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Za prflomn ostl !!lena Predsed nfctva Ov KSC, predsedo
•ltdy SSR d r. Pet ra Colotku. primá tora hlnn6bo mes·
ta SSR Brat l tavy Ladislava Martlnáka a ďalifcb pred·
alnltelay po1itick6ho a kult6roeho ! Ivota uskutočnilo
11 dlla 3. marca t. r. v Slo·nn skom n6rodnom divadle
SLÁVNOSTNt MATI Nt K 150. VÍROCIU NARODENIA
IIRDitlCHA SMETANU. Na bod konr.l'!rt u. 70IIaven6ho
10 Smelanovef tvorbv zaznelo Sch a r z o n aklada·

terovef Trium f61net symf6nle Y podani orcheatra
SND a dirigenta Zdeike K o l l e r 1 . Cyklus Ve l! e r n 6
p l e 1 o e lnterpretovele a61JaUce o,.ra SND Ol&a H a·
n ti k o v ti ze klnfrnebo sprlnodu Mna•y S y n k o Y ej.
K l 1 Y ( r o e t rl o 8 m o 1 brali umelci z Prahy C e s k 6 tr l o v zloženi Inn !; tr a u 1 - husle. Milo~
s ti d l o - vi olon če lo a Jo1er P 6 1 e u f i! e k .- klavfr.
Ne zh er hodnotnlho umeleckého podu jatia, dôslojntho

.

• nadalej sa ve1tOJ:r.lf
vQlučne
hud be. V slu:bác11 grófa Buq•toya zotrval šestrr8.,l rok ov o
tot o obdobte sta stalo najplodrte}~o" periódou v jeho tvonvom iivote V . J. TOt7UHtk bol
vynlka}tíct
pedagóg . t•ytt•.o•tl
skladal el ~kú a l.:lavimu skolu
a u r okoch 1820- 18(0, 'bol
li.,trednou osobno~fou pra~~kl·
ho ~tmcleckeho ~u·o t a vôbec. K
fe/to íwkom patrili
okrem
mýcl!: l . Des.~auer. E 1/ansltck.
A Drey::;cltock, J Sclwlllo!f o
rzajslal'ltf!j~i : nrch - Jart Hugo Vorm~k.

200. výročie
narodenia
Václava jana
Tomáš ka
Pred dLeslo rokm dna 17.
aprrla 1774 sa rzar odll v čes
f(om mestečku Skutcč slávny
~l·lada t eC,
klavmty
vtri u6z.
·ltl)my pedagug a lwdolml) kriIrk Vac/av Jart Tomáiick. Bol
IIO]mlad~l
%
trltláSI ICII dell
lfiiCSt neho me§(atiOSIU Ob.chodm1..·a .~ platttom. Jeho vý•aznl) hudobiiÝ talent sa preiavil u:: v liliom veku, a ako
deL'illroénQ bol ::iakom chrti·
l unsT.:ého rege11scllortho Pavla
Jo::e/a Wolfa, u ktoreho sa učil
hr e na lwsliach a spev. Doko''ale ovládajtíc svoj krásny
11/as. ::t'll a::tl al.:o trrnástročtlý
prr pnjimacej skúške na vo!·allstu v minoritskom kláUo•e v Jilllare. Tam sa učil aj
llr e na organe a lwdobmí te6·
•iu u D. Sclzubartlia - ~iaka
l . E'. Segera. V r . 1790 odcM- '
d::a do Pra/ly, aby pokračoval
~ štúdiách rta malostranskom
trrnná::iu. Napriek tomu sa ale
Hla/ej l'C•wje sústavne svojej
·ellrej zálube šttídiu hudbv.
Tomäšek bol v 11re na klavlrl aj v kompozícii v pod!tat e
~amouk. Hudobnl vzdelanie sl
: tsl.-al 1ilav11e pomocou t eore·
lickilch spisov J. Kirnbergera.
F Mar purqa a J. Matthe.~ona
Ako osem11ásfroč11!Í bol maj·
~trom v improvizácii, komportoval ta11ce, komoml skladby.
111esne a prile.:ttostnl §tudent<kl zborv. Jeho valčíky sa v
•oku 1794 hrali na v!etkých
pra%~klíc11 báloch, skladatel ic1t
ale ako prísny au t okr itlk
- ueskor !re spá!ll, t ak isto ak o
'lt~to1u'! lnl diela z t oht o obdoZ finančných d6vodov 10

'"o

Tomá.\ck·
ro::hodol
vyttčovat
ltrll rta klauzrl a už :a krátku
čas bol vyhtadáuaným učite-' 1
Com httd by v !tachtických r odíncich. ~a pr íek t omut o úspe·
chu !tudoval na pravmckej fakulte. ale jeho ttížba po vzd e-·
laní bola taká 1tlbokt2. že !ttLdoval ::á•oveň aj m at emat iku.
estetiku. históriu; d okonca aj
anat6mí" a chir urg iu , a skll ~a
tta} v::clelanejšllll
pra;:ským
skladatetom vojcj doby. Ako
tridsafrol!ný, bol uutan ym kla·
vírnum virtuô::om o t.'::bttdzoval
aj ako skladatet pozornost ctt dziny.
Svajčiarsky
nakiadat el
a
skladatet J. C. Nägell pozladal
Tomáika o pr íspevok do zble r·
ky ,.Repertolr des CZave~lnls·
t es". V tom čase dokončil t ie!
svoju baladtt ,.Lenora" na Biirgerov tert , ktor á mala pre je·
Ilo ďal§! !ivot nesmierny vv·
znam. U jeho žiaka, gr6fa 11ŕího
Bttqlloya vyvolala t át o
skladba taký nadšený obdiv, ~e
autorov i
ponúkol post aveme
skladatet a a ttčitera uo svojom
d ome. TomtJ ! ek pri jal t oto
miesto, k torl m u zaist ilo nie·
len exute11clu, at• aj mo~ttOst

prf1pe vku prveJ slovenskeJ opernet s cli ny k Rok u i!eske t
hudby predniesol Slovenaký fllhe rioonlckf zbor !zbormaJster J. M. O ob rod l n 1 kf ). orchester SND ne ·
čele 11 dirigentom Ko fe rom Smetanovu kanttltu Ce ak ti 'le s el.
a snfmka cb (zrna ): Sl ovenaký filh a rmonickf zbor pri
lnterprettlcli kanut, C.oskA pie~eli • orchester SN D a
dirigentom Zdf' nkom Koiílel'flm,
Smmky: CSTK

S Ladislavom· Holoubkom
'

l

re·
. .soV·aD.é
'

ši·ľoké·mll

t-.'e$ pOme stOJI 7 oma!ek r·
hudbe 11a výtn~tmnom • 1
V luidobn• l htat6ril je llaa·
kompoLJf.nll'. :" Ale - to hddam
tým zfnom • poJenia i!lnnost l
ll nl nie 1 te pod!>tatné· pero 1
rmcste. Jeho • klavíme skladby
klad11t cl skel • dh igentske j. V
notovt popter. nfirnl enhn odlo·
mali :;tlóčny VÍJVOJOV(/ dostJh o
f.ttl , Spo1001é činnosti kompo'torollf t ttlle uras la júcef de r
tak isto aj jeho pteBiiovtJ tvor by pr8ce .. · t pel:la llt á cle 11
~Jčnet 8 d lrtl!lenl9kfl( 18 verml
ba.' . Mrrno •irtých zltud ob11il nte
~lre t ha me buď so sk ladale
uZttočné pre obe profeste. Sklll·
rom. ktort o b ll a s d i r~gnj r tlateJ, ~IX>r9 le v dennom stvku
menej. ako §tyrtd4at brhm •
f blnne svo le s kladby l. elebo , -.. lntérpretmt orchestrom.
J.,. W
.
Coetlreho.
Je
::auJtmavé'
'
s dJrJge ntom, ktorý o b ll a s lnstrumentollstamt.
spevá·l\mf
a pozbrtt1wdné, ft tento velký
komponuje. Zdd sa ml. te pal·
má konkr~tnejšlo " hudobnO
• nem ct:k(l ba~tllk •1echal pre ·
rfte medzi vfnl mky Podle! čl n·
predstavy 11 reálnejsle po:.tupunosti sk ladatefsk e i a dir ige nt·
1" VO '·VOM>f 'V(ll' llt • 7 1 ll• t~fc;.
novrJ,
t vorbu
r~e.,mrtefného
~kef fe u vás n dcne YyrOYaa
ka Interpretačných moloostf,
frara::a Schuberta be:: pov&unnf .
hlb!le vn1k6 do paruturv a ma
rm tm. ale .o T·mw~l.·o Jiclt pre~v!II!Sie· moZnosti tu tvorivo ňacll • a
vyslovil vel m i po·
Do mOfho druhého pri
nterprntnl!nl> ožlvtť A p.;,te ntechodu do Ko~fc v r. 1966 tomu
i!o: snllc! mti 1 oveT11 bllžst
chvalnc. vázil sl Ich Dielo Vac.
c;kutol!nR bolo tak. Takmer ce·
vzťa h k aučasnel tvorba.
/ava Jana Tomdška j e :-~tačtte
l~ mota tvorb a V"Znlkla pred
rozszaltle. obsahuje 114 éi slo·
l~mto -dá tumom: operv. prevaž
Vf poi!ct diel. klor6 vzn ikli
vaných ~1.-ladleb a okrem t oho
ná väčšina k omornýcb l sym
po roku 1968. nie re tak t marontckých di el. Po tomto roku
lf. aby naru n vyrovna nosf va•
uela skladi eb neoči.dovanýc1t
,om oapfsal Iba tri plesllovfo llel kompOlcli!net a dir ige ntske J
alebo nedokončenQc/1.
Tvortn
cvkly. komorntl skl adbu Hu
či nnosti .
V doteraflet fYorba
ho kompozície klavírne, piestlobn d scéne. scénickú hud bu k
!Impozantne rozalahlet
5
•íovl. k omornl, orchestrálne
npler. lO plesiín'tvch cvk loY,
l!lnohre Ked sa mačky brah1
kaotaty. komoro6 a symfonic·
l.·a•1tatovl. oper nl a chrámovl
~ symf onické Allegro Vzdor y 11
'ltlde!e. Jrtor6 som venoval Stál
k6 skladh l m6 l ud1kv hlas
Václav Jan Tomá~ek, mar nej nlharmOnll v Ko!li cl arh
dominantd poataveole. Ja to
l;a,tt llá hud obntJ osobnost pred kde sa uskutoi!nlla 111 !eho prA
ntlboda. a lebo to m6 hlbl le Jrf•
~metanovskej
dobv.
zomrel
č lny ?
rnléra. DOvodov na Iné smero
vani e bol o nlekol ko. Fnnkcl,.
J lV. 1850. Jeho h r ob na Maéfa oper v te easove 1 duševnr
Prfčln l• viac. Od mla·
tost r anskom clnt onne zdo bl lý
l ~ ročná. notmll ak t reba pra
dostl som v styku s oporou 1
rts • nemeckým n4pisom, pri·
"ov at za ta k~c h fa1.k~ch pr! l'!~
'pevtikml. Poznačilo to mote
pomína júcim Tomá!~·o vo
ži · ·
•orov~c h nodmiPnok oké má
hudobné mysl enie a voJbu VJme v So /\n l mOl zdravotn<
Iftdr ovarfch prostriedkov. Da·
vot nl llcslo: ,.I ba pravda f•
~t11v nebol v poslfldných ro
lei te motou ?:llfubou poézii!.
d iad ém om umenia".
če,,kCJ

.,.

