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Vo svojich predchádzajúcich výberoch medailónov Dali nám viac ako 
(sme) si mysleli 1. a 2. diel som pripomenul významné osobnosti, ktoré 
zakladali a rozvíjali slovenské profesionálne divadlo, umelcov iných ume-
leckých druhov, osobnosti, ktoré sa svojím spôsobom zaslúžili o rozkvet 
kultúry vôbec.

udí, s ktorými som mal možnos  spolupracova , u i  sa od nich, kto-
rí mi aj ve a dali. Odchádzali z tohto sveta zanechávajúc svojou tvorbou 
a príkladným životom vidite né stopy.

Vo svojom breviári „úcty a lásky“ som sa usiloval zachyti  a pripome-
nú  ich významný a vzácny podiel na rozvoji slovenskej kultúry.

Za posledné desa ro ie postihlo našu kultúru ve a ne akaných strát. 
Odišli umelci v rozkvete tvorivých síl, mladí, ktorí mali ži livú perspek-
tívu ešte iba pred sebou. Považujem priam za svoju povinnos  o týchto 
u och a ich hodnotách napísa , aby sa na nich nezabudlo...

Tento diel venujem dcére Martine Svobodovej za všestrannú pomoc 
pri príprave tejto knihy.

Publikácia vyšla v aka ministrovi kultúry SR Marekovi Ma ari ovi, 
riadite ovi Vydavate stva Spolku slovenských spisovate ov Mgr. Romanovi 
Michelkovi, Literárnemu fondu. 

akujem rodine Hlinovcov za  nan nú podporu pri prezentácii knihy, 
pani Soni Husovskej za prepis ru ne písaného originálu.

Osobitne akujem pani PhDr. Ingrid Karkalíkovej z archívu SND 
za poskytnutie vzácnych fotogra  í, pánovi Mgr. Michalovi Maršálekovi zo 
SFÚ a Mgr. Jurajovi Bubnášovi, PhD. z Hudobného centra za poskytnu-
tie alších fotogra  í. alej Divadlu A. Bagara v Nitre, Slovenskému ko-
mornému divadlu v Martine, Divadlu J. Záborského v Prešove, Divadlu 
J. Borodá a v Košiciach, Divadlu A. Duchnovi a v Prešove, Divadelné-
mu ústavu a Národnému  lmovému archívu v Prahe.

 
J. Svoboda
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Herec nepokojného 
a nespútaného ducha

S nikým z umelcov som sa ne-
stretal behom života na to kých 
miestach ako s tebou. Na Vysokej 
škole múzických umení, ke  si ako 
starší predstavite  vyššieho ro níka 
„opa oval“ svoju budúcu manželku, 
Da u Turzonovovú, ktorá so mnou 
skúšala Za osemdesiat dní okolo 
sveta na javištiatku v Redute.

Na svahoch Nízkych Tatier, kde si ako dobrý lyžiar pár minút po 17-tej 
hodine nasadal do svojho auta, nevyzliekajúc lyžiarsky komplet. Iba až-
ké lyžiarky si vyzul a stíhal si ve erné predstavenia v Národnom. Tvoja 
rýchlos  sa ti raz nevyplatila, pri asto si privolával zubatú! 

V divadle asto. Na premiérach, reprízach, posedeniach v klube diva-
delníkov. V televízii bolo naše stretnutie „najhorúcejšie“ pri inscenovaní 
televíznej adaptácie hry na motívy Hugovho románu Muž, ktorý sa sme-
je od G ntera Weisenborna. Historický dej sa odohráva v Anglicku roku 
1700. Ústrednou postavou je „divoký clown a lord bez tváre“ – Lofter. Je 
to „clown“ a básnik, Ariel a muž, ktorý sa stále smeje“. Osud mu predur il 
zohavenú tvár. Comparachicovia mu ju v detstve rozrezali nožom, aby si 
na jarmoku ahšie zarábal na živobytie. Šiling bol však tragikomickou od-
menou za ve ný smiech na tvári tohto úbohého chlapca. Jeho „jarmo ným 
priate om“ je aj príšerný Bottello – bezduchý kreol. Potom je tu Sangfal 
– najvä ší kúzelník v Anglicku –  lozof, principál a bruchovravec. Je taký 
múdry, že sa v krajine vychádzajúceho slnka roztavujú aj skaly. Ako jarná 
rosa je svieža Angelika, diev atko ako mesa ný svit a hodvábnymi vlás-
kami, sladká ako hrdli ka. Je slepá, ale nežná ako ružový lupienok. Ty ako 
Lofter, Katka Orbanová vo svojej vôbec prvej televíznej úlohe Angeliky. 

Jozef Adamovi

23. 4. 1939 Trnava 
– 2. 8. 2013 Košice
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Spolu s pani Meli kovou, Budským, Zvaríkom, Labudom, Kristínovou 
sme vyrozprávali divákom príbeh, ktorý sa stal, i vôbec nestal kdesi 
v Anglicku...

