
_Nez~leží ib~ !la tom, aká djhá je c~stc:, ktorou sa uberali pomaly 
uz tn generacte umelcov nasej prveJ dwadelnej a hudobnej' scény. 
Záleží i na jej obťažnosti, úskaliach, časových predeloch, na !'uáoclt 
a ich vôli i sile tale~tu, mnpžstve optimizmu i nutných sklamaní, 
ktoré boli míľnikmi na dlhej neprer ušenej päťdesiatročnej ptiti :w 
vytváraním tradície lJ oblasti, k t orá uemala u nás dlhtl a bohatú 
':~s{~~iu - aspoň __ po .~ro~esionálnej stránke nie . .. Dnes vychádza
JU clanky - a vstma]u st celkom správne to a tých, k t orí vykonali 
1wjviac, ktorí znamenali najjasnejšie body v histórii Slovensk ého 
národnélto divadla. A pritom celkom neúmyseľne strácame prehľad 
o stovk,ách· f:ud?, ·k torí nikqy. nezaži~r;ili na divadelných plagát.óch. 
nikdy nevystt1pili na róz~vietené javisko, a ak, mLŽ' iba v ·mase ·kom - 1 
parzu, či v prepadlisku orclíestr.išťa. AkoTwrvek bohatá l ii stúr io
~rafia našej prvej ~cény (a veru nie je eÚe na jboha.tšia) sa podobá 
~~~-~mav~mu P_~zadt~~ z kto.r~ho sa vynárajú t ie najjasnejšie a naj
vacste ZJavy, cmy, osobnostt. Akosi sa mi núti porovnanie s vý

·st_avou .~ skvele inšt~lo,vanou i bohato dokumentujtícou - pod 
ll,az-?om :-50 ROlfOV · ·S~~N~~-f!AFIE SND, ~aorá bola otvorená po 
tieto ant VO V1f.Stavnych Stenach na brattslavskom Dostojevslcé/W 
rad);...ťma, ttulty bod, z ktorého svietia doslova t vor ivé činy. ce.~ ta 
od realistíclcých a popisných začiatkov, cez symbol a slcratku k do 
tvoreniu myšlienky rovnocenným výtoarným dielom, ktoré spolu 
so slovným či hudobným prejavom prináša - nazvime t o hoci 
ilúziou alebo obrazom pravdy - spoznanie weta cez "divadeln& 
oči". 

Pri jubileu, ako je t oto päťdesiatročné, sa nezvykne rozmýšľať 
iba o faktoch, osobnostiach, činoch, ale i o zmysle . toho všetkého. 
O zaradení do súvislostí takrečeno ľudských. Tým viac, čím väčšmi 
sa vedú diskusie o potrebe či potrebnosti vytvárania ilúzií. A di 
vacilo _bol.~ a zo~ta'!e d!elňou tu!Ís~ej fantázfe, zhusteného poznania, 
pretoze zwot me Je mkdy taky Jednoduchy a zl ožitý súčasne, · ako 
sa nám podáva cez ústa herca, speváka, cez hudbu slov i tónov. 
Divadlo je predovšetkým umením, formou zhust enej skratky, cez 
neho a tudí, ktorí ho tvor ia sa zastavujeme a skúmame tých, ktorí 
nás predbehli či prídu po nás. Už t o nie j e surová a očarujúca 
pravda ·ľudového, ktorá dojíma úprimnosťou. Vstupom do h!'adiska 
~a strác~ reálno, hoci lcaždý t ón i slovo majú' k desi . svoj zapi atok 
a smeruJú· lc určit·ému uzáveru. Prešli sme, . či prešiel ktosi iný 
cestu, ktorá vytvorila pevný kameň, budovu, arch popísaný odka -. 
zom, ktorého sa možno chytit' v ná.deji, že jeho význam . je v iac 
ako dokumentačný, že päťdesiat r okov nebolo iba zaznamenaním, 
ale profesionálnym umeleclcým činom, vážnou prácou na úselcu, 11a 
ceste v histórii slovenskéT~o národa. A hoci nemienim dával' do p,·o
tikladtL ľudové s profesionálnym, predsa len chcem zdôraznit', ·že 
tá_to cesta j e o t o vzácnejšia, že nebola iba vfjsledkom náhod a 
nalad, rozcítení či príležitostí, v akých sa pretvára bežný živo t na 
malé klenoty rôznej ceny, ale že to bolo skutočné spojenie umenia 
s profesionálnost'ou a cieľavedomos'ťou, pričom nechýbala ani t á 
iskra fantázie. 

Vedú sa dlhé a beznádejné spory o pol oprázdnych 1'Lľadiskách 
a zmysle ilúzií či javiskovej pravdy - a predsa len divadlo nikdy 
nestratilo svojho di váka, predsa l en tie tri generácie slovenských 
javiskových umelcov t vor ili pre celkom určitého i keťl bezmenného 
pos!Uchäčä~ · · · - · · · - .. 

Presila jubileí núti t r iedi! i dife1:encovať. No hist ória prvej ·Sl o
venskej' profesionálnej divadelnej scény nepotrebuj e placet na uzna
nie. Snáď ani t ie všetky oficiálf!e sl ávnosti a · akcie nemôžu z hodno
tit dostatočne význam, aký znamená na vek nedlhé jubileum SND, 
lctoré si po tieto dni pripomíname - ni el en v hlavnom .slovens[com ' 
rnes.te. Je t o i ba zastavenie na dlhej cest e, lťťorá má · už svoje vý 
bežky ·vo .viacerých kútoch Slovenska, v tisíckach divákov,· ba aj 
v tých, ktorí " svojich" umelcov poznajú iba cez televízne obmzovky. 
A ak-som pripomenula por ovnanie s tmavým bludiskom priest orov, 
v ktorých je inštalovaná výstava slovensk ých scénog.rafov, t a7c iba 
preto, aby som mohla nadvi!Zza·ť i na prirovnanie· s hľadarJ.ím a jas
nými zastaveniami · pri ožiarených paneloch, v danom prípade osob
nostiach, hercoch, spevakoch,· divadelných ·pr acovníkoch i t ých čez 
menných, kt orí ·posunuli slovenské profesionálne umenie do cen l ra 

pri všet kej · s1c'romnost i - aspo1i st redoeurópskeho umenia. 
· · T. :ursínyová 
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Národný umelec Alexander Moyzes blahoželal SND za Zväz slovenských skladateľov 8 Súlista opery 
Ondre j Mal achovs7cý prijíma z rrík minist l'a kultúry SSR M. Válka vyznamenanie Za vynikajúcu prácu 
e Riaditeľ pražského Národného divadla zasl. umel ec Pfemysl Koči predniesol zdrav icu za českých 
divadelníkov e Busta speváka Arnolda Fliigla od nár. umelca J. K ostku, ktorú odhalili v divadle 
P. O. Hviezdoslava Snímky : čSTK 

Slávnosť v SND 
"Divadlo si nevoli svoju dobu, .ale každá doba chce mať svoje 
divadlo. Naša doba chce, aby slúžilo pokroku." 

Z ~rejavu minist ra kultúry SSR !l.·li
roslava Válka na slávnostnom zhro
mažden! d ivadelníkov. 

l 
Oslavy 50. výroči a SND sa začali 28. február a via umeleckých inštit úcÚ, umeiecký.ch zväzov: 

s lávnostným pred~ta,venlm opery näro(ltté~lO . lll~lel- .. r,asl. umelec Pi'e!flys) J{o~í , zas). , umelec, dr. Pe- . 
ca Eugena ,Suchoňa Krúti'~ava za pr.ít~(llnosti ter Karvaš, národný urqe l.ec· Alexander Moyzes, 
predstaviteľov vere'jného a kultúrneho' života, ofi- · · rlárodný umelec .Jozef Kostka, Tibor RalmvsJ(ýr a · '· 
ciálnych hostí na čele s vládnou a st,·anlckol! Vladimír Durdík . 

. ~ľelegációu, kťórú 'viedol prvý tajomník · ú V KSS TituL · Zaslúžilý umelec · za·. zá"sluhy: .. o=.rozvoj .. slo--.. · · 
dr. Jozef Lenár t. Slávnostný prejav predniesol venskej kult úry a budovanie opery SND udelili 
r:iadi teľ SND Ivan Turzo. dirigentom J uraj.ovi Viliamovi Scboľferovi a Jo -

l. marca zišli sa umelci a pracovníci SND v sefovi Vincourkovi. Z . rúk ministra .kultúry pre-
Divadle P. O. Hviezdos lava. Námestn!k ministra vzali umelci a pracovnici divadla vyznamenania 
kultúry SSR dr .. Andrej Andráš odhalil bus ty Za vynikajúcu prácu: scénický výtvarn!k Pavol 
dvoch významných, pre s lovenské divade lnlctvo M. Gábor, dramaturg ope ry a r ežisér Branislav · 
dejinotvorných postáv: Andreja Bagara a .Arnol<la Kt•iška, só lis ta baletu Ján Haľama, sólista opery 
Flogla. Ondrej Malachovský, členka činohry Emília Va-

V 'pre plnenom hľadisku divadla začalo sa s liiv- šáryová, výtvarn!čka kostýmov Ľudmil a Purkyňo.-
nostné zh'romaždenie. Riaditeľ Ivan Turzo privital vá, člen divadelného orchestra Karol Malacký. 
hostí : ministra kultúry SSR Miroslava Válka, ta - vedúci maliar ske j dielne Jozef Nová!< a dlhoroč-
jomnika ÚV. KSS doc. dr. L. Pezlára, zástupcov ný organizátor divadelnej prevádzky Karol Laš-
pražského 'No i ďa lŠieh divadťel, de legátov ume- túvka. 
lcc~ých z-:äzov. Ri~di~eľ preč~tal. pozdravný tele- Námestnik ministra SSH dr. Andriiš 'octovz'da l-
gram prveho tajommka ÚV I<SCS dr. Gustáva · potom čestné ·,uznania· Zaslúžilý · člen' · SND a :za- . 
Hu~áka: p~z_d_r~vr}oin~cich i _ zapr~ničných ?i - slúžilý pracovník SND ·ume lcom· činohry, .opery. 
vadeln~~h rnst1~ucu. , Slavno~tny preJav· p_:edme- . · ba.let u i pracovnikom divad la návš tevnlcke j . obd 
so l _;mmst er Vale~. ~asi. um~leC' M!kulas · Huba .. azda nie vždy 'známy~h, :. bez • Rtorý.ch by . vš ak 
prec1tal pozdravne hsty pr veho taJomnika ÚV st ánok Tálie nemohol existovať . Na záver zhro
KSS J . Lenärta a pr edsedu vlády ~SR. tlr. P .. Co- ; . maždenia šéf činohry ;zaSI.' ·um'elec . Martin · Gr e-' · 
Iotlw . _ _ ' gor ·predniesol · st anovisko umelcov · a pr acovnlko;v 

Za recmckym . pultom sa vystriedali zástupco- SND k 50. ·výročiu \ jeho·~ zalo~enia. -m~ · 
. ' 

VZľYčoVANIE 
NADA 
FOLDVÄRIOVÄ .KLENBY 
Hoci his tor ik slovenského 

umenia môže s troškou 
z j ednodušenia celkom 

oprávnene· nazvať medzivojnové 
'· obdobie s lovenskej opery ér ou 

Nedbalovcóv, predsa sa s ymbió
za oboch umelcov s br atislav
skou operou a vôbec hudobným 
životom konči t ragicky; Oskar 
za i'íu dokonca zaplatil na jvyššiu 
cenu vlast ný život. Karel 
Nedbal sa síce po rokoch dožil 
uznania svojich bratis lavských 
zásluh - no v čase rozletu · je ho 
prácu i plány pretrhla t ragédia 
republiky. Na , je j pozad! prežil 
svoje osobné infe r no, · v ktorom 
hral väčšiu a bolestnejšiu úlohu 
dobou podmiEmený odvrat jeho 

.. spolupracovnlkov · a · priateľov, 

než náhle ohrozenie jeho tvoľÍ
vých zámerov i existe ncie. 

Ak by s a inde mohlo zdať ·ne 
dôležité vš!mať : si osobné osudy 
tvorcov a pointovať nimi · ich 
d lhoročnú prácu, tu naozaj nie, 
pre to:te jej rapsoclick,é zakonče.
nie j e v oboch ·pr!padoch sy!ll
bolické, akoby vystihovalo čosi 
príznačné z činnosti oboch 
Nedbalovcov, š tedrej na mimo
hudobné č i mimodivadelné prob
lémy. Ale vlastne ťažko vyhlásiť, 
ze boli mimoumelecké, toto ne 
idylické obdobie, ktoré sa ·v ope
re dodnes · rado odbavu je pripra
veným s tereotypným hodnote
nim, nedovoľovalo jej uzavrieť 

· sa do vlas tného okruhu. Nle len-
~e Í1eizolovane. s tála v .strede · 

forrnujúc.eho s a hudobného zi
vota,· ale · od ne j sa očakávala 
iniciativa v my.šlienke i for me, z 
javiska i z koncer tného pódia . 
Jestvuje stereotyp, pod ľa kto
rého sa tvrdí, že medzivojnová 
opera SND je cudzie t eleso v 
domácich súvislost iach, neslo
venskä r ozširená J ei'ábkova spo
ločnosť; iný stereotyp, výda tne 
t radovaný a rokmi ustiilený, 
nadhodnocuje význam sve tového 
Oskar a Nedbala a obchádza d ra
šaroyské, pe jor at!vne zvané 
operetné obdobie. Bagatelizuje 
v mene , nezáu jmu obecenstva 
obdobie v opere umelecky a 
dramaturgicky natoľko oslnivé, 
že dnes zvádza k opačnému 
ster eotyp,u, rovnako nie dobré-

, mu: . k zatľacovaniu Oskara 
Nedbala v mene Karla. Podľa 
umeleckých výsledkov je zatiaľ 
is té, že obaja Nedbalovci neľu
tovali . námahy a m aximálne vy
naložili svoje schopnosti, aby 
vytvorili zo skromných zárod
kov opery SND životaschopný 
oľganizmus, ktorý dokázal pre
skočiť niekoľko vývinových etáp 
a vyrovnať ' .krok so svetovými 

(Pokt~ačovänie na· 3. s t r.) 

l ' 



Počuteľnosť vysielania 
rozhlasu na Slovensku 

Aká je u nás počuteľnosť vysielania? Vieme, že zlá. 
Ale nakoľko, to sa presnejšie ukázalo až pri prepoč
toch, vypracovaných koncom februára 1968. Pre výpo
čet reprezentatívneho súboru sme použili dl s p o z i č 
n ý pr le st or, ktorý využiva rozhlas ako komunikátor 
a ktorý je vymedzený kvalitou prl jmu (signálu) roz
hlasu. Základné údaje pre vypočitanle uvádzaných fak
tov sme získa li z podkladov spracovaných Správou rá
diokomunikácií a z podkladov Štátneho šta tistického a 
plánovacieho úradu. Analýza bola urobená podľa okre
sov až jednotlivých obci. Výber, orientovaný na dispo
zi čný priestor rozhlasu a jeho programy (NO, čS, III. 
program), bol odstupňovaný kvalitou príjmu, o ktorú 
nám ide najmä pri posluchu umelecky náročnej hudby. 

Prirodzene, kvalitu prí jmu nemožno hodnotiť výluč
llE' objektívnym' metódami (urči tá čast kvality sa mu
sí posúdiť aj subjekt!vne ). a preto sa jeho dosah zobra
zuje v troch kvalitách. Napr. pri vlnových rozsahoch 
SV, DV a VKV - vzhľadom na diferenciálny prijem 
v konkrétnych pásmach - je určené zásadné kritérium 
kvality takto: za prijem A považujeme príjem, pri kto
rom sa nevyskytuje rušenie (inými vysielačmi, prie
myse!nými zariadeniami a pod.) v priebehu 99% vy
sielacieho času, za prljem B ten, v ktorom sa vysky
tuje rušenie v priebehu 50 % vysielania a napokon prí
jem C nie je rušený v 20% vysielacieho času. 

Pri takto ziskaných mapách Slovenska o oblastiach 
príjmu rozhlasového signálu a po vypočltani percenta 
obyvateľov na jednot!!vých plochách získaváme prehľad, 
koľko percent poslucháčov (vo veku od 15 rokov vyš
šie ) môže počúvať rozhlasové vysielanie všetkých okru
hov: 

Po prvé: v príjme A je to len 19,8 % obyvateľov, 
po druhé : v B prijme 32,7% obyvateľov, a po 
tretie: v prijme C je to 72,4 % obyvateľov. 
Súčet teda netvor! 100 % a to preto, lebo v prijme B 

je zahrnutý aj prljem A a v prijme C je zahrnutý 
prijem A aj B. Percentuálne vyčislen!e poslucháčov 
nám ukáže takýto stav: čistý prljem A má 19,8% oby
vateľov, čistý prljem B 12,9 % a čistý prí jem C má 
39,7 % obyvateľov. To znamená, že 27,6 % (t. j. 
863 118) poslucháčov nemá nijakú možnosť počúvať náš 
rozhlos. Spolu je to 100 %. 

Už táto stručná faktografia (bližšie rozvedená v ob
s iah lom internom elaboráte) nabáda k intenzlvnejšie
mu vplývaniu na Správu rádiokomunikácií. Pravda, v 
poslednom čase sa Spoje s nažia rozš!riť aspoň dosah 
VKV vysielačov. Tu však zasa výroba rádioprijímačov 
s vybavenim VKV zaostáva. O stereoprijímačoch so 
všetkými vlnovými rozsahmi ani nehovoriac. Myslím, že 
dnešným skutočne kritickým stavom sa bude zaoberat 
aj TESLA, n. p., Bratislava. Bez kvalitných rádiopr lji
mačov totiž kvalitný prl jem hudby, najmä na VKV 
a tobôž stereofonické vysielanie môže prljlmať Iba nie
koľko t uzexových šťastlivcov. 

Z uvedeného teda vyplýva, že iba po vyriešení týchto 
principiálnych problémov sa primerane zefe ktlvni aj 
p ráca programovo-tvorivých redaktorov. Napokon z vy
konaného rozboru a z máp o dosahu príjmu signálu 
vyplýva stanovenie určitých zásad, podra ktorých sa 
prehodnotl pOkrytie Slovenska diferencovaným rozhla
sovým programom. F. B. 

Z análov SND 

Opera: 
l . III. 1920 - Smetanova Hubička, prvé predstavenie Sloven

ského národného divadla. 
V prvých sezónach bol šéfom opery Milan Zuna. Dlri· 
gent i boli Pavel Dedeček, Jozef Vincourek, Zdenek Fol
precht. 

1924 - Zájazd do španielska (Barcelona a Madrid) . Reper
toár: Smetana - Predaná nevesta, Dvoi'ák - Rusalka. 

1924 - V tejto sezóne prvé vystúpenie tenoristu dr. Janka 
Blahu. 

1924 - Na jeseň cyklus Smetanových opie1· (všetky okt·em 
Braniborov v čechách) . 

24. VIII. 1924 - Po prvý raz po slovensky spievaná. opera 
(Jules Massenet), preklad Miloš Ruppeldt. 

28. IV. 1926 - Prvá slovenská opera - Kováč Wieland od 
Jána Levoslava Bellu. Dirigoval Oskar Nedbal, réžiu mal 
Václav Jli'ikovský, dekorácie G. Wintersteiner, kostýmy 
Ľ.udovít Hradský. 

l. lV. 1928 - Detvan - VIliam Figuš Bystrý. 
1928-29 - š éfom opery Karel Nedba l. 
1930 - V máji hosťuje opera SND v Prahe. šaljapin vystúpil 

v opere Boris Godunov so súborom SND. . . 
1930-31 - SND prijalo nového basistu Arnolda Flogla. 
24. XII. 1930 - Zomrel Oskar Nedbal. 
1931-38 - Riaditeľ · Antonin Drašar, šéf opery Karel Nedbal. 
