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S11ímka: 'Z. Mináčová

rád, 2e v
Somnom-relmi
Roku českej

jubílejhudby
umozňuje mi redakcia Hudobdho ilvo la verejne vy znať Jbku a obdiv, ale l moju hlbokú vďač n osť če sk ej hudbe, jej
vefkým tvorcom Smeto novi,
Ovoi'ákovi. Novál<ovi , Snkovi i
IRnií čkovi. Veď ona ma sprevl\dza la cc19m mojim zivotom ,
hola mi u čllefko u ume leckého
utajstrovstva , in!ipirótorkou His
ky k vlastnej rodnej zoml, cez
tóny českej hudby som vlastne
t ač al chápal vcfkosť hudobné
ho umenia i zodpovednost tvorr.u za ka:1dý tón partitúry, ktortl prhe d opfsal. K tejto zod -

Nodk na majprafskábo Kon zervatór ia, ktorý neustále zll.ftrazňoval
čest nosf,
charakter nosť a čistotu •ytv6.ranej budby i jef 6zku apiitoať 1 ld.dlmi
národa. Nikdy nezabudnem, eko
ma p ri mojich mladlckych •t·
bojoch vedel 'ddy deceutne
usmerniť, eko mi
nenápadns
odhaloval krásy alonDikábo
ludo-vého melosu, ktorf tim
tak nádherne vyu žil vo svojich
parlitftrach. A bola to f budba Sukova, Janál!koVI, Smelanova a Dvoi'ákova, ktorá nechala vo mne hlboká stopy, ktorá ma dodnes učf, ako ces rliu tónov milovať svoj rud , svoju vlasť, ako učiť a vycbodnf
talentovanú umelecki mládd,
ako pomáhať zrodu a vytdre
niu národnej kultiry, odovzd á·
val' vlastná vklady do pokladni·
ce netovej hudobnej kuiUiry.
Teda elle raz vďaka česke j
hudbe, iprimná ylfaks čes 
kému interpretačnfimu umeniu
- od Ceskej filharmónie ce?.
ostatné orchestrálne telesá 111
po čes kých sólistov, ktorf sa
pozorne l oddane ujlmajtí a l
mojich par titúr a diel. Som
presve dčený, že niet u nás č i u ·
veka, ktorý by úprimn& neob
divoval a neďakoval a to
nielen v Roku česke J hudby za vietko krásne, obdivuhodncí
a vzruiinj(Jce, čo mu česká hull
b~t dán.
DEZIDER K A R D O S

•

~SK!'J

•~

V

, ., .

~~

~

Sťopäfdeslate~ výročie~naródenia.

a ' deOätdesiate výrocie~smr. H

Be'dŕ.lc~ta ~smetanu, dve jubileá, · ktor~ )stoja ·v titule slávnost ..
' . ného Roku českej hudby, pripomíname · st u· tomto čísle prí ..
spevkami, ktoré z r6zneho asP,ektu, v rozmanitej podobe pri..

G- . blízujrí kontakty umenia českeho ru'irodného klasika a našej
O 'wdobnej kultúry. Císlo ilustrujeme fotografiami dnes už his•

,

.,. torickej ceny, ktoré pripomínajú významné kreácie umelcov
...,. •1a sc~ne opery SND v smetanovskom repertoári. Snímky 11ám
tt'( <pr !stupníl zo svojho archívu Divadelný ústav v Bratislave.

Pod z6itltou prezid enta CSSR uskutočnil sa dňa 1. marca t. r. v Smetanovej
aienl Obecného domu v Prahe slávnostn ý koncert, ktorý usporiadali OV NF
CSSR, Cs. komisia pre spoluprácu s UNESCO a Ministerstvo kultúry CSR. Na
koncerte, ktorý bol otváracou akciou Roku českej hudby, sa zil!astnil prelident CSSR armádny generá l Ludvfk Svoboda, predseda vl6dy CSSR dr. Lubomfr Strougal, členovia Predsednfctva OV KSC Vasil Bifak a Antonin Kapek,
tajomnfk OV KSC Já n Fojtlk, podpredsedovia vlády CSSR d r. Matej Lúčan
a Ing. Jindi'l ch Záhradnfk, vedúci oddelenia k ultúry Ov KSC Miroslav ?tfliller,
minister r.ahraničných vecf CSSR Ing. Bohuslav Ch ňou pek, ministri kulttíry
CSR a SSR dr. Milan Klusák a Miroslav Válek a ďallf p reds tavitelia. Pritomnl boli aj č l enovia pražského diplomatického zboru. Slhnos tný p reja' pred niesol minister ku ltftry d1·. Milan Klusák. Ceská filharmónia l na snhnke) ,
nositr.lka Radu republiky zabrala pod taktovkou zaslú2ilébo um elca VácJne
eumanna predohr u k Smetanovej opere (,lbuia. Na s lhnostnom koncerte
odzneli diela ceských sk ladaterov.
Snímka: CSTK

Konferencia kRoku
Hnd obnu-dl·o ma tlckll komisia Zvlizu
slovcnsk9ch divadelných umelcov, Zvitz
slovensl<9ch skladaterov a opera Slove n·
ského n6rodnlíhu divadla usporiadali pz•!
prfležllosti Hol<u t~eskel hudby di'\tt
7. marca t. r. v klube SN D konferenciu
na tlímu VPLYV CESKEJ HUDBY
A
ROZVOJ SLOVENSKEJ-lO UUDOB 0 -0RA
NATICKIHO UMENIA. Y otvi racom pri·

českei

hudby

hovore ~6f opery SND Pavol Basin (kto
rý zasadnutie aj viedol) podčiarkol vý
znam akci! k Roku českel hudby, ak
centoval prlnos českého hudobného ume
nla pre rozvoj naše! kultúry - nielen
z aspektu tradfcte. ale l prltomnosli
Ovodn9 referát dr. Ladislava Mokrfibo,
CSc., na tému Sociálna podmienenost
nai.kll lukej a alowealkef núodaaj hui·

Dva !pičkové výko11y nielen v súvislostiach smetanovskej in ..
terpretácie. ale aj na umeleckej ceste našej prvej scény:
dr. GUSTAV PAPP (Dalibor} a MARGITA CESÁNYlOVÁ vúzo ..
he Milady v inscenácii Dalibora z roku 1957.

by bol pohladom na rOzne etapy pôsobenia českeJ hudby ako ladného z naj·
vplyvnejších momentov pr! krlštallzácll
organizmu slovenskej na.rodnef hudobnet
kultúry. Načrtol hranice realizácie smetanovského Ideálu v 21vote a diele j. L.
Bellu, podmienky symbiózy estetlckS'ch
Ideálov oboch kultúr v obdob! po roku
1918, konfrontoval smerovanie a spolo·
čensk9 dopad opernej kultúry českej a
slovenskej. Hlavný referát na tému Význam Bodi'lcha Smetanu pre Slovensko
predniesol dr. Zdenko Nováček, CSc.
(podstatnú č asr uverejr1uJeme na 3. strano čfsla). V diskusnej časti konferencie
prlbllžll dr. Jozef Tvrd oň, CSc., cesty
prieniku slovonskel hudobne! kultúry do
českého povedomia, otázku ,.Co
dalo
Slovensko českej ku ltfire?'' Ilustroval
poukazml na minulé l prftomné reallzovanie Inšpirácie slovenskou tematikou v
českom hudobnom umenf. Miroslav Sute,
pracovnfk Ministerstva kultúry CSR sl
zvolll za tčmu pr1nos osobnosti Oskara
a Karla Nodbalovcov p re slovenský hudobný život, dramaturgickú priebojnosť
l repertoárovú pružnosť SND za éry
Oskara Nedbala a vtraznt podiel Karla Nedbala na slovanskej orientáci! pro·
gramov SND. Marién Jurfk sa vo svojom
prfspevku zameral na česk6 modernú
operu na slovensk9ch tavlskácb po roku 1945. V pohlade na jef kvantltatfvny l kvailtatlvny podle! na repertoári
našich sr.én poukázal na špičkové In
scenačné v9sledky pt·! realizáci! českých
opusov. vyzdvihulúc nAjmll Ospešné do
kumenty slovenske! tradfcle v tanáčkov
ske t Interpretácii.
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MAKCZELLOVA

MIROSLAV SULC

·Prvý zájazd
opery SND

do

zai1rai1ičia

K 100. výročiu narodenia
Oskara Nedbala
Ceskoslovenský hudobný slovnfk pod
heslom Slovenské národné divadlo· .,Roku 1924 podnikla opera SND s O. Ned balom a ). Kvapilom zá jazd do Španielska. kde úspesne vystúpila v Madride
a v Barcelona s predvedonfm opier Pred aná nevesta a Rusalk a". Od tefto udalosti uplynulo pol storočia. Súčas ne spomtname l na slávneho českého dirigenta
a skladatefa Oskara Nedbala, ktorý v
tých časoch stál na čele SND. Dvoltté fublleum ma Inšpirovalo k historickej sonde. A ako s11 to už niekedy pri kritlc·
kých pohladoch do minulosti stáva novoobjavoné fakty z dostal nepubltkovanej korešpondencie hlavných aktérov
tohto podujatia nielen doplt~ajO mnohé
biele miesta našlct. poznatkov, ale na
druhe! strane 1 trochu dezavuujú tradované predstavy.

...

In medlas res. Spomfnaný zájazd do
Spanlelska nebol vlastne zá lazdom o pe·
ry SND. Výraz Slovenské národné divadlo sa pri ňom vy!kytoval iba pod
.( ~okračovanie na 8. str.)

lltizeum ltttslí a gitár

Stbor SOV SZM LOCNJCA dostal za noju duterajllo prtcn, tspechJ domtce 1 za
IIOatojat reprezeattclo • zahraaU!I YJIOkt l tt tne YJznamennle - JtAD PltACE. ztataJCom L6hlce ho dia 25. februtra t. r . odonllal &lea Predsednlctu OV KSC
• P"t tajomalk tlV KSS Jozef Lentrt. Na s nlmke: ltttne YJzaameaanle z rtk a. Leatrta prehert rlallltef Lthlce •••JUllf umelec dr. !Jtefaa Klimo.
Snlmka: CSTK

Smetana v slovenskej

tlači

{výberové bibliografia)
A. Zivotopisy - biografické
príspevky
Be4l'lcb Smetana. K pamiatke jeho slorol!nfc b narodenia. Pre ltuduj6cu mii det napfaal PhDr. Vojtech Mčrka. Koll ce, Vfchodoslono•kf odbor VstredneJ
lpOiol!nosiJ 1!8. pro FeiOfOY 1924. a•. 23 l ,
Bed f lch Smotana. K pamiatke jeho pilfde•la trolln4ihu Omrlla. Pre t tuduJtlcu
mltdel napfsal Vojtech Merka. Kollco,
Východoslo~enskt
odbor
Ostredollho
spolku e.. proreaoroy ( 1934 ). a, . 23 • .
- Bhunowa il ndenlskil knlinlca, n . l .
Vladimir Po 1 lY k a: Bodi'lch Smotana,
zokludater
kla11ickej
l!eskosloYcnakeJ
hudby (1824- 10114 1. Vydané y prospech
SloYenskfch 11<61 rubotnlckych na SloV!:nsku. Bauskli Bystrica, b. n. 1934. 8 •
3!1 (1)

ll.

- Sillllluna Frigyes. 1rta Dr . JC.xtllt Sebest yllu. Bratislava, KulluPa l92a. ll '. 77,

111 s.
Pr t•mysl Pr a 2 6 k: Bodi'lcb Smela na. Z
~cukéhu rukopisu prclofll E. A. Sopll• rk. 1.\lartin, Os veta 1956. 8°. 196 (2) s.,
l 6 l s. obr.
Bcd i·ich Smetanu. In: Pfc:n ysl Pr at :1 k : Osobnos ti eeskeJ hudby. l. diel.
Brullsluva. Státne hudobné vydavatefslvo
l!lGl, ss. 127-181.
H u t· el li, An tonio : Bcd ŕi cll Smetanu. (K
oshn •ám 10ll-roi;nej pamiatky jeho nnrod c nin 2. ma rcn 192•l . l
Slovenský kvet 4 ( 1!!2!1), !!. 10.
H o s l l o s k ý. Otal<ar: Bedrich SmelanB.
Robotnfr. lo noviny 21(1924), !!. 51 - 52.
) i rá n o k , )oscr: S mete na - ul!llof.
Ru bnl nlc ke noviny 21 l 1924) , e. 105- 107.
K ii m 1• to v á. Ja rosina: ,.Kdo y zlal6
struny zalu á l znií . .. " ( Blogr. príspevok
o B. Sme la novi.)
t.ivcna 14(1924 }. 67- 70, 86- 88.
O r e l, Dobro lav : Be tlč•lcb Smela na.
Slove nský donn ak 711924 ), č. 52.
S. Sch. ( • Slevo Schultz): Bedi·lch Smetona. (K s t oro č nému Jubile u jeho narod e nie.) Svll 1(1923/24) , 127-133.
Z lc h , Otokar: Bed ťich Srnetana a s lovonskó hudba.
Robnl nfcke oovloy 21(1924), č. 52.
F. D. l • Fra il u Dostalfk) : Smetana a
Ovo i á k v če sJ..ej hudbe.
SlO\'Ól< 1611934), č. 81.
H o i' e Jl, Antonio : 50 rokoY od smrti
Bcdr leho Smetanu.
RolJot nfckc noviny 31(1934 ). č . 108.
V a l a s ťa n , Já n: Bedi'l ch Sm11tana 1824
až 1864.
Slov ens ké pohfady 50(1934 1. 304-307.
Ho z o, Stefan : Bedf·lch Smotana. In:
Tvorcovia h udby.
Trnava 1943, ss. 310-321.
Bo ke s o v á, Zdt u ka: 125 rokov od nar odenia Bed fl cha Smetanu.
Slobodný r ozhlas 5(1949). 284- 285.
B. K.: Bed i'lch Smclona, revoJuený ume·
lee rudu.
Práca 4(1949). e. 60.
Kre ie 1, J.: Chopin a Smelana.
Prllcu 4(1949), e. 283.
-n-: Smctana - priklad pro no vi\ národnú hudbu.
Pravda 30(1949), !!. 117.
-DrZN- ( .. Zdenko Novéilek). Bedr lch
Smetana a Jehu m iesto • eeskom obrod cnecko m hnuti.
Slobodný rozhlas 7(1951), 283-284.
No v á č e k , Zdenko: Zl vot a dielo Dedr icha Smetanu .
Kultúro, život 7(1952), 1!. 16.
N o v á !! e k, Zd!loko: K spotoeens'k6mu
zmyslu llvota a d iela Bcdrlcha Smetaau.

HudobnoYednt lttdle SAV 1(1955), 181
al 210.
B u r l a 1, Lad lala.: Priklad d iela ll. Smetanu pre n alu IOI!asn t hudbu. Prnda
33(1952), !!. 113.

