - po dlhšej dobe - jeho prvá rozsiahlej
šia prezentácia bo la pre nás príležitosťou ove
riť si, k a kým métam vo svojom vývoji dospel 
umelec za posledné o bdobie. 

Z hľadiska technického zázemia nemal 
Zamborský nikdy problémy. A j dynamický 
arze nál, akým disponuje. alebo aký mal aj 
v minulosti, je široký, s veľkým diapazónom. 
Dokume ntuje to o. i. aj je ho profilová gra
monahrávka (Liszt . Schumann) , kto rá tiež 
prezrádza k a ké mu druhu repertoáru svoj ím 
založením ume lec inklinuje. Z výrazového 
spek tra romantického štýlu sú jeho naturelu 
b ližšie bravúrne úseky i sk ladby. kde jeho 
tvorivý te mpe rament nachádza uplatnenie 
v množstve iskrivých po lôh. Dra matizmus. 
vzruch sú mu bližšie ako meditácie , spevná 
lyrika. V poetických polohách nie je asketic
ký, skô r inklinuje k nežnosti , je mnosti. S pri
búdajúcimi rokmi Zamborský na sebe pracu
je a svoj temperament čoraz úspešnejšie ovlá· 
da. Aj keď sme mohli skonštatovať , že svoj 
vlastný tieň výrazne prekročil , ešte stále sme 
konštatova li isté rezervy. k to ré sa premieta\i 
do tvarova nia lyrickej mcl6uie. ešte viac 
u rýchlej~ icho motívu. kde by Si! žiad<J ia 
v pul~ov,~t;t,í , í~I'III?a a i'b 'llrti~.l;ll.?fi1, 1 väč$ia 
zdržanlivosť. Niekedy snana prekon~( seba , 
vyústi do výrazového asketizmu. Uyodný 
Mozart - Fantázia Il. c mol (KV 396) mene j 
známa a veľmi málo hrávaná, ruko lapne do;. 
kume ntovala tieto postre hy. Podarilo sa mu 
vytvoriť at mosféru s kontrastnými náladový
mi polohami, pričom to d ramaticky vzrušené 
fo rmoval presvedčivejšie a ko úseky s medita
t ívnym náterom . V nasledujúcej známej Mo
zartovej Sonáte C dur N IO, KV 330 upútal 
Zambo rský kultivovanou e leganciou pasáží. 
kto ré nadobudli vzdušne jšie po lohy , ale aj 
v tomto prípade fo rmovanie fráz by znieslo 
e~te zdržan livejšiu agogiku. T áto tendenéía 
sa naj vypuklej šie prejavila vo finálnom Alle
grette. k toré mu určil in terpret tempo Allegra 
vivace . l keď všetko dokázal vyhrať, prekročil 
do iste j miery požiadavky klasicistického štý
lu . 

Opusy Clauda Debussyho - Ostrov radosti 
a výber z Prelúdií (Terasy v opare mesačného 
svitu , Rusalka) sa klaviristovi stali p rostried
kom na demonštrovanie pestrosti svojej bo
hate j farebnej palety. ku k torej v porovna ní 
s Mozartom pristúpili ďalšie odtienky medzi 
obomi kraj nými dynamickými po lohami. 
Pravda, ani u fra ncúzskeho majstra nezaprel 
Z amborský svoj iskrivý temperament. Úse ky 
s hmlistým oparom striedali aj zreteľne na
črtávané jasnejšie kontúry , pastelové tóny 
i sýte farebné odtienky. Myslím, že požiadav
ky impresionistickej fa rebnej klavírnej palety 
Z amborskému vyhovovali skôr, ako klasický 
štýl. 

V d ruhej polovici večera pome rne veFký 
priesto r patril Lisztovi . Z cyklu Viedenské ve
čery vybra l si inte rpret čísla l. a 7., z Valčíkov 
podľa F. Schuberta, kto ré by boli zniesli tem
povo zd ržanlivejšie formovanie línií , najmä 
Valčík č. l vystavený na známych Schuberto
vých valčíkových té mach. (Allegretto me lan
colico). Ľúbost nou poéziou inšpirovaným So
netom podl'a Petrarcu č. 104 a 123 (z II. dielu 
Rokov putovania) vt lačil Zamborský pečať za-

' neného lyrizmu vygradovaného (miestami 
až preexponovaného) do vzrušene jších po lôh 
najmä v Sonete č. 123. Záverečné Scherzo h 
mol op. 20.Fryderyka Chopina svojou brilant
nou bravúrou bolo vizitkou technických mož
nost í inte rpreta , pričom aj lyrickejšie Trio 
ma lo peľ filozoficko-meditat ívnej kantabili
ty, vytvárajúc tak pro tiváhu k dravému spádu 
okrajových d ielov sk ladby. 

T lak zodpovednosti obhájiť si postavenie 
v súčasnej konkurencii k lavlrnyeh rovesní
kov vyústil aj do menších pamäťových zako lí
saní , k toré však ume lec dokázal veľmi šikov-
ne a sotva pozo rovane preklen úť. · 

- VLADIMiR čtžiK 



ŠTÚDIA s) 
PhDr •. Vladimír Čížik (6. 4. 1932) -

klavirista, muzikológ, hudobný kritik 
a publicista, pedagóg. Vo svojej odbor
nej činnosti v oblasti kritiky a recenzie 
sa sústreďuje na aktuálny hudobný ži
vot, najmä vo sfére koncertného ume
nia. Je äutorom encyklopedicky zame
~ýcfi'publikácií o slovenských inter-

_pretoch (Slovenskí koncertní umelci 1., 
, ll., Slovenskí dirigenti), ukážkou z jeho 

' : '\_publfcistickej'3ktivity je monograficky 
• ·. ladený článok dokume9~ujúci život 

a prácu umelkyne a pedagogičky prof. 
Magdy Móryovej, manželky skladateľa 
Jána MQ_ryho; ktorého jubileum si 
v týchto dňoch naša verejnosť pripomí-
na. 

... .. . ' 

vo viedensko m rozhlase p redn iesla piesne R. 
Straussa . klav írne o pusy F. Liszta i svojho 
berlínskeho pedagóga E. v. Saucra. 

Po skončení vojny znúrodňovacic tenden
cie a pcrzckí1cic veľmi postihli rodinu Móry
ovcov. Hoteliéra n iekoľkokrát zaistili a man
želke p ri kázali do 48 hodín opustiť domov 
s predpísaným o bsaho m 50 kg množstva bato
ži ny. Po p rechodnom pobyte v Spi~~kcj Soho
te sa usadi li Múryovci v Spišskej Novej Vsi. 
kde Móryho prijali na tamojšiu hudobnú ško
lu . 

Sporad ické vy~tí1 pen ia pred mikrofónom 
(po r. l ~45 účin kovala v rozhlase už len ako 
klavirist ka). mal ý plat ž i v iteľa rodi ny nestačili 
na sk romné v)•davk y S-čle n nej rodin y. Mú
ryov;í mu~cla šiť h račky. robiť ručné pr;ícc. 

Dcéry d o rastali. chy~t a l i ~a št udovať. Mú
ryov;í sa pre to r . 1~5:1 na z<ik ladc vyzvan ia 
p rih l;ísi la na konku rz (v. rozsa hu ce lovečern é -

!ast i vok;í lnych opusov zaručovalo prinaj me
nej uspokojivý výsledok. 

Odchovanci prof'. Môryovcj !>a v živote veľ
mi dobre uplatn ili. - Od p ro f. Tc~s lcra p re
b rala zn;í mcho prcd~t avitcľa ba,ov)•ch rolí na 
scéne opery SND O ndrej a Malachov,kého. 
Prvé štyri roky št l1dia hola jej žiačkou ~ôl istka 

opery ND v Prahe G abriela Bciíač kov;í. 

Z Mó ryovcj prvých odchnvanký1i vy nika la 
A nna Kajahov;í-Pe 1ia~kov:1. o n iečo nc,kôr 
Marta itranov;í . Ružena Štúrov<i- lllcnher
gcrovú. ktorú u M<i ry<,vcj pokračovala aj na 
VŠMU. Sól i, tko u dnrtmuntbkej opery je 
kon traalti~tka C laudia Roh;ílyo v;'t. ktorií do
študovala na p ražskej /\MU . Na 'cénc D i
vadla J . G. T ajov,kého v Ban, kcj Bystrici 
tlčin kova l a Lila lzs<ifov;í . Michaela Cibuľovú. 

v ~úča,no~t i Tamara Sukovú-Brunncrova. 
1\.ltistka Dan u~a Luk ni~ov<i pú~obí v Ta lian
~k u. Od ~cptcm bra l~(l~ púso bí vo Švajč i a r-

BOhatstvo jedného života 
VlADIMÍR ČÍŽIK 

Profesorka Magda Mó ryová pochádza z ro
diny košického obchodníka Kolo mana 

Szakmáryho. Už v útlom detstve prejavovala 
mimoriadne hudobné nadanie a túžbu navšte
vovať hudobnú ško lu . Po hudbe prah la natoľ
ko, že si vynútila (predbežne na skúšku). aby 
ju napriek veku (limit od IO rokov), už a ko 
šesťročnú prijali do hudo bnej školy. Uspešne 
tu postupovala a už po polro ku prvýkrát ve
rejne vystúpila . Od roku 1914 navštevovala 
kmické premonštrátske gymnázium. V ro ku 
1919 ju rodičia posla li· do budapeštianskeho 
francúzskeho inte rnátu Notre Dame de S ió n. 
Zdokonalila sa tu vo francúzštine , pokračo
vala v hre na klavírL 

V roku 1922 odišla do Drážďan- pôvodne 
študovať literatúru a jazyky, no po roku sa 
dostala na konzervatórium do ma jstrovskej 
klavírnej triedy Lisztovej a Bi.illowovej žiač
ky prof. Laury-Rappoldi-Kahrerovej . Súčas
ne študovala aj spev. Obidva hlavné predme
ty ukončila r. 1925 s vyznamenaním a získala 
cenu tzv . Krantzovej nadácie . 

