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Nte náhodou sa na poslednom zasadnutí r edakcnej rady
nti$/ro casopisu obsialrle hovortlo o propagácii našej hudoblleJ kultúry. Viacerí hovorili o
vlastr1ýcll skúsenostiach, o tom ,
:e s1ce v1ac inštitúcii by sa
malo venovat propagácii nafe}
hudby doma i v zahramči, su
preto vyslovene určetl~. maju
na to fmančné prostriedky, ale
frnólny efekt sa akosi rozplý va. Pnli!i velké 11edostatky v
propagácii nám avizujú, ze tu
cosi nie je v poriadk--u. Riadrtef Siovkorrcertu Ľ. Cítek spomlllal svoje posledné tkriserros11 :: Latmskej Amenky. keď lro
wstupíte(S'kých ríradoch
na
pro~íli o ;:cr ~ lanie propagačných
materia/ov. nakoCko v súvislosti so silnými revolučnými vinaml strípa i záujem o našu kult rim a konkr étni záujemcovia
by chceli interpretovat naše
skladby. hlbšie poznaf rra§u
hudbu, propagovaf v Latmskej
Amerike to, čo sa im bude pliČit.

Vie verntl sa darl pr opagoval nasu hudbu i niektorým zahrarričným kultúrnym strediskám. Prisull čerstvých kultúrnuch infor mácií nebýva plynul ý, keď sa spotrebuje jeden
propagačný materiál, čaká sa
dllro 11a druhý, 1.: niektorým
umeleckým zjavom u! neezistujri propagačné prospekty a
pod. Môžu sa stávar i prípady.
k·ed11 :aTrraníčné kultrirne :ariadenie dostane propapačnrí
materiál. ale nevie ·' nim pohotovo narába(, vyrlilt ho aktlvne k propagácii, ruolnf z ne-

ho Z&Vll kulturny medz1Cl6nok.
V suvislosti s tým v~etkým sme
spomlnalr r oznc kultúr ne zanadenra doma l v zallraničt a
vsade sa 11am ukazovalo, ze
kulturna propagacra akobll ne bola dostatočne koord ínovana,
náročná a pllfllUiá, rozumne VI dená a riadená. Máme viac veCl, ktoré by sme chceli dostat
do európskeho ci svetovelw
kultúmeho spoločen stva.
Pokrwká va i propagacía do ma. Nevyužwame v!etky moznosti na vydtivanle pohotových
prospektov. Niekt or é propagacné letáky robime zastaralo a
tle::OZIIJIIOU formou, itwkedy sa
uspokoj1me s dlhým výrobným
casom, ktorJÍ je nepriateľom
pohoto vosti a rýclllyc/1 irrformácíi. Ani doma dost dobr e nevieme, ktoré propagač11é ma teriály vychadzajú, kto ich vydáva, ako a kde ich distribuuje, aký majú spätný ohlas, čo
ovplyvtiuju, ako vo fitláinom
momente slúzia našej hudobneJ
kultríre. Znova nejasnosti a do·
llady; čo sa u: v pr opagácu
urobilo a čo nie, kt o je na 1'1ne. ze propagácra na!lej hudbu
je slabá, či azda dokonca klesaj ríca. Neču do, že sa v diskusíl objavili názor y a pr ikladu
z
niektorých soc1alrstických
štátov, kde to robia §ikovneji ie a polrotovcjire, k de sa propagácia koordinuje, znasobuje.
Redakčná rada prijala uzáver, že tejto pr oblematike sa
budeme v1ac venovaf. Prinesieme námet y, budeme sem-tam 1
kontrolova( s ceruzo11 v ruke
tie inftitlicle, k t oré sa majú o
propagáciiL bezpr ostredne stara( a za till zod poveda(. 1 dobrti skladba, skvel(/ interpretač 
''Ý výkon, vý bor ná muzikolnqícká knilra zostáva len na pol ceste, keď .~a nedostane via·
de tam, kde patrí. kde o 1111
mMe b1tf w rt fem. 'kde mti kultúr ne poslti!lf.

5. lll. 1973

Ako sme u! l!itatefov v minulom i!fslo intormovell, dňo 31. Janutlra l. r. uspor iadal Zvll z s lovenských skla doterov semlnér
nl\ t6m u Publlci~~otlka o !ilovenskef popu U'irnej hudbe. Prinésame
prvú i!asf v~fahn z hlavného ra(erétu. k l o r ~ na sem inéri predn'U!aol ' Jsor Wailserberger. • •
v
• •

Igor Wasserberger:

s ovenskej
lárne · hudbe
I.

Teória a kritika

• Ministerstvo kultúry SSR v spolupráci 1 Oatrednfm •fborom Zvlí:&u lleskoslovensko·sovletskeho prlatefstva • Bratlalne
u•porlad alo v diloch 19.- 20. tebru6ra t. r. seminár pre praco•nlkov :t oblasti kultúry a umenia na tému STRANICKOSt, ĽU
DOVOSf A IDEOVOSŤ V LITERATORE A UMENI. PredaUall aoYiet, kl lektori V. P. Sestakov, pracovnfk Oslavu dejfa umeaia
v Moskve (Stranfckost umenia ako aajdlllel ltejlla kates6rla mar:rlatlcko-lenlnskej estetiky), doc. V. A. La~arn, ústapca rladJtefa
Domu so•ietskej kultéry v Prahe fOliaky atraafckoatJ, ldeo•osti
1 rudovostl soviPtskcl llterat6ry v sii!aanej etape) a praconlk
Oatnu dejln umenia v Moskve A. A. Korlasla (Maralamua-lenl·
alamua o atranfckoall, Jdeovoatl llterat6ry a u . .ala).

R očni k
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'2,-

Na st ránkach tohto či11la preddav ujeme tztateCom Jednu z rlajL•ýraznejšic:ll posta v slOt'NI!!'kej umeleckej fotografie - KA .\ 1/LA VY SKOCTLA Predstavujeme lto li rozhOrJore i uT.·áž~·artti z jeho tl!el ue S Kamilom Vy~lwčllom sa v Hudobnom žwote nestretáme po prvu raz. Pretozt. 11. rul.·u Jl
,.prr t om", citlivým pohtadom umelca zacltytava vzácne cilvi/C, ked sa rod1 a tvorr Ir u db a.

ZDE KO NOV Áť~EI<

Z prrlez1tost1 90 výročra narodema klastka maclc.tr$kej hudby, jed
nej z čelných postáv nti!llo stor očia, skladatela, vedca, pedagóga a velké/ro humanist u ZOLTÁNA K ODÄLY A otvor ili dtía
13. februá r a t. r vo foyeri koncertnej s1ene Slovenskej f illlar ·
mó111e výstavu o zlvote a d1e!e tohto umelca. K nedožitým majstrovým 90 narodenittám JU pripravil Zväz slo ver~ sk(/ch skladaletov v spolupr áci s gener tilnym konzulátom Madar skej tudove}
r epubliky v Bratislave. Na vemistiži sa zričas tnllt predstavit elín
siovenskí:ho umeleckého života, ako aj vedúci tajom ník Csemadoku V. Varga. Pritomný bol generálny konzul MĽ R Cy. Bjel1l.
a predsta vitelia ďalJíc1t konzulárnych zastuprtel stiev v Bratisla ve. Na mímke konzul MCR v Bratr .~lat •e F Varga pri otváracom
prejave.
Snlmka: CSTK

e

')o prvora dy proble m pub !lb ciHiiky o s love nskej populárne j hudbe nuiiemc povat oval k'fBntllatlvnu disproporciu
medzi s pravodajstvom, resp.
propaga č nou
publiclstlkou na
Jednej strane a teoretickými
prácami a kritikou na strane
druheJ. Na vysvetleniu tohto
tavu existuje viac prlčln - ctte mal(r aktivitu kritikov v ob·
lasU populár nej hudby možno
vysvetliť tzv. ob jektlvnyml prl
člnoml. Už neraz so kon!ltato
va lo, že hlavnou prekážkou la·
kejto činnos ti je nedostatok vvtasnenla kritéri!. Prevládajúci
ystém zo ra ďovania skladieb
podl a ukazovaterov popularity
- myslfm na rOzne rebrlčky
najlepšie predávaných skladieb,
výsledky hitparád a podobnorwtne s tavia vedra seba cennó
dl"ola, priemer l brak. S tým
to javom priamo súvis( špcc1 rt!!nosf populárnej hudby: vermi rozrílznená fnnk i! nosť: od
ná ročn e j umeleckej
poslucho
veJ hudby cez Oče lovll hudbu
do tanca a! po hudobnO kuli u. Pritom ka!dý dr uh populárnnt hud by sl vy!aduje Iný pr!~ tnp v hodnoten(. V tejto sO-

vt ~lo~ll za kraJnY mozeme po
Vdlovdt nazor, ktorý zastávaJu
ntcktorf muzlko!Ogovla, že po·
pulárnu hudbu netreba skúmať
tradi čnými metódami. jej rormová - molodlcká, harmonie
ká u rytmická výstavba jo vraj
uatolko zjednodušená, :lo tieto
prvky netreba analyzovoť
poslltčl s tudlum sociologického
pozadia tohto renomlinu. Tento
názor te typickým odrazom
krajného jednostranného pohradu, neberie do Qvahy mnohé, z hladis ka organizácie hudobných prvkov čas to velmi
komplikované žánre populárneJ hudby. Tu, ak chceme zaujať seriózne stanovisko, nezaobldome sa bez odbornej kvallflkovanot analýzy práve tektonických prvkov skladby
jej harmonickej, rytmickej a
molodlckej stránky. Inoked y
nám zasa podstatu veci mOži:t
prl bl!!l ť s pOsob aranžmán kombinácie nástrojov, zvukové
efek ty, Inde zasa je d0ležlt9
predovšotkým spOsob lnterprn·
tllcle atď. Samozrejme, soclologlckó aspnkty - obluba populllrnoj hudby v jednotllvých
vrstvách spoločnosti, vplyv a
pôsobenie masovo-komunikač 
ných prost riedkov - malú prn
pochoponle zákonltostf popu·
lárnej hudby skut očne vllčšl

význam ako u tl'adttných druhov umema.
k hovorime o Javoch, ktoré
sťa2ujú
odborný pohFad,
nemôzeme obfst tlel časté a
rýchle zmeny módy. U uv.
hlavného
prúdu populárnej
hudby s naha po zvyšovani atrakttvnostl prináša nové diel·
~lo hudobné prvky l novych
Interpretov. Prevažná vllčšlna
týchto modifikácii nie 10 podstatná. Niekedy však pride zárodok čo hosi skutoč ne d01ežl16ho. Pripomeňme sl napriklad
obdobie z polovice 50. rokov,
keď pr!chod rock and rollu vyvolal negatlvnu odozvu takmer
u každóho seriO:~:neho kritika
a publicistu. Tito nedokázali
ro.~;pozna ť, že vznikol zárodok
noveJ éry populárnej hudbv a
nemožno sa tomu čudovat Pri
malom časovom odstupo vystítntll do popredia negaUvne javy - z hudobného hladiska
ochudobnenlo
predchádzajúr:lch prvkov - a hlavne tu zo·
hrali svoju Olohu rOzne von·
kaj!:le znaky - často nevk\ISná zmena výzoru mládew. výtrZnosll na koncertoch a podobno. Po tejto sk(tsenosll Stí
kritici vllčslnou opatrnejš! !l
často dochádza k opačnému ex·
trému - k prlllšnet Octe pred
všetk~m novým, k nekritickému oslavnému postoju voči
vlietk6mu, čo sa tvári avantgardne a novátorsky.
e známe. Ze zatial č o kritik
tzv. vážnej hudby alebo
llZdll presnejšie povedllné európskej koncertnej hudby a
podobne l kritici Iných Jegltlmných umenf sa mOZu oprlef o
celý systém overených vedomostf, ktoré poskytuJll t prlstuo;né školy, nadv!lzujO na prácu
o odkaz predchádzajOclch generácii, kritik populárno! hudby jo plný nelstOt l pri formulovanf tých najzákladncj§!cli
otázok.

A
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D oteraz načrtn uté vseobecné
prekážky ncznamenajO, ! e
by sme mali rezignovať na krlllckO činnost v oblasti populllrnf'f hudbv· skO!>f'nnstl
z
mnoh \'l·h kr!ljln ukazu)O. le to
(Pokračovaniu na 7. str. )'

Opatr en ia na zvýšenie úrovne zábavného umenia

Za vyššiu

kvalitu
MlnlateratYo kuiUi ry SSR yych6daaJ6c
zberoY XlV. •Jazdu KSC - vykona·
lo Y okt6brl m. r. rozbor vf voJa z6bBY·
ne J hudby na Slovensku za posledné ro·
k y. Na dklade tohto rozboru priJalo
kolégium ministra kult6ry SSR rad opel·
renl, ktoré sa dotf kaJú nielen priamo
riadenf ch organlzáclf, ale aj orgao ld·
cif mimo r iadenia Mlnlaterstva kult6ry
SSR. Vo t ebru6rl 1972 prerokovalo ko·
liglum mlnlatra kult6r y Informáciu o
plnenf pri Jatfch opatre ni, ktorf cb obsah
môi e v skráteneJ torme za uJimaf aj na j·
i lrllu verejnoet, pretol e sa dotfka Jad·
neJ 1 naJrolllreneJI Ich foriem dbnnej
hudby - populár neJ. Pr lnálame aa po ň Y
s kr6tenom ane nl nlekolko základnfch
inform6clf, ktoré mafd za ciel nielen
oboan6mlf hudobnú vereJnoat 1 ldeoYO·
polltlckfml dmerml, ale aJ so anabou
o ume lecké dsobenle podielu tohto U n·
r u na celkovom kult6rnom ronoJI Sla·
10

nnaka.
MK SSR uložilo v tvoriveJ s!ére prls·
Ju§ným lnštltOclám Olohu, podporovať
vznik novej tvorby vSetkých rorlem zá·
bavn6ho umenia s takou Ideovou a umeleckou náplňou , ktorá Je v s Olade s po·
tre baml a záu jmami soclalls tlckeJ s po·
l ač nosti. TOto Olohu v r. 1971 konkre ll·
zoval Slovenský hudobný fond vyplsa·
nim sOfa ža sp oloč ens ky angažovan 9ch
ples ni, v r. 1972 v spolupráci so SOV
SZM vypls anlm sOfafo k X. festivalu
mlá dežn v Berlfne.
Nové požiadavky na tvorbu sa pre·
m ietli aj do VIl. roč nlka MFPP Brali·
slavská 19ra 1972. V koncepcii l pri realizácii sofažo sa uplat ň ovala požiadav ka
a ngažovane J tvorby, vyjadr uJCicoJ nový
socialistický ilt91 života, tvorby zbave·
ne j banál nosti a ladeneJ optimisticky.
DOiožlt9m momentom na zabezpečo n l e
pozltlvneho v9voja v žánri zábavnej
hudby z medzinárodného hladis ka bo lo
C1stlle MK SSR, MK CSR a MK NDR, aby
s11 zllstupcovta ministerstiev kultllry so·
clallstlckých kraJin pravidelne stretá.va·
ll na spoločných poradách, kde by pri·
jali zásad y spolupráce a jej konkrétne
formy. Na zllklade pred chádzaJOclch stykov pozvalo MK NDR v janullrl 1970 do
LlpskH zástupcov minister stiev kultOry
~ · l <'l ·l l 1~ ttrk9 rh k r ntfn n11 nrvO prehltlld·
k u zllbllvného umPnta NDR . V prle·
brhu prehltad kv sa stretli zllstup·
co vla
mlnlstersUev
kultúry
ZSSR,

Predstavuje sa

ANNA
STAROSTOVA

CSSR, MI:R, BĽ R, RSR a Kub y na prvej
porade, aby sa zjednotili na spol o č nom
postupe v n iektorých otázkach, ktoré
sa dot9kaj0 všetkých soctallstlck9ch
kra jin na Oseku zábavného umenia. Vý·
sledky te jto. a ko aJ dal§tch porád sa
o krem ztntenzlvnen la vzá jomných vzťa ·
hov pri aznivo odzr kad lili v pra kti ckom
živote podrtade.ných ln~ t ltúcll a Ich vý·
s ledkam bola konkrétna spolupráca me·
dz! ministerstvami kultllry NDR, ZSSR,
CSR a SS R.
Od l. ja nuára 1972 sprostred kovatels kú či nn osť na Slovensku vykonáva
Slovkonce rt, ako jediná umelec ká agen·
tura. Okrem toho pro ldeovo-dramatur·
gické usmer nenie umelcov z oblas ti populárnej h udby významnO prllcu v da·
nom žánrt vykonal 1 z vaz slovensk9ch
skladatelov, k tor9 v rokoch 1971 a 1912
v ča so Bra tislavskeJ 19ry usporiadal se·
minár o a ktuá lnych o tázkach populárnej
hudby za Oč a ~ l ~ ovenskýc h a česk ý c h
s kladate rov. textárov, teoretikov a pub·
llclstov. Zač iatkom tohto roku pripravil
seminár o úrovni publicistik y v oblas ti
populárnej hudby.
Pozltlvoll) Je vznik slovens kého hudob·
ného vyd ovaterstva OPUS a to a j v zmys·
le žá nrov9ch proporcll.
V záulme Ideového a umeleckého
ovplyvnovanla drama turgie Jednotllv9ch
p rodukč ných tnlltltOctt bola pri MK SSR
vytvoreni! odborná komisia pre zábavnO
hudbu, ktorej náp l ňou je koordinova(
tvorivé zámery prls lušných lnštltOctt,
pravidelne hodnotlf v9voJ v tejto ob·
!asti a pr e dkladať návrhy na dalšie o pat·
renta.
MK SSR pros trednlctvom Slovenského
hudob ného rondu podporuje vznik od·
hor ných toora tt ck9ch prá c v oblasti po·
pulárnej hudby. ktoré vychlldzajO zo zd·
s ad marxtsttcket astattk y. Zásadn9 prf·
s tup k te jto problemllltke sa rteštl v
materiáli o ml adol u me leckeJ k riti ke.
ZSS realizuje tít to (l)ohu usporadCivnn lm
osobltn9ch semi nárov pro teoreti kov,
publicistov a s kl ndH tPfov T11k ýt o tl~o ra
tlcký seminár o po p u tó.-n ~' j hudbA bu do
l v rámci tohto ro čneJ Bratislavske j lýrv.
V leto t. r. sa u s kut oč ni odbor ný semt·
ndr pre s kladaterov v záujme zv9šenla
u meleckej Orovne hud obnej zložky po·
pulár neJ ples nn. Slovens ký hudohn9 fond
p ravidelne hodnoU novO tvorbu a oso·
httn O staros tlivost ven uje textovef zlož·
ko. Slovkoncert - s n 1A mer om rozvlja f
estetické vntmanle m llld eže - uviedol v
š kols kom roku 191l- 1912 spolu 52 v9·
chovn9ch koncertov zameraných na oh·
last populárneJ hudby.
Z uvedeného materiálu, ktor9 je Iba
časťou obsiahlych opa trenf MK SSR, vypl ýva, oko zálP.žl tomuto vrcholnému or·
gánu v oblasti riadenia kulltl r y na neu·
stll lom zvyšovanf kva lity na jmasovejšteho druhu umen111.