1929 - V máji predviedla opera SND vo viedenskom Stadt-

theatri 9 s lovanských opier : Jej pastorkyňa, Jakobin, 
Lampáš, Predaná nevesta, Zlatý kohútik, Dim!tr lj, ž ena 
a boh, Zvlkovský r arášek, Kováč Wieland. 

1931 - V jeseni zájazd do Viedne (Predaná nevesta), Dve 
vdovy, Lásky hra osudná, Gajdoš švanda) . 

20. VIII. 1932 - štefan Hoza, absolvent bratislavskej Hudob
nej a dramatickej akadémie spieva po prvý raz úlohu 
Laca v Janáčkovej opere Jej pastorkyňa. 

1933-34 - Wagnerova hudobná dráma Tr!stan a Isolda, Sme
tanov cyklus - uvádzajú sa znova všetky jeho opery. 

19. XII. 1933 - Hosťuje v Bratislave operný súbor La Scala 
z Milána - Verdi: Rigoletto. 

14. 4. 1934 - Barbier zo Sevilly - La Scala. 
1933-34 - Nastupujú sopranistky Zita Frešová a Margita 

česányiová. 
19. XII. 1934 - Hosťovanie vo viedenskej Volksoper (Hu

bička a Rusalka). 
23. Xl. 1935 - D. šostakovič - Ruská Lädy Macbeth, dirigent 

Karel Nedbal, režisér ViMor š ulc, výtvamik Fr. 1'roster. 

e Ján Valach nätiral vo feb
ruári t. r. s bruselským roz
hlasovým zborom a orchestrom 
Legendu o svätej Dorote od 
B. Martinu a kantátu Conflte
mini Domino od barokového 
belgického skladatera De Cl·oe
sa. 

e Štátna filharmónia v Os
trave pripravila na marec zo~ 
uj!mavé koncertné podujatia, v 
rámci ktorých bude účinkovať 
mladý pražský huslis~a Václav 
Hudeček a dirigenti Henri 
Arends z Holondska. Enrique 
Garcie Asensio zo Španielska 
a dr. Otakar Trhl ík. V Hudf' 
ček prednesie 12. marca Sibe
liov Husľový koncert. 

e V pražskom Národnom di
vadle naštudoval i už po pia ty 
raz v dejinách tejto scény Mo
zartovu operu Cosi fa n tutte. 
Naštudovan ie je dielom diri
genta J . Kuchiňku, režiséra 
L. štrosa, zbormajstra M. Ma
lého a výtvarnfka scény V. 
Nivlta. Premiéra bola 27. feb
r uára na scéne Tylovho divad
la. 

e V roku 1970 budú v ZSSR 
tieto významné hudobné pod
ujatia: Sviatok umenia národov 
ZSSR k 100. výročiu narodenia 
V. I. Lenina (6. III.-1. VI. 1970 
v Moskve), IV. medzinárodná 
súťaž Čajkovského v Moskve 
(1. VI.-24. VI. 1970), IX. me
dzinárodný kongres ISME v 
Moskve (8. VII.-14. VII. 1970), 
Festival umenia ZSSR Moskov
ské hviezdy (5. v .-13. v. 1970), 
Festival umenia Biele noci v 
Leningrade (21. VI.-29. VI. 
1970), Festival Hudobná jes.eň 
v Soči (september 1970), Fes
t iva l umenia ZSSR Ruská zima 
(25. XII. 1970-5. I. 1971) v 
Moskve. 

e V rámci 2. Interpretačnej 
.prehliadky tvorivého centra 
Zväzu českých skladatel'ov v 
Ostrave budú účinkovať v 
tomto meste Ostravské kvar
teto, Komorný súbor L. Janáč
ka, Komorný orchester L. Ja
náčka, Josef Kutmon ~ hoboj, 
Jan Marco! - klav!r. J. š ulis
ta - spev, R. Bernati - kla
vír. 

O Operu národného umelca 
J . Cikkera Vzkriesenie 
uviedlo 27. II. t. r. východone
mecké divadlo v Altenburgu. 
Dňa 10. aprila bude mať v zá
padonemeckom Detmolde pre
miéru posledná opera Cikkera 
- Hra o láske a smr ti. e Ivan Sokol - organista z 
Košíc -mal 29. l. t. r. recitá l 
z diel J. S. Bacha na organo
vom festivale v Krakove. Dňa 

31. I. predniesol s Krakovskou 
filharmóniou 1<011\:en l' dur pre 
organ a orchester a F. Hrixiho. 

e Z novej tvorby sloven
ských skladateľov v druhom 
polroku 1969 uvádzame t ieto 
diela: Vladimir Bokes - La 
Fol!a (husle sólo), Ladislav 
Burlas - Zvony (cyklus zbo
rov na básne M. Rúfusa ), ,J. 
Cikker - Hommage ä Beetho
ven pre symfonický orchester, 
Hanuš Domanský - Son e t 
lumiér pre soprán a klavfr na 
slová Z. B!enkowského, J. Hat
l'ik - Dvojportrét pre symfo
nický orchester, Ivan Hrušov
ský - Sonáta pre husle sólo, 
Dezider Kardoš - Koncert pre 
klavír a orchester dielo 40, Mi
loslav Kofínek - Koncert pre 
lesný roh a orcheste1·, Július 
Kowalsk! - Trio pre husle, 
violončelo a klavfr, Július Let
ňan - Dve etudy pre akor
deón. Dušan Martinček - So
náta č. 2 pre klav!r, Zdenko 
Mikula - Ej, hoľazne - muž
ský zbo1· s tenorovým sólom, 
Milan Novák - Rem!nlscencle 
pre violončelo a orchester, 
Ivan Parik - Hommage ä Wil
liam Croft elektronická 
hudba, Juraj Posplši! - Ťaž
kosti dezertéra (druhý diel 
cyklu opier z vojenského pro
stredia Inter arma), Tadeáš 
Salva - Mša glagolskaja a 
Koncert pre violončelo a or
chester, Ján Zimmer - Sma
ľagd, op. 54 (cyklus piesni pre 
soprán a klavir na poéziu Já
na Smreka). 

e Folklórny festival vo Vý
chodnej vstupuje do sedem
násteho ročnika. V dňoch 10., 
ll. a 12. júla očakáva náv
števníkov podujatia Východná 
1970 bohatý program: výstava 
ľudových výrobkov, Pozvánka 
do Východnej - program bu
de prenášať I čsl. rozhlas, 
Kraj môjho srdca - program 
súborov piesní a tancov, sprie
vod s úborov cez Východnú, 
Veľká tribúna Východnej 1970. 
e Levoča bude 15. a 16. má

ja 1970 deJiskom celosloven
ského festivalu detských a 
mládežnickych speváckych 
zborov. Repertoár povinný i 
výberový sa orientuje na sú
časnú svetovú a slovenskú 
tvorbu. 
e Dňa 19., 20. a 21. júna 

1970 v rámci. II. slovenského 
festivalu detských folklórnych 
súborov vystúpia v Bratislave 
na jlepši~ folklórne skupiny, só
listi budú súťažiť v ľudovom 
speve, tanci a v hre na det~ 
ských ľudových nästrojoch. 

Vojnové roky - s ú v znamen'r intenzívneho poslovenčovania 
opery (slovenské preklady operných libriet). V re
per toári prevládajú diela Verdiho a ľucciniho. Neexpe
rimentuje sa. 

Po vojne 
1945-46 - Šéfom opery Kt•ešim!r Baranovič, j uhoslovanský 

dirigent - a režisérom Branko Gavella. 
1946-52 - Šéfom Milan Zuna. 
1949-50 - Premiéra opery Krútň!lva od Eugena Suchoňa (10. 

XII. 1949). 
Eugen Oneg!n v pohostinskej réžii N. S. Dombrovského 
z Moskvy. 
Knieža Igor - réžia Juraj Fiedler. 
Boris Godunov - réžia N. S. Dombrovskij. 

10, XI. 1954 - Ján Cikker - Juro Jánošík, dirigent Tibor 
Frešo, režisér Miloš Wasserbauer. 

*** 

Balet: 
1920 - v máji prvé 6ätetňé pretišťä'Ve'ňle· DélioesôVä Coppélla 

v choreografii Václava Kalinu. 
1923-24 - Funkciu baletného majsträ preberá v SND Ächille 

Viscusi, pôsobil 8 sezón, v ktorých uvi~doi sedemnásť 
baletných premiér. Bol aj operným režisérom. 

1931-32 - Viedla balet SND Ella Fuchsová-Lehotská. 
1935-37 - Hned' v prvej sezóne uviedla balet Igora Stra

vinského Vták ohnivák s dirigentom Karlom Nedbalom. 
1937-39 - Bohuš Relský. V jeho baletnej škole sa začala 

učiť neskoršia sólistka Trl1da Boudovä. 
1940-45 - Maximilián From;m. Nové obdobie vo vývoji bra

tislavského baletu. Uplatňuje metódy klasickej ruskej 
baletnej školy. 

1945·46 - Friedrich Flisseger. 
1946-48 - Rudolf Macharovský. 
1948-55 - Stanislav Remar. Jeho pôsoôenie v SND je obdo

bím pozoruhodných úspechov baletu SND. Glazunov: Ray
monďa, Sergej Prokofiev: Popoluška, Boris Asafiev: Pla
mene Parlža a Bachčisarajská fontána, Reingold M. Glier: 
červený mak (Tomskij). V čase ked' bol Stanislav Remar 
šéfom baletu SND, pozval troch choreografov na po
hostinskú réžiu: Miroslava Kuru (Rómeo a Júlia), R. A. 
Tomského (Červený mak) a Gyula Harangozóa (Šatôčka) . 

1955-56 - Jozef Zajko. 
1957 - Milan Herényl. 
10. VI. 1960 - Premiéra baletu š. Jurovský: Rytierska ba

lada. 
15. XI. 1964 - Pozoruhodná moderná inscenácia diela I. Stra

vinského - Svätenie jari, choreografia l<arol Tóth a pô
vodné dielo W. Bukového Rozkaz. V týchto inscenáciách 
sa naznačujú nové vývojové možnosti moderného baletné
ho výrazu. V súčasnom obdobi sa pred baletným súbo~ 
rom SND otvori li nové možnosti pohostinských vystúpent 
v zahraničí s pozoruhodným diváckym i odborným ohla
som (Viedeň, Berlfn, Drážďany, Wiesbaden, západné Ne
mecko a Taliansko (turné). 

• Roman HtlBNER - dramatick1í tenor 
br atislavskej opery č. 1 v jej prvom 
dvadsaľročí. 

• Broni ~ l av CHOROVIČ - vynikajúci ly• 
rický te11orista opery SND v dvadsia• 
tych r okoch, neskôr opora pražského 
ND. 

• Zdenek RUTH- Mi\RKOV - dlhoročný 
sólista, vúúorng Tco/ega a do&, [! človek, 
predstuuileľ najmä komi~l.{jch oasových 
úloh. 

a Al'nold FL15GL - basista európskeho 
formátu, vzác11y dramatický umelec, 
nezabudnuteľný Mefisto a Bori:; Godu~ 
nov - "slovenský Sal'japi n". 
:>n!mky.~ z arch!vu P ivadelneho ústavu 



'(Dokončenié z 1. str.)" 
prúdeniami. Samozrejme, j est
vuje rozdiel, no nie je t o r oz
diel v intenzite - kva lit at!vny 
čl horizontálny, lež diachronic 
ký rozdiel v spôsobe, v druhu. 

Obdobie od nástupu Oskara 
Nedbala v sezóne v rokoch 
1923/24 po odchod Karla Ned
bala roku 1938 je už časom fak 
tickej prítomnosti nielen mo
dernej slovenskej hudby, ale i 
opery, jej vlastnou nefalšova
nou hist óriou. Možno bola živá 
trochu boľavo, pretože sa oh la 
sovala skôr v negativnej forme, 
a to v intenzívnom volani po 
nej, nachádzala sa v latentnej 
i>odobe v polemikách začínajú
cej kritiky aj nekr itiky a čoraz 
sa zväčšoval ruch okolo jej zro
du; pociťovala sa nevyhnutnosť 
domácej t vorby a rozhorčene sa 
žiadali s lovenské preklady. 

Istotne nielen vypätý v lastenec 
musi zákonite pociťovať ako bi
zarný paradox. že na javisku 
Slovenského nár odného divadla 
bola slovenčina v menšine. Po 
desaťročiach, keď z vášnivých 
polemík a súbojov zostalo len 
svedectvo časopisov, zdá sa však 
pravdepodobnejšie, že ešte i po
vestný Antonin Drašar bol taký, 
aký bol skôr z neschopnost i po 
chopiť potr eby vývinu sloven
skej kultúry, ako z uvedomelého 
zámeru škodiť. Ak naša k ul 
túrna verejnosť oprávnene -
žiaľ márne - bojovala proti 
anachronickemu a retardačnému 
rozdeleniu činohry na českú a 
slovenskú, situácia v opere bola 
predsa len trochu iná - n ajmä 
pri pôvodných dielach. Aj kon
krétne čiily bol i zatial' len ope
rou v negative. V apr!li 1926 od
znel Kovúč Wieland J. L. Bellu, 
o dva roky nato Detvan Figu
ša-Bystrého, v 1933 a 1936 roku 
Rosinského Mata j a Matúš Tren
čiansky. Celý proces bol h lbší, 

Oskar Nedbal 
Snímka: archív Dú 

než sa javí občas dodnes: aký 
dosah by boli mali povedzme pe 
ňažné konku rzy, keď podstata 
otázky tkvela v niečom Inom -
dokladá to hneď prípad Rosin
ského, produkujúceho des iatky 
skladieb, k torých hodnota bola 
mizivá. 

V čom t eda je vlast n ý prínos 
povedzme takého Karla Nedbala 
pre rozvoj slovenskej opery ? 
Veď všetky jeho úspechy, o kto
rých s takým nadš ením refero
vala zahrani čná tlač, mali a j pre 
nejedného z jeho ctiteľov trpkú 
príchuť vo fakte, že sa prezen
tovali v češtine a že teda na-

ozaj neboli priämočlarytri prt
spevkom do slovenskej spevo
hry. Po slovensky spievaný r e 
pertoár by s a dal ZL'átať na 
prstoch od Massenetovho 
Kaukliara u Matky Božej z ro
ku 1924 po Dobroničovu Vdovu 
Rošlinku z r oku 1938 (vrátane 
Bellovho Kováča Wieland a, kto
rého pôvodné nemecké libreto 
preložil Vladimír Roy ). A na 
vyše n ie vo všetkých pr ípadoch 
š lo o preklady z originálu, ale 
len o poslovenčenle českého 
pr ek ladu. 

Lenže dokonca v 
deneck ých časoch čl v 
najväčšieho nacionálneho 
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má divadlo funkcie, ktoré pre 
sahujú iba pestovanie národné
ho jazyka. Slovenská opernú 
tradicia moh la pochopiteľne 
vzniknú{ len v slovenčine - no 
okrem t oho potrebovala i roz
siahle zázemie umelecké, vyt vo
renie plodne j a tmosfé ry a vý
chovu vnímavého obecenstva. A 
tvorivé koncepcie Nedba lovcov 
napájali Slovensko do prúdu 
progresívneho svetového sme
rovania, ktoré ho z epochy fol
k lor izovania odrazu prenieslo do 
myšli enkového i citového sveta 
moderného človeka. Tým viac, 
že ak sa dnes opera dá.! vo 
svojom vymedzenom riečištl. 
I<arel Nedba l z ne j dokázal vy
tvoriť ak t ívny nástroj, schopný 
formova l~ t vár slovenského hu
dobného života a preniknúť do 
všetkých jeho oblast !. Poveda
né slovami Ivana Ba llu "nehlu č
nou in lenzivnou prácou pret vorí! 
fyziognómiu hudobného života 
h lavného mesta Slovenska." A 
n ielen to. Ak dokázal vytvoriť 
taký čulý pohyb v kultúmom 
povedomí Bratislavy a prezento
va ť sa takým dramaturg ickým 
plá nom. že ten · istý Ivan ·Ba f"! o 
konš tatuje : "Koľkokrát už n:ra
t is lava pretllšla Prahu v uve
dení význtt~mrtttb i«<l SIUlNIYMW 
operného .t.{i~rtní!F~ i)a dJt"tr
tlelne j pôtlle ii~.slt.fi!J",IIve'#,$~/!)"1 
s led uje t ým cieľ, o f,torom na 
sklonku života hovor! vo svojlefr 
pamäliach len t ak mimochodom: 
" . . . aj predvá dzaním vybrailý.eh 
diel českej a svetovej tvorby 
usilovali sme sa podnecovať slo
vensk ých skladateľov a ukazo
vať im cesty k spráVJlemu rie
še niu základných problémov s lo
venskej hudby." 
Opäť sa tu teda vynára o táz

ka vzniku domácej tvorby no 
úrovni. akú predk ladala opermi 
scéna nedbalovskej koncepcie. 
Najmä za Karla Nedbala neza
ostávala an i realizáciou za eu
r ópskym štandardom. Bolo vô
bec mysliteľné, aby hudba na 
s tupni národnobuditeľských ideí, 
doteraz v prísnej izolácii s me
chanickým lipnutím na ľudovej 
p ies ni ve dela v desaťročí pre
klenúť vekový prelom hodný ge
nerácií tvorcov ? Nebolo to mys-

litel'né ä pi:edsa p"ráve v tomto 
obdobi sa to s t alo. Vtedy po pr
vých d ramatických pok usoch v 
Angelike, Maškrtke a Ester od
znievajú prvé Suchoňove vel'ké 
práce - Baladická suita, Nox 
et solitudo, žalm zeme pod
karpat skej. J eho predohra ~ 
hudba k Stoclolovej dráme Kräl' 
Svätopluk a Svätopluk Moyzesov 
ako scénická kan táta. Vznika jú 
Suchoňove Piesne z hôr. k toré 
neskôr využil v Krútňave i v 
Svätop lukovi. N ie ná hodou na 
tejto sk l ad ateľske ,j osobnosti 
možno demonštrovať prechod od 
k vant ity k u k vali te v s lovenskej 
hudbe, od diletan t izmu k pro-

Pieseň o zemi, SukÔvho Azraela 
a Ostrči lovu Krížovú cestu. 

A kdes i v tomto bode je i 
kľúč pre pochopeni\~ odlišnosti 
oboch umeleckých indiv idual !t. 
Nepochybne. oddel'o val ich roz.
diel generácie i rozličné os udy : 
kým I<urel pr išiel do Brat islavy 
v zenite svojich životných síl 
s nes ka lenou sebadôve rou a 
energiou, pre Oskara bola Bra
t islava posledným azylom, keď 
mu zlyhalo všetko, čo mu bolo 
životným zmyslom a u vedomo
va l si nezadržateľný úpadok tvo
rivých s íl až k operetnej prie
mernosti ba podpriemernosti. To 
sú však oko lnosti v pod s tate 

čo VANIE 
KLENBY 

fes ionalite. Stojí za ~mienku, že 
všetky jeho práce vzniknu té v 
tom čase premiérovo uviedol 
Karel Nedbal. 

Systematická pozornosť, ktorú 
Karel Nedba l venoval mladej 
s lovenske j hudbe, ne vyplýva len 
z jeho dir igentských povinnost!, 
a le korešponduje s jeho orien
táciou na okruh Umeleckej be
sedy slovenskej. Angažova li SH 

v nej ambiciózne c..fomúce s ily, 
medzi prvými Iva11 Ballo. Fr ico 
1\:afenda a gar da nastupujúct•j 
generäcie Suchoň, Moyzes, Cik 
ker. Program UBS charakterizo
val výtvarný krilik Vojtech Ti l
kovský : "Vychovávať umen ie, 
aby z lokálneho mohlo vyrásť 
he z toho, že by t ým s t ra ti! o na 
národných zvláštnostiach 
obecenstvo zase k t omu, že by 
svoj skosť s lovenského výtvarné
ho umenia mohlo zažiť a oceniť 
a j v r ámci európsk ych foriem 
a európskym merad lom." Na pô
de UBS odohrávali sa koncerty 
Osveto vého zväzu f Bratislav
skeho koncertného spolku (in
t erpr etom nebo l nik to iný. ako 
v podstate rozšín!n:J orcheste r 
SN D), !<de Karel Nedbul pre d,. 
viídzal . najm lad šiu s lovenskú ge
neráciu. 