Keďže obidve profc~orky v lete zom rch . na 
radu .~tarej pri;ľrcfky a pa trónky (vdovy po 

l:rsztovom ži.akovi ' (::arlovi ''Fäussigavi) Sera
fíny , rod. Vtábeŕovej 1 pokračovala v štúdiu 
'fO Viedni súkromne u ďalšieho Lisztovho žia
a Emila v. Sauera. Ak prof. Kahrerová 
llldla väčší dô raz na bezchybne vypestovanú 
tthniku ako východisko pre výrazové zvlúd
nutie skladby, u Sauera si mladá umelkyňa 
podstatne obohatila reperto ár. Veľa získa la 
v oblasti prednesu , štýlového cíte nia, pedálo
vania i ďalších fines k lavírneho umenia. 
V zdokonarovaní spevu pokračova la u sólist
ky viedenskej Stá tnej o pe ry J enny Ko rbovcj. 
Medzitým už mala za sebou pome rne bohatú 
koncertnú činnosť. Ako prvá v histórii Ko n
zervatória dostala v Drážďanoch príležitosť 
vystúpiť ako sólistka - klaviristka s Drážďan
skou filharmóniou (sólový part Lisztovej 
Fantázie na uhorské rudové té my, H ä ndlove 
concerto grossa) , neraz vystupovala na do
bročinných koncertoch , o. i. aj v " Ruskom 
klube" za prítomnosti celej rodiny S . Rach
maninova (umelec sa ospravedlnil), na podu
jatiach ústavu , v Rytierskej sále Ho fburgu vo 
Viedni , v Bratislave, v Košiciach o. L sprevá
dzala slávnu ko loratúrnu sopranistku Adu 
Sar i, 

V roku 1927 prešla do Budapešti. V speve 
sa zdokonarovala u slávne j primadony dra
matického sopránového odboru budapeštian
skej Státnej opery Terézie Krammerovej. 
Korepetovala skoro všetkých jej žiakov a za
to dostávala sama konzultácie. Podstatne si 
tak roz§frila znalosti spevácke ho , najmä pies
ňového repertoáru ; získala aj na hlasovej 
technike. Vo vysielaniach budapeštianskeho 
rozhlasu pôsobila často aj ako klaviristka . 

V roku' 1929 sa vrátila do Košíc. čoskoro 
v!ak dostala pozvánku do Anglicka, kde so 
skladatero'll a klaviristom Tiborom d'Ehr
mansom vystupovali ako klavírne duo . Zú
časlflili sa aj na súťaži hudobníkov spoločnos

ti Columbia. Z vyše 800 súťažiacich sa umiest
nili v prvej desiatke a na základe tohto úspe
chu nahralo duo časť svojho repertoáru na 
gramoplatne spoločností <:;olumbia a Edison 
Bell. 

Po návrate do Košíc v práve založenom 
rozhlasovom štúdiu ju angažovali ako speváč
ku i klaviristku. Bezmála 25-ročná spolupráca 
s kmickým rozhlaso m predstavuje v umelec
kej kariére prof. Móryovej významnú kapito
lu. Neustala v nej ani vtedy, keď pôsobila, 
alebo žila i mimo východoslovenskej metro
poly. 

Z jej viacerých košických vystúpení má pre 
dali! umeiecký rozlet význam benefičný kon
cert s ma<farským hus\istom J ánom Kon
czom. Zúčastnil sa na ňom aj pražský mana-

gcr Schamschula . Odporučil ume lkyni 7;,Ú

častnit' sa na konkurze na scénu Novej ncm<f., _ 
kej pražskej opery (dnešné Smctanovo ·a i
vad lo). Po úspešno m pred~pievan í p rijala od 
r. 1930 angažmá n pre odbor ko lo ratúrnc j 
su brety. V to mto odhore stvá rni la tu viacero 
rolí. Dvojdomosť umeleckých možností zaru
čovala jej v o pere osobité postavenie. Vcl'mi 
po hotovo študovala . Kritiky sa s uznaním vy
slovuj ú o jej hlasových i he reckých vý ko noch . 
Na rozdiel o d ostatných ko legov d irigent 
s ňou ne musel pracovať: skô r naopak : pri štu
d ovan í Stra ussovcj A rabc lly vypomáha la sa
ma ako korepctíto rka . Po pri speve vystupo
vala aj ako klaviristka - na pódiu , i v ne mec
kom vysielaní pražského rozhlasu . So svojím 
býv. profesorom dejín hudby z drúžďanského 
konzervató ria huslisto m A. Pe lcgrínym pro
pagovali na turné tvorbu Siegfricda Wagnera . 
Na pozvanie združenia maďarských vysoko
školákov Collegium hungaricum vystupovala 
v Berlíne. 

V '-CZónc I~JJ/:14 pi\~obi la v Mcst~kom d i
vadil:,. Op<.~ ve. Ro1\ 11 iia si·tu repelto{tr o <ľa l
,:; ic ).avi,!..t\\•é roly . ,\ko kJa,írna ,qfi,tk .t tlč·in 
kovala v Opave aj 1111 synffonickoní hncerte 
i na oslavúch pri príležitosti jubilea B. Smeflí
nu . 

Ro ku 1934 sa vyda la za ho tclié ra, hudob
ného sk ladatcl'a , banskobystrického rodáka 
Jána Mó ryho do Vysokých Tatie r do Nového 
~trbského Plesa. T atra nské prostred ie. po
hodl ie a prívetiví majitel ia priťahovali najmä 
rodiny s deťmi . V ho te li p ravidelne trávievali 
dovolenku umelci . h udobníci. ba aj štátnici 
i zo zahraničia . Z hotelu Mó ry sa v ro ku 1936 
i 1940 priamym rozhlasovým pre noso m vysie
lal ko ncert nah lasovaný v piatich rečiach . 
Účinkovali v !to m pražskí i pra tislavsk í umel
ci, Ján i M . Móryovci. Ani mate rské povin
nosti (vychovala tri dcé ry) ju neodvied li od 
účinkovania vo vysielaní ko šické ho rozhlasu. 
Propagovala klavírne i vokálne opusy sloven
ských skladateľov vrátane tvorby svojho 
manžela. Túto aktivitu neprerušilo an i od
trhnutie rodné ho mesta od územia Slovenska 
v čase druhej svetovej vojny. V roku 1942 na
hrávala a vystupovala v relúcii berlínskeho 
rozhlasu "Úbersec-Sender", s piesňovou l vor
bou slovenských skladateľov a s pol recitálo m 
z klavírnej tvorby C. Debussyho. O rok zas 

. . 
ho rcci t;í lu ) na m~sto k lav írne ho pcd agliga 
bratislavského ko nzervarcll'ia. 

Novozaložcnú VSM U však pníve opú~t'a l i 
p rví abso lventi a tých uprcdno~tilovali na pc-

·,'dagogitké úviizky. Prof. Móryov;í moh la na 
ús tave pôsobi ť ako ko nccrtn ;í korepcrítorka . 
Po skoro 20-rot:'nc j prestávke vo vere jno m 
vy,tupovaní (hr;ívala le n pred mikrofó nom) 
p retbtavoval te nto spôsob umeleckej ~cba rc

aliz;ícic pre pomaly 50-ročn ú žen u vdkú fy-
~ zi~tí a psychickú z;í t'až. A cviči ť mu~cla . aby 

obst{tla! Pravd~. aj na korepc t í tor~k ý post "l 
musela podrobiť d'alšcj p rcl-tnívkc - ko nkur-.,. ~ . 
ZU. 

Roky ubiehali. Móryovcj v~ak nepridelili 
ani jediného žiaka pre h lavný predmet klavír. 
Po bezvýsledno m čakan í ju riaditeľ požiadal. 
aby nastúpila na Jnicsto vokú lncho pedagóga. 
muse la sa však podrobiť na ško le v porad í už 
tre tiemu - speváckemu kon kurzu . a tak ko
nečne r. 1956 nastúpila na nový post. 

ap rick,Jomu. že ma nželia M<iryovci boli 
prv)·mi člen mi ll udo hnej komOľ) (o d roku 
11!.\9) i ' ~tup do 'c!...: it;, "-" l)l'l:l'l n}dt umelcov 
býv11lé ho Zväzu slo venských sk4adat.eľov 
predpo kladal tzv. aprobačný koncert. ktorý 
Magda musela tiež absolvovať. 

V inten_ciách vtedajších byrokratických 
praktík Móryová dostal a p ríkaz svoje vzdela
nie nostrifi kovať. aby spÍiíala podmienku 
kvali fikácie . Až ked' sa j ej podarilo získať po
tvrde nie z d rúžcl'an!>kého konzc rvat <'tria . sa 
te nto problém sp lne n ím požiada viek kval ifi
k;ícic konečne po polroku vyriešil. 