Chcem sa zastavi  pri jednej úlohe, ktorá a charakterizovala. Ke  
sme nakrútili prvú as  dvojdielnej inscenácie, prejavil si ne akaný záu-
jem skúsi  si scénu v štúdiu Tržnice na ne isto. Bol si profesionál, strašne 
ve a si od seba aj od druhých chcel, niekedy hne , teraz. V okamihu, kto-
rý nik ne akal, si vysko il na balkónik a tasiac kord oprel si sa celou si-
lou o zábradlie, aby si zosko il priamo pred protivníka. Ibaže zábradlie sa 
pod tebou zlomilo a ty si padol z dvojmetrovej výšky na dlážku do štúdia. 
Zlomil si si nohu, inscenácia druhého dielu musela do tvojho vyzdravenia 
po ka . V inkriminovanej chvíli sa vyrútil na m a vrátnik tržnice, ktorý 
vždy sliedil, o sa deje mimo vrátnice – mal to ostatne v náplni ako všetci 
vtedajší udava i. Ozna il ma za vinníka, o ma bude ve a stá  a už si ani 
nezarežírujem. Vtedy si sa ty, Jožko, aj s boles ou vehementne ohradil: 
„To ja som chcel, nie pán režisér“. Jožka nakoniec odviezli do nemocni-
ce. Celý prípad úrazu „zahrali“ do autu. Pracovníci údajne nedostali po-
kyn, aby zábradlie bolo pevné. Nuž hrozilo teda i nebezpe enstvo úrazu 
pri oby ajnom opretí sa o túto kašírku. Bol som znechutený, ale uvedomil 
som si jeden fakt: Jožko sa zachoval estne. 

asté návštevy u neho v byte ma utvrdzovali o pozoruhodných vlast-
nostiach Loftera: Popri jeho bezhlavom risku i optimistické naladenie 
skúša  stále nie o nové, nebá  sa, neustupova , bojova . Na jeho rýchle, 
až zázra né skoré vyzdravenie mala iste vplyv mladu ká kráska Orbano-
vá, ktorá sa do Jožka za úbila a uprosila ma, aby mohla Jožka navštevo-
va  spolu so mnou. Jožko sa ženám vždy pá il. Mnohé sa stali jeho osu-
dom. Po rokoch spolupráce v televízii, pôsobení na východe republiky 
som dostal pozvánku na talentové a prijímacie pohovory do Akadémie 
umení v Banskej Bystrici. S úcty pamiatke Jozefa Adamovi a ho s dovo-
lením odcitujem celý!

Vážený pán profesor,
dovo te, aby som Vás oslovil pri príležitosti ukon enia prijímacích 

pohovorov a po akoval sa Vám za prácu pri talentových skúškach. Som 
si vedomý, že Vaším pri inením ste vytvárali vysokú úrove  prijímacích 
pohovorov a harmonizovali vz ahy medzi komisiou a uchádza mi. Preto 
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Vám patrí obdiv. akujem, že ste ma podporili, že ste mi pomáhali a mali 
so mnou trpezlivos . Želám Vám ve a úspechov, energie a optimizmu.

Mgr. Art. Jozef Adamovi  Csc.
vedúci katedry herectva a réžie

Banská Bystrica, 3. 9. 1997

K tónu a obsahu listu netreba komentár. Gentleman s noblesou!

O energii, ktorá z neho priam prekypovala, až neotrasite nej viere, 
že jeho vec zví azí, ma presved il na bratislavskej, aj na košickej pôde, 
kde ma vyh adal, aby sa poradil. Bola medzi nami nikdy nevyslovená 
akási prirodzená dôvera. Vyplývala vari z našich spolo ných vlastností: 
zodpovednosti a estnosti. V hektických asoch, kedy za ažkých pod-
mienok vznikala nová umelecká škola – Akadémia múzických umení 
v Banskej Bystrici – som sa stretol s Jožkom Adamovi om nieko ko krát. 
Po prvý raz vtedy, ke  sa rozhodovalo o smerovaní a domovskom práve 
samostatnej katedry herectva a réžie. Zatia  o dve už jestvujúce fakul-
ty Fakulta múzických umení výdatne posilnila v aka osobnostiam (oje-
dinelú výchovu hry na cimbal viedla vynikajúca pedagogi ka, predsed-
ní ka Svetovej asociácie cimbalistov a sólistka Štátnej opery v Budapešti 
Viktória Herencsárová) a zamýš ala zriadi  katedru hudobného manažér-
stva a vytvori  odbor na bicie nástroje, Fakulta výtvarných umení reálne 
pripravovala založenie odboru keramiky, katedra herectva a réžie, ktorú 
viedol Jozef Adamovi , nemala pevnú pôdu pod nohami.