B. Operná tvorba
). V. ( - Jaroalu Vlhk 1: LIIIJ 1 Ciech.
(O lllli!asneJ l!eake l opere a oper•c b
Bed r lcha Smetaau.)
Orol 10(11179), 319, 34fl-350; 1111880),
Ul, 155-1511.
Bra ol bo ri " Cech ách. ( Predn cfe nl e opery v SND. )
Robototcke nOYIOJ ta(1921 ). e. a5. SloYcnský dennlk 4(1921) , č. 20.
j. k . l • )lnd i'lch K vet) : Preml6ra ,,CerIJJVI!J steny" y SND.
Robotnlck~ noYinJ 21(1924 ), !!. 290. ~lovenskv net 5(11125), !!. 1, 11. ;13 - 15.
Ceská opera Y Pat ti. (Predyedellle opery ,.Dalibor" Y Budapel tl. ) Ntrodnle noYiny 33 11903), e. 44, 45.
Pred,lavenle ( operJ Dalibor) y Bratl•l•ve k os lave 70. nar odeniu preziden ta
Masaryka.
Slovenský dennlk 3(19201 , č. 58.
Pressbnrger Zeitung 157 ( 1920 ), i!. OU.
M č rk o. Vojtech: SND " Koliciach.
l Predstavenie opery Dalibor. ) Slovenskt
výchutl 211 920), č. 167.
J. k. ( • Jlnd i'lch K v e t ): Cyklus Sme lanovt ch opier. ( Prcdve~enie opery Dalibor a Llbuile v SND. l
Robolnlcke noviny 21( 1924). !!. 237.
C i k k e r, ján: Smeta nu~• opora Dalibor" v Národnom d ivadlo. Cas f(l947),
č. 54.
l u ro v s k ý, Simon : Premiéra Smetanovej opery Dalibor v SND. Slobodný rozhlas 3(1947), 372.
1.\1 e rk u, Vojtech: Divadlo a umenie.
(Predstavenie opery Dve vdovy y Kotl ciacb. ) Slovenský východ 2(1920 ), č. 152 .
bh. ! .. Bohumil Haluzický) : DYe
vdovy. (Preds tavenie v SND.) Slonnskf
dennlk 4(1921), e. 49.
j . k. ( - )lodi'ich K v e t): B. Smotana:
,.D9é vdovy". (PredstaYen ie opery "
S~D.) Robotu!ckc noviny 21(19241. 1!.
238-239.
i. b. ( • Ivan Ba ll o ) : Vefký h pecb na~ej oper y Y Prahe. (PredYedenie opery
Dv č vdovy bratlalnskou operou. )
Slovenský d eo nlk 19(1938 ), č. 40, 4849. - Robotní cke noviny 33(1936), e. fO
a ž 4L
Cl k ker, Ján : Smetanove .,Dve YdOVJ"
v árudoo m d ivadle.
Národná obroda 2(1948 1. č. 222.
P rvé predsta ven ie čs . aez6ny v Bratislavo. (Predvedenie opery Hubička v SND.)
SloYenský d cnnlk 3(1920 ), !!. 51.
Press lw rgor Zeitung 15711920), č. 112.
K u b li t, E. : K maďarskej premiére ,.Hubičky " Y koiíickom diYadle. Slovenský •ý·
chod 2(1920), č. 82.
srr:ch .,Hubleky " a ,.Predanej neve11ty"
• 2111ne. Národný dennlk 3(1924), č. 94.
Jh. ( - Jozer H o d e c): Hubička. (SND
v Kollclach.)
Slovenský Yýchod 18(1938) , 1!. 134.
K a r d o i , Dezider: Premitra "Hubillky"
• koilckom ND. Práca 4(1949), č. 59.
B. H. l - Bohumil Ha l u z lc k ý) : ~.Ibu·
Ja. l Správa o predstave nl operJ Y SND. )
Slo'fonskf donolk 3(1920), č. 100.
Press bur!ler 7.AitnnJJ 157(1920), č . 123.
-ab- ( - Anlonfo Hore j 1): Stnetanova
.,Li bni.;e" o •. Má vlast " v Bralislnve. Slo·
vens'kf d enolk 7(1924). !!. 53, 233.
Jdv. ( • Jozer O • o i' 6 kl : 1\r d o~ué prijatie na!lel opery vo Vlrflul (Sp r l< vo o
p redvedeo1 opery Libuia a l'red an6 ne-

V mestečku Lul}v n4 Chebsku nacMdza sa husCovd a gttarov4 vcf moc - p&tfnlt
Cremona, ktorQ od znárodnenia tradičnej. avšak r oztrleltenej výrob11 sláčiko vých
a drnkacich nélstrojov vyrobil a dodal na trh d va milióny gitár a ttlitvrte millôntt
lmllll - okrem ostatných výróbkov (mandolíny, banjá, čelá a 1.). PodnlkovtJ učlíov ·
skd ikola, pokracovátclrlw nlekdajiicJ ittltnej huslíarll.:ej školy, oslávila v minulom
roku sU výročie rvojej exiltencle. V pred veče r okrúhleho výročia tL nás ojedinele}
§kotv v Luboch ótvorllt oblastn~ mtí.zeum hudobných nástrojov, ktor é u.ptíta vl4c
nez osemdesiatimi e:cponátml.
Z historick(/ch nástrojov je ttL najcennejiite violončelo, :hotovent pred 200 rókmi
milánskym rodákom CARLOM FERDINA DOM LANDOLFOM. Jeho i peclalltou boli
vysokoklentLté, nádherne znej úce a ne o byčajne 1tarostllvo L'ypracované ndsttoje.
Pozoruhodnl sú oj 11usle, ktoré zhotovil KASPAR STRNAD. Narodlt sa na prll'lskeJ
Malej straM v dome Na prádle. Tu tiež bývaL majst er husliar TOMÁS ONDREJ
HULINZICY (Stmad bol jeho t lakom ). Stmad 1a odputal od nemeckvch v::oro11
a - poučený talianskou ik610!l - kráčal vta&tnou cest ou - stal aa jedn{Jm :o
spoltLzakltJdatetov českej husllarské.J Jkoly.
Vynlktijúclm e:cpondtom lubskélto múzea 1!1 &tradwdrkv. venovo11é roku 191ó cl«
sárovl Ffanttlkout 1aufovi 1. k jeho 80, narodeninám. Mc11o maj&lra, ktor(! tela
vyrobil, sd rlflillllo ti nefk>darilo sa dnl ~l1 tlt, ako sa tteto unlkd tn~ 1wslf dd." dlt
.~pä( do Lub. V ka:dom prípade však musia očarít ako výtvarné dielo - i ne.h udobníka. Za najlepšieho viedenského husliara a rteprckonate(nélto majstra v stM ..
be violorti!el 0%1Uii!ovall .,dvorského dodávatet a a pri8ainého odhadctt" - MARrt ..
N ~ STOSSA. ZfUCn(Jrn Umtll!om-ltatJitt! bm huslf IJól aj tJlM.ert!!ký CA.8Riet. LEM~
BOCK, k torý pracoval podľa r áznych modelov, najméi Guarnerilto a Magginiho. Me ..
dzi exponátmi múzea sú okrem ru ských a julloslovat~ských dmkacich nástrojov
a Scltalowctíovej arabskej lutny i harfy (ktoré sa už nevyrdbajú) i čfnake hu 1lé~
č ín ska gi tara a indické drnkacie ndatroje setar a esral (oboje vyroberté v l ndlt).
k ópia činske J gi tary, zhotovenej kedysi na lubskej husliarskej th:ole pod vedenlm
majstra M.EfT ALA.
Sú tu aj v(Jrobky z predmnfchovskej republik y a práce stí.ča."tých majstrov. ktorf
vyrábajtí. indlviduťilrtym sp6sobom :: najvyberanejJlcft driev unikátne majstrov.,kl
rtástroje. Tolt.t o druhu je aj vystavované k varteto majstra h usliara JOSEF A POT ZLA,
kt or ého l tttsll sú vetmt =ladanl v z alt ran lčl a ktoré &l do L!tb prichddzajú vyberáf
zákazníci ai z Fud!ijamy.
JOSEF VOPA1tlL

YBita. ) J.ollotalcke aOYlDJ 32(1935), 1!.
214.
f:es'k6 opera w Prelporku. (Predvedenia
Predanej aeYIMy a Dalibora • Bratislave.) Ntrodaie aoYiaJ 33(1802), č . 39,
44.

H a a k a , )ar011la•: Pradan6 nensta •
starom Prei pOrku a y Bratlalan. SloYenllkf denolk 10(1827), 1!. 247.
Predant neveata y Mests kom divadle.
Sloveuskf deanl k 2(11119), i!. 271.
Slov. donnfk 3(1920), 1!. U.
A. : Predani . .nsta ,od taktoYkou Os·
kare Nedbala.
Slovensk f dedolk 3(1920), 1!. 139.
K u b ' t, E. - v. M e r k a : Pred aut nens ta. (Predstnenle y Kollclach. ) SloYenskf •fcholl 1(1U9), 1!. 95, 132, 185,
187; 2(1920) , 1!. 29, 150, 222; 3(1921) , č .
135.
.,Prodan6 DIIYtlta'' oa malfarsket teéne
• Koliclacb.
Slonnskf Yýcbnd 7(1925) , e. 1a.
Ospecb "Predanej anesty" 'f Ploiťanocb.
Národný dennfk 3(1124). !!. 152, 154.
Dr. A. S.: .,Predaa6 Dlfesta" • p lelťa a 
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Dňa 1. lll. 1920 otuorllo $VOje
brány Slovenské národn~ divadlo
- uvedením Smetanovej Hu.PJl~ky.
Prvvm Lukášom na scéne SND
PJo! tenorista Leon Geltler.

ZDENKO NOVÁČEK

S MET ANA
A SLOVENSKO
VtJaa111 Bectflcba Smetanu pra rozn) alonaakej hudby nebol doteraz biblie
''"ktmant ani Yybodaoteat. A predaa - kaldf, kto pracuJe aa taeku alo·
naaklf hudby, Yle, le Smetanovu umenia prenikalo do alovealket a6rodnet
lrulUiry naJrozmaalle)lfml ce1taml, 1e sa atulo duohoYnou ati!aaťou nbodt~•bo
IIYota, zohralo a zobrba " ňom nfkt a oevledot tlohu. V aaaledu)tcom po·
llbha sa uekonltruonf obral Smetaaovho vplfYu na alonoakt a6rodaf i lvot.

8 tazko preme uri'U. ked!! sa na Slo·
r tllSKO dostávajú pr v~ Smetanor:e sklad-

by. Kordpondencia a pamäti 11iektor ych
Sl?t•dkov, ktor! v 50. a 60. rokoch mi nul~ho s t oročia študovali v Prahe, prl1tdlsajú prvé zmier~ky o zakladatetoclt
čukej n4rodr~ej hudby, uzr~ar~ie , .ie čet
kfl ndrod sa mô:e v procese svojho nd ·
r odnéllo obroder~la oprief aj o vlast11ú
nórod11ú hudbu, !e sa t 11a tomto úsektt vypracuvdva ku k valitám, ktoré 11a
Slovensku ekte chýbajú. Súčasne si vlak
t ieto hlasy aj uvedomujú, že Slovensko
mó odli!né politické a socidlne podmien·
ky, že tu ešte nie sú vy t vor ené všet ky
zókladné predpoklady pre vz11tk nár odnej opernej a symfon ickej hudby a prof ulonólne vys pelého
interpl"etaéného
umenia. V čase, kedy česk(/ 11ár od už
dospel k vyhr anenej predstave o tom,
ako má vyzerat vyspelá rzárodná lwdobnd kulttíra, na Slovenslm prevažovali
ešte názory, že rýdzim národným r eprezentantom je ľudová pieseti a te ona
t vorí nutlté východisko tlárodnému kompoziéll~mu štýlu. Ceská národiiCi hudba
stála vlastne v roapore s týmito l ell·
denciami. A tak {udia, ktor í spoznávali
če skú hudbu, opúšfali staré 11ázorové
po::lcle a prijímali koncepciu - ako ju
vo svojej t vorbe realizoval Bedrlcll Smetana.

• Kontakty so Smetanom a jeho t vorbou boli v tom čase viac-menej príle::lt~ t nl (najskô r .~a jeho ::boroué skladby dostávajú ojedinele na progr am niektorých slove11skQch speváckych a v:zdeldvaclch krú žkov).
emoi!tto však podeenit, ze v slove11ských inteleklttálnych
kruhoch sa predsa len šírili vedomosti o
prdcl tohto sk ladateia, informácie o premiérach jeho najvýznamttejilich diel M}mii prostred11íctvom tlače. Ale nrkto
ll vtedajších viellkde rozptýlených slo·
venských skladatelov vsak nedospel tak
laleko, aby sa vh!bil do Smetanovho
dl,la, aiJy sa :zdsadne po učil na jeho
kompozičnom itýlo a e&te tlke. Viié!ina
ll nich bola totiž len lokál11e zvia:ar1d
• ttejakým spe vokolom čt kultúrnou inJtltríciou, avoje poslanie videla lett v
miestnych k ultúrnych službách a 1le1Jo la &i istd, či môte prekročlt ohraniča
nost avojlto talenltt ďal!l ml šlúdlaml
t r:orby niektorého :: popredných maj&trov.

• Situácia sa však Oplne ménf, keď
do slovenského hudobného !Ivota vstu·
puje a v ľlom sa umelecky uplatilujc
Jh Levoalav Bella, prv9 novšedn9 zjav
slovenskeJ hudby 19. stor., najväl:sl naš
hudobn9 talent t9ch čias, človek schopný ptekonävat čl odsúvať naji'Ozmanlle1·
i te prek6:lky. V podstute stáli pred nfm
základné problémy: rozšlrlt sl skladatolský obzor tak, aby suverénne stačil
na naj n áro čneJšie umelecké úlohy a vy·
tvorlf st také podmienky, ktoré by zodpovedali teho talentu a jeho umeleck9m
ambfclám. Od mladosti hfadal kontakty
ao všetkým, čo mu mohlo priniesť ume·
Ieck9 osoh. č o preblbovalo jeho skl edaterskll sebadOveru a čo považoval za
nevyhnutné pre svoje umelecké uplatnenie ss.
úprimného r adcu, rozhladenébo člo
veka a prlatela nachádza Bella v dr. LudnltoYI Proch6zkovl, v redaktorovi pokrokovo vlastenecky orientovaného ča·
aoplsu Da libor. Procházka rozpoznal v
Ballov! mimoriadny talent, uslloval sa
mu dopomOct k uplatneniu sa, (!merné·
mu jeho talentu. V diskusiách nad Bel·
Jovýml skladbami, odrážajťiclml v Invencii 1 v celkovej kompo zi čnej lltr uktťire
uhladenos ť do nemeckého romantizmu,
OdporOčaJ Procházka Bellovl do pozornosti r iešenie otázky närodnostl, akcentovante prvku národného. Vdjomná
korellpondencla týchto osobnosti te za·
ujlmavá l z hladiska, ako české kult(lrne ovzdušie pOsobllo na umelecké for·
movsnte sa T. L. Bellu, ako sa postupne
dotvára Jeho kompoztčn9 l vlasteneck9
Ideál.
V r. 1873 dostal Bella lltlpendtum 400
zlatých, ktoré využll na cestu do Prahy,
eby Jednak aj osobne spoznal Smetil·
novea dr. Proch4zku a tellnak sa čo na!·
vli!~m t zoznámil so Smetanom a teho
tvorbou. Pra lská cesta mala zásadn9 v9lnam v Bellovom tlvote a znamenala

vObec obrat v jeho práci. Pri tejto pd·
letltostl mohol sl vydiskutovať s pral·
sk9ml hudobnlkmt svoje estetické a teo·
rellcké názory, vidief, ako sa realizuje
Idea vytvorenia národnej hudby - a sil·
l:asne aJ osobne spoznot Bedl'lcha Smetonu: ,. ..• Po tejto nhl tne pochopil
11om nielen Smetaoo'fu velkoat, ale ne·
dobudol som aJ prenedi!onJe, le aod
s•etOY6 zásady o opernej akladbe, na
klort ch musf byt 1alolen6 kd dá oá·
rodná hudba , sd opr6•neo6, aby nezoata la " pozadf za di!aanfm umelockfm
dielom a nestrácala 6čla • cenu. Najleplfm dôkazom bolo Smotanovo dielo,
ktoré tak predblehalo dobu a bolo pri·
tom rfdzo národ nA."
Bellu zau jal prudk9 nästup českej národneJ hudby, nadšen9 zápal, ktor9
chce povzniesť hudbu na n aJvy~!He miesto v národo. C\•:::c.Jo.nil l> l judcn z vtP.·
dajšlch z:lklodných estetlck9ch prolllé·
mov: nevyhnutnost doť do t•ovnováhy
národnú štJeclflčnosf s medzinárodným
skla datelsk~m rozhfadom. Predov še tk~m
vša k nevyhnutnost dôkladnej profesia·
nAlne j pripravenosti pre ttlto syntézu.
Niektoré zo spomlnan9ch tendencii zAčal Bella uskutočňovať vo svojom ume·
leckom diele. K pinet reallzácu smela·
novskej koncepcie však nedošlo. Bello·
v9m odchodom do rumunskej Slblne pre·
ttha sa ntt, ktorá ho spájala so Slovan·
skom. Postupne 11a strécaj(l z jeho tvor·
by l éstetlcké Ideály l národnf prosram,
ktoré obdivoval u Smetanu a ktoré chcel
realizovať na Slovensku. NemeckA pros·
tredle Slblne malo tlplne lnA estetické
požiadavky a Bella sa tm v priebehu
šty ridsaťročného pobytu dokonala prl·
spOsobll.

...

• Bella nebol JedJný, ktort sa cl\ul
poui!tt na Smetanovej tvorba. Bol tu t
rad - významom menšlch - skladate·
rov, kton hladall poučenie, ln~ ptrácl u
v Smetanovom diele: napr. Karol Faj·
nor, ktorý v 70. a 80. rokoch plše potky
v duchu raných Smetanov ~ch poJtek, da·
loj skupina skladatelov, ktorA sa zame·
raJa na zborovO Jlterat(lru a kompono·
vala tzv. ltvorspevy, jednoduché štvor·
hlasné kompozfcle plsané na vlastenec·
ké texly, určené vyspelejslm sloven•
ským s pevokolom - pokúšala sa o hym·
ntčoosf a slávnostnO prtebojnosf, ktoré
s takou Istotou vedel navodiť Bedflch
Sme tana.
llrontce ved omosti o Smetanovej tvor•
be sa rozširovali. Este za skladatelovho
života rozsfrlll sa tniormácte o niekto·
rých toho operách. ZávažnO Olohu v
propagácll Smetanu vykonal aj literárny
kritik }aroalav Vli!ek, ktorý v r. 1879 vy·
dal Listy :c Ciech, kde upozorňoval na
Smetanovu tvorbu, navyše ju l hodnotil
- a v podtexte jeho llvah crut. že ju
stavi a ako vzor pre budOclch sloven·
sk9ch skladatelov.

...