Práve obdobie. o d kedy vyučovala na ko n
ze rvatóriu spev. je z h l'ad iska z;íslu h p rof. 
Móryovcj o rozvoj slovenskej hud by rozho
dujúce . Vychovala do 40 spcvúkov, viace r)'ch 
usmeriíovala i po ukončení štúdia u iných pe
d agógov. 

O k rem pestovania h lasove j a d ychovej 
techni ky . rozvíjania muzika lity .tríbenia vku
su mala pro f. Móryová jednu vcl'kí1 prednosť 

pred viičšinou vokälnych pedagógov: doko'lza
la vyni kajúco sama sprcv;ídza t' woj ich žiakov 
na klavír i. 

K na jvýraznej ším úspechom j ej voká lno
pedagogickej praxe pat ril i dve med zi národné 
sú ťaže v Ri o de J aneiro. a to v ro ku 1965 
a l %~. Svoje d ve ž i ačky Annu Kajabovú-Pc 
llaškovú a Martu Nitranovú sprevádza la n ic
le n v súťažných kol{tch . ale aj na koncatc lau
reátov. Obc ~a totiž znamenite umic"n il i. 
Predsedníčka porot y. spoznajúc klavírne 
umenie prof. Móryovcj . požiada la ju prebra ť 

na sprievody aj ďa lších súťaži acich . V iace ro 
sk ladieb muse la tak zahra ť bez !>kúšky. Kaja
bová-Pcltaškov;í v r. 1965 získala druhú cenu 
u Marta Ni tranov;í vystúpila aj na koncerte 
la urcú tov v Sao Paolo (tu k slzúm a k fre netic
kém u potl esku podnietila našich kra janov) . 

Múryovä sp rcv;ídza la na kla víri aj viaceré 
absolventské výkony svojich žiakov. Neraz 
.. zaskakovala" za n;íhlc indisponovan)•ch ko
legov korcpctítorov. v poslednej chvíli mu~c
la sadnúť za n;ístroj. čo p ri jej muzikantskej 
poho tovosti a ši rokom repc rto úri pr;ívc v ob-

Poznámky: 

~k u v Be rne Darina l lan ulia~kov:'t - Koh útho
v;í . /\da Ho rnungoví1 je t. č. ped agógom 
v 1\.u,trúlii. V l a~ta Pa~í-kuvú-Drohnú v Ka
nade . 

Zo ~<i l istov ovej scén y v Bratblavc ~po-
111CI1mc Karola Vlacha. súčasnú primad o nu 
subretu Evu Plcsníko vú. Sól istkou Št;ítne ho 
d ivad la Košice je Em ília Sza k;'tlov;í-Csényi
ov{t a pôvodne-psychologička Dr. Dana Pog;í
clyod . Na čele popul;írnej Malo karpatskej 
kape ly je Adam Hudec. 

Prof. M<íryo v;í ukonči la p racovný pomer 
na konzervatóriu v rok u 1 ~77. svojich býva
lých žjakov aj da lších spcvilkov vied la všu k aj 
nad'a lc j•. Už v pomerne vysokom veku ( l ~X6. 
I~X7) viedla majstrovské spcv;íckc a inte rpre
tačné kurzy v S R N v Schiimbcrgu pri Rotwci
lc Thubíngcnc. 

Životné- peripetie pmf. M . Móryovcj 
v dnešných spoločenských podmienkach mô-. 
žcme už o tvo re ne komentova ť a zhodnot i ť . 

/\ko klaviris tka vyra~tala na tradícii vcl'kých 
romant ických majstrov (v Dr;ížcfanoch, vo 
Viedni ). l luclha Chopina. Liszta. Schu ma nna 
1 ~ lcndel"nhna lt>rnHl\ ala rozvoj jej techni -
1..~. u mekľ !..c d tcn i..: . ak .t j v kt~'· nÚLtl l) na 

• rep rodu kciu jednot livých ~ tý loV>. tažisko je j . 
rcpcrto;íru st<'í lo p r<'íve na o pusoch týchto 
maj,trov. Po roku 1~-15. keď sa pred rozhla
sovým mi krofó nom realizovala ume lecky už 
lcn ako p ianistka, ohdtila ~a viac aj na hudbu 
maj~trov 20. ~ t oročia (po Dcbu,sym ~a ve no
va la aj tvorbe ~ lovcnských autorov vrú tanc 
ma nželovej ). Umelecké kon tak ty v Prahe. 
a le aj neskôr v rol i hoteliérovcj manže lky jej 
približovali we t tvorby 'Íiča~n ých majstrov 
~'·etového (napr. 13 . 13artú ka) i d omáceho (A. 
A lbrech ta. A. Moyzc~a) významu. 

Jej vok;í lny rcpc rto i1r formovalo viacero 
faktmov. Naj prv to ho li roky str;ivené na 
dr;ížtfanskom konzervatóriu. potom štúdium 
vo Viedni i v Budapešti . kde ~a orientova la 
do' i značne na ohla~! pic,ní. O získanie ja' i~ 

kové ho rcpcrto;íru. či už o pe rného. alebo 
o pe retného na j mii v ohl a~t i ko lo ratú rnq ~uh
rely , sa zaslúžili štyri sezóny angažm;í n na 
d osk:ídt divad ie l. Rcpcrto;í r u rčova l i pri roz
ličn ých príl ežitost iach aj tvorivé ohjedn:'1vk). 
Popri trvale j propag;ícii vokálnej (a ' 1a tane 
nej aj operet ne i) tvorby J. Móryho to holo 
napr. angažmiut v berlínskom rozhla~c 

( 11142). keď naštudovala repreze nta tív ny vý
her pi c~ltovcj tvorby slove n>kých autorov . 

Dlhoročné ~kúscnosti. rozh l'ad. ume lecké 
cíte nie . vkus . pcdagogick}• takt i po~trch sa 
~ t aJ i základom. na ktorom si Móryov;í po~ta
vila imponuj li ci pamiitní k svoj ich z;bluh . o. i. 
aj o rozvoj slovenskej hudby. Naučil a sa 
vzdorovať ranám osudu. fudskcj z;ív ist i. bo
jovať o existe nciu . woju i svoje j rodiny . v nú
dzi poznúvat' sk utočných pria tcl'ov a v(faka 
n im zostať opt imistkou. ktorú i d nes dok;ížc 
všet ky krivdy. čo na ňu dol'ahl i. hodnot iť 

z nadh l'adu . bez trp ko>ti a ncn<'írokovat' si 
dnes - ako mnohí , ovcl'a menej postihnu t í 
odškodne nie . ale vo vnt'ilorncj vyrovnanosti 
dožívať - zaujímajúc sa o všetko hudobné 
d ianie v p rostredí . kde prežívala svoj život -
jcscri svojho nevšedného. p lod né ho a v mno
hých sme roch z;ívidc niahod ného života. 

l) Serafína Taussigová (1840-1933) pochádzala z Bratislary. Bola dcérou poštového riaditeľa 
Vrábeľa, u ktorého v roku 1858 býval Ferencz Liszt. Pri bratislavskom uvedení Lisztovej Ko
runovačnej omše v dóme sv. Martina hovorila s jej autorom. V)itudovala klavír vo Viedni 
u Eduarda Pirkerta a v Prahe u A. Dreyschocka. Koncertovala po európskych mestách, o. i. 
IQ v rodnej Bratislave. V novembri 1864 sa rydala za Lisztovho žiaka, fenomenálneho klaviris
tu Carla Taussiga (1841-71). Svadobnými svedkami boli skladatelia Peter Comelius (1824-74) 
a Johannes Brahms. Koncom 19. storočia sa usadila v Drážcfanoch, kde vyučovala klavír. M. 
Szákmáryová sa zoznámila so Serafínou vd' aka nldtudovaniu obtiažnej skladby K. Taussiga 
"Uhorské a cigánske melódie". Od úspešného uvedenia tohto opusu začalo niekoľkoročné 
priateľstvo, ktoré trvalo až do smrti S. Taussigovej. Dokumentuje ho o. i. IQ obsiahla kore~ 
pondencia zachovaná vo fonde prof. Móryovej (Hudobné múzeum SNM sign. MUS CLXXV 
945). BliHie pozri Hudobný život 1980, č. 2, s 8. 



HUDOBNÉ DIVADLO 

-= 

:Rozprávka, nauč nás spoznávať hudbu!' 
Opera SND po mnohých, pre detského diváka neúrodných rokoch siahla po pô· 

vodnom titule, určenom najmenším návštevníkom. Je to VEĽKÁ DOKTORSKÁ 
ROZPRÁVKA od Milana Dub ovs k é h o a libretistky Jely Kr čm é r y o vej- na 
námety rozprávok J osefa a Karla Čapkovcov. Vskutku vol'né spracovanie rozvia
zalo libretistke ruky - napokon - má už i skúsenost' so svetom detskej opery. Na
písala o. i. libretá k televíznym Vn1bčiakom (J. Meier) - podl'a Ľ. Podjavorinskej , 
k opere M. Kofínka Ako išlo vajce Íw vandrovku (SND, 1960), podl'a Čapkovcov 
začala písat' i libreto k .furovské!Jo é em okiíažníkovi MagiMovi (nedokončené) 
a napokon je autorkou libreta k ELB E RTOVMU rozhlasovému dielu Neposlušné 
kuriatko. Magiáš - ako jeden z " hrdinov" Dubovského detskej opery- prešiel teda 
do tvorivej fantázie osvedčenej libretistky už z dávnej šieho tvorivého kontaktu 
Krčméryovej a š. Jurovského. 