Ak Karlovou domé nou bol te n
to &~rtlh a .o% rem neho nevš~<d
rJý záber svetovej moderny od 
ii. Straussa .tt-ž po St t·avinského, 
Bar tóka, Mll11a uda a Hindemitha, 
bol to Oskar Nedba l. k lor ý la
ti.al s náročnosCou koncer tov 
ľealizác fou celého cyk lu Beelho
ve,rl.0~ých Rymťôni! v l. ročníku. 
Oskar' Nedbal bol ce lým svojim 
založerl)m symfonickým d irigen
tom a ma!.ii.cl<;; ho od javi sko
vých dO'Siek odťahova lo pôsobe
n ie M kon.ťertnom pódiu . Keď 
v Bťatls l~:ve vybudova l rozmer
né koncertné z~:t.emfe a v ro
ku 1926 poverili ho a j fu nkciou 
šéfa hudobného vysiela nia, čo
r az väčšmi sa vzďaľoval d ivadlu, 
vracal sa nerád. výn imočn e, na
krátko, na neni'tročné ú lohy. Po 
jeho t t·aglckej smrti prevzal Ka 
rel Nedbal v opPre po ňom už 
len t rosky z repertoáru - ale 
na koncertnom pódiu ľOzpraco
vaný filozof ický progrnm, pozna 
čený predtuchou: Mah lerovu 

vonkajš ie ; h lavným delid lom bo
lo ich bytost né u melecké ustro
j enie - a to podmieni lo a j od
li šnosť oboch období ich pôso
benia v Bratislave. Ak :ie Oskar 
predovšetkým dirigent. ne pru
stáva ním byť an i v d ivadle
oper u chápe predovšetk)'m ako 
hudbu, d o s lužieb ktorej vk la 
dá svoje d irigen tské u menie, no 
ktore j scén ické zložky prcnc
chiiva s vojim spo lupracovníkom. 
Jeho obdobie p rinieslo zrod kva 
litného baletného súbor u, udo 
mácni lo na našom javisku po
pr i smeta novskom cykle v pod·· 
state v~etko dôležllé, čo vytvo 
ri la česká opera i reprezentač
né diela k lasického svutového 
r eper toá ru. Pre dejiny sloven 
ske j o pery j e výZIIHmné jeho 
svedomité naštudovanie He llov
ho Kov{tča Wielanda a obe tavú 
spolupráca na zrode inscenácie 
Figušovho Det va na. Oskar Ned
bal nepociťuje však potre bu t•oz 
širova ť základný repertoár o 
scén ické výboje, skôr ho cizelu
je do hudobnej dokona losti. 
Za tiaľ Kare l Ne dbal je pre 

do všetkým diva de lník. Nie mys
lite l'sk~ ty p, a j teoreticky s i 
formulujúc! svoj umelecký pro
gram, ale človek s vyhraneným 
citom p rakt ické ho divadelníka a 
so zmyslom pre remese lnú 
s tr~nku s cénického umenia. 
(Svedčí o t om i jeho vzťah k 
praktikovi Drašarovi, ktorôho 
nejede n d isku tabil ný počin do
káza l eš te i s odst upom rokov 
pochopiť a ospravedln iť konkr ét 
nymi potrebami divadla. Z neho 
vyplýva i jeho prázdninové pu
tovanie po zahra ni čných scé
nach. kde hľadal a objavoval 
operné novinky. k toré by mohol 
uvj esť v Bratislave v n iek to 
rých pr! pa doch ni e len pt·ed Pra 
hou. ale v pods tate ako prvý po 
kra jine zrodu .) A pretože vo 
svojej praxi šéfa ope ry p r is lu
poval k spevohr e ako k sy n te 
tickému žánru. v k torom sa 
prelína viacero ume leckých zlo 
žiek, u vedomoval si, že p r!lev 
nove j kr vi, k tor ým by o mladil 
tento "Ges amtku nsiwerk". ne 
stačí zabezpečovať len v novom 
r epertoári, ale že ho treba hl'a 
d.ať vo všetkých faktoroch, k to-

tis favy, predovšetkým v Banskej Bystri
ci a v Košiciach (jed iný režisér súboru 
D. Bargárovfi ), kde by sa ich občasná 
s polupr áca so s ú borom ziš la ako soľ. 

*** 

ré vyfväŕäJli konečný sc"t!inickf 
tvar. Tak sa od samého začiat· 
k u usiloval obklopovať ľucľmi, 
ktorí mohli priniesť n i ečo nové 
ho. 

Kým Oskar Nedbal pracoval za 
provizórnych podmie nok nielen 
pokinl' iš lo o výpravu, ale i za 
rézie pravide lnu;jše.i nanajvýš v 
prípade choreograJa Viscusi ho 
a lebo spevákov Pcršla. J(nittla 
i:i Mm·kova, Karel Ned bal s f pri 
svojom p ríchod<' už v roku 1928 
!.lat ako podmlrnku, aby p r ijali 
zároveň za režiséra jeho olo
mouckého spo lupracovníka (do 
Bratislavy sa v lastne vraca l ) 
B. Víllma a korepctítor a Iš u 
Krcjčího. Ako Nedbal súm tvrd í, 
Vilim v to mto bratislavskom ob
dotli Nedbala sklamal, vo svojom 
strnutom k llšé už netvoril nové 
hodnoty; zaisťoval však určitý 
štand ard. Skutočnosť, že sa Lým 
Ned bal neuspokojoval , potvrdzo 
valo ús ilie nadviaza l: spoluprácu 
s čino her ným režisérom Vi k lo
rom Šulcom a jemu štýlovo pr í
buzným výtvar níkom Fran liškom 
Tr ostrom. 

Hoci si z výsledkov spolupni
ce s touto dvojicou najvyššie 
cen il inscenáciu šostakovičovej 
Ruskej Lad y Macbeth, ktorá ma
la za značného med zinárodnéh o 
ohlasu európsku premiéru na je 
seň 1935, vari najcharakteris 
t ickejším pr íkladom jeho h l'a 
dačstva je naš tudovanie Fidelia 
roku 1936. Túto operu uviedol 
už na začiatku svojho br atislav 
ského úč i nkovan ia roku 1930 vo 
Vi límovej réžii, no vrátil sa k 
nej v spolupráci so Šufcom a 
Trostrom, po lemizujúc sám s o 
sebou. Netradičný Fidelio, kto 
rý vyvo lal okrem nadš.eného sú
h las u i búrku odmietania, dôs
tojne koru nuje 1·epertoár, k fe
núci sa od Glucka po šostakovi
ča ( vlastne od Montever diho ; 
roku 1938 nestačil doštudovať 
jeho Poppeinu korunováciu) a 
chodi v opere po vrcholoch i po 
neznámych k ra jinách. Začína 
Straussovou Elekt rou, akoby pt·
vou vetou vys lovoval svoj ná 
ročný program. (Naštudovanie s i 
s Vi límo m doviezol z Olo mouca, 
rovnako ako mnohé iné t ituly, 
na ktorých s t avia, no nezostá 
va.) Po Elektre nasleduje ďa l 
š ích päť Strau ssových opier, hrá 
sa piiť Mozartových tit ulov, 
Verd i a j so Simonom Bocaneg
r om a Fa lstaffom, . Puccini llJ s 
Dievčaťom zo Zlatého západu, 
l. r uske j opery prvý "raz' na i;es
koslovenskej scéne .Zla tý )<oh ú
t ik 1\imskéllo - T<orsakova: · · Mu
sorgského Soročinský .ia rmok. 
Boris Godunov, pd prvý raz v 
republikE' Prokofievova Láska 1< 
t rom poma ra nčom a spomil'lflll á 
šostakovičova 11uská Lady Mac
beth - alebo z iného kUt:iózne j 
šieho konca Zemlinského Krie 
dový kruh, Bfochov Sámum, če
repninov Hlad, Roccov Dlbuk . .. 
Je to dod nes nevídané rozpä tie 
ni e le n na naiš c~.i s céne. 

Slovenské národné d ivad lo 
" hlboko a poV7.butlzuj úco za
s iahlo do vývinu s lovenskej 
hud by. J eho pôsobnosť je .muo
ho~tranne dôle~itá ," to sú slová 
jedného z dobových kritikov a 
ťažko na záver ná jsť vhodnej 
š ic : "Nielenže in[ormovalo o hu 
dobnej produl<cii iných národov, 
l.e ukazovalo výšku, k torú moz
no v ume ní dos iahnuť a priná 
šalo na Slovensko možnosť po
rovnávania, a le odrazu pozdvih
lo s lovenské prostred ie k sve
tovost i a iniciatívne zapôsobilo 
medzi sk ladateľmi." 

Aj napr iek odmlčaniu sa neúprosného 
kritika Ladislava čavojského problém s lo
venskej operne j réžie naďalej exis t uje, 
a to i v rovine kvantity i kvality. Ces
koslovenská operná réžia má síce vo sve
te dobrý zvuk, alar mu júce je však to, že 
jej slovenská zložka pohybuje sa kdes i 
v zadnom voji celošt átneho kontextu. 
V troch operných divadlách m áme iba 
štyroch režis érov, ktor ! svojou prácou 
osvedčil! profesionalitu svojho odboru 
a predpoklady. Po predčasnom odchode 
Kornela Há jka zostal iba Kriška, Fischer, 
Gyermek, Bargárová. Ich výsledky nezod
povedajú možnostiam a t alent u, ktorý v 
minulos ti už preukázali. Kr iška s i udr
žuje vysoký š t andard, al~ na~ jeho veľ~ú 
inscenáciu v SND st ále este cakáme, pn
znajme, že tituly, ktoré r ežíroval, nepri
nášali príliš veľa priležitost í. Zarážajúce j-

šla je prax Fischera a Gyermeka. V prie
behu jednej sezóny sú schopn! prekvapiť 
vydarenou inscenáciou a vzápäti nato 
jednoznačnou prehrou. Prlčiny tejto kva
litatívne j nevyváženosti a vce lk u slab
šieho priemeru javiskových našt udovaní 
sú zložit é - ospraved lniteľné i neospra
vedlniteľné. Myslím, že jednou z n ich 
je akýsi pocit sebauspokojen ia, ktorému 
t'ežisér i podľahli. A t en pramení v ne
dostatočnej konfrontácii v š irš ích relá
ciách, priamo povedané, v nedostatku 
umeleckej konkurencie, k torá je jedným 
z popudov k zvyšovaniu k vality. Tomuto 
uspokojujúcemu pocit u pod lieh a pomaly 
i obecenstvo a navyše dokonca aj k r iti 
ka. Východisko zo stagnácie a možr10sť 
k plnému využitiu tvorivého potenciálu 
našich režisérov vidím v obnove ni pohos
t inských inscenácií kvalitných českých 
režisérov (Vežník, Wasserbauer, Snítil, 
Hylas, nehovoriac o pražských) na scé
ne Slovenského národného divadla. V sú 
časnosti (rekonštrukcia operne j bu
dovy a maximálne štyri premiéry za se
zónu) je to návrh s koro ne reálny . Mož
nosti k tomu sa však naskytnú v repa 
rovanej budove, kde sa zre jme zvýš i l 
počet premiér. Pohos tinskými inscenácia
mi by domáci team o chlieb určite ne 
prišiel, zvýš ila by s a jedin'e latka krité
rif. A bratislavsk! režiséri' by sl asp01i 
našli viac času na hosťovanie mimo Bra-

V bratis lavskom preds taven í Rig o l e t
t a ( 26. 2.) za ujal ma popri stabilne kva
li tnom výkone J . Smyčkovej ( Gilda ) Fero 
Llvora v úlohe vojvodu z Mantovy. Od 
premiéry postupne p repracúva svoj vý
kon nielen výrazove, ale aj smer om k 
zvládnutiu technických problémov a eko 
nomického rozložen ia s i síl. V tom to precl 
s t avení mu vyš lo i do teraz ch ú l"ostivé 
mies to jeho spevácl<ej kreácie - duet 
s Gifdou z U. dejstva. Ešte stále m a cel
kom nepresvedčil Rigoletto b rnenského 
René Tučka. J e v ňom stále málo kan t i
lény, ta lianskeho f rázovania, hlasovej 
miikkos ti i teplos ti. Je to zaujímavé: 
Oniličenko má tlosť veľké spevácke prob
lémy s Germontom v Traviate, zato v Ri
golettovi je jeho výkon hád am najprí
jemnej ším prek vapením z málo vydarenej 
inscenácie. Naopak, Tučel< sa v t ejto ú lo
he celkom neudomácn íl, hoci na tlruhej 
strane je naozaj vynikajúcim Lunom z 
Tt·ubadúra! Pritom vo všetkých troch prí
pacloch !cle o party z p r ibližne rovnakého 
špecifikované ho hlas ového odboru. 

Preds tavenie Kr ú tňavy (28. 2.), kto-

rým SND otváralo slávnostný dvo j týždeň 
päťdt~siatročného jubilea ukázalo, ako sa 
vie ensemble sústre tlif v p r íhodných 
okamihoch k optimá lnemu výkonu . Po
s ta rali s a o to pretlovš tlt kým š te lina 
O. Malachovského a Ondrej dr. G, Pappa. 
U Malachovského sa k zovnútornenému, 
decentnému výrazu pr id ružu jú adekvátne 
hlasové prostt•iedky. Var i iba na d voch 
miestach dá naplno zaznieť svojmu ob
jemném u basu. Záblesk lyrickej kan c.ilé
ny, mezzavoce, pianissimo, [a\ze t, parfan 
do - s koro až próza, miesto predpísa
ného tónu neraz iba sotva počuteľný 
vzdych, poloha vnútor ného monológu -
z t ýchto prvkov budu je Malachovsk ý 
svojho štellnu a gradu je ho clo ly t•ickej, 
hlboko dojímajúeej osobnej tragédie v zá 
vere. Dr. G. Papp charakterom svoj ho 
super dram atického t enor u, od začiatku 
príbehu ch lap tvrdý ako žula, sa r ozospie
val v Ondrejovom m onológu v 5. obraze 
k fantastickému výkonu, v kt orom d omi
novala h lasová prieraznosť a nosnosť, š ír 
ka a kovový lesk tónu, v nižších polo
hách až barytónového zafarbenia a úžas 
ná výrazová expresivita. Dramat ický kon
cert! Myslím, že obaja speváci prispeli 
k t omu, že sme s i opäť raz naplno uve
domili obrovské k vality Suchoňovej ope
ry a že nej edného diváka vo vrcholný'ch 
scénach mrazilo, alebo mu t islo slzy d o 
očí. Jaro slav BLAHO 

\ 



SND a slovenská operná tvorba 

Tvorivá 
dielňa 

Je isteže paradoxné, že ;jeden z mojich 
naj známejších väčšieh článkov ukázal 
oper<' SND nie pr iam potešiteľné zrkadlo 
a urobil zo mňa v očia ch mnohých ne
pri ateľa č . l bra t islavskej opery - prav
da, len dovtedy, kým na jej adresu ne 
odzneli ešte ostrejšie súdy. Lenže všetky 
k ritické výhraJy chceli primárne vybur
covať umelcov i verejnosť z letargie a 
ľahostajnost i - a odstrániť postupný 
úpadok, resp s tagnáciu tohto súboru, kto
rá sa datuje pribli žne od polovice päť
desiatych rokov (i keď čiastkové úspechy 
sú nepopierateľné) . Zatiaľ sa nepodarilo 
viar to prvé - nepochybujem však, že 
v opere SND je dosť energie a cieľave
domého úsilia zaujať v s lovenskej hu
dobne,; kultúre miesto, ktoré jej pr inále
ž!. fi. preto aj tieto riadky nechcú by ť 
obrá tene len do minulos ti. 

V prvých desaťročiach existencie bola 
slovenská opera na javisku SND dosť 
zrí t>dkavým hosĽom. Prlčiny sú všeobecne 
známe: jednoducho s lovenských opier ne
holo A a j prvf· hudobnodramat ické d ie lo 
7 pet·a slove nského skladateľa muselo 
byť pre ložené z nemčiny <J slovenská bola 
mt ňom vlastnP len au t-orova národnosť · 
- myslím na Bellovho Kováča Wielanda. 
Po tom priš lo niekoľko úprimných, ale di
letantských (Figuš-Bystt•ý: Detvan), ba 
až anachronických pokusov (Rosinského 
opery). Súdiac podľ<J očitých svedlwv 
tých čias, všetkým sa dostalo dojemnej 
pozornosti nielen od vedenia opery , ale 
i od všetkých zainteresovaných - i keď 
nebolo v moci súboru preklenúĽ niekto
r é problémy technického rázu, zapr!čine
né nedostatkom financi! (malý počet s lá
čikových nástrojov v Kováčovi Wielan
dovi), alebo nedostatočnou erudíciou au
tora (problematickä inštrumentácia Det
vana, k torú Oskar Nedbal síce vylep
šoval - ale miestami dosĽ kuriózne : fu
jm·u imitoval fagot!) . Al. opery Ladisla-

Spevácko tradícia 

va Holoubka boli svojou kompozičnou 
stt•ánkou na výške umelecl<ých nílrokov 
kladených na hudobnodramatický žáner 
premiéru prvej z n ich, Stelly. d ir igoval 
vtedajší šéf oper y .Josef Vincourek. Túž
bu inscenoval Ei' ran tišek Dibarbora ( r e
žisér) a Karol L. Zachar (vý tvarník )! No 
najpozoruhodnejš ia z nich je nesporne 
Svitanie, ktoré svojou Jnvenčnou sviežos
ťou, ľudovým koloritom a b<Jlaclickou al 
mosférou svojich na j lepších miesl an t i
cipuje základný kameň slovenskej o per
ne j tvorby - Suchoňovu Krí1tiíavu. 

Predvedením Krútňavy - zdf! sa -do
siahla oper a SND z(n·oveň vrchol v do
s iahnu ti ideálne j jednoty všetkJich zlo 
žiek; aspoň autor i kritiky zhodne tvr dia, 
že hudobné naštudovanie Ladislava Ho
loubka,. režijné ve denie Karla J erneka 
a. h., výprava Václava Vicha a choreogra
[ia Eleny Holéczyove j boli vynikajúce. 
Nemožno tiež zabudnúť na výkony só
lis tov, zboru a baletu - me novite spo
luautora libreta štefana Hozu (Ondre j ), 
Margity česányiovej (Katrena ) a Fran
tiška Zvaríka (Štelina), ktor í dali svojim 
kr eáciám záväzný tvar. 

Túto jednotu všetkých zlol iek sa od 
vtedy podarilo dosiahnuť len v posled
ných rokoch - nepochybujem síce, že 
nechýbala dobrá vôľa zainteresovaných, 
nie vždy 'však ruka v ruke s nimi krá
čala i potrebná nápaditosť a pracovitosť. 
V Cikkerovom Jurovi Jánošíkovi nebola 
úroveň orchestrálnej hry zod poved a júca 
inscenačným z ložkám a pred vedenie jeho 
Bega Bajazida v SND bolo vôbec probi<·J
matické ( stačí porovnať s nimi nahrávku 
Jura Jánošika hamb\lľským rozhlasovým 
orchestrom, resp. košickú premiéru Be
ga Bajazida). Z naštudovaní Cikkerových 
opiet·· bolo rozhodne najlepšie ďruhé uve
()eni.e Ju ra · Jiínošíka, najmä vďaka réžii 
Kornela Há jka z Košíc. K inscenácii Cik
kerovej tretej opery v jubilP.jnej sezó,ne 
1959/GO nemohlo dôjsť zo známych dô
vodov; (a oneskorená premiéra sa in
scenačne neveľmi vydar il a ). menej j e 
však pochopiteľné, prečo si opera SND 
nechala ujsť svetovú pre miéru doteraz 
nesporne vrcholného opusu s love nskej 
hudobnodt·amatickej tvorby - Vzkriese
nia. A n ielen to - napriek pozoruhodnej 
Hájkovej inscenačnej koncepcii a 1-Io
loubkovej mravenčej práci s orchest rom 
i spevákmi (nemohol však sám udržať 
úroveň orchestrálneho te lesa) - pražské 
i košické naštudovania boli nespornfl vy
darene,išie. Kto vie, l<edy uv id!me Cik
kerovu Hru o láske a smrti - isteže nie 

a prftomnosť 
Dejiny sólistickej zložky t voria v polstoročí našej prvej opemej scény V!J

znamnú kapitolu. Na scéne opery SND naozaj nikdy neliola mídza o pelc·,1.é, kva 
li t né hlasy. Až do rolcu 1938 bol to vlastne česTcý súllor,. z ktorého mladi speváci 
po nadobudnut í väčšej praxe odchádzali na vtedajšie prominentné scény clo 
Prahy a Brna. V prvej polovici tridsiatych /'okov prichádza do ~·úboru výraznej 
ší prílev slovenskej k r vi, resp. prví' absolvent i speváckej triedy prof. Josefa 
Egema z br atislavskej Hudobnej a dramatickej aTcadémie. česányiová, I<šírova, 
Napravilová, Prošingerovä, Gabčová, Frešová, Hoza boli prvými / a:; tovičkami. 