Zavolal mi do Košíc, v Bystrici ma uhostil kávou a kolá ikmi, do-
vezúc ma autom zo zvolenskej stanice. V hlave mu vírili myšlienky roz-
šírenia obsahu výu by. Po analýze existujúceho stavu vo vzdelávacom 
systéme dospel k názoru, že na Slovensku chýba špeciálny študijný smer 
– masmediálneho herectva, ktorý by rozvíjal dominantnú zložku ná-
rodnej kultúry. Mal na mysli re  a formy audiovizuálnej komunikácie. 
Flexibilne tak zareagoval na požiadavku sú asnosti s ponúknutou možnos-
ou modernej výu by v tomto žánri, ktorý kladie dôraz na slovo, uvedo-

mujúc si pritom jeho okamžitý ú inok. Po úval som jeho zaujatý, vášnivý 
sen o zve adení odboru štúdia herectva, obhajobu slova ako sily, ktoré 
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prostredníctvom herca môže dokáza  to, o žiadne iné umenie nedoká-
že. Ukázal mi aj dve tabu ky, premietnuté do gra  ckého znázornenia. 
Jedna tabu ka znázor ovala proces klasického divadla i klasického i-
noherného herectva, druhá proces masmediálneho herectva. Nasledova-
la otázka: S kým a kde. A za o. Kým bude odbor herectva (réžie) v podo-
be katedry,  nan né prostriedky nezíska. Jožko našiel v Bystrici priestory, 
mal konkrétne plány pre štúdio dabingu, televíznych i rozhlasových dis-
ciplín – ale zatia  márne bojoval o zrod fakulty. A teda o príliv  nan ných 
prostriedkov. Vo svojom úsilí dokonca uvažoval o pripojení tejto katedry 
k inej škole (Filozo  cká fakulta).

Ako vieme „nežná revolúcia“ zmietla jeho plány aj jeho z vedenia ka-
tedry. Obaja sme sa opä  zišli ako pedagógovia po rokoch stále na ho-
rúcej pôde Akadémie umenia s neustálymi zmenami v jej vedení práve 
na jestvujúcej fakulte. Našou spolo nou rados ou boli posluchá i, medzi 
ktorými bolo ve a tých, ktorí sú dnes piliermi súborov, talent rozdávajú 
hojne v televízii, rozhlase, dabingu. Zmienil som túto spomienkovú pasáž 
preto, aby sa nezabudlo, že pri kolíske pro  lu a prostriedkov štúdia na di-
vadelnej fakulte A. U. v Banskej Bystrici stál Jozef Adamovi . Ten Jožko 
Adamovi , ktorý ešte v plnom, tvorivom rozpoložení popísal históriu 
vzniku Slovenského národného divadla a prejavil hold svojím kolegom, 
s ktorými na javisku za ínal a rástol do uznávanej, neopakovate nej osob-
nosti. Nespo etné množstvo divadelných,  lmových, rozhlasových a te-
levíznych zástojov podchytili všetky dostupné encyklopédie. Prinášajú 
svedectvo o širokom žánrovom rozpätí tohto tvárneho herca, ktorý sa pri-
hlásil na VŠMU do Bratislavy, lebo talentovky a prijíma ky sa robili ešte 
pred maturitou. Na prijímacích pohovoroch sa ho vraj spýtali, o si mys-
lí o Hamletovi, ktorého nakrútil Lawrence Olivier. Pohotovo odvetil, že 
to je mládeži neprístupný  lm, takže ho v kine nemohol vidie . Talentov-
ky urobil a bol prijatý.

V roku 1960 absolvoval herectvo a stal sa lenom Slovenského národ-
ného divadla. Ihne  ako ukon il školu sko il rovnými nohami do herec-
kej praxe, ke  bol obsadený do  lmu Val ík pre milión, typického pro-
duktu socialistickej agitky o mladých u och spartakiády. Po návrate 
z vojenskej prezen nej služby odletel s  lmom na Kubu, kde mal obrov-
ský úspech a Jožko sa stal „priekopníkom a budovate om“ socializmu, 
ktorý Kubánci tak obdivovali. 
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Kariéru tak Adamovi  naštartoval rýchlos ou blesku, v súkromí ho 
však asto stíhali pohromy. Viackrát balansoval medzi životom a smr ou. 
Za iatkom sedemdesiatych rokov si odniesol z alšej dopravnej neho-
dy dolámanú nohu, potrhanú kožu na hlave a nos zlomený na tri asti. 
Výrazná jazva na nose sa stala jeho poznávacím znamením. Nohu mu-
seli operova  uznávaní špecialisti, ale už sa mu nikdy poriadne nezrást-
la. Do konca života ju mal kratšiu a mierne na u kríval. Anjeli strážni pri 
hercovi bdeli aj v osemdesiatych rokoch, ke  letel z Ruska domov. V ro-
koch 1981 – 1985 študoval divadelnú a  lmovú réžiu v Moskve na di-
vadelnej škole Gitis a na  lmovej škole Goskino u Tarkovského. Letel 
lietadlom, ke  za al horie  motor, naš astie sa kapitánovi podarilo lie-
tadlo po šes  kilometrovom páde vyrovna  a dva kilometre nad zemou 
bola búrka, ktorá zázrakom ohe  pridusila. V najnákladnejšom a najvý-
pravnejšom seriály sedemdesiatych rokov Vivat Be ovský si ako pred-
stavite  hlavnej úlohy užil sveta. Navštívil aj bájny Madagaskar. Smrtka 
sa o neho pokúšala opä  koncom osemdesiatych rokov – ke  mu zis-
tili rakovinu hrubého reva. Za al bojova . Držal štyridsa  d ovú hla-
dovku, pil kozie mlieko, užíval východné lie ebné metódy a železná 
disciplína ho z pazúrov smrti vytrhla. No po pár rokoch lekári umelco-
vi zistili srdcovú arytmiu. Užíval lieky, nosil kardiostimulátor. K tým-
to ak ným a dramatickým momentom pridal alší. Hoci mal na konte 
šes desiat ve kolepých postáv, po „nežnej“ revolúcii ne akane odišiel 
zo Slovenského národného divadla. Uznávaný herec s nieko kými ve-
deckými titulmi sa vrhol na podnikanie ako chovate  kôz. Zobral si pä  
miliónový úver a po celom Slovensku zriadil 13 salašov, kde choval 
dovedna tritisícpä sto kôz a podpísal zmluvy na odber kozieho mlieka na 
pätnás  rokov vopred. Jeho spokojnos  však netrvala dlho. Hercove za-
mestnankyne za ali „doji “ pre seba, tvrdiac šéfovi, že dojivos  klesá. 
Netrvalo dlho a Adamovi ov úspešný podnik skrachoval. Ostali mu ho-
ribilné dlhy a exekúcie. Byt, autá, chata všetko išlo pre . Banka podala 
žalobu za nesplácanie dlhu vo výške tri milióny korún. Moje posledné 
celkom náhodné stretnutie v Košiciach bolo najsmutnejšie. Predo mnou 
stála šedivá zni ená udská troska: „Ten dlh mám na doživotie“. Vilma 
Jamnická mu vyveštila, že ho ne aká tragická nehoda. V prípade lieta-
dla mala pravdu... vedela o tomto neš astí loveka, ktorý tak asto hádzal 
smrti ví aznú rukavicu?
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Pri spomienke na Tib iho utkve-
li mi v pamäti tri základné charak-
teristiky:

Vrodená noblesa, takt a úcta 
k spolupracovníkom, priate om 
i neznámym.
Vytrvalos  v práci, náro nos  
a široký diapazon zamerania, 
nesmierna invencia.
Milovník ženského pohlavia, 
schopný dlhšej vernosti.
Po prvé, ni  nenasved ovalo tomu, že Tib i noblesu a takt zdedil. Na-

rodil sa ako jeden z deviatich detí ková a v Slovenskej Lup i. V roku 
1920 sa rodina pres ahovala do Banskej Bystrice a otec zmenil svoje po-
volanie na mäsiara. Využijúc konjuktúru ve mi zbohatol. Ale v roku 1928 
ho postihla hospodárska kríza a prišiel o celý majetok. V zúfalstve spá-
chal samovraždu. Pre Tib iho to znamenalo, že sa už ako pätnás ro ný 
musel sám živi  tým, že popri škole hrával ako klavirista v tane ných ško-
lách, kaviar ach a po as prázdnin i v baroch.

V roku 1937 zmaturoval na U ite skom ústave v Banskej Bystrici. 
V rokoch 1937 – 1941 študoval na Filozo  ckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave, odbor hudobná veda, kde získal aprobáciu peda-
góga pre u ite ské akadémie. Svojmu u ite ovaniu, ke  sa v roku 1937 
ihne  po maturite prihlásil k výchove študentov v Mýte pod umbierom 
– dal legálny papier. Nastúpil ako stredoškolský profesor na U ite skej 
akadémii v Modre a od roku 1944 pôsobil ako stredoškolský profesor na 
U ite skej akadémii v Bratislave až do 31. 8. 1946.

Od roku 1940 do 1945 bol sú asne študentom Konzervatória v Bra-
tislave, u profesora Eugena Sucho a študoval kompozíciu a u Jozefa 

Pohodový a pohotový skladate

Tibor Andrašovan

3. 4. 1917 Slovenská Lup a 
– 14. 6. 2001 Bratislava

TIBOR ANDRAŠOVAN
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Vincoureka a Kornela Schimpla dirigovanie. Okrem toho v roku 1945 
absolvoval kurzy orchestrálneho dirigovania u Pavla D de ka (profesor 
J. Cikkera) a zborového dirigovania u profesora Zdenka Nejedlého a Jozefa 
Huttera. Tieto významné osobnosti mali zrejme blahodarný vplyv na „di-
vokého“ synka ková a a mäsiara a priniesli do života onú noblesu a takt, 
ktoré Tib i vyznával po celý život.

Po as Slovenského národného povstania pracoval v Slobodnom slo-
venskom vysiela i v Banskej Bystrici až do potla enia povstania. Po 
zákaze innosti vysiela a „taktne“ ušiel do hôr. Po skon ení 2. svetovej 
vojny sa usadil v Bratislave. Bol poverený zoštátni  Uršulínsky cirkev-
ný u ite ský ústav v Bratislave. Aj túto úlohu splnil s patri nou noble-
sou.

Od 1. 9. 1946 pôsobil ako korepetítor a kapelník scénickej hudby 
v Slovenskom národnom divadle až do 31. 8. 1947. Do funkcie drama-
turga SND nastúpil 1. 3. 1951. Túto funkciu vykonával s prerušením až 
do roku 1955. Potom sa stal riadite om Slovenského udového umelecké-
ho kolektívu. Od 1957 – 1968 pôsobil ako umelec v slobodnom povola-
ní. Umeleckým riadite om Slovenského udového umeleckého kolektívu 
sa stal opä  po as rokov 1968 – 1972. Potom ú inkoval znova ako ume-
lec v slobodnom povolaní.