• Na jar r. 1884 postaralo sa eeak•
kvarteto o efektnO verejnll bratislavskO
premiéru Smetanovho kvarteta Z mlljbo
liYota. Koncert vyznel ako manl!estačné
uznanie Smetanu a mimoriadny Ospecb
zarul:ll tomuto stlboru častejšie pozvania do Bratislavy. Na každom avotom
koncerte Interpretovalo Ceské kvarteto
a J z diel i!esk9ch klasikov. Ich tvorbe
začlna tntenzlvnejllle prenlkat do Bra·
tlslavy a na Slovensko v 90. rokoch 1
na prelome storočia. SOvtseto to s mno·
h9mt zmena mt v pollttckom !lvote, v so·
clálnet 1 närodnostnej lltrukttlre obyva·
teJstva. Slovensk9 národ sa čoraz ener·
glckej!Ue hl6sll o svoje práva, rtstla a
uvedomovala sa robotnlcka trieda, v
ktorej mali prevahu Slováci. a na Sie·
vensko prichádzalo za zamestnanfm at
ovela viac Cechov ne! predtým. Prah!·
buje sa Idea slovanstva a dva natbli!·
!He bratskA drody blada!O novA kon·
takty a vzAjomnO podporu v socl&lnych
a národn9ch z6pasocll.
Smetanove opery sa dost&vajd na Sto·
vensko a! za týchto, u! ~rlaznlvejllch
podmienok. .,Prve viťazstvo českej hull·
by v Bratislave dovfšlll dve teles!:
k6 fllharm6ala a Brnlaaaka l!eaU o~r
ai spolohoaf. Zatial čo koncert Cas·
k8j fll harm6nla (24. tanu&ra 1902) bol z
hladiska smetanovskfcb vztabov nlfl
podstatn9. zájazd brnianskej opery vy·
znel ako Smetanov triumf. Cyklua otvt·

c...

u ia PredttaA n&Yesttt, ktorO brattsíavak~ tlač prijala ako známe dielo. Velml kladne hodnotila kritika Dallbora,
neraz sa objavilo porovnania s lmpoZIIntným dielom Wagnel'Ov9m, pričom sa
vyzdvihovalo čaro Smetanov9ch Iyrlc·
kých partll. V cyk le zazneli e!lte Libu·
la, Hubička, Tajomstyo a Dn ydovy.
Zájazd bl'nlanskej opery urobil ne·
smierne vela pre pt•opag&ciu Smetanovho diela. A takmer paralelne sa prl·
hlasujll aj amatérske združenia. ktor6
sl volia Smetanovu Pľedanll nevestu.
Dirigen t Koaow pripravi 1 vynlkajOctm
bratlalankfm zdruleafm pre clrknat
hudbu celú operu a zasvii.U do tejto
práce takmer dvesto vyspel9ch hudob·
n9ch amatérov. Vynlkatllct vlaateneck9
spevokol Y TlaoYci uvedie 2. augusta
1903 prvé dejstvo Predanej nevesty, prl·
čom nedostatok umelcov donliUl Tisov·
ča nov hrať dielo v zlahčene1 podobe.
AJ v kruhoch Matloe llonalkef " Mar•
tioe zall!na sa ätudovat PredanA nevea·
ta.
Smetanova tvorba mala začiatkom sto·
rači a otvoren6 dvere v!lade tam, kde
boli umelecké prostriedky a podmienky.

•••
• Po vzniku samostatného éeskoslo•
ven&kého ltdtu dostala aa SmetanovtJ
t vorba do nepomerne výltodnejšich konitclácií, jej cesta k slovensklmu náro«
du r~ebola už niélm obmedzend. V spo·
loénej repuiJlike dostóvalo Smetanovo
dielo zvláitnu funkciu. V prelomovom
r oku 1918 a u rokoch nasledujúcich nemala slovenskd hudba taklho •kladatet a, ktorého by národ jednoznačne
označil za slovenského ndrodniho klasika. J. L. Bella IJol ešte stdle v zahra•
ttičí a aj po návrate na Slovensko mu
pokročilý vek, ale l zmenená kult úrna 11ituácia nedovoľovali :rapustlf ko ·
rene do národného povedomia. Mikuld!
Schneider-Trnavský stdl utedu na začiatku svojej umeleckej cesty. Mikuld~
Moyzes a Viliam Ftgui- B11strý pracovali
viac v lokálnom meradle a tiez vlastne
iba čakali na avoje vrcholn6 skladby. Nie
je t eda nadsadený názor, f e BedFich
Smeta1w suploval hnecl od 20. rokov za
slovenských ndrodných skladaterov, ktorl u pravom slova zmysle neexistovali.
Slovenský tud ho začal ch4paf ako svoj.
ho skladatera. O sústavnú propagáciu
Smetanovho diela sa pričiňovali predo·
všetkým éeskl opernf umelci a dirigent i, ktorf vlastne viedli v prvých ro koch republik-y bratislavský hudobnií ft .
vot. Značnú pozornosr Smetanovej tvorbe venovala slovenskd tlač: upozor;(o.
vala na jeho ndrodný uýznam, hodnot}.
la jeho umelecký rozhtad, význam pre
o.f vetu oiJoch národov a pod. V súvislosti so ifrenlm Smetanovej hudiJy treba podčlarknut zdsluhu dr. Marilka,
t!r. Kolíska , krltlkov J. K uita, I . ~allu
11 A. HofejJa. Významnú úlohu v propagácii Smeta1tovej tvoriJv začali hrat
RoiJotnlcke noviny, do ktorých plsalt
zorientovattl kritici, prevafne z Ciech
dobre oiJozndmenl so Smetanovou tvorbott.

uz

•••
• Zatial, čo v prvých rokoch repub·
llky sa o propagáciu Smetanu starala
predov~etk9m početnA skupina česk9ch
umelcov, oatny Smetaaonj ato~alce
- v roku 1924 ball u~ z41ežltostou Slo·
vákov l Cechov. Prlpravný v9bor detatl·
ne domyslel ce l9 priebeh osláv: opera
SND mala o'ffeať yletky Smetaaon opery, oatata6 umeleck6 IDitittcle pertlcl·
JOYall aa komorneJ a orobestratneJ tvor·
be. Unlnnlta uakutoi!nlla cyklus pred·
dlok • naJdl!lfml ametaaonkfmJ ka·
JICitamt a vfstnu SmetaooYfcb diel.
JublleJn9 rok znamenal takt napor
Smetanovho diela na Slovensku, akt
predt9m žiaden tn9 skladater nezažil.
Velkt1 pozornosť venovala oslav6m tlač
- a najmll. Robotafcke uwbly: v deft
t'imrtla 2, marca prlnlesll rad iltt1dl( a
l!!Ankov, oplerajOc sa o také osobnosti,
aktmi boU HoetlDakf, Zlcb, Halfart, Na·
rada, Son. Do Bratislavy prtcestovall
na oslavy smetanovekf znalci na čela so
ZdaakoiD NeJedlfm, ktorAho prednUku
avizovala tlai! mnohými notlckaml a kto·
rt zanechal v Bratislave hlboký dojem.
Táto akcia však nezostala len zále!I·
tosfou organlzitorov e Ozkel skupiny
nadšencov, ale zasiahla aj medzi llr·
Ilie vrstvy obyvatelstva. Podla prlkladu
Bratislavy utvortll ea menšie prfpravné
výbory aj v Iných alovenských mestách
a Robotnfcke noviny pravidelne lnfor·
movall o ametanovakfch koncertoch na
vldteku: v Kom6rne uvtedU Motu vlast,
nadllenA spr6vy prlchtdzall at zo Zlll·
ny a Kolte.

•••
8 Smetanovo operd dielo sa v čase
prvat republiky udomtcnllo na ac6ne
llneuk6bo •6rod•tbo dlndla. Ka!dá
z opier sa v!dy po ntekolkfch rokoch
vracala v noveJ lnscentcll, takže mo!no
povedať, !e 11 plnfcb dvadsať rokov v
SND dOsledne pracovalo na týchto dielach. Smetanove opary sa stali akousi
mierou umatackat narol!nostl a zod.po·
vednoatt. A nepochybne mail v bratislav·
skom repertoart dominantné postavenie.
(Pokračovanie na 7. str.)
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llll'tOiovd ako Marienka " Pretf4..
MJ MU.Ite (1924) - Marie Mt ..
rtdfovd, o 20. rokoch pret!&ta!Ji•
tetka titulnej postavv Smetar.o.veJ Libule Marka Medveckrf
(Vendulka) a dr. Janko Blaho
(Luke!! ) u opere H uiJička ( 1941)
Nezabudnutetnl apevdcke l
herecltl umenie Arnolda Fll$gla
vliate tlo postavy Kecala (Predanrt neu.sta, 1940) - v insee ..
rtdcit Hubt~ky 1 roku 1952 uytuorllt postavu Tornla EmU SchUtz a
Lukctla Stef.an HoZIJ.

Slovenská fill1ari11ónia
31. I. a 1. II. 1974
Slove nskej fll harm6.nla dirigoval Zdene k Ko ~ l er,
umPlecká osobnost, predstavujúca jednu z na)pr!tažllvPJSfch
ftllernat!v, ktoré nám poskytuje domáce dirigentské zázemi e.
Pri pr!ležltostl nedávno oslavovaných šesťdesiatin p ror. Jozefa
Krr.~'nka odznelo juho Prelúdium a Toccata, dielo sklad.t·
tel!!, ktorý nehfadá a neexperimentuje z1:1 každiÍ conu A rad·
šeJ s11 pohybuje v rovine hodnOt preverenýc h. Oproti ptevahe
určitej mozalkovltosll predchádzajúcich diel sustredujo sa tu
11utor na riešenie stavebnej problemat1kv v šlr~fch dlmen·
ztách. V súvislosti s tým kladie vefký dôrdZ na dynan11ckl1
formu, ktorá najmU v učlnneJ Košlerovej interpt·etácil dodáva
d ielu značné stavebné nop!itle.
Vyvrcholenfm dramaturgicky 1 umelecky vydareného podu·
1Rtla bolo uvedenie predohry k opere AIConzo 1:1 Estrella ,
op. 69 a scénickeJ hudby ku hre Rosamunda od llclmlny von
Chezy, op. 26 Fra nza Schuberta. Predohre vtlačil Ko!>ler údernosť, jedinečné naplltle crescend, razantnosť až naliehavost
výrazu. V sCílade s jednotlivými ča~taml Rosamundy vyzdvihOval v baletných číslach pregnantný rytmus. elegRnclu, spevnost, kultivovanosť a vyrovnanosť zvuku. Klasicistické prvky
podtlnrkoval svojráznym Z!ldržlavanlm tempa pr! crescendách.
črm· dosahoval osobité naptlt!e.
SOIJstka Mozartovho "Korunovačného" Klavhmeho koncertu
D dur (Kbc he l 537), Juhoslovan ka Dubravka Tomličová je typom zdravo hudobno cíttacej, technicky výborne pripravenej
umnlkyne. Predchádzala Ju povest vynikajúcej žiačky sláv·
neho Arthu1·a Ruhlnstelna a tieto prognOzv l do poslednej
bodky spln11a. jeJ Mozart Je živá. plnokrvná, hoci plne disci·
pllnovaná hudba. TomS!čová má vzácny dar prirodzeného.
pevného rytmu na míle vzdialeného suchému, akademickému
akcentovan iu.
7. a 8. ll. 1974
Nemecký dirigent Kurt Brass ukázal sa ako typ In klinujúc!
skôr l<u klasickeJ lnterpretácl!, než k romantickému vzruchu. jeho Haydn [96. symfOnla .,ZáZI'ak"] vyznačoval sa prl·
Jišnou v y rovnanosťou, koketujúcou ne1·az s určitými črtami
sedého akademlzmu. Zriedka hrávaný a preto l dramaturgiCky prlťalllvý Haydn mohol byt zážitkom, pretože správna
voTl)ft a Brassovo pOVIH~ držanie tempa vytváraJ\ k tomu dostatočný predpoklad. Dirigent v!htk ako by sa bol chce l vyhnúť
určitému preexponovanlu dynamiky, ľm·by a tak zachádzal clo
opa čného extrému pohyboval SA na hraniCI , kdo už Haydn
strAral svoju zemitosť. t>lnokrvnost a priam smlidll po dirl·
gr ntovom osobnostnejšom vklade.
Reo thoven ov IL koncert pre klavfr a orchester B dur, op. 19
h1·iiva sa pomerne zriedkavo. Vyžaduje mozartovský jas, kantAhllitu lyriky, perlivú a bohato d iferencovanú techniku, ži·
vosť podania popri zmysle pre zdOraziwvanle pomerne
skromných, ale prfldsa nu povrch skl adby už sa predierajú·
c1rh boethovenovských t'1't. Ku syntéze všetkých týchto prvkov
dospieva však máloktOI'Ý klavirista u~ na začintku svojej ka·
riéry. Výkon mladej španielskeJ klaviristky Cristi ny Brunovej mal <lost pozlllvnych či·t: do detailov prlkladne vybn,sené
p1:1sá2e, výdatný technický arzenál , plastický dych fráz, svoJ·
ráznu radost z tvorenia, ktot•á prekvapila hlbkou no Jm!l v medltat!vnom Adagiu. K pl'laznlvAjšlomu vyznenJU jeJ výkonu
chýbala vša k miP.staml discipl!na tempa, pevnejšie sklbenie
mozaikovite krásnych detailov - ba aj väčsla Istota pamät!.
V Schuma nnove j ll. symlón!l C dur, op. 61 sa Brass usiloval
vllčsml o vyzdvlhovante prvkov klasi c kých a pre romanttcký
vzruch ponechal Iba vefml malý priestor.
14. a 15. II. 1974
V rámc! Roku česko! hudby 1 zásluhou toho, že zasl. umelec Ladislav Slovák ptlsobí ako šéfdfl'igent Orchestra FOK hl.
mesta Prahy a má tak prakticky vllč št u prfležitost spoznávať
diela sCíčasnej tvorby českých skladaterov, odznela oa dvojici
abonentných koncertov v podaní SF pod jeho taktovkou Sym!Onla pre malý orchester od Lnbomfra Zetezného. Skladba
sl nekladie za clef rlešlt nejaké vt!č šle konflikty a celým svo·
jim zameraním lnl<llnuje k radostnému jasu a Pl'ekypujúcemu
o ptimizmu. Vo výbere vyjadrovactch prostriedkov bol však
skladater azda prfllš konvenčný a celkové vyznenie diela bola
by posilnila volba výroznejš!ch temal!ckých kontrastov.
V kontexte eurOpskeho reprodukčného umenia predstavuje
vo Svajčlarsku žijúci rakCísky huslista Wol1gang Schneider·
hahn zjav špičkový . Od umelca takéhoto mena sme o čak ávali
prinajmeneJ výkon mimoriadny, osobitý 1 technicky čo najdokonalejš!. Necftlme sa byt detailistami prevracaji1clml oči nad
1ntonačnýmt prehreškami. no tentoraz sme sa museli uspoko
J!t s !aktom, že aj slávni umelci mávaji1 výkyvy vo svojej
kondfcll. Schnelderhahnov Dvorák bol sfce prežitý. ba zásluhou jedinečného nástroja 1 krásne spevný, ale bol bllžšl skOr
germánskemu než slovanskému romantizmu, navyše ešte 1 rapsodlckejšl Slovákov orchestrálny sprievod popri mndltaUvneJšom Schnelderhahnovom výkone poznačil celkovt dojem z
toh oto čfsla programu.
V Prokoflevovej kantáte Alexander NevskiJ pre mezzosoprán, miešaný zbor a orchester dostal sa ku slovu predovšetkým dobre pripravený a dielo s prAi'lho príznačným zaangafovaním reprodukujCícl Sloven skf fllharmouickf zbor [zbormajster J. M. Dobrodlnský ). Slovákova Interpretáci a zameria·
vala sa v prvom rade na postihnutie základného náladového
ladenia Jednotlivých časti V mezzoso pránovom sOle Ľuby Barlcovet (v predposlednej časti Mttve pole) dominovala
najmll speváčklna muzikalita l timbre jej hlasu. Proko fie vava kantáta predstavovala umelecké vyvrcholenie koncertu.
VLADIMIR CI~IK
Orch tu~ ter

Predanci
nevesta
bola pre 'SND naj ..
vyhľa dá vanejším

opusom zo Smetanouho
opern~ho
odkazu. V inseenácli v r oku 1945
uytuorila postavu
Marienky
Zita
Frešová-Hudcovd.
Nou~
uvedenie
tejto ope'1J v roku 1961 bolo aj
speváckou a hereckou príležitos.
tou pre Ondreja
Malachovského
(Kecal) .