Nemožno, pravda, zabudmíť na dva pionier.~ke zjavy slor;enskej opery, ktoré 
prišli do divadla už skôr, na Hele nu Bartošovú a dr. Janka Blahu. 

Historická snímka z inscenácie Bellovlw Kováčct Wielanda. Snímka: arch ív DO 

skôr, než sa skončí rekonšt rukcia budo
vy opery SND . .. 

Ešte menej je pochopite ľné , ako moh la 
opera SND uvi esť prekomponovanú ope
retu Tibora Andraš ovana Figliar Geľo -
stačilo vari, že ju autor pokladal za ko
mickú operu? ! ? Zato nemožno nič zá
sadného vyčítať predvedeniam posledných 
Holoubkových opier - Rodiny a Profeso
l'a Mamlocka. Naopak, za posledné roky 
si SND zasluhuje úpťimný obdiv za svoj 
vzťah k uvádzaniu nových slovenských 
diel. Nemám tu na mysli Suchoňovho 
Svätopluka, ktorý na bratislavskom j<Jvis
ku nevyznel práve najšťastnejšie (i kfld' 
jeho pos ledná inscenácia je citeľne vyda
rene j šia než tá, ktorá patrila jeho sveto
vej premiére!), a le naštudovan ia Pe tr a 
a Lucie Miroslava Bázlika, Udatného krá
ľa Alexandra Moyzesa, Bielej nemoci Ti
bora Andrašovana a Cisárových nových 
šiat Juraja Beneša. Ak v Bázlikovej ope r
nej prvotine bo lo t reba - pre dosiah
nutie lepšej zrozumiteľnosti spievaného 
slova - siahnuť k inštrumentačným re
tušiam, tak v osta tných prípadoch sa po
darilo dosiahnuť nevšednej rovnováhy 
všetkých stvárňujúcich komponentov. Po
zoruhod ná bola t ak hudobná ako a j in 
scenačná stránka týchto pr eds tavení. 
Zvláštnu zmienku si zasluhujú Tibor Fre 
šo za hudobné naštudovan ie Moyzesovho 
s tvúrnenia svätoplukovske j le gendy a 
Viktor Málek za perfektnú prípravu or
chestra v Andrašovanovej a Benešovej 
opere. Nemožno tiež nespomenúť insce
načný team Kriška - Vychodil - Bezá
ková za skvelé zhmotnenie impresívna
symbolickej atmos féry rollandovského ná
metu, ako aj za s kvelý kontrast s lovan
ského a yem1ánskcho sveta v Udatnom 
král'ovi ; tiež Miroslav Fischer s Pavlom 
M. Gáborom i Július Gyermek s Otom 

pozornosť na 
tevnost s lovenských 

tatujem citeľný rozd iel 
opier Suchoňových a p r 

Cikkerových a všetkých 
tam, kde s tá) v popredí 

(l keď nebol výluč -

problém návštevnosti slovenských opier 
- zvlášť v SND - je veľmi zložitý. Do· 
zaista hrá v ňom úlohu nedostatočná hu
dobná pripravenosť obecenstva, ex tr émy 
v d ramaturgickom smerovaní opery SND 
v poslednom desaťročí, zlá propagačná 
práca atď. - no najmä kolísavá úroveň 
repríz. Je napríjemnou - no nepopie
rateľnou skutočnosťou - že opera SND 
kles la až na t ret ie miesto medzi hudob
ným i inštitúciami h lavného mesta Slo· 
venska čo do spoločenského ohlasu: mu· 
sela ustúpiť nielen Slovenskej ťilharmó 
ltii, ale a j spevohernému súboru Novej 
scény. Získať st ratenú prest1ž nebude ľah
ké - ale je to mo:lné; premyslená dra
maturgia a jej úspešná realizácia sú pri
má me predpoklady. Atraklívnosť zreno
vovanej budovy môže k lomu prispieť -
sama osebe však problém s táleho divá 
ka-poslucháča nevyrieši. Stá lo by za úva
hu tiež realizovať návrh, o k torom sa 
už v kuloát'och hudobnikov hovori : odde
liť operu SND od činohry a spojiť pod 
jedným umeleckým vedením te lesá Slo
ve nskej filharmónie s opernými - určite 
by to prospelo nielen rozmachu hudob
ného života, ale i spoločenskej váhe bra
tislavske j opery! (Tým skôt·, že v opere 
SND je už roky latentná šéfovská k ríza, 
kým SF má prvotriedneho - i ·operného 
- d ir igenta: Ladislava Slováka.) 

Aj keď sa najmä v prvom dvadsaťročí SlovensTcého národného divadla vystrie
dalo na scéne množstvo speváko iJ, bohatá tradícia sólistoo lmltislaoskej opery 
sa oiaže k' menám špičlcovýcl! speváckych z j aooo, k sopranistkám Kram perovej, 
Sehnalovej, Pít'l<avej , Žaludovej, Šimáňovej, Bartošovej, Formanovej, česányiovej, 
Hubovej, mezzosopr ani stkám Krásovej, Peršlovej, Rezníčlmvej, Gabajovej, basis
tom Munc!ingt·ovi, Ruth- Markovovi, Soukupovi, F!Oglovi, Zvaríkovi, IJarytónis
t om Otavovi, Fišerovl, Zavrelo vi, Schi.itzovi, Hvastijovi a Hanákovi, tenor istom 
šimekovi, Berlíkovi, l{ni ttiovi, Hi.ibnerovi, Chorovičovi, Blahovi, Pet rákovi, Pap
povi a radu ďalších. Viem, že budem opakovat svoje permanenté konštat ovania, 
ale práve v mene· veľkej tradície treba zdôrazniť, že mimoriadne kvalitný sólis
tický ensemble mala bratislavská opera približne v r okoch 1957-67, ktor ý o dosť 
llet/cej repertoárovej oblasti predstavoval najschopnej šie teleso 11 republilce. 
Vyc·ltádzajLic z bohat stva sTcúsf!_ností tvorili v plnej sviežosti príslušníci starších 
generácií (Bartošová, Blaho, Cesányiová, Hubová), do vrcholu umeleclcých síl 
dospela po vojnová sótisticTcá garda (Martvoňová, Hulmanová, Hanáková, Hazu
chová , dr. Papp, Martvoň, Hanák), talentované a krásne materiály začalo pro-· 
dttl.:ovať umelecké školst vo (Kuchar ský, Oniščenko, Baricová, Malachovský, 
A. Svobodová, Peňašková, Hr ubant, Czlhalová, Llvora), do súbom prišli u ž zrelí 
sú/isti z iných divadiel (Zelenay, Poláková, Sedlárová, Jakubek, Zahradníček, 
Kittnárová, Smyčková). V prvom rade pekné, farebné ·a neraz aj vefké materiá
l y Darilo sa predovšetkým predstaveniam románskej r omantickej tvor by, ale 
IJ{!kony IJysokej úrovne prinášali v sólistickej zložke aj predstavenia opier iných 
.~kôl , či dejinných obdoťJí. Obsadenie Dalibora. Blúdiaceho Holanďana, Dona Car 
losa, Othellu., Barbiera zo Sevilly z roku 1960, Trubadúra, Ma!Jkarného plesu, 
Pllwuej dámy, či Turandot ~me si mohl i doooliť vyuiezť i na hociTctorú veľkú 
európsku scénu. 

1920 .tl.Ý~n'M-slušným folklórnym, resp. his
torfef(dtl"'flklórnym lwloritom, bolo viac 
záu jmu zo s trany obecenstva (najmä v 

Ale nech sa už budúcnosť opery hlav
ného mesta Slovenska bude rozvíjať pod 
egidou Slovenského národného divaJla, či 
vo zväzku so Slovenskou filharmóniou, je 
isté, že slovenská o perná tvorba by mala 
mať v jej budúcnosti miesto viac než 
čestné. Treba vyrovna ť ešte nesp latené 
dlhy: postarať sa o dokonalé predvede 
nie posledných troch Cikkerových opier. 
No nielen t o: je nutné zabezpeči ť , aby 
br ány opery SND boli vždy ot vorené hod
notným dielam bez ohľadu na to, čí po
chádzajú od renomovaných alebo ešte 
len začínajúci ch umelcov. Veď dôvera Mi
rovi Bázlikovi a Jurajovi Benešovi sa ren
tovala na jmä v t om, že ukázala .ich dis
pozície pre hudobné divadlo. Dnes však 
pracuje na operách už t•ad ďalších auto
rov. Zdá sa, že Bratislava sa stáva ver
kou tvor ivou opernou dielňou. To je naj
väčšia šanca bratislavskej opery pre bu
dúcnosť: pomncou uviiženého, kr it ického, 
no citlivé ho výhel'll predstavovať nielen 
domácemu, ale aj zahraničnému publiku 
súčasnú s lovenskú opemú tvorbu. Nie 
som . proti uvádzaniu 'Starš.ích diel - na~ 
opak: dom nievam sa, že len naštudova
nie kva litných d ie l všP.Ll<ých epoch môže 
prinavrátiť opere SN[) býval ú slávu. Na j
mä však prvotriedno inlerpl'etácia naj 
lepš ích diel moderm•j s loven!'kP.j tvorby! 

V mene tradície a špeciálne speváckej tt·adície spomínaného posledného ob ·· 
d<>'1ia treba práve o dňoch päťdesiateho jubilea opery SND podotknú(, že sólís -· 
tteký ensemble zaznamenáva o posledných sezónach ústup zo svojich lichoti• 
výr;h pozícii. Zúžila sa špíčlca, niektoré hlasové odbory nie sú dostatočne vyho• 
11ujúco obsadené. čosi spôsobil generačný problém, čosi časté odchody do 
zah raničnf>l!o angažmán. Registr ujeme stagnáciu, naj mil. u tých, ktorí sa ešte 
pred pár rokmi zdali ~ľubnou perspektívou. Umelecké školy nemíkaj ú äivadlu 
tak é mnozst oo t alentov aTco na sklonku r okov päťdesiatych. Veľa výčitielc treba 
ndre.~ovu.t' 1.:edeniu opery - obsadzovanie prot i naturelu, ne(lostatoTc vhodných 
príležit ostí zo strany dramaturgie, preťažovanie jedných a obchádzanie in(Jch, 
p mec:llanýc:h na vegetovanie, málo prejavov výchovnej, pedagogickej práce zo 
strany dirigentov, r ežisérov, k.orepetítorov, u niektorých sólist o11 aj trochu 
ľrthMtajností, pohodlnosti a nedostatok ambícií, k ým ambíciám iných sa zasa 
nedáva možnosť prejaviť. Nerozumný zákon o dôchodkovom zabezpečení .,ume- · 
lecky" prestárnutých umelcov, nepísané pravidlo, že ak sa raz niekto k súboru 
dostane. automaticky v ňom zostáva natr valo. bez ohľadu na pracooné výsled
l>y Zaráža. že opera SND neprejavuje dostatoi3ný záujem o k uu.lit né sily z iných 
slommských divadiel, ktor é b!J 11 Bratislave tWšli plné uplat nenie (Abrahámov<í . 
Suryová, Neshyba, Grúberová, Abe!), že lihwvosť divadla a hlavne llepochopenie 
,.s tre.~nýeh" orgáno r; pred pár rokmi spósobili, že zišlo z bratislrwskélto angaž
mán medzinárodnej opernej star I·Iany Janku. 

Dosť dôvodov na zamyslenie, veľa námetov na zlepšenie. Prvým predpokladom 
k nadviazan iu na s lávnu tradíciu sólistov je že si opera SND spraví poriadky 
vo vnútri svojho organizmu, pričom, pravda, po tr·ebuje maximálne pochope nie 
spoločensko-politických inš titúcií. Potom možno opäť budeme môcť hrdo hovo
riť .o ."zlatej ére sólistov". JAROSLAV BLAHO 

rokoch päťdesiatych), než pr i d ielach 
zhudobňujúcich literárne námety iných 
národov, hoci slovenskosť týchto trans
formácií v hudbe je nepopierateľná. Ne 
chcem však simplikačne generalizovať: Igor Vajda 

Ladislav Cavojský Slovenská 
operná réžia 

Dlho som s i p redstavoval, že sloven
ské hudobné divad lo sa vyvíja lo spolu, 
alebo len krôčik za proľesionálnym čino 
herným umením. Dnes sa už rozlišuje 
medzi založením SND r. 1920 a medzi za
čiatkom pravidelnej práce slovenského či
noherného s úboru v tomto divadle r. 1932. 

Ale kedy začala pravidelne pracovať 
s lovenská opera? 

Za p rve j republiky boli s lovenské pred
stavenia v SND ojedinelými výnimkami. 
Nielenže sa nehralo po s lovensky, ale 
ani nebolo dosť slovenských ume lcov. 
Tvorili nepatrnú menšinu medzi sólista
mi a umelecké vedenie, ale a j zbor a or
chesler, tvorili p revažne česi. Do Bra
lis lavy totiž pr iš la r . 1920 už sformovaná 
česká operná spoločnosť, k torá v h lavnom 
meste Slovenska dosta la iba slovenskú 
., firemnú tabuľu", ale počas celej prvej 
republiky bola a zostala českou operou 
nieiP.n pod ľa reči , ale predovšetkým po
dľa ducha, dramaturgickej orientácie, in
terpretačného š tý lu. Na začiatku Sloven
ského štá tu sa súbor s íce násilne a r a
dikálllf' poslovenčil, ale jeho zloženie sa 
okrem niektorých vedúcich kädrov a só
listov nezmenilo . 

Môžeme teda pok l adať za dátu m vzni
ku slovenskej opery nástup speváka šte-

fana Hozu za dramaturga opery SND? 
Všetky predstavenia sa od tých čias sice 
spievali po slovensky, ale súboru chýbal 
naďalej s lovenský duch. Začalo v ňom 
pracovať niekoľko významných sólistov 
Slovákov, ale šéfom bol Josef Vincourek, 
d irigentmi Jm·aj Viliam Schoffer, La
dislav Holoubek, r ežisérmi Bohuš Vilim 
a Drahoš Želenský. Tibor Frešo začínal 
iba ako dir igen t scénických hudieb k či
nohrám a operie t. Predovšetkým však 
chýbal domáci repertoár. A bez neho síce 
existovalo teleso spievajúce po sloven
~ky, a le s lovenská opera t o ešte nebola. 

Vznik s lovenského operného divadla 
sotva budeme môcť spájať s presným dá
tumom, s niektorým dňom, hoci dňom 
premiéry slovenského diela. čas vzniku 
slovenského operného divadla možno klásť 
až medzi premiéru Suchoňovej Krútňavy 
(1949) a premiéry die l Cikkerových. Až 
tito · skladatelia a die la p~li základy 
pre slovenskú operu. Dovtedy možno ho
voriť len Q dejinách opery na Slovensku 
- spievanej či už po taliansky, nemec
ky, maďarsky, česky ba i po s lovensky -
nie však o dejinách slovenského oper né 
ho d ivadla a s lovenskej opery. 

Aj začiatky slovenske j opernej réžie 
:( Pokra~ovanie na 7. str. ) 



2x SF 
'Dvojica podujati na čele s 

rakúskym dirigentom Hansom 
Swarovským (12. a 13. feb
ruára) patrí k najúspešnejším 
výkonom Slovenske:! filharmó
nie v tejto sezóne. Zaslúžili 
sa ·O to rovnakou mierou vy
nikajúci dirigent, pohotový or
chester i znamenitá só listka 
Alicia de Larrocha (Španiel 
sko). 

V rámci Roku Ludwiga van 
Beethovena ako , ďalšia jeho 
skladba odznela (opäť vo vy
nikajúcom podaní) IV. symfó
nia B 1lur op. 60. Swarovského 
dlhoročné kapelnícke s kúse
nosti, jeho pohotovosť. vynika
júca . pamäť ((lŽ na Mozartov 
koncert dirigoval bez partitú
ry) nie sú bratislavskému 
obece1istvu, zásluhou viacná
sobných hosťovaní v minulosti. 
neznáme. Swarovského Bee
thoven zaujal popri dôkladnom 
vypracovaní partitúry predo
všetkým jedinečným napätím 
stavby, vnútorným, neochabu
júcim muzikantským pulzom, 
ktorý neobišiel ani na jmenší 
dynamický detail. Zásluhou 
umeleckej rozvahy dokázal 
Swarovsky veľmi úspešne zla
d iť svo;j výbušný naturel a 
podriadiť ho štýlovým požia
davkám interpretovanej sym
fónie. Ukáznenú umeleckú fan
táziu využíval adekvátne tak 
v lyrických ako v dramatic
k~ích úsekoch. Výdatne mu na
pomáhal pri tom rokmi praxe 
nadobudnutý jedinečný zmysel 
pre mieru. Swarovsky na pó
diu prežíva každý takt, každú 
[rázu, nikdy vš ak neupadá do 
prílišného presubje~tizovania a 
drží sa objektivnosti podania. 

Mieru svojho temperamentu 
prejavil najmä v symfonicke j 
búsni R.icharda Straussa Till 
Eulenspiegel. Nedirigoval ho v 
Bralislave po prvý raz. S od
stupom viac ako jedného de 
suťroč ia zmenil sa však ;jeho 
pohľad na toto dielo a okrem 
toho mal už pred sebou vy
zretejší, ostrieľanejší orches
ter. Tentoraz Strauss stratil 
črty robustnosti. hutnosti; 
Swarovského podanie nado
budlo švih, pes trejšie a dife 
rencovanejšie· farby, precíz
nejšie vypracovanie jednot li
vých hlasov. 
. NemPIIej priaznivý dojem za
Ji~ cl'!al dir igen t pri sprievode 
Mozartovho Koncet·tu pre kla
vn· a orchester F dur (Kochel 
459). Zároveň demonštroval, že 
orchester i pri pomerne málo 
hnivanom diele dokúže s úspe
chom prispôsobiť sa za prime
raného vedenia jednak chápa
niu sólistu a so sympatickou 
spoľahlivosťou prekonať tech
nické problémy interpretácie. 
Swarovského dirigentský pre
;jav bol prostý, jednoduchý, ale 
prirodzený. Orchester st<il 
zväčša v tieni vynikajúceho 
majstrovstva španielskej klavi
ristky, ale vždy, keď mal prí
lež itosť , tvoril a spoluvytvára l 
atmosféru. Na výkone Alicie 
de Larrocha v prvom rade za
ujalo majstrovské narábanie s 
tónom, aké sme už dávno ne
počuli ani od mužského in
terpreta. Práve túto črtu po
strádalo ináč veľké umenie Ja
na Panenku, ktorému ten istý 
ldav!r znel akosi priškrtene a 
často i tvrdo. Španielska umel 
kyňa predstavila Moi'arta . .. v· 
sýtom, zvonivom, ale· ·súčasne· · 

i vysoko kultivovanom, možno 
poveda ť, ideálnom zvukovom 
šate. r v najl,'ýchle-.jších . .t-em
pách jej pasáže~ mali . . vyr.ov
nanosť, zreteľnosť, brilantnosť 
a okrem toho i plastické, ohyb
né stvárnenie. S rovnakou 
betprostrednosťou (nie však 
nedisciplinovanosťou) stvárňo
vala úseky lyrické, dramalic
kó. kant:abilné i tanečné. Jej 
podanie pri všetkej p l nozvuč
nosti malo črty ženskej nehy 
i noblesy. S veľkou dávkou cit
livosti usmerňovala pomer 
svojho sóla ku zvuku orches
tra, pl'ičom jej výdatne napo
máhala i tempov{J a zvuková 
pohotovosť dirige ntovho stvár
nenia. Mozart v podaní Alicie 
de Larroche mal všetky znaky 
veľkého umenia a bude v bu
dúcnosti ťažkým orieškom pre 
klaviristov nie prekonať, ale 
aspoň dosiahnuC parametre je
ho úrovne. 