M. PEJifOVSKf

koch naiiPpšf A napokon niektoré kruhv viac ocenili
molu činn os( dlrigentslu1, eko

7.hudobnovanle
veršov
me
vzrušuJe a tvor ivo uspokotufa.
(Pokračovan ia na 3. str.}

SF KOŠICE

V ZSSR

Starobylé ruskí! mesto Jaroslavi, leiiace asi 300 km
aeverne od Moskvy, p:fli sa dnes nielen unikátnymi
pamiatkami ruskej architektúry 18. a 17. storoč ia , mo·
d e rnou výstavbou, ale aj čulým hudobným l ivotom. Na pomá hajú mu k tomu teho bohaté kultúrne tradfcie,
dves to roč né dlvade lnfc tvo a fíprimn ý v z ťah jeho obyva·
te rov k ume leckému životu. Koncerty popredných so·
vie ts kych a zahra ni č ných umelcov, hudobných telies l
p rogr a m miestne ho symronické ho orchestra, pos tavený
n a m onume ntoc h h ud ob nej literatúry s tali sa prfz nač
n ou zvláš tnos ťou duc hovné ho života ) aroalavčanov. V
pos lednom čase to to mesto nadviazal o pevné vztahy s
čes koslove n sk ý m i umelcam i. Boli to p r edvedené sklad·
by česk ých s kladatefov, koncertovala tu Ceská filha r mó nia . s d irigentm i V. Neumanno m a Z. Kol lerom, vystt\ pili tu sólisti S. Zá mborský, Z. Bro 2, V. Snftil.
Udal os ť o u hudobného ži vota, t olt / o m esta stali sa aj
k otrcerty ko.~ickej St6 t nej f ilhar mónie, k tor á t u vyst u povala v Dtloclt česko.loven .~kej 1.-ult ú ry v ZSS R. D va
celo večerné k oncer ty u t vor/li pred po s lucTláčmi šir oký,
rn nohofar ebnJÍ obr az vývoja eur ópskej symf onickej hud by troch s táročí - 18. až 20. Hr a or che .~ tra sa vy z načuje vel'kou od uševnenosf ou a scíltr ou, za ktorou sa
skrýva pr emyslená práca šéf d ir i genta Bystrí ka R e i uch tt i t vor ivé úsil ie druhého d ir igenta Már ia K lem e n s a. Obaja d i r ige11t i sú tvor ivými i11d ividualitaml,
k tor é sa až na r ozd1elnoM dir i g ent .~kéllo ges ta obdi vu hod ne organick y dopltlajrí. Or ches ter char akt er izuje vysoká umelecká d isci plína, sýty a teplý t ón sláč i4· ovýc lt
n6.,t r oj ov, vir t uózna vypracovanosf sólových d r er•e ných
dychových ná.,t r ojov, silné a pritom mäkké znenie pleclrov. T ot o v~e tk o je dopl rtené elánom , mladíckym nad sením, skut oč ný m zá palom, preja vujrícim ,,a rJ Interpr e t ácii ka i dej skladby.
Na začia t l.·u prvé/Jo k oncertu odznela 102. symf ónia
'J. Hayd na. Jed en z po., lednýcll op u.~ov ma j stra obsah uj e nemálo int erpretačných fa i k ostí. Diri gen t B. Rei uc/ra predviedol s or chest r om ttí t o Slfmfónitt s j emným zmyslom pre štýl a s ľahko s ťo u . V eselý, opt im is t ický tón prvej čas t l, premyslen6 jednod ucltosf druhej
čas ti (o r chester t u doslova spiel'al) , doverči vosf vid iec ki/ neot esaného menuetu, gracióznos ť f inále, t o v.~e t ko
zaznelo s ozaj stným mo j.~ t rovs t vom a temperamentom.
Umelecká zrel osť, im provizačn6 vo rnosf, pr í.m a k oor dinácia myšlienok k lasickej f or my, to všetko bol o zviíraznené v 20. M ozar t ovom k oncerte sólist om -k laviris tom Petrom To p e r cz e r om. Na výške sa ukázal i
jeho dirigent. K omomý spr ievod a at mosf ér a nentit enéh o m uzicír ovania vo vel k ej m iere pr is peli k ríspechu
k oncert u.
V y vr cholením pr vé ho k oncert u bola bezospor u sym~onická suita M ETAMORFóZY od Eugen(!
Suchotía.
V So vietskom zväze je metlo t ohto popr ed11ého pr-ed stavitela s ríčasnej slovenskej hudby veľm i clobre známe
zásluhou jeho opier K ní t1ía va, Svät opluk i äammi
.~kladbami, ktor é sa s tí.~ pechom hrajú na našich operných a k ottcertný ch scenach. Symj on1cká suita bola"pr e
jaroslavsk ýc h m ilovllíko v hudby rro uml.:ou a pot vr dila
nám naše predsta vy o E. Suchorio vl ako o veľk o m umelcovi - my s liteľo v i, čo mu vô bec neprek6 ža byl hlbok o
národn ým a demokr atickým. Met amorfózy zazneli v po d ani Bystríka Reiuchtt 1 orches t r a od uševnene, s ex presiou a majstro vsky. Teleso s cit om vyzclt•illlo prvkl/ slovenskej l udovej piestí ovosti a or ganicky ich zlrí č il o s kla sick ou jasnosťou kom pozície a so svo j skoc1 ·
h udobnou rečou autora.
Ospech sprevádzal aj d ruhý koncert. ktorý dirigo val
Mário K lemens a na ktor om odznel a pr edohra k oper e
Ober on C. M. W eber a a D voŕák ova 7. symfó nia. Romantický vzruch pred ohry , spá j ajtícej v sebe poe tično s(
i slávnos tný výr az dir igent i or chester predviedli v plIIOm lesk u. Z vlá šť sa nám vryli do pamäti výr az11é .~ó 
Zové part ie f laut y a kla r i netu, ako aj produkcia slá č i
k ov v oslepujúco ja.snom finále. V Dvorákovej symfónii
sa i nter pr etom vydar ili d ramaticA·é epizódy prvej č as t i
i vr úcnosť lyr ickej témy. Prídavok - Slo vart.~ké t ance
A . D vo ŕáka - bol odpoveďott k ošických f ilharmoniko r>
na btl r livé ovácie, vďač nos t J aros la včano v za k r ásne
dojmy z oboch večero v.
ALFRE D ICKOV, J a r oslavi

Predstavuie sa
violončelista LffiOR POKOJN?
(nar. 1937 v Bra tisla ve ) . Bol
žiakom F. Kovái'a (č l e n orchestra SND) , od r. 1957 G.
V eče r ného
na bratislavskom
Konze rva tóriu, v š túdiác h pokracoval popr i zamestna ni ( je
členom s OCR - u ) na VSMU
(1964-69) u prof. Vášu Cerné ho. V r. 1971- 73 bol n a d vojroč nej suíli u popred ného sovie tskeho viol onče listu Michalla Chomlccra na Konze r vat óriu P. I. Cajkovského v Moskve. Popri sólistic kých výkonoc h sa u p l a t ňov a l predovšetkým v r ámci kom or nýc h po d uja ti a ko č l en s úbor u Ca mer ata sl ovaca a le bo bratisla vských komor nýc h sólisto v.
Stá! e na mosk ovskom
Kom:er vatór iu boli pr e môj
r ast neobyčajne prítlo.mé. Ak
sa mi pr edt ým darilo presa diť sa ponajviac ako 1..-omornilmu hr6covi , zásluhou podnet tlilho pr os tredia .~mero vali moj e ambície aj k u plat ne ni u só •
lis tick č mu. Za štrídií v ZSS R
som mal zapoz1cat1é vel mi
k valitné v iolončelo z k olekcie
tamoj šieho kort: er vatór ia.
V
os tatnom čase sa mi plddarilo
získať aj
doma majstrovs l.·é

violon čelo, i
ktorým budem
rnôct vystupovať i sólist icky.
• Poklad ám si za osobné štastie, že som sa dost al do t r ie dy prof. Chomicera . sólilit tt
M oskovskej f ilhar mónie a ex temého peda góga konzer vat ór ia. Odovzdá val mi svoje bohaté k oncertné .~ktísenos ti pl ným priehrští m. Zamer ia vali
sme sa najmä tW t vor bu so viet sku a r uskú: pod j eho vedením som napr. naštudoval
Prok ofievovo Concer tino, čaj 
kovs-k ého Rokokové var iácie, l .
koncert od Ar ama Cha čat uria 
1
na. Mal som t iež možnost hos pitovaf v t r iedach ostat ných
ped agó gov violončela (napr. M.
R o.q tr o pov iča), ale aj itlých ná st r ojov. Veľa som zí skal aj na
cent r álnej
det skej hudobnej
škole, k tor ú zriad ili pr i k on zer vató r iu pre m i mor i adne na Na f or movanie
dané det i. •
mojich umeleckých schopností
pod st at nou m ierou prispel aj
bohato r o::vinut ý koncertný ti vot Moskvy. Ner az aa stávalo.
že som stál pred votbou, na
k torý z Z- 3 koncertov. kde
vystupovali vlade čelis ti, mám
i st. Napr. len m6j profe11or
mal v jednej sezóne Iba v Mos kve at 7 koncer tov. • Zál.lfÚ·
nú ú lohu splt'iaj ú na k onzer.
vat ór iu aj ko repetl torky, ktor é, samozr ej me, mu1ia pracocraf v int enciách Jednotlivých
pedagógov a okrem nor mdl·
nych lekcii spolu pracujú s jednotlivým i ! lakmi ako akáai pedagógova predlfend ruka. Ich
poznámky ku l t udent ovej hr e
bývajtí aj plne r eJpektované a
to aj v t om pr1pade. ak by bol
po.~ t u cl!áč prípad ne už aj lau r eát om nejakej med ztndrodtte}
stí f aže. Tak t o m6 t u okr em pe d agóga l'eľ kíí pod iel na kotzeč •
nej výs tavbe p rí.~lu šnej sklad·
by aj k orepetít or . V t ejto stí ·
vislos ti si veľmi r ád spomínam
na Ninu Lominadze, j ed1lu z
najlepiiích k orepetitor iek k ottzer l'at ór ia. • Zfskané pozrtat ·
k y z moskovsk ého Jtúdia odov:dávam
pr ost r edníc i vom
svojho ext erného pedagogického pôsobenia na Konzervat óriu v Bratislave. K začiatku
budrícej sezóny sa pripravu j em
rra ot vo r enie sólist icke j čin
no.~li.
VLAD IMIR CT:Z tK