•••••••••••••

Prof. brattsiavského Konzervatória, slovenská organistka
Irma Skuhrová vychovala rad
žiakov, z ktorých sa mnoh!
uplati'luji1 i1spešne na koncertnom pOci tu. Prof. Skuhrová je
typ umelkvne, ktorá svoji' koncertné vystupenia nechépf! ako
remeslo, ale ako prlležltosť pre
nadviazanie kontAktu s obecen·
stvom p1·ostredníctvom svojho
cnovf!ho zllzrmia. Ak smo v mi·
nulosti v hlf!rarchli jej tvori·
vého zrP.tofa pozorovali prevahu drobnokresol>nr•ho vypracovania, na jeJ poslednom brati·
slavskom vystupen f v Koncertnej sieni SF (4. IL) sme museli
konštatovať
sympatický
presun ťaž iska jej pozornosti
na vyzdvihnutie momentu tvo·
rlvého zmocnenia sa celkové·
ho stavPbného plánu d iel: azda
nikdy doposlaY sme v joJ výkone necftlll momenty tvorivej
zaangažovanosti tak výr11zne.
Pravda, neznamená to, žeby
azda zravlla na preclzlte, technickeJ Istote a pr!snej štýlovosti svojeJ hry. V plnej miere sme
to mohli pozorovaf v i1vodnej
r'antázll G dur od J, S. Bacho,
kde dominovala radost z tvorenia, vzlet a švih. Buxtehude·
ho Passacaglia d mol niesla č r·
ty stavebneJ vyváženosti , že·
leznej dlsctplfny a opllf výraz·
ne tvorivého vkladu. Bachova
Pt·elúd1um a fCí~a e mol doplatilo najmll vo fúge na verk~ tvortvý t·ozmach a trochu
prlrýchle tempo, ktoré umelkyňa pri postupnom zahusfova.
nl sa sadzby nesta čila už tem-

Orga11ové
recitály
p•l\'0 zvládnuť. Výruovll zri!·
lost, vkusnú registráciu, pod·
člarkujucu
meditat!vny
ráz
Franckofej hudby preukázala
Skuhrová v Choráll a mol. Znamenite vypracovala 1 tvorivo sa
zmocnila výstavby Dvoch ran·
táz!i J. Alaina. Pekne navšt!vené podujatie uzavrela mohutná
Fantázia na chot·ál ,.Eln !este
Burg" od Maxa Regera.
VLADIMIR CIZIK

Nebýva zvykom, aby hudobníl.: prsal o wojom kolegovi z
povolania. l nterpretaimý výkot~
KATARINY LELOVICOVEJ, po.~lrrcháčky VSMU z triedy dr.
F. Klindu, ktorý sme p očuli na
orgartot•om koncerte v SF dňa
11. 11. t. r., ma v!ak oprávňu 
je zmienit sa o nevšednom zázitTw. ktorý nám interpretka
pripravila. Vo všetkých skladbách svojho veľmi náročného
programu dokázala udrža( poslucT!áča v rtapätí a v plnej srístredertosti. Jej hra sa vyznačuje živou, prtrodzenou muzikalitorr a akousi radostou z
muzicírouartia a odovzddvania
Twclby.
Do svojho programu zaradtla
d iela J. S. Bacha - Prelúdium
a frígrr C dur a So11atu d mol

1t tor~ 3rt r•~rl•1 ~1. rHnhn v ni
ka.m.«rlom prf' orptlll!.,l<ll'. /.c•
l o určovd podala Bcwlla .~ rslo·
tou tJ určilO!! srtucremtou, !1
pruttj skladbe bola llllcrpretaé:ne pozoruhodná fuga. ktoru .\ll
Jf'} podan/o st~·amrt do n·l·
keho oblrílw, v somite by Ml
v pn,ej časti bolo ziada/o trocha pokojnejšie, uyrot•nancj~r~
tempo. V drrrltej časti so11áty
sa naplno prejavilo Lelouréo t~e}
vrrícne muzictrot"onie a pren::.ne vypracovanie ozdôb. Prelú ..
dium a friga fis m ol D. Buxte ...
Tludeho našlo svojou (altkost ou,
priezračnostou, bohatosťou hor~

m6nie a rytmickorr pregnaHI<~
nosťou v Lelouičo ue j uýbomé ·
ho interpreta. Pri Franckouom
Chorále a mol rada by som
upozorni! na registráciu: vol ..
ba registrov pri tejto sTdaclb~
nesie v§etky znaky frattcrr::skeho orgarltt, a mysltm si, že práve
registrácia
Francko uej
skladby 11a tomto koncerte bola priam vzorová. Zarade111e
Sortáty d mol od .\ faxa Re9era
tba uys tup1io ualo náročnost Lclouičouej programu. Po kazdej
st ránke ,.uelkrí" Regrovtr !.·ompozíciu dokázala po slucháčka 6.
semestra stvárniť do t•clkcj
dynamickej formy , velké limtt
sa tu striedali s kontrast11ýml
rí.~ekmí, aby vyrtstilí do pri'•
svedčívej a úi:umej fúgy. Lelovičová trr
napl11o uplat111la
suoju fantáziu, technickú ::rrtč·
nost
a uy.~okrí mu::ikalitw
~uedčia o krištali:::ot'aní sa !'Jj·
raznej interpretskej osobnosti.
EVA Ki\MRLOVA

Smetanov
Hradec Králové
• Smetano ua srU'až v llradcí
Králout má dnes uz desaťročnú
tradíciu. Jej popularita a zaslúžené uznanie v lwdobr10m
suete sa dostavovali iba postupne.
Cierom
Smetwto ~·ho
llradca bolo napomáhar každoročne pri širokom u!ibere klat'iristov, pr?"ddt1lt't1tým m!ťtd·
srch. Dalej lti bolo úsilie SIÍS tavne propagova! a ožiuouat
bol!atit smetanousklí klavírnu
literatúru, a nie v poslednom
rade aj výz11amný moment: vytváranie akejsi predprípravy
pre stíťaže väčšie, medzinárodné. De sa tročrtá úspe§ná prax
ukcizala, ze všetky tieto aspek,
ty boli opodstatnené. Vystriedalo sa tu ueľa klaviristov z
celej republiky, ktorí skončili
uiac či menej ríspešrte: každý
trr však získal sk!i..~enos t i, posunul latku svojho vzíuoja vu.~
šie a mal moinost kortfrontol'at s..r aj v rám ci celo§tátnom.
.S mrto1rými menami nositeľov
ctett sa stretávame naďalej v
hudobnom živote a mnohí sa 11ž
zúčastnili medzinárodných súťaží. Maixnerová, K lánský, Malý, Langer z Ciech, Cemecká,
Vir síkouci, Dianovský zo Slovenska - všetci sú odchovancami Smetanovho Hradca.
• Zásluhou tejto súťaže sa
Smetanova klavírna tvorba hrá
čoraz viac - a už nie iba príležitostne. Skladby na súfai sa
však starostlivo vyberajú, aby
sa hrali len t ie najhodrtotnej"'

sze (menej frclcuentovan é

.~ ú

opusy, /,:toré vznikali u i:ase je Tto mladosti a t uorweho dozrieL·anra). Dommantou hradeckej srítaze je Smetanoua t vorba, rzo uplatrlujú sa tu aj
sklatlby iných autorov. Postupne sa uýber uykrištallzoual v
wstlipenie všetkých iitýlovýclt
obdobi.
Harmonický
rozvoj
mlade/to adepta sa takto nenaníiia a vyvíja sa v rnten ciáclt profesionálnej vše st ran nosti.
V srífažnom repertoári sa
vyskytujú skladby ::o Smetanouýclt Ce.~k!ich
tancov, Snov, Poetické a Salónne polky, Bagately. Macbeth a
koncertné ct udy. Tieto skladby
sú kompozične cenné, klaviristicky vďačné a pre poslucháčov pôsol1ivé. Mnohé z nich zaradili do svojho repertoáru aj
vý:mamrzí svetoví klaviristi Germaine Lerouxouá, Monique
de la Brucltolerie, Warrot, Gilels a celá plejáda mladých zahraničných klaviristov, ktorí sa
zríčastnilí na
srífaži Pražskej
jari. Z toho uidno, že aj pre
našich klaviristov nemusí mat
interpretovanie týchto skladieb
iba lokálny charakter, ale závisl od toho, ako sa ich kto
usiluje presadi( vo svojej praxi. Smetanova hudba. roman•
t ická vo svojej podstate, je v
klavírnej sadzbe veľmi blízka
hudbe Chop/novej a Lisztovej.
V šetky jej zložky rovnomerne
rozvíjajú klauiristick~ schopnosti: rôznorodá technika
až po hranicu ttástrojovej virtuozity, rozmanitd náladouost
- a to v!etko poznačené špe cifickou národnou črtou.
•

najčastejšie

• Zaujímavý je podiel slovenskej klavírnej školy na tejto súfail. Malú účasf v prvých
ročníkoch zapríčinil azda samozrejmý nedostatok tradície a
prípadne aj záujmu. Bola tu aj
istá opatrno.~t - vz!LCadom na
zaradenie sa medzi českých,
,.smetanovsky"
odchovaných
kandidátov. Postupne sa však
ukazujú prvé výrazné úspechy
a ocenenia. V r . 1965 - v 3.
ročníku sútaže získava E.
Himeroní zo 1tlrny tretiu cenu a P. Kouáč z Bratislavy
čestné uznanie;. " r . 1966 M •

Frlo uá zo Z1liny
čestn l
uznanie; v r. 1968 I. Cemec •
ká z Bratislavy - tretiu cc1111 .
A
konečne
rla}vyra:nte}SI
úspech: o r. 1970 a 1971 po slucháči brat islavského Ko rt:e r~
vatória E. V irsíková a C. Dza..,
nouskl} získali pru! ceny a .~ri...
časne aj Cer111 českej krrtrky ,
ktorá sa ka:doroéne udel uje :a
najlepšiu interpretáciu Smelanových skladieb. Vymenouarwn
t ýchto ocenených ríčastníkol' sa
v~ak náš slovenský podiel rtekončí. JoJ tu ďalší poče t Z.iakov
: ko•t::ert•oturií r• Bratrslal'e, v
K ošiciach a v Ziline, ktorí sa
11a súťaži čora:: vo väč~e j rme re :::ríčastňrr.j!i, hrajú Smetano•
ue skladby, učia sa na nich a
svoje poznatky btrdrt odov:dá vat ďalej - či už f ormou re~
produkcie. alebo v podobe pedagogickej.
•
Stístau11ým
sledoua11ím
týchto s!Ua:::í aj ::o strarty pe·
dag6gov a vzájomnou výmenou
skúseností vytudra sa záučizný
interpretačný trend. Je samo zrejmé, že vítazi sila talcrtlu
a t vorivého naplnenia, ale toto nesmie UflbOčouaf z uemého tlmočenia autorovho zápisu a z určitých dobových znakov. Poznanie t ohf.o sa potom
rtajlepšle overuje na hromadnej r ealizácii určil ého diela. A
prá ue v dôsledku častých hradeckých srífaží sa cie! - vu·
tvori( aklisl ,.§kolu !llterprctá cle B. Smetww" - darí d osa·
houat.
• Vnucu je sa myslienka čl
by sa propagácca slove•'·'''!!}
klavírnej t vorby ,lemohla po·
dobrzým spôsobom real1:w cat aj
v Bratislave. Nemómc totiž n.ijakrt klavímu sútat. Jej uMik
a potom i tradlcra by určrte
priniesli ovocie, a to nielen pre
klaviristický d or ast. ale l pre
slovenskú hudbu. Ak by táto
sútaž dosiahla rámec celoUátny, zrwrnena/o by t o aj výraz nejší prienik slovenskej hudby
tl o českých krrrjov.

EVA PAPPOVÁ

Podmaňujúc

M

stretnutie
ebolo to prul 1tretnutc• 1 k lečeskej hudbv s pol tavou Da l ib or a z rovnomen71tj operv Be d fi ch a Sme tanti - , ale stretnutie podmarmjuct, ktoré zanechá stopy r1a celý
i:ivot. Dalibor - hrdina, ktorý sa
stat•ia proti tyra11ii a násiliu, uy::naucti:
slobodného :ivota. l\ re
opemy vodca más, ale normalny
č:lor:ek prudkej povahy, ktorý sa
nevyltrtc aj chybám, ale dokcizc se
udriat u obhájil svoj stlt a prcsr:edcenie. Takéto typy postáv mr
boli v mojej opemej prarc v::dy
najbhzsrc: ce ď i náš Janoillk sa.
pral'da, v trochu mých dunen:raclt, velmi po11áša na Dalibora. . . PreclovsctkfÍm b[l bolo a::da
treba povedal, ze pnťazlivost a
domuzanta postavy Dalibora tkvre
v lr:"loi.lrtom ~pracovaní. Krá sa
111elodrckého bohatstva a rmútorneJ Vfíra;;ovej sily, dr:í mterprcta
v rcapált od začiatku do konca.
Hudobná
adekvátnost
ludských
pot•ahových premcen - 11c::má ly·
rtka milujúceho Dalibora, stvárnem! sirokými melodickými oblUkmi v jeho áriách i v duete s
Miladou, či prudkosf a dramatizmus pri výstupoch s krátom, alebo uo uelkej árii o slobode. Interpret sa môže stotožrlovaf s
touto postavou a prostredníctvom
hudby a hereckého prejavu skutočr!e st uámit živého človeka. A
to je, myslím, na tomto opernom
llrdi11oui to najkrajšie. Preto patrí Dalibor medzi moje najobl'ríberrejšie partie, ba môzcm poveda(, že sa stal zálež(tostou môjho
srdca.

Nllotom

!.:rem týchto subjektívno -umeleckých pocitov spájajú sa s
po~tauor1 Dalibora aj iné príjemnt spomienky z mojej praxe. Prr
uvedení tejto opery so súborom
operu S~D v réžii Milo~a Wass or ba u e r a a s
drregentom
Gerhardom A u e r o m v
Prahe,

O

« avne u d ržiava( a vylep!ovar spevácku t echniku. Veľmi rád icl!
1pievam aj pre ich krásny te:rt.
ylllm si, že je vermi správne
aj d o rámca výchovných k oncer tov pre mládež zaraďoval cyklus zo Smetanovýcll skladieb, pretože jeho hudba sa prihovára po~luchačom kráso11 melódie, citovou vrcícno stou a :zroz~tmitelno.~
tou. Diifam, že .m ndm mterprctom, podieCajúcu11 sa no propagot'Wrí Smetanovýcll ,\kladrcb, podarilo v nejednom mladom poslucháčovi zapálil tskierlm ::áuj11111 o
vážnu h11dbu. Veď aj moj vzťah
k ceskej hudfJc začal sa 11:i od
.~J.:olskych lavic:
bolo to hlavne
zásluhou česl.:éllo pedagóga prof.
H rt á t k a, k tory 11as 11érl spev na
gymnáziu v Kosteiach a bol sriča.sne dirigent om spevolcol11 "For.~ter". Pod jeho uecl emm som u:
od svojich l l rokov zai:mal čttut
noty z listu - a boli to prace
ceské sklaclby. rw ktorých som
zr.~kaval
aj dalšie rnuzika11tské
vedomosti. Prebuclcný záujem sa
rozvíjal aj pri caxtfÍch 11ávštevách
opter hosťujúceho dwadla 2: Bratislavy, v ktorého podaní som po
prcý raz poč11l a Pidel Predanú
nevestu, Hubičku, Rusalku, éerta
a Káču a ďalšie české opery. A
potom prišlo už samo štúdium
spe vu na konzervatóriU, kde bola česka hudba
piesňová cz
operná - kmeriOLI!Ínl repertoárom.
Moje prvé operné kroky boli krokmi princa v Dvoŕáko vej R11salke.
V divadle, ako som uz bol spomenul, bol mojou veľko11 láskou Da lcbor. Dalšie postavy potom prinášali r1ove a nové .~ktisetlos ti,
Madanie, nacltcidzaHie l obohacouanle sa: Laco v Janíičkovej Jej
pastorkyni, Sťáhlav v Smetanovej
Libuši, xcénický Ztipisnlk zmizelého od Leoša Janá čka, či zaujímavá po .~tava Manolio v Mat'tinuho
Crerkych pašilich ... Na záver su
musím e!lte vyznaf z velkej sla·
bostl, ktoní mám pre Dvorákove
Crgánske melódie a Blblick6 piesne, ako aj pre Stabat mater, pre
Novákove Melancholické plsne o
lásce a mno/té illé . . . Vzťah k
českej hudbe je tl'valou sťíčasťou
môjho vzťahu k hudbe vôbec.
GUSTÁV PAPP

::azil som také nadsené prijatte
a ovácie pra::ského obecensl va,
aké som predtým nepoznal. Potešili ma aj rece11zte českých kritikov, z ktorých som bol pysr1ý
najmä na názor, ~e Cesi Slo~Jákom
takéhoto Dalibora žičia, ale aj závidia. Zhodou okolností práve t áto úloha mi aj pri podobr1om hosťovaní v Drážctanoch získala dlhodobé pravidelné hosfovanie vo
Wagnerových operách v Lipslw,
pretože na predstavent bol prítomný rraditeť a režisér diuadla
v Lipsku, Joaclum Herz. A teraz
sa teším, ze st a::da zaspievam
Dalibora aj v Košiciach, kde práve beií rtova inscenácia tejto opery ...
i v mojom koncertnom repertoári Smetan.a zakotvil natrvalo cyklom Večernf pfsne, ktorý
som začal šlttdovaf rlž na kOIIzervatórlu. Dnes mám na svojom
konte vyše 30 realizácií týchto
piesní v rm1ohých slovenských, ale
i českých mestách. Vrcícna melodrčnosr Smetanových piesní
nezovšedme ani pr i velmi častom
opakovanf. Navyše sa výborne hlasovo položerlé a napomáhajú sú-
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Operné dielo Bedricha Smetanu
na

slgvenských profesionálnych iavtskách
Stibor

Titul

Rok uYetlenia

BRANIBORI
V CECHÁCH

SN D

19Z1, 1933

PREDA A
NEVESTA

S D

19ZO, 19Z3, 1924,
1942, 1945, 1953,

So Ko•ice

1948.
1968

DALIBOR

1931, 1940,
1981, 1988

1949, 1952, 1955, 1981,

DjGT
B. Bystrica

1981

OfZ Pr e nv

1953, 1955. 1957

SND

1920, 1921, 1922, 1924, 1929,
1933, 1947, 1957

So Koi!ce

1953, 1973

tl8USA

SN D

1920, 192Z, 1923, 1930, 1911

OVE VDOV Y

SND

1920, 1921, 1924, 1929, 1934,
1943, 1948, 19114

HUBtCKA

S D

1920, 1921, 1922,
1929, 1941, 1952,
Ko ~ic s

So

TAJOM STVO

195Z

orar
B. Bystrica

1980

~D

CERTOVA STENA

1949, 19110

DJZ PrBIOY

NO

Koili ce

SND

1923, 19Z4,
1955, 1980

19ZO, 1921,
1938, 1944

1824, 1927, 1930,

1951, 1988
1924, 193Z, 1U9

JAROSLAV BLAHO

Hlavni predstavrtella Smetanovllo Dalibora v Inscenácii z dvad siatych
ro"ov: Roman fliib•1er (Dalibor) - Marie Minái'ová (Milada)