Možno mnohých znalcov opernej literatúry i zaskočilo, že opera SND vyzvala 
k spolupráci hudobno-dramaticky, resp. operne zatial' iba málo sa aktivizujúceho 
Milana Dubovského (1940). Igor Vajda vo svojej knihe Slovenská opera síce pod
robnejšie hodnotí jeho dielo Traj ;1 kohúti, ale skladatel'a sme zatial' poznali najmä 
ako nesmierne aktívneho v oblasti scénickej , filmovej , rozhlasovej a inej " ilustra
tívnej " hudby. Ako sám udáva, napísal v tejto sfére okolo 50 hodín čistej hudby. 
Na druhej strane, autor , ktorý má bohaté skúsenosti s j aviskovou časomierou , 
dobre pozná i "svojho" malého poslucháča (ktorému venoval hudbu k rozpráv
kam na mnohých gramoplatniach), asi dobre odhadne a percepčné schopnosti isté
ho veku. Toho, v ktorom sa vstupuje alebo naučí sa odmietať svet vážnej hudby. 
Vel'ká doktorská roz1>rávka je uvedená v bilancii doposia!' t roch(!) pôvodných in
scenácií SND pre deti - od r. 1945 .. . 

Okrem Humperdinckovej Medovník ovej <.·halúpky (1959), Koŕínkovej opery 
Ako išlo vajce na vandrovku ( 1969) a Frešo vej opery Martin a slnko ( 1975) uviedlo 
SND z pôvodnej slovenskej tvorby Hutrík o••ho St'astného princa ( 198 1 ). Je to však 
dielo, ktoré svojou filozofiou i kompozičným rukopisom smeruj_e skôr do sveta 
dos1>elých, nehovoriac o tom , že scénickým riešením by sa ideálne hodilo na tele
vízne spracovanie. 

A ká je Dubovského a Krčméryovej Vd 
kú doktorská rozprúvka? Prostá , melo

dicky j ednoduchá - j e v nej aspoň štvoro 
"chytľavých" melódii , z ktorých j edna j e ná
vratná , vedúca, charaktcrizuj úca hl~vnú po
stavu doktora Maj zlíka . Deli veľmi rýchlo za
čnú rellgovať na melodicko-rylmické motívy, 
pri dvojnásobnom počulf si ich radov)• poslu
cháč odnáša v sebe ako chytľavé melódie. Naj 
mä v l . časti diela je však i viac miesta pre 
symfonickejšie. prckomponova nejšic vypra
covaní• hudhu , ktorú mai~Th po\luch<íčm 

uvúdLa uo Ll u.i:itcj~ adl hudobii) Ch ; u uktúr. 
Skoda . že o rchester tú to zložku prchusťuje 
sýtym zvukom. v kto rom sa po tom strácajú 
slová . alebo - jednoducho - ohlušuje. Du
bovský je tonálny skladateľ, neexperimentu
je, ale spolieha sa na to, čo osobne považuje 
za primárne v detskom hudobno-zážitkovom 
~\'Cle: na melódiu a rytmus (sem-tam i zmo
de rn izova ný súčasnejš ími prvkami . väčšinou 
však poehodovo-klasický. alebo pulzujúce 
vyrovnaný. J eho partitú ra je veľmi čitatel'ná, 

bez exkurzií do avantga rdnejších podôb. 
Pravda. v tomto žánri možno využívai aj no
váto rskcjšic rukopisy. myslím si vša k :. z-nad
še nej reakcie malých divú kov pri qvoj násob
nom videní die la - že Mila n Dubovský napí
sal " akurátnu" hudbu pre vek od troch do de-

sať rokov. Hlavne. že táto hudba oži la. že za
plní náš národný d ivadelný stánok rodičm i 
s dc imi , po čom som - osobne- túžila vždy 
keď som porovná vala hoci stav u nás a v blíz
kej Budapešti ... 

Dejovo je Vd ká doktorská rozprávka roz
delená do exJlozícic a štyroch samostatných 
obrazov. Každý je vol'ným. mie rne aktualizo
vaným tlmočením jednej z čapJ..."'v "kých roz
právok : či už o lieče ní čcrnoki\ažníka M •iá
\a na hrade Paj\tún . alebo princc711cj Z ubca
uy 'l.ultanát..: Solimán, rc~p . víly Amálky na 
lúčke neďaleko bratislavskej Koliby a - na po· 
kon - Ve ľkého psa , ktorý zožral tortu mačič
ke a psíčkovi v najznámcjšej rozl'távke bra
tov Capkovcov. Pán doktor Majzlík. kto rý 
tieto scény spája svojou akt ívnou účasťou je 
zdanlivo hlavnou. no v skutočnost i rovnocen
nou postavou iným ča rovným a kté rom róz
!!}'Ch dejov. 

...._ 
Je' dobré. že SND zverilo novú clets*a.í ope

ru mladému režisérovi Pavlovi Smolíkovi, 
kto rý si tu samostatne. adekvátne veku i skít
scnostiam mohoi""Overi ť mladú fantázila. Po
darilo sa mu vyčariť ozaj rozprävkový svet -
a vše tky situácie rozoh rať nie le n zmysluplne. 
ale i s vel'kou dávkou vtipu. nads{~kya najmä 

stá lej hravost i. Ne bojí sa na javisku použit 
ani obrovské Nivey . žuvačky v ústach ležér
nych víl. spolu s výtvarn íkom využijú obrov
skú kÍzačku do vody v scéne víl pri jazie rku . 
inde zase .. zosúčasnia" dej Vizírom atď. Všet
ko je dávkované vkusne a úmerne. Vel'k t'a po
moc našiel Smolík v skúsenom L. Vychodilo
vi, ktorý sa touto rozprávočkou akoby vráti l 
clo sveta vlastného detstva - jeho čarodej n íc

ka scéna . alebo iné obrazy majú vždy charak
te rizačnú , osobitú. trochu humorn ú. no vždy 
nápaditú a v prostriedkoch neprcplncnú 
fu nkciu . Najviac sa mi páčil i kostýmy Ľudmi
ly Várossovej - odvážne. fa rebné . výmyscl
níckc a vcl"rni . veľmi rozprávkové! Elena Zá
horáková s mladučkými žiačk ami Tanečného 
konzervatória vniesla- spolu s režisé1om - na 
javisko autentický a ade kvátny prejav takmer 

Záber z inscenácie 

' 
.,vrstovníkov" tých v ·auditóriu . :~ ' 'Marlán 
Vach a Dušan Štef4nek boli zodpovedn( za 
hudobné naštudovanie. Sem-tam sa využili 
zbory z play back u. ináč však hudba zne la na
živo - a dobre naštudovaná v o rchestri, zbo
rových i sólistických partoch. Sólisti veľm i 
ochotne a radostne predvádzali voká lne nic 
náročné, ale na výraz nepochybne zložitejšie 
kreácie . Najviac sa páči l Martin Babjak ako 

. dokto r Majzlfk - je doslova rozkošný v láska
vej postave le kára . kto rý deti neplaší. ale 
skôr .. učí '· nebáť sa pánov doktorov. ktorí za
žívajú neuve riteľné príhody vo svojom zaují
mavom povolaní. Tiež Robert Sziics v alter
nácii s M. Babjakom maximálne vyhovel 
všetkým požiadavkám autorov, režiséra -

l. viedenský jarný. festival 

SO SLOVENSKÝMI SPEV ÁKM,I 
Údajne l SOO-miestna Vel'ká sála Konzcrl

hausu vo Viedni bola 23. ma rca t. r. takmer 
do posledného miesta plná . Iba zopár sedadiel 
v zadných radoch zívalo prázdnotou. Tie však 
čiastočne obsadilo nickol'ko noviná rov z Brali· 
slavy, ktorým vedenie SND umožnilo účasť na 
koncerte orchestra a sólistov SND pod taktov
kou dir igenta Ondreja Lenárda. J e lo iste no
vý moment spolupráce s noviná rskou a hudob
no-kritickou obcou, vytvá ranie lepších vzt'a
hov a istým spôsobom aj uznanie mnohoroč

nej, často drobnej práce v prospech propagá· 
cie nášho operného a vokálneho umenia . Boli 
sme teda v Konzerthause, kde SND v spolu
práci s Vel'vyslaneclvom ČSFR vo Viedni pri
pravilo podujatie, výt'ažok z ktorého sa venuje 
na konto našej detskej onkológie. Neviem, 
kol'ko šilingov sa vybralo za lístky, ale musím 
vopred povedal", že zameranie pozornosti j ed
ného nášho denníka práve týmto smerom (a to 

· v iba v negatívnom, kritickom hl'adisku) pova
žujem za knokaut našej rCJ)rezenlácie. Ku nej 
patr ili nielen účinkujúci , ale aj J á n Čarnogur
ský, František Mikloško, Martin Porubjak, 
Ladislav Snopko, Magdaléna Vášáryová či 
riaditel' SND - Dušan Jamrich. Prítomnosť 
vládnej honorácie a našej veľvyslankyne v Ra
kúsku , ako aj vicekancelára hosťujúcej kraji
ny Eberha rdla Buseka a predsedu rakúskeho 
parlamentu Heinza Fischera podčiarkli spolo-

čenský lesk podujatia a vzájomn~nahu suse
diacich krajín o čoraz lepSie porozumenie -
tentokrát cez hudobné umenie. 