Správu k bodu jedna by som zakon il poznaním, že asté návraty 
Tib iho na pôvodné posty neboli ni ím iným ako faktom, že v aka svoj-
mu správaniu sa a šarmu zrelej osobnosti mohol odchádza  dvermi a tými 
istými dvermi sa zase vráti  natrvalo. Teda nikdy spálená krajina a vyha-
dzov oknom!

Po druhé, Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladate skú innos  do 
zna ných rozmerov. Žánrovo bohatá a umelecky náro ná tvorba v aka 
vysoko kladeným cie om, pracovitosti a tvorivému elánu získala sklada-
te ovi široké spolo enské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová a žánro-
vá mnohorakos  tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril 
je vidite ná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zarade-
né do nasledovných skupín: 
1. Vokálna hudba
2. Inštrumentálna hudba
3. Hudobno-dramatické diela
4. Scénické diela
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5. Filmová hudba
6. Tance, tane no-spevné scénické obrazy

itate -záujemca nájde všetky tituly v bibliogra  i Lexmann 3: Slo-
venská  lmová hudba, Asco Bratislava, Encyklopédia dramatických ume-
ní SAV.

Tib imu slúži ku cti, že je autorom prvej slovenskej opery a prvého 
baletu v dejinách slovenskej hudby. Ocenenia sa za svojho života žia  ne-
do kal. Štátne vyznamenanie Rad udovíta Štúra l. triedy dostal v roku 
2007 – in memoriam. 

Ke  chcel žartova , pripomínal svoju zbierku cien, ktorú už nemá 
kde umiestni . To býval ako „slobodný“ mládenec v byte na Dunajskom 
nábreží. Ke  si zadovážil dom – vilku zasa žartom :„Pozri Juraj, ko ko 
mám miesta... a ni !“

Mal ich neúrekom:
Národná cena za  lmovú tvorbu (1949)
Štátna cena Mongolskej udovej republiky (1955)
Rad kambodžského krá a (1956)
Štátna cena K. Gottwalda za hudbu k  lmu Drevená dedina (1969)
Cena mesta Bratislava (1969)
Zaslúžilý umelec (1971)
Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici 

 (12. 6. 1997)
K tomuto titulu sa prepracoval „štúdiom na staré kolená“ (T. A.)

Po tretie: Tib i sa po nieko kých „vážnych“ známostiach na protest 
proti širokému záujmu fanúši iek (ve  bol šarmantný, a ke  si ku krát-
kemu kabátu zo zahrani ia ovinul krk bieloskvúcim šálom... o i všetkým 
za úbeným devám sa zatvárali predstavou...) d a 25. Júna 1949 sa ože-
nil vo Varne v Bulharsku. Jeho manželkou sa stala Bulharka Ivanka 
Dimitrova Stoi kova.

Viem istotne, že som túto ženu nikdy v Bratislave nevidel a ani pria-
te ský vz ah s Tib im a recipro ný takt mi nedovolil o len sa o nej zmie-
ni . Bol som však dlhoro ným svedkom jeho pevného vz ahu s here -
kou Evou Máriou Chalupovou, o ktorom vari nik nepochyboval, že bude 
ma  š astné  nále. Nestalo sa! Zrazu rozchod a de  nitívne zbohom. Eva 
Mária nosila dva roky tmavé šaty (najprv ierne) na znamenie hlbokého 
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smútku. Až do ias, ke  si našla nového partnera. Lásku však dala svoj-
mu Tiborkovi.

Poznal som však alšiu a poslednú ženu v Tib iho živote. Mladú, 
krásnu Máriu, ktorá prevzala jeho meno a stala sa nielen úspešnou spe-
vá kou, ale aj matkou Tib iho dcéry. 

Málo sa vie, že Tib i bol mimoriadne schopný organizátor a ako 
banskobystrický študent úpravoval udové piesne pre vojenskú kapelu, 
ú inkoval v študentskom spevokole a v hudobnej skupine, s ktorou po-
as prázdnin vystupoval i vo vzdialenejšom okolí, v kúpe ných mestách, 

meste kách. „Mojou inšpiráciou bol vždy folklór,“ hovorieval. Ke  chcel 
získa  aprobáciu u ite a musel vyštudova  hudobné vedy a urobi  štyri 
štátne skúšky: klavír, orgán, spev a husle. „Ve mi rád som u il. Moji štu-
denti ma dosia  (v rozhovore z roku 1998!) pozývajú na stretáva ky. Rád 
sa s nimi schádzam, sú to teraz vlastne už moji kolegovia – a sú, bohu-
žia , už všetci na penzii...“

Takmer nik netuší, že Tib i takmer desa  rokov ú inkoval ako kla-
virista na obchodnej lodi, ale tiež prednášal na univerzitách v Japonsku, 
USA, dirigoval rôzne orchestre v Mongolsku, Egypte, Gruzínsku, Kam-
bodži. Odtia  získal tie ceny, už je to jasné! Obdivovatelia originality 
Andrašovanovej hudby iste ocenili realizáciu myšlienky zloži  po vzore
Slovanských tancov Antonína Dvo áka – cyklus štrnástich orchestrálnych 
skladieb Tance zo Slovenska, ktorými chcel zachova  bohatos  udovej 
hudby z viacerých regiónov našej krajiny.