Rok českej hudby Yo nojej celej
*frkB obsahovej níploe nie je len
pri pomienkou odkazu minulosti, ale
llf prirodzeným a organickým dnukom !radfclf so súčasnou hudobnou
kultúrou niírodoY naief Yllltl. A
predsa Rok českej hudby. ktort nie·
len symbolicky. ale skutočne a atlile
le Y nb, al tentokr6t uYedomujemP.
uvefa ln!tm zivnejlie ako kedykofvek
predttm .• •
'

SERGEJ PROKOFIEV: Skýtska suita
B:eLA BARTÚK: Tanečná suita
éESKÁ FILHARMONIA - ZDENEK KOŠLER
P a n t o n 110374

z

ostatných titulov vydavatetstva Parlton, c!ramatur ..
grcky rwčrerajúcich do hudby 20. storočia, ~y•tiká na..
ltrávka Prokojievovej Skýtskej suity a Bartukovej ra ..
nečnej suity v interpretácii Ceskej filharmónie a diriqertta Zderika Košlera. Platňa, opatrená ukusným. a
esteticky účírmým obalom si aj z aspektu. svetoveho
gramofónového trhu
zaslúži
mimoriadny . záujem.
V množstve titulov, ktoré reprezentují1 hudobné zueč ...
nenie Prokofievovej tvorby, tent o raný opus nemá to liz dostatočne výsostné miesto. Existuje iba niekol k o
rrallrál'ok, o. i. napr. Scherchenova, Markevitchova, Ormándylto, ktoré srí však verejnosti málo príst~tprté. Aj
z t ohto hladiska je Košlerova snímka reprezentat!rmou
výplríorl dramaturgir:kej medzery európskeho gramojollOVélto fóra. Podobná je aj sit11ácia v prípade drul1cj
skladby platne. Bartókova Tanečná suita sa. samozreJme, teší zvláštnej obľube v okruhu svojho rodiska: len
gramofónové firmy Qtwliton a TlungarotOtl ju dotcra:r
rwhrali trikrát - s dirigerltmi Sándorom, Somoyurm a
Lchelom. Ale vrac zahraničných verzií by sme ai na
ojedinelé výnimky taiko našli.
Iludbu ku Skýtsk·ej srlite prevzal Prokofiev ozo svoj.llo baletu Ala a Lollj. Povodne hot balet objednaný
Dagclevom, nako11iec však pre "nedostatočnú" z ltbre ..
ta, spracovaného spisovateľom Gorodeckým k pred!:e-'
deni11 nedošlo. Na otázku, čomu vďačí táto kompo::íctrt
::u suo}tt - 1.1 kortte..:te o tatttej ProkofUiL•Jt:ej lu Jr'!,Jf
nie privelkú pop~tlámost, je Cahké odpoveJ.at': v tych
časoch mimoríadne pr ogresívnej ~ ·(i.obnej reči, h·torej
podstata však netkvie ani natoľko v materiálnej tonovej sfére, v obchlldzaní tradičných jarmových postil-'
pov ako skôr vo veľmi osob1tej a netradičnej inštru.,
melltácii. P,okofiev ~;voju partitúru obo;;.acuje zdvo]o ..
vaním dychov, rozšírením radu bicích nást ·ojov a pri•
beraním inštrumentov nových (napr. altová trúbka).
Konečný zvukový efekt pri premiére skladby v r. 1916
bol vraj nato(ko drsný, že vtedajší riadit e! konzervatória Glazunov opustil ešte pr ed ukončením skladby
koncert11rí sieň. Pôvodnej verzii by, myslím, ko11cepcia
Zderíka Košlera dokonale nevyhovo vala. Košler tento
ve(mt osobitý a subjektívne ladený štvorčastový kom~
plex raného Pr okofieva trochu uhladzuje, pomalým par ...
tlám dodáva nádych d ebussyov$kej sonorit y, Tanec
zlých duch ov 2. časti by zniesol e:rpresívnej§l a drsnej ...
ší prejav, r ovnako dôkladnejšie by mo1tlo byt azda l
rei pektovanie primárneho skladatetovlto zámeru - .spo..,
jenia hud by s t ancom, 1 pohybom.
Oueta intenzívnejšie a v podstate i lepšie je vyjadre ~
ný po1tybový element v Bart6kovi. Táto "apoteóza tan~
cujúclc11" ( Ujfalussy ) je mimor iadne zclarllá. Azda tu
Košler vycítil t blízkost tejto kompozície k českej hud ...
be. Vec! bol to prá ve Václav Ta!ich, ktorý na čele čes~
kej filharmónie si svojou fascinujúcou inter pretáciou
priam vynútil obtubu tejto skladby priamo v Buda ..
pešti v r. 1926, tri roky po nie najvydarenejšej premiére skladby. Bartókova tanečná suita je šestčastovli
cvklus (nie pätvetý, ako to nesprávne uvádza text
sprievodného slova): najautentickejšie interpretač11é
po1íatie tejto kompozície je to, ktoré sa usiluje doko·
nale rešpektova( jej primárny tanečný charakter. Ci ..
tácie tudových motívov a tancov maďarských, sloven-<
ských, rumunských musia byt oživené vo svojej rudi ..
mentárnej rýdze tudovej podobe. Toto sa môže díat
IJez akéllokofvek nebezpečenstva rozpad!l fo r my a ce•
llstvosti skladby. Tento momer1t je Košlerom vynika}rí•
co stvámený, koncepčne korešponduje s vefmi osobi·
tou, ale momentálne azda e§te najautentlckejšOtl verziou Le1lelovou. Problematika irlterpretácie Bart6kov1lo
skladatetského d iela je zl ožitá: myslím sl vlak, že aj
maďarská kritika by prijala túto vetmi vydaremí ver.ziu Tanečnej suity bez výhrad. česká filharmónia a
Zdenek Koiiler za hudobnej réžie dr. Jaroslava Smolku
nám predkladajrí perfektnú snímku.
ONDREJ SUHAJDA

Pre mna osobne i!eskli hudba neznamenli len spomienky na muzlkantskli začiatky a stretnutia s 1Yorbou
8. Smetanu, A. Dvoi'áka. J. Suka, V.
Novlika e neskôr L. ranáčka, 8. Mar·
tinu a ďalillch , ale al osobné zážitky dobr~m poznanfm č eského muzi·
kantstva vôbec, za môjho dlhoroč
niiho dirigentského pôsobenia YO Vo·
jonskom umeleckom slíbore. Naile
vtedaJille zájazdod cesty viedli pi)-

Yäi!llne do oblasti, ktoré n mlll u
honosiť nielen tfm, že dali svetu vy-"
nlkajúcich hudobntkov, ale aJ ttm,
že majt bohaté zázemie vnfmavfch a
hudobne erudovaných poslnchličoY . . .
V lfchto dvislostlach Rok česk e j
hudby te pre SloYeosko inlplračntm
zdrojom na zamyslenie, č o detko tre·
ba elite u nb urobiť pre sprfstupňo
vanie hudobnej kultiry nálma alo·
venskému poslucbličOYi
obi!anoPAVOL BAGIN
YL . .

Náš

za h r a ni~ný

host

MAURICE ANDRÉ
Dnes nl neto:zdmy lranc6z1ky tr1lbk6r koncertoul v Bra·
tlslave koncom mlnultbo roku: 1 orchestrom Slovenskej fil·
barm6nie a za dirigovania Zdelika Kolllera vynikaj6.co inter·
pretoval Koncert pre trtbku a orchester Es dur od J. N.
Hummela.
Pri valom koncertnom a pe·
dagoglckom pôsobeni sl Iste
nemófe te sťažovať na umelec·
k6 nei!iunosť.
- V ostatntch rokoch mám
termfnovt plán d prlvefml plný: koncerty, nahrávanie, kurzy. vyučovanie, koncerty
stále rovnakt kolobeh. V Bra·
tl s lave som napr. uzatváral
tro ft9ždtlové turné. na ktorom
som v NSR a v Rakúsku usku·
to čni! 17 koncertov. Teraz sa
však chcem venovať vllčšmlsú·
časne J tvorbe. Meno sa ml po·
<larllo zfskať cez barokovO a
klaslckťi hudbu a verlm, le bu·
dem ťispeilný 1 so sOčasnýmt
dfe laml.
Hráte na trúbku vlastnej
k onlltrukcle ...
B piccola trtíbku pouff.
varn, sa mozreJme, Iba pre baro.
kovo hudbu, pretože s bežným
nástro fo m nemožno dosť dob-

re zvládnuť vysoké polohy.
(Dalo by sa to porovnať s 11!·
tlstkou, ktorá by chcela sple·
v ať sopránové partie.) Tieto
malé trúbky existovali u! dáv·
nefšle, ale mne nikdy nevyho·
vovall. Preto som sl v spolupráci s nástrofárskou firmou
Selmer zostrojil vlastný ná
s troJ, ktorý umož!\ufe ovefa
lepšiu techniku a at zvukovo
te dokonale Jšf. Kvality tetto
trúbky zretme ocenili vtacerl
moji kolegovia, pretože fu tiež
použ!vajú.
K franc6zskej dychove l iiko·
le, najmll k plechovému odbu·
ru mávajú nlektorf odbornfcl
výhrady . • .
Nedávno sa kriticky vy·
slovll o našich dychároch a
trúbkároch at George Soltl. Asi
s a v tomto názore opieral o
staršie skúsenosti, lebo pred·
tým toho bolo skutočne vera

na kritizOVa nie. Celt dndn'
generácia našich trubkárov a
pozaunlstov doka zuje vysoké
kvftllty a na celom svete sú žia·
dan!. Napriklad v Orchestri de
Paris máme vynlkajlíceho hrá·
ča Marcela Lagorca, ktorého
pokladám v sučasnosll za naj·
lep~leho sólo-trllbkára. Aj nndaleJ zostáva, pravda, zaujlmnvé počuvať a porovnáva( na§u
školu so školou americkou čl
nemeckou. Som vhk prcsved·
čent. že sa uberáme správnou
cestou.
C111to spolupracujete , ora1·
nistami ...
- Pred ftSI 15 rok mi som nA·
hral s Pierrom Corher191\uom
prvý koncert pre trubku a
organ. Bolo to velmi numáha·
vó, lebo org11n v Notre-Dame
Je ladeut nlhle a neboli sme
schopn! sa zladiť. Gramoplot·
i1a so v!iak predávala dos( dobre, a preto nasledov1111 da lsie.
Podnes som nahral 111 duet pre
trúbku a organ. Organ fo nesporne najbobat§lm nástrojom:
dáva hudbe velkost, meratelnu
Iba or chestrálnym zvukom. K
tomu trf1bka - a máte velmi
zaujlmavé spojenie, k toré sl ob·
lúbllo publikum a oceľmje kri·
tika. Rozhod ne to nerobhn z
komerčn9ch dOvodov. Ale
tu
naJ lepšie vyhovuje spojenie or ·
~anu a plechovó)lo nástroja, s
drevenými to 10 už horšie 1'1
kombinácia or gan - husle, to
le strasn é. hotové osle hniezdo.
Hummelo-. koncert pre trôb·
ku patri med1:l tie nlekorké an·
tor ove skladby, ktort Sl'l dn es
c!lte - 1!1 nanovo - obfnujt
vo svetovom reperto6rl ...
- TCJto skladbu objavil 11 s
hou ma oboznámil dánskv mu.
zll<alóg Peters WillmoPse. Pre
sólistu le sice velmi náročntl,
ale Ináč m imori adne pekná.
Hummelov koncert hrám už l l
rokov - vždy s vefk9m ohld·
som. Uviedol som ho pr11kt1ckv
na celom svete. A ako prvÝ
at nn platňu. POvodne som bo
hr111 podTe oriF:lnálu v E dur,
neskOr som však z rozhlus u
po~ul verziu transponovanll o
pol tónu nlfšle. Táto sa JUI svo.
jim romantlckej!l!m zvukom na·
tofko zapáčila, že som tu znčal
hrat t ta.
MIROSLAV !IULC

K 40. výročiu premiéry d1ela Karla Hdbu

Opera o jánošíkovi
Drla 23. februtlra t. r. uply ·
nulo 40 rokov od premiéry lic1bovej opery Ján o §fk v praž skom Nc1rodnom divadle, pod
taktovkou O. O st r č i l a, ktorého nedožitých deviitdesiat pät
r okov .~i v Roku českej Tludbfl
tiež pripomíname (U. ll.). Ope r y Karla llóbtl nevídame 11a
repertoárových plagótoch na§ich dluadtel - a predsa po·
prt Jónošíf.·oiJi naphal t St artl hl s t 6 r l u (podla A. Jtrtl.~ka),
Kal lbo u
zloči n
(podla Raisa) a detskú operu
Smolíček. l§Zo teda vtedy o
o~ trčilou dramaturg iC'ký omyl.
alebo zostanú tieto diela u archíve ako d6kaz, fe byt bratom
slávneho teorettka a skladateta nie je vQhodné • •• ~ Karel
Hába zomrel sk6r než Alois,
hoci bol o pllt roko u mladli.
Skladbu itudoval u '1. Ki'ičktt

a u 1. B. Foerstera a V. No veJka a t iež v Uurlt6rtouej triede
u svojho brata; okrem toho
§tudoual husle u Maŕtlka a
Hoffmarma. P6uodne bol uči
telom, potom violistom u orchestri, r edaktorom Cs. rozhlasu (mll velké zllslulty o ht~dob
nií. uýc1touu detí!) a nakoniec
profesor om
na pedagogickej
fakulte u Prahe. Operu o Jánolíkoul dokončil vo svojich 35
rokoch. Rodák z Vala§ska mal
iste prirodzený uztah k zrldrnemu námetu a zhudobnil
predlohu A. K l á ! te r s k é ' ' o,
u ktorej sl urobil men§le ú pravy (pre Maher10VII drámu sa
operné spracouartie 11ehodilo ) .
Opera u ,.polt6nouom systéme"
(ako sa vtedy hovorilo pre rozltiouanie) má u§etky znaky
svojej doby, t. j. hustú orchestrálnu
sadzbu symfonického

VQraznou
po&tauou súboru opery
SND bol basista
Zdenek Ruth-Mar•
kou,
ktorg
sa
skvele
prezento·
val prllve v smetanoustcom repertoári. Snímky prlbližuj!l due jeho
úlohy Mumlala
v Dvoch udouác1t
( 1943) a Matilša v
Hubíčke (1941).