Na s pevoherných scénach v
Ceskoslovensk u pôsohl u ž §les·
t u sezón u, pozornos ( odborn!·
kov a obecens tva prlpOta la naj·
mil v d voch os tatných sez().
nach na Javisku Novej scény ci tl ivým, kulti vovaným a prt·
to m d rama t icky nosn ým pod a·
nrm Vdovy v mustcale ZorbA.
~ t!!d r9 m vydolovantm l ko mA·
dlálnych mo:lnos tl postavy Ile·
Ien y v Nedba lovet Pofskej krvi
a na jma v na tch reláciách s ku·
točne
pozoruh od ným spevác·
kym vý ko nom v kl aslc kAI uperete jo hann a Stra ussa Ctgll n·
sky barón - v úlohe Zof ky.
Kritika chválila nielen kvalt·
ty hlasového materiálu. ale 1
Jeho t v á rnosť , techn ickO clze ·
lovanost.
Anna Starostova Je absolvent·
kou bratlslavského Konzerva·
tória, na ktorom š tudoval a v
triedo zas!. ume lca prof. Hozu v rokoch 1961-67 11 a bsolvovala
Verd iho
Desd emonou
(d rie ). Po prv9krát na tavlsku
stála v j anáč kovej ope re v Br·
no v lll ohe Lesne j 21enkv v
Dvoi'ák ove j Rusalke. Po skon·
čenf š tlldtf prija la angažmán do
Spevohry Divadla ). Záborské·

Estetická výchova
V záujme osobnosti
Jednou z hlavných požiadaviek socialistickej výchovy
j e ltarmomcký a vlestranný rozvoj osobnosti. Estet ická
vJichova t vor í organlcku tú čas t komplexu llýcltovy. Dnes
- v ča se opojenia z r ozvoja vedecJ.:(Jch a technických
výd.abytkov - sme svedkami presunu záuj mu pozorno.~ ti z oblasti f ilozofického a w neleckého vnímania a
sveta výkladu do sf éry prírodných vied. Jedným z negat lvnycll dôsledkov je aj presun humanitných vied, k ul t úry a umema na vedfajl ie m iest o. Nemožno sa rm le rlt s názor om, že by humanitné vedy, kultúra, čt umenie boli luxusom, na ktor ý sa dopláca. Prlklady minul osti dokazuj ú, že na nedostatok spomlnonýcl1 zložiek·
doplácala neraz celá spoločno s t.
Na formovani jedlrrca a jeho povahových vlas t rtost l
f4 vo vel k ej miere podieľa f kola. Ak chceme byt úspei -

v

minulom čísle HZ sme pr iniesli recenziu novej inscenácie opery 11ár od·
umelca Eugena Suchoňa Krt4tl'fava v prai:skom Nár odnom divadle
Dnes sl pripomlnome premiér u Kr ú tňavy d voma sn í~1 kam r dr. J. Svobodu:
hlavných predstavitefov oper y - J. Hlubeka (OndreJ) a M. Crhelmko vu
( Katrena) a scénu z tret ieho obr azu.

t~ého

ho v Prdove. Dve pre!lovské
sezóny sa vď aka častém u obsa·
d zova nlu a zverovanlu nároč·
ných partii s tali mladeJ umel·
kynl dobrou š kolou javiskovej
p ra xe (o. l. ~ple v a la a hrala
Ange lu v Grótovl Lu xemburgovt, tltulnO Olohu v Gró!ke Mariel, v dvoch operetách Gejzu
Dustlta v celoštátneJ pre·
mlére DvorneJ lóže l pos tavy
v Hrnčia rskom bále). Na zákla·
de umelock ~ch výsledkov v Ma·
rlcl a v Luxemburgovt a nga·
:lu jo Annu Starostovo Spevohra
Státne ho divadla v Brne, kde
ju v sezóne 1969·70 č aká opllf
Grórka Marica (na snlmke R.
S edlá č ka ) , Fr tmmlova Rose Marie, hla vná Oloha v Zlatej pani
majstrove J. Na javisku NoveJ
scény v Bratislave so prcds ta·
vu Je ak o He lena v Nedbalove j
PoFs ke l krvi l záskok) a v pr·
vej sezóne nového angažmán
doi;tud uJe zárov e ň Llzu v ZP.·
mt 1lsmevov. V musica le Zor ba
d ostáva úlohu, ktora exploatu Je
naJmä jeJ herecké d tspoztclo,
zmysel pre mieru konania, h rá
v Mtl á č lkovt. stvá r ňuJe postavu
Evy v DustkoveJ To by bola
lás ka a Júli u v Lodi komedlan·

t ov. Zatial naJ vllč šlm nielen dl·
váckym, a le aj osobn9m Cis pc·
chom Anny Staros toveJ Je zmoc·
nenle sa n á ro č ného, na jmä po
vokálneJ stránke maxlma llstlc·
ké ho partu Zorky v Cigánskom
barónovi.
Spevoh erné javisko, opere ta,
musica! je však Iba jednou zo
s tránok Sta rostovej umeleckých
amblclt l pred pokladov. Jej
mladod ramattcký soprlln, po·
h vbllvý, tvárny l vrodená mu
zlkallta
umožňu j O
mladej
umelk yni ven ova ť sa a J llleratCire oper ne j, Interpretácii ptesi\ovel lite ratúr y. V naJbllž!lom
ča se sa s nou na televtznych
o brazovká ch stretneme v jed·
ne j z postav h ufry Josepha
Haydna La canterlna (hudobné
našt udovanie L. Holásek, SOC R
v Bra tislave dirig uJe dr. Ľ . Ra J·
ter, réžia C. Baladová ). Pre rozhlasové nahrávanie so Symfo·
nlcks;tn o rchestrom čs. r ozhla·
su v Bratislave a s d ir igentom
O. Lená rdom sl pripra vu Je árie
Leonóry a Vloletty z Verdiho
TrubadOra a Travlaty, bllzka
je 1 realizácia t elevlzneho koncer tu zo starotallanskych árif.
Z. MARCZBLLOVA

nl, mus!me sa usilova( o harmonický súlad medzi vzde·
lávanlm a výchovou. Praz vlak signalizuje, že výchovná
funkc ia vyuéovama sa r ozvíja nedos ta t očne. Uznesenia
ttraníckych a štdtnyc11 orgánov upozorrluj ú na nut •
nosf prehlbe111a výchovnej práce fkoly. Pr et ože rozhodujúcim činitefom Ideovo- výchovnej práce s mládežou
je vyučo vanie v §kole, pot om na t ejto práci musia podt a svoj ich schopnost i - par ticipoval všetky vyu čo 
vacie predmety. Súča stou výchovy osobnost i - har morl icky rozvinutej - j e estet1cká výchova. Jej vzájomné
prelínanie s mr avnou a r ozumovou výc11ovou patri k
char ok ten stickým
črtdm
socialistick ej pedagogiky.
O e:;tetlckej výchove 11emôžeme hovorit Iba v spojitosti
s hudbou, čl výt varnou výchovou. Ak bude estetická
výchova zastapená v kaf dom vyučovacom predmete, ak
bude zastúpená i v mimotriednej a mimoikolskej čln
nosti onlddeíe. potom budeme môct llovorlt o komplexnej estetickej výchove. Naučit žiakov vnímat k rá su v
dennom ži vote, pestoval Ich vkus - je záväznou úlohou pedagóga, bez oh(adu na t o, čl má, alebo nemá
aprobáciu v est etlck o- výchovnýcfl predmet och.
V pr edmete estettcko- výchovntho zamerania, v es te~

Na

čom

pracujete?
... odpovedá Alexander CAT·
TARINO, klavfrny u melec.
Ookou č ll
som tro ) roč o(a
aApirantúru oa Vysoke j Akole
múzickfch umeni, poč as kt o•
rej som odo hral t ri n ov o n a~ l u·
dované recitály. Ktavuny ko n·
cert op. 113 od j. N. Hu mmela,
ktorý som hra l koncom okt6 b·
ra m. r. s Welmarskfm komor•
nf m orchest rom v rámci Hum·
me lovských d ol v Bratislave,
nehrám v tejt o sezóne p re bra·
lls lavskf rozhlas s Komorný m
orchestrom, ktorf vedie Vlasti·
mil Horák. V r ozhlase neh rá m
pät nových prel6dll a Cúg Ou·
liana Marlioi!eka. V aprlli má m
b rať so Slovenskou Cilharm6nlou Klavlroy ko ncer t Es dur
Fra nza Liszta. Popri tejto s6·
ltstlckej p ráci mAm povinnosti
l ako č l e n Slovens ké ho komor·
ného orchestra, kde píisobhn
ako i!emba lls ta. Do lata na hrá·
me (pre OPUS l komplet dva·
nastich Conce rtl grocsi G. F.
Hä ndla.
M. MI!:SAROSOVA

tick ej výchove (ne prdvom poskytovanej Iba l tudent om
h umanitných t ried gymncizia! ) moi:no rrá jst odpovede
na mnolu? z problémov, ktor é súvrsia s t varovaním osobnosti. Spontánne pr ijimartle t ohto predmetu študent mi
jasne potvrd zuje, že tu mame v r ukách najlep§lu zbrarl
voči pasivite, nev§!mavostl a iným neduhom po stpube r~
tálnelto veku. Dominantm4 tilolm medzi r ôznymi druh ~
mi umenia nechávame hudbe, spoliehaj úc sa na silu
jej mravného imper atívu.
Dôsledným rešpektovaním zásady spoj enia školy so
životom nachádza pr edmet estetická výchova suoJe
pokračova nie v trojrozmemom pr iest ore v podobe
mimot r iednej a mimoškolskej záujmovej činn os ti. Prt
konfrontácii skuto čného stavtt s možnostaml zlstujeme,
fe je to stál e málo využlttl oblast. Jej opornými pilier ~
ml by sa v budúcnosti mo/tlo stat hnutie Hudobnej
ml 6deže, vytrvalo očaká vajúce pr is(úbený org antzačr1ý
ltattít - a či nnost gymnaziálnych a str edo§kolských
speváckych zborov, pr i zakladaní a propagovanl ktor ých
m ožno vy užit nepr eber né množst vo skrí.~enos tl a iis pe-<
chOV Tlašich, žia(, oj edine/fíCh mláde::rrírl.·yc /t .~p erJáC "'
kych telies.
JÁ "l SCH ULTZ

Prof. Ladislav Sta nček
75-ročný
Je tomu u:! poldruha storočia , č o básnik JuraJ Slota-RaJecký
naplsal vo svoJich pam!lttach, že ho .. . u čil spev a hru na husle
učtte f-o rganlsta jozef Sta n če k z Ra Jca . . . Až do tých čias mOl eme sl edovať pOvod slovenskeJ hudobnfckeJ rodiny Stančeko v·
cov. Spomfnaný jozef S tanček Je pr apraotec ná!lho skladatera a
hudobného pedagóga prof. L8dblan Stančeka. Povolanie a na·
dania otcov prená!lalo sa z pokole nia na pokolenie. AJ otec
nášho Jubilanta bol uč l ta l·orgaotsta a usadli sa a žil trvalo
v Prievidzi. Tu sa 7. Il. 1898 narodil v jeho r odine syn Ladislav
Hudobné základ y dostal od svo jho otca - a to v hre na organe
a na husliach. Strednt1 §kolu vychodil v Prievidzi a v Turčla n·
skych Tepliciach (učlt. preparandlu ), kde r. 1916 maturoval. Le
dlslav Stanček patri po prvej svetove J voJne medzi prvých eru
dovaných slovens kých skladaterov. Stále sl d oplňa l svoJe odbor
né vzdelanie. Absolvoval lltátne skl1ilky predplsané pre pedagógov
na učttelskom Ostave. Ale an! to mu n es tačilo, mieril vyššie a
v rokoch 1925·28 lltudoval na Konzervatóriu v Brne, kde bol žia·
kom vynikajúcich pedagógov na ja ná čkoveJ škole (prof. Tregler - organ, prot . Petržalka - skladba, prof. Chlubna - Inštrumentácia a prot. Neuman - dirigovanie).
Po Qspe§nom zavtlenl §tadla v Brne vrátli sa do Bratislavy,
kde nlekolko rokov u čil na HudobneJ a drama tickeJ Akadémii.
Tul lm to bolo volanie tradlcle rodu Stančeko v c o v - orga n a výchova mladých učltelov - ktoré zaviedli prof. Stančeka na Spiš.
Jedenást rokov u čil na učttelskom llstave v SpišskeJ Kapltull a
10 rokov na u čltel ske J akadémii v SpišskeJ NoveJ Vsi. Tu z Jeho
r uk vyšiel rad zdatných učltelov-hudobnlk ov. Jubilant rád spomlna na tých 21 rokov, ktoré venoval Spišu Bol to čas plný plodnet práce: !lkola, vedeniA známeho Spl!lského u čltelského spevokolu (vlfaz celoslovens keJ sl1ťaže 1949 1 - a kompozlcla.
Pri še sťdesiatiná c h prof. Stančeka s a kon~tatovalo, že naplsa l
vyše 70 skladieb. Dnes Je Ich počet ešte v!lčšf. Skladater zasiahol
skoro do všetkých hudobných žánrov. Blfzkv mu bol fudsk~ hlas,
fln esv ln!ltrumentov t zvuk orchestra.
Z tvorby vokálneJ sa tu desiatky ples ni - od detských popev
kov až po rozmerné zborové skladby. V oblasti komornej hudby
(Císpd ná už za lltlidlf v Brne) dá sa menovať rad pozoruhod
nýcb skladieb: spevné S16i!lkov6 kvarteto Ea dur, zauflmavé a
Interpretačne náročné Dorlckt kvarteto [malo ho v repertoári
ll Su kovo kvarteto a bralo bo at v trldslatvr.h rokorh v PrRhP l ,

velmi dobre sformovaná Sootta pre husle a klnfr g mol a
Vše tko prirodzene plynOce hudby. PJsal rád pre organ.
Tu spomeň me aspoi\ Slhnostot predohru, Andante a Largo. Roz·
siahla a podstatná Je Jeho sakrálna hudba. Pro orchester naplsal
suitu Lesk na vodách, Je a utorom mPiodrám Zltá talla a Prlchod
sv. Cyrila a Metoda oa Devio (druhá so zborom) . Prot. Stanček
sa uplatnil aJ a ko hudobný splsovater. Naplsa l prlručku o orga·
ne [ 1941 ). Kapitoly o hudobnom umeni ( 1944 ) a rad článkov
a recenzii.
Dt,a 7 l l. 1973 v d eň 75. narodenln skladatefa usporiadal Zvaz
slovenských skladatelov a Dom kultOry ROH v Prievidzi koncert
na poctu Jubilanta. Spievali mu pionieri z Nit rianskeho Rudna,
miešaný zbor Rozkvet z P rlt~vldze [ výborný prednes pozoruhod·
né ho zboru Ach, ty zem) a hra la sa Jeho komorná hudba. Koncert bol prlfemn9m prekvapanlm. Hneď zostavenlm progr amu.
srdečným kontaktom javiska a hfadlska ale hlavne ra to Je
potrebné podčiarknuť) kvalitou komorneJ hudby. Pred 40 rokmi
hrala sa ona (komorná budha S t a n če k ova ) v rozh lase. hrali fu
po pred nl umelci a natlska sa o tázka: bol kedysi čas ( fudln okolo
muziky l spravodllvefšl? (ZII známy organizátor slovanského hu·
dobnéllo !Ivota prof. Miloš Ru ppeldt a ďa l ši. ) Obávam sa, ža
áno. Naprfk lad pre toto: Son6ta pre husle a klavlr g mol (predniesli prot Mecudzloakl a VIola Balogov6 ) znznť'ht ako presved·
čl vá, dobrá skladba a rovnako Dorlcké kvarteto (pred viedlo
mladé Helnzovo kva rteto ) ukázalo, že patrf al dnes na pódium
Prof. Stanček bol po cel9 život človek skromný, ale vytrvalý
a pracovitý. Posledné ro ky žiJe o pa ť vo svoJeJ Prievidzi. ctený
svoJimi rodákmi, spomlnaný v dobrom svoJimi žia kmi a uznáva
ný tými, čo Jeho hudbu poznalO. Stane aa po práve, ak sa Jeho
Oapd né diela znovu rozonul!la.
BARTOLOMEJ URBANEC
ďel ~le .