A ako to bolo s hymnou pre Egypt?
„Ke  som zložil operu Šach a Šachrazád, chcel som, aby jej premié-

ra bola v Egypte, pretože jej prvý preklad do arab iny sa uskuto nil práve 
tam. Pomáhali mi s ním arabskí chlapci, o sa narodili v Egypte sloven-
ským matkám... Na Egypskú arabskú republiku sa viažu aj jeho mimo-
riadne zážitky. „V roku 1956, ke  sa skon ila vojna pri Sueze, dirigoval 
som tam koncert a rozmýš al, o da  ako prídavok. Zašiel som medzi vo-
jakov zisti , o spievajú, a oni že Allahu Akbar... Ale oni to nespieva-
li, iba opakovali slová, ke  išli do boja: Allahu Akbar, Allahu Akbar – ja 
som z toho urobil melódiu pre zbor a orchester. Na koncerte bola vlá-
da aj prezident G. Násir. Spievalo tritisíc vojakov a vyvolalo to obrov-
ské uznanie. Násir mi usporiadal recepciu, ktorá trvala tri dni. Plavili sme 
sa na lodi z Alexandrie do Mem  su a egyptské tane nice nám tancova-
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li brušné tance. Zabávali sme sa samozrejme bez alkoholu. Nápoje sme 
mali vo všetkých farbách, vyrobené z melónu a rôznych bylín. Jedol som 
egyptský chlieb, mandle, olivy. Nikdy na to nezabudnem, bolo to skuto -
ne krásne...“ 

Tibor ani vo sne nepredpokladal, že táto jeho skladba sa po ase stane 
egyptskou štátnou hymnou.

„Mám doklad, že autorom som ja, ale Egyp ania nikomu neplatia tan-
tiémy. Ani si nemyslím, že by sa vôbec chceli prizna  k tomu, že im hym-
nu skomponoval neegyp an...“

No ja, milý Tib i, ti po akujem za dlhoro nú vernos  venovanú kom-
ponovaniu scénickej hudby. Bol si mojím „dvorným“ skladate om po celý 
as môjho angažmán v Trnave, podie al si sa skvelou hudbou k mojím 

„hos ova kám“ v Žiline, Martine, na Novej scéne. Bol si pozorný hostite  
pri našich pohovoroch o scénickej hudbe, staral si sa vtedy o moju malú 
dcéru, ktorá ma sprevádzala a asom sa stala kamarátkou tvojej dcéry. Bol 
si výborný priate , držím v ruke tvoj pozdrav z New York City. A z úcty 
k tvojej nehynúcej pamiatke citujem:

Milý Juraj!
Ve a som myslel v de  premiéry na Vás, ako asi dopadla – dúfam, že 

dobre. My sa máme dobre, chodíme po slovenských mestách a osadách 
a naši krajania si nás uctievajú. Je to zaujímavé aj miestami dojímavé. 

Celý súbor srde ne zdraví váš Tibor Andrašovan.
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Je letné popoludnie a v dome 
pána Flutha, kde sa odvíja príbeh 
opery Otta Nicolaia, chystajú dve 
nezbednice pomstu chvastú ovi 
Falstaffovi:

„Od úžasu sa neviem hnú ,
je lovek z toho chorý, 
ke  taký prechladnutý sud,
a láskou sa ti korí,
ach, keby to bol gavalier
a sná  aj mladík švárny,
no taký lump a hazardér,
to nech ma Pánboh chráni ”...

spieva iperná pani Fluthová a pripravuje susedku Reichovú na ko-
médiu s rytierom Falstaffom. Písomne totiž rytiera požiadala, aby ju nav-
štívil, zatia  o jej nezbedná priate ka oznámila túto zves  Fluthovi. Kým 
však obe dámy zaspievajú svoje ahké a melodické árie, vynoria sa nám 
obrázky malomestského Anglicka, tak ako ho ma ovali holandskí realis-
tickí maliari P. Bruegel a J. Jordaens. Cítime vô u, chu  a farbu najvšed-
nejšieho d a útulného meste ka pri Temži s rezidenciou krá ovnej Alžbe-
ty I., s lúkami, strihanými plotmi a všade navôkol, takmer na dosah ruky 
vidíme pestrofarebné kvety. Postavy aj prostredie, ktoré nás obklopujú sú 
také alžbetínske, že ani na chví u nezaváhame, že sme v Shakespearovom 
Anglicku. A nedajme sa ruši  ani tým, že rytiera Johna Falstaffa, dômy-
selného sudcu Bluma, ochotnú paniu ipernú i vý apníka Bartolda po-
známe už zo Shakespearovej hry o Henrichovi IV. 