*** 
V priebehu pomerne krátke

ho času sme počuli pod tak
tovkou zas!. umelca Ladislava 
Slováka ( 19. a 20. februára) 
ďalšiu reprízu dramatického 
oratória pre sóla. veľký det
ský zbor a orchester - Jana .. 

z At·cu od Arthura Honeggera. 
I napriek tomu, že ži jeme v 
znamení Beethovenovho roku a 
z pódia SF odznievajú každý 
mesiac prinajmenej dve z nic
ktorých jeho skladieb, nestad 
to k trvalému zvýšen iu náv
števnosti. Honeggerovo orató
rium patrilo už od svojej pre 
miéry (vďaka námetu, k torý 
oslavuje boj za spravodlivosť, 
obetavú lásku k vlasti ) k na j 
príťažlivejším repertoárovým 
číslam nášho prvého orchestra. 
Mnohonásobné reprízovanie 
sk ladby <.aslúžilo sa aj o vy· 
nikaj úcu t echnickú úroveň, 
uvoľnený, tvorivý prejav účin
kujúcich, ktorý dok'ázal znovu 
a znovu svojou aktuálnosťou 
a nadčasovosťou zapáliť, pre 
sved či ť a pritiahnuť v podsta
te to istô obecenstvo. 

Slovákova lwncepcia Honeg· 
gerovho oratória opierala sá o 
partitúru a úspešne zameria
vala sa na prilir.havé zdôraz
nenie parale lne s textom sa 
meniacich nálad, ktoré su au
torovi tak jedinečne podarilo 
vyjadriť hudobnými pros tried
kami. Mohutný úči nok, akým 
dielo pôsobilo na diváka, po
pri texte pramenil najmä zo 
Slovákovho znamenitého roz
vrhnutia dynamickej formy, z 
účinného napiitia a vyg radova
nia vrcholov. 

ženský j emný, prirodzený, 
nanajvýš presvedčivý výkon 
podala Emília Vašáryová v ti 
tulnej úlohe. Gustáv Valach 
(brat Dominik), druhý :t hlav
ných účinkujúcich her cov je 
typom umelca, ktorý dokáže 
maximálny účinok t ými naj
jednoduchšími a najúspornej
šími prostriedkami. l ostatní 
účinkujúci herci (B. Poniča
nová, F. Zvarík, š . Fiyut·a l 
K. Zachar - ktorý predsta~ 
ve nie aj režíroval) nezaostá
vali i v rozsahove menej ob
sažných výkonoch za úrovňou 
dvoch hlavných predstaviteľov. 
Alžbeta Svobodová (Margaré
ta) z~lúdla svoj part s jej 
vlastnym pôvabom, muzikalitou 
a technickou istotou. Eva Bia
hová i Nina Hazuchová nema
li síce vel'a príležitostí uplat
niť svoje umenie, ale aj ich 
kratšie sóla mali znamenitú 
úroveň. Vo viacn~sobných ho
vorených i sp ievaných úlohách 
predstavil sa dr. Janko Blaho, 

. ktorý prekvapil sviežosťou, mo
hutnosťou a obdivuhodno11 vý
držou svojho ešte stá le zvuč
ného, sýteho hlasu. V oratóriu 
sa predstavili veľmi úspešne 
uj nedávni ·absolventi VŠMU 
Peter Oswaltl a .Jozef Špaček. 
Na podujat! spoluúčinkoval (a;! 
na menšie intonačné zalcolísa
nie v úseku a capella) i Det
ský zbor Čsl. rozhlasu .v.. Bra
tislave, ktor~; pripr avil O~ilrej 
Francisci. Veľkou oporou vy
stúpenia stal sa spol'ahlivý a 
muzikálny Slovenský filharmo 
nický zbor, s ktorým št udoval 
J. M. Dobrod inský. V. Čížik 

Brnenská 
Carmen 

Hovorí sa, že v okamihoch 
smrti ožíva jú vo vedomí člo
veka v bleskovom slede všetky 
zlomové životné situácie. Re
žisér Norbert Snítil, k torý v 
Janáčkovej opere pohostinsky 
inscenollal Bjzetovu Carmen, 
vykľesľuje známy, v mnohom 
ošúchaný a tradíciou zaťažený 
gríbeh ako .predsmrt nú retro
spektívu dona Josého. Preto ;je 
ozajstnou dominantou inscená
cie don José a jeho vzťah ku 
Carmen. Všetko podružné 
ustupuje do pozadia. vytrúca 
sa zástoj Micaely. z Escamilla 
sa st áva temer epizódna, de
korujúca postuva. Zato José sa 
zbavuje trad ičných pasívnych 
čft - svedčia o tom kľúčové 
situácie: očarený temperamen
tom sám sa vnucuje do pozor
nosti krás nej cigánky, sám od
sotí s t ráže, ktoré odvádzajú 
Carmen do väzenia, sám od
zbrojuje Zunigu. S tálosť a 
hlbka j eho vzplanutia naberá 
na presvedčivosti, preto Car
men v treťom dejstve nielen 
hrozí a pokúša sa ju získať 
späť násilím, ale zároveií ju 
vášnivo objíma. Vražda nie je 
náhodným činom vrcholného 
momentu žiarlivosti, ale do 
absur dna dovedenou logickou 
úvahou, že posledný, jediný 
spôsob ako si pripútať milo· 
vanú ženu znamená ju zabiť, 
privlastniť si .iu aspoň mľtvu. 
Vychádza júc z technických a 
pr iest orových možností brnen
ského javiska vytvára štolfova 
výprava základný r ámec pre 

operný rea lizmus inscenácie. S 
nevlieravou iluzívnosťuu kres lí 
prostredie, len ľastiovd krčma 
pripomína viac exkluzívnu t u
ristickú vináreň než pochybný 
predmestský zabavný podnilc 
Preto ako päsť na oko pôsobí 
v poslednom dejstve štyl izova
nä studňa v úzadí scény. Ško
da, že t•cžisérova snaha po ja· 
viskovom realizme nie je vždy 
dôslednú. Niekedy bazíru je na 
detaile (José .,odstrelí" Esca
millovi klobúk), menej sa mu 

darí aranzman uzavretých hu· 
dobných celkov, k toré vyznie
vajú menej úápadito a v nie 
koľkých prípadoch až vyslove
ne staticky. Snaha rozohrat 
zbot· pašerákov v úvode t retie .. 
ho dejstva priniesla opačný 
výsledok. Nie ilúziu akcie, ale 
dezilúziu z popisného, až 
smiešne .,divadelného" podiiva
nia si kašírovaných vt·i ec. Vý
hrady sa, pravda, nedotýkajú 
podstatných kva lit .inscenácie 
spomínam ich iba preto, ŽP 
Snítilova réžia pri náša popri 
novosli pohľadu a zru~nej pro
l'esionali te aj niektorú nedo
myslenosti a nedo tiah nutosti 
V priestorovom aranž.ovaní jr 
naprík lad zm~tený oj vstup 
toreadora do arény v posled 
nom obraze. 

Výborné je Jílkovo hudobné 
naštudovanie. Umožnilo preja~ 
viť sa všetkým kvalitám br· 
nenského orchestra, jeho pre
cíznosti, zvukovej d isciplíno· 
vanosti. dynamicke;j mnoho
tvárnos ti, systému, mäkkému 
zvuku sláči kov i decentnej 
práci dychov. Pri nasadení vé1'~ r, 
mi prisnych kritérií možno' •. · 
azda vytknúť dirigentovi, že na 
niektorých miestach málo .,cí-
ti " sólistov, čím sa t rochu 
o.chudobňtľje · spevácky výraz. 
Ako príklad možno uviesť z<í 
ver tretieho dejstva, drama
ticky a '!l 11iektorých zložkách 
aj muzikálne už.. bllzkeho ve
rizmu, ktorému v orchestri i 

· . u sóľistu chýba vášnivosť po
dan ia. Oloha Carmen bola pr
v'ou pre miérovou brne nskou 
príl~žitosťQ_u · Dany Suryovej . 
Výsledný. dojem .. -·rstej herec
ke j rezervovanosti a nedostat
ku temperamentu spočíva pre
dovšetkým v tom, že Suryová 
viac predstiera než prežíva, 
viac sa štylizuje do postavy 
miesto snahy o stotožnenie sa 
s hrdinkou. Spevácky upútala 
sýtou mezosopr ánovou fa rbou, 
viac sa jej darilo v pasážach 
dramatických než hravých, 
menšie dynamické odtienenie 
jednotlivých polôh partu vy
žaduje si, myslím, aj dlhšiu 
prax na akusticky nie práve 
ideálnom brnenskom javisku. 
Nepresvedčili vysoké tóny, ho
ci v tomto smere nie je part 
Carmen nijako zvlášť expono
vaný. Nevýhodou farebného 
hlasu, málo koncentrovaného 
do špičky a niekedy až príliš 
tmaveného je malá zrozumi
tel'nosť spievaného slova. Cha
rakterom svojho mladodrama 
tického materiálu zodpovedá 
mojím predstavám Micaela 
Magdy Blahušiakovej. Vie na 
plni ť úlohu väčším výrazom. 
než je schopný tradične obsa· 
dzovaný lyrický soprán. Prav
da. priveľké vibrato ruš! naj 
mli vo výškach, kde sa na dr
žaných tónoch prejavujú aj 
isté nedostatky dychové. Ako 
typ je výborný don José Ji
f ího Olejnička. Počul som ho· 
spievať už veľakrát - v Brne, 
Brati~lave i Košiciach. Pr isko
ré obsadzovanie clo dramatic
kých \Íl oh pomačilo pekný, 
mäkký tenor permanentnou 
únavou. ktorú spôsobuje· s tratu 
lesku a prirodzenej prierez
nosti tónu, nút i k priškrtené
mu forsírovaniu a hlavne má 
na s vedomí veľm i časté disto
novanie. dokonca aj v zdan
livo intonačne bezproblémo
vých str"flných no l '>h~ch. Po 
vypusten! ly rického dueta v 

po~led nom obraze mal Hené 
Tuček ako Escamillo p ríležitosť 
prakt icky ib<J v popu lárnej. 
vďačnej. ale a j spevácky dosť 
neprí jemnej árii. Využi l ju 
stopercentne, potvrdil peknú 
farbu i bohatosť materiálu, na 
ktorom sa díJ stavať. Jeho re
zervy sú ešte v oblasti spc
vackeho výraw. 

Vcelku brnenskií premiéra 
Carmen potvrdila vysoký ume
lecký štandard súboru - už 
tradične dobrú úroveň hudob-

ného naštudovania, hľadučstvo 
javiskovej zložky i solídnľ 
kvality sólis tov, hoci v niekto
rých špecifikovaných hlasových 
odboroch má Janáčkova operu 
t iež vážne medzery. · 

- l> i-

Eugen Onegin 
v ND 

Ca.1kovského Eugen Onegin 
je uz d lhší čas tt·valou súčas·· 
ťou kmeňového repertoáru 
všetkých operných divadiel n 
vr{Jt:il o sa k nelllu v novom 
IHJ Študovaní tie:l Národné di
vad lo v Prahe. 

Dirigent J an H Tichý šlu· 
doval Čajkovského operu v Ná
~odnom divadle už tretíkrát; 
tentokrát však so Súborom Ná
rodného divad la. ktorý vystrie-
da l. súbor SmPtanovho d iv ad .. 
la. Na priek pom()rne rutine · 
vnnému ~ýkonu Tichého chý- , . 

~ bale ni)m Skutoč.né prenil;<nutíe c· 
~do ·"Všetkých ·nuancií čajkdv- 1 

• · 
ského partitúry, a preto i vý
kon orchestra, ktorý už mno
hokrát dokázal, že je skutoč· 
ne~ prvotriednym telesom, sa 
tentol<rát pohyboval na hrani
ciach priemeru. Tichý zosta l na 
povrchu hudobno dt·amatickej 
štruktúry Čajkovského, svet 
,jeho tklivých melódií, dopre
vádzaný j emným oparom me
lanchólie, t lmené fa rby polo 
tieňov a všetky priezračne čis -
té poetické nálady, k toré na 
nús dýchnu z každe j stránky 
Čajkovského opery, sa dal i 
pod taktovkou J. H. Tichého 
skôr len tušiť . 

Hežisér Karel Jernek vytvo
ril v spolupráci s výtvarníkom 
scény Oldrichom šimáčkom a 
výtvarníčkou kostýmov Olgou 
Filipi inscenáciu, ktorá nechce 
ustrnúť na be:lnom klišé, ktoré 
Eugena Onegina až donedávna 
s prevádzalo na našej prve ;j 
scéne. Režisér Jernek na jed
nej s t rane dôsledne pt·epraco
váva charaktery, dynamizuje 

· napätie vzťahov medzi jednot 
. livými postavami a na druhej 
strane dáva zaznieť naplno ly
ri ckej atmosfére diela. Preto 
:Jernekovo poňatie predovšet
kým hlboko postihuje všetky 
citové hnutia postáv. Hoci sa 
.Jcrnek úzkostlívo bráni l sklz
nuli u do sfér povrchnéh0 vi 
denia tzv. obrazov zo života, 
ncochuclobnil nikde farbitosť 
scénického d iania - nech už 
máme na mysli scény dedin
čanov v l. obraze alebo detail 
ne prepracovanú · kresbu spo
ločnosti na plese u Larinov. 
Tieto scény všal< plne zapada
Jú clo celkového pl<l nu insce
IHície, kde zostávajú dominant 
nou zložkou osucly večne ži 
vých hrdinov, ku ktorým má
me doteraz neobyčajne blízl<O. 

Predstavenie prinies lo výraz
ný a zaujímavý výkon Evy 
Zikmundovej v úlohe Taťjany, 
ktorá veľm i dobre realizovala 
Jernekovo poňatie v prvých 
troch obrazoch. Dievčenskú 
plachosť, prostú naivitu i ro
zochvenie náhleho milostného 
vzplanutia sél podarilo vyjad
riť s dynamickou prieraznosťou 
i nebývalou intenzitou v spo
jení predn"sQvej akr:entáciP s 
pohybovou zložkou. Škoda, že 

miestami predsa len cítime Y. 
tomto výkone skôr rafinované 
predstieranie citu ako vnútor
ne bczprostrr.dné prežitie, kto 
ré by tomuto nevšednému po
ňatiu Taťjany zachovalo aj 
cudnú ľúlJe7.nos1'. V <.úvere sa 
už Evo Zikmundove,j nepodari 
lo vykresliť rovnako plasticky 
vnútornú pohnutie, onen silný 
zápas medzi znovu prepuknuv
.šou láskou k Oneginovi a ve
dom!m povinnosti. Namiesto 
toho sa v pos lednom obraze 
Taťjana chov{t k Oneginovi a~ 
pr.íl iš ch ladno a akoby s pe
dagogicky mentorujúcim prí
zvukom. Spevácky je to výkon 
isLe poctivý - i keď tento
krát sme cítil i, že skutočnej 
dokona losti bráni neosobne 
šedi1 far ba hlasu, ktorý najmä 
pri fo 1·tp nadobúda rušivú 
oslros[ (ansambl v 4. obraze), 
i spevácka neistoLa vo vysol<ej 
polohe (záve r opery). 

Eugena Onegina spieval Vác
lav Zitek. Uk;ízalo sa, že jeho 
farebno podm<~nivý hlas je 
priam predurčený pré' Cejkov
ského šLýl, lebo môže obsiah
nuť a vyjadrit skutočnf' širokú 
paletu výrazu. Všetky .Jemné 
odtiene v charakte rizačnej 
kresbe dokáže odhaliť v spe
vcíckom výkone bez toho. že 
by sa muse l utiekať k vonkaj
š iemu nahradzovaniu v obla~;ti 
mimiky a gestikulácie. Hoci sa 
Zítkov Onegin môže na prvý. 
pohľad r.dať v prvej časti ope
ry až príliš umiernený. nie je 
to na škodu, lebo tým skôr 
vynikne Oneginova citová ex
plózia v posledných obrazoch, 
kde sa Z!tkov Onegin odrazu 
premen! zo suverénneho, 
ch ladno bla:teovaného. takreče
no cyn1ckého svetáka na člo
veka zmietaného najprudkej
šou vášňou . snažiaceho sa 
miirne uchopiť . čo mu mizne 
pred očami do nenávratna. Ne
chcem tvrdi (, žt> Zítek ;je po 
V)'razovcj stránke s Oneginom 
11ž dnes úplne hotový, ~P sa 
jeho kresba nedá už ďalej obo
hacoval. Musíme však ocen iť. 
že Zít.kova výrazovÍ! umie rne
nosť, veľm i vzd ialená exhibi
cionizmu .,opernej hviezdy", sa 
práve jedinečne priblížila Čaj
kovského postave. 

Aj ostatné úlohy sú pr i svo
jom menšom rozsélhu skuto~ne 
dôlež ité Zdenek Svch la v úlo
he Lenského poda l ruti nova ný. 
suverénny výkon Šl<oda. že 
newspieval celú par tiu s Lak 
presvedčivým výrazom. ako 
veľkú áriu pred súbojom. Z 
ostatných zauja la predstaviteľ 
sky výborná Oľga Libuše Má
rovej, hlasovo snácľ trochu ne
osobitá, ďalej sa osvedčila ty
pove jedinečná Lar ina Jarosla
vy Procházkovej, noblesný Tri
quet Oldricha Lindauera 
rovnako ako rázny Zarjeckij 
Vladimíra Jedenáctíka. V úlo
he knieža ťa Gremina zaujal 
Jaroslav Hot·áček skôr pred
staviteľsky než s peviicky. Ob
~ivuhodnú štúdiu tiež podala 
Stčpánka Štčpánová v úlohe 
pestúnky Fi lipovny - upútala 
dokonalou deldamáciou, skfbi 
la J'udovú múdrosť s ľud sky 
teplým výrazom a vytvorila tak 
v.ýkon, na ktorý sa nezabúda. 

Hmlolf Houček 

-..~ 'i,~ 

Balet IJretltslavskélzo SND uvie
dol Minl.-usov lwlet DON 
QUIJOTE Recenziu o pred.~ta 
vení prinesteme v niektorom 
z budlíeich čisel Zatia( aspoň 
snímka rza Tctorej je J. Haľa
ma a ž. Tóthovd-čeroe.'i'ílwvá. 

Snímka: J. va vr o 



Marián Varga kontra Prúdy
a jeho nová skupina: 

Marián Varga 

COLLEGIUM 
MUSICUM 

V poslednom čase zasiahla Slovensko 
vlna rozpadov, vznikov alebo preskupo
vania sa členov mnohých beatových sku
pin. V súvislosti s týmto problémom bo
la už zaplnená nejedna stránka našich 
denníkov, či časopisov. Najväčši rozruch 
však vyvolal rozchod členov skupiny 
PRÚDY. V záuj me objektívnosti nechcem 
túto otázku ďalej rozvádzať i keď práve 
v záujme samotnej objektivity by nebolo 
zbytočné ju uspokojivo uzavrieť. Hlavnú 
príčinu rozchodu Prúdov vidí väčšina od
borníkov v protiklade dvoch rozdielnych 
hudobných koncepcii - HAMMELOVEJ a 
VARGOVEJ. Až potiaľto možno so všet
kým súhlasiť. Objektívnosť sa však strá
ca v momente, kde j edného z nich ozna
čujem za "génia" a druhého za príčinu 
jeho stagnácie. 