IN MEMORIAM
Pre alovenskf budobnf llvot Je náhly, tragický odchod log. J611uaa Letilaoa a pror. Frao·
lli ka Teplého bolestnou a clteloou stratou.
Ro:&IQ.iHII ame 11 1 nimi dila 8. februára 1973.
Spomienku na Ing. Júliusa Let ň an a pre tep(uje pr ipamätúvanie sl j eho nekaždodenného ORt imrzmu - z r odu liečivých, ktoré po mdhajú v súboj i 10 zl ožitosfami ka ždodeunélto života. Pre zdpas s problémami mal vzdcny
nóvod: nepovyfoval ich na vedu, triezvo hľa 
dal najúčinnej~ie, najoptimdlnej fie východlskd.
Bol veľmi m ilým člo vekom, prfjemným lpoloč 
•tíkom a kolegom. Nemožno vl ak nespomf>taf na t o, čo pre 1l ovenskg hudobný ži vot
urobil . Možno sl to vlič ! m l uvedomlme at t e·az. po jeho odchode, pretože pracoval a r eall·
:oval vera - a pritom nevedel glor lfikovaf
~voju prácu. Bolo mu akosi osudom dané a
"rirod ze•1é ..byf pri tom", dotýkaf sa pulzu
dria. Zivot mu určil pristavif sa pri veciaclt,
ktoré sa r odili - a preto podmienky bývali
v:.dy zložitejšie: boli to pionier~ke r oky Slovertskej filha rmónie, kde p6sobil na post e administr atívneho sprd vcu , prdca v Slovenskom
hudobnom f onde, na Z vl:ize slovensk ých skla·
dat erov. v sl ovenskej r edakcii vydavateľs t va
Supr aphon. kde za neľahkýc h pracovných podmienok mal znač nfi porfie( na zro de r adu na l~rdvok r epr ezentujúcich slovensk é t vo r ivé l reprodukčné umenre, prdca na pol i osvet ovom .
na poste vedúceho hudobného oddelenia Osve ·
tového ústavu - činn o s t nabi td pldnm i, k t or é
ná.~rlne prerušila .~m rf Uplsal sa or ganizdtorskej prdcl - : ktorej zbierali a budú zbierat
ovocie rní. upísal ,,a Jej na úkor svoj/ro lrudob níckeho t alent u. Bol dobre pripravený m pro fesionálom: pevné z!2zemie ziska! Jtrl diom organovej hry. dir igovania a kompoz lcie o Prahe a v Bratisla11e , v odbore ho :aujlmalo vJetko nové a múdr e. Co vedel , nestaval na obdiv:
pot reboval to pre ži vot. zutitkovdval pri pr!2ci .
Na t vor bu si ukrajoval z čas u tak mer ilegálne - a predsa vlič llna jeho opusov nezostala pre zásuvku odsúdeným k o mpozičným
exkurzom. Budeme sa s nimi ešt e dlho stretávaf, zostanú svieže. Tak4 bude i spomienka
na inžiniera Letňa na.
z. m.

Igor Wasserberger:
.

Publicistika
o slovenskej
populárnej hudbe
( D okončenie z l . str. )
tak nemusi byt. Absencia kri·
tlcke l činnosti má u nás ok·
rem všeobecných prlčl n 1 mno·
bé špecifiká. Neškodi, ak sa
nad nimi zamyslime:
a Slovensku máme komplexne vybudova nO slef toho,
l!omu sa hovori zábavn9 prle·
myse!. Ca e základné prod u kč·
né. agentážne, vydavatelské a
mas ovo- komu nikačn é lnš tltOcle.
No tieto maJO pomerne malf
priestor činno sti. Vyplýva to z

N

ohraničenos ti

poslu cháčs keho

zázemia dane J velkosťou kraJI·
ny, 1 male J náv!lznostl na Ceeby a ešte menšeJ na zabranl·
l!le. V teJto situácii Je pre profesionála ťaž ké špecia lizovať s a
na Ozko vyhra nené pole pOsobnostl, (af ko sa ven ova ť v9lučn e
dzkeJ §peclallzácll. Uvediem
priklad: skladetel musi okrem
tvorby zastáva ť l!a sto z od po·
vednO funkciu v zamestnani,
usadať v porotácb a pod. O
ludoch od pera to platf ešte
vo vlll!lel miere. Publicista okrem - povedzme - práce v
novinách sa musi sna flť e tablovať at ako externý spolupraeovnnr rozhlasu, televfzle 1!1
hudobného vydavatefstva. Existenčn e dOležité Je nema( nikde
zavrAté dvere: v praxi to znemená. fa ak niekto ch ce poYedzme s týmito ln!ltltOclaml
apolupracovat alebo vObec udr!ef sl tem určlt9 vplyv, ta k
fa! ko sl mOže dovoltt zásadn Q
krlttku Ich č in nosti, te l konkrétnych vfsledkov.

•••
kr!Uky vyplýva
Z absencie
l dva!nf paycbolollckf
faktor. Ttm. !e na Slonnaku
kritika neexistuJe, tvorcovia a
Interpreti nie all na riu ani zvyknut1. Clle ak u náhodou v tla·
1!1 predu len ob!avf poblad.
ktort 11 lroboal neprtaznlvo dotfka. tak u to berte ako preJav sdkromnet nevra!lvostl, a
tak sa l na to r&IIUfe. Treba
vlak zdOraznlf. !e k taktmto
eltuáclám
dochádza
velmi
zriedka (Pre nedostatok krltlrkfch postojov te vlastne to.
l!o som oovedal, umele vykon ltruované. l V sku točn osti 1e v
tomto smere a tmosféra s kOr

Idylická, hoci vieme dobre 1
Iných o blastr umenia, te url:!!
té .,na p!l tte" medzi kritikom a
tvo rcami te takmer nAvvhnut ·
né.

časf

venovanO
Abyr l! sme
a kritike

teO·
pri·
velmi pesi misticky, chcel by
som zdOraznlt, že práve v pos·
Jedných rokoch sa podnikli pr·
vé a hned zá važné kroky k to·
mu, aby sa koneč ne srormulo·
valt základné stanoviská. bez
ktorých sl ťaž ko mOžeme pred·
stavlf vznik merxlstlckef kritiky. Mám na mysli semináre o
populárnej hudbe. ktoré orga·
nlzoval Zväz slovenských skle·
datefov v rá mci posledných
dvoch ro čnlk ov BratislavskeJ
lýry. Tieto sa stalt platformou,
ne ktoreJ odzneli mn ohé referáty l zauJimevé dis kusné prfspevky. Zvlášf by som chcel
vyzdvlhnrtt r ererát dr. tubamira Donllko: Populárna hudbe
- pr iemysel a umenie, v ktor om prezentoval zeujlmavé, dO·
kladne formulované post rehy o
r Oznorodostl
umeleckých
a
sp oločens kých f unkcii sOčasneJ
populárneJ hudby a navrhol
tiež nlekoTko praktických or·
~t antzačných opatrenf.
nekončili

vláštnu poz ornosť sl zasld·
ži aktrvna ťll!asf muzlko16·
gov z oblasti vá! ne j hudby.
Dr. Zdenko Nodl!ek hovoril o
problémocb sdvlstaclch s absenciou systému kriU!rtf v popul4meJ hudbe a zvlášf zautf·
mav4 bollt l!asf refArátu. v ktor!!!_ analyzoval prfč ln y vedOce
k tomu, fe se u n4!1 ta k Tahko
llslmllu!l! rOzM hud obn é oró·
dv zo aatirenll!le. Dr. tadl•lav
Mokrf vo svatom orfsoevku
zhodnotfl soclolo,sttcké v~sku·
mv. ktorA reell:r:ov111 metodtrk~
kabinet bntl8111vského r ozhla
su. K prlblf!entu konkrétn"'
sltutcte v tnl tltt1c14ch orhmfll l
refer4ty Pnla Zeleneva a Iva
na Ondnfl!ka o problematik"
populárnet hudby v rozhlasr
a televfllt. V ka!dom prfoAdP
mOfeme a ospokofenfm konšta
tovat. l e seminármi sa začala
cesta, v ktore! sa vyplatf po-
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V dňoch 18.-25. februára
bola v SND Prehliadka slovan·
~kýc h a če s kých operných a
haletných predstavcnl z repertoáru SND. Nad Jednotlivý mi
predstaveniami mali patronáty
bratislavské závody, š kolv a
lnštiiOcle. V rozp!l tf spomlnaných dni uviedli umelci balet
Z roz právky do rozprávk y, Suc hoňovu operu Svlltopluk, Smetanovu Predano neves tu, KrOtnavu, Slovanské tance, Jánošika a Rusalku.

e

Už po sedem rokov port ada Berlfnsky r ozhlas zaufl mavé kon certné poduJatie pod názvo m Berollna-kon cert. Býva
nlekofkokrát do roka. V fAnua rl - v poradi na 51. koncerte
- vystOplla ako host 1 sólistk a
opery SND, zasl. um e lkyňa Nlna Hazuchová. S vcfk9m Ospe·
chom S!>levala áriu Azurenv z
Verdiho Trubad úra a áriu Marry z Musorgského C hovančlnv.

Prof. Fran t r!ka Te plé ll o sme poznali ako
veselého človeka a výbo r ného mu:rkartta. Ro·
dák z Chrudrmslra pocít il tri a pol r oka ~ li z
nrce f ašist ických okupantov. Po vojne prr$rer
do Bra t islavy, kde zakot vil u Symfoni.ckom
or chestri br at islavského r ozhlasu a pat ril viac
r oko v medzi jeho opory . Postu pne sa vypra coval na odborníka v oblasti bicích nástrojov
- a pre t út o oblast na písal viac učebných pomôcok a znamenit ýc h učebných t ext ov. Nikt o
dr uhý sa na Slovensku neuenoval pedagogike
hry na bicie I'Úlst roje ' t akou cieravedomosfou. Nečudo. ie sa st al profesor om hry na br cie ndstroje na bratislavskom K onzer vat ór iu
ktoré ho v posledných dvoch rokoch zamest nalo v hlavnom zamestnaní. Skola a Jt uden tr
sl veľmi vdžili jeho prdcu, cez k t or ú sa pri·
lrov!2 r al nielen výborný hudobník, ale i vzde ·
lanli človek a dôst oj ný k olega. Pre slovenské
orchestre vychoval vera výborných hrdčov•
pričom nebol nikdy so svojou pr dcou spokojný, r ozfiroval horizont svojej pôsobnost i n
vidy novými a novými prdcami odstraňoval
nedostatkJI, ktoré na t omto úseku pretrvávali
S r ovnakým zápalom p6sobil ako lektor pre
r 6zne osvet ové združenia, ako člen skúšobných komisii a organizátor výchovnýc h koncert ov. Pre svoju príjemnú a če s tnrl povalw
mal vera priateľov. Slovenská pedagogika len
fa~ko nahradí jeho miest o.
-n-
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Predčasným

odchodom I vana O ra d n l č Ir a
rtratila slovenslrd popul4rna hudba jednu zo
svojich vý r azných postdv. Začal sa jej venovar
po predchddzajtlcich bohatých r edaktor.f kýclr
publicistických i autorsk ých skúsenost iach na
pracovisku mladom, k t oré sl iba hľadalo svoju t v4r - v slovenskej t elevízii. A t elevízno
obrazovka sa stala aj jednou z najúčinnej!lclr
zbrani pri prebojavanl kvalit nej hudobnej zó .
bavy: prispel k nej dr amat ur giou, venoval jej
•voj or ganizačný t alent , bojoval ako publicis ta
za kvalitu sa zasadzoval ako ar1tor množst vn
tert ov piesni. Redakcia Hudobného život a strá·
ca v I vanovi O radníčkovl priat e(a a radcu :
ako člen re dakčnej r adu poddval nezlJtne po ·
mocna r uku vo chvUach. keď sa nd§ časopi~
prvými kr okmi usiloval vydobyf sl prdvoplat .
nl člens t vo v slovenskom hudobnom živote
R

KONKURZ

KONKURZ

Dmeleckf Uf opery Slovenakébo národaébo divadla vypisuje konkurz aa obsadenia tfcbto mleat • orchestri:
- koncertného matatra l . buaU alebo teho
zástupcu,
- tutti brál!! do akoplny huaU,
- zástupco ved6ceho do akupiny vlol,
- tuttl brál!! do 1kuplny vlolool!el,
- tuttl br61!1 do skupiny kontrabasov,
- brál!! na hoboJ 1.,
- hrál!a aa hoboJ 1 povlnnoafou angl. robu,
- brál! na leant rob,
- 2 br6i!l aa trumpetu.
Podmienkou priJatia je absolutórium Kon·
llervat6rla, alebo VSMU, vekové hranica 35
rokov. Pfaoma6 liadoatl ao atručnfm llvo·
toplaom a popisom doterajleJ praxe zasie·
laJte Vedeniu opery SND, Bratislava, Gor·
kého ul. i!. 2, smerovacie l!falo 891 38, naJ·
neskllr do 15. marca 1973. Konkurz sa bude kooaf koncom marca. Uch6dxa č om bude
termfo konkonu oxn6meat pfaomoe. Cesto•·
né aa bradf Iba prttatfm achádaai!om Ubytovania aemOiema poakyt ntf.

RJadltelatvo Koozervatlírla • Zllloe
piauJe konkun oa obsadenie týchto mleat
pre lkolskf rok 1973-74 1 obtupom od
L septembra 1973:
2 pedaglígov hry oa klavlr,
1 pedagóga hry oa gitaru,
1 pedag6ga bry oa pozaun.
Podmienkou prijatia je ukonče nie vyaokol kolakého ltfidla prfalui né ho odboru, pd·
padne absolutórium Konzervatlírla oeJmeoeJ a 5-rol!oou pedagogickou prazou.
Zladoatl o priJatie, doplnené dotazolkom.
llvotoplsom a odpisom dokladov o ukonl!eof udelenia zasielajte oa adresu: Konzer•
•atlírlum Zllloa, ulica Ma rx-Engolsa 1!. 18.
Termin: do 14. má la 1973.

.

•Y·

OPRAVA. V 1!. 2 HZ, v blaho~e laof 8. Slezá kovl aa nedopatronlm ako autor operety
Dovidenia, láska uvádza M. Novák. Autorom
Je Karol Elbert. Recenziu Ospech orchest ra
- v 1!. 3 HZ naofsa la Z. Marczellová.
Redakcia
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Nal!.ledu tllca praca JO vyrlatk om z r oz
slahloj§el §tt1dlo o vývoji slovenske f ope
r ot y. Uverefuujeme fu v nádeji, f o poo dokrýva "závoj" nad doposiar n edost a t oč n e probádanuu hist ór i ou npe r etné
h o Jánru oo Sl ovensku.
Nr1 Slovt>nsku bolo prod prvou ~volo
vou VOJnOu - v must.lch l na dedinách
nacoro divadlu, hudbA a spevu od
dunýr.h ochotnlkov. TI vedeli strhnuC
ďalslch, uby ol.1V1h nký-taký kullurnv
~IVOt. Slovl'nské divadelné pr!'dstuvenlo
sa hrali od r. 1831 - sporadicky. Spo
medz1 tých prvých spomolllllll mtkulih
sko predstavnnle, usportndnné G Fejíl r patukym. Tu zuznela hudba l spf'v !nSplrovaný v:JčSinou slovunskýml !udo·
vyml ptes11arnl. Zavsn sa objavlll aj pOvodné slovrnské uuwló skll:ldby, ktoré
komponovali samoukovla. Koncerty v
slovenských mestách boli na umeleckej
urovni vtedy, keď nu nich účinkovali
umelci z VIedne, alebo Budapešti. Slovenskému lntllllgentovl, ktorý študoval
vo v!lči;om meste 11 vr[ttll sa do stiesnených domácich kultOrnych pomerov, chý·
bal hudobný prejav, u preto s1:1 sám
pričinil o to, aby spoločne so spevák·
ml, ktor{ boli zdru2enr v spolku, zohral
operné d1vadelné predstavenie, alebo sl
zakoncertoval. Obecenstvo mu bolo zn
to vefml vdnčné. V hlavných mestách
(VIedni, Pes ti) sa už hrali oper!'tné
predstavenia, no slovensk{ ochotnlct !>O
o to nepokúšali. Ponechúvolo sa tu vor
né pole maďarskym kočovným dlvndeln9m spoločnostiam, ktoré boli pod t>oro·
vané vládnou subvenciou. Hrávali buržoázno-vlllstenecké operety.
vera stovensk9ch Iudl pro nedostatok
procovných prlležttosH (Inteligencia zosa pre prenasledovanio z11 vlastenccko·
národné presvodčeme l sa vysťahov111o
do Ameriky. Tu chceli tiež kultúrno ilt,
najm!! keď vtdell vzory Iných slovon·
&kých a neslovanských susedov. l'rPto
sl zakladali spolky vydávali čosoplsy,
knihy a hr1111 divadlá. Divadlo so stalo
skolou pre slovenských b.tnfkov - pre
Inteligenciu zase praktickou prlletito'l
tou, aby mohla pomliha( pospolitým ru
ďom a poučovať Ich, aby sl čo najdlh
i.le udrzlavala svojot a nárollného du
cha . Popri činohrách sa našiel nový
pramet) operetné prechtavema. ktoré mali pritiahnuť k sebe bližšie ro·
botnlka l lntellgenta.
' Operety plsal MUDr Miloslav Fran·
CIM:i 130. IV 1854 - 28. l. 1926). zubný tokár a vynlkajOcl spolkový o kulturny procovnlk medzi americkými Slo·
vákml. Okrem autorstva nlekoTkých či
nohier skomponoval plesne a zhory. ale
nojznámo)šl je predsa len ako operetný
sk!1clater. Začal v speváckom spolku
Krlv,\J~ v Clevelande, kdP bol dlrll'tentom
o uorladaterom viacerých kulti'1rnych a
hudobných podnlkonr Snožll s11 nu vlnst·
nó texty - s nie velmi kompllkovnuým
detnm - skomr1onovať Ot>f!rotn(I hudbu,

e o
t-to1á sa pouá:.ald ua !.lovonsku Tu.dovu
ple~M. ba pouzll aj JUj priame citácie
Francisci nebol Iba ochotnlckym ~kl.1
daterom, Jeho UI'Čitý čas studoval vo
VIedni popri modtclne aj hudbu a vo
vh!dons kýr.h kruhoch vynikal ako obfil
bf'ný klavirista Niektoré z jeho opo
rlet sa dostali po prvej svetovej voJne
u 1 do Bratislavy prlčlnonlm procov
nfkov Slovenskej ligy 11 joj členovia tch
hroll vo vtortaji;oj V l á d ne 1 bud o v o
l Koncertná sl el\ Cs. rozhlasu). Pri nn·
llostatku Iných diel z tohto odboru, spt
nlll v lípravárh svoju zábovno-spoločen
<;kú ulohu.
Umeleckým člnom nebola ani ope re
t.t Haj damécl, ktorú ešte v roku 1920
skomponoval
prei.ovský
ot·ganlsta d
skloda tel J. l. H emerka [1889-1942) na
text Ema Bohú11a. Prepracovaná moto
V kO~ICkOill diVIIdle [dl) O 25. januára
1925) prenu(•ru pod názvom Zenské roz·
mory. Autormi textu boli Emo Bohún a
N. Fod or , llbr!'to spt·acoval Ján Slávik.
lludbo bolo hned od začiatku kompo
novaná v duchu viedenskej a peštlanskPI
operety, popretkávaná v9chodoslovenskýml ructovýml plesMml - v2dy tam,
kdo 'il to vy2adoval dej, vybran9 z verkostotkárskeho životn na východnom Slovensku. Nedužlvo f textu l hudby odsúdili tiltO operetu oj po druhý raz ( r. 1930