• Na posled nom zasad nutr id eo log ic kej komis ie ZsKV KSS,
ktoré sa u sku t oč nilo v Kra jskom mú:leu v Trna ve a pred&edal
mu tatoinnlk KV KSS Emil Latta. sa okr em Iného hovorilo l o
koneč nom zriad e ni múzea Miku lúša Schneidra-Trnavského a o
pers pe ktlvno m zria de ni mt\zea Franza Sc hube rta v telle:lovciac h.
Trn a v č a nom sa p r ipomenul a i mo ž nosť vhodne vyu :l i ť kaiitle r
Brunsw ickov cov v Dolne j Krupe j. kt orý má slúi it Zvlisu slovenských skla da t efov. K te jto problemati ke s a rozvinula diskusia.
~mpati cké bo lo konlít a tovanie rladite ra Krajské ho mtsea v Tr·
nave, že sa u va žuje otvoriť múzeum Sc hneidra-Trnankého u:l
v budúcom roku. Pri te j prlle:lltosti sa znova podč iarkol zakla·
datelský význam toht o s k lad a tera v oblas ti umelej koncertnej
pies ne. Zasadnutia sa zúčas tnil i ná mestnfk ministra kultúry
SSR dr. ). Mravlk.
• Stá tna knižni ca CSR v sp olupráci s nakladatefltYom Supra·
phon vyda la kata lóg hudobnln p r a žsk e j Lorety. So ltraktOrou
archlvu zoz na muje v publikác ii dr. ). Kr ivka a o vtyoll archlvu
Lore ty n a plsal i t úd iu dr. Tomisla v Vole k. Predlol eD6 publlk6cia
je výsledkom práce na súbornom hudobnom katal6au. ktorý bn ·
duje Sttit na k n iž nica CSR.

Smetanovské
oslavy
v Litomyšli
v Prahe a v m uo h ~c h ďolll fch mos·
téch naiiej r e publiky boli v predve t cr
150. vý ročia narod e nia Bcd (·icha Sme·
tanu spomienkové akcie. V s kladatero:
vom rodnom Litomyš li bo li to ht oroč ne
oslavy s lá vnostne otvore né kon ce rtom
Smetanovho kva r te ta, ktoré okr e m skla·
d ieh Bedi'icha Sme tanu uvied lo k o mor ·
né die la Antonloa Ovor áka. Diia 2. mo rca t. r. bo la (za úč asti mi n istra k ultúr y
CSlt dr. Mila na Klu stikn, CSc. l po r e·
ioitalácil znovu s prístupne n á vere jnosti
sklada te r ova rodná iz ba v zá mocko m pi·
vovar e.
V priebehu marca a apríla bude fi
L itom yšli festival amatér skych .~pevóe 
kych zbor ov a or ches trál nych združení.
Dňa 10. mája zavíta do t ejto st ar obylej
východočeskej ku ltúrnej metropoly Ces ká filharmónia so svojím Séf om, za.~lú ·
zilým umelcom Václa vom Newna rtnom,
aby t u predniesl a cykl rts S!lntfonick~r·ft
básni Moja vlasť. V pol ovici jtina sa zrde
do L itomyšl u vy§e ti sícpliľs to spevako v
z cel ých východ ných Ciech. Za spol tt·
účinkovania
br niallskelro
speváckeho
zdr u: enia M ora van uvedú v§eth·y Smetatlove ::bor o l'é .~kladby. Stičastou oslá rJ
bude aj .~/á VtiOst trý sprievod mes t~111. V
j úni bctde v Litomyiili Vl ..~ tre trrut1e zá ...
stupcov Kru hov prrat el ov hud by
Osla vy vyvr cholia v dtioch 29. a 30.
jtína, k edy sa usk u t ocní 20. roč n í ~ o pe~ ...
ne/10 f estivalu Smetat!Ov LIIOIIlflsl.
Tradtcia opemclto fes t w altt zo S111e ta ...
nov/l o odka: rt , 11et ktvr om v m ilfltlých
ročníkoc h vyst rí pílo pražské Národ n(: d l-<
vadlo, Janáč l.:o va opera z Brna i Slo ..
ven ské när od né dwadto z Brat i sla vy.
bude t ohto r oku pokra čov ať lnscet!ácia ..
ml opier Dve vdovy - v rrovouprafiO·
110111
prírod rrom amfi teátri, Predanej
nevest y - v zámockej zahr ade a Dali bor a na ll. nádvorl zámku. Na fe:; ti vcrle
vyst úpia sól i sti a súbor opery Národ ného d i vad la v Pra/te.
V septembr i t oht o roku uved rí v Lito ...
my~li (poslucháči pražského Stätnello
konzer vatória) p6vodntí a dnes už .~ k o ·
ro ne::námu verziu opery Predaná ne -a
vest a. Záver osláv bt1de pa t r i ť Pražske mu mttis k ému zbor u.
V r ámc1 t ohto ročnýc h smelanovských
osl6v v L itomy§ll bude aj ra d preclrt ášok o Smetanovi, o j eho diele, fes t ival
starsíc/1 i rrovších filmov o tomt o vý zllamnom skladateľovi a jednou z akcii
osláv bctde ve{'ká výst ava pražsk ej
á·
r oclrrej galéri~ ,.B. Smetatla a výt varné
umenie" . Osob no.~ r B. Smetanu i o/tla slf
je/to t vo r by sei v mimor icrdtwrn raz .~ a ..
hu zachytené vo výtvar11om umení 19. a
20. s t oročia . Na výst at'e budú do b oľ é
por t r ét11 rod111y i okr uhu prratetov
B. Smetanu, obrazy popr edtlých česA·ýc ll
maliaro v, zobrcrZIIjticicll m iesta, v k to ...
rých Smetarw pôsobil a t vo nl, diela
v::•liklé ako ohl a.~ tla majst ro v umelec ký odkaz, okrem kresby a mat by t ie:
plastiky a grafil.·a - spolu so scérwg r a ..
fickou t vor bou na.~ ich poprednýcll d iva delných vý t vamíkov, vzfahu jrícou sa k
Smetanovým oper ám.· Ocl Františka E< u selu a nár. umelca K arla Svoli nskéllo
tu uv1díme pôvodrltí výpravtt k Pred a·
nej nevest e.
TOMAS HEJZLAR

SKOLA A HUDBA
Jed ným z nových pohľad ov na hu dobnovýchovrtií prácu s deťmi predškolského a mladšieho školsk ého veku j e i
otázka t zv. m úzickej výchovy.
Ako v šet ko nové i t át o fo r ma pr6ce
s novým nadpi som vz btl dzuje u neinf orm ovaných nedôveru, 110 zabtí.d ajcí, že
rozmanitos t v podávaní uče b nej lá tky j e
z najosvedčett ejiiích pr ostried kov, ako
vzbud il u žiakov záujem o učebmí látku. Ak sa bliž§ie pozr ieme na problém ,
zístíme, že m úzická výchova nie j e v
podstate nič nové, sk ôr odráža v ttovej
fo r me t o, čo je najpr irod zenejšim pr ejavom d et skej psyc1aky; poh yb a hra,
pri k t orej sa upla tňuje est e nedifer encovaný det ský prejav. Ted a mel ód ia, slovo a pohyb sú pr e diefa celost n ým a
spon tá11n ym prejavom i zážit kom. ( Od r az t al.:éhoto komplexného prej avu m ú zick ý ch éinltOStí nachádzame v ľ udo 
v ých út varoch, ako napr . detsk á poh ybová hra spojená s pies ňou čas t o i
d rama tizáciou.)
Rozmanitými čir mos ťami a ich vzáj omnou kombinác iou pod por uje sa predov§et kým ner vovo-svalová k oord inácia,
k·t orá je predpokladom pr e r ozvoj vo k álnomotor ických schopnost í a pr e nást rojovú 1tru. Múzíckou výc1wvou sa t iež
vytvára ply1t ulý prechod z obdobia pred školského do školopovinného, pr etože v
základe sa vychádza z detskej hry, pri
ktorej sa dlef a uplatňttje podla svojich
schopností a záujmov. l no vé ttčebné
osnovy (1. -3. post. roč . ZDS) z hudob nej výchovy (sú predbe ~ne v p o l~usnom
l t ádiu pod vedením Vv skumného ústavu

pedagogického ) sleduj ú v zóklade komplexnú nuízick tí výchovu.