Samotný fakt, že sa Prúdy rozpadli, je 
dosť ťažko oželieť, najmä keď si uve
domíme, čo všetko pre československý 
beat znamenali. Na troskách Prúdov však 
vznikli dve nové skupiny. Jedna z nich, 
Hammelova, sa už dnes teši značnej ob-

rube, veľkej publicite l nahrávkam· v roz
hlase. Akoby v jej tieni, kdesi v ústraní 
sa však v tichosti rodi skupina ďalšieho 
z,o spomínanej dvojice - MARIÁNA VAR
GU - s neobvyklým, no priliehavým me
nom COLLEGIUM MUSICUM. Typickými 
znakmi hudby Mariána Vargu je už dlho 
úplne profesiónálny prístup k hudobnej 
matérii a veľká melodická a harmonická 
invencia. Domnievam sa preto, že v no
vej skupine, ktoreJ koncepcia je pluH 
podriadená Vargovým umeleckým kvali
tám, ale i - a to zdôrazňujem - vyso
kým hudobným kvalitám ďalších je.J čle
nov: basgitaristu FEDORA FREŠU, bicis
tu DUŠANA HAJEKA a gitaristu FEDORA 
LETŇANA, nájde čsl beatová hudba pro
gresívne a vývojaschopné umelecké tele
so. 

Hudobná reč tejto skupiny je zbavená 
akéhokoľvek klišé, ktoré sa v pop-mu
sic často prejavuje najmä v nie veľmi 
logickej harmonickej práci. Varga ne
chápe harmóniu ako sled samostat ných 
akordických jednotiek, ktorými je ,.pod
ložená" melódia, ale ako proces. Doko
nalou syntézou harmonického a melodic
l<ého procesu dospel k vysokej hudobnej 
profesionalite a postavil sa na jedno z 
popredných miest vývoja čsl. pop-music. 
Dôležitým momentom v hudobnom prog
rese skupiny je fakt, že ďalší jej členovia 
sú schopní svojou hudobnou vyspelosťou 
držať s touto koncepciou krok, ba do
konca sami sa na jej dotváraní podieľať. 

Vo svojej produkcii čerpá skupina ok
rem vlastných zdrojov i z materiálu hu
dobných velikánov akými sú Bach, Haydn 
či Bartók. Nejde tu však o žiadne, ako 
sa ľudovo hovorí, ,.zdžezované" skladby. 
Ich pristup k tomuto materiálu má síce 
spoločné znaky s prácou anglickej s ku
piny The Nice, no hudobné kvality Vargu 
i ostatných členov skupiny sú zárukou 
toho, že skupina COLLEGIUM MUSICU~ 
nebudeme označovať iba ako ,.čsl. Nice". 
Z toho, čo som z produkcie skupiny do
teraz počul, sa,' domnievam, že si rovná
ko rád vypočujem The Nice ako l COLLE
GIUM MUSICUM. 

V úvode som zdôraznil, že v záujme 
s amotnej objektívnosti treba problém 
Varga kontra Prúdy uzavrieť. Mám na 
mysli uzavrieť ho pre často neinformo
vimé perá niektorých publicistov. Dnes 
majú už Hammel i Varga svoje skupi
ny, kde im nič nebráni plne presadzo· 
vať svoje koncepcie. O objektívnom uzav
retí tohoto sporu nech teda rozhodne 
to najhlavnejšie - samotná hudba. A dú
fam, že v prospech československej bea-
tovej hudby. · 

Ján Kovár 

Milióny pre trinásfročného Zo sveta pop-music 
e Pesničku Evy Pilaro

vej Hrom aby do te lásko 
má kúpili Spojené štáty, 
Anglicko a štáty Benelux. 
Aj mnoho ďalších piesni bu
de putovať do zahraničia, 
napr. Haló, deťátko a Reka 
Mu (spieva Viktor Sodo
ma) do Anglicka a Nemec
ka. Conchita Baut ista, kto 
rá bo la u nás na minu lo
ročnej Bratislavskej lýre, 
má naspievať pesničku 
Strýček Charlie. 

Keď sa Stevie Wonder 17. mája 1951 v Saginaw (Michi 
gan) narodil, svietilo s lnko. Ale Stevie ho dodnes nikdy 
nezazrel, lebo znáša so svojim slávnym vzorom Ray Char
lesom ten istý osud; je od narodenia slepý. 

Napriek tomu Stevie pestuje svoj talent. Keď sa jeho 
rodičia presťahovali do Detroitu, učil sa hre na klavíri 
a tlstnej harmonike. Navštevoval jednu z najznámejších 
škôl - Fltzgerald School. Tam spieval v š kolskom zbore, 
uiíil sa hrať na bicích nástrojoch a na organe. Jeho obľú
benými predmetmi boli matematika a pisanie na stroji. 

Stevie mal práve jedenásť rokov, keď sa zoznámil s Ron
niem Whiteom, spevákom skupiny Miracles. Obidvaja sa 
rýchlo spriatelili. "Veľa som sa naučil od Ronnieho. Brával 
ma na koncerty. Moje najväčšie prianie sa s plnilo, keď 
som smel spievať na scéne. Tak som sa tešil na koncert, 
že na svoju predštartovnú horúčku som úplne zabudol," 
vysvetľuje Stevie. Stevie Wonder mal šťastie: Ešte v ten 
večer s nim uzavre la zmluvu istá gramofónová spoločnosť. 
Riaditeľ spoločnosti sa osobne s tará o nas távajúcu hviez
du, objednáva mu súkromného učiteľa a vydáva mu plat
ne. 

Pred siedmimi rokmi naspieval Stevie prvú platňu. I cali 
it pretty Music sa v Amerike hneď stala hitom dvanásť
ročného chlapca. Vzápätí sa zúčastňuje Ed - Sullivan -
Show, ide na turné so Supremes, hrá v rôznych fi lmoch. 
Netrvalo ani tak dlho a na svoje konto si pr ip!sal pol 
milióna dolárov. Vtedy mal trinásť rokov. Pred štyrmi 
rokmi sa aj v Európe preslávil piesňou Uptide. 

Vo svojej vile v Detroite sa medzitým pripravuje na 
prijímacie skúšky na . Vysok~ školu _ r:túzických. ume.ní 
v Bostone. Tam chce studovat kompoztc!U a aranzovame. 

-b-

e Jozef Laufer podpísal 
v Cannes (pri príležitost! 
svojho vystúpenia na MI
DEM) predbežnú zmluvu s 
americkou firmou MCA, 
ktorá mu ešte toh to roku 
zabezpečuje vydanie dvoch 
LP platní a pre budúcnosť 
okrem iného napr. turné, 
vystupovanie v t elevizli a 
pod. 

e V pražskom Hudobnom 
divad le v Karlíne študujú 
svetový muzikál West Side 
Story. Medzi inými spevák
mi tam bude spievať aj Ka
rel Bláha a slovenská spe
váčka, žijúca v Prahe, Va
léria Čižmárová. 

Zlatá l<amera 1970 
vať na televíznych obrazovkách, krátka 
správa o priebehu finále. 

Už po druhý r az v priebehu jedného 
mesiaca mám príležitosť hovoriť o spe
vákovi Petrovi Vaškovi, a som rada, že 
tak môžem urobiť opäť pri priležitostí 
j eho ďal šieho ús pechu. Je to iste ne
tradi čné , aby sa úspech a s láva priklo
nili k j ednému spevákovi tak rýchlo za 
sebou v dvoch súťažiach, no sta lo sa tak 
- a určite nie bez príčiny. 

Peter Vašek bo l objavom festivalu Zla 
t á ruža v Detve (hoci sa neztlčastnil spe
váckej súťaže, iba interpretoval piesne) 
a dnes už azda môžeme povedať, že j e 
speváckym objavom roku 1970. 

Vo štvrtok 19, februára bolo v Bratisla
ve finále Zlatej kamery. Finále vysielala 
čsl. t elevízia; tento program si získal 
svojich verných poslucháčov, takže ju 
is te sledoval! v priamom prenose. Pre 
t ých, ktoľi nemali možnosť finúle sledo· 

Bolo to f inále v kategórii spevákov a 
zúčastnilo sa ho 6 spevákov-amatérov, 
každý s dvoma pesničkami (jedna po
vinná z pôvodnej slovenskej tvorby, dru 
há výberová). Svoj ortieľ v podo be bo
dového hodnotenia vynies la odborná po
r ota (Ing. Gustáv I-Iilbert, zástupca 
ZDMOS, Ján Fajnor, redaktor Slov. tele
vízie, dr. Ivan Stanis lav, vedúci ku ltúrnej 
rubriky Večerníka, Vladimír Labáth, šéf
redakt or časopisu Život, Ján Dolák, re
daktor Slovenskej t elevízie ). Zvíťazil a 
Zlatú kameru vyhral Peter Vašek, na d ru
hom mieste sa umiest nil štefan Mikuláš, 
na treťom Peter Fáhn. Treba ešte dodať, 

že Peter Vašek zvíťazil suver énne -
získal 48 bodov (spevák na 2. m ieste 
mal 41 bodov). Okrem toho, že ho čaká 
ako odmena zájazd do zahrani čia , iste sa 
oň prejaví zvýšený záujem zo strany 
skladateľov, rozhlnsu a televízie. Ešte 
niekoľko s lov o tom, kde vlastne 

Peter Vašek 
Keď v decembri minulého roku vy

hral Peter Vašek semifinále Zlatej ka
mery - jasne a suverénne - bo l to 
náznak tono, čo by mohlo nasledovať. 
Potom sa koncom januára objavil na 
Zlatej ruži v Detve; neočakávane, 
pretože Z1istupoval Iného, známeho a 
renomovaného speváka. Jeho účasť 
bola príjemným prekvapením. Písa lo 
sa o ňom, že je objavom festiv~lu. 
O tri týždne po Zlate j ruži bolo fi
ná le Zlatej kamery. Peter Vašek ju 
vyhral - bol bez konkurencie, Vtedy 
povedali: ., ... a kráľ je teda zná
my ... ". Buďme skromni - povedz
me, že j e zatiaľ princ, k torý preten
duje na trón kráľa spevákov sloven
skej pop-music. Princ, ktorý vtancoval 
na javisko našej pop-music. Doslova 
a do písmena vtancoval, je totiž ta 
nečníkom Novej scény v Bratislave. 
V určitých r eláciách ho možno nazvať 
ojedinelým javom, Svoj spevácky pre
j av doprevádza dokonalým hereckým 
prejavom íl profesionálnou pohybovou 
technikou. Na niečo t aké nie sme bež
ne zvyknuti. Tu by bolo ovšem .možné 
namietať, že nie je ťažké predviesť 
dokonalú pohybovú techniku, keď je 
to pre niekoho profesia. Áno. je to 
jeho profesia; ale Peter Vašek má 
rytmus v každej žilke tela a ešte k 
tomu vie spievať - je tu teda doko
nalá konštelá cia dvoch prvkov, k toré 
nie sú vždy v rovnakej miere zastú
pené u spevákov (neplatí t o len o 
našich spévákoch). To je obrovské 
plus Petra Vaška a je v jeho rukách, 
ako s týmto bohatstvom bude hospo
dáriť. 

Pet er Vašek tancuje na Novej scé
ne ako čleh baletného súboru. Absol
voval štúdium baletu na konzervatóriu 
v Bratislave (skončil r. 1966) a po 
jednoroi!nom pôsobeni v j uhočeskom 
divadle v českých Budejoviciach sa 
st al členom baletného sú:boru na NS 
v Bratislave. Balet mu prirástol k 
srdcu. Ale Peter Vašek je celý pre
niknutý hudbou a rytmom, a tak sa 
uňho objavilo a j .,pokušenie" spievať. 
Skúsil to niekoľkokrát, mal krátky čas 
svoju vlastnú beatovú skupinu, no za
mestnanie vyžadovalo veľa času a tak 
sa spievaniu nevenoval. Keď bol po
čas vojenčiny vo VUS-e, vzal mikro 
fón zasa do ru~y. To všetko nezostalo 
prísne u t ajei1é,- naopaK:.- ó-ôro .,ostro 
sledované" B. Turbom, členom operet 
ného súboru Novej scény. On to bol, 
ktorý ho prihlásil do súťaže Zlatá ka -

Veľa sa o nej hovorí. Trochu me
nej o jej manželovi. Vlastne by bolo 
treba povedať viac o jej bývalom man
želovi a partnerovi. Ich rozchod je 
definitívny a neodvolateľný. 
Keď sa dvaja fudia rozídu, je to 

ich súkromná záležitosť. Keď sa ro
:dde umelecký pár a ak boli po ume-

Petra Vaška objavili. To tajomstvo v sebe 
skrýva 'Dom osvety na Vajnorskej u lici 
v Bratislave. Doslova skrýva, pretože Štú
d io tanečného spevu je skryté v sute 
r éne t e jto budovy. Nad štúdiom vládne 
umelecký vedúci a pedagóg Belo Turba, 
sólista Nove j scény v Bratislave. Vedie 
šttldio už 3 roky. Z t ejto .,liahne" vyšiel 
už nejeden spevák čl speváčka, o k torých 
dnes môžeme povedať, že patria medzi 
našich najlepších - Eva Biharyová, Lý
dia Babuchnová, Viliam Csino, Eva Má
ziková, Viliam Sobollč. 

Mlad! ľudia pracujú v štúdiu dva rokv 
(samozrejme popri zamestnani alebo inom 
štúdiu), absolvujú teoretické hudobné 
vzdelanie a h lasovú výchovu. A o tom, 
ako na Vajnorske j našli nejednu hviezdu 
a t rochu širši a podrobnejš i pohľad na 
Štúdio tanečného s pevu prinesieme v jed
nom z na jbližších čísel Hudobného živo-

t a, Nina Litschauerová 

mera. Peter Vašek by to sám as! nikdy. 
nebol urobil, je neuverite ľne skromný, 
Na druhe j strane ale táto vla stnosť,
ktorú nie vždy pozna jú speváci pop~· 
music, mohla by byť garantom, že Pe-' 
ter Vašek bude svoju kariéru budovaC 
rozumne - a tá karié ra j e pred ním 
ako na d lani, len po nej siahnuť. 

Peter Vašek je čiernovlasý, má čier" 
ne o či a jeho hlas pr ipomína h las 
černošských soulových spevákov. Už 
som povedala, že je neuverite ľne 

skromný. Nasledujúce odpovede na 
otázky vám priblížia P etra Vaška v 
súkromí. 

- Ktorú vlastno sť treba naj viac pri 
vašom povolaní? 
Zachovať kľud a r ozvahu. 
- Ktoré predstavenie v divadle je 

vám najmilšie? 
West Side Story. 
- Preto, že j e to mu'lil,á l? 
Áno, p re j eho rytmus a hudbu a 

preto, že sa tu môžem viac uvoľni ť . 
- I<eby raz váš syn prišiel za vami 

s tým, že chce byť tiež u divadla, do
volili by ste mu to? 

Mysl ím, že áno - napoko n, prečo 
nie ? 

- Vieme o vás, že máte radi sou
l.ovú hudbu. Ktorý spevák je v.aším 
obľúbeným? 

Wilson Pickett. 
- Komu n a svete naj viac dôveru-

jete ? 
Svojej mame . 
- Kto je váš najle!JŠÍ priateľ? 
Moja manželka. 

- nl-

leckej stránke závis lí j eden na dru
hom a jeden druhé ho dopliíoval, je to 
už niečo iné a dotýka sa to š iršieho 
okruhu ľudí. 

Deväť rokov vys tupovali spolu. A 
aká to bola dvojica! Najprv urobili re 
volúciu v h udobnom sve le, nastolili 
renesanciu európskeho fo lklóru a vy
dali sa s ním na víťazné ť aženie po 
svete. Vystupovaii spolu od roku 1959. 
Tot o j e bilancia ich spoiočnej umelec
kej dráhy. Hoku 1!!61 Es ther vystu
povala na festivale piesní v Tel Avive 
a s dvoma piesňami vyhrala dve pr
vé ceny. O rok neskôr vyhra la l. cenu 
na medzinárodnom fes tiva le v Sopo
tách, r. 1963 bola dr uhá na Veľlwj ce
ne Eurovízie, r . 1961 dostali Striebor · 
nú ružu z Montreux za vlastnú tele 
víznu s how; r. 1966 - Grand Pl'ix du 
Disque v Paríži a Es ther: dos tala t itul 
,.speváčka rolw" v NSH, V tom is tom 
roku Ofar imovci dos tali dve zlaté 
plat ne za 500 tis íc predaných LP-plat
ní. R. 1967 dos tali v Taliansku Zlatú 
raketu a tretiu zlatú plat i'tu (za mi 
lión precl aných LP-platní) . K tomu 
treba ešte za rátať tu rné po š ty roch 
kontinen toch, 21 v las tných tel evíznych 
show, 130 vyst úpeni v t elevízii . 

Ich popularita rás tla úmerne s poč
tom ich vystúpení a nebola to popu la
rita ohraničená u rč itou vekovou hra
nicou poslucháčov . Treba však pove
dať, že Esthet· so svojím nezvyčajným 
hlas9m bola vždy tá lepšia polovica 
a at prvá, ktorej patril obcliv a po
t lesk. No za slávu bolo treba aj p la
tiť . A to je daií. veľ lcá. Nikde nemali 
domov, hotelové izby, batožiny, stále 
cestovanie, to bol symbol ich túlavého 
života. 

Esther Ofarimová priniesla do show
business niečo celkom nové. Predo
všetkým má nád herný hlas, a ten d~
kázal tlmočiť melanchóliu s tarej an
glickej balady, nežnosť francúzskeho 
š ansónu, vášnivý rytmus kalypsa, h l
boklí vieru s pirituálu. Nie t pochýb, že 
Es ther má všetky predpoklady k to
mu, aby jej úspechy a popularita t r
vali naďalej. Nová Esther, slobodná 
(no nie rozvedená ), samostatná, chce 
spievať inú hudb u ako doteraz - šan
s óny a náročnej šie piesne. A dol<á zať, 

že jej rozhodnutie a rozchod boli 
správne, .. nl-



Ladislav Cavojský Slovenská 
operná réžia 

'(Dokončenie zo 4. Str.) 
näjdeme až v blizkom susedst ve Krút 
ňavy. No nielen jej prvú Inscenáciu, ale 
aj ďalšie naštudovanie (1952), ba a j prvé 
premiéry Cikkerove (Juro Jánošík, 1954; 
Beg Bajazid, 1957, Mister Scrooge, 1963), 
dokonca ešte aj druhú Suchoňovu operu 
(Svätopluk, 1960) režírovali napospol čes
kl režiséri. Mladí slovensk! režiséri - aj 
to len mimobratislavskí - sa dostali k 
týmto dielam Iba na vidieku. Ak nechá
me bokom Flscherovu inscenáciu Andra
šovanovho operného pokusu Figliar Geľo 
(SND, 1958). tak ako pr vý študoval slo
venské dielo v bratislavskej opere Kor
nel Hájek. Najprv ho poverili obnovením 
Jura Jánošika (1961), potom ho povolali 
Inscenovať a.J Vzkriesenie (1962). 

Teda slovenskí operní režiséri sa len 
veľmi neskoro stali pa rtnermi domácich 
operných skladateľov. 

Za prve j republiky režírOvali v opere 
najčastejšie speváci, prevažne ti, ktod 
už dospieva li. Kedy-tedy pozvali do sú
boru aj hosťa zo zahraničia, alebo reži
séra z českej činohry SND. Réžie čino
herných režísérov Václava Jli'lkov.ského 
a najmä Viktora š ulca tvor ili vrcholky 
operných inscenácií za prvej republiky, 
kým naštudovania Drahoša Želenského sa 
veľmi nel!šili od vcelku priemerných in
scenácii Bohuša Vilíma. Po roku 1939 sa 
menoslov operných režisérov zúžil skoro 
výhradne Jen na dve mená: Vilím a že
lenský. Výnimočne režíroval a j spevák 
Arnold Flogl a herec František Dibarbo
ra. 