Naša národná scéna usporiadala ROdobný 
ko ncert vo Viedn i už pred dvoma rokmi . V te-'\ 
dy bola všeobecná eufória. a tak aj iná atmo
sfé ra nad prijímaním hodnôt z .malého Slo-' 
vcnska. Tentoraz mala spoluúčin kovať s naši
mi'sólistami opäi hviezda prvej veľkosti - Lu
cia Poppovlt Pre auto"nc hodu. kto rä sa jej 
stala krátko pred viede nským koncertom , 
účasi odrie kla. Ma li sme však vo Viedn i i ďal
ší trium: tenoristu Petra Dvorského. Jeho 
štvornásobné vystúpenie v rámci večera (vrä
tane prídavku z Tosky) bolo vrcholným zážit
kom pre poslucháčov , ktorí by boli prijali aj 
ďalšie čísla z repertoáru skvele disponované· 
ho, žiarivým hlasom vládnuceho, stále sústre
dene spicvajúceho Dvorského. Jeho razantný, 
úderne znejúci hlas v ukäžkc z Pucciniho Ma
non Lescaul (Donna non vidi mal) sa striedal 
s duelom Princa a Kňažnej z Rusalky (s M. 
Blahušiakovou) a slávnym číslom Nessun 
donna z Pucciniho Turandot. Dupanie , vyvo
lávanie .. Bravo !" boli napokon podnetom 
k cfalšicmu pucciniovskému číslu - z Tosky. 

Pravda, sústredene hraj úci a maximálne vy
ladený orchester (s nasadením a briom zahral 
aj ,.svoje" čísla : Ouvertú ru z Donizettiho Do
na Pasquala a z Figarovej svadby) pod vede-

ním O. Lenárda však nespolupracoval iba s P. 
Dvorsk~m . Boli tu aj ďalší ôsmi sólisti mlade j 
a stredne j generácie. Na prvom mieste spo
menie m basistu Petra Mikuláša v árii Banqua 
(Studio il passo, o mio figlio) z Macbetha G. 
Verdiho a v árii Vodníka z Dvoi'ákovej Rusal
ky. V oboch čís lach fascinovala imaginatívna 
ponorenosť speváka do obsahu, koncentrova
nosť tÓnov a celkový výraz, kto ré zmagnetizu
jú po!ilucháča od prvého t óou P. Miku láša. 
To ol<amžite vycítilo aj viedenské publi kum 
a nadšene tlieskalo našej basovej jedničkc. 
Ak by sme mali robiť poradie úspechu (čo j e 
ozaj vhodné len pri prvých troch spevákoch). 
nuž ďalší najväčš[ ohlas vyvolal. .. mladučký 
barytonista Martin Babjak. Jeho šarm, iste aj 
pôvab, ale hlavne pekný, no$n"Y hlas sa mi 
viac páčil v razantne j ukážke z Figarovej 
svadby (Hai gia vinta la causa!) ako vo Vien 
Leonora z Donizettiho Favoritky (vadil mi 
trochu krčný, nie celkom voľný tón, zaujalo 
však krásne legato!) . Uvol'nený, sebavedomý 
prejav, dynamika mladosti, bezchybná vokál· 
na kultúra naznačili budúcu mladú osobnosť 
našej prvej národnej scény. Zo sólistiek bola 
od prvého tónu sugestívna Jitka Saparová vo 
Verdiho Re de ll'abisso a ffre ttati z Maškarné· 
ho bálu. Táto mezzosopra nistka má v hlase 
dramatický oheň a vášnivosť, jej prierazný 
mezzosoprá n sa vo veľkej sále nestráca! a ni 

i mal i~kých di vákov. Oboch úéinkuj íu:ich 
-snáď delil len stupienok veku, ktorý Babjaka 
viac posúva na hranicu roztopašnosti a prís
tupnosti detskému svetu . vera rolí bolo alter
novaných i v rá mci jedné ho predstavenia. 
A tak som vide la Máriu Turňoví1 a ko Trpaslí
ka, D ucha I. a Mameluka (all. A. Czaková) . 
Jaroslavu Horskú ako H íkavca . ' Ducha ll 
a Mameluka (alt . O. Šlepkovská) a J ána Ďur
ču s Dušanom Jarj abkom a. h. v rolách Vod
níka. D ucha Il i a Mameluka (obaja a lternujú 
tie to postavy v jednom predstavení - aj kecf 
v rôznych reprízach). Iveta Matyäšová a tuba 
Vargicová a. h. zase .. spájali" t'alohy Vi ncka. 
Z ubcidy. víly Amálky a Mačičk y. Obc - po· 
dobnc ako iné postavy - mali prepracované 
výkony, dokonca obohatené o rôzne vlastné 
prvky. Trochu mi však u týchto sopra nistiek 

S nímka K. Marenčino1i 

vadili ostré . ncok~úhle ~'yššic tóny. Keďže 
v žiadnom prípade nejde v Dubovského ope
re o náročné vokálne party. ale o komunika
tívne komplexné spevácko-herecké umenie, 
spomeniem ďalšie vydarené, s chuťou kreova
né postavy: Černokňažníka MagiáSa a Vel'ké
ho psa alternovali O . Malachovský a L. Nes
hyba a. h. , Sultána So li mana M. Kopačka a I. 
Ožvál , O bchodné ho cestuj úceho stvárnil - J . 
Oniščcnko, Drevorubača Martin Malachov
ský a. h. a Juraj Peter , Vílu Zorku - A. Kru
ková a A. Starostová, Vílu Te rk u - A. Michal
ková a M. Nilranová, Ps íčka - Monika Mar
tincová a. h. a M. Nilranová. 

T . URSÍNYOVÁ 

nad hustým orchestrom. O pro ti tomu ďa lš ia 

m l adučká mezzosopran istka Denisa Šlcpkov
ská má mäkký. okrúhly. ale farebný hlas. kto
rý lahodil svojou vrúcnosiou v známej árii 
z Favoritky - O. mio Fernando. Osobne ma 
sklamal Richa rd Haan ako Jago z Verdiho 
Otelia - jeho Crcdo bolo určite .. mimo obo
ru'· spcväka , kto rý nic je na tento d ramatický 
pa rt predurčený. Oveľa lepšie vyznel v pokoj
nej. elegickej melódi i z Wagnerovho Tann· 
häuscra (0. du me in holder Adc ndstcrn). 
Drama tická sopranistka Magdaléna Blahušia
ková dokázala svoj vášnivo pla núci pre jav stí
šii vo vel"kc j scéne z Verdiho Sily osudu (Pacc. 
pa ce . .. ) Obdivuhodne vie vypoi n tovať svojou 
muzikalitou i miesta takpovediac záludné (v 
závere je to výška, kto rú spcväčka nasadí 
v ppp!). Okrem toho spieva la už v spomína
nom duete z Rusalky s P. Dvorským, kde 
preukáza la zase svoj typický dramatický 
nerv. Ida Kirilová si vybrala uk;ížku z Čajkov
ského J ean d ' Are (Da , čas nastal) - so širokou 
klenbou melódie , vrúcnosťou prejavu a záve
rečnou veľkou koru nkou, kto rá jej výkon vy
gradovala. Mladý ťudovft Ludha - výsostne 

\ !yrický te nor s mladistvou farbou má hlas. 
ktorý by som nazva la "str ieborný". Dobre za
spieval Faustovu áriu Quel trouble inconnu 
z Gounodovcj opery Faust a Margaréta . Z ia
da sa mi ešte raz počiarknuť, že výkon orches
tra a dirigenta O. Lenárda bol vedený a mbí· 
ciou, ukázať náročnému publiku Viedne, že 
v blízkej Bratislave sa robí profesionálne ume
nie, že máme hýrivý do.statok ta.lentov, kto ré 
nám snáď pohotoví agenti z te j istej Viedne 
rýchlo neprcbcrú ... Bol to večer, ktorý nám 
pozdvihol sebavedomie, sem-tam narúšané 
našou malosťou: faktickou i vsugerovanou ... 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 



ZO ZAHRANIČIA 

VEĽTRH V ZNAMENÍ HUJJOBNEJ KREATIVITY 
l 

Frankfurtska! dejinná križovatka 
.. , 

Ak som v predchádzajúcom úvodnon1 člán~. "\ , Yydavatefs4 problematik~ je z ri ášho po
ku z frankfurtského veľtrhu Musik Messe· . \ hľad u problé m osobit ne špecifický. Už len 
konštatoval obrovský boom nástrojovej tcch- ; l~mý pohľad do kataló&u nazn.ačí, že dnes už 
niky a širokého sort imentu clcktrifikovan)rch možno niet kultúrnej I<rajiny ' či národnej 