** *
Ak o za stíčas nej neuspokojivej tírovni hudobnej výchovy na našich šk olách
vy t vo r it' najzák ladnejšie pr edpoklady pre
ich r eali záciu ? l tliciatíva v pr vom r ade
musí vychád zar od samot ných pedagógov- ctčiteľov hudobnej vých ovy , no rovnako j e pot r ebná a j od bornó literatrí .r a. S tíčasný stav dost u pnej litera t úr y

u čebn é

osnovy ( námet podár:a E:lev zbor níku príspevk ov
,.1/udobno- pedagogické
va r iácie"
čísl o
2/1971, Edícia SSHV, Br at isla va) . Od • .
196 1, kedy vyšl 1 .,Sp1evank y" Sza bad lová - Francisci - Al vi n ( SPN ) a
.,Hr y so spevom pre mater sk é školy " Ondrejka - B iľová ( 1965 - SPN Bratislava ) , nič podobné na Slovensku ne vyšl o.
,
Vítané stí v§etky práce, kto; é sú zamerané na praktickú str6nktt vyučo r:a nové

,ra Jur asová

..,

Múzická výchova na ZDS
j e neuspok oj ivý. Odborná l iter atcíra
keď sa objaví, v k r átkom čase zm izne
z obchod ov, pr et ože sa vydáva v pomerne malom n6klade. Potrebná j e predovset kým t eór ia vyu čovania hudobnej
výchovy s pokrokovou orrentáciott tlO·
výclt smer ov v hu dobnej pedagogike.
K olek t í v autor ov K atedry hudobnej výchovy PF UK v Trnave pripr avuje ctčeb
né text y z pr í sl ušného odboru Didakt iku hudobnej výchovy pr e l. st upet1 ZDS. Ale t r eba pamäta ť aj na uči
t eľo v z praxe. Naj väčš í predpoklad pre
reali záciu čias tkových úloh má azda
ry t micko- poltybov6 výcho va. Pozttáme
už prácu B. V iskupovej "Hud ba a po/ryb" ( 1972. Praha, Supraphon ). Pre podobnú prácu je u nás tiež dostat!>k
mater iálu. Základ pr e rytmicko-pohybovú výchovu by mal i tvoriť ludové det.~ké piesne, t anček11 a hry, no ~ praco
vatté na t ej úrovni, k torú predpokl acicrJÚ

nia ( napr. ,.Met odické r ady pr e n6cvik
hry" Pavlovsk á Dibák , 1972 SS/lV, .,Hráme v škole i doma", alebo
Fr ancisciho j ed noduchá d voj -trojhlasné
ú pravy det sk ých piesní). Pozor u hod né
sk úsenost i z obl asti med zl pred metových
vzťahov výtvamej a hu dobnej výchovy
získali A nna Podhorná a M6r ia K limattová. Možno i ba l'ut ovaf , i e sa doposia( nenašli pros t r iedklf, aby sa s ic /i
práco u oboznámili aj ši r šie pedagogické k r uhy.
Podmienky pr e moderni záciu vyučo v a 
tt /a hudobnej výchovy získ avame aj prost redni ct vom modemýcll uče bnýcl' pomôcok , ktoré stí príst uprtejšie než po t rebn6 odbor ná lit er atcíra .

***
Záverom nebude tla šk odu, zm ierl it sa
1 o /lf ekt orý c:/1 pos t ojoch, ktoré vypl ýva j ú z nespr ávnej orientác1e na minu-

los ť. Nie· je spr6vne oddôc•odrto vat p? ·
k les speVttostl tta ll' oum nu es te t ým, =e
su v r ()d lnách r11er1ef spteua r mat ky ne ·
nwj rí čas , k ed prídu z práce clomov,
caká ich dru/tá .~metta atď.) . Spev v
tl!llllliOStl Sa ~ pá ja S akOUSI idylOU dO ·
ma i v príroda ( sp1evajcíca mat ka pri
k olíske a pod.). Pravdou v~ak je. te
naše mamy a st aré mamy mal r vysú ~·u ·
né ru'k6vy od svitu do mrku, ale spre vaf vedeli - a stačili ! l problemalika
jed noltod i noviek H v nie je azda t o najhoršie. No ch y ba je, i e spev sa spáj a
vo väč š ine prípadov len s Hv. Hodina
hudobnej výchovy má urče ný výchov no- vyučovací ciel, v r 6mi ktoré/io j e
hl avnou zložk ou i nócvik piesne. Ate
výc hovný cie( presahu je r ámec hodmy.
Aby st žiaci nacvičenú piese ň dobr e
osvoj ili , musia ju precít iť, zaiit. Preto
je potrebné, aby sa spev spáj al aj s
i ným i čimlosťami, napr. h r a, vychád::ka,
ručné pr áce a pod. Najmä na elemen•
tám om stupni j e spievané slovo t ý m
najvhod nejším pros triedkom pr e nad via ~
zanie cit ové/ro kontaktu s deťm i astmetovanie det sk ého k olektívu. Spev md
prelí na( celý vyučo vací pr oces, má byt
cieľa ve dome
využívaným
m o ti vačným
prost rie dkom, pre toi e len t ak sa st áva
životnou potrebou, asociuje sa s či n ·
nosťo u .

l keď s ríčasný stav v hudobnej výcho ve je hod noten1í ako neuspokoj i vý, spo ločen.~ký vývoj ide vpred. Celkom záko ·
ttite sa vyt vára prot/kladný jav - no vé ponímanie lw dobnej výc hovy a j eho r ealizácia v moderných učebnýc h
o.~n ot'6 ch , kt oré .\tí v srílacle s celost·e tovým napredouarzim.
L. SlABADlOVA

JIUIAN JURI~

. česká moderná opera
na slovenských javiskách
po roku 1945
Hovori(

o

českeJ

modernej

epere oa slovanských javiskách
110 roku 1945 znamená, vilim·
aif sl opern11 dramaturgiu na·
llcb hudobných divadiel v pod·
mienkach tohto t ridsaťro čn é ho
.Wobia. Je to obdobie, kedy
11 nale s6bory plne profesiu·
aallluj6, národne vyhraliujú a
ll..y ' slobodnom C:eskosloven·
lb unlkajti. podmienky pre
rennJ l!eskej a s lovenskej n á·
IIĎIJ kultti.ry. Divadlo a hud·
.. liali ddy tým najkrajllm a
lljpnnedl!lvejl fm
prejavom
llltollovenskej
vzájomnosti.
Nllll by sme vera prfklodo11,

na ktortch b y sme mohli de·
monlltrovo ť vzájomné ovplyvňo·
vanie, Dnes, pri prlležitosti Roku českej hudby, máme mož·
nosť aspoň letmo sa zamyslieť
nad tým, a ko sa od r oku 1945
na na!lich h u dobno-dramatlc·
kých javiskách, dramaturgicky
a i nsc e načne p rejavila i uplat·
ni la če ská moderná opera. Pod
pojmom moder ná opera vlak
nemyslfme na modernistické čl
auntgardné výboje v oblasti
hudobnej reči, ale na s6čas·
ooaf a progresivoost opery ako
hudobno·dramatlckel javiskovej
formy, absorbuj6cef do seba

fia smmkacll Jozefa Vavra predstavujeme tri
predstaviteľky Leonory (zlava): .Margitu Cesánviovti, AIIIIU Kajabovú-Pctíáškovú a Elemt Kitt·
11arovú. Obnovemí premiéru opery Giuseppe Verdiho TRUBADOR pripravil stílJor opery SND dtía
23. marca t. r. 1t1scet1dciu, iJctorá pred jedenásti· .
mi r okmi v réžii J. Gyermeka a v hudobnom
nllitudovaní V. Málka predstavovala veľmi pozil lrme víta11ý kvalitatívny krok vo verdiovskej interpretácii, uvádzajtí v tejto sezóne v nasledujúen obsadení: gróf Luna - Juraj Oniščenko,
R6/lert Szucs, 'Juraj Wiedermann; Leonora Anna Kaja!Jová-Petiá~ková, Elena Kittn árová;

l LADISLAVOM HOLOUBKOltf

Adresované
širokému
publiku

Zasi!Ížilý umelec
kou Pokomou.
(Pokračovanie

str.)
Vllmnite sl, kolko básnikov sa
objavuje v mojej tvorbe: No·
tomesk9, Lukáč, Plávka, Hvtez.
dostav, Mihálik, Sládek, Podjatorlnská a dalšf. Priznám sa,
le 1 sám p!šem básne. Vo Vla·
nočnfch piesňach a
Vyznaniach som zhudobnil 1 vlastné
texty. Nazdávam sa, že spoje·
nie hudby a slova je velmi dOlellté v obdob! demokratlzOcle
hudobného umenia. Pomáha
vozumlteYnostl hudby a utah·
fuJe komunlkatlvnost k širšie·
mu okruhu poslucháčov. Sna·
bou každého tvorcu (e, aby sa
tebo dielo dostalo k rudom,
aby bolo Interpretované. Moje
opery sa hrali a hrajú, piesňo
Yá cykly sa spievajú a budú
spievaf - l komorné diela naIli svojich Interpretov. NaJťaž
!le je uplatnenie symfonickej
tvorby. Mota Symfónia bola hra-

TVORBA
V tvorbe n árod ného
umelca prof. Jáoa Cikke·
ra bolo tematike Sloven·
ského ná rodného povstania venované u! niekof·
ko skladieb. Pri tak vý·
znamnom jubileu, akým
je 30. v fročle SNP, k
nfm míl:Zeme pripočilaf
ďalilu symfonick6 sklad·
bu s označentm " Nad
starým zákopom". O die·
le, ktorého premiéra je
v plá ne SF pre budúcu
sezónu (partitúra je momentá lne bežnému záu·
jemcovl nedostupná
z

člste
do v)

dôvo·
ntechnickfch
ám povedal zopár
s lov autor:

ná na koncertnom pódiu Iba
raz: Košickým rozhlasovým orchestrom. Desať varidclf na
vlastnú tému sl vybral národ·
ný umelec Václav Talich p•·e
svo( koncert so SF 27. X. 1950
- na to som hrdý! Symfonlot·
tu dirigova l Ľ. Rajter 2. ll.
1951. Ani jedno z týchto diel
viackrát nezaznelo. Zala kantáta Mesačná noc bola len v
SF uvedená trikrát a cyklus

plesnf Dcérenka moja v SF - tri razyl

tlo:l

V poslednom čase do!llo u
nlís k prOIInej dUerenciácU di·
rigentov operných a symfonic·
kých. Nazdävam sa, 2e je to
Iba na!lou ipeclalitou. No vy,
majstre, ste dirigovali popri
opere l symfonické koncerty.
- I ja som ,.zaškatulkovaoý" ako operný dirigent. V !lty·
rldslatych a počiatkom päfdA
siatych rokov som často stál
za dirigentským pultom SOCR
Umožnil ml to vteda jšl šéf Fr. Babušek. Pri všetkej skromnosti sl myslfm, že som tu urobil kus dobrej roboty. Prvý raz
zazneli pod mo jou taktovkou
Kodályove Tance z Marosszéku
a Letný večer. Dirigoval som
na verejnom koncerte Smetanovu predohru k opere Libuša

a symfonickú báseň Z českých
tuhú a háJu, čo bol za fašistického štátu čln. Tesne po oslo·
baden! som uviedol so spota·
nýml orchestrami rozhlasu a
opery celý cyklus sym[onlc·
kých Msnf Má vlast. V za1:1at·
koch t.lnnostl Slovenskej [llharmónie som v jednej sezóne
dirigoval štyrikrát (žiar, odvtedy už nie). V Košiciach som
zo svojho prvého 1 druhého pO· •
sobenla robll s operným orchestrom 1 kon~.:erty. Ako symľoJliCký dirigent som hosťoval
1 v zahranič! v Bukurešti,
v Sóf11, vo Varne, v Bruseli ...
A napokon - prvé kroky štát·
nej filharmónie v Košiciach
som - spolu s Bystrfkom Režuchom pomáhal statočne
viest Som rád, že v jej dneš·
ných dobrých umeleckých výkonoch 1e 1 kus mojej práce.
Nazdávam sa, že nie je správ·
ne, kecr operného dirigenta nepúšťame
za dirigentský pult
symfonických telies a symfo·
nickému dirigentovi neumožntme občas naštudovať operu. Bolo by to obojstranne užito<!né.
Ale tu - vo väčšine pripadov
- nejde len o dobrO vôtu. Zložltá denná prováclzka našich
hudobných lnštilllcU, ktoré vo
v1ičšlnou
pracujú
v
málo
priaznivých podmienkach, je
hlavnou brzdou zbl!ženla.