\fária KišotiOI'á- llubou6 a Stefan /I ozu v Dtmkot·ej operete Modró ruza
(lQJQ ).

v KoMeta ch l na ZAbudnutie. Celku chýb,tla umelecká podstata, kloru nemohol
nahradiť am dlrl!(cnt významného mc
n11 - J. v . Schorrer, 11111 výprovo 11 hl'r

Cl.
Po tejto operete bolo no ~lovon!.kom
optJr·etnom poll licho. llrávull sa slco
operety l v bratislavskom SND a v Ko
stclach ), ale po česky a boli to obv
• ajne lmportovuné dio! ka z Prahy, z
\ lt•dnc o z Budapesti \Jtekcdv pr1chá
dali! do oblclvoch divadiel hl'ávať vl
dl!lCkO lllllďllrSkÓ OJllll't!lné !>pOIOČllOSII,
ktoré mali menSI l vllčšf úspech povodlnuml l s preloženýml Ot>erotanu.
Zo skladatorov, t>ochádznj(lclch zo Sto·
vún!>kll, mal uspf'ch no oprretnom poll
domo l v cudzine j án Mó r y. V tzv sltígrovom odbore bolo už dosC plesni a v
jazzovom koncertnom živote so sem 111m
objavili skladby, vysielané zv!lčlia rozhlasom. Medzi nimi vynikali skladby
Gejzu Duslka. V mojom "Poznámnlku"
mám z tých čias pár riadkov o tom, že
čoraz častejšie znejú skladby nového
slovenského skladotera. Su metodick(!,
rytmleké a majú slovenský ráz. Dusfk
c;o, podla vlastných slov, u:! na gymnáziu (v Tr novo o v Bratislave) zaujfmul
viac o hudbu, než o matematiku a Iné
tzv. technické predmety. Po maturltf' v
Bratislave začal studoval modicfnu, olu
hudbu mala pro neho v!lčšle čaro. Stu
doval ju u pro f. Z~dora vo VIedni na
lloJ c u c s
W l e n e l'
C o n s e r v a t o·
rl u m. Tu mal možnost počuť a "nakaziť" sa ovzdušlm operety este vlne.
Do obdobie roku 1933 spadá l nal;e
prvé osobné zozn ámenie. Sprostredkoval
ho akademický mallar, sochár a dodnes
nedostll!ný karikaturista politického l
spoločensko-ume leckého
života AndreJ
Kov~ l! ik (1889-1935). POvodom Oravan,
ktor9 po prvej svetovej vojne bol spo·
luzakladatelom Spolku slovenskfch umel·
cov v Martine, odktur so presťahoval do
Bratislavy. Okrem umeleckých v!Oh, bol
človekom vzárnyr.h spoločenských kva
!ft, 11lný humoru a prlaterstva, naJmll
k mladým Iuďom, ktorl lipli k umeniu.
l:lol vychutnávaeom umenia - a to aj
hudobného. To ho zbllžilo aj s Dusikom.
Kováčik s úprimnou radosťou sledoval
aj mOj spevácky vývin a umelecké uspe
chy v ľr.tho. Po návrate z Milána, kum
ma k prof. Pi ccolimu odporučula Jarm i la N ovotná, nllspteval som op!!( nlckofko g romofónových platni z LeMro
vých operlPt pro Ultraphon, kde "vládll" velmi symputlckl riodltella, 11le aj
neunovnl prncovnlc1 bratia Valenlfnovet .
I ch najbllžMml prlotcfml boli pražský
hudobný nakladnter l\1ofmfr Urbánek 11
dirigent l sklndutl'r R. A. Dvorský. Vsel
Cl mali nev!.Pdny záujem o slovenskA
šlá~re, ktoré t>oznnll z ponúknutých skla
dleb a tiež z rozhlasu. Poznali aj Duslkove !lkllldbv. ktorf> sa uvádzllll nle!Pn
v hrotl!.lavska), nie u.t aj v ostatnýth
rozhlasových rcl(tctúch z.ibavnej hudby
Do rozhlasu so Duslkovo kompozfcle dol>tOII od vtodaj!iioho riadllero bratislav
sknl vysiolacoj stonlcP prof. f.1iloilll Rup·
p eldta, ktorý hol známy tým. že rád
pomáhal mladým slovenským talentOVII·
ným umelcom. Zarodil prvll polhodinku
do rozhlasovej rnlt!cfe - u mala verký
úspech. Dusfkove šlágre moll slovenský
charakter v melodickej l rytmickej zlol
ke. Boli citové a Tuhko znpamlltatPfnll

Na ODernú tému ...
e

Vznik opery - náročného hudobno-dramatického
žánru uynrítil s1 l vznik technického spevu. Spolu
s vývojom tejto uukálnej formy uyuljal1 sa aj spevácke
1llasouo-tecln11cké prostrtedky. V 111terpretác1i opery sa
časom okrem poíiadau1ek estetickýcll ukázala neuylmultlOsf ouládar1ia hlasu fyzlckýmt dt1chouým1 prostriedkami, pretože dramaticktí náročnost l časový rozsah diela nebolo možné zuládnut námahou samotného lllasu.
Aby spev mohol drí.af krok s poiiadau1-;aml výL·oja hudby, jej výrazových prostriedkov, musel I!Cadat
a poznáuat možnosti ludského hlasu, speváckeho ,.nástroja", a tak sa úsilím generdcil spevákov, učite(ou
spevu t hlasouýcl1 bádatelou, zou§eobecnením ich skú serlostí a poznatkou vyvinula speuclcka škola - s1ístava
pravidiel a zákonov technického spevu - u Taliansktt
a dnes už u celom svete známa pod menom be l cant o, čo u na!ej reči znamená kr á s n y s p e v.
Spevácka technika talianskej školy bola v obdobi
takzvanej neapolskej !koly na vfi!ke takej hlaso vej virtuozity, dokonalosti a k r ásy, že sa stala brzdou l'ývoja
ostatných zlotiek opery. Krá su, dokonalost a farebnosf
technického t6nu demon!trovall speváci na árióch a
ča.~to obmeňovanfich virtuóznych kadencióclt a spel' domirloval u opere natofko, ~e sa časom stal temer samotíčelným prejavom hlasovo-technických scltopností a
reme.~elného majstrovstva - na úkor dramatickej pravdivosti. V tomto obdobt. nazývanom ,.zlat!im vekom spevu". bol spevók pónom javiska l .stredobodom záujmu
a obdivu obecenstva, a spoločertskfl lesk l bohatstvo
operných ltt•iezd doslahll vrchol. Hegem6rtla spevu a jeho technlckcl samotíčelnosf vyvolali nutnost refor my
~cl•tru, akceptovania požiadavky javiskovej pravdivosti
Bolo tJe"llhnutné vrótlt .fpeuu l oper e ich pôvodné po-

e

e

slat~ic.

e

V priebehu tohto vývoja, skúsenosfou iwej scé11icl.;ej praxe sa teda dospelo k poznaniu, !e artl naj
kraj~i •1aturótnu hlas nre je schopnrí bez predchcldza jril·cltn technickf>ho §kolenia premlict taíkostl, ·' ktorýml ~a treba na javisku uyrounat. Pri slnímani úr ovne
vokólnej kultríry iných rrórodou treba priltlladaf na d6 lezitú okolno.~r. ~e tieto ncl~ledkom otre.~koreného kontaktu s operným žrinrum P'eberali formu operu od Talianou, rtemoltli sa da/.: preu:iat i ·sktíseno~r ti. vedomo.!tl a po:wciaL'k'll jej mlerpretó cie
prcl ve čo sa
týka teclmrrkéhn ~J>r.••u. pretože tieto sa mofllt rrado-

budmit len súčasne s vúvojom opery, s budouarum jej
domacej t radície. A pre technický spev až po vrchol
jeho ,.zlatého r•eku" boli priazmué podmienky len u Taliatu,ku: vývoj opery bol na vývoji techmckého spevu
závislý práve tak, ako je vzmk vetkého spevu spojen!i
·' vývojom opernél1o zunru. Pre iné tlár ody - aj keď
sa u priebehu ďalšieho vývoja zmocnili tohto iónru a
obohatili ho domácou tvorbou - musel preto spev a
jeho technické výdobytky celkom zókomte ostal tajom~tvom. Tieto kultúry, aj ked sa v scénickej pravdwostl
ltudobno-uokólnej kompozície talianskej opere vyrovnall, nemohli sa jej uyrovnat u sp6sobe vokólnej mlerpretácie. Tclto ostala doméno11 Taliunou.
Vedomie týcllto skúsenosti a 1ch súvislost s na§ou
vokálnou kultúrou t s moi:nostaml rozvoja opery na
Slovensku moze mr1ohé objasmt. Naile podmienky u tejto kullttrnej oblasti neboli, nemohli byt priaznivé: bol
tu nielen temer o t r isto rokou oneskorený prístup k tomuto žťmru, ale aj od samého zač1atk11 slabli. takmer
•nfaký kontakt s p6vodným zdrOJOm zwej tracl1cie techmckéllo spevu, s uokcllnou kulltírO!I čl pedagogtkou.
l,:torá by výdobytky teclmickéllo spevu ovládala.
B e l canto je sústava pravtdiel, zóko"ou a rmtlulostou overených postupov uýcv1ku tecltmckello tónu
- výro by spevóckelto nóstroja. Vyrtc!ila problémy It/usovo- technické l estetccké, ocllrOtluje hlas pred únavou
a opotrebouanlm a umohíuje tak stóly umelecky ra .~t
speuóka Hlas na týchto prmcfpocl1 neškolertiÍ· UtJČerpá
l'a 1a na vrchole svojej pr írodnej uríkormostl. Preto;c
bel canto k nóm doteraz v plnej m1ere nepreniklo. neudomócnllo sa a jeho vlidobytky ostali pre r1a§11 vokálm1
pedagogiku takmer tajomstvom, m11sela l na!a vokálnu
kultúra v mnoltom zao.~taf. Spevócke umeme - ako
každé iné umertie riadi sa pra vidlami a :ókonn11.
't'tor é platia vleobecne. Speu6cka produkcia, ktoró ich
rgnoru je, rtepozncl a nenadt sa nimi. nemóíe sa nazri" Of umetrlm, pretože bez krit~ríí fehn hnd'lota rremň,. biJf merate(n{t
Z obsalw nekotrcC•Itích dr.~kust! u odllomýcll
l,:ruhoch 1 u obecenstve - možno usúdlt, že pri llod•totenl umeleckej úr ovne 1peou vlódnu u ncl.f krrt~ricl
t'asto ltmllsU, nejasn6 - a fe práve tento stav potom
1moirluje vyltlasouar za umeme i takli speuácktl produkciu, ktorá neprekročila hranice naturalizmu, primár•reho a nekultivovatlčho hlasového prejautt. Ne:aškodl

e

splevalt sa pri zábavách l tanci Dirigent hrotl!.lavskOho rozhlasu
Fr•e·
tl~ck Oyk Ich preto zaroďovul do ďal
~lch hocltnových
pro~ramov
Puhlll'11 11
nu ... lkovyth skladi!Jb rf1stln t 1k, h ro'koro Ich vysielali <1) 1. Vu:dnc n 1. Ru·
dapcstl.

Du~fko~ou

VP.Il...l u tužbou bolo skomko11rcrlné urtn v populárnom slohu " nulmil open·tu Istrze amblcw, ktoré holo trnb!l podporovHf,
ctiP kdP VZia! tf''tiY k lymtu hutlobným
prej11vom? Ani pro Jf!dnu svo111 ll!tllost
ponovať

vl!čsíf'

Autor článku so sl."/adateiom Gejzom
Dusíkom v roku 1935.
nenoslol vllodn9 text. A tu mn jedného
jarného dt)a roku 1933 vyzval Andrej
Kov6člk, aby som prišiel k nemu. h
ide o nedaného skladatora Gejzu
- Nemusls už ani dokon~lt, - volal
som do telefónu, - je to Isto Gejza Du·
slk . ..
Duslk bol vysoký ako ja, tnkej 1ste!
tenkej postavy, podlhova!.tOj tváre, s
bujnou hrivou vlasov, trocha prlvr etýmt
očami. Málo hovoril, tým menej pri reč l
gestikuloval. Bol trocha rozru~en9 a najradšej by mal celú procedúru so zahranfm svojich skladieb za sebou. Po
krátkom rozhovore, rozumie sa, že bola reč o hudbe a o jeho záfubéch l plánoch, vyzval ho Kováčik, aby radsej d11co
zahral. Duslkove skladby prezrádzallnový št91, akým sa ani jeden z našich doterajšieh skladateTov tohto 2ánru netlrP.javil. Nebola to napodobenina .márnych
viedenských, angllck9ch, alebo nemockých sklodatcrov tanečnej hudby, le!
celkom svojský projav. Melódie akoby
vyrastali z podhubia slovcn~kých rodových metódU. Nebolo pochybnosti. t e
Duslkove melódie Inspirovala c;loven~>k ~
rudová plcsm)
Na prv9 pohrnd bolo Isté, ~l' 1.a lľO·
dll slovenský skladater, ktorý ma m A
amblcle ako t::. Suchol\, alebo A. Mov.:r.s,
ole je nevyhnutne potrebn9 - ako kR ·
mienok do mozaiky sloven.,kel hudby.
Talent, ktor9 má co povedať v novovznlklom llinrl. vyvýjajúcom sa do mA sovosti. Komponu1e novlí hudbu, alo pritom uozaostávn v rovine c;amoukov, ako
ostatnl sklauuwtla i.lágrov, lež celkotn
vážno Sd kompozične vzdeláva. Všetk o
vefml sympatické črty, ktoré treba napomáhať. Rozumie sa, že smo sa hned
n'l úvod stali dobrými prlatefml . tobOž,
ked sme zistili, žo nás nodella vekov!§
hrAnlrn

azda prtpomenut. že poslucháč :/ikony umema - u našom prípade spevu - nemusi pozrwt, aby c1tll, ie sa
porušuj ú. Musi ich viak poznat a relpektovat' illterpret,
pr etou jeho spev bude umenim len utedfl, ked u zivej
praz1 tieto zákony r ealiruje.
,
Tento letmý polllad na uuuk, podmienky a vý ..
voj technického spevu jed noznačne hovorí, že vokálna
kultúra žiadnej krajmy nemäie dospref k uys~ej lírou ..
nr. ak nenaduiaže kontakty - hlavne pedagogtcké s kulturou, kde trad1cta bel canta zapustila korene.
NaJe opemé 1úbory stoja pri realizácií scemckých
d1el pred rovnakými problémami, ako telescl v krajinócll
s bohatou tradíciou spevu V zápase o umelecký výraz
stí vkak - vo uokólrtej zložke - proti mm u nevýhode
práve pre nedostatok moznosll dobrej technickej prí pravy.
Ntž!ita tíro uerl uokalnej kultúry ako celku vsak
me je zaumenó nedostatkom speváckych talento v. ale
uzdy nedostatočným školemm. Na naiic11 javiskách sa
nezriedka ob}avujtí talenty svetovej úrovne, hlasy moctlé a krósrte; nedostatočttó tec11mcká remeselná pnprava im u§ak neumožrlt~]e umelecky rast a vyvoj a na
opemom nebi tiemôí.u preto naplno zazwnf ako lw1e:dy,
ale sk6r ako meteory. ktoré •tiekedy upo:omia na seba
uz len svojim padom
STA\JISLAV MJARTAN
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Karl R1chter, 1 me11om ktorého sa spája uymkajtice brat .dmJ.~~-é prefluedeflle llättdloullo
.\fes1ó!a.
Snfmka: K. Vyskočil