7. 10. 1931 Humenné 
– 27. 4. 2008 Banská Bystrica

Štefan Babjak

Mocný pilier
(... zrodila sa štátna opera v Banskej Bystrici)
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Pani Reichová teda oznamuje príchod domáceho pána, kým Falstaff 
sa usiluje o priaze  oboch dám. Lež beda, manželia sú už predo dvermi. 
A tak neostáva iné ako kôš na bielize .

Už po u  dupot príšerný
už obaja sú stratení...
... aha tento prací kôš
dos  ve ký je,
nech milý sa v om ukryje!

Obe panie teda prinútia Falstaffa ukry  sa v koši na bielize , ktorý 
pred Fluthovými o ami dajú odnies  s príkazom, aby jeho obsah vyklo-
pili rovno do Temže... No a medzitým rozzúrený Fluth preh adáva všetky 
izby a h adá zvodcu svojej ženy. V dome však už po Falstaffovi niet ani 
stopy, a tak Fluthovi neostáva iné, iba sa hodi  na kolená a prosi  svoju 
vernú ženu o odpustenie...

STOP!!
Televízny prenos opery Otta Nikolaia Veselé pani ky Windsorské, kto-

rá vznikla pod a rovnomennej komédie Williama Shakespeara je preru-
šený. Štáb režiséra sa v štúdiu presúva ku kontrolnému monitoru. Avšak 
Fluth pokra uje vo svojom snorení, až príde k monitoru. Tam sa už pravi-
delne zú ast uje kontroly záznamu, asto pozerá na sekvencie bez svojej 
ú asti. Onen zvedavý a profesionálne sa tváriaci predstavite  Flutha nie je 
nik iný ako popredný sólista Banskobystrickej opery. Všimol som si jeho 
pravidelného záujmu...

POKRA UJEME!!

No tak mi odpus , drahá,
No tak ... to zaprí inil list,
Vraj ku tebe mal Falstaff prís ...
Kto? o? Ach, hrôza!
(ohradí sa manželka)
Ty žiarlivec! Ve  je ti dám!
To takto nenechám!
Nech posúdi to každý sám,
že utrpenie s tebou mám,
a hne  sa rozvies  dám!
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Pochopite ne, že áriou žiarlivca Flutha sa opera nekon í. Realisticky, 
vtipne postavený príbeh má ve a komických situácií. Okrem Falstaffa, 
pani Fluthovej, Flutha, susedov Reichovcov je tu totiž i ve a vä ších i 
menších postavi iek, zdravých a bezúhonných, ako Ani ka, Fenton i vi-
diecky š achtic a panic Spärlich, lekár a milá ik dvora Gajus.

Nie sú to hra ky, ani bábky, a napriek tomu sú hravé, a nie sú to ani 
dobové charakterové štúdie. Všetci nesporne sú príslušníkmi národnej po-
spolitosti, ktorú autor miluje hoci aj s humorom a nie bez kritiky. Vese-
lému žánrovému obrázku sa plne oddal Štefan Babjak v úlohe žiarliv-
ca Flutha s výraznými mimickými vlastnos ami, bezradnými gestami 
i neistou chôdzou. Líšil sa zrete ne od predstavite a Falstaffa Ondreja 
Malachovského svojím zmyslom pre komickú drobnokresbu, pozorne sle-
doval a nenápadne riadil a povzbudzoval predstavite ku Reichovej ubu 
Baricovú, skvele spolupracoval s úto nou, temperamentnou manželkou 
Fluthovou, ktorú vyzbrojila Silvia Haljaková neutíchajúcou energiou.

On utiahnutý do seba ako uzlík neš astia so „všetkou váš ou“ prežíval 
pred kamerou svoju chorobnú žiarlivos , o sa dokonale prejavilo v scé-
ne, ke  k a í pred svojou ženou na kolenách a vari najviac v priam bri-
lantnom stretnutí tvárou v tvár so samotným Falstaffom.

Štefan Babjak sa vo svojej kreácii priblížil najš astnejšie k línii meš-
tiackej frašky. V hudobnej zložke zasa brilantne spojil roztopašnos  s lás-
kavos ou a pôvab s romantickým roj ením. Nemecký romantizmus sa 
tu snúbi s duchom talianskej opery Belliniovského typu. „Musí to by  
nemecká hudba“ povedal skladate , ke  operu komponoval. „Ale musí 
k nej pristúpi  aj talianska ahkos .“

Vo vä šine jazykov je názov diela The Merry Wives of Windsor prelo-
žený ako Veselé pani ky Windsorské, ale nazdávam sa, že by bol vari pri-
liehavejší titul Windsorské nezbednice. Vystihuje azda lepšie mladistvos  
duší manželiek, ich životný elán, a najmä náznak emancipácie i rozhod-
ného konania vo chvíli nebezpe enstva. Divadelný kritik Jind ich Vodák 
hovorí dokonca o šikovných pani kách, ktoré si krátia as pikantnými 
žartmi, kým ich manželia sa prie ia, súdia a organizujú súboje.