Skrátka , spolupráca s takouto firmou by ne
bola na zahodenie ... Napríklad Edition Pc· 
ters veľmi úzko spolupracuje s bývalými so
vie tskymi hudobnými vydavateľstvami . od
kúpili au torské a vydavateľské p ráva, a d rics 
s nimi obchodujú. Spomeniem aspoň jeden 
príklad: katalóg Súčasná klavírna hudba 
z Ruska a ostatných krajín , nehovoriac o veľ
k ých p late ných inzerátoch· bývalých soviet
skych skladateľov v rôznych hudobn ých čas~-

nástrojov, zostáva mi ešte zm ie ni ť sa o ďalšej kultúry, ,ktorá by nemala a s p o i\ jedno pro-
veľmi dôležitej oblasti š írenia hudobnej kul- · fes ionálnc_ hudobné vydavateľstvo. Frank-
túry a to je hudobná publicistika. vydavate ľ- furtská prezentácia vydavateľskej činnos_ti -

~MUSIKINSTRUMENT 
.. 
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, A le to už sa dostúvamc k tej poslednej té
;1~-- svojím spôso bom naJrozhodujúccjšcj . 
ktorá rozhoduje o úspešnosti akéhokoľvek 
podnikania a to je- rek lama. Väčšina firiem 
do nej .. vrazi(fi" zrcjn~e maximum 'fi•;ančn ýc_h 
prostriedkov , 'čo sa vsak rstc ~ konecnom do-

- slcdku zúroční. Ponuka bola bohatú. konku
re ncia rastie a kto zavúha. ten aj prehrúva. 
Bola to veľká škod:t pre naše hudobné umenie, 
ďalšia premárnená šanca (o~rem českých vý
robcov hudobných nástrojov a nášho časopisu 
v tlačovmú stredisku tu nebol jeden jediný ma-

. teriál o našej hudbe) dostať sa do medzinárod
-~ého povedomia. do tejto veľkej rl_)diny . 
' v k torej celkom iste mali by sme mať svoje 
miesto. Kedže takúto mimo riadnu príležitosť 
-sme nevedeli využi ť obchodne , mohla sa p lat
fortlla veľtrhu využiť aspoi\ na p ropagáciu 
a informovaNie sveta o našej existenci i. Dú
fajme, že sa tak stane nabudúce ... 

~ ..,_ . 
\ 

marketingový most špecifických sve tových 
trhov - amerického - eu rópskeho a ázij ské
ho . A naj mii to . čo d nes na špičkovej kva lita
tívnej lhovn i produkuje úzijský trh , je pre
kvapuj úce. ale aj varujúce proti našej samo
ľúbosti a namyslenosti , že smépupkom sveta . 
V každom prípade_ by sa však v budúcnosti 
naša kultúra mala do tohto súkolia dostať v čo 
najaktívnejšcj podobe . Napokon ne možno 
podceňova ť ani spiitný odraz takejto akcie. 
Na prvýkrát sa možno toho veľa nepodarí. 
Ale kvalita sa musí presadiť a nedá sa nič ro
biť, raz musí dôj si k tomu. že ži vot. prax. o b
chod, oddelí kvalitu od nekvality. hodnoty od 
pseudohodnôt. 

Hudobná literatúra pre mládei je bohato ilustrovaná 

Frankfurtský veľtrh je za 11ami. Nemožno 
ho podceňovať, tak ako ho nepodceňovali 
stovky a tisícky vystavovateľov , podnikate
ľov ; vydävateľov. obchodníkov a laických zá
ujemcov . To to medzinárodné hudobné ran
devous môže našim' odborníkom dať neoceni
teľné poznatky, skúsenosti, vyzbrojiť ich mar
ketingovými metódami a pod. Za najväčší 
prínos frankfurtského veľtrhu však všeobec
ne možno označiť fakt, že vytvoril j edinečný 

Veľtrh stojí pen iaze . A le peniaze sa rodia 
len cez peniaze a dnes aj na reprodukciu kul
túry b udú treba peniaze . A je len na nás. ako 
sa k tej to ot úzke postavíme. Cesta do Európy 
je o tvorenú. Frankfurt zohn\va historickú de
j innú križovatku kultúr. techn ík, kon tinen
tov. mys lenia i podnikania súčasne. Vlak do 
Európy 'stojí priprave ný na místupišti odísť. 
Bodaj by sme nastúpili aspoií do posledného 
vozňa. A pozor. aby sme sa nepomýlil i. Ten-. 
to vlak smeruje na Západ a nic na Východ. ská činnosť, a napoko n reklama. V dnešnom 

marketingu sú to veľmi úzko prepojené nádo
by a jedna bez druhej prakticky je osamote
ným ostrovom. 

Pri na:~om dom;icom . skromnom poč te 
eleckých- nielen hudobných - periodík , 

bob frankfurt.ská ponuka neuveriteľná 
dudne ste si i\ou mohli nabaliť aj plný ku
l~ Z množstva najrozmanitejš ích periodík 
~som rád dal do pozornosti časopisy veno

llné hudobnej výchove. resp. časopisy pod
porujúce a propagujúce kreativitu v každom 
veku . Veľmi ma zauja l časopis . ktorého pen
dant by. myslím , mo ho l vzniknúť aj u nás 
MUSE, Zeitschrift fiir Musik und Eltern. J e 
to akýsi rodinný hudobný časopis. kto rý sa 
venuje hudobnej problematike pútavým. no 
vecne odborným spôsobom - venuje sa žur
nalistike, recenzovaniu platní. kníh o hudbe. 
prináša informácie z oblasti hudobných ná
strojov, reprodukčných prístrojov . rozhovo
ry so zaujímavými ľuďmi a pod. Podporuje 
v nás domáce pestovanie hudby nielen prak
tické a aktívne, ale aj pasívne počúvanie, ale 
najmä doplňa patričné hudobné vzdelávanie. 
Takýchto časopisov (Musik kreativ a i.) vy
chádza viacero. Je to dôkaz vedomého akcen
tovania hudobnéj, alebo aj v širšej súvislosti 
estetickej výchovy v podmienkach , kde sa 
mladému človeku núkajú obrovské možnosti 
pasívneho apercipovania reprodukovanej 
a sprostredkovávanej k ultúry . 

žiaľ. bez Cesko-Slovenska, zrejme my si to 
mô-žeme dovoliť - bola impozantná , ale naj
mä poučná. H oci mnohé vydavateľstvá veľmi 
dobre pozn<ím z minu losti . s odstupom času 
konšliltuj ~ rn. že aj v tejto \,Jblasti p rebieha is
t<í profil<kia jctlnotlivýc h firie m . že sa hl'auajú 
nové možnosti a formy šírenia hut!b)'.. že vý
razne všade na svete rastie tzv. pedagogick 
inštrukt ívna literatúra pre najrôznejšie ná
stroje a nástrojové zoskupenia, že vo svete 
vychádza veľké množstvo vokálnej , zborovej 
hudby. že súčasná hudba sa vydáva len na zá
klade prísne ho kvalitatívneho výberu atď. 
Novo sa profi lu jú aj také významné svetové 
vydavateľské firmy. ako sú Schott, Hans Si
korski Verlag, Edit ion Pete rs, Blirenrei ter. 
Bosse Verlag, Riccordi, U niversal Edi tion , 
Faber Music, Breitkopf and Härtcl, Boose.v 
and Havkes a mnoho in ých. I napriek tomu , 
že každé z týchto známych vydavateľstiev si 
necháva v základe svoju tradičnú prioritu, 
hľadajú sa nové cesty k odberateľovi , vytvá
rajú sa nové špecifické edičné rady, systémy , 
repertoárové okruhy, neustále sa rozširuje 
ponuka a rešpektuje sa dopyt. V tomto boha
tom spektre ma najviac zaujala prezentácia 
firmy Schott, ktorá si zrejme udržiava v sú· 
časnosti vedúce postavenie nielen ~írkou svo· 
jej ponuky, ale aj technickou kvalitou svojich 
výrobkov. Schott m<'t azda najbohatšiu knižnú 
produkciu (najmä sl<Jvníky, encyklopédie, 
vydáva rôzne časopisy a kf~talógy) s množ
stvom najrozličnejších p rak tických príručiek. Skladateľ computer 

Eberhard Waechter- obeť divadla? 
V nedeľu 29. marca t.r. neskoro popoludní sa Viedňou roz

letela správa , že po návšteve operného matiné , pri pre
chádzke parkom, zasiahol srdcový infarkt nedávno designova· 
ného riaditeľa Štátnej opery vo V iedni, barytonistu Eberharda 
Waechtera. Viedňou zavládol smútok, sklamanie i prekvape
nie ... 

Opernú Viedeň už dlhší čas skľučujú koncepčné problémy. 
Istý okruh ľudí nebol spokojn ý. so strik tným star-systémom H. 
Dresseho, a tak došlo k zlúčeniu Volksoper a Štátnej o pery pod 
jednu direkciu, do čela ktorej bol designovaný barytonista 
Eberhard Waechter, ktorý so svojím prevúdzkovým spoluria
diteľom Johanom Holenderom mal dosiahnuť umelecké i eko
nomické využitie predovšetkým domáceho· potenciálu a odpú
tať sa od ncvyspytateľnosti svetových hviezd. Waechter chcel 
písať nové dejiny viedenskej opery (písali sme o tom v HŽ mi
nulý rok). Od septembra, kedy Waechter prevzal riadiace "žez
lo" opery, o hlásil repertoár, zostavený zo samých obnovených 
inscenácií, prostredníctvom ktorých chcel stabi lizovať kmeňo

vý repertoár , umelecké kádre a ekonomický režim. Mnohé sa 
mu podarilo , mnohé nie. A nielen pre krátkosť času. Chcel v rá
tiť viedenskú operu tam , kde mala svoje postavenie v minulos
ti, v pevnom repertoárovom systéme. Za krátky čas zažil ne jed· 
nu intrigu speváckej hviezdy a často si počínal naozaj zásadne 
a rezolútne (napríklad neváhal s Ch. Studer pre neochotu 
okamžite zrušiť zmluvu). K ďalším a k tým najzávažnejším 
problémom Waechterovej krátkej éry pribudla b lesková abdi-

MARIÁN J URÍK 
Snímky: autor 

ká cia Claudia Ab bada .. zo zdravotných dôvodov" . aby sa mo
hol plnšie venovať Berlínskym filha rmonikom. A tento p rob
lém už veľa naznačil. .. Abbado má príliš silnú pozíciu vo Vied
ni, aby ho viedenské operné publikum len tak ľahko stratilo. 
Hľadanie nového hudobného riaditeľa, ako adekvátnej náhra
dy, nebude ľahké. Povráva sa o Maazelovi, ktorý už raz Viedeň 
opustil. 