Zgalérie SND

Elena
Kittnarová
Hoci v nosom hudobno-divadelnom dlani je meno Eleny
1\tttnarovej známe pomaly už
dvadsať sezón, na opernom javisku slovenskej reprezentač 
nej scény stoJI umelkyňa Iba
siedmu sezónu. Po skončeni
Stúdll na bratislavskom kon.:ervatórlu - mnoh! sl ešte pamätajú jej pozoruhodnú Rusall.u z absolventského predstavenia v SND - zakotvila na
dlhé roky v spevohernom sObo
ro Novej scény. Už vtedy sice
spevácke kvality predurčovali
umelkyt\u pre operné javisko.
~peclrtcké
podmienky (napr.
pomerne bohatá zostava sopranistiek v SND l však spOsoblll,
'o ~trNnutle Eleny K!ttnarovef
~ opnrnýml postavami sa z roka na rok odkladalo. Novosré

nlcká prax bola pre ňu Iste
prospeSná - kvaUty dôverného
zoznámenia ~a s javiskom zOl!ltkováva dnes pln:l)m prlehriltlm pre komplexnt spevácko·
herecký obraz svojich oporntch
postáv. Repertoár Novej scény
ponúkol jej predovšetkfm spevácke priležltostl: úlohy v operetách
sovietskych
autorov
( M11utin, Dunajevsklf, SolovjevSedoj, Sostakovlč), Dusl kovu
premiérovu Antčku z Hrnčiar
skeho bálu u postavy v dielach
velkej kluslckej operety, kto
ré korunovala Rosallnda zo
Straussovho Netopiere 11 Hana
Glawarlovli z Lehlirovej Vese·
leJ vdovy V pos lednfc h sezónach pôsobenia na Novej scé·
ne s úspechom sa Klttna t·ová
vyrovnala at ~ náročnfml mu
slcalovfm! partiami ( PorterPva Katarlnn v 'ihilkosnnt1rov
skeJ parafráze, Lfza v My ral r
Lady). To už hosťovalo v opn
re SND ako Giulletta z Horr
mannov:l)ch rozprávok. Lfza z
PikoveJ dámy, Recha z Halévyho Zldovky.
Začiatkom
sezóny 1966-67
s tala sa sólistkou oporného sOboru SND. Debutovala naozaj
Impozantne ako Ablgall v Nabuccovl. V záplltf zaujala ako
Irena z Rlenzlho, naznačujťlc
dozrievanie
dramat!ck9ch
~chopnos tr hlasov:l)ch 1 v:l)razových. Nasledujťlce sezóny Eleny
K!ttnarovoJ charakterizujú kreácie, s toJace na špičke InterpretačneJ úrovne bratislavskej
opery. Maddololne z Ospešnel
Inscenácie André Chénlera zauja la prostotou a teplotou vfrazu, tltulnll h rdin ka Verdiho
operv MncbPth vyrástla v jel
podanf na ozajstnú mantal'kn

moci - v pevnom tóne stredov
bola ozajstná zloba, Jadovo
chladné koloratúry nah4ňali
hrOzu. K celkom Inej postave
dostala sa v roku 1969. V ko~
týme druidskej kňažky Normy
zmllkčlln výrazovu paletu, alo
aJ tak nepoprela svo j základnf
favlskovf natural: len sem-tam
sa odhalila ako oklamaná ml
Ienku a trpiaca matka. ženu
z mllsa a kosti, Inak po celt
čas držala postavu v mýtickom
opare skoro neskutočne, bytos
ti, hrdeJ, vznešenej, stoicky vy·
rovnanej. V roku 1970 vytvo
rlla Klttnarová svoju dopo~taf
azda vrcholnú postavu - Bee
thovenovu Leonóru - Fidelio
AJ v kon rrontácll s klas!ckv
vzorovou Interpretáciou Margl
ty Cesánylovej obstá la viac ak o
čes tne . Doštudovanú Katrenu v
Krú tr1ave obohatlla dokonca o
nové, ortglnlllne prvky. V tejtr•
hrdinke 1n viac bôfu než za
trpknutostl, viac tichého odpo
ru než pasfvneJ rezistencie.
Skoda, že v posledn9ch troch
sezónach nenašlo sa v repertoár i opery SND čfslo, ktoré by
plne mohlo stavať na Klttnarovej umeleck:l)ch schopnostiach.
Nebola nfm ani Gluckova krlls
na , ale trochu zatuchnutá ICl·
génia v Aulfde, ba ani postavy
ooslednfch mesiacov. Snáď Jen
Cutomfra zo Svlltopluka dáva
možnost upla tn!f umelkyni Lei
natvlastnejšle zbrane - vtra
zové schopnosti a pohyblivo sť
dramatického soprllnu. Preto
oprávnene tešfme na prlpravovanO premiéru Janáčkovej Vec!
Makronulos. kdo Elena Klttnarovll v Olohe Emflle Martv ma
opllt vefkťí prflP.ž!tost.
JAROSLAV BLAHO
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Snimka:
K. Vys kočil

Koncert vS
NeO.stup~lvfm a energtckym dirigentom sa uká
zal Oskar Danon z Juhoslávie, ked viedol orches
tet• Slovenskej filharmónie II. Sultou pre sláčl ko
vý orchester od súčasného juhoslovanského auto
ra M. Llpovleka, dielom sline zakoreneným vo
vzore neoklaslclzmu S. Prokofieva, ba miestami
zabiehajúclm priamo k žriedlam klasicizmu, miestami zasa evokujúcim náladu dobrej filmovej hudby. To všetko v priebehu št yroch pomerne rozmerných časti - a na to treba vera energie a
sebadlsclpllny. Mal 1u dirigent a vedel ju zfskaf
aJ od orchestra.
Dramaturg!ck:l)m prlnosom bolo programovanie
ZboroveJ symfónie - Zvony na báseň E. A. Poea,
op. 35 S. V. Rachmaninova, skladateJa, ktorého
poznáme vačšmt zo zorného ubia klavlra, než
ako tvorcu velkej Inštrumentálno-vokálneJ [sólisti a zbor) formy. Z celého Interpretačného komplexu najstlesnenejš( dojem zanechali sólisti.
Predložené party vyžadovali dokonalO tecl.mlckll
pripravenosť a velkorys:l) prlstup. Spomedzi mladých sólistov (Llvora, Hudec, Blahová ) fed lne
En Blahod preukázala Istý zmysel pre v9razové
dotvorenie a dramatické vypätie, :ZleJ, pr1tal!llvosť
JaJ prlstupu znehodnocovala malá schopnost vytvorU rovnt a hladkf tón bez rušivého chve
nla
V Schumannovom klavtrnom koncerte sólovt
part hrala m aďarská klaviristka Anlk6 Szegediod .

Koncepcia flnskeho dirigenta )ussl jalasa, ktory stál na čele orchestra SlovenskeJ filharmónie,
hold ot·lentovaná viac na zvukovú s tránku
v predohra k opere Blúdiaci Holanďan od R. Wagnera 1 v V . Symfónii Es dur, op 82, ). Sibella.
V prvom prlpade prijal dirigent ,.ponuku" sk ladotera a formoval symfon lckO báseň , ktorá sa
skladala z vtacertch obrazov velmi živých, velmi
plastlckýrh. Náklonnosť k zvuku ako k celkovému
výslednému efektu pomohla napokon odpútať pozornos( od technicky chúlostivých Qsekov a citlivo nosadcným tempom urobil dobrO službu autorovi. Slbeltus bol skladbo•J akceptovanou viac

z Qcty, ako z presve dčenia - aspoň zo strany
pos lucháčov. ale kto by zazlieva J, ak dirigent
siahne po národnom skladatelovl, l ked tento
vo svetovom meradle stoji trochu v pozad(? Co
st v tejto suvlslostl zasluhuje pozornost, to bola
talasovH húže vna tosť a energia, akou majstroval
hudobnu disciplin ovanosť hráčov Slovens kej !11harmóme, aby Ich úspešne previedol tromi obslrnymt čas(aml kompozlcle flnskeho skladateJa.
Koncertu pre klavlr u orchester t mol, op. 21
od F. Cbopina sa Edward Auer zmocnil obdivubodnou silou osobnosti. Ul Choplnom beztak sline koncertantne konctpovan:l) klavfrny part sa v
jeho chápani dožil ešte vfraznejsej exponovanosti. Do s lužieb Choplnovej skladby podriadll svo1u
nanaJv9š bezpečnO a brilantnú techniku, jednotlivé pasá že absolvoval v takmer sotva sledovatet
nom tempe a práve toto zlievanie sa do gllsandovlto pOsoblactch tvarov neraz sotva odllštterntch od prlrazov a ostatných melodick9ch ozdOb
- prevádzantch s jasnosťou tónu, vys triedaných
a s plletaných agoglckýml zmenami zfskalo ráz
hry proti zákonom, ale prezentované presvedčivou
silou muselo sa akceptova ť. PevnO pOdu dostala
Auerova lnterpretllcla podporou bravúrnej ver
kot·ysostt ako reliktu planlzmu. Bol to Chopin
ako šum. ako vrQcna melodická vfpoved' Slovana, ako plynQca energia zdravého ducha.

So záujmom sme v SF očakávali najmä ako
záruku š týlovej reprodukcie nemeckého dirigenta
Helmuta Kocha , ktor:\) uviedol diela W. A. Moza r
ta, C. Ph. E. Bacha a ). S. Bacha.
Symfónia č 36, C dur, K. z. 425, ,.Linecká" bola
nielen šťastným úvodnfm dielom. ale aj lsttm
lnterpretačn:l)m triumfom celého večera . Orches
ter Slovenskej filharmónie sa v porovnanf s dal
slml skladbami ul v priebehu večera nevypol k
sllnejš!e pOsoblacemu v?konu. Koch má mimoriadne jasnú predstavu. ktortl realizuje v rámci danfch možnost!. V okamžiku vie zhod notiť možné
následky prekročenia. Spolu s orchestrom kresl11
Mozartovu melodiku vefmt tesne. NasleduJOce dielo bolo vllčšml atrakciou, skOr orientované na
pohfad než na znente, f ked skQsenejšl návštevnlk
mohol obfavlt mnoho hudobne zauffmavého. Koncert pre čem balo , klavlr a orchester Es dur v klaslclzme zakotveného syna barokového maJ·

-

Galuppi - Scarlatti

Viva ldi

SLOVENSKf KOMORNf ORCHESTER VEDIE BOHDAN WAR·
CHAL.
Sólisti : Bohdan Warchal, Juraj Alexander, l.\Uiol jurkovll!.
Hudobná rélia Peter lteznlfek, :nukov6 riižia Ing. Igor Boh6·
če k a Mllol Sindelái'. Platňa 9111 0176.
OPUS 1972.
Recenzovanll platňa repre·
zen tuje kvalitu po strllnke dramaturgickej, Interpretačnej l
technickej. Nahrané skladby
pochádzajú z obdobia vrcholného talianskeho baroka a
prod!>tuvu jú jeho naJvtznamne(šlch
predstavltefov. Concerto grosso č. 3 F dur Ales~an dra Scarlattiho fa azda najlyplckejslm dielom s vojeJ dohy. Po vzniku Corelllm vytvoreného typu concerts grossa
orientovali sa jeho nasledovnf1'1 často na stupňova nie inštrumentálnej virtuozity a vytvorill z Corelllho concertina útvar,
v ktorom sa mohli Inštrumentalisti v plnej miere uplatniť. Vir·
tuózny charakter concerts grossa viedol neraz od corelllovskej komorno-slnfonlckef koncepcie smerom k virtuóznemu
s kupinovému l sólovému koncertu, pričom sa sólovo uplatnlll - najmä u VIvaldiho na )rozmanitejšie nástroje.
· Vivaldiho dvojkoncert B dur
pre sólové husle a sólové v!o·
lončelo fo viac-meneJ zrledkavejšfm sólovým zoskupenlm. V
barokovom Taliansku prevažoval predovšetkým typ husrového dvofkoncertu. Využitie violončela ako sólového nástroja
predzn ačuje ul! Corelll, no za
svoje plné vyu:Zltle, priam rovnocenné partnerstvo s husleml ďakuje tento nástroj najmll
Vlvaldlmu. Je to mimoriadne
zauffmavé a pQtavé dielo, muzikálne bohaté, v ktorom sa sólové nástroje uplatňujú v Ideál nom zvukovom spojeni.
Goluppiho Concerto a quattro predstavuje typ tzv. sonáty
forte. t. J. ch6rlcky obsadencf
skladby. v ktorej sa kontrast
~v ukove j vfmeny
n e uplatňuje
vo vopred určene! forme - l
kocf sa presadzuje v spOsobA
~k l aclby Galuppl c;Jedoval zrejmr. TorPIIIho vzor, čo vldlPf v
f.lvom a virtuóznom kontra·
nunkte štvroch (!plnE! rovno
nrl!vnn vPdenfch hlasov l krd
C:aluop! patr! u'- dn obdobia
'lalftnlného št:l)lu. tátl'l Jeho
~kladba odzrk11dfu jP, predov~et

kým v druhej časti, typickú
barokovú charakteristiku.
Poslednou skladbou na platnl je Vivaldiho Concerto c mol
pre flautu a sláčikový orchester, dielo mimoriadnych kvalit l velmi vtlpn:l)ch a odvilz·
nych nápadov. Na sólis tu je
v~ak neobyčajne náro čné.

Okrem osvedčeného vudúceho Slovenského komorn6bo orcheltra - Bohdana Warchala
na platni učlnkuju ako sólisti
dlhoročn9 čleJl SKO juraj Alexander - vtolonéelo a M1loš
jurkovič flauta, a. h. Bohda11
Warchal sa predstavuje ako
husfovy vtrtuóz a zárover'l umeleckf veducl komorného hudobného zoskupenia, ktoré Sd
úspesne zameriava na Interpretáciu tak barokovej ako 1 modernej hudby. Svojou hrou dá·
va celému t1:1lesu svojráznu koncepciu a realizuje diela mimoriadne tlvo a pútavo.
Juraja Alexandra poznáme z
líspešnej nahravky Tclemannovej Suity O dur (s SKO). VIvaldiho dvojkoncert fe dals1m
dokladom jeho pozoruhodných
umeleckých kvalit. Mo:lno je
tento koncert k vlolončellstovl
eSte náročnej!ll, vyžaduje vedieť sa zvukovo, artlkulačne l
tempovo vyrovnať s ovela pohybllvejšlm sopránovým nástrojom. SOh ra l št:l)lové formova·
nie tónu a vyspievania kantabllných oblúkov umožňuje počt\vať VIvaldiho dvojkonccrt v
umelecky dokonalom zneni.
Sólistu Milolla Jurkoviča poznáme z vlacerýéh úspešnfch
koncertných vystúpeni a milme možnost vypočut sl ho aj
na dvoch supraphonsk9ch platniach (Očenásovo Concertino a
rocltál). jurkovlčova Interpretácia sa vyznačuje velkou d!sclplfnou, premyslenosfou, ukáznenosťou l cltllvosfou a kultúrou pri pon!manl skladby. Al
VIvaldiho koncert nesie vyššiespomlnané znaky, pričom ešte
mo:.!no
obdivovať
suverénna
zvládnutie náročného flautového partu.
IAN ALBRECHT

stra johanna Sebastlana sl naälellnterpretov v oso
be Holiny Czerny-Stefanskcj j klavlr) a Elzblcty
S t e(aňskej-Lukowiczovef l čembalo) . Nl a JC z to
ho mtesta diskutabilné, či nápad skladatoia zvu
kovo kombinovať klovit', cembalo a ot·chester 10
najSfastnejšl, ale v podani Czorny Stefnl'tskof bol
ešte cudzejšlm. Jol pre tento druh hudbv
prislln9 tón sustavne prečnloval, sklon k zmeno
tempa narušoval plynulosť rytmu , sklon ku kon
certantnostl zabraňoval jej včleniť sa do ensom
blu Tu bolo ~fastnejslm typom čembl:lllstka Lu
kowlczová, kultivovaná mterpretka s neoblomn9m
rytmom. s dobrou technikou.
Sólam, zboru a orchestru určil J. S Bach S\'Oif'
Magnificat. Al pri tejto skladbe prejavtl Koch
svoJ priam odosobnený postoj k Qtázkam !>týlo
vej reprodukcie. Sóla zveril nemeckým spevaknrtl
S. Suskeovej soprán, H. RlessoveJ alt,
G. Neumannovl - tenor a S. Hausmannovl, ktor!
osvedčili svoju orientáciu na oratorlálny s pPv SP
bavedomle a dobrý základ (naštudovanie mal
J. M. Dobrodlnskf ) preukllzal Slovenskt filh armonický zbor. Odhliadnuc od opatrného nasadenia v Ovode už neopustil rozvlnutQ výrazovt\ nlf
al po vyvrcholenie v zll verečnom, oslavnom
speve, zvládnúc s Jahkosťou spletitú štrukh1ru
hlasov.
INGE !I!KOVÁ
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vtern, !t niaktor6 skladby sO menej at·
rakt!vne pre poslu cháča - a preto aJ
manet Ospe§né. Nehrám vš ak len preto,
aby s om mal Ospech. Nepá či sa ml napr.
ani Gllelsovo podanie Liszta, ale on ho
hrA, pratofe ho tieto diela vn\ltorne
d6ko zauflmattl a potrebuje sa s nimi
vyrovnať.

Sta laura6tom maohfcb madzin6rod·
nfcb atfaJf. PontuJata sa za attaznf
tyJ ?
NemysUm, !e na súťažia ch hr6m
lepšie ako na koncertoch, ani Ich nepoklad6m za lde6lne meradlo tnterpre·
tačn9ch schopnosti, lba!e nl č lep!le neexistuJe. DOsledky by sa v~ 11k nemali
zveličovať. Ked sa
ne·
umtestlm, tak sa neumlestlm, nerob!m z to·
ho n1Jak9 problém. Nič
sa vlas tne nestalo, mol!no to druhý r az dopadnA lepšte. 1\ konel::ne 11J bez titulov možno v
koncertnom 2tvote pre·
raziť.

Keby ate mali tla naJ·
r enomovanell lo
sllfale
poroynátaf medzi
sebou ...

Podra akfcb daad zostnufete J tlldlf·
plb ?

•t

- Riadim sa najmll praktickou potre·
bou, teda l po!ladavkami koncertn9ch
us poriadateJov. Napriklad pre Mendel·
ss ohnov testlval v Lugane som na!ltu·
doval majstrov meneJ známy klavfrny
koncert d mol. Podobne som sa dostal
napriklad aj k Messiaenovi, ked som pri
prtle~ltosll prvého predvedenia Messiaenove) symfónie v Los Angeles mal na
recitáli uvies( aj čosi z jeho klavfrnel
litera t Ory.
Spomloan6 skladby vlak nepatria ku
kmellovému reperto6ru a ltudufeta Ich
mof oo Iba pre fedlné vystúpenie ...
- Co by mt bol platn9 kmeňov9 re·
portoér, keby s om ho nemal kde uplat·
nlt. Takto mém aspoň Is totu, ~e budem
hrat. Muslm však dodat, že štúdium me
neJ hran9ch diel nepokladám za out·
nu povinnost, ale skOr za obJavné po
znévanle niečoho nového.

Dal by som prednos t Chopinove! vo VarIlave, hoci som tam ob·
s11dll al! pl11te miesto, a
to pre o jedinelú atmosféru okolo s\lťaže, kedy celé mesto doslova !!IJe touto medzln6rodnou udalosťou.