MIROSLAV KOti.INEK:

Koncert pre flautu a orchester

Verte, majstre, !e kolická SF
nezabúda na valu obetavi prá·
eu p ri tel ned ávnych začiat
koch a je vám za iiu vcfai!nlí.
No záver: aké sú vale plány
a ielania do budúcnosti?
- Velmi rád by som pred·
viedol operu Rudolfa Macudzlnského Gróf Monte Christa,
ktorá zapadla neprávom do zabudnutia. Chcem tiež naštudovať
Wagnerovho Lohengrlna
Tfižlm napfsaf komlckO operu.
Hladám sl vhodný námet. Vá·
bi ma l môj oblúbený básnik
Hviezdoslav. Chcel by som vytvorit cykllcké oratórium na
jeho poéziu. A moje želania?
Ist do dôchodku, čo, pravda,
neznamená
nepracovafl
Ideálne by b olo dirigovať dva tri koncerty v SF a v SF, l
opernll premiéru v sezOne e
komponovať, komponovať . ..
Zhovárala sa:
ANNA KOVAROVA

K paml·atke SNP

- ,.Pamiatke SNP" - t akúto dedikáciu som vp!sal do pa~
tltúry v presvedčeni, že tento výraz zodpovedá tomu, čo hy
som chcP.l dielom povedaf, že te adekvátnejšt mOjmu osobné·
mu vztahu k Povstaniu. Skladba samotná te spomienkou na
moje rodisko - Banskú Bystricu - v l!ase Povstania, na
ludf, ktor! tam žlll a s ktorými som sa denne stretával, na
moju matku, n a prlatelov - pracovnfkov banskobystrického
Rozhlasu, na vyhlásenie o obnovenej Ceskoslovenskel republl·
ko a vôbec na atmosféru, ktorá v tejto sptltej dDbe panovala
v kol!ske Povstania. Sú to spomienky velmi živó a nemôžem
tch nevyjadrlt. A k nim sa priraďujú ďalšie, naliehavejšie spomien ky na t ých, ktor! tam v lesoch bojovali, t•lskovall a
obetovau svoje životy ...
Názov skladby "Nad startm zákopom" je p re hudobné die·
Jo dosť oetyplckf a pélsobf skôr vizuálne, 1!1 literárne. Má
snácf dielo nejakf p rogram, a lebo Impulzy takéhoto charak·
t eru ?
- Máte pravdu - pôsobt vizuálne! Veď je to vlastne ob·
raz, sled obrazov. ktoré sa človeku vynárajú v mysli pri
spomienkach na dávne udalosti ... Súčasne sO spil té s pr!·
rodou, ktorá hrá u mňa vefkú úlohu. V posledných rokoch
často chodievam do kúpelov Slla1: l do Banskej Bystrice. Ked
si človek výJde na prechádzku, na okrajoch lesa dodnes vid!
zákopy, čl stopy po nich . Ak sa nad nimi zastavfle. vy~ orl a
sa spomienky: kedysi tu ležali predsa fudla , nádejali sa l tr·
null hrozným očakávanfm, tu bolo Povstanie! Nuž toto všet·
ko by som chcel skladbou vyjadriť: spomienky uprostred Jet·
neJ prlrody.
Ako je množstvo spomienok stvárnené vo valom diele bu•
dob ne?
- Skladba je jednočasfová, rozvrhnutá do troch dielov pomal ý, rýchly, pomalý. Niečo ako francúzska ouvertllra. Po·
mo19 diel jo obrazom prfrody, kludu, šumu vetra , vOne kvetov ... a uprostred toho človek nad trá.vou a kvetmi zaraste·
ným zAkopem, sl zrazu uvedomuje minulost Spomienky stl
vlastne náplňou stredného rýchl eho dielu: bojová vrava Povstania, uprostred ktorej sa vynáralO epizodické detailnejšia
spomienky. Vzrušlvá kantiléna - to je pohlad do vnútra jed·
ného z bojujúcich vojakov, na jeho túžby, nádeje .. . Motfv
českej a slovenskej hymny v kulminácii skladby predstavuje
spomienku na obnovenie bratskej CSR. Je to l osobná spo·
mienka na prof. Séru, ktor9 čflal v povstaleckom rozhlase
vyhlásenie o obnoveni CSR . .. Bojová vrava zanikne - č lo·
vek si uvedomuje pr!tomnosf to, že bolo za čo bojovať, že
snaženie nebolo márne. A tu te záverečná časf pomalá, v kto·
roj sa ešte na okamih mihne spomienka: motfv znelky pov·
staleckého rozhlasu - spomienka oa mOj skromný vklad tej·
to velkej veci. A hudobne? Všetko le skomponované z mott·
vov Povstaleckého pochodu. Sú tu transformácie jeho motlvov
v najrozllčnejš!ch hudobných l výrazových polohách: od kan·
tllény po päťnásobný kontrapunkt. Nič tu nie je cudzie veď 1 melos obidvoch našich hymien sa ml zdá obslahnutt
vo fragmentoch Pochodu. Celé dielo je prenlknuté jeho hud·
bou, aby tým viac vynikla skutočnost, že nielen v boj\ bola
úloha Povstania. SNP je organickou sťíčasfou naše! súčasnosti,
niekedy takmer nespozorovatelnou, Inokedy vystupujúcou na
povrch v našom dennom živote ...
Pripravil: MILAN ADAMC!IAK

Azucena - Ľuba Baricová, Nina Hazuchová, Ja·
roslava Sedláŕová: Manrico - František Livora,
Milan Kopačka; Ferrando - Juraj Hrubant, Otl·
drej Malachovský, Jozef Spaček; lnez Atma
Martvoňová, Marta Meierová; Ruiz Peter Dvorský, Juraj Hurný, Pavol Gábor. Na scéne Pavla
M. Gábora, v kostýmoch M. Pokorného vystúpil
ďalej zbor opery SND (zbormajster L. Holásek) .
Prvé predstaver1ia stali sa príležitostou privítať
na scéne SND znovu t1árodnú umelkyrlu Margitu
Ccsányiovtí, ktorá iilohou Leonory pripomenula
jedntt z domén svojej umeleckej činnosti - ili·
terpretácitt verdiovského repertoáru.

Ladislau Holoubek s českou klaviristkou Mir~

z 1.

p rvky moderného, súčasného
d ivadlo .
Preto v tomto zmysle, na za·
člatku tejto ín•ahy, celkom pO·
chopttelne mus• stál dielo Leosa Janáčka. ktor() je bezpoclly·
by prickopntckou kapitolou vo
vývoji
svetového moderného
hudobno-dramatického divadla
vdbec. j a naček s vo jou hudbou
vdýchol iivot do zda nlivo m ŕt ·
vej a nd i ivota odtrhnute j h istorickej rormy opery, jeho bud·
ba práve v opere nalla svo je
uajadekvátnejlíle uplatn enie a to najmä v tematike blfzke j
prirodzenému ľudskému cltenlu. Vieme, že Janáček k svo·
jej osobitosti a individu!ilnostl
dospel v podstate nezávisle od
hlavných európskych p rúdov.
Objavenfm tzv. " duševných záhad", ako skladater sám oz'na·
čll
svoju teóriu " nápevkov
mluvy", priniesol Janáček do
tradičnej a v principe skonvencionallzovanej iltruktúry vo( Pokračovanie oa 4. str. l

•

Na decembrovom festivale českej a slovenske! hudby "
ZSSR odznel v Interpretácii A. Kornejeva at Koncert pre flautu a orchester Miloslava Koi'1nka. I ked toto dielo bolo na·
hrané naš!m flautistom Vladislavom Brunnerom ml. a
SOCR-om v Bratislave pod taktovkou B. Režuchu, te. žlal,
u nás zattar neprávom málo známe. Literatúra koncertov pre
dychové nástroje vObec, je v slovenskej hudbe ešte stále po·
čelne nedostačujúca. Z tohto dOvodu je :lladúce. aby sa jef
venovala väčšia pozornosť natmä v prlpade Koi'fnkovet
skladby, ktorá sl to ur čite zaslúži.
Koncert má 4 časti: I. Prelúdium, ll. Kadencia, III. Romanca,
IV. Finále. Na rozdiel od bežného spôsobu formy koncertu, kde
kadencia te súč asťou niektorej z časU, tu tvor! samostatný
die l, využlvajúcl všetky finesy flautovef virtuózne! techniky.
Už pri prvom náhlade do partitllry možno zisti( neobvyklé dá sa povedať "martinuovské" komorné obsadenie orchestra.
Zvláštnosťou je velmi časté použtvanle velkých lntervalových
skokov - najmä vefkej septimy, ktorO skladatel využfva v
. rýchlych pasážach koncertantnet flauty - nástroJa, oa ktorom je možné zvládnu ť ešte komplikovanejšie technické pa·
sáže ako na husliach. Orchester je obsadený sláčikovým kvln·
telom, z dreven9ch dychových nástro jov sú zastúpené dva
hobofe a dva fagoty, z plechových - dve trObky a tri pozau·
ny, dalef te tu harfa a exponovaná skupina blc!ch nástrojov
(trl timpany, malý bubienok, činely a vefk ý bubon 1. Vo fin á·
love! časti je skupina blcfch nástrojov vyu!ltá koncertantne.
Tu sa v plnom lesku preukážu l všetky nástrojové skupiny,
ktoré sťí .-v koncerte velmi komorne ladenó.
l . čast - Prelúdium (Mod erato serloso l je monotematická,
vybudovaná na ostlnáte tremolu jOclch vlol, do ktorého zaped4
motfv sólovej flauty. Toto ostlnéto nájdeme celkove trlkrét na konci v pOvodne! aj v Inverznej podobe v spojonf s vlo·
lonl!elaml . Ryhnus (e vzrušený, čomu napomáh11 zvláš tne strie·
danie taktov. III. časf - Romanca (Larghetto) le vybudova·
ná n a trojdielne! p l esňovej forme A· B-A. Je lyricky spevná,
harmonicky neobyčajne pestré a zaujfmavá. Motivicky vyras·
té na proti sebe postavenom durovom a molovom kvlnlakorde
a na terciovej pr!buznostl C dur o E dur. Autor tu svojsky
spája dlatonlku s chromatikou. Posledná IV. čast - Finále
(Moderato bea rytmlco ) je apnrtnll najmll po rytml r kej stránke a tvorf v9borný kontrnst k spevnej Romanci. Tu sa po·
darilo skladatefovl vytvorit virtu óznu finálnu časf, ktorá vy.
nlka]Oclm spôsobom d ielo uzatvá1·a. Poslucháča uchváti na
Koi'fnkovom koncerte nápadito sť a zrľió lnštrum entač né ume·
nJe.
MilOSLAV. PEJHOVSKt