Štefan Babjak postavil dom a zasadil strom. Do dejín hudobného sve-
ta vstúpil neskôr ako jeho mnohí spolupútnici. Pôvodne študoval za zub-
ného laboranta a až do roku 1954 pôsobil ako zubný technik, neskôr sa 
prihlásil na bratislavské konzervatórium, kde v triede M. Medveckej vy-
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študoval v rokoch 1954 – 1959 operný spev. Jeho spolužiakmi okrem 
iných boli Malachovský, Stra ina, Hronec. Popri štúdiu vystupoval 
s Lú nicou.

Bol jednou z najvýraznejších osobností umeleckého hudobného živo-
ta v Banskej Bystrici, do ktorej prišiel po skon ení štúdia v roku 1959. 
Spoluzakladal spevohru Divadla J. G. Tajovského, ktorá bola neskôr pre-
menovaná na Štátnu operu. Na tejto scéne pôsobil neuverite ných štyrid-
sa pä  rokov. Po as svojej kariéry hos oval tiež v Slovenskom národnom 
divadle a v zahrani í. Na divadelných a operných scénach sa predstavil 
v širokej škále úloh, od dramatických až po komediálne. Vo svojej boha-
tej kariére stvárnil viac ako stodvadsa  hereckých postáv, niektoré i viac 
krát. Taktiež stvárnil postavy v jedenástich televíznych operách. Eugen 
Onegin, Rigoletto, Falstaff, Simone Boccanegra, Štelina v Krút ave, 
v operách skladate ov ako G. Verdi, P. I. ajkovskij, A. Borodin, L. Janá ek, 
Bizet, Dvo ák, Gounod...

K operetným úlohám patrili postavy Horáca (Hello Dolly), Alfréda 
Doolitla v My fair lady, i Miško v ardášovej princeznej. V po etných 
dlhých rozhovoroch na seba „prezradil“, že v roku 1992 sa stal ví azom 
Pavarottiho sú aže. V skuto nosti to bol jeho syn Martin. A o mal Štefan 
spolo né s Jamnickým s ktorým som viedol podobné dlhé rozhovory? 
Priam neochota „rýpa  sa“ v minulosti, prehnaná skromnos , ktorú bolo 
treba vyprovokova  k potvrdeniu, že od roku 1989 až do svojho odcho-
du do dôchodku pôsobil ako riadite  Divadla J. G. Tajovského v Banskej 
Bystrici. A že v rokoch 1989 – 1991 viedol operný súbor ako umelecký 
šéf. Od roku 1990 bol tiež poslancom Mestského zastupite stva v Banskej 
Bystrici a zárove  lenom Mestskej rady. 

Úspešnú spevácku kariéru ukon il v roku 2004, teda približne v ase, 
ke  sme sa náhodou stretli po mojom angažmán na Akadémii umenia na 
prechádzke v krásnom okolí mesta a naše stretnutia tak povediac spravi-
delneli.

Babjakovský „dom“ má pevné základy. Dedo, mimochodom murár, 
spieval oratóriá – vtedy však školy ani profesionálne divadlá ešte neboli. 
Z rozvetveného stromu sa opernému spevu venujú tri z piatich detí – Martin, 
dnes na vo nej žiadanej nohe, Ján Babjak a Terézia Kružliaková sú sólis-
tami SND v Bratislave. Brat Štefan vedie udovú kapelu. Hoci sa Štefan, 
ale aj jeho syn Martin dostali k hudbe v živote k umeniu neskôr, v rodine 


	Obálka
	Titulná strana
	Tiráž
	Jozef Adamovič
	Tibor Andrašovan
	Štefan Babjak
	Frída Bachletová
	Jozef Bednárik
	Ivan Bukovčan
	Ján Cikker
	Marta Černická
	Milan Čorba
	Michal Dočolomanský
	Jozef Dóczy
	Vlado Durdík st.,Vlado Durdík ml.
	Jaroslav Filip
	Adela Gáborová
	Peter Gažo
	Ľudovít Greššo
	Ján Hečko
	Milan Hložek
	Ladislav Chudík
	Ján Jaborník
	Vilma Jamnická
	Štefan Kasarda
	Milan Kiš
	Jaroslava Kolesárová
	Zora Kolínska
	Anton Korenči
	Miro Košický
	Naďa Kotršová
	Ivan Krajíček
	Štefan Králik
	Braňo Kriška
	Ivan Krivosudský
	Jozef Kroner
	Andrej Kucharský
	Leopold Lahola
	Jindřich (Jindro) Láznička
	Emil Lehuta
	Ondrej Malachovský
	Štefan Mišovic
	Vlado Müller
	Pavol Palkovič
	Viliam Polónyi
	Profesor Ľudovít Rajter
	Peter Rašev
	František Rell
	Ján Roháč
	Elo (Emanuel) Romančík
	Július Satinský
	Karol Skovay
	Jozef Soukup
	Viera Strnisková
	Oľga Sýkorová-Kadancová
	Andrej Šilan
	Ján Šilan
	Anton Šulík
	Vasiľ Turok Hetéš
	Anton Trón
	Štefan Uher
	Július Vašek
	František Krištof-Veselý
	Katarína Vrzalová-Hrobárová
	Ladislav Vychodil
	Ilja Zeljenka
	František Zvarík
	OBSAH