Ako l!aato koncertujete v Eur6pe?
- Teraz častejšie ako vo vlas ti, hoci
motfm manažérom 1e velká americká
agentora Hurok. Pre s ťahoval som sa pre·
to aJ natrvalo do Por!ža. Len sa ma neP9taJte na prtčtny, prečo mám na starom kontinente vll č§f Ospechl Neviem
to. Naproti tomu vsak poznám veJ11
umelcov, ktor! 11 USA urobili veJkú kariéru, ale v Európe nema li Ospech.
Míl!eme nurlet do dlho koncertného
pl'"u na toboroč nO sn6nu?

- MOJ mana~ér sa sfce nazdáva, že
b y som sa ma l sústrediť Iba na urč ité
diela, ktoré mt vraJ viac vyhovu JO, Iba·
že la ner.ftlm potrebu hrať všetko, hoci

- Október patril Mexiku. Austrálii 11
Ftllpfna m. V novembri a začiatkom de·
r.embra som hral dva razy v Los An ·
geles a medzitým aJ v Japonsku. lll·
nuár - hlavne recitál v Parm. Z Bra
tlslavy let!m na dva koncerty do Springfie ldu v USA, potom vys túpim v Lugano
na už s pomfnanom fes tivale a v marci
ma čaká turné po Sovietskom zväze Moskva, Leningrad, KyJev a ďalš i e mestá.
MIROSLAV SDLC

Hodnota
50 rokov

vietska hudba dos1ahla 1voj nový cha·
r aktcr, ktorý bol urče ný práve tou skut očnostou, te t vor covia rôznych nllr odností mali motnost vzajomtte sa ooplyvrfovat a prvky narod11ej hudby jednotlivých oblastí sa v Ich dielach lJora: čas
tejlle prelfnall, čim vznikala nova kualita a v konečnej fdze to, čomu dne.,
hovorime SOVIetska hudba.

Hr6te zrefme to,
povadé . ..

čo

v6m vnitorna aod·

V jubilejný OO. rok trvania ZSSR sa
r edakt ori časopisu .,Muzlkarnaja žlzň"
obrátili na hudobnlkov a hudobné lnštl·
túcfe v~etkých zväzových republik s
prosbou, aby sa s čltatelm l podelili o
svoje názory a mylllienky o tom, ako
všetky bratské národy využili mo~nostl
poskytujúce spolužitie v tejto obrovskej
rodine v oblasti hudby, ako sa uplatňuju v tvorivej praxi leninské Idey, ktoré pred 50 r okmi dostala do vienka mladá sovietska krajina.
Tieto otázky zodpovedal redaktorom
aj prvý sekretár Zväzu skladaterov Ruskej sovietskej federatlvnej r e publiky nam dobre známy Georgij S v l rl d o v.

•••
Na XXIV.
ZJazde
KSSZ
vyslov1l
súdruh Breznev my!llenku, ie počas trvania ZSSR la vytvor ila nova historlckd
spololJnost tudl - soviet sky nar od. Tút o
mylltenku možno aplikovaf aj na oblast
hudby a jej 1úlJasnQ charakter . Veď skutočnost toto t vrdenie len podporuje: v
20.. 30. ,.okoch Bite nejesh•ovala soviet ska hudba v tom zmysle, a~·o tento
pojem cMpeme dnes. K dne~nfím ~<kve
lým vfíslectkom viedla dlhó a nd roč•1ó
cesta o oblasti estetického vzdelavanta
mas l na poli 1kvalltňovanta a r ozlir ovanta hudobného fkolst va. Z l ona nar odných kult tir vylll a vzdeldvall sa t alentovanf tudta v takých podmienkach
k t or l tm umožnili. aby Ich po lJase u znd valt ako dobrých odbornfkov a t vorco11
novej, modernej a kvalitnej hudby. Pomer ne 1koro 1a zalJall v aréne soviet ·
skej hudby obja vovat mena rkladatetov
r 6znych, l menlfch narodných republik .
t vorba ktorých bola liZne poznačená charak terisHckýml znakmi hudby ich na rada. Preto ttd pomer n• 1koro celd 10-

•••
Dalo by sa povedat. že l t ýl soviet skej
hudby sa zalJal f or movaf meno vit e v
spominatlýCil 30. r okoch. V tom to ob·
dobi vznikol ,.ad skladieb. k t oré u! dnes
mó!eme smelo oznaéit za soviet s1m
.,klasiku". Zhŕňa v sebe množstvo formove l tdnrove pest rých skladieb Sergeja Prokofieva. v t tích časoch prerazil
plamenný symfonizmus Dmltrtja Sostakovlča a hudba Mtas-kovského. Svojím
humanizmom. vríraznou ideovost ou. zre·
t etným charakt erom jazyka i formy sa
stala sovietska hudba ohromnou umeleck ou silou. ktora sr u! nmohokrót vydobyla svetovú autoritu a u::ttanie. A že
sovietska hudba aj dttes znie na suetovtích pódidclt, to u: je Ztldmy fakt.
ktorý len potvrdzuje umelecka úrot•ert
lej tvorcov.

•••
S čim pricMdzajú k jubileu ZS3R sovietski hudobníci? Co u: vykonali - a
aké činy e§te stoja pred nimi? Výsledky svojej prdce posud zujú vetmi kritic ky. K tomu ich ::avtl:uje už pre stl ~ ru skej hudby. jej velkl l.:las1ckl tradície
Ruskd hudba už od ~vojicll počia tk·ov
bola vfdu nositelkou sily . krásy a harmonicky 1a v nej ltretarali estetické 1
et ické kvality. T(Jm, fe v umeleckých
obrazoch pravdivo odrd!ala duchovný ~i
vot rvojfto naroda, spätne na tento narod p!5sobtla, pret vórala ho a pozd lll
ltovala stóle vyUtc. Ololtu ~ovlet .~kJICit
ltudobnlkov stl v tomto zm11sle dr1e.! vel·
ké, ba elte sa zna.~ohu}tí. 'Ja ~klada t e 
toch totiž neležia len pot•IIIIIM I I t vor ·
cov. ale l po vmno~ t i spoloče•l~ké a os.:etové. 1/udobná kulttíra nóroda - t o j~
§irokv pojem zahŕrla}tíct v sebe nleko(-

Enr ico Caruso ako Turiddu v Mascagnilto Sedliackej ct L

..,

Caruso-

Saľapin

Vo februári t. r. by sa
boli obaja dožili storoč·
nice. Zlal, ten pt•vý ui
pätdeslat.d va rokov nezlJe a ten druhý ul! tloZ
trldsatpllt rokov odpoč!·
va na par!Zskom clntorlno Pére Lochal!.e. Ich ži·
vot sa teda ul! dávno
skončil a zmlkol spev,
ktor9m očarili posluchá·
čov na celom svete. No
napriek tomu vďaka
Edlsonovmu valčeku a
Berllnerovej platni - sa
Ich hlas zachoval, to za·
ryt9 d o vosku a šelaku,
aby sme my a generácie
nasleduJOce
mail
mol!nost vypočut s l, ako
Interpretoval
.,tenorista
tenorlstov"
áriu
,.La
donna e mobile", alebo
.,naJväčši spievaJúci he·
rec monológ a smrt Boris a Godunova .
Mali Jedloečnlí l ťaatle ,
l e 1111 v tom obdob( a
boli v plnom hlaaovom
rozkvete, kecf na prelo·
me storočia bol ob(avaný
prlncfp zhnamu a reprodukcie zvuku a kecf
sa tento novf zhrak
svata pos tupne adokona·
rova!. Samozrejme, tlelo
historické nahrávky na
pôvodných ltandardoých
platniach sú dnes ul
priam nepočúvatelné, ate
vd'oka st!.čas o et technike
dlbobrafdclch plat n! sd
.,reltau rova né" - a tým
Ich ! Ivot zachránený.
Znie to paradozoe, ale
Caruso s o svojou kratilou
llvotoou d ráhou n6m zanechal bobatillu .,hlasovú
po zostalosť"
n ei teho
verný
priater Sara pln,
ktorého
pos ledné na·
brávky Musorgskébo
1lhna ,.Blcha" a pleseň
,.Ef uchnem" - sa datu10 z roku 1938, ked bol
Enrlco
ul
15 rokov
mŕtvy.

Dôvody na to sO azda
et dvojaké. V p raveku
gramotecbnlky, teda v

prvom

oáibo
akusticko-m&·
cbanlcklí prlstroje prená~all kmitočty Iba v oblas·
ti 300 al! 3000 Hz, v pás·
me, ktoré n a fldeálnej!lie
vyhovovalo práve lud·
akému hlasu a aj tam
naJmä kovovému lesku
stredneJ tenorovej polo·
by. Nie dlv teda, le Ca·
ruso, v-:domt sl svoJho
mimoriadneho
kaplt6Ju,
po triumfá lnom americkom debute v roku 1903,
vyullje d a né mof nostl
rýchlo 110 llfrlacef noveJ
techniky a postupne na·
hrá vletky árie a dvoJ·
spevy zo svojho lllrokého
repertoáru. Pracu je pre·
vatne pre s lávnu gramof6nov0 s polo č n ost ,.Hla
Master'• Volce", od ktoreJ len za svojho !Ivota
dostal tantiémy v hodn ote vylo d voch mlll6nov
dol6rov. Is tý, azda ani
nie d plný katei6R teJto
firmy z roku 1930, teda
davlit rokov po Carusovef smrti, uvádza 204 ti·
tulov v jeho podani poi!lnafúc s l6vnyrnl neaoolsk9mt ples,,aml a l po
Ariu z Goldmorkovof KrArovneJ zo Stlby. SamozreJme, v tomt o dlhom a
pestrom rej!is trl sa na·
chlidzajt!. niektoré árie
al viackrát nahran é v
r ôznych časový ch Intervaloch ako
napriklad
6rie Clelo e ma r z Pon·
chlelllho, operv T.a Giocond/1 z roku 1902, 1906
a 1911, čo fe 1edlnečno
V?.ácnvm dokumentom 'll
hladiska snevAckeho v~
vofa Interpreta. Z tohoto
posledného obdobia sa
datufe aJ vličl lna tfc h
"ahrhnk, ktoré vlfaka
Gramof6novému klubu v
s lulnef zvukovej úprave
vyl ll aJ na nallch plotolach. Podobnú dlhob r a·
fúcu platňu, obsahujlicu
a lo s tarlle nahrávky, vydala al Eterna vo svofef

ko významov. Nemo!no sa, napríklad,
uspokojit len s tým. :e dobrti hudba sa
stdle rodí. Treba sa postara( aj o to,
aby táto hudba bola dobre a kvalitne
ittterpretovana. Treba sa postara( aj o
t o. aby sa dostala k miliónom tudl, pre
ktorých vznikla, a aby bola spravne pocltopend a prijatá. Z t ohoto pramení
star ostlivost soviet skych hudobných tnJtitiícil o neustále rozvljanie koncertnélto !Ivota 1 o propagactu diel sovietskych
~kladatetov.

•••
ZvlóJtna po::ornosr sa

desaCročl

storočia ,

za posledných

SO r okov venovala r ozvljantu narodttých
hudobných kultúr, predovfetkým u ma lých národnostnJich skupin ZSSR. Zrnerty, ll.~kutočnené za t OtO Obdobie, Vl/·
stupujti pra ve lti do popredia. Hudobné
lnUttricie. ,,koly, fil11arm6nte atď. sa v
ornom ,.ade wčall vutvli,.af tam. kde
rch dof'ledy nemalr Boli to t ie oblast1,
4:de v minulosti vlódla z vlič~ej časti ne-

edlcll VeJkf spedcl ml·
nulostl, ale, Ital,
ao
značne
alab!!ml zvuko·
v9ml parametrami.
Salaplnov basbarytOn v
plonloukom veku nahrá·
vaceJ techniky nevynlkol
tak jednoznai!no na platniach, uplatnil se al nu·
skOr, ked' sa kmltočtov6
pAamo rozl!rllo a nabrA·
vacla technika sa postupne zdokonalovala. Flo·
dor Salopln - al na po•
s led né parfllke desafro•
čia a;vojbo l lvota IO•
stal 1tále ave tobolnlkom.
Nikde sa k tladnemu
mestu, k tiadnemu tnla·
ku neprlpt!.tal - a tak
aj Jeho vzl'ahy s gramo·
f6nov9ml spoloč nosťa mi
zostali vornejlle a n á bo·
dllej§le. N11priek týmto
neprlaznlvcj&fm oko lnos·
tlam, materl61, ktorý o
hlasovej kráso a ne na·
podobltefno m spev6ckoru
umoni tohto najsvojskef·
illeho aulodldokto má me
dnes k d ispozicii, te IB•
ký bohatý, ie stači na
to, aby v plnom lesku
r e prezentova l Sarap inovo
meno. Sovietska g ramo·
!6nová
firma Melod la
urobila na tomto poll fe·
dlnečný čln, keď pozble·
rola všetky dostupné a
použltelnil záznamy a po
technickej
úprave (na
celom svete dn es rozlf·
reneJ) pretočlla ich na
dlbobrajOce platne. Tak
azlatuje dnes ,.celý" Salapln v Jednom komple tnom, chronologicky uspo·
riadenom
albume
na
osmich pla tniach a ilk o·
da Iba, že n á m Ich naile
pred11jne - préve v ča·
se vz6cneho jubilea
nomOiu poot!.knut.

Fiodor Sulapin

Tento fodlnečný kom·
plot obsahuje totll cel·
kom 101 titulov, z kto·
r9ch prv6 nahrávka s a
datuje z roku 1901. Popri
ruských Judov9ch e ume19ch plest)ach a popri
Schubertovl, Schumannovl a Beethovenovl sú
lam zosttípené Ruslonom
počnúc cez Leporella, FI·
lipa, Meflsta (Boitovho l
Gounodovho l a il po Bo·
rls a v etky Sarapinove
s lávne postavy. Borlsova
smrt dokonca a2 dva·
krát: z roku 1928 a 1928;
druhé fe priamym zázna·
mom z koncertu v Ion·
opere Covent
d ýnskeJ
Garden. A Je tam elte
Jedna rarita: z Borodlnovej opery Knieža Igor
spieva Sarapl n baryt6no•
vú tllulnO po1tavu, ale aJ
hlbok9 baso119 part chána Kon čaka ...
jOZEF VARGA

gramotnost. A dnes? Jedrtotllv~ narody
svoju kulturu povzme.slr na takú tíro~
ueň, kedy uz mozno hovorU o profe ~
stonalite a majstrovstve Takto ro::l•i·
raull svoje bohatl 11arodnl tradicte Ta•
tárt, Ba!kirci, Cuvačl, Jakuti, Dagestan ..
ct a mnohé ďal§ie. dovtedy svojou kul·
ttírou vcelku nenápadné národno.,tn6
skupiny. Na d6kaz tohoto tvrdenia by
~me mohlt vymenovar rad znamych mten,
mien profesionalnycll a u::nôvanýcll lmdobnikov. skladatelov. 1nterpret ov t muzikológov, ktorí nie sú znam i 1ba l'O
svojej vlastt, ale t te! za JB} hrarucamt.
Mien by v!ak bolo tolko. ze tí:ky pries tor lJlanktl blf rtebol d o~t ačujúc1 .
Pred skladatetmi R rt.~k·ej tederac1e stota tíef vctké a náročn" tílol1y Poznajú
wolu zodpovednoM pred .~ trartou a nó~odom, pred svojou velkou a neopakor•atetnou dobou. K }tlbileu woje j vla~ tt
r•yjadruj!l peL·n~ pre.• ··dčeme o tom , ~s
aj ven.-a ~kupi 'la r!l .• ~·,;cll d.-tadatef ov
l!~lc r:lozl ~voj vklad clo c!alšrel1o rozvo·
ia so11iet~kej h udobnej kultúry.

Zjazd českých
hudobných
umelcov
Prfprunf •fbor sesKO no1a1 na
11. dacembu m. r. uatevu j6cl zjnd ZYI·
zu i!nkfcb akladatelo• a koncertných
umaloo•. V Gr6arouj lAla Obecn6bo
doma hlan6bo meata Prahy aa zlllo 108
llaaa• aodbo nbu, akladatelo•, kon·
cartafcb umelco•, krltlko• a publlcia·
toY. Prftomnt bola atranlcka delea4cla,
ndant Mlroalavom Mlillerom, ndticlm
oddelenia kulttiry Ov KSC a jej členmi
boli dr. Mlroslu Brlife k, minister kul·
ttry CSR a zástupca vedticebo oddelenia
kulttry OV KSC }oaef Semln.
UatnujCícebo zjazdu aa ztii!aatnlla de·
lea4cla Zvlzu alo•enakfch akladatelo• •
1lolanl: prof. dr. O. Ferenczy, prof. An·
draj Očen41 a dr. Stefan Klimo.
Po akončenf 1jndu aa 1llle1 noyt
tatradnf •fbor na noju P"6 acbGd1u.
Pradaedom OV SCSKU aa atal Lubomfr
!ele•nf, podpredaedaml doc. Daamar
lalaabod, prof. Karel Horkf a Joaef
Matij. Do funkcia n dticebo tajomnfka
ZYbu achv41111 dr. Václava Kučeru , CSc.
Zo 1j11dov6bo refer41u, ktort z po·
nrenla prlpravn6bo •fboru p redniesol
Lubomlr Zeleznf, vyberá me :
Ná§ zväz, ktorý sa ako prvý z tvorivých zviizov hlásil k programovej línii
KSC, vznikl! ako výberová organizácia
skladatetov, koncertných umelcov, hu·
dobných kritikov a publicistov, ktorí sa
zjednocujú v myšlienke všestranného
r ozvoja socialistickej hudobnej kultúry.
Prvá etapa na§ej členskej základtze
vznikla tak, že Prípravný výbor zt•iizu
pomíkol členstvo tým skladateľom, kottcertným umelcom a hudobným kritikom
a publicistom, ktorých politický postoj
a profil umeleckej práce sú v súlade s
po.daním nového Zviiw. Takto vznikla
členská základňa so 150 členmi. Je prir odzené, že t úto Mkladňu budeme postupne ro dirovaf na zl!klade kritérií ttrčených stanovami ná!ho Zučiztt. Môžeme
• radosťou konštatovaf. ~e u~ d11es sú v
našich radoch mnohí významn! tvorcovla, lttlerpretl a publlcl.~ti. ktorí dôstojne r eprezent ujú ná§ hudobný t uorlvý
front.