Necelé dva roky po vojne pôsobil v Bra
tislave .Juhoslovanský režisér Branko Ga
vella, popri ňom , cľale .i Flogl, neúnavný 
Vilim, viacerí hostia z českých divadiel -
Ludek Mandaus, Václav černý, Oskar Lin
hart, Václav Kašlík, no najmä Jii'í Fledler 
a Karel Jernek, ktorí spolu s Milošom 
Wasserbauerom vychova li prvých sloven
ských operných režisérov (Kornel Há
jek režiroval v rokoch 1949-1968, Mi
roslav Fischer režíruje od roku 1955, Jú
lius Gyermek, debut roku 1959). Na br
nenskej JAMU vychoval Linhart Branisla
va Krlšl<u (prvá réžia v Košiciach roku 
1954). Okrem nich v Košiciach a v Ban
skej Bystrici pracujú ďalší absolyenti 
opernej réžie na VšMU, Koloman Cillík 
a Drahomíra Bargárová. 

Operný režisér mal by poznať úroveň, 
stav l smerovanie činoherného divadla, 
scénografických tende ncií a predovšetkým 
musi rozumieť hudbe. Musí byť partne
rom skladateľovi i d irigentovi. Mal by byť 
vzdelanejšl, univerzálnejší ako režisér či
nohry. Lenže . . . 

Lenže najlepšie operné Inscenácie v 
päťdesiatročných dejinách SND pripravi li 
činoherní režiséri. Či to boli operné t•éžie 
Viktora Šulca (Fide lio, Ruská Lady Mac
beth, Dibuk, Kriedový kruh, Hoffmannove 
rozprávky, čarovná flauta ), či inscenácie 
rež!s~rov s činoherným "rodným listom" 
- Branl<a Gavellu (Boris Godunov), ({ar~ 
la Jernel<a (Košťana, Krútňava, Faust a 
Margaréta). Miloš a Wasserbauera (Don 
Carlos, Dalibor, Líška Bystrouška), ale bo 
ojedinelé pokusy Tibora Rakovského (Ma
dame Butterfly) a Karola Zachara (Krút
ňava). 

Opera pričasto zbieha z cesty drama
tickosti, prestáva byť divadlom. Preto 
v jej histórii s tretávame sa s takými zá
sadnými reformami, ako bola Gluckova 
a Wagnerova. Vychádzali sice z hlbokej 
kr!zy operných diel, ale reformy oboch 
skladateľov zasiahli aj oblasť inscenačnú. 
Výsledky týchto reforiem presiahli do
konca brehy operného žánru. Ovplyvnili 
aj javiskové tendencie či noherných diva
diel. Avšak medzi týmito generálnymi 
opernými r eformami bola operná prax 
opačná. A taká je st ále aj po Wa gnero
vom vystúpeni: opera preberá podnety z 
činoherného divadla. Málokedy súbežne, 
zväčša oneskorene. Príklad z javiska ope
ry SND? 

V t ridsiatych rokoch priniesol najprv 
na činoherné, potom až na operné _ ja
visko avantgardné tendencie Viktor Sulc. 
Podobný je príklad Zacharovej r éžie 
Krútňavy. Umelec v nej zopakoval to, čo 
uplatnil pt•edtým na príbuznej činoher
nej predlohe (Stodolova Bačov a žena). 

KONKURZ 

Hájek a Hanák našli inšpiráciu k ins ce 
novaniu Eugena Onegina vo svobodov
sko-krejčovskom stvárnení čechovovej 
čajky v pražskom ND. 

V označeni tvorcov inscenúcie sa clo·
púšťamc veľkej nepresnosti: podstatnú 
časť výsledku javiskovej podoby diela. 
podstatu inscenácie pripisujeme režisé 
rovi. Nerozlišujeme medzi inscenáciou a 
réžiou. Zabúdame, že prv, než sa dielo 
realizuje na javisku, čiže skôr ako sa 
tam "zrežíruje". musia mať inscenátori 
(dirigent, režisér, výtvarník, navrhovate!' 
kostýmov) určitý il~scenačný zámer. U 
nás sa automaticky za t vorcu tohto zií
meru považuje režisér. Ale neraz s ním 
môže prisC hoci dirigent - no a v sku
točno sti s nim najčastejšie prichádza vý
tvarnik. Ten najrukolilpnejšie urč! scé
nickými návrhmi štýl inscenácie, ba ne
raz aj priest orové riešenie dramat ických 
situáci!. K viacerým štýlovo čistým insce
náciám v opere SND našli kľúč scénogr a
fovia. Zbynek Kolár pr e Fischerovu réžiu 
Debussyho opery Pelléas a Méllsanda, Pa
vol M. Gábor pre Gyermekovho Trubadú
ra. Poznám aj postup · opačný : r ežisér, či 
vlastne inscenátor, inšpiroval výtvarníka 
v hľadaní štýlu výpravy, vytvoren! javis
kového priestoru, svietenia. šulcovi v je
ho operných inscénácíách vždy išlo o ryt
mizáciu priestoru, poetizáciu hmoty. Pre
to si za partnerov nevyberal maliarov 
dekorácií, ale architekt a Františ ka Tros
tra. J eho d ivadelná fant ázia sa plne 
uplatňovala práve v s pojeni s konštruk
t!vnym dômyslom tvorcu javiskového 
priestoru. Mal zásadu: architek t scény 
musí byť v súlade s architektom huuby. 
Tak dokázal urobiť operné predstavenie 
zauj!mavým aj tam, kde obvykle unavo
valo, kde sa počúvala vlastne len hudba 
a na to ostatné sa pozeralo len a ko na 
prídavok, ako na nutné zlo. 

Príchodom školených, či diplomova ných 
operných režisérov sa odzvonilo "inšpi
cientskej" r éžii. V najnovších predstave 
niach sa už neobjavujú krikľavé maniére 
opernej reprodukcie, moderná výprava 
aspoň na prvý pohľad zakrýva staré kon
vencie. No ešte stále sú veľmi zriedkavé 
inscenácie s čistým štýlom. také, v kto
rých s loh d iela harmonizuje s celJím 
predstaven!m. 

Prácu všetkých r ežisérov v poslednom 
období SND kruto poznačuje jeden par a
dox: inému ich naučila škola a pr ax po
č'as štúdia, celkom i"é chce od nich dneš
né divadlo. A tak hoci sú školovaní. "ú 
samoukmi. Chýba im najmä cit pre šLý l. 
pre štýlovú jednotu, cit pre· mie ru, pre 
vJ' razovó prostriedky. Najmenej sa proti 
týmto základným umeleckým pravlclläm 
prehrešoval Branislav Kriška. Bol dra 
maturgom, tak o ňom doslova platilo: ako 
sl ustlal, tak si ľahol. Ponechäval si d iela 
nepopulärne. Uvedomova l s i však. žH pr ií 
ve Gluck čl Bázlik tvor ili "chrbtovú kosť" 
sezóny a skutočne sa potom tieto d iela 
režisérovou zás luhou aj sta li jej vyvr 
cholením. Miroslav Fischer je režisé rom 
osamotených, do inscenácií pozntlšaných 
rozmanitých nápadov. Veľmi rúd režíru
je vo vertikále. Speváci v jeho insce
náciách lozia po múroch, vyťahujú ich 
v klietkach, vyzdvihujú na pra kt ikábloch 
atď. často teda ruši s taré konvencie a 
vytvára - nové. Najmä do preds tavení 
komických opier vymysli priam kolotoč 
špilcov. Lepš ie sa mu darili trag ické ope
ry (André Chenier. no najmä Menottlho 
Konzul). Veľké opery na jčastejšie rezn·o
val Július Gyermek. Má asi najväčšiu 
zručnosť organizovať vzbury operného da 
vu, procesle, veliť podľa verdiovského 
taktu vojenským jednotkám, inscenovať 
veľkolepé popravy. Ale v dielach komor
ných (Španielska hodinka, ženba, Albert 
Herr ing) dosahu je trvale;jšle úspechy. Sú 
to inscenácie š týlovejšie ako jeho ve l'
kooperné plá tna. 

V pos lednom období boli t!to t raja re
žiséri na čele vedenia bratislavskej opery. 
Určovali umelecké smerovanie tohto te 
lesa z viacerých postov. držali v rukách 
hlavné kormidlo. Boli teda v najvyššej 
mier e zodpovedn! a j za stav súboru pred 
odchodom do provizória počas prestavby 
budovy opery SND. 

Riaditeľstvo Konzer vatória v Košiciach vypisuje konkurz ~na .dve vofné ~i~sta 
učitefov v klavírnom odbore s nástupom od l. 9. 1970. P_o~aduJe ~a a~solutort~~ 
JAMU, AMU alebo VŠMU, prípadne absolutórium Konzervator~a._ Ucha~zač1 pr~dlozta 
žiadosť a opis diplomu do :n. mája 1970. Konkurz sa uskutocnt v priebehu juna. 
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K pamiatke Ladislava Hrdinu 
Vo vláde svojich najlepších síl a stále rastúcej pracovnej energie a tvorivého 

zápasu opustil nás nečakane, blízko pred dovfšením svojich šesťdesiatin náš 
uctievaný a milovaný kolega, učiteľ, lwncet·tn)• majs ter, komorný hráč a vý
znamný pedagóg LADISLAV HRDINA, ktorý sa zaslúžil o rast na~ej hudobnej 
kultúry nesmierne bohatou a všest rannou činnosťou. Nie je tu vhodné miesto 
pokúsiť sa zhrnúť vyčerpávajúc všetky jeho zásluhy, či id'e o jeho dlhoročnú 
činnosť alw riaditeľa Hudobnej š koly v Bratis lave (1941-51) alebo o jeho pôso
benie ako vedúceho Odboru škôl umeleckého smeru pri Poverenlctve kult úry 
(1953-57), alebo o jeho činnosť v Hudobnej komore a v Zväze skla<latel'ov, 
ke<ľže sa v iíom stretli tol'ké vynikajúce schopnosti organizačné, umelecké 
u pedagogické. Už od roku 1939 je členom a organizátorom činnosti Akta.rdžie
vovho kvarteta, s k torým vystupoval na mnohých významných podujatiach, ako 
napi'Ík lad na hudobných festivaloch Pražskej jari v r okoch 1947-1949. Jeho 
kvar teto, ktoré nieslo od roku 1945 názov Slovenské kvarteto, sa stalo význam
ným propagátorom s lovenskej hudby, ktorej Hrdina počas celého svojho života 
verne s lúžil. 

Ako pedagóg pôsobil na l{onzervatóriu už v rol.;och 1951- 1953 ; v roku 1962 
stáva sa interným pedagógom Konzervatória pre violovú hru, kde vychoval 
v pomerne krátkom čase rad výborných absolventov, pôsobiacich teraz už vo 
vrcholných umeleckých telesách. Jeho práca sa vyznamenala dôkladnosťou 
a presnosťou, spojenou s vynikajúcou schopnosťou i v oblasti verbálneho vý
kladu a analýzy práce, v čom mu iste pomáhala jeho íun<lovaná pedagogická 
erudícia. Za jeho pracovné zásluhy bolo mu udelené vyznamenanie Za vynika
júcu prácu. Popritom pôsobil dlhé roky v opernom orchestri vo funkcii kon
certného majstra, čo vládal mladistvým elánom vykonávať i popri namáhavej 
a svedomitej umelecko-pedagogickej činnosti na Konzervatóriu. Okrem t oho 
sa venoval činnosti ako ved·úci Komorného orchestra učiteľov. 

Slovenský hudobný život stratil jedného z najaktívnejš!ch a oddaných, vše 
stranne schopných pracovníkov, ktorého stratu pocíti is te celá naša verejnosť 
ešte dlhý čas. 

JÁN ALBRECHT 

Ili. med z in ár od né semináre pre s ú č a sn ú hudbu 

SMOLENICE 70 
Z obsahu a programu tohtoročných 

seminárov pre súčasnú hudbu, k toré 
budú 13.-17. apríla t. r v Smoleniciach. 
uvíidzame nas ledu júce informác ie ( za 
tia ľ bez presného časového vymedzP
nia) : 

l . V rámci semincírov sa uskutoč n i 
.. d iskusia okolo stola" na tému Analýza 
a hodnotenie súčasnej hudby - povedie 
ju prof . · dr. Car l Dahlhaus. 

2. Prednášky budú na tému: Niektoré 
aspekty súčasnej hudby (Jan Kapr); 
Otvorená forma a jej typy v Novej 
hudbe (dt· Dénes Zoltai): Nová hudba 
a his tot·ická dimenzia hud by (doc. La-

dujúcich súborov: Štúdia kolínskeho 
rozhlasu (uvedie dve Kage love sklad
by - Der Schall a Akustikon), súčasnú 
mad'arsk(t hudbu predstav! Chamber 
Ensemble Budapest (vedúci Mihály! An
drás ). Slovenskí madrigalis t i pod vede
ním Ladislava Holáska predvedú Litanie 
lauretane mladého s lovenského sklada
teľa Tad e::iša Salvu, Tri skladby od Edi
sona Denisova a Zel j enkova Hry pre 15 
spevákov obsluhujúcich bicie nástroje. 
Pos ledným z koncert ov bude ko ncert 
Elektronického štúdia bratislavského 
rozhlasu s dielami P. Ko lmana, I. Pa
ríka a .r. Malovca. V druhej čast! uvedú 
diela Zbyňka Vosti'áka (Dve ohniská ) a 
Hudolfa Ružičku (Gurges ). 

" '• HisJav... Bun.las.)" . • ~ ·• _ 

6. V réímci seminárov uskutočnia sa 
aj dva hudobno-priestorové projekty 
Mi lana Adamčiaka. Prvý má názov Se
hastian Poem a druhý - Dislokácia ~1; 
- t 'ť :: ~ ~ '"'- • ~ .;... ::·.t.. .. ~' ... • • l '. 4, - }-

3. V rámci seminá rov bude jedna 
kompozičn é tr ibúna. kLorú povedie Mau
r icio Kagel. 

PHIHLÁSKY NA PODUJATIE PRIJIMA 
DO 23. MARCA t . r . SEI<RETARIÁT III. 
MEDZINÁHODN'2'CH SEMINÁROV PRE 
SÚČASNO HUDBU V SMOLENICIACH -
BRATIS LAVA, GORKitHO 19. 

1. Vedúcimi inLerpre Lačných semma
rov budú: Edward H. Tarr, Christoph 
Cacke l a proľ. Siegfr ied Palm. 

Konferenčný poplatok je 300,- Kčs. 5. Ko ncerLy na tohtoročných seminá
roch budú vyplnené produkciou naslc- -r-

e Mestský dom osvety v 
Trnave •1sporiadal 25. februlira 
autorský koncert proľ. Jána 
Cikket'a. V prostredi Zr kad lo
ve j s iene divadla v Trnave od
znela Cikke rova Sonatína pre 
klavír, Tatr anské potoky, vo
kálne diela boli zastúpe né 
áriami z opery Juro J ánošík. 
Beg Bajazid. Účinkova l a ná
rodná umelkyňa M. Klšoňová· 
Hubová, zas lúžil ý umelec Dr. 
Gustáv Papp, E. P appová, T. 
Fraňová a člen č inohry SND 
J. Slezáček, l<torý predniesol 
Poničanove Rozhovory so se
bou a výňatky zo Sl ádkovičo

vej Maríny. Umelci vyt vorili 
prl jemný večer pre pos luchá
čov, medzi k torými bola ako 
čestný hosť aj dcér a M. 
Schneidra-Trnavského a do c. 
Dr. J . šamko. Koncert bol pri 
príležitost! februárového vr
ťazstva. 

e V dobe od 21. VI. - 4. 
VII. t. t', bude v J indi'ichovom 
Hradci II. ročn!k Jihočeského 
fest ivalu Concertino Praga, 
k torého sa zúčastnia víťazné 
komorné súbory z r. 1969 a 
predstavia sa na piatich kon
certoch v Jindrichovom Hr adci 
a v Ti'ebon i. Okrem toho vy
stúpi na festivale Smetanovo 
t r io a Pražskí komorní só
li sti. 

e Dňa 6. marcá t. r. dovfšil 
60 rokov plodného a prácou 
nap lneného života prof. husľo
vej triedy košického Konzer
vatória Ko loman Takács. 
Okrem pedagogických kladov 
jeho práce s i jeho žiaci cenia 
na jeho osobnost i i ľudské za
ujat ie a cillivý prlstup ku kaž
dému s kým spolup racuje. I< 
vzácnemu j ubileu (tprimne bla
hoželáme! 

Hudubný kalendár - marec 
2. marec 

1765 narodil sa Frant išek Jozef Du sí k, čes
ký hudobný skladateľ (umrel po r. 1816) -
205. výročie nar. 
1900 narod il sa Kurt Wc i il, nemecký po
krokový hudobný skladateľ (umrel 3. IV. 
1950) - 70. výročie n ar . 

7. marec 
1920 narodila sa Marta Me ie ro v á - K u L;.
b e l o v á, sólistka opery SND · - 50. výročie 
nar. 

!1. marec 
1925 narodil sa Koloman č i l l [k, režisér di
vadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici -
45. výročie nar. 

11. marec 
1915 narotlll a sa Zita Par á k o v á- Str na
d o v á, koncertná umelkyňa, riaditeľka r:š u 
v žiari nad Hronom - 55. výročie mn·. 

15. marec 
1925 narodil sa Ľudoví t št a s se 1, hudob ný 
skladateľ - 45. výročie nar. 

16. marec 
1925 narodila sa Irma S k u hr o v á, koncert 
ná umelkyňa - 45. výročie nar. 

17. marec 
1915 narodila s a Mária K i š o ň o v á - H u b o
v á, sólis tka opery SND v Bratislave, národ
ná ume lkyňa - 55. výročie nat·. 

20. marec 
1890 nar odil sa Benjamino Glgli, významný 
t aliansky operný spevák (umrel 30. XI. 1957 ) 
- 80. výročie nat·. 

30. marec 
1900 umr el Andrej K ub in a, slovenský skla
dateľ piesn!, ľudovýchovný pracovník a pub
licista (nar. 27. XI. 1845) - 70. výročie 
smrti 

Z obsahu 6. čísla 
e Premiéra Kardošovho Klavírne
ho koncertu e Ľuba Baricová 
o opernej interpretácii e Mária 
Callasová vo filmovej podobe -
Aaron Copland - veľký americký 
starec e San Remo 1970 e Igor 
Wasserberger píše o obchode v po
pulárnej hudbe 



španielske 
zastavenia 
Koncom minulého a začiatl;;om t ohto roku navští

v ilo niekoľko popr.edných slovenských interpretov 
a súborov nám pomerne hudobne vzdialené španiel
sko. Pri tejto príležitosti sme Im dali niekoľko 
ot ázok a požiadali ich o výiíatky z tamojších kritík. 

*** 

l Sylvia MACUDZINSKA a Hudolf MACUDZINSKI 
účinkovali 23. novembra m. r. v Palma de Mallor

ca, 28. novembra v Barcelone a l . decembr a vo 
francúzskom Mar seille. Z obsiahlych kritík vyberá
me aspoň niekol'ko viet z francúzskych novín La 
Proven<;;al: 

,.Po návrat e z t urné v Španielsku sa českoslo
v enskí k lavirist i predstavlli na Konzervatóriu hu
dobným soir ée vysokej kvality. Toto duo charakte
t·izuje perfektný súzvuk, pričo·m l<aždý z ltlaviristov 
p redviedol brilan tnú techniku, v k tore j dominovala 
čistota a precíznosť, jemné nuansy a muzikálnosť. 