..·~SLOVENSKA
~

Zaslúžilý umelec

FILHARMONTA

28, II. a l . 111.
tejšle. Niektoré dychové nástroje s11 vel·
mi k valitné a ich h armóni a m iestami veHos tu j úc1 Symfoolckt orche1ter bin·
ru pred"!! lia 1 SF.
o6bo me1te Prahy FOK zaradil na svo je
7. a 8. 111.
bratislavské vystúpenie 2.
sym fóniu
C dur Inna Rez6ča. Trojčastová skl ad·
Zaradenie Symroolckébo orchestra Cs.
ba je vybudovaná z pomerne v tipného
r o•hl"o 'l' Bratislave do abonentného
motivického materi ál u, ktor9 na jm!! v
cyklu SF symbolizovalo skutočnost, že
prvej ča sti spôsobom rozvlj anl a l lnštrutoto teleso vydobylo si popri SF temer
mentač n ým r úchom prlpomfna l ntem:fv·
rovn ocenné postavenie. Toto tvrdenie
ne Pr okofieva. S l o vansk~ charakter ly·
môzeme dolož!t aj poukazom na zna·
rickejšej Il. č a sti prezrádza zas 1nšp1·
men!lú technickú vyspel ost a zrelosť nar áclu ja náč ko vskú. Symfóni u uzatvé1ra
študovania celého programu. Séfdlrigent
te lesa - dr. Ľudovlt Rajter prispôsobil
o ptimistické f i n ále h~rlace zvukovosťou; p r egnantn~ml rytmam i a pohodou.
at dr amaturgiu poduja tia svojmu natu~ezáč je skiadatelom s výraznou .zál u·
relu H zaradil rom antické ho klasiclstu
bou v· proti postaven! kontrastov a h uF. Mendeluohna
(Predohra C dur
dotiný prúd rad rozvfja prostrednfctvom ·,.Tr úbková" opus 101). n eoklaslka Pro·
n ajm!! stupi'lovan)a dynamickéh o p ara·
kofieva (2. klavfrny k on cert g mol, op.
mctl'a. Svojou priro dze n"'ds ťou, radostou · 16) a klasika Beethonna (IV. symfó·
zo života, spev n~m l yr izmom dáva sk venl a B dur, op. 60).
l ú prfležitost dirigentom r oman tic kého
V svojom pravide l n om abonnement
naturrlu, akým " tomto prfpade. Jiodrtcb 'SOCR vystu puje v akustick y pre symRohHR .aj· v sJ<utočnostl bot
, •
t
rontc ké podujatia nie práve najvhodnej·
. Znamenitý husljsta ]ir i Tomáiek pred·
še~ KOIJCertnej sieni Cs. rozhlasu a tak
n iesol sólový pn r t. labodného, p osl uc háč.
zvuk4Jvjl kvality tohto te lesa v SF vyniks~ v l sólisticky vďa~aléha, oqsahovo v~k
li tým. lepšie. Počuli sme rad krásnvch
ll\8nei náročuého, v prvej 1 v druhl\j 1 sOl (pajmä drevených, al e af plechových
č"stl na lyrickej spevnosti sól ovéhol!lá•
dyclto,vých ná>trojovl. m iesta m! priam
stJ'OJa s!avajúceho Koncer.tu. pr e .!1u!lle
vzorn(l vypracované h armónie, spevnú
a .orchester, op. 14 od amer ického skla·
plastiku motivických nástupov. znamen!
datera Samuela Barbera. Svojfm rom an[(l súhru ...
tickým vzletom, výberom harmónif i ur·
Beet hoven ( dlrlgovan9 spa mäti l nieč l tou filozofickou meditáciou pripomfsol čr t y prf k ladnel klasickej vyváženosna nám Barber hudobný svet J. Suka.
ti jednotlivých Interpret a čnýc h para me tAutor tu vyžaduje od sólistu schopnosť
r ov ušfach tilej citovosti, nadšenia prosČO IHijbOhatšiOhO Odtleiíovania zác hveVOV
tého však akéh okoTvek neprlmer aného
lvrického výrazu n arastajúceho až do
pátosu na jedne! a suc héh o akad em izmu
sýtvch dramatických vrcholov. Finá le je
na dr uhej strane.
zas budov;mé na perpetu mobile tech·
Zasluže né ovácie vyvolal výkon mlana cky značne exponovaného sólového
dého španielskeho klaviristu Rafael a
partu. jlr! Tomásek je huslista výraznej
Orozcu, vrtaza nlekoYkfch in edzmárodprirodzenej hudobnosti, šťavnatého tónfch súťaž!. Disponuje svietivfm k l av!r
nu. bohatHf tvorivej fantázie l znamenym tónom ( tedlnečná fixácia pr stov za
nite( techniky, za čo zfskal u obecenstva
súčasnóho Ideálneho uvoTnGnla hracieho
zt~služen9 úspech.
aparátu). ni k dv nezlyháva 1úcou, fenoRoha nov
Beethoven
(V. sym fónia
menálnou technikou. S naprostou Isto·
c mol. op. 67 ,.Osudová" l bol poznatou a hravo zdol ával Orozco všetky
čený pt·edovšetkým neskúsenos Cou hrá·
(Jskalia technicky m!mor aadne náročné·
i' ov pre a kusllcké danosti Koncertnej
ho Prokoflevovho koncer tu. Priam Ideál
siene SF. Zvuk bol v dynamických vrne podarilo sa mu podč la rknut mladlstcholoch prlhutn9. frázy prlkro plast!c·
vf ohnlv~ hudobn ý prlval nápodov, kr·
ky modelované, takže celkový výraz zákolomnef techni k y. šoku fúclcll dlsonansluhou dir igentovef plnokrvnosll neraz
clf. Ke<f:Ze dielo vyžadu je fasclr\l.lf úcu
prekt•ačovol hranice klasického štýlu a
dravos ť až démonlčnos t výrazu, splnil
1ntenzfvne koketoval s romanticky pre·
tieto požiadavky k l aviri sta do posledkypujúcou expresivitou. Ináč práve táto
nej liter y. Hodnollt však jeho výkon
symfónia dala nám najviac možnost! poako púhu equ!llbrlst!ku by bolo hrubfm
rovnávať zvuk hosťujúceho telesa so SF:
ncpochopenfm a podcenen!m jeho mi·
sláčiky znejú akosi tlmenejšie, zama torn oriadnych tvorivých a koncepčných
sch opnost!.
v. CIZIK
vej!\le - SF Ich má lesklejšie a šťavnH·

Ladislav SlováR
A nketa

k roku
českej

hudby

Snímka: K.
• Prodzvestou jubilejnej 15. nitrianske! hudobnej jari boli februárové koncerty, ktoró usporiadal KPO pri PKO a
ZSS pod názvom Nitrianske predjarle.
V troch koncertoch sa predstavili nlt·
t'lanskemu publiku mlad! Interpreti: husUsla Ji ndr ich Pazdera, spevák Peter Dvorský a klavirista Marián Lapšanský. Prf·
lomné publlkum sl odnášalo z každého
koncertu silné umelecké zážitky. )e však
zarmucujúce konštatovať, že napriek
dobrej propagácii, nevyužili početnt mllovnfcl hudobného umenia príležitosť -

MARIAN JURIK

česká

moderná

opäľä .,,

na slovenských javiskách
po roku 1945
(Dokončenie

z 3. str.)

k alnej reči , celkom nové, ha
novátorské momenty. A toto
vlletko spolu s jeho národ ný m
a slovauskfm za ložením, ne·
mohlo neln ll ptrov ať aj lnsceuá·
torov jeho opier na sloven·
ských opernýc h javisk ác h.
janáček bol a dodnes te ne·
sporno jedným z najťaZšfch a
na tnáročnejšf c h autorov pro
nase opea·né divadlá. Okrem
Opl:lry S D, kde sa počnúc r o·
kom 1946 ]a•1á!.'ek šesťkrát ob·
javil na repertoári, v Koliciach
zctznela Jej pastorkyňa a Káťa
Kabanovov6, v Banskej Bystrlt:í j ej pa s torky ňa (1967). V Bratislave bola z toho )ej pastorkyiaa na repertoári trik r át, raz
Lillka Bystrouška, r az Káťa Ka·
banovová (1949; B. Vilim - M.
Zun a ] a rélz Vec Makropulos.
napriek tomuto pomeme
l
ska omnómu " výpočtu z Jan á č·
kovho rozsiahleho dramatické·
ho diela možno povedat. že je
to zastnpenle reprezentačné čo
do kvality a že janáčkovská
tt·ad!cla, zača tá kedysi samotným skladaterom, tu je, že má
at svojich protagonistov. ktor!
r ástli na bohatom dedičstve
česke! nlit•odnej hudby. Pochopite!ne, v neposlednom rade to
boli česk! režiséri a dirigenti
pôsobiaci na slovenských oper·
ných scénach, ale aj sl ovensk!
umelci odrhovan! českou hudobnou alebo opernou skolou.
ktorým janáčkovský hudobný a
dramat!Cl<ý slýl bol ll je vel·
ml bl!zky. A tak z týchto pra·
meiiov sa postupne rodila a
l<rl~talizovala at slovenská tr a·
dfCIH fanáčkovsk)• ch dramatiC·
kých kreácii. ktorá podla môf·
h o názoru má štvrt vrcholov(\
medr.niky na sr· ŕnt> S\JD : Líška
Bystroullka z a· 1958 l M. Was·
serbauer - L. Holou be k). Jel
pastorkyňa z r. 1955 (Wasserbauer - T. Fre o) a z r. 1966
(B. Krilka - L .Uoloubek) a

Vec Makroputo11 z r. 1973 (B.
KriAka - Z. Koller) . V každej •
z týchto inscenácii sme zazna ·
menalJ aj mimoriadne, nadprlemern6 herecko-spevácke k r eli·
cle o aké býva núdza aj n a
najvyspelcji'.lch
l:lllt'ópskych
operných scénach. V
tomto
smere tt•oba spomenút na tmtl
L!sku Bystrou!.ku Anny Martvoňovet (ktorá sl ju vzáptitf zopakovala af v brnenskej Inscenácii], Kostoln!čku nezubudnu·
tefnej Heleny Bartol ovej l Ofgy Han6kovej a Em!l!u Marty
Eleny Klttn6rovej. A to je nemalá devfza, ktoru našl operni
Inscenátori a interpreti doslah·
li na janáčkovskom repertoári.