E. Waechter však rozhodne bol významná osobnosť operné
ho sveta. Narodil sa 9. 7. 1929 vo Viedni, tu študoval hru na 
klavíri, spev i hudobnú teóriu . V roku 1953 debutoval na scéne 
viedenskej štátne j opery ako Silvio v Komediantoch a od ro ku 
1955 bol a ngažovaný ako stály č len , neskôr Kammersänger. 
Hosťoval v milánske j La Scale, v londýnskej Covent Garden , 
v Salzburgu , Be rlíne, v Metropolitnej opere v New Yorku a bol 
vyhľadávaným interpretom v Bayreuthe. Jeho doménou bol 
Mozart a Wagne r , ale rovnako kultivovane spieval aj Ve rd iho , 
Pucciniho či ostatných operných autorov. Jeho krédom bolo, 
že operu treba robiť dušou a telom, tak to robil po celý život 
aj on sám. Preto nepovažoval za správne, aby umelci boli za
triedovaní do " tried", pretože mali rovnaké poslanie: prinášať 
na javisko živé, plnokrvné , vnútorne zaangažované umenie . 
Tomuto poslaniu, podľa neho, mali slúžiť zo všetkých síl. Ne
do kázal pochopiť h viezdu , ktorá sa nevedela podriadiť jej vnú
torným zákonom a predpisom. S tým to predsavzatím vstúp il na 
šéfovský post. Vyhlásil boj komerčnému star-systému. Chcel 
umenie! A kto stavia iba na umení, môže na to aj doplatiť. Di
vadlo je krásna vec, ale hviezdy sú nekompromisné, neúprosné 
a sebecké. Waechter už nikomu nepovie, čo v tú marcovú ne
deľu zlomilo jeho srdce ... 

MARIÁN J URÍK 
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MIMORIADNA PONUKA! 
- prechodné zlacnenie cien LP 

- jedinečná príležitósť získať LP za 19,90 Kčs 

pre nasledovné tituly 

JozefGrdák 
Koncertná symfonieta - Státna filharmó
nia Košice, Bystrík Režucha 
Zuzanka Hraškovie, komorná opera - na 
text P. O. Hviezdoslava 
Alžbeta Mrázová, soprán, Ivan Sokol , or
gan 
Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha 
Améby , predohra pre veľký orchester -
Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha 

9110 0554 

Miroslav Kotinek 
Slávnostná predohra pre orchester- Sym
fonický orchester Cs. rozhlasu - Ondrej 
Lenárd 
Koncert pre klarinet a komorný orchester 
- Jozef Luptáčik 
Klavírne kvinteto - Marián Lapšanský, 
klavír , Bratislavské kvarte to 
Koncertná fantázia pre flautu a gitaru -
Miloš Jurkovič, Jozef Zsapka 

9110 0859 

Dušan Martinček 
Dialógy vo forme variácií pre klavír a or
chester- Ivan Palovič, klavír 
IV. sonáta- Toccata 
VI. sonáta - Meditácia 
Koncertná etuda pre klavír 
Prelúdium pre klavír, č. 12- Ivan Palovič 

911 1009 

Alexander Moyzes 
2. sláčikové kvarteto in D op 66- Sloven
ské kvarteto 
Dve piesne na slová J . Smreka- Magdalé
na Hajóssyová, soprán, Sylvia Macudzin
ská, klavír 
Musica Istropolitana - Slovenský komor
ný orchester , B. Warchal 

9111 045 1 

Alexander Moyzes 
Poetická suita pre hu~le a klavír op. 3S a 
Oto Ferenczy · 
Sonáta pre husle a klavír - Viktor Šimčis
ko, husle, Helena Gáfforová, klavír 

9111 0500 

Milan Novák 
Reminiscencie pre violončelo a orchester 
- Igor Gavryš 
Koncert pre harfu a komorný orchester - · 
Kristína Nováková , harfa , Státný komor
ný orchester Žilina, Eduard Fischer 

91,11 0510 

Andrej Očená~ · 
Concertino pre flautu a sláčikový orches
ter op . 27 -Miloš Jurkovič, flauta 

. Ako hviezdy padajú - Magdaléna Hajós
syová, soprán, Miloš Starosta, kluvir 
Portréty pre organ - Katarína Lelovičová, 
organ 

9111 0540 

Ivan Parik 
Hudba k baletu - Slovenská filharmónia, 
Bystrík Režucha-. 
Medzi horami , balada'"" Slovenský madri
galisti, Ladislav Holásek 
Piesne o padajúcom lístí - Stanislava 
Z ámborská , klavir 
Sonáta pre violončelo- Jozef Sikora, vio-
lončelo • 

9110 0706 

Tadeáš Salva 
Impresie- Peter Toperczer , klavír 
Dobrý deň , moji mŕtvi - Magdaléna Ha
jóssyová, soprán 
Musica .. . musica - Pražský dychoví sólisti 

91 11 1469 

Miro Bázlik - Autorský profil 
Dychové kvinteto č. l - Bratislavské dy
chové kvinte to 
Päť malých e légií - Slovenský komorný 
orchester , Bohdan Warchal 
Sláči kovo kvarteto - Slovenské kvarteto 
Barokova suita - Slovenský komorn ý or
chester - Bohdan Warchal 

9111 0659 

Juraj Bene~ - Autorský profil 
Mémoire pre komorný orchester - Slo
venská filharmónia - Libor Pešek 
Canzona pre dychové kvinteto - Brati
slavské dychové kvinteto 
Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové ná
stroje - Kamil Roško, trúbka 
Préférence pre 9 nástrojov - Musica mo
derna, Juraj Beneš 

9110 1186 

Ladislav Burlas - Autorský proiil, sólo 
pre husle 
Kadencia pre husle sólo - Peter Michali
ca, husle 
Hudba pre sláčikové kvarteto - Slovenské 
kvarteto 
Sláčikové kvarteto č. 2 - Košické kvarteto 

9111 0572 

Oto Ferenczy 
Hviezda severu , Kantáta pre barytón, 
miešaný zbor a orchester na slová J . Smre
ka - Peter Mikuláš, barytón , Slovenský 
fill) . zbor ' -
Concertino pre komorný oréhester --sto-
~enská filh!)rmónia - Ondrej Lenárd 

. 91 12 lS.S8 

Tibor Fre~o- Autorský profil . -.. 
Prológ pre veľký orchester, op. 9 - Sla - -
venská filharmónia, Tibor FrešQ,_ . 
Martin a slnko, opera, druhá ária - Jarmi
la Smyčková, soprán 
Studenej princeznej - Slov.enská filhar
mónia , Tibor Frešo 
Suita pre sláčikový orchester, op. 27-Slo
venský komorný orchester, Bohdan War
chal 

91 10 0699 

- Uvedené tituly sl m~žete z.akóplť 
v predajniach OfUS·u, Laurinská 
ul. , alebo sa obráťte priamo na na· 
šu zásielkovú službu OP~, š. p., 
Mlynské Nivy 73, 827 99 Bratislava 

SÚŤAŽE 
• u.memay of Mar)'laad IISJIOIUda 

v rúad medzlúrod•ébo kblvfmeho festna
lu lllterpretaú súťa! WUJama Kapella 
v llre aaldarui, ktorá sa lllkatoaú pcK!as ko
aula festivalu od 9. do 18. júla t. r na DUU')'• 

laadskeJ ualvenlte. Na sllfail sa mMII ri
ästlllt prolesioaftal kblvirlsd vo veku od 18 
- 31 rokov. lllforlúcle na~ t. (301)405-6540/ 
6548. 

e Medzlúrodú laterpretKaá súfaf 
Queea Elisabeth v lare u llusllaeb sa lloú 
3. ~-S. jáu ' Brussell (Belsldw).l-'u
.te-ovia zo Yletk;da IWOY vo veku do 311'&o 
._, salll6hl prlhlúlf do 15. L 1993 na adre
• Seentarblt du Cbucoan •ulcallllter
lllldoul Relae FDs•IMda Ile JleiPple. ll, 
nae •ax Lúne1 B-1118 lraxellel. ltelalqwe. 
TeL: 31.1. 513 Ol 99, lu.: 31.1. 5U 31 ~. 

e MeälúrcNiú llkhldldei'.W llitd C.. . 
.uto Toplsalloú v ull• ... ,.llnlellaje 
ftDCmUiá mladým autorom zo vletk1ä It'-

tov, ktorí sú núodenf tiO 31. ll. 1951. Konapo
zfele pre l - 16 nútrojov, s alebo bez Ma Pú-i 
ky (Oauta, hoboj, 8-klarlnet, fqot, boraao 
trúbka, pozauna, l husle, viola, vioiOII&Io, 
kontrabas, harfa, biele, ptara, ldavfr) 
v dfike od 4 do IS mlnlit zasielajte do Je. S. 
4· r. na adresu: Alla Sqreterla del Concono 
internazionale dl Composlzlone "CamUio 
Topl .. , Ássoclazioae · Nuovi Spazl Sonori 
c. p. 1%-lSIOO Brescia, Italia. lnfo1111aäaý 
buHedn je k dlspozfdi v redakell Hž. 

e S. medzlúrodú lllterpretaaaá silfai 
v bre na llorlle sa ulultoälf 7. -ll. septel8-
bn t. r. u ÚDiku Dulao v Tallaasku. U.: 
ältlllf .. - ....... tútailad zo detk1di 
itjtcw aanMieaf po 3L U. 1956. Umt~ 
prllaWok je 31. 7. 1991 u adnle: Sqreten 
del COIICOI'SO lat~ dl Muslea C~ 
telle dl DldDo - 34813 Du1ao JO (frleste), 
Italia. .. form aý bulletin je v reakcii Hž. 