•••

Dnes fljeme v iných h is t orických a
1poločenských podmienkach. Budujeme
svoju socwlisticktí spoločnost. Pôjde t e·
da aj ndm umelcom o to, aby sme aj
my prispeli svojou hrivnou k spoločné
mu dielu f ormovania socialistického člo
veka. Tot o j e sktttočnosf, realita, pred
k torou stojíme, ktorej chceme zasrlitit
svoje &ily. Z tejto socialistickej spoloč·
nostr sa zrodí aj spôsob ndšfto tvorivého nazerania, t. f. socialistický realizmus aka tvorivd metóda. Nebudeme ďa
leko od pravdy, ak povieme, že tento
pojem, r ovnako ako veta iných - ako
,.sloboda t vorby", ,.modernosť", .,avantgarda", ,.umelecký pokr ok· a vera ďal
lieh - patrí k tým esteticklim pojmom,
ktor~ v ústach a činoch mnohých sa
zmenili v minulosti na hrubé vulgarizáCie. A napriek tomu niet a nemôže byt
pochybt1ostí o 1zlbke a íiuotno.~ti t ýchto
pojmov. Pr dvom Sl dnes často pripomíname, ako vymedzovali met6dtt socialis tického realizmu na§{ marristlckí myslit elia a umelci v obdobi medzi duomo
•vetouýml vojnami. My.,lim, íe •1ebude
na lkodu ndšmu zhromaždeniu, ak v tej·
t o súvislosti spomeniem slová Bedŕlc ha
Vdclavka: ..Koncepcia socialistického realizmu je vetml §iroká, a zahrnuje t várne vetmi rozličné javy súčas'1ého umenia, pokia( ich spdja spoločné stanovisko, perspektíva vývoja s poločnos ti k socializmu. Od starého meJtiackeho realizmu ( či t!Ovodobčlto kritického realizmu - ako by Sllll' d•ze., doplnili) sa
realizmus soclalistlckli výrazne odll!r~
je predov!etkým svojim pomerom k skutočnos ti .•."
Tdto ko'lcepcla nem6íe neclzaf nijakého t vorlué1to človeka nn pochybách. Znametrá liroké rleč/Ue slobody t vore•1ia l
neohranlče nej tvorivej fantázie Romzako
talt znemofňuje aj akýkotvek vul{larlzujrícl výklad čl prlstup fc t vorbe. Možno ju preto prijat ako oslobodzujúcu,
po v§etkých predcMdzajúcich nedorozumenlach a pokrluenlacll. núkajúcu social istickému tvorcovi krldla k nebývallmu r ozmachu. Takt o cllápaný socialll tlcký realizmus môfe byt pre nd§ho
umelca spotahliuým kompasom jeho
t vorby, zdrojom bezpečnosti v jeho l!(adanf a nachádzani.

•••

Náf zjazd, ktor ého úlohou bolo zhod·
notlt krlzové obdobie u činnosti býva·
!~ho Zvlizu a vyuodlf z poučenia v!et1ry dósledky, určuje súčasne redlnu cestu k ozdraveniu ná§ho hudobného života Uzat várame t ak prvú etapu práce
ndl ho n ov~ho Zvlizu. Sme radi a hrdí.
fe sa nám podarilo z trosiek včerajška
vJikonar novú jednotu mysli a sfdc. Te r a: pôjde o to, aby sme nepovolili v
naJom eldne, aby sme naším príkladom
strhávali ďal§lch na spoločnt1 cestu. Podl!vame ruku tým, ktor! svojimi diela·
ml, avojou t vorbou i občlanskrtm postolom chctl 1lúílf cietom, ktoré sme sl
ur~lli. NajmiJ naflm mladým umelcom,
lotori sa t ak manlfes ta~ne na samotnom
začiatku našej prl!ce postavili za na§u
qoločnú vec, za program nového ZvliIU.

pteseÍ{ oznlk~ zhudobnentm bifSIIe, kto.rá it!špirovala skladateta. Zaujala ho
jej citová ndplň, zvláltna atmosféra alebo jej myilienkouý obsah. Je teda vzfah
slova a hudby to podstatné, čo pieseň
r obí piesňou. Tento vzfalt sa v priebehu
času menil raz dominovala hudba,
ra: preullidalo slovo, tak ako sa vyvíjal aj ndzor na tudský hlas a na jeho
junkciu. I on v r ukách skladateta bol
raz hudobným nlistrojom virtuózneho
char akter u, raz pro1trledkom na vyjadrenie citov, nálad a my§llenok - hu-dobných l slovných.

p ráve tak, ako sa v jednotlivých h u•
dobných epochách menil vzťah slova
a hudby, muslme l my vedie ť diferencovať, nielen pri lnterpretécll plesni, ale
l pri probléme - d nes verml aktuálnom,
čo a kedy spievať v orfglnéll a čo v pre ..
klade.
D nes sa totiž v§eobecne zaufíval dost
jednostranný ndzor, že slova v ples~
nl (l v opere) sa akosi pretavla do tó~
nou, že ducha a myflienku básne vy~
jadri dosta točne skladatet svojimi hu•
dobnými prostriedkami, takže &lovd sa
stávajú člmsl nauyle, čímsi zbytočným,
že t voria len akúsi zvukomalebnú ku~
lisu a že teda - ako 1me sa dozvedeli
aj 110 strlinkach t ohto čas op isu - ne~
treba ich ani porlad11e vyslovovat, lebo
vlast ne ru§la spevácku kantll~ nu.
tým sQvfsl aj módny trend (často,
najmä u nás dos( povrchne chápa ..
ný) Interpretovať plesne i hudobno-dra..
matlcké diela v reči pôvod ného znenia.
Ano, isteže, za predpokladu, že Interpret
dokonale ovláda reč, v ktorej spieva, že
mu je dokonca taká bllzka, že by v nej
dokázal recitova ť aj báseň a že reč originá lu ovláda aj poslu cháč, pre k'torého
sa pieseň Interpretuje. Inak polovica
hodnôt sa stráca, uniká - a toto absolutistické stanovisko je práve také absurdné, ako prlpadný náhľad, že netreba prekladať cudzojazyčnú literatúru,
drámu, čl poéziu, lebo v preklade stráca
svoju atmosféru , kolorit a presný obsah. Mysl!m, že je zbytočné s týmto náhradom polemizovať, nemáme chuť sa
vraca ť d o čias
technicky dokonalých
kastrátov, počúva( bezobsažné konkóny,
hrad le( na umenie komerčne a vraca( sa
k člrem u formalizmu.
.
K eďže idedlnu situáciu zo stanoviska
rečovvch znalosti dosia{
nemáme,
musíme nutne - najmä vo voklilnych
skladbdch myšlienkove obsaítlých - siahaf po preklade. Skladatet, pravdaže,
tvorí pôvodne pieseň vo svojom r odnom
jazyku, pre obecenstvo vlastnej národ·
nosti. Ak jello vokálna skladba nájde
vlak širšie uplatne'lze, sám sa p ovlič§ine
dožaduje prekladu, ba často nechá uviesf
už v originálnom vydani nlekotko re-

S

Videl som
hudbu

Zas!. umelec Zden~k K o§ler, léfdlrlgent
opery SND na koncett wm pódiu.
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Vyskočil

čových mut6cit. Dnes szl takéto viac#
rečové

vydania už bežné.

r ak Isto postupujú l našl skladatelia
spolu s tvorcami textov, ktor! sl
tiež svoje diela nechávajll prekladať do
cudzlch reči a Iste nie len preto, že by
slovenčinu považovali za nespevný jazyk. Všetci sl dobre uvedomujú, že aj
keď pri pretlmočenl sa niečo stráca,
predsa len sa ziska d'alek'o väčšia hodnota - zrozumlternos(, bezprostredné a
hlbšie pochopenie skladby, na ktorom sl
tak skladater ako l básnik predsa zakladá.
p rekladat treba, pravda, zodpovedne a
treba si vlímat každej strdnky, aby
tie atraty boli čo najmenlle. Áno, prekladatet musl r dpektovat zákony poetiky i zdkonitosti hudby a to tak rytmu
ako i melodickej stavby, musi refpektovaf frázy i polofrázy, llovné i hudobné
cezúry, nezabúdat na onomatopoju, ktor á je predsa i • preklade d o1ažitetnd,

Nad
prekladnti
.
ptesnt ...

.

t

keď azeúJ trochu odll§nd. V iimne st
skladbu vokálov i konsonantov, vypoin ..
tované miesta, ktoré obyčajne tvoria
efektný záver, utahčí 1pevákom vysoko
vypiité pasáže, aby sa mu v n ich dobre
spievalo, vyjadri dramatické m iesta vorbou ostr ých, pregnantných výrazov a
naopak lyrická pasáže zaoblí poufltim
mäkkých, túbozvučných ~lou, aby docielil kontrasty, tak ako Ich dosiahol skla•
date{ a bdsnlk v pôvodine. Cielom vo ..
kdlne11o umenia nie je len krása. Nieke ..
dy je na mieste výkrik, vyjadrujúci boZest, niekedy l zlostné zasipenie, niekedy ston a plač, niekedy burácajúca zlosr.
A preto nemožno vždy volit len sladkasté Cúbozvučné výrazy - hlboko cítiaci umelci to vedia a tešia sa, ak majtl
možnost roz§írif si výrazovú lklilu. lch
výrazový arzenál musi byf nesmierne
široký a tak Isto slovný arzenál prekla dateľov ak má vyst ihnú( vokálne
skladby najrôznejšieho charakteru. I nak
sa musi usilova( o čo najvlič§lu prirodzenos( a bezprostredné podanie, aby
spevlik i poslucháč napokon zabudol na
to, íe pleseň sa nepodáva v origlndll.
Toto sebazaprenie, táto služba t vorcom
je vlastne tým hlavným poslanfm prekladateta - t oho, ktorý má svoju prdcu
rád.

Teda folo&rafia - hudba nie je a da
náhodným atretnutrm, a predaa by ame
aa chceli spftaf, l!o pri pr6cl poklad4ta
aa dGJelll6?
- Pre mňa Je ÍIOiežltá Inšpirácia hod·
bou a výraz tváre. Skllslm to vysvetliť:
môže fsf o výborného Interpreta, ale
pre mňa to musi byt človek, ktorého
vníltorné dianie sa prejavuje na tvári.
C!m Je výkon u melca na vyššeJ úrovni,
o to silnejšie ma to ovplyvnf. Fotografo·
vanie te však zbytočné, ak zo strany
Interpreta Ide o teatrálne gesto a ak
sám te nie dosť silne Inšpirovaný hud·
bou, ktortl reprodukuJe. Každá Cotogra·
fia musi by( ,.premiérová". Vedel by som
vyrozprávať vela historiek o tom, čo všet·
ko som musel podniknú(, aby som zfskal
fotografie počas koncertného vystúpenia.
Prevažná čas ť umelcov totiž zásadne ne·
dovoluje fotografovanie pri vystOpenr,
ale pre mi\a te práve takéto fotografovan ie nesmierne dOležité. vera umelcov
hralo len pre mňa (bez obecenstva), ale
mne sa to nepáči, lebo jedinečný stav,
ktorý prežfva umelec počas živel repro·
dukcle, Je nenahradltelný. Bol som čas·
to v situácii, kde vy tiahnuť fotoaparát
bolo nesmiernym rizikom. No keď sa už
raz tak stane, nepoznám mieru, fotografuJe m stále. Teda vll čšlna moJich záberov vzniká taJne - bez vedomia Inter·
pretov a proti Ich želaniu. Tak vznikala
af mofa kniha Videl som hudbu, ktorej
názov ml navrhol vedOcl koncertneJ pre·
vádzky Slovenskej filharmónie Vl. Hor·
váth. On to bol, čo ml v práci nesmierne pomáhal. Všetky fotografie v knihe
sO .,premiérou", teda robené bez vodo·
mia umelcov,

Pod lfmto Dánom •ylla v r. 1989 kni·
ba umeleckfcb fotoarafil popredného
alovenskébo f otoarafa KAMILA VYSKO·
CILA. V dnelnom člale prlnéllame rozho•or s tfmto zauflmavfm umelcom a viac•
ročnfm spolnpracovnlkom nélbo časo pl·
s u.

Ako ste aa dostali ku fotografovaniu?
- Velmi Jednoducho. MOJ otec obuvnlk sa musel vzdať remesla, keďže
Baťa zriadil velkovýrobu. Ako fotografamatér sa rozhodol živiť sa fotografiou.
MOžem poveda(, že na vtedaJšie možnos·
ti v tomto odbore boli otcove fotografie
prvotriedne. Fotografovanie ma bavilo
už ako 12-ro čného. ale súčasne som sa
učil hre na klavfrl l na organe. Hudbe
som sa venoval asi do osemnásteho roku, no zároveň som sa u ž učil .. roto·
graru" - u otca, u Kožehubu a Pllc·
kll. - ·

Soviet sky ~uslista
Vlad1mir Sptvakov.
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r u sa muslme dotknllť lnef zlva!neJ
otázky - spevnosti slovenčiny. Casto sa o týchto jej kvalitách polemizovalo, chválila sa l odsudzovala. Isteže,
mé svoje úskalia. Verkou nevýhodou je
stereotypný pr!zvuk na prvej slabike,
ktorý je v zvyčajných jambických ry tmoch ozaj závažným problémom - l keď
nie neprekonaterným. Preká:lkou zavše
býva l nedostatok jednoslabičných slov
a naopak prevaha slov troj- až štvorsla bičných , s ktorými treba
postupo va ť
opatrene l keď nám často pomáhajú zv ý ~
razniť širokodyché melódie. Zhluky kon ..
sonantov, v slovenčine také typické,
možno tiež použi( len v citove podfa rbených, dramatických pasážach, kde
môžu pôsobiť funkčne a výrazotvorne.
Ale takéto problémy majú predsa m no ..
hé národnosti - alebo azda považuje..
me slovenčinu za menej spevnú, ako na ..
priklad nemčinu, v ktorej sa vytvorilo
toľko nádherných plesni, a lebo angllčtl ·
nu, dnes v hudbe natorko použlvanú, Iste
nie pre spevné kvality, ale pre jej vý..
raznosť a svojskú atmosféru?
tu eUe jeden dôvod, ktorý houorf
za používanie prekladov, a to j e
otázka národnej kultúry - teda i kul •
túry slova hovoreného i spievaného. Mno ~
ho sa už poplsalo o slovenskej hudob ..
nej interpretácii, dokonca o zakladanf
tradície, lenfe tú dosiahneme len tým,
ak budeme vyžadovar najmli u mladých
spevdckych adeptov spievanie v sloven~
čine. 'J e to dôležité preto, aby sa v po ..
člatkoch neučili tvorif vokály s cud::ím
prízvukom, prehltaf a komolí( slov/i a
napokon nedokdzali spieva( spr ávne u
nijakej reči, keďže ich przčas to a povr chne
menia, bez dôkladnej znalosti a pacho~
penia.
reba teda systematicky uči( spieva ť
slovenské slovo. Kde ho však vziať !
- Tých niekolko zbornlkov plesňových,
vydaných v minulosti sa už dávno roz ..
predalo, pedagógovia sa dožadujíl po..
moci a dožadujú sa jej l mlad! speváci,
Je teda Iste na čase, aby sl naše vyda ..
vaterstvá uvedomili túto skutočnosť a
podujali sa na pravidelné vydávanie
plesňových zbornlkov z domácej l svetovej hudobnej literatúry. Treba vyda ť
najlepšie diela hlavných plesňových tvor..
cov, ku ktorým sa pedagógovia pri svo...
jej práci vždy vracajú. Zišiel by sa dnes
u nás už separátny Schubertov zbornlk
l zbornlk Cajkovského, Schumannov l
Musorgského a potom spoločný zbornllť
d'alšlch významných svetových skladaterov. Len tak zvýšime záujem nášho
speváckeho dorastu i nášho obecenstva
o vážnu plesňovú tvorbu. na podklade
ktorej bude ďalej rás( naša vlastná do ..
máca tvorba l naše vlastné ln terpretač ..
né umenie.
JELA KRCM2RY

Je

T

M4te nesporoe nlícny vzfah k fn terpretom·lnltrumentallstom. Precho•6•ate
n4klonnoaf aj k opere?
- Ano. Operu mUuJem, to je pre mtla
sviatok a duševný zážitok. PracuJe sa
ml tu at o čosi Jahšle, lebo práca v
opere nevyžaduje fotografovanie počas
produkcie pred obecenstvom. Robil som
už Cosl ran tutle, I:abutle jazero, Jáno·
šika, Krútňavu a v tomto r oku som za•
čaJ s Carmen vo farbe. Co však ešte
velmi rád vnfmam, to te tanečný pro·
gram Lúčnice. Velmi s l vážim, že môžem
pre stlbor pracovať. Niekedy robia fak·
tlcky predstavenia Iba pre mňa - aby
som mohol fotografovať. Napriek všetkému mám pocit, ako by som stále zos tá·
val dlžnlkom. Hudba je nevy čerpatelno u
tematikou a dá sa robiť do nekonečna.
Co by ste radili t f m, ktorf ltil la po.
kral!ova( vo vaml zača te j ceste?
- Isteže pochoprte, ak odpoviem, !e
nejestvuJe žiaden recept, lebo každý čl o·
vek má vlastné videnie. Tvoriť, to znamená rob!t nespočetné mno!stvo iltOdlf
a hlada( tvary. Napr. tvar buslf, hár·
ty, dychových nástrojov a btcfch nástro•
jov. Sil to výtvarné diela samé osebe,
Treba vedie( hlada( cez detail. Rozhod·
ne to nebude vedie ť robiť človek, ktorf
nemá vzťah k hudbe - ako nikto ne•
bude vedieť urobi( dobrtl fotografi u o
športe, alebo o Tatrách, ak k jednému.
alebo k druhému nebude mat vzťah. Clovek napokon cez svoju prácu odovzd&•
va aj url!lté túžby.
-Ile•