V máji l947 sa na prvú slovenskú opernú scénu zásluhou
vteda]sieho dramaturga Jána
Cikkera a v jeho preklade clo·
stáva opera La mpáii od Vítezslava Nováka. Bola to šťastná
volba, 1 kecr zatla! z Nováka·
vet ot>emef tvorby aj posledná.
V tomto diele so Novák po do·
tykoch so svetovými prúdmi
op!! l vracia a ·zbližuje s českou
národnou kultúrou a českým
ludovým
svetom.
Hudobne
umocňuje )lráskov rozprávkový svet, vyzdvihuje v 11om lyriku a hlbokú ! udskú vieru
prostého l udu v slobodu. Týmto dielom sa súčasne opera SND
prihlásila j e dnoznačne k rea
listlckef a národnej tradfcll,
ktorú u nás potom rozvffal! sa·
motnt Nová kov! žiaci. Nová ko·
va oper a Lampáš v réžii B. Vi·
IIma a v hudobnom nastudo
vani M. Zunu bola prija tá s
ve l kým fiOrozumontm a ocene
nim najm!! z hfadlska hudobne(
in terpretáclo.
V novembri 1959, desat me~tacov po prem iér e v pražs kom
'IJD zaznela na javisku SND
opea·a Jil'fho Pauera Zuzana Vo·
jlrové. T9n11o dWiom sa dostala na naso javiská čoská vlas
tenecká opora, ktora vedome

'-'ychádzala z tradfcle čes ko!
ľudovej opery a eplckct hry.
Skladatel ov! za predlohu slú·
žila hra dramatika J. Bora, ktorá už v časoc h nacistickej oku·
· pácie Ciech, na scéne pražské·
ho ND zohrávalu
pozilfvnú
vlasteneckú a národno-uvedo·
movac iu úlohu. Uvedenie Pauerovef opery v Brallslave sa
stretlo s úspechom a porozumenfm. ,.Predvedenie opery n a
scéne S o", písal v Slovenskej
hudbe dr. Jozef Tvrdoal, .,je
správ nym uskutoi!ňovanhn Idey
česk o - slovenskej
vzájo mnosti.
Správne vykonávaná prax, konkrétne kultú rne styky sú dôle·
žitejiiie než teoretizovanie o
pomere Cechov a Slovákov".
Kritika tiež vysoko hodnotila
hudobné naštudovanie T. Freiiu
a na svoju dobu novátoa·ský ..
n_
e zvykl9 a objavný prfstup rc- ,
žtséra M. Wasserbauet·a a vý
tvarrrfka L. Vychodila.
1
V o februári 1963 upútali Ko
šice na. seba pozoJ'uost $1overaskou
premiérou opery
Illu
Kr e jči ho Zm älok v Efeze. Bola
to neobyČajne s(astná w·ama •
turg!cká volba. Sktísený operný dramaturg, znalec klusickef
formy sa nám v tomto diele
predstavil vo svojej' . najčlstef ·
šej podobe. Libreto - z pera
Josefa Bachl!ka je považo·
vané za najlepši l!eskf operný'
tex t. Konečne, Krejčfho opera
je jednou z najhranejšfch čes
k ých opier . Koslckt Inscenátori
( B. Kri!lka - B. Vel at) s veJ·
kým porozumenfm vystlhll a
zdôraznili skl adate l ovu iskrivú
a vtipnú hudbu, deju dall patt'lčný švih, h er eck ým
a kclám
duchaplnosť a celému predsta·
ventu lahkost a prfs l ovečnú
neoklasl clstnú
graclózn ost.
Uvedenie tejto K r ejčfho opery
považovala kritika za pozllfv·
ny dramaturgický prtnos a i nscenačný úspech.

vota.
Zifltkom
bollt
stretnutie 1 poésiou )i·
r lho Wolkra, ktort o4i•
sngestfvnym
pr ednesom
Sečka.
približll učitel
Bal adu o očfch topiilových som vpíjal takmer
jedným dtíikom, analll
sa ju pred n61ať a podn"
vo mne znie ako hudob·
ná myllienka. Vyvolala
vo mne prvé hudobn6 ci·
tenie. ZUllkom bolo poi!dvanle miestneho spe·
vokolu, ktorý po1tuil,
dirigoval a na YYIIOkfl
úroveä priviedol i!eskt
ui!ltel Strupka. Moob6 z
i!eakých zborov, ktor61u
odzneli, som neskôr sám
naltndoval ako zbormal·
ster. Stretnutia s č eskou
kuiUírou sa začali doma
cez mojich učltelov , po·
kračovall
pro1tred olc·
t Yom i!eských pedag6goY
na konzervatóriu a Ich
dovflenie vidlm zatiaf Y
1polupráct s Ceskou (il.
har móniou, s ktorou som
mal n ajväčiií fispech 'l'
newyorskej
Carnegie
Hall. Spoznával som a
prljfmal
českú
hudbu,
aby 10m v prehodnotenl
mohol čo najlepiiie ro·
bit" hudbu sloven1kú . l
oad'alej čerpám z tejto
1tudnice naiej lnApirt·
cle.

Prvé dotyky 1 l!nkou
kultúrou 1om zalil YO
svojom
rodisko.
Ako
itudent
melitianky vo
Velkých Levároch spo·
znal som celý rad vynl·
k aj6cich českfch· ui!ile·
Iov, ktorých pí'11obenie
sa nijako n eko n č ilo v
llkole ale pr6ve on i
boli nosltelmi cel ého tamoj!iieho kultdrneho tli·

V yskoč il

zoznámlt sa s nádejami slovenské ho in·
terpretačného umenia a nezaplnili halu
PKO - 1 ked nie te práve nafvhodnei·
sfm prostredfm pre poriadanie komor·
ných a sóllstlckých koncertov. Nitrldn·
ske hudobné predjarle bolo vynlka jucou
predoh rou k 15. nitrianske! jari, na ktorej vystúpi Sl ovenská filharmónia, Sl o··
venský komorný orchester, pražský ko·
morný súbor Flauta dolce, sovietsky
huslista Pavol Kogan a ďalš! umele!.
E. Ku č erovi

Jedn9m z najvýznamnejš!ch
predstav!terov moderného hu·
dobného divadl a je nesporne
Bohuslav Martinú. Z jeho rozsiahlej javiskovej tvorby na
slovenských scénach odzneli
štyr! diela: Veselohru oa mos·
te, Zenbu a Grécke palle
uviedla opera SND a na ban·
skobystrlckej scéne sa v roku
1969 podujali divadlu prinavrátiť jeho jednoaktovku Alexan·
dre bis. Treba poveda t, že pri
uveden! Veselohry na moste a
Zenby v marci 1963 nešli jej
Inscenátor i (). Gyermek - V.
Málek) tou lahšou cestou, na
ktorú bufózne opery našich In·
scenátorov z v ä čša
zvádza jú.
Najmä v Zen be sa podarilo re·
žisérovl a di r igentovi dosiahnut per fe k tnú súhru vo vytvá·
ran! situa čnej k omiky a v do·
sahovaní skve lého charakterizačného
umenia u
v !l čs!ny
účinkuJúCic h . Bol to ďalši dO·
kaz toho, že pre korn !cku oper u máme u nás vel m i dobré
Inscenačné zázem ae. Ako naJ·
crJn nejšf prlnos z tvorby Bo·
huslava Martinu pre naše hu·
dcbné dlvadelnlctv o sa vsak ja·
vla jeh o Gr écke pasie, k tor é
M. Fischer a V. Málek nastudo·
vali v ča se r ekonstr ukcl e opery pa·c scénu Hviezdoslavovho
di vadla a n eskôr s určitfm l
úpravami dielo pren i esli na te
rafšiu opernú scénu. Túto Inscenáciu, ktorá bol a prijatá at
v tlači velmi priaznivo, pokl!t·
dám vedľa Janáčkovej Veci
~lakropulos za jedno z najlepších a najsi1n ej~ich predstavenf. Je to totiž predstavenie verml vyrovnané vo všetkých zlož·
kách - hudobnej, scénograľlc ·
kef - , sugest!vne a hlboko pôsobiace svojim etickým záberohl.
Posledn9m sCačasn9m česk~m
operným diel om na našich javiskách
bol a československá
pr emiéra Karla Hábu Kalibov
z ločin na záver sezóny v
r . 1967-68 v Košiciach. Uvede·
nie toh to diela sa stretlo s vla
cerýmt výhradami. Silná a dt·amatlcky nosná téma o manžel·
stve uzavretom bez lásky, z vypcčltavos t i, má mn ohé parale·
lv s operou Alolsa Hábu M at·
ka. al e najm!!. s Janáč kovou
Pastorkyňou
l
S u cho ňovou
K r útňavou. Na rozdiel od spo·
mfnaných diel, Kalibovmu zlo
činu chýba lndlvldu álnost hu·