Zo

zahraničia

Medzln6rodnf dlrlaentskf kOllkun oraanlzuje Mallarakt teleyfzla v Budapeltl v dňoch ocl 24, aprfla do 12. tnija t. r. Zt·
~aatnlť sa ho millu umelci, ktor! neprekro~lll 35. rok IIYota
a majt za sebou aspoň tri roky dirigentskej flnnoall. Akt1
dilklz tejto price musia prcdlo~lf programy koocerto•, kri·
tiky alebo reueaale ••hrbo.k. Vfťaz konkurzu bude dirlaonf
11. m6ja koacert Symfonickéh o orchestra maďarakej talftfllt.
UJIT . .Io 11 rokov od zalo!enla medzinárodno! adtaie Inter·
'retov 'Y ltottertlame (aalof lll Ju Gaudeamus Foundation a Art
Fountlltloa). ktorej 11 xlii!astflnlú sôllstl 1 aObory, venulťioe
•• lnterprettclt modernej budby.
,,La Moade" nedhno ohlásil program tnhtoro č nnl ,.Parihkoj
hudobnej Jari". UddzoJú sn v 11om diolo vcfkého form6tu,
prnalae orat6rno-kantátovti: Uonoggorov11 ,.Judita", rentll·
reok6bo ,.Utrenlja ", 1\fllh andnv .,Krli tur Kulumhu11", Moullle·
aoye .,Médltatlons snr la Trlnltti", .Balllfuva .,Lo vie du muode
qul •lent" a koncert g r ;)g nriánskct hudby. OJ(rem toho 111
undt diela Fortnerowo. lollvctovc, Cbarpenllero•e a Ma le·
co ve.
Dha 7. lan n6ra up lynulo 20 rokov nd sm rti lona lllaklllkie·
wicza. sklndateJa , kritika a hudobn6ho publlc i"'lu. defater. a
or~anl zA tora porsk6 ho hudobn6h o ~ ivola po druhej nctnvel
vojne. Bol riadltofom Státnej rilha rmónln v Kr;~kovc (1945-47 1
a YO Vari1ave 11947-49 ), pr!'dn á~a l na vysokej ~k ol e kump11zi·
clu 1 ln!itrumenUíci u tod r. 1957 ) a lwl hudobným rocel17:8n·
tom. Naplsol mn obtvo orr.hnslrá lnych skladieb, balety, ln!Uru·
menUilne 1'1 vu klllne skladby.
V Parlf i zoml'el- koncom m. r. _n_a_l_
s t_a_r-!f_ll_k_la_d_o_l_c_r_o_ll_
ls-v-e-te--102 - ročnf Henri-Pa ul Busscr, skladator, dh·lgent a organ•cta,
Narodil sa ., Touloulle, bol 21ako m Cezora Fra ncka a Charlesa
Gounoda, ktorý pokladal Ruuere za jedného zo n ojicb uajlepifch i todentuv ; okrem toho itudoval u Widora a Giraoda.
V ruku 1958 zfskal Rfmsku conu. Rol dirige ntom partž11kej opery a ., rokoch 1949- 1952 Jej rlad!tofom .
Orchester poJskeJ nllrodncJ [llhorml}oJio uskutulln ll Hvole tretie
koncertn6 turné po Spojených itátoch. Vystlillll na Jtl kOJJ·
certoch v uajväl!~lcb mes tách USA, uviedol 20 s l<la dleb, z toho
9 skladieb pofských autorov: Monlu,:.clw, Harlowlcza. Szy.
manowského. Bairda, Pendereckliho a Bngu ~ lowskňho. S6lls·
lami koncertoY pod taktovkou Witolda Rowlc.k6ho a mladtho
Zygm uuta Rycherta boli StcfaniA Woytuwlczov6. Konstanty
Kulka a anglický klavlrist11 Roller Woodward.
Franc6zska akadémia priznala Grnnd Prix dn d lsquo 92 - roč
nému rak6.Mkem u skladatefov l Rober tovi Stolr.ovi, z n6memu
autorovi vol!lfkov, popuiArnych pi11snf upcrlot a filmových hu·
d~~

•

Rakttianla sl po tieto dni pripom enuli 100. výrui!ie wyst6pllllia
Fr11nu Ll1zta vo VledenllkOm hud obnom spnllw.
Spedt:ka r.tsa de lla Casa spievalo s úspechom • bonnskom
ndludovftnf Straussonj Arabelly.
Tohtoročné Jnnsbruckfi hrv sú v znl'lmenf viacertcb soviet·
11kych umelcov 11 záfozdu S tlítnef nflc•·y z Brna.
E. Schweiger 11 vo svojej knihe Proč o fc potrebnt aplauz?
umýila nad ro-.nomcnnou témou Sftbor rozhovorov ao zvt·
mymi umelcAmi vyfi el y Mníc!w vc.
Skladatar Marcel lllihalovlcl puwodne Rumun, ktort 111•
dlhé roky vo Francúzsk u. li& do?.il 75 rokov. Za vrchol jobo
t•orby sa považu je jeho 5. symfónia.
V Haunonrl otvorili nov6 modornó budovu Vysokej hudohuef
•koly. Patr! k naf6i!elnej Im a natofekthnnlilm v NSR.

Keď

prtí.du 1 typickou modernistíckou 1tarm6nlou, čomu však ne zodpovedá če ský te.ct . Aj Ylouenské motwy sú spracované
bez snahv :d6raz11it l'udouý
ráz. Karel 1/ába (podobne ako
inl žiaci Aloisa Hábu, napr.
Seidl, Dobiá§, Pauer, Rcmer
atď.) písal po celý iluot preuafrle v polt ónouorn systéme a
§t r;rft6tlOI'é !kladby S ll iba t!!Ínímkou. Ani u Jt2no§fkoui nenájdeme 11ll:rrak po takorn u ý~
raze, hoci už u r. 1931 pr uv~
krM zazrzela v Mr~íchove §tur(~
tóno vd opera Aloisa Hábu Mat~
l.·a. Celko vé porTat ie námett~ o
Jc!no!lkol'i je ti Hábu tiež tradičné: opiera sa o jánošíkou·'ktí. .,legendu" bez toho, ze by
.~a suažll uyzduilmtíf socldlrte a
reuolui:né prvky. Cikkerou JóIIO.,ík je u tom zmy11le uQvojouo ouela ďalej. Hábout u.tak
patr! obdiv za prlekopníCkfl čin,
lebo u! samottu2 votba takejto
témy u tritf11latyclt rokoch &o ..
la oduó!na a zdslužnd (nleiM
u oblasti če11kej lludbfl ).

PETRA HEEREN'OV.(

14. októbra roku 1771 dotrpel v pra:tskej nemoc•
nicl u milosrdných bratov skladater a kapelufk nä·
toYflskeho chrtímu FRA TISEK XAVER BRIXl, :zapfsa l
Ili d e kan sviitovltsket kapitu ly Jan Bartuil do svojho
denofka: ,.Dnes zomrel v Pánu Franti§ek Brixl, kapelnfk
- mul Yietkej úcty bodný, sklndatcr - ktorému 11 "
kr6rovstve n ik nevyrovna l". Franll~ck Xavf'lr Rrl :~~: l bol
vyolkajl1clm a plodný m sklodotelom a v Ccchficb ne·
maJ kookorenclo. Z joho vyie 500 skladieb, z vilčiia
duchovných. podnes žlfú na koncertných pódiách jehu
dn koncerty pre orga n a orchester - ako ojedinelé
diala tohto druhu v i!eskej organovej literatftre. Ojedi·
nel6 a ž pu tl elo dni - kedy sa k nim pripojil Koncert
pre organ a orchester od ). K. Vaňhala (premiéra v SF
21. 11. 1974 ).
VA Ň HAL (1739- 1813), o sedem rokov

JAN1tarilfKltTITEL
od Brixiho,

mnl to i ťostle , it;e it;IJ vo Viedni
v blfzkostl majstrov Haydna, Mozarta, Albrechtsberge·
ra, nojlch kraj1nov - Kože luha, bratov Vranlckých
Kramái'·e a mnohých Iných. Vo svojej dobe bol Vaflbai
z ntmy ., celej Euró pe ako významný hudobný t•orca.
,.NiektorA skladby tohto mladého autora, najmä feho
symfónie 111 ml tak páčili. :le Ich zo raďuj e m medzi naj·
leplle a oajdokonal et~ie ln§trumentálne skladby, na kto·
ré muze byt hndnhn n umP.nie právom hrdé". - pfh o
V1tihaluvl cestopisec 18. storočia Charles Burney. VIii·
bal, rod6k z Nechanlc v severovýchodných Cechách, ut
lko chlapec vynikal v hre na violu a neskôr ako or·
aaolata opočenského tarského kostola na seba upozor·
nll artUko Schaffgotscbovú, ktorá mn umofn lla cfallle
hudobni ndelhanie vo VIedni. Ako 20 - ročný itudult.
hudbu 'Y Ben6tkach, v Rfme a v Neapoli. Po dvojročnom
pobyte v Tallan1ku vracia sa Vaňhal do Viedne, aby 11
to ol natnalo ua1dll a venoval sa kumpozfcil.
Prehlad o Vafthalovom kompletnom d iele oem6me rn·
kopiay 1 opisy jeho s kladieb sa nenachád zajfl Iba u ~b.
NAI dojem sa viftk s6stretfoje na Vaiihalovo horhu
koacertantnt meoovlte na organové koncerty so
sprievodom orchestra. Vaiihalove koneorty c označonfm
.,Colleerto per l'orgeoe - cembalo c piano torta" 111·
cb6tlzam• • rllznych tóninách •o viacerých arcbhoch
llalef repnbllky. Bratis lavskému prcdvr:deolu Veilhalo•·
bo Koncertu pre organ a orchester C dur s16!11 k tlis·
!Kllfeil materl61 1 mofetko Arcbfvu hlavného mesta SSR
lh,.tla11TJ. Bratlalankt materiál je ul výlullne urtcn t
oraa •a ako koaoertiDtntmu nhtroju a má titul Con
certo In C per Organa, due Violin!, B11ssn, due Clarin l
e Tlmpanl (Alle11ro moderato. Adaslo. Alle1ro) .
Bolo pre mila velkoo ctou prip raviť VafdJaloy kon·
uert pra bratlalavaki premiéru a predstaviť V1iibala aku
naozaJ •tznai!uého majstra, na ktorého neprhom u
btdame. Does, kedy "o viac 11ko 150 rokoch túto hudbu
pot!tvame, musfme prizna( te fe v:ztcnym prfspe-.konl
do kapitoly i!eakfiho bndobniiho klasicizmu 1 k ltoku
l!askej hudt.,.
JAROSLAV MEIER

8MBTANA
' roz•lasovom hudobno• vyslelanr
Rok českeJ hudby patri ku
khlfovfm bodom dramaturgickeJ koncepcie programu hudobllébo vysielania Ccskoslovenlkého rozhlasu v Bralls lllve na
rok 1974. PlaU to o koncert119cll prosramoch, r ecitáloch,
operne( hudbe, o priamych
prenosoch z vere jných koncertov ako s f o vzdcláveclc h a
lnfch hudobno-slovných
re·
llcl6ch. Osobl1nt1 pozoruos f sa
venu je predovSotk9m trorlvému
..lreaa lledi'lcha Smet.uu.
V znamen! lono d iela sa nloaol u! vstup do tohto roku, ked
alhnostnos( no v oročnéh o di•a
ntrunllo prevzaté preds tavenie opery Llbule z pražskeJ
ttanlct Vltavs. Ovodn9 prlho•or povedal hlavn9 dramaturg
Nlrodného dlvsdlll v Prahe Jen
~tYl, operu ndtudoval Jarolin Kro•bbolc. Tltulntí postan atvarnlla Nadelda Knlplod.
Dtla 8. JanuAra odznela na nArodnom okruhu Brotlslevo Pre·
fiU ..,..ca - ako novoupraten6 nahr4vka Supraphonu.
!fato ,ndelanafm u ol•orll
1111 leekll hudby v hudobnom
IJiieleaf
Ceekoelonn•kého
,....... v lratlelne.
V deň 150. v9ročla SmetoIIOYho nllrodenla, 2. morca
llrttll 1m11 sa v rozhlasovom
•rslelanf s operou Llbula po
drubt ru, 1 to v podobe prlaJHho prenosu z prafského
Smetanovho divad la. Mnoh9m
poelucbafom s11 tak ponOklll
IIIOIDos( by( Qča~ttnlkom - 111
1111 Iba prostrednfctvom éteru
- predstavenia diela, uv6dzantbo lin pri sltvno~tných prflllltoettacb.
V pravidelnom Nedernom
...,... ko•••rt• (3. Ili. J Zll·
IDill uU!ky z cfal~e j Smeta no.
VIl operneJ kompozlcte - z
DIIIHra. Bol to výber z nej·
nOYifch nahrtvok Suprophonu,
rtallaovaných s d irigentom Jo·
rlllnt• Krombbolcom, zbo·
11• a enheetrom prahUho
ND a sOllstaml N. Knlplovou ,
V, Pfl~lo• a J, Jlndrtkom.
Stnttho marca odznel11 vo vyllllanf prvt relt cl a vlac č asfo
vtllo cyklu Po etoP'all l!nk•l
......., ll•llllly. !Alo o roportltnl pbmo zo Smetanovho
aow, ktoré pracovnfcl redakcia symfonickej, o pernej a koaornef hudby pripravili v spo lupraci ao svoJimi prllžsk9ml
koleaamt. Riaditel Pamatnfka
nlrodného plsomnlctva v Prohl dr. Mlloaln Malý oboznállll poslucUčov so zaujlmavý-

mt uxponétmt mllzea, pOtavo
hovo ril o t ých udalos tiac h zo
Smetanovho žlvotll, ktoré 110
~l r o kej verejnosti menej znA·
me. V relácii zazneli! a j ukéž·
ka zo Smetanovej tvorby, Interpre tovaná 1111. vzAcnom Smotanovom klo vlrl. V HudobDom
tprnodajstn (l. lll . J Sil vyZOHli zo svojho vz(ahu k Bed·
ŕ l chovJ Smet11novl Jen Velia,
vftoz Smet11nove1 stíta že a ná·
rodný umelec Eduard Heken,
ktor9 hovor il najrnll o stv~r
nnnl post11vy Kecala v Preda·
nej neveste.
Koncom marce odvysielame
ďn l šl u
Smetanovu operu
DYe vdovy, ktorou sl prlpomen lome sté výročie predvedenia
tohto diela. Táto opera, podob111'1 ako vll čSinn dal!lch Smetanovs·ch opier, odznie vo vysiel ani v podobe n11hr6vky, realizovaneJ pra!ským l tOdtom.
V relácll Obraay deJI• •Arollla
v operdcb Bejflella laaata•• sl
pripomenieme hrdinské posta·
vy a dejové udalosti tých
opier. v ktor9ch 11a zdOraztluje
histor ic ká velkosf n6roda a
hrdinskosť )oho Iudu. Ovah6m
o Smetnnovef operneJ tvorbe
bude
venovan9
dostatofný
Pt'les tor aj v pripravovanom
hudobno-vzdelávacom
cykle
Zamytlleule
nad parllltra•l
l!eakfah klulkov.
Spomenuli sme Iba nlektor6
z množstva programov, zameraných na Smetanovo jubileum.
V priebehu ro ka odznejú takmer v~e tky Smetanove opery
- vll t slna z nic h v novom naltudovanr. SOsta vna pozornosť
&ll venu je Smotauovef symtonlckel. komornej, vokálneJ 11
klavlrneJ tvorbe. Tieto diela
pravidelno zaznlevaJO v symfo·
nlckých " s0llstlck9ch koncertntch programoch.
Smetanovmu d ielu sa d6vs
dOstojné miesto al v ostatn9ch
rel6clách, prJpriiYovantch
k
Roku č eske j hudby, kde zs znlava popr i tvorbe ostatn9ch
fubllufllct ch osobnosti českeJ
hudby. Zo Smetanovbo tvorivéoh odkazu, z lebo bohatého
plodného
flvot11, pravid elne
t!orp ~ me n8mety 111 do populárneho stHa t n~ho cyklu "Tri
otázky pre vás . Z vefkého po·
sluchá fskeho ohlasu s11 dozvedllme. akeJ velkeJ obfube e
v á~nostl medzi §!rokou vere jnosťou sa teši Smetanov11 hudba ako e f česk A hud obn6 t vorba vObec. ,
ZDENKA IElNATOVA

DDIIO NOVACEK

SMETANA A SLOVENSKO
(Dokončenie z 3. strany.)
N11 11 doteraz dostatočne preskOmana
a zhodnotent celA gener6cla s metanovlilfch spevtkov, ktora sa z11s10111a o 111·
Ylskovll reallzAclu Smetanov9ch diel v
SND v 20.-40. rokoch. z dirigentov ma16 najvl č~l e z6sluhy na stálom rozvi·
Jani a prehlbovanl Smetanovllo In ter·
prel ačn6ho llt91u Zuaa, Folprecbl, Karel
N..llal: vyšli z t eského Interpretačn ého
ltflu, vlfšlna z nich sa dokonale po uči·
ll v Pr11he na naJlepšieh smetanovských
tradlc14ch a spolu s mlad9ml spevá ckyIli k6draml mobil dosahovať pozoruhod·
116 výsledky.
Prvými slovensk9mt smetanovskýml
lntarprolml boli Halene Butolov6 a dr.
Jena llebo. Mali v~e tky hlasové, herecké 1 osobné predpoklady, aby s11 stR·
ll ametanovskýml spevákmi. Vracali sa
k niektorým úlohám v nlekofk9ch naltudovft nlach, prehlbovali a dotvárali sl
smetanov ké úloh y na pochode životom.
Boli po tri dcsa tro č la výbornými Inter·
pretml postllv Ro<lrlcha Smetanu a v
mnJhom pre ua~u scénu normotvornýml.

•••

• Al ostntné Inštitúcie urobi li Sme la·
noN tvorbu tr v11lou 'itH!as ťou svo1e1 č ln·
no~tl emethske Slovonak6 rilherm6nia
11 na svoju d obu dô ta jne vyrovnlivlllll
10 Smctanov9m d ielom. Zvl á ~ ( zlis lužnú
pracu ne tl~oku propuRII CII! Sme tanove j
tvorby mato Spedcke •drutenle alonn·
ufab ai!llefoY, vede né Mllolum Rup,.tdtom, kloré v prie behu dvoch desaf·
ro~! na"itudovalo takmer Cl!lu Smet11no·
vu zborovO tvorbu a Os polne lu propa·
aovelo po cnlom Slovent~ku. Smetanu po
Itl do svoJe l drRnH!lurgle 111 vted y Zl!
loten9 rnzhlu, vidiecke spevokoly zara
dlll do svo jho repertoA r u vtnceré z: 1e
bo zborov a bratislavská Hudobne • dr•·
••tlek6 ekad6mia, nosko•·lllo Konzern·
ltrlunt mali vo vo jom strede rnd pe
dasOgov dokonnle oboznámených so Sme
tanov9m diAlom o dOQiellne petlnR'll{l r kv
a•eran5ch n11 tohto mn)slrn.