ÍLEŽIT SŤ PRE ML
Eva Kamrlová

Kamil Roško

ná muzikalita, podmieňujúca romwttizujtíci prístup k barokovej kompozícii.
Z d iela skladateľa a teor etika talianskeho hudobného klasicizmu predvced/1
Kamrlová a RoŠ'ko Largo pre trúbku a
organ. Je azda prínosom pre bratislavský hudobný život a jeho pctblikum vy stilpenie sólistu hrajúceho na nástroj,
čer.
k t orého sólovú literatcíru nemáme možV úvode svojho vystúpenia predviedla
nost spoznávať každý deň.
vúber šiestich skladieb z cyklu "Livre
4 symfonické meditácie Oliviera MesďOrgue" od Nicolasa de Crignyho. V dal·
siaena boli pre Kamrlovú dôkladne vyšej skladbe - Koncerte F dttr pre trúb·
užitou príležttost'ou k demon.Hrovaniu
ku od talianskeho barokového skladasvojho :my.~lu pre výstavbu moder nej
tela Tommasa Albinoniho - sprevádzala
skladby a schopnosti využívať farebnú
Kamrlová sólistu Kamila Rošku. Roško ' paletu nástroja. Najm/i v Messiae•wvi sa
sa predstavil ako technicky i' muzikál11e
v plnej sile prejauil jej muzika"'l.\lqí
zdatný interpret, schopný
brilanlne
temperament Sk·oda len, ze táto sklad·
zl'ládnut svoj vtrtuózny part.
ba nebola v :muste dramatcugie postuTradičnott zložkoct dramaturgie orgavená aku ,.zlatý klinec" programu. V
no vých koncertov sa stalo dielo J. S. Bazávere totc::. odznela po slucháčsky nte
veľmi príťažlivá ttkáika z l vor by súčas
cha, z ktorého si orga11istka zvolila Preného
nemeckého skladateľa Joseplta
lúdium a fúgu a mol. Nemalo by vyznier
Ahrettsa Prelúdium, ária a toccata
ako v?íčltka konštatovanie, že Kamrlo vá
a mol. Napriek tomu v~ak pttbltkum VIltrochu "obišla" u Bacha tak často požasoko - a právom - oce11ilo umelecké
dovartlí skalopevný ponadok a presnosf.
kvality pred.~taviteCky na!ej mladej generácie organistov.
Naopak - na povrch vystäpila jej silV dramaturgicky pestro zostavenom
proarame svojho koncertu sa 22. január a po dlhšom čase op/it zišla s publik om mladá organistka Eva K am r Z ov á. So spoluúčinkujúcim sólistom na
t nibktt Kamilom Ro š k om pri pravili
pre bohato nav:~tívenú koncertnú sieň
SF hodnotný a zaujímavý umelecký ve-

)ela špitková

Marián Lapšanský

Huslistka Jela Sp l tk o v á a klaviris·
ta Mariá n L a p š an s k ý - dve z naj·
lepAie ukntých ohniviek našej ret'aze
mladéhn interpretačného
umenia
otvorili svojim vyst úpenlm 5. februára
1973 v Zrkadlovej sieni Primaciálne ho
paláca cyklus komorných koncertov mia·
dých umelcov. Cyklus sa zrodil za spn·
lupráce MDKO a Zväzu slovenských
skladatelov, a je jednou z prvých akcii
vyplývajúcich z novej koncepcie či nnos
t i ZSS, v ktorej sa pamätalo l oa mladú , nastupujúcu ge neráciu interpretrlv,
skladaterov l muzikolC•gov.
Mená Spitková a Lap~anský majú v
Bratislave dobrý zvuk. Obaja umelci ul
po čas iltúdil na bratislavskom Kon zervatóriu neustále dokazovali pred verej·
no sťo u svoje predpoklady, vďaka čo mu
11i pomerne skoro vytvorili vcelku ilrokf okruh svujbo publika, ktorý so zá·
ujmom sleduje ich ume lecký rast . Na
lipomlnanom koncerte sa záujem pre javil v plnej miere najmä zo stra ny mia·
dých poslucháčov. Nenechali si ujsť prlle~Uosť k stretnutiu so ~lač kou Igora
Oistracha a so žiakom Jana Pane nku.
Doslova ukážkovým odhalenlm naj·
vl astnejJej podstaty komornej hry bola
p redvedená Beethovenova Sonáta pre
husle a klavlr op. 30, č . 3. V krásnych
dynamických oblúkoch sl husle s klavl·
rom odovzdávali slovo, a znovu sa v
čistej s(thre stretávali. Vysoko profesio nálne - po stránke technickej l muzikálnej - zvládnutý Beethoven zanechal
v posluchéi!ovi ten najlepšf dojem, odsudznjOcl do zabudnuti a ako malichernost
drobné rytmické nezrovnalosti.
Hoci Schumannove Davldsbiindlertä n·
ze op. 8 nepatria práve k najznámej§i m
k lavlrnym cyklom tohoto skladatera, je
to predsa len ten typický Schumann,

akého ho poznáme napr. z Karnevalu,
a le bo z Faschlngsschwank aus Wien: l
pri svojom vďač nom k lav l ristickom po·
sadenl je to cyklus technicky n á ročný,
s množstvom oáladovýc h premien od in·
terpréta vyžad ujúci dokonalé ovl ádanie
nástrojovej farby a schotmosť výrazovej
difere nciácie. Lap!ianský sa zmoc nil cyk·
lu pred ovšetkým svoji m int ele l<tom: ná·
ležile vypracoval pestr(t hru kontrastov
a zvu kovej dynamiky, a v zaja tí tohoto
prlstupu sa niesla ai umiernen á agogl
ka.
Dfikazu m tnhu, že SpitkuvA pl'i vy tvá ·
raul svojho repertoáru nenbchádza ani
sú č asná slovenskú tvorbu bolo uvedenie
Suchoňo11ej Sonatlny pre husle a klavlr
op. 11. Suchoň bol pre Spitkovej husle
a temperament skladbou ozaj .,uliatou"
na mieru. Nakopené te chnické problémy
Ravelovho Tzigana zdo lala h uslistka s
pre ňu priznačnou rahkosťou , ba podari·
Jo sa je j aj po stránke !!isto hudobnej
p ri da ť mu aj č osi navy§e, č o tento, ináč
poslucháčsky .,pikantný kOsok ", trochu
postráda ..•
S ohladom oa i!asovú oeúnosnost vylúi!il Lapllanský z Rovelových Zrkadiel
posledné dve č asti. Skoda. Bol to dob·
re naš tudovaný Ravel, interpret dbal na
všetko, na čo sa pri Interpre tácii majstrov Ravelovej doby dbať má. Nemenej
interesantné boli Prokofievove Tri etudy pre klavir op. 2, vyžadujúce doknoa·
Jé ovládanie bravúrnej techniky oboch
r(tk, a rovnako aj profesio nálnu mu zi·
ká Inu ftrnv eň , ako pod mie nku pre v yťa
že nie maxima zo spletitej k onštrukcie
modernej klavlrne j kompozlcie XX. storočia. Preto je treba
obdivovať
tých
umelcov, ktor! Proko fie va zahrajú tak,
ako ho zahral Lapšanský.
DAGMAR KOVA~OVA

Juraj Alexander

ťou
podania. Beethovenovu umelecky
velmi náročnú Sonátu A dur, ktorá b9va v~dy ak9msl kamei\om (! razu u meleckého vkusu a ponlmanla, podarilo sa
Alexandr ovi podat s absollltnou umeleckou prefekclou. Skladba Ivana Hru§ov·
ského, k torá odznela v druhej čast! recitálu, je vydarené malé dielo, vtipné
a sústredené vo výraze l vo s vo jeJ stav·
be. Interpretá cia Hrušovského kompozf.
cle dokázala, že Alexandrov postoj je
univerzálny a že jeho štýlová zame·
ranosť nesmeruje v9hradne k starš!m
štýlov9m f ormáciám.
Vrcholom kon certu bola nesporne
Brahmsova Sonáta. Z jef Interpretácie
bolo cltlť, že je akousi mimoriadnou,
srdečnou záležitosťou sólistu. j. Alexander Ju podal v dokonale ucelenej tektonickeJ jednote a s hlbok9m prežfvanhn
skladby - l vo vysokej miere subjektom pretavenej aktivite.
Velkú zásluhu na vydarenom umeleckom večere mala klaviristka Helena
Gá([orová , ktorá bola významnou opo
rou v komorne náročnej súh 1·e.
jAN ALBRECHT

Dí'ta 8. feb ruára t. r. mal v Zrkadlovej
sieni primaciálneho paláca juraj Alexan·
der diplomový koncert, ktor9m uzavrie
svojo štúdmm na VSMU. Vybral sl sklad·
by Frnn~otsa Coupertna: Plece en concert, Beethovenovu Sonátu A dur, op. 69,
Hrušovského Suitu plccolu a Brahmsovu
Sonátu F dur, op. 99.
Juraja Alexandra pozná bratislavské
obecenstvo už z rôznych vystúpen{ Slo·
venského komorného orchestra Bohdana
Warchala, s ktor9m realizoval aj ako sólista už nlekolko nahrávok. Po skončen!
štúdia na Konzervatóriu pôsobil ako koncertný majster operného orchestra SND,
pričom často vystupoval v rámci Kla·
vlrneho tria (Starosta - Michalica AlexandeL·).
Dramaturgia
koncertu bola velmi
štastná: obsahovala diela z rôznych ob·
dobi a okrem toho sl sólista vybral die
la na jvySsfch umP.Ieck9ch pretenclf, kto·
ré zvládol s maximálnou st91ovou adek·
v<Hnostou l s intl'l"prctučnou vervou. Už
Couperlnova sk ladba ztnqala št91ovos-

Snímka z brnenskej Inscenácie Martwitlw Spal1čka: v scéne z Ili. dej st ,;a súbor
baletu a sólista, býva/ci po.~lrtcl1áč brati.~lavskélw konzervatória - Zdenék Hanzlovský.
Snimka· R Sedlaček

Narodné divadlo v Prahe uviedlo ba
let B. Marllnú, Spaliček . V realizácii
choreografa a režiséra zas!. um elca An·
tonlna Landu, v hudobnom nastudova·
nf Bohumila Gregora a s výpravou Zdeň 
ka Seydla sa mscenácla stala ozajstným
klenotom kmeitového re pertoáru divadla. Inscenátori pristupovali k práct s
vrúcnym vzťahom k skladate!ovi. Mot!vy
zná mych českých l"ozprávok, riekaniek a
!udov9ch zvykov ožiVilJU v štylizovanej
výtva r neJ vfzll a vyvoláva jú asociácie s
vlastn9m! spomienkami na de tstvo. Pro·
lóg - Povldám, povldám pohádku vytvára úsmevnú, a:l do)cmnú atmosféru,
ktorá sa prenása do hfadlska. Sl<laduter
pisal balet v tlesni. kHdy jeho bytosťou
rezonovalo dlhé odlúcenlo od vlast! a
spom ienka na rézovit9 rodný kraj. Ca·
hunkým lyt·lzmom sa Jll"lldlfll"O česká ľu·
dová pleseJ) - s hudobným textom dob·
re čllate!n9m aj mene j muzi kál nym po·
slucháčom. Z. Seydt scénou a kostýmom
vytvoril akési farebné leporelo, malované jasnými, niekedy ostr9ml farb am i. De,
centný štýl spracovania folklóru prlpo·
mína Insitné umen ie. Pod arilo sa mu
- v súlade s režijnou koncepciou dotvo r iť harmóniu radostneJ ódy na fud·
ské dobro a uš!achtllost. Citlivé narába·
nie s hudobnou mysllonkou prezrádza,
že dleln tohto skladatcfa sú už choreografovi
dôvernejšie známe. Spalfček
umožnil A. Landovi využiť bohatú zásobu vllpn9ch a objavn9ch nápadov, no
napriek tomu réžia nesklzla do chaotickej nezrozumltelnosti. Tvorcovia dal! vyznieť jasavému pocitu radosti zo života, spolupatričností a ludského obdivu
k prlrode.
Gradá ciu, k torú má textová montáž a
spievaná časť, nachádzame l v pohybo·
vom stvárnení. Na prológ nadväzuje hravé pásmo hier a riekaniek - na pannu,
na vodnlka, na vlčka. Uzatvárajú ho
dve malé rozprávky - O kohútikovi a
sliepočke, O kocúrlkovl v čižmách. Objavujú sa známe figúrky, ktoré sú vo
svojej drobnokresbe a cha rakterlzujucom geste natolko vystihnuté, že aj bez
kost9mu by bolo možné poznať, o koho
Ide. Mnl! l velkl diváci st v tejto časti
mó~u postupne osvojovat r eč tanca na
prostom, no veravravnom v9raze. Druhá časť obsahuje pribeh O obuvn!kovl
a je veľkým, široko rozvin utým plát·
nom, kde osou jednotllv9ch výjavov Je
akást filozofická myšlienka o zmysle ludského bytia a hladanla dobra. Posledná
časť baletu sa začína známou Legen·
dou o sv. Dorote. Styllzované a pôvabné
ľudové divadlo rámcuje ludsk9 h las. Stáva sa krásnym práve !ahkosťou a dokonalosťou l toho najmenšieho pohybu.
Intermezzo o vynášant smrti prechádza
v mohuln9. optimistický záver - v rozprávku o Popoluške.
Silný, v priebehu predstavenia stup·
ňujúci sa zážitok z baletného večera
umocňujú spevy v podan! H.
Tattermuschovej, národnéh o umelca B. Bla·
chuta a D. Je dli čku .
ALENA IZOVA

Národn9 umelec Miroslav Kura nastudoval s baletným súborom brnenského
Státneho divadla poetické dielo Bohusla·
va Martlnú - Sp aJrček.

Pre mimoriadnu náročnosť nezvyknO
tento balet Inscenovať často - od sve·
tovej premiéry v r. 1933 je h.urova verzla tba šiestym pokusom oživiť kresby
Mikuláiia Alella, doplneni\ spievaný m
textom známych Tuctových I"Ozprávok.
Tento pokus sa plne vydaril.
Už v úvode, kedy Je javisko zaplnené
spievajúcimi deťmi, navodil režisér-cho·
reograf atmosféru jari, hrejivým slnkom
zaliatej lúky plnej kvetov. Divák mal
pocit, akoby sa mu vrátli čas mladosti.
Spoluprežfva dodnes oblúbené detské
pohybové hry na konlkov, vodníka. pastierikov, aj na sliepoč ku s kohútikom.
Po nich nasledovali známe rozprllvkv rad prlležltosU pre Individuálne he1·erko·
tanečné v9kony: mrštný kocúr v člž•
mách, rozkošný zajačik, šarmantná myška l elega n tne sa pohybu júci krahulec.
Dve šikovné akrobatky l vtipný tanečno ·
žonglérsky výstup O. Bohdauskébo upú·
tali pozorno sť publika.
Na jväčštu plochu pre v9stavbu posta·
vy mal tentoraz J. Kubálek v tltulnet
úlohe Rozprávky o obuvnlkovl a smrti.
Spojil technlcklí požiadavky choreograf a
s premyslen9m, oduševneným herectvom.
Najm!! v scénach so "smrtkou", ktorú
vynikajúco zatancoval P. Fotel, boli dramaticky velmi sl!né momenty.
V Legendll o svätej Dorote prlbllžll
Inscenátor úsporným! výrazovými prostriedkami zvyklosti starého ludového dl•
vadia. Nadviazal nenás llne na trad1č·
né vHanle jari, sv!lt~ dušnú hru o chu·
dobnej královnej a známy prlbeh o Po·
poluške, do ktorého vložili choreogra!
l predstavitelia hlavných úloh, V. Bene·
§ová a Z. Hanzlovský, tol ko poézie a
ettu , že doslahU v tejto rozprávke vr·
chol dômyse lne vygradovaného predsta·
venla.
O mimoriadne priaznivý dojem, ktorst
v divákovi dlho doznieval, sa zaslúžil
cel9 baletnst súbor disciplinovanými, baletnej manléry zbavenými v9konml. TieZ
orchester zvládol velmi dobre náročnCi
úlohu. Detský zbor Kantiléna s ve dúcimi
komentátormi deja, C. Strádalovou, ),
Skrobánkom a J. Pi"ichystalom, spoluvytvárali bezprostrednú atmosféru, kto·
rá bola príznačná pre celé predstave·
nie.
Zvláštnu zmienku sl zasluhu jú rozprávkove jemné kost9my A. Vobejdu a s nl·
ml ladiaca scénická v9prava V. Stol fu,
Majster Kúra preukázal prostrednic·
Ivom tohto diela okrem známej muzl·
ká tnosti, charakterizačných schopnostf a
pohybovej fantázie aj mno:l11tvo vtip•
nýcb režijných nápadov, realizovaných
s porozumenim pre detskú duilu. Vytvoril ideálne p redstavenie pre ikolskf
cyklus, nezabudoutelný prvý dotyk 10
svetom baletu.
ALICA PASTOROV!

• Naill um e lci v z ahranič! : Slovenská filharmónia na čele s L. Slovakom a só·
list! P. Toperczer a V. Soukupová hosťovoll v dnoch 25.-27. rebruára t. r. v BerUne s dielami Cikkera, Kardoša. Pauera, Beethovena, Dvuráka a Prokofieva. Peter
Toperczer ma l dňa 15. febr uára t r. koncert v Halle [Chopin Ravel, Prokofiev Galuppl). Dirigent Gabriel Palócs vystúpil začiatkom februára v polskej Poznani. Organista Vladhnfr Rusó koncertoval v dľíoch 25.-26. rebruára t. r. v Rumunsku.
Sólistka opery SND Elena Kittnarová sa z(lčastnila dvojtýždenného zájazdu ostravskej opery po ta lianskych mestách Bologna, Parma, PlncenzA n RP.,!;(Io Emilia. Sple·
vala Ta fjanu v Cajkovského opere Eugen Onegln.