22. apríl 
SND Bratislava - W. A. Mozart: Figarova 

svadba (19.00) 
DU Pie~ťany- Mládežnícky orchester G. Ma

hlera (19.00) 
F. Liszt, J. Brahms, B. Bartók 
Y . Shiokava- husle, M. Perényi- violon-
čelo, dir. P. Eôtvós (Maď.) • 

NS Bratislava - E. Kálmán: Cardášová prin
cezná (19.00) 

ŠD Ko~lce - J . Strauss: Cigánsky barón 
(12.00) 

MKS Komárno, (Slovkoncert) - Lehárovo 
Komárno (19.00) 
Slovenské kvarteto 

Galéria Ľ. Fullu Ružomberok (Slovkoncert)
P. Toperczer , klavírny recitál (17.00) 

PKO Pre~v, (Slovkoncert) - Trávničkovo 
kvarteto ( 19.00) 

23.apríl 
SND Bratislava - W. A. Mozart: Figarova 

svadba (19.00) 
SF Bratislava- J . Haydn, J . Brahms, C. De

bussy ( 19.30) 
SF, J. Cižmarovič - husle , dir. M. T urnov
ský 

ŠD Ko~ice (DK VSŽ) - J . Rossi ni: Barbier zo 
Sevilly ( 19.00) 

ŠD KMice (Stúdio Smer) - S. Prokofiev- C. 
Debussy: Peter a vlk - Skrinka hračiek , ba
let (10.00) 

ŠF Ko~ice - Koncert poslucháčov košického 
konzerÝatória ( 19.00) 
K. Stamic, R . Strauss, P. l. Cajkovskij 
L. Sklenková - flauta, l . Zerzanová -lesný 
roh, D . Duždová- klavír. dir. B. Buráš 

DJGT B. Bystrica - A. Dvofák: Rusalka 
(predstave nie pre deti a rodičov 17.00) 

ŠKO Žilina - Veľkonočný organm ý recit;íl 
( 19.00) 
V. Dolak - Nemecko 

DJŽ Prelov - l. Matejka: Oskar (19.00) 
Bardejovské kúpele, LD Astória (Slovkon

cert) - Trávničkovo kvarteto (19.00) 
MKS Žiar o/Hronom (Slovkoncert) - klav ír

ny recitál P. Toperczera (19.00) 
24. apríl 
SND Bratislava - F. Hérold: Márna opatr

nosť, balet l. premiéra (19.00) 
SF Bratislava - program ako 23. 4. 

ŠD KMice (Stúdio Smer) - A . Chačaturian 
M. de Falla: Maškaráda - Trojrohý klo
búk, balet (19.00) 

DJGT B. Bystrica - Večer melódia J. Straussa 
a F. Lehára (19.00) 

25. apríl 
SND Bratislava - F. Hérold - Márna opatr· 

nosť, balet 2. premiéra (19.00) 
NS Bratislava - J. Strauss: Cigánsky barón 

( 19.00) 
DJGT B. Bystrica- Večer melódií J . Straussa 

a F. Lehára (19.00) 
26. apríl 
NS Bratislava - F. Lehár: Ach , tie ženy .. . 

(v nemči ne - 15.00) 
DU SF Pi~ťany - divadlo Semafor Praha, J . 

Suchý- F. Havlík : Vetešník ( 19.00) 
Mirbachov palác (Slovkoncert)- klavírny re

citál V. Kellyová (10.30) 
Rajecké Teplice (Slovkoncert)- D. Zsapka-

vá - flauta, J . Zsapka - gitara (19.00) 
27. apríl 
SND Bratisla va - J . Strauss: Netopier (19.00) 
SD Ko~ice (Stúdio Smer) - S. Prokofiev - C. 

Debussy: Peter a vlk - Skrinka hračiek 
(10.00) 

DJZ Pr~ov - G. Dusík: Hrnčiarsky bál 
(19.00) 

28. apríl 
SND Bratislava - F. Hérold : Márna opatr

nosť, balet (19.()()) 
SF Bratislava - Mládežnícky orchester G. 

Mahlera (19.30) 
F. Liszt, J . Brahms. B. Bartók 
Y . Shiokava, husle, M. Perényi-violonč., 
dir. P. Eótvós 

Trenčianske Teplice (Slovkoncert) - A. Já
noška- klarinet , V. Kellyová- klavír 
(19.00) 

29. apríl 
SND Bratislava - Ch. Gounod: Faust a Mar

garéta (19.00) 
DJGTB. Bystrica -O. Rossini- 0. Respighi : 

Butique fantastique - bale t (19.00) 
ŠF KMice - J. S. Bach, F. Kramár, G. F. 

Händel, W. A. Mozart (19.00) 
l. Bachmanová- hoboj , P. Sklenka - hus
le, V. Lipatová - viola. P. Šimč ík - vjol .. 
M. Dravecká- čembalo 

Dudince (Slovkoncert) - E. Blahová, spev. E. 
Michalková- klavír (19.00) 
30. april 
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.(10) 
DJGT B. Bystrica- F. Hervé: Mamzelle Ni· 

touche ( 19.00) 
DJZ Prešov - G . Dusík: Hrnčiarsky bál 

( 19.00) 
4. máj 
ŠF Košice - Otvárací koncert KHJ 

(dir. J. Wildner) 
S. m'.j 
SF Bratislava - J . N. Hummel. G. Mahler 

( 19.30) 
SF, D. Rusó- klavír. dir. O. Lenärd 

DJGT B. Bystrica - G. Verdi: Nabucco 
(19.00) 

6. máj 
SF Bratislava - program ako S. S. 

OZNAM 

Rladltefstl'o Základnej umeleckeJ lkoly v Dun~skej Strede prijme s nástupom 
ocli. septembra 1991 u~ltefa spevu, tanea a hry na klavíri. lnform,ele na teL ~ísle: 
0709/116 86. 

NADÁCIA IIE~RKOVCOV 
· J 

Pri Konzervatóriu v Košiciach bola založe
ná nadácia rodiny Hemerkovcov, ktorá sa veľ
kou mierou zaslúžila o rozvoj hudobného ži
vota na východnom Slovensku. Patrí k nej 
Oldtlt\ Úemerka (1862-1946), hudobný 
skladateľ , organista, dirigent , učiteľ hudby 
i zberateľ ľudových piesní , Július Ivan He
merka (1889- 1942) skladateľ , organista , diri-

gent, organizátor hudobného života v Prešo
ve a koncertná klaviristka a pedagogička Má
ria Hemerkod-Má~lková (1900). Clenmi 
nadácie sa môžu stať jednotlivci , inštitúcie 
i ďalšie právne osoby; prihláSky treba zaslať 
na adresu: Konzervatórium, Hlavná 89, Koši
ce, tel. : 219 67, č. VÚB Košice-vidiek 216 36-
542/0200. - H- · 

POZVANIE DO TURECKA 
Fakulta hudby a scénického umenia Bllkentskej univerzity v Ankare ponúka možnosť pre 

IO mladých ume!cov ž l:SFR zú&stalf sa na letnom kurze v dňoch 1.- 31.júla t.r. Usporia
datelia pre účastnikov z l:SFR rezervujú IO ~t (S huslistov, l kontrabasistov, 2 vlolon&!e
Ustov a l viollstú). PrlhláJky IDomo·dostaf na Odbore umenia Ministerstva kultúry SR, S• 
vorovova ul. Bratislava. Tennfn pre podanie prlhltiok je do 15. m'.ja 1991. 

Konkurz 
Slovenský hudobný fond Bratislava vypisuje konkurz na udelenie štipendia SHF pre mimoriadne talento

vaných mladých autorov, interpretov a hudobných teoretikov z celej oblasti hudobného umenia. V~ková 
hranica záujemcov je do 30 rokov. -

Záujemcovia o štipendium si môžu vyzdvihnúť prihlášky v Slovenskom hudobnom fonde. Fučíkova 29, 
811 02 Bratislava, na útvare fondovej starostlivosti. Termín odovzdania prihlášok je do 15. mája 1992. 