•••

l

Vysielanie st11nlee Hviezda
pozost4va z nonstopového prOdu hudby s lnlormácU. Kladie
ta k §pacifické potladavky na
dramaturs tu popul6rnef hudby,
ktora tu t vor! podstatntí fas (
celého programu. Ak k tomu pri·
b udno aspokt priority dom6cej
tvorby, je zjavné, že už v prln·
clpe sa skr ýva potenciálna mo!·
nost d lsproporcle mod zl potrebo u nových plesni a Ich želatllfnou kvalitou. 1'4to situáci a
sa st~tla ftktut11nou hneď pri za~ lotku
exis ten cie
programu
Hviezdy, ked mnohé z predchádzaftíclch naht'ávok populárnej
hudby 1111 Javili ako nevhodn'
v
novom
celospoločenskom
smerovani. Logicky vypl9va, že
1>ráve progrsmov! pracovnlcl
Hviezdy mali emlnentn9 z6ufem
uplatniť adekvátny prlnclp spoloeenskej objedn6vky na po·
vzbudenie tvorby so želatelným
zamer11n!m. Tak vznikla cykllc·
k6 sataž PHDII!ky ,,. Hviezdu,
k tor6 už preukázala životaschopnos( a užitočnost Kvantlta Uvny aspekt v st\ťažl zabezpečuje okolnosf, že ročne porlada JQ 5 kOl (v každom uvedQ
12-14 skladieb). Vybrané pesničk y tvorte samozreJme len
zlomok prlhlbentch (b9va Ich
100-200). Obsahové zameranie
1e podmlenen6 tým, le vyplsoYIItor sQ(aže určuJe tematiku
každého kola (tak vznikli pet·
nl l!ky venované sl6vnym výročiam, ludským povolaniam, prA·
cl, sprl11telentm mestám a
pod.). Garantom kvality md byt
systém vfberu a hodnotenie
skladieb odbornou porotou.
Program Hviezdy m4 celo!tátny charakter a Je rladen9
v Prahe. Napr iek tomu vila k
slovenska popul4rns hudba zfs.
kala prlmarané zastt1penle e
vedenie Hviezdy ma záujem o
JeJ najleplle uplat nenie. TOto
skutočn ost mOžeme vypozoroYIIt z vysielania, no nie zo samotnej sQ(.!fe, o ktora zatial
slovensk! autori neprejavuft1
dostatočn f zAuJem . V kol6ch,
ktoré porlada JQ v českých mos.
tách, sa pof et slovens keJ partlclptlcle obmedzuJe na 1-2
skladby. St11lo sa dobr9m zvy·
kom, ! e raz za r ok Pesničky
pre Hviezdu s a v Bratislave a
tu Sil uskuto č nilo l posledné 17. kolo (5. tebru6ra t. r. v
Koncortlli!J sieni SF). Tentoroz
,,. ak 11n1 táto okolnosf neniiVO·
d lla výrllznefšť prísun sloven<~ k~ch plesni. Prndepodobne to
bolo vlnou nedostatočnej propllgAcle podujatia - autori s11
o súťat.l d ozvedel! neskoro.
(Celkove boli v s ú(dt !tyrl s Jo.

Vzllikc1, pra vda, otdzka, či čo raz
oO! ubova11ý a u čoraz vile šej
doko11alostt
illterpretouaný Smetattou
odkaz mat vplyv aj na vznik a rozvoj
modernej slouettskej ndrod11ej hudbv ~
Profesiondlne uyspel6, plne ambiciózna
.~louenskd ndrodnd hudba sa :začína krlitalizovaf af v 30. rokoch, kedy skupma
skladateCov na čele s Alexandr om Moy zesom sa dokonale v Prahe pripravila
11a svoju Wlteleckú dráhu a pred&t úplla
pred verejnost lf prvými pozoruhodný ml kompozlclaml. Zllodou okolnosti tí to skladatelia študovali u Vltézslaua
ov6ka a pod vplyvom svojho učlteCa
umelecky nadviazali viac na d.vo;ákovsk ú llnlu. Zo Smeta1m &l osvoj ovali i deu
národa a vlasti a mnoh~ umelecké etické princlpy. Moderne! &lovenská hudba
sa "~ nemohla uýra znejile poučlt tla
Smetanouom kompozičnom mysleni a
t voriuom systéme, nakotko v:11lkala v
čas och, kedy svetove! hudba uf výrazovo
l technicky :mačne pokročila - a kecfy
musela br at oMad na t ento umelecký
vfl L'oj. Tým, pravda. ne vylučujeme skut očn oS(, ze ulléililla našich skladat etov
sa KO Smetanouým d ielom obozndmlla u!
i preto, aby pomala umeleckú l ogiku
t vor cu, obecne ceneného v nalej vlasti.
•

vďčšmi

...

...

Po 11. st~loveJ voJne, JMJ rokoc:b
n eiiť!ll•fcb •l prieniku eeeUho umaal•
na Slonnako, vraola u k DA• Smele·
nou hudba. Vracia u •• 1111eaeae1 a.l ·
tutcle. V Jlovfcb epolot!eaekfah a JOU·
llckfcb 'odmieakacll, JO falilradnno•
vfťauiYe robotafakeJ triedy maala aa
motaa.ct aloveDakébo hulllobatho IIYO·
ta : rodlruje aa a ameleokr pNhlltaJe
opernf 16bor SND, IDkladd u prola·
siodlna SloveaeU fllharm6ola. A tak
l Smelanou &•orba mOle pcteftaf • •yl·
ilou lacer,relal!aou bovlloa. Nehrba 11
n l 1fce Colko Jeho dial ako ..
republiky, zato •• dak uvtd.. Jfl y d&·
myselaeJifch aaltadonalaoh, a kvelll·
neJiie vybneatm laterpretal!afm aper6·
tom. Kl11o1 1lce kunlllalfny ak•zoveter, ale eltpal akasoYater kwalllelftay.
(Casti z referatu, pradn11seného na
konferencii n11 tému .,Vplvv čAs ke f
hud bv na rozvo! ~ l ov rn ~k f· l o hud ob
no d rdmatlckého umenia ". )
•

'"•l

Pesnliky
pre Hviezdu
venské skladby: !. lelbwla
- A.. Karlay: J• takt kraJ, T.
Seldmaaa - r. Jaaovla: Modranské keramika, V. Matulfk B, Droppa: TQiam sa s ozveno u, l. Kram6r - P. lrlllovll!:
Na sal~!. )
ľemntl c ky bola sO(af zame·
r11ná na krásy nllilj vlaatl. Vybrané skladby st1 zsujfmavfm
prlkladom, 11ko určená t~ma
mOžo tletermlnovaf spOsob hudobndho spracovania. Celkom
z6kontte prevažn& vlč !tna skladieb sa n iesla v rovine, ktorQ
možno označlt termlnom "sweet
muste". Tvorcovia - siahajúci
po tejto téme - ju často asoclatfvna apdjaJil 1 obdobfm, ked
bola nafpreflrovane jllla.
Na
Slovensku to bolo predov!etkým koncom trldalatych rokov
[napr. skladby typu Rodný mOj
kraJ, S tebou pod Tatrami, Dedinka v lldoll, Vy kr6sne Tat·
ry malebne a pod.). Na sklad·
bAch Setdmanna l Matu§lka bole 1!111točn& ÚVIIlOif na tom·
to obdobf evtdtntnA. V!etky trt
plesne boli v rdmcl !4nru vynallnevo komponoYané a pra.
vom 11 mO!u uchddJa( o prla·
zetl po1luchAI!ov, ktort tento
druh hudby obfubujQ. Zvlái f
dobre dopadla piiMfl Ttílam sa
1 ozvenou (zfakala 3. cenu),
ktorA umo!mla dobre d lspono·
vanef Maroele Lelfii'O'fej uplatn i ť prednosti Jef cbarakterlsttc.
kého preJavu. Ceekd skladby
opli( v duchu tradfcle - vy·
ch4dzall zo slow faxového
(evergreenového l modelu, po·
pul6rneho na prelome Jtyrldslatych a p&(deslatych rokov
(nafvydarenejš!B bola skladba
J. lala•la a V. Pollalh Kdy! začfna tat. ktorA v podani W. Mallllka zlskala 2. Cl·
nu).
Prlrodze n9 protipól predchádza JQceJ kategórie t voria vese·
ltt svižné plesne (k nim patri·
la napriklad Maratova a Borovceva Od hradu ke hradu d41 ).
Do tohto charakteru sa zač le
nuje aJ problematická skladba
I. Kramara a P. B rhlovlča: Na
said!. Je to fard6iov9 fox, využlvaJQcl operetne dueto (Gr an
- Lalferov6) , ktort v mel6dll
l v tex te priniesol arzen61 g9·
fovltostl (o. 1. preferencia trečtt9ch slov). Je labko mofné,
že v Inom kontexte by mohla
skladba ziska( parodlckf Chll·
rakter, čfm by nadobudla opodstlltnenle. Bubenlk a textAr F. R.

KONKURZ
IUadllelelvo Koaze "al6rla Y Kollclach prijme
tlo zamestnania 1 dslupom od 1. septembra 1174
stredolkoltkfch profesorov na tlelo odbory:
3 profeeoroy hry na huellech
l profeeora hry ne klarlaet
2 prot11orov hry na akorde6ae
l profeeora hry na faaot
3 proreeoroy klnfrneJ hry
2 proteeorov korepetfcle
l profeeora na vyal!otanle lludobao-teoretlc·
kých predmeto~.
V vhlkýoh uoh&dul!ov u yYialllaje yYaokelkel·
aké ndeJenle prfelulnébo odboru, prfpadae absolu16rium Konzenal6rta a prfalaluou J8daaoalckoo
alebo umeleckou prazou. !iadosti llalelalt• Dl
rladltefatro Kouze"al6rla y Kollclach, Leahlo·
va 13 do l . Iha 1974. K lladoaU tnbe JriiOIIf
tloklad o ndelanf, vyplueaf dotasDfk, llvotopla
• potndeale o zdrnolaom elave. Uch6d1al!l fJu·
tiA pfeomue JOIYin( De JOhovor, klorf aa uku·
coear y priebehu ••sleca .... 1174.
KONKURZ
NOYA acf111, DOSitefka Rada ,rdaa, lralllliYI,
KoJidroyo atm. 20 YJJI•uJe koakarl •• Yolut
mleete Y orobntrl a v epn&ckom aboN:
vofné miesta v orchestri:
hr61! l. bualf, hrAl! 2. hueU, hr61! aa tlola, llrtl!
11a violoDilalo, hrdil aa koaiNbu, hrAl! aa oor1u,
hrAl! •• l. trOku, hrdil 111 IU. tro•111611.
PolllmieDkOa te akoai!aa6 olllbond ndelaalt
koar.e"a16rlum alebo VIMD;
varné miestn v speváckom zbore:
tenor, baa, eoprda.
!iada.U a krdtkym lltotloplaom ...Selalte aa
DmelecU preYAdlkd Novat ac61y • t t lrlltlaleva, Kolldroye •••- 28, do ltoaea merea 1174. TeP.
mfa koaknn ltallla achddsalla. ozaA•••f , . _ .

•••

Cecli s obrubou v yhlasuJe, !e
kritici maJQ na hlty nos: to,
l!o pohania, sa hltom určite sta.
ne. Neviem do akeJ miery to·
mu bude tak v prfpede plesne
Na salaši. Zfskala však najviac
hlasov od p rftomného obecen·
stvn, a preto sa dostala na 4.
miesto. [Mimochodo m - práve
hlasovan ie obecenstva fo v stí·
fafl !ltatut4rne
nevyriešené;
Qspech u obecenstva sa vllčlil·
nou ocetluje 2. cenou, no ako
vidno, nemusi tomu vždy tak
byt.)
Oal~l prlstup zahrtlufe synu!.
zu vlacer9ch tendencii. V Ce·
ch4ch je stále aktuálna n4vllznos( na trampskú tr11dťclu a Y
!llr§om zmysle to mO!e byt ce·
lá Unrové rozplltle tzv. folk
rocku (nova l111dobn6 a texto·
va poetlčnost adaptu jOca d()
sučasnef popul6rnef hudby prv·
ky folkiOrneho cftenta ). Tento
smer bol skromne a nta velmi
kvalitne zastQpent (K. Zich M. ProstéJovsk9: Proud i'eky
d~vérni znám). Možno len rutova(, !e sQ(de sa nezQčastnlll
text6rt typu K. Peteraja a B.
Filana (v hudobne J stránke prť•
padne P. Hammel), k tor! pri ro.
dzene inkllnuJO k tejto polohe.
Originálne stvárnenie, aspotl •
kontexte v e čera, priniesla vť·
(ezna skladba P. Jandu a V. FI·
achere - Už Je čas, čiastočne
tnkllnujOCII k protest songu a
angažufOca sa ZB aktltnu tému
environmen tu.
Bratislavské k olo, tak a k o
prodchádzajOce Pesnič ky pre
Hviezdu, malo dobrQ atmosféru. Chýba tu umelá nabubre•
losf, vych4dzaJOca z p rfll§ šlro·
kého o rganiza č ného aparátu a
p redimenzovaneJ publicity [na·
opak, poduJatie by sl bolo za·
slOžllo aspoň mlnlm6lnu propa.
g6clu - plag6ty) . Navonok s a
tento st11v odzrkadlu fe aj v zA·
u1me Interpretov. Svorne tu
spolu aO(aU lllrok6 paleta spevákov - od začfnajQclch nádo.
Jf až po spevAkov prvej garnl•
tú ry, ktor! u! na Iné sO(afe no·
r adi chodia.
IGOR 1NASSERBERGER
• Tvorivá komisia muzlkolOgov ZSS pripravila plenárnu
schOdzu na ll. fe bruára t. r.
11 dfas (ou ve fkel vll čšln y
svojich členov a kandidátov.
Zasadanie viedol vedQcl komi·
ste dr. L. Mokrý. Bilancia práce konllsle l kruhu mladých
muz:lkoiOgov ukázala, ~e za
nafvydarene j!lle akcie možno
považo v ať konferenciu v r4m·
cl BHS na tému F. Llszt a Je·
ho bratlslavskf priatelia a Il,
seminár mladých budobn9cb
vedcov a kritikov na tému Pro·
Il! mladého hudobného kritika, ktor9 sa uskutočnil v Mo·
ravanoch. V druhej časti schOdze Ján Albrecht prednáša l o
nov9ch poznatkoch v hudobneJ
estetike. Dr. Zdenko Nováče k
venoval p o zornosť Roku česke J
hudby, konkrétne konferencii,
ktoré sa v r6mct BHS pri tej·
to prfle!ltostl uskutočni,
V. ADAMCJAKOVA
V 4. l!fsle HZ y l!J6n·
ku V. Duuonlovej .,!la
rokOY eovletakeJ hudob.
nej estetiky" y predpoa·
JedDom odstavci m6 veta
aolef takto: .,V zdllrn·
fiovauom boli proll burlohneJ ldeoldgll Je po•
tNbat alelea podbať ID•
form6cle o ettellckýcll
pr6oacb z6padnfch ldeo•
16IOY a o novtcb Yfdo•
bylkooh lludoboeJ avant•
aardy. Toto Je podla slow
B. Jaruslonkébo h ref••
r6te na zaudDuU pl6na
Ov ZSS v m6jl t. r. ) vel•
atl mdlol
DpoaoriDjeaae
i!ltate·
rov, •• plata l!aaf tarl6·
hl prof. ltadolfa MDCU·
talaeltdllo Zo epomlenok
~Id• el v l. l!fela HZ.
Redakcia
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Mireslav Sulc

Prvý záiazd opery Sa·'D
do zahraničia
z 1. str. l

[Dokončenie
nez~v!lznou

k ove! Rusalke ma l a k o Jel ttbretlsts
z vláš! blfzko. Najskôr sl však prevel'll
seri óznos ť španielske j ponuky, Spurné ·
mu prfl1š nedôveroval. Sám sa spoj11 s
Kahnom a v júli aj osobne vyc estoval
do Spanlelska. Až po návrate začal jednať.