Z toho súlad.u vznikol dojem, akoby hral jeclen 
človek. Bolo to zjavné najmä v Bussoniho Duettine 
concertante, po ktor om nasledovali Variácie na Bee
thovenov u tému od Saint-Saensa a Slovenská suita 
od Jána Cikkera, jedného z na jznáme j ších sú č as
ných s lovenských skladatel'ov. Túto suitu prepísal 
pre klavír sám au tor, pričom zachoval všetky or 
chestrálne dojmy. Dielo naprie!< nát•očnosti zvládli 
umelci priam brilantne. Na program e boli ešt e Tri 
rapsódie od Florenta Schmidta. Tretiu rapsódiu na 
valčíkový rytmus predvie dli umelci s patl•ičhou 

l
l""-- svižnosťou. (Akoby aj n ie, vcd' Bratis lava ni c je d'a

leko od Viedne! ) 

*** 
> 

l. Klára HA VUKOV A 
, nám o svo jom zájaz-

Klár n ŕlavlílcová - Si tím
lea zo špcmielsk eho tur
né 

de do š panielska, ktorý 
bol spojený s nahráva
ním vo švajčiarskom 
rozhlase, povedala: . 

- V Španielsku som 
mala šes1' koncerto v v 
období ml 5. do 17. de 
eembra. Prvý bo.l v Au
ditoriu mesta Pa lma de 
Mallorca, dalšie v Car
tagene, Alicante, Elde, 
Villene a v Albaee te . Bol 
to namáhavý zájazd, k to
rý s a mi však ,.1:entova l" 
mimoriadnym záujmom a 
ohlasom obecenstva i 
krit iky. Na zó jazde som 
uviedla v svetovej pre
miére i Hrušovského 
s kladbu Toccata croma 
t ika. Poriadate lia, ale i 
obecenstvo si' 'cenil i, že 
dr amaturgia koncertov 
bola moderná a nešla vy
chode nými cestami. Sa
mozrejme, v e ľký úspech 
mali Suchoňove skladby 
- okrem r iadnych kon-

certných číse l som pridúvala naprí klad 4. časť z Me
tamorfóz, Ta nec z Hora lskej s uity. .. Okrem t oho 
som mala účinkovať · v Taliansku (v mestách Lecco 
a_S~nddo)_ - koncer!y boli _však o~volané pre epi
demm chnpky. Ak uz s pommame ,Španie lsko, r ada 
b_.y som sa zastavila ~niekoľkými ve tami aj pri svo
JICh nahrávkach vo Svajč iarsku, ktoré som rea lizo
vala 19. a 23. j anuá ra t . r . v Lugane a v Laussanne. 
Meď~itým som totiž il o sta la lis t, v ktorom je opä 
tovne pozvame na nah ráva nie vo švajči arsku. Vt·á
t un sa t am rada . - na jma pre vynika;júce pracovné 

podmienky. Ako v !3panlelsku, tak aj v rozhlaso
vých štúdiách spomínaných miest som sa str etla 
s vynikajúcimi nástrojmi. U nás sa níečim podob
ným poehváli ť nemôžeme. Mô.i osobný názor je t en, 
ž~ aspoň taká nahrávacia f irma akou je Supraphon, 
by mohla investovať do vyn ika j úceho k lav íru, pre
tože ten, ktorý j~' k dis pozícii vo Vlií dne .i budove 
sa na nahrávan ie sn ímok absolútne nehodí . Pri te jto 
príležitosti s i spomínam na pr íhodu zo Stockholmu, 
kde som takisto nahrávala pred rokom v rozh laso 
vom štúd iu. Tu mi dokonca poskytli možnosť vybrať 
si pred nahrávaním z rôznych k lavírov, ktoré boli 
umiestnené v podze mí. A nebolo ich má lo - 20 kva 
litných nástro jov rôznych sv(~ tových značiek. Môj 
ďalší program je potmm le boha tý: pr ipravu jem s i 
Beethovenov V. klavírny koncer t . k tor~í budem hrať 
24. a 25. marca t. r. so Slovenskou filharmóniou. Ked 
už mám príležitosť spomenúť svoje nedávne zá jaz
dy, rada by som sa zmien ila n i eko ľkými slovami uj 
o propagácii umelcov v tlači a \' rozh lase. Škoda, 
že v našich denníkoc:h so o bjavu je iba veľmi má lo 
odborných kri tík alebo propngačných mat eriálov 
pred vystúpením umelca. Vmľ iba zo španielska som 
si pr inies la celú hŕbu novinových výst r ižkov. Nic-
kedy sa oponu je tým, . že' k r itika má pre umelca iba 
kron ikársky význam. Nie ,jr< to celkom t ak. Môže 
byť i konštruktívnu. Osobne však neuznávam .,od
str el'ovan ie " výkonov jednou-dvoma vetami. Je veľ
mi zle, že naši kritic i nema jú možnosť vycestoval: 
si hoci do najbližšej cudziny, získať t ak prax nu tnú 
pre vytváranie h ierarch ie. V západnom Nemecku sú 
napr íklad veľmi prísni kri t ici, umelec si však ria 
druhej strane uvedoml, že ich súdy vychádzajú z 
veľkej poslucháčskej erudovanos ti . Zvlá.štnou kapi
tolou sú dôs tojné pr'iestory zah 1·artičných koncertov. 
Nezriedka sú to malé, akusticky skvele vybave
né sály, naplnené hudobne vzdelaným publikom, 
ktoré sa zväčša grupuje z č lenov rôznych hudob
ných spoločnosti v to'm-k torom meste. Tak to bo lo 
i pr i mojom zájazde v Španiels ku. A jeho ohlas? 
Tu 'j e niekoľko výňatkov z kritík, ktoré som si 
pr iniesla: 

La verdad (Alicante) - 13. dec. 1969: 
,.Klára Havlíková je hudobný meteor, ktorý pre 

letel po alicantskej oblohe a zanechal za sebou žia
rivé dojmy z programu, akým sa p redstavila tunaj 
š iemu nadšenému publiku. Nechodí po známych ces
tách. Má vel'ký temperament, výnimočné naclanie a 
t vorivého ducha, ktorým sa vý razne líši od plejády 
väčšiny klaviristov, kt or í str ácajú osobnosť a opa
kujú sa na obmedzenom pries torP tých istých diel 
a tých istých skladateľov." 

La voz de Albacete - 16 XII. 11169: 
"Koncert československej ld avil'istky Klá1·y Hav

líkovej v Albacet e sa str etol s veľkým ús pechom, 
na ktorý si bud ú naše hudobné kruhy dlho spomí
nať. Veľká umelecká osobnost' K Havlíkovej sa 
preds tavila impozantnou in terprt>táciou a boha tstvom 
výraz u v programe, v ktorom figurovali diela od 
Scarlattiho po Hindemit ha a Suchoňa." 

*** 

J Miloš JURKOVIC a Helena GAFFOROVÄ absol
. vov~.li .slléíd' n~j namáhavejšiu ~rasu po španielsku. 

skutocn11! desat koncer tov v dnoch 14. j anuára -
l. februara (v Barce lone . Gijóne, San t anderne, Ca -· 
dise, Sevill<•, Algec ir us .,, Ceu te, Mur:cii, v Caste llon. 
de l~ Piana a v Palma de Mallorca) . Ich výkony boli 
o~macované sup1;rlatívmi, Mi!oš Jurkovič nahráva l 
pre rozh las v Mm·cii, vyslúžili si pozvanie do Špa
nielska i na budúci rok. Mimoriadne nadšená a ob
siahla bo la h lavne barcP ionská krit ika, . z ktore j vy 
beráme aspoň z~ver(~čné slová uznania: 

"Ak kr it ika neznamená iba kronikárske zachyte
nie, musel som sa podrobne dotknúť výkonu umel
ca - takmee ana lytickým spôsobom. A ja som to 
t•obil v pr ípade flautis tu, ktorý n ie lenže nie je prie
merný, ale ani jednoducho iba dobr:.ý. J urlwvii; je 
flautistom prvotrie dnym . .Hovnako je fantastickým 
hudobníkom. J e to geniáll1y flaut ista. Veľmi ma teší, 
že môžem o 1'íom písať, alw s a a,l poďakovať H. Gáf
forove j za vynikajúce zážit ky. Myslím, že buclem 
hovoriť za všetkých, ktor í nadšene llieskali, ak vy
jadrím náde j, že oboch umelcov budeme čo naj 
skôr opäť počuť." -uy-

Baletná kariéra 
slovenského chlapca 

Ján šprW!; -P ul• bo! angažovaný 
do bmensl~óho divad la v roku 
1\JG,l . Svojllu usi l o vnosťou a vytr 
V il l osťou s a vypracoval na popred 
n ého sólistu ba letnÉ·ho súboru, ho
ci kl asickému tancu sa venoval až 
od š trnástich rokov. Vtedy s a s tal 
č lenom Slovenského J:udového 
umeleckého kol ektívu (SĽUK). Až 
do te j doby bol vlas tne samo 
ukom. V SĽUK-u sa ho ujal pe
dagóg Gj abel, neskoršie sólista 
Štótneho divadla v Košiciach P a
vo l Lukáč, ktorý ho naučil zá
kladom klasického t"anca. V se
demnáslich rokoch sa zúčastnil 
konkurzu do Slo venského národ
ného divad la v Bratis lave, ale už 
po j ednej sezóne p rešiel do praž
ske j La terny Magiky . . J. š p rlákovi 
sa zdala prúca v tomto súbore 
príliš mechanická (ka :idý deň to 
is té pr edstavenie ), a t ak sa po 
r oku vrátil späť do Bratis lavy . Po 
vojenske j službe od chád za do Br-
n a. 

Vzorom J. š prláka bol Miroslav 
Kura. V Brne s a splnila jeho veľ
ká túžba - pracova·C po boku to
hoto ume lca. V čase svojho ume
leckého pôsobenia vytvor il r ad 
postáv klas ického i moderného 
balet u, Merku tia ·v Prokofievovom 
bale te Romeo a J ú lia, k torý bol 
;jeho pr_vou veľkou úlohou, princi1 
z Prokofievovej Popolušky, Čaj
kovského Labutieho jazera a Ned
ba1ovho baletu z rozprávky · do 

rozprávk~. Ďalej vyt voril postavu 
vtáka v Cajkovského Šípkovej Ru
ženke, bubeníka v Straussovom 
Plese kadetov, Dafnisa v Ravelo
vom Dafnisov! a Chloe, šaška v 
E9kovom Abraxase, Alberta v 
Adamove j Giselle, harlekýna v 
Schumannovom Karnevale, titulnú 
ú lohu v Straussovom Don Juanovi 
a Adama v Janáčkovej Glagolskej 
omši. 

V sezóne 1967- 68 pôsobil vo 
Francúzsku (Marseille ) v mestske j 
opere Munucipal. Bol popr edným 
s ólistom asi päťdesiatčlenného sú
boru s choreografom a šéfom 
Lazz inim a tancoval väčšinou mo
derný r epertoá r (Bartóka, Brit
tena ) . Súbor vystupuje iba osem
krát v sezóne, z toho je na pro
grame šesť predst avení moder
ných a le n d ve klasické. Ján Špr
lák mal veľký ús pech u kritiky 
i obecenstva a poznal mnoho 
slávnych sólistov (Nure jev, Babil 
lé, Skoriková, Marchandová, Labis 
a rad ďalších). Hoci m u ponúkli 
p redlženie angažmán, predsa sa 
vrát il späť do Brna. Dokonca od 
mietol i ponuky do parížske j Cre
re Comique a k Béjartovmu Ba 
letu do Bruselu. 

VÓ všetkých ú lohách, ktoré 
J . š prlák dot eraz vy tvoril, doká
zal svoju muzikálnosť, zmysel pre~ 
tanečnú charakter istiku i výraz
ný mimický prej av. J e skutočne 

J. · Sprlák- Pulc v JanáG'Iwvých 
Lašslqjch tancoch. 

Snímka: H. Sed l áček 

javiskovou osobnosťou. Mimor iad · 
ny úspech dosiahol tiež na vla
ňajšom zá jazde brnens kého ba
letného súboru do španie ls ka, kde 
sa preds tavil ako pr inc v Labu
ťom j azere a P etruška v rovno
mennom ba lete• Jgot·a Stravinské
ho. Teraz štud uj e j ednu z úloh 
v ba.lete L. Délibea Coppélia, k to 
rý bud (• ma ť v marci premiéru 
na scéne brnenského Janáčkovho 

divad la. 
P etra Heerenová 
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Odišla 
veľká 
dáma 
iaviska 

Ked' sa v piatok 20. 
februára ozvala v 
rozhlase nečakaná 
sp ráva o smrti Mar ty 
Krásovej, ktorä pocl 
fahla následkom ne
šťastného úraz u, až 
sa nám .dych zataj il 

Mw·fa Krásová a!co Donna !sa• 
bella v Mes.~inskej neveste. 

Snímka: J. Heinri ch 

lla(l predstavou, že sa náhle zatvor ila kniha plodného a bo
ha tého života.· Aj keď s úkromie umelkyne bolo až ne
uveriteľne skr omné, jej celý život bol zasvätený umeniu, 
spevu a javisku. Marta Krásová odišla navždy, ale jej 
Isabella, Kostolníčka alebo Amneris tie sú nesmrteľné a 
žij ú stále, n ielen v dokument árnych záznamoch a spo
mienlmch divákov, ale i v t radícii nášho opemého ume
nia, o ktor é sa Marta Krásová tak zaslúžila doma i za 
hranicami. 

'l'ažko uveriť, že chvíľa, ked' sme s.i vlan i s pani Martou 
~rásovou popriali pekné prázdniny (pričom dodala so svo
Jlm, t rochu nostalgickým úsmevom, že Lera z ich má stá 
le ; nemohla si totiž~ zvyknúť na to, že j e v dôchodku ), 
bola tou poslednou, co sme spolu hovorili. ž.e jej Martinka 
v S~etanovej _Hubičke,. ktorú onoho večera (28. VL 1969) 
v_ Narodnom _d 1 vadl~ sp1evala, bola jej posledným vystúpe
mm v Zlate ;r kaphcke, ktore j ost ala po celý život verná 
a pre ktor ú by bola bývala obetovala všetko, včítane osob
ného_ šťa~tia . Mar ta Krásovó bola až do svojich posledných 
vystupem obdarená neobyčajnou h lasovou sviežos ťou -
jej kov~vo rezonujúci hlas ako by nepod liehal biologic kým 
premerli:lm, ktorým nikto z nás neun ikne a preto sme vždy 
veľmi čakali jej vystúpenie v Rusa(ke alebo Hubičkr; , 
v k torých s a vracala na prvú scénu i v dobe, ked' už bola 
posledné tr i r oky na odpočinku. 

Ak sa vr<itime k umeleckým začiatkom Mar ty Kráso ve j, 
s ledujeme skutočne uvedomelú túžhu žiť jed ine pre ume 
nie. Po p rvých krokoch, ktor é ma la Mar ta I<rásovú za 
sebou pri pohos tinských vystúpeniach na českobudej ovic 
kom javisku, bola to Bratislava, kde mohla plne rozvinúť 
svoje s chopnosti do skutočného formátu. Mar ta Krásová 
pr išla do Brat islavy vo svojich 21 rokoch (nar odila sa 
16. III. 1901 v Pr otivíne ) a p äť rokov plodnej práce sa 
navždy zapísa lo do dejín slovenského divadla. Pod vede
ním bratislavsl<ých šéfov opery - Milana Zunu a Oskara 
Ned!>ala - tu rýchle vyzr ievala, na jprv na úlohách soprá
novych, ktoré vzápätí zamenila za svo;j najvlastne j ší od
bor - mezzosoprán a dramat ický alt. V Bratislave vytvo
rila celý r ad post~v. medzi nimi také ú lqhy, ku k torým 
sa neskôr vr átila. Pripomeiíme aspoň J úliu v Jakobínovii 
cudziu kňažnú v Rusal ke, Radmilu v Lib uši, Cud milu a Há
tu v Predanej neveste, Carmen, Azucenu, Am neridu, Mad· 
dalenu v Rigolette, Mary v Blud nom Holanďanovi, Ortrudu, 
Oľgu v Eugenovi Oneginovi, Octaviana v Gavalierovi s ru
žou, Marinu v Borisovi Godunovi a Bathildu v pr vej slo
venskej opere Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland. 

Keď bola 1. s eptembra 1928 angažovaná do Národného 
divadla v Prahe po niekoľkých úspešných pohost inských 
vyst~peniach, dostalo sa našej prvej scén1~ veľkej osob
~o.s~tl, k torá pa trila po ce lú svoju éru k nenahrad i teľne;j 
spJCke ensemblu, a každé jej vystúpen ie re prezentovalo 
vrcholné ma jstrovstvo. Zo š irokej galérie pos táv menuj e
me aspoň tie najdôležitejšie - jedinečného Gluckovho 
Orfea, tragicky koncipovanú Carmen, d ramaticky veľko
lepú Amneris , Azucenu, Ebolu a Ulr icu z Verdiho, skvelú 
Dalilu, nedost ižnú grófku v P ikovej dáme, zo Smeta nov
ských ú loh predovšet kým Radmilu, Hátu a melancho
lickú pannu Rózu, z Dvoi'áka čarodejnicu a Mal'fu v Dimit 
rijovi, ďalej dve vrcholné úlohy vo F ibichových o perách -
Vlastu v Súrke a Donnu Isabenu v Mesinske j neveste, 
z Janáčka t o boli nesmrteľné kreácie Kostolničky a Ka
banichy, nezabudnute ľn á Smr( kmotrička z opery Rudolfa 
Karla a zo s účasných opier Anna v Cikkerovom Beg Baja
zidovi, Kata rína v Pauerove j Zuzane Vojíľovej a otrokyňa 
Blagota v Suchoňovom Svätoplukovi. 

Mar ta Krásová hľadal a v každej ú lohe je j špecifický 
rlramat ický náboj a vedela premyslieť postavu do najmen
.ších výrazových odtieňov, ktoré dokázala vyj adriť v boha
tom dynamickom oblúku speváckeho výkonu, vo farebne 
nuancovanom h lasovom prejave, p last icky vypracovanom 
vždy až do najmenších detailov, v pre jave bez akejkoľvek 
maniéry, v hereckom stvárnení, fascinu júcom vždy svojou 
zvláštnou výnimočnosťou, v k tore j bo lo vžd y niečo aris 
Lokraticky vznešené, hrdé, monume ntál ne, ba p r iamo nad
osobné. Mar te I<rásovej bolo vzdialené pole pudovo žen
skej zmyselnosti, zato v.šak tým viac vyrastali j ej postavy 
do ~ohutnej výr azovej klenby, p r ipomínajúcej nebotyčnú 
vznesenosť gotrckých katedrál. Už j ej k lasicky umie rnené 
gesto, jej n ií dherné r uky, vysoká, štíh la postava - to 
všetko pr ipomínalo čosi z a ntickej harmon ičnosti a ako 
b~ pr~~lurčovalo t ragickú veľkosť j e j kreácií, ktoré vždy 
posob11! ako vytesane z mramoru, a pritom boli obdarené 
bohatým vnúto rným život om, ktorý dokázala Marta Krá 
sová každe j svojej postave vdýchnuť 's vrodenou geniali 
tou. Farbou h lasu to bol pravý · mezzosopr án s kovovo r e
zonujúcim stredom, bezpečnými výškami a d rama t icky 
akcentovanými, pevnými h!bkami. Broblém rozsahu . - ani 
iné t echn ické obtiaže - akoby neexistovali, . sp.á janie . yý 
razu s fe nomená lnou hlasovou . výnimočnosťou dovo'rovalo 
Mai'te Krásovej · dospieť k absolú tnemu majstrovstvu. Niet 
divu , že m ala otvorenú cestu do zahran ič ia, kde zožala 
(Ispechy na mnohých s vetových scénach a koncer t ných 
pód iách Európy i Ameriky, kde absolvovala koncom trid 
s iatY,ch rokov dv(' významné =t urné. Aj keď jej vystúpenie 
v zah ra ničí bo lo ocenené vždy najvyšším · uznan ím, pr edsa 
Marta Krásová n ikdy nezradila s vojú m aterskú scénu, ani 
naše koncer tné sá ly, kde si naj mä vzorovou interpretáciou 
Mahlerových vokálnych sk ladieb i Dvoi'ákových Biblických 
piesn í a oratór ií vydobyla zásluhu o interpretačné maj
strovstvo voká lneho ume nia . 

česť je j pamiatke! 
Rudolf Rouček 