Di1a 30. augusta oznámil Nedbalovl vSisledok svojho rokovania s rladltelom
Zivnobunky Preissom, z ktorého vydoloval slub na pol milióna neuávratnej podpory: ,. •.. tie peniaze zaobstará kvdll
nám a pre ná s .. . A s nami bode Ili: tova(. Roz hodne radi a žiada , aby sme
ten p odnik ne zver ovali Spurnému". Spurný z dal!ilch jednan! vypadol a sústredil

Ulllt~clou

bratislavsk! opera, a to e~te tba okrajovo. Na cele j akcii sa sice podlefal rad popredných
osobnost! opery SND, smerom do zahraničia však Išlo o umeleckú propagáciu
Ceskoslovenska . Na!ll umele! vystupoval!
v Spanlelsku pod neexistujúcou hlavič
kou Ceskosloveuská národná operrl.
Nezabúdajme, že SND pôsobilo Iba 4
r oky - a to pod kapitalistickou ,.staro.~tlivostou" . Bolo de facto českfim divadlom pôsobiacim pre slovenskú verej nost. Buržoázny štát nevidel v jeh o čin 
nvstl obrodenecké poslanie, aké v ná.rod!lostne rozjatrenom prostredí skttto črlc vykonáoalo, a pridelil mu §tattít
tal.·povediac zábavného stánku, ktor~"
mu musr postacit minimalna {inančn d
podpora SND. SND sa pretlkalo perrna nentnort krízou, ktorá bránila 1 tomu
základnému, čo umenie potrebuje
kortsolidácii súbom. V opere vystrt po vali preuažne mladí českí speváci, kto rl
Brat &sla vu považovali iba za dočas 1tti
prestupnú stanicu. Prvý slovensk(/ spevák dr. Ja11ko Blaho tu vystrlpil ai: v
marc& 1924., pohostmsky, vlastne zásluhou odjazdu väčšiny sólistov do Spamelska. Spevohra nemala špecializova.n)jch režisérov, ani vlas t né diel11e. Vý.praoy sa museli zcrdávat extemým fir mám, zväčša sa všal.· pouzíL•ali kombinácie stare/to frmdusu. Z takýchto podmrenok sa iba pomaly knštalizovala kr·altta, fchopná meclzmárvdnej reprezentácie. najmä v románskej OIJlasti, kam sa
aj česk{: umenie presadzol'alo najhoršie.
A pre Spanie/sko sme boli zemou lakmer hre sunt leones. A nal'y~e - sponwwný zájazd bol l'lastne prvým tal·<!ímto pocl!tjatím v nasej histórri vóbec.
V rol.:•t 1892 nav.~tivllo síce pm:sl.:é ND
s Prcdanou nevestou Viecle1í, ale to bolo v rámci jednej ríše, teda akosi za
Ju111ma. Na prvé správ11 o pripravovanom
exporte 11a juh sa u ltás doma rear~v
ralo clo.~( spektrcl.·y. neclrýllali ani hlasy,
o::11ačujrlce lto za hazard a prorokujrice
umelech·ý debak·el.

u

žriodlll vsrtkt'lho stála pal'lžska
Alexa 11der Ka l10 , ktorá zalsfovl!ll tJ'OtnWsRčntl opernú staglonu v Bar.
CPIOnP. Katalánska mP.tropola totiž vlastmia kolektlvne telesá, ku ktorým sl
v?;ak sólistov a lnscl'nár:IP. ka~dým rokom pravlclelnn zabrzpečovala z cudz!·
nv. Pre rozmnznanó publikum tu v zlmn 1!123·24 mAlo !Josťovat nle~ork.o spoIMnostl - talianska, francúzska, vieden.
ská Volk~oper so slávnym Weln~ortnP
rom a podra niPktorých neoverených
sprliv aj nemecká pod Klempererovým
vr.rlonlm. Zrejme šlo o veľmi nál<larlné
silho ry, pretože parl~sky Impresário na
doplnenie hracieho obdobia hfadal ešto
dáku menet nákladnú kvalitu a asi kon·
com februára 1923 sa v tejto zále~ls ~rutura

Nedbal s11 z Bratislavy nemohol uvolpripr·avoval premiéru svojho baletu
Rozprávka o ]anov!, a tak Tvrdému na
pomoc vyslal dirigenta De d ečka. Aj ten
sl posťažoval: ,. . .. Na)mlad l zborista
mA asi 46 rokov, podla kole ktívnej zm lu·
vy smie zbo r skúhť i ba hodinu denne
a pretofe nemohol nd t udov a ť svoj pa r t
d okonale, budú v ňom musieť vypomáhať ti nalíl s6llsli, ktor! v onej ope n
nespievaji. Vlscusi je tie! zúfalf , pretože balet nMiojl za ní!! ... "
Prakticky až do poslednej chv!le sa
stabilizovalo
a] obsadenie obidvoch
opier. Spurný nasluboval v Barcelone
české hviezdy ako Ludlkara a Morrovtl,
l ked v Ceskoslovensk u vôbec nepôsobí·
ll. Koncom augusta mala sóllstlcká z ostava už podsta tne reálnejšf vzhJad: z

Cast súbortt pred odchodom do Spanie/ska v r . 1924.

tostl obrátil aj na svojho českého kolegu Bedricha Spurného. Kubelíkov mamtžér bol dosť skflsens; na to, aby nepoznal, že ponukaná suma 55 000 peset
( 240 000 vted u jstch korún] za 8 predstd·
venl ťužko znokryje dopravné náklady,
a le l ta k sa chopil pr!le.Gitostl, cltluc
pre seba výnosnSi obchod [mal dostat
10 percent z uvedenej sumy]. Vedel, ze
jeho dalsf zverenec dirigent Oskor
Nedbal bude od nastávajuceho leta :>6fom opery v SND a ako taký sl pri svojej zuámej mánii po svetovom uplatnen! na exotický zájazd potrebné penJozo
už dáko obstará. Nemýlil sa.
Nedbal v rozhovore so Slovenským
dennlkom 6. marca už bratislavskeJ vr·
reJnOstl naznačil, aké perspektfvy Sil
opere pod jeho veden!m otváraju. Ked
o 6 týldilov neskôt• zásluhou minister·
ských mnnllvrov postúpil na riaditeľa a
podnlkotef!t S:"D, dosl!lla špunlelska zá·
Ježllo~t konkrétnetsle obq•sy. Mohol roz.
hodova! teraz celkom samostatne. osle l
1 osohu. ktorá svojim vplyvom a rozslohlyml stvkml bola schopna pre zájuzd za
istiť štátnu subvenciu. Bol r'lou jeho rl<~ v
uv prl~:~znivec, jeden z duchovných otcov
SND, v tom čase i.ét činohry Vinohradského dlvndla jnroslav Kvapil.
Nf'ldbal sl týmto zlskHI spoločn!ka, ktor ý mu z pllPc si'ia l vUčšinu organizač
ných bremien. Skúsený Kvapil prakticky zarlnr111 všetko potrebné a nuvyšo
celu akciu podržal v um~Jeckej rovine,
preto~e hrozilo, že sa stane zdrojom
ziskur.htlvých !;pekulantov. Prevzal a 1 ré·
žiu oborh dohodnutých opier k Dvorň ·

súfai Cs. rozhlasu,
časo pisu Rozhlas a HŽ

"
Tri otázky pre v as

Spr ávne odpovede na othky 4. st·
ta ž ne j relácie, k torll sa vysielala 28.
fe bruára a 3. marca 1974:
1. josef Suk - symfónia Asrael.
2. Bedf i!ika. 3, Leol Janáček jej

Otázky piatej dtaz nej r e lác ie, kto·
ri aa YJiielala U . 111. a 17. 111. t. r .
o 15,20 hod. - ., tejto relácii hovo rlme o dielach, v ktorých ožfva atarý donjuanovskf prlbeh:

pastorkyňa .

Mená výhercov 4. kola: dlhohrajice platne zfskali: Vladimir .Rohái!ek,
Požla r nl c klí 23, 080 Ol Preiov, Katka
Ku nlrová, javorinská 7, 915 Ol Nnvé Mesto n. Váhom , dr. Miroslav Veselý, Zátli l 465, 780 Ol Gottwaldov
a Ján Pekár, FučfkBva 214/11., 989 Ol
fl a nská Byl!trica. Vecnli prémiu časo
pisu Rozhlas ., cene 100,- Ki!s ziskil l Vladimir Droppa, 032 31 Hybe i!.
122, okr. Lipt. MlkuiU. Pre viletkých
piati c h výhercov pripravfme koncert
na h lanle , v ktorom zaznejll Ich ob·
ľúbené skladby. Okrem toho dostant
aj pnlroi!né predplatné časopisu Hudobný !!Ivot.

1. Napfite meno svetoznámeho skla·
datera a presnf nhoY jeho ope ry, ktoreJ hlnnou postavou je Je·
gendbny nodca lien.
2. Podobný námet spracoval Yo nojej opere aJ ruskf akladatel Ale·
xand er DargomylskiJ, Naplite nizov tohto hudobno· dramalickéh o
d iela.
3. Postavu spomlnaného hrdinu svel!·
nil YO nojeJ symfonickeJ básni Yf·
znamnf predstavltel hud by pneJ po·
loYice 20. atBroi!la. Napflte jeho meDO,

Hudobný život

Kupón

5

sktia 1 orchester." O desať dn1 nato
svoje dojmy rozs1rll: ,. ..• je teda vyli·
i!en6, a by som teraz dostal zbBry, Mu•
sla do ntlho príjazdu pripravit elite On·
lores, Ga·. ,.Jiera s r užou . Falstaff a , H ol!·
manoYe poviedky. Včera s om bol n a Pa r sifalovi, s611sti velmi dobrf, výborný nrchester ... réžia hnus ná . Zbo •·y cvi l!i ll
ParsJCala presne 8 dni a pudfo tuh o
to aj dopadlo - inton lh:ia . ry tmik a otlľ.,
všetko bolo biedne a scónicky si nikl n
nevedel rady, je den zborista našepká va !
druhému , i!o má r o bil ... Skve lá akusli·
ka. Len keby to publi k u m t o rko ncs yčalo. Syi!anfm toti ž napomfnajú zal. ra nt
muzikanti tie indiv!duá, kto r é s a Jlľi
predstavenf v uli č k ách po kojne pt·cehli·
d zajií ... Technický pe rsoná l je po d k ľ i·
tiku . . . Orchester tieZ n e d ostanem, (Ira•
tože od dneika je zamestnaný Gavalle•
rom ... "
n iť,

v

Spo ločn á

n llr l Iba t rtlri t tf!denne, roYna\o teli

Svoje odpovede posielajte do 25. marca t . r .
na adresu : Cs. rozhlas, redakcia sym fonickej,
komornej a opernej hudhy, Zochova 3, 897 ll
Bratislava, heslo .,Tri otbky pre vás" . Nezabudnite pripisaC nhoy svojej oblúbene j
skladby a nalepiť kup6n, ktorf nájdete v i!a16plae Hudobný !Ivot.

·- --------·

sa potom už len na v ymáhan ie svojej
sprostredkovatefskej odmeny. Kvapil zabezpečil aj štátnu dotáciu 200 000 korun
na zhotovenie výpravy. Na jeho odporučanle a po ·Nedbalovom súhlase ju navrhol a nechal vyrobiť mladý výtvarník
Vlnohrod~kého divadla josef Wenig.
Kvapli sl obidve diela režijne prlpravrl už v Bratislave, ale z prevádzkovych
prlt'ln sa uviedla len Rusalka [21. novembra]. Február, mesiac zájazdu sa
bl!žll, problémov však neubúdalo. Napriklad notový m ateriál pre predbežné
skúsky zboru a orchestra potrebovalo
barcelonské divadlo ešte pred otvore·
nim sezóny od l. decembra. Lenže Kvapllom odoslané noty na Predanú nevestu sa kdesi zatúlal! a na miesto urče
nia prli.ll at po dvoch mesiacoch, koncom decembra. Ked zlyhal aj Nedbalov
podiel, planovaný z ú jazd sa dostal clo
l(rizovP.j slll.t.\cl . Podrälrlon9 clrantdtlk
plc;uJ
4.
rlecembt·a
do
Bratislavy:
.. . . . V č era s om sa doz vedel, ze orches·
trá ln v m a te riá l Rus alky 1. Viedne ne mátP. a dn es ráno p r išiel zúralý list od Kebna, io r ia d ite r Me st res [barcelonského
dlvn<ll.l. pozn. autora] je z toho ne !lťas t 
oý a o n eilom podujaU sa vyslovuje t o
naj ne ll ch otive jšie, a že pom ýšľa u u ~ it
11 nami z ml uv u. Vid!t e , do akých ruzpa·
kov ma p ri vá dz a Va c otáraniel Prlpom fnam Vá m, co mi povedal pred vi'! c r um
min is ter S tr lhr n ý za p•·fl o mnosti minist r a Nováka [Ináč Nodbalov baletný !lb
rnllsta, pozn. a.) - vsadili sm e v min is te rskej ra!le vse tko na karlu nap rostej d ô ve ry ku Vá m nbo m, a č o ko lv e k
rľa l §ie ztl vlsl na \laso m výsle dku v Bar·
celon e l Hovorfm V(tm znovu, ž o tu
n e môi1e byt ni č po l nvič al é , že sl idem e
bud' pre v íť a zst vo al e bo p•·e svoj derin l·
tlvny umeleck ý ba n krot ." Materiál na
Rusalku musel napochytre opisa( archl·
vár Vinohradského divadla a kapelnlk
Sl\D Tvrdý ho vzal so sebou, ked koncom decembra odchádzal do Barcelony
pripravit obe opery s mlestoyml tele·
sami.
Bratlslavsk9 predvoj bol zbytočný.
Tvrdý hneď po pr!chode hlásil Nedba·
lov!: ,. . •. Muslte tu hyt 18. alebo 19.... Ja
nedosta ne m z bory do ruky skôr , pre tolll
ro bia Pa rs if ala, Hoff manky a ell e jednu
lpanle lsk u vec. Ja by snm to po tom !lám
nestihol s orchestrom . Na dáke dlb6
aranf ovanie niet ani pomyslenia .. , Tu

Predanó nevesta Barcelona L924.
zó jazd S D: Otak·ar Maŕák (Ja ník), Marie žaludová (Marrenka) rr
Jiŕi lluml ( Ke cal ).

Národného divadla tenot•lstl Th. Schilt1. ,

~J . Sto r k , K. Hr uš ka [ Vasek}. soprnm~t

ka Mirlovská a altistka Rejh olco,. á; za
S:'llD S i má ňové , Mlná r nvá , Kllm ová, Za ludové , Novák, HUbne r , Bo hm a Sob k,up.
Chýbalo ešte obsadenie ~lenok, lndWna,
kiia2ne1 a Esmeraldy. Pre í1lohu Jll'lnclp'l'íla n wrhoval K.va pll Karla Hašlcra!
Praha svojich prlsluilnlkov ua takSi cllhý
výlet ncuvofnlla. Až pri bratislm·skf'lj
premiére Rusalky sa vykrl!ltalzoval základ španielskeho teamu: Simánová, ovák (vodnfk ], Hiibne r, Por~ l ová f jnt.lbaba l. Minái'ová f kt,ažná l. S tčpán ov!í,
Horský. Bo hm a tri žienky - 2a tudová,
Krásovli, Grayová.
Kvapli všnk s predvedenlm nebol celkom spokojný, aspoň nie z hradiska zahraničnej reprezentácie. Na štite zostali dve ženské partie. Začiatkom decembra urgoval Nedbala: ,. ••. Prosim nano·
vo - a d6 boh, ž e naposle d y, aby ste
ml ko n1:1! ne zaslali de fin itiv ne o bsade n ie
vietkfch iloh, aby ste d o hovorili pa ni
Temnfk ovft [pre ježibabu, pOvodom Pot·
ka, manželka velltefa trnavskej div1zle,
bývala hosfom SND. pozn. a.] a u silo·
vall sa zhlkat dáku dobrú kňa ž n ú ."
[Pokračovanie v budúcom člsle. l

Kapelník z Ašu
Na minuloročných letn"Vch potulkách som sa d ostal do západných Ciech, do na/západnej!ieho mestečka na§ej republiky - Ašu. A tu som sa celkom r1áhodou do zvedel od t amoj§ích obyvatelo!J (star§ích pánov), že v ich mestečkrt z/l voje11ský
kapelník vo výslužbe, posledne ešte ako riaditel miestnej hudobnej školy. Keď ml
však povedali, že pôsobil aj na Slovensku, tak som sa oňho zaujímal eHe IJiac, najmčl ked mi párt Frant išek 1anda (býval "V jeho pr late() oznámil aj to, že kapelník
Juraj Wir n i t ze r ako p rvý uviedol v Komárne r oku 1924 Smetanov cyklus sym•
fonických. básm Má vlast!
J uraj Wirnitzer bol nielen kapelníkom vojen.~kej dychovky, ale aj dirigentom
orchestra a skladatelom. Narodil sa IJ Aši 25. júna 1882 a tu 21. febmára 1966
aj zomrel a je pochovan"V na miestnom cintoríne. Po prvej svetovej vojne pôsobil
v 12. pešom pluku v K omár ne - v hodnosti kapitána. Tu v kr6.tkom čase vybudoval
hudobné teleso výborných kvalít. V roku 1924 doplnil orchester muzikantmi zo
7. pešieho pluku IJ Nitre a aj amatérmi z Komárna. Podarílo sa mtt dat dohromady
velký sym[o11ický orchester a s ním v deň 100. výročia narodenia Bedficha Smetanu (24. marca 1924) uviedol s prierazn'Vm iíspechom v Komárne Smetanovu Moju
vlas(. Bol to veľký čln, nakoCko •1árodnostne zmie§ané Komórno v tom čase lte po.~kytovalo vhodné podmienky pre u~kut0Č11enie takéhoto podujatia z národného
sloverrského alebo čc.fi.·Nto IJCadlska Podla svedectva pnmätnih·ov ríspech predve denia Smetanovho cyklu bol velkolepý, náv~teva obrovská. Sála nestačila pojat všet kých záujmecov z radov českej a slovenskej inteligencie, žijúcej u K omárne.

F. TKAO