dobnej reči a dramatické spra·
covan!e sujetu. Autor udalosti
a dramatické konfli k ty skôr
oznamoval ako veci, ktor6
sa stali, bez hlbšieho vnútorné·
ho vlastného zaangažovani a.
Poztttvne sa však hodnotil o
Holoubkovo hudobné naštudo·
vanie, vďaka ktorému dielo za·
znelo v adekvátnej podobe. Ns
dokreslenie českého operného
repertoáru na slovenských javiskách treba spomenúť, a i ked '
sa to vymyká zo zameraní !!
môjho prlspcvku, niektoré star.
š.le diela. ktorých uvedenie malo svoj 1~ esporný význam. Mys·
lfm tým hlavno na diela Zdén·
ka Fibicha u to opery Sárka
( 1955; K. Hájek - ). BártiJ a
Búrka (1DfH; B. Kri!ika f.
Vincourek ). Pova žu jem to za
pot rebné uviest 1 preto, že v
tomto obdobi košické divadlo
viackrát upozornilo na seba
pa·emyslenou, odvážnou a hod·
notnou
dramaturgiou (napr.
košický bal et uviedol aj No·
vákove ba l ety Níkotina a S!g·
nor !na Gaovontu l. Oatej sa z
čes ke j tvorby
ht•ali PaueroY
Sl imák lá radlo ( v r . 1961 na
javisku štúd ia VSMU a r. 1962
v Bun sk ef Bys trici l. Kovar ovi·
covi P1ohl avci f 1953 v B rat~
slave, 1957 v Košici ach). Ostrč iloYo Pou pe (196 1 ta ktiež mt
scéne št úd ia VSM U) a koneč118
Foerstrovou Evou otvára l a svoJU č i nnosť di1a 23. I. 1960 opera DJGT v Banskej Bystri ci.
Uvedený výpočet a prehfad
si nenárokuje na vyi!erphaji·
eu sondu do i!eskébo repertoá·
ru na sl ovenských javillkácb.
Bolo by možné hovorit o tom,
i!o n ezaznelo, alebo i!o by moh·
lo zaznie(. Nudávam sa vlak,
že väi!ilna diel i!eskéh o reper·
toáru llaznela na naiicb jni ll·
kácb silou svojej umeleckej
výpovede, hodnotou svojho n6·
roi!nébo umel eckého predvedenia. Ved' niektoré zo sporní·
naných diel predstavuji ., dejinách nállho operného di.,..
delnfctva najvyiiiie umeleck6
vfťazltvtí . A to je, mysUm, •
tejto chvfll konlltatovanie oaf·
r.ennejllie, na najvý!i pozitlvn e ale aj zaväzufúce pre bud6c·
nosť.

( Prednesené na konferen·
eli na tému Vplyv česke j
hudby na rozvoj slovenského
hudobno-dramattc·
kého umenia. )

Hudba

pre
obrazovky
Koncom januára a začiatkom
f ebruára t. r. bol v pražskom kl·
ne Lucerna TtZdeň televfznych fil mov k Roku českej hudby. Uvied li na 11om štrnásť televlznych hudobných filmov, ktoré - spo lu s
ďHi slmi budú vysielať v rámci
Roku českeJ hudby. Tento reprezentatlvny výber zo skoro stovky
pr ipravených hudobných filmov,
ktoré tohto roku uvtdime na ob·
razovkách, svedčil o tom, že Ces·
koslovenská televizla st uvedomu
te, že v minulost! túto oblasť ne·
doce1iovala, takže vo vysielani sme
sa stt·etávall af s ntckolkýml priemernými programami.
Hoci a 1 na samo tnej prehliadke.
ktorá mala byť výbet•om toho najlepšieho, čo lolevízla v rámci hu·
d<lbného vyslelania na tento rok
chystá, sme sa stretli s rôznou
ťírovnou poradov, v porovnani s
kvalitou programov v minulých
rokoch je zrejmé, že televtzia sl
predsavzala vytvorlf v tejto . oblasU dobré diela.

Zll zmienku stoj! velm i vydarený fllm Lbk a, vzdor a smrť , ktorý n a hudbu rovnomenného diela
národného umelca E. F. Buriana
vytvorila režisérka E. M. Bergerod : tel poňatie je nekonvenčné.
neuspokoJuje sa Iba s televfznyru
.,preplsom" hudobne( reči, ale do
káže adekvátne s hudbou vytvo·
rlt ojedinelý filmový obraz, ktorý te sch opný vyvljaf sa harmo
nicky s hudobnou predlohou. Bergerove( sa podarilo nájsť typickv
burlanovský výraz, skratkou do·
slalmuf účinný obraz, ktorý - l
pri svojom symbolizme - je realistický. Dobrú prácu odviedol BJ
režisér Jaromil Jlrel v dvojd iel·
nom ~lvotoplsnom filme Leoli Janäl!ek. Nové poi\atle životopisné
ho filmu, ktorým )lreš výrazne
posunul hranicu doterajšej tvorby, sa neuspokoju je tba s tradič 
ným výkladom známych faktov a
s dokumentárnym obrazom, ale
vsetko to dokáže vykresliť na tednotlJvých úsekoch z janáčkovho
života, nezabúda porovnávať a hodnotlt, práve tak nec háva hovori!
sam otnú hudbu a jej výraz -spo
lu so sugestlvnym obrazom (ka
meraman Jarom Ir So tr ). A do tre
tlce sl pripomeňme - z tých najzaufhnavetšlch prlspevkov, ktorý
mt sa Ceskoslovenská televlzla
c hystá obohatiť Rok českeJ hu dby
- televlznu Inscenáciu posledne(
Smetanovej dokončenej opery Cer·
lova stena v réžii .Zdeňka Ku beC·
ka. Hoci inscenácia mOže prinies!

vera protlchodnf ch

ii'iasov, 1ed-

no je !sté: te.nto pok us bude zr ejme pJ•edoht·ou k dalštm p odobn~m
člnom, pretože dnešná doba sa už
nemože uspokoji( s tradlc!ou vžitého javiskov6ho stvárnenia, ktoré
sfce má svojich prfvrzencov. ale 1
svojich odporcov.
Televízia pripravila t'dd oper·
nych Inscená cii. medzi ktorými
nebudú chýbal diela Smelanove
[Libuša, Certova stena, Pt·edaná
nevesta,
ll u bič ka].
Dvoí ákove
( Dimltrlj, Rusnlka, Cert a Káča),
Janál!kove (Jej pastorl<yi1a ). 1\tartimiove (jultctta] a pod. V te jto
oblasti hudobnej tvot•bv ~a nezabudlo ani na autorov dobv pred·
~metanovskef (Skroup, Brlxi ), ani
na autorov nafmladi;lch !napr.
Pauer, !ša, Krejčf, Hlobil, fll'lisek,
VIt Nejedlý atd.). Pl'lpravené sú
aj životopisné filmy ( Smetana,
Dvoi'ák, Janáček, Krystof llat•ant
z Polžfc ), mm v vytvorené na známe l menej známe orchestrálne
sk ladby (napr. Smetanova Šárka a
Valdštýnov tábor. Dvorakove syrnľón!e, )anáčlwv Taras Bu!ba a
Symľonietta ,
Marlinúove Lldlce
atď.). skladby v oká lne a komorné. Vo výpo čt e hudobných vysieIon! Ceskoslovensket televlzie ne·
chýba ani fllm Slávne pochody
Frantiika Kmocha, dokument o
Ceskej fllha rm6nii, mno:Zstvo baletov, Nedbalova opereta Vin obranie a vysielania ťolklo t• istlc ké.
TOMAS HE)ZLAR

Mal'ované - zo kia· zotreté
Er nest BryJJ - Katarzyna Glirtner ová: Mafovanl! na
skle. Preklad _: Emilia Stercová. Nailtudovalo: Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Premiéra 8. III. 1974. Re ~isé r - Já n Silan, dirigent - Vladimír
Danek , choreografia - Peter Boria a. h ., scéna Stefan Bunta, kostt my - )án Závarský a. h.
Vý~ledkom vlai'laj~et sezóny spevohry divadla Jonáša
Záborského v Presove bola vydarená produkcia pôvodnet slovenske( ludovej spevohry Šimona Jurovského Vietor od Polony, ktorá - vďaka hosťujťícemu choreografovi J. Sevčfkov1, očarila sfukárskou atmosférou v prostredi dedinskej krojovanej mládele a vntesla ozivujúci
vánok do divadelnej prevádzky.

úvodným akordom tohtoročnej sezóny bol - už po
celom svete známy - americký musica! Zorba, ktorý
podla doterajšieh výsledkov broadways kej, londýns ke j,
zápaďoou tópskef 1 československej produkcie bol prttvrdým orieškom pre toho-ktorého herca nemenej, ako pre
. režiséra a choreograra. Bolo preto viac ako nepochop1·
telné. že vedenie prešovskej spevohry uvalilo na svoJ
subo1· nezvládnutefnú ťílohu: s krotiť Zorbu, nádherného
divocha, obdivuhodného, doJemne sebavedoml!ho muža.
symbol neskrotnej sily a slobody, človeka s prostou a
hlbokou pravdivou životnou filozofiou . Nepostrehli, ~e
práve tak, ako nemožno spevácky náročné klasické operety (Paganini. alebo Veselá vdova) Inscenovať bez tenorlstov, nemožno ani Zorbu, hrdinu Kazantzaklsovho
románu postaviť na javisko bez Inteligentnej a kultivovanej hereckeJ osobnosti (a týka sa to 1 pani Horten·
zle) - s presvedc!vou škálou výrazových prostriedkov
ktoré by zabránlll trápnostiam a vulgarlzmom.
Ak už teda Inscenácia Zorbu bola dôkazom. že sl ve·
denle súboru nerob! privelké starosti s tým, čl vlastné
silv vysta čia na to, aby s tým-ktorým atrakt!vnym tttu·
lom z plagátu Iných dtvadlel dosiah lo aspoň solldnv
priemer, posledná premiéra spevohry Mafované na sk le
od Brylla - Gl:lrtnerovef to len s väčšim dôrazom potvrdila.
Polský básnik Ernest Bryll ndplsal dramatickú báseň
o Jánošlkovl a o zbojnlckom živote, verše, znejúce (l v
tvorivom preklade Emilie Stercovej) vrúcnou ludovou
ilprlmnostou, prosto u melodfčnostou (akoby vyznievali
z hlbok tatranských lesov a skalnatých prlepastt). zne·
filce zbojníckou zurva losťou 1 prasllou nezlomnot vôle
po slobode a liiske. Bryllove verše stí plné básnických
obrazov, 'jemne( lyriky, kovovej odvahy t neodolater
néhu humoru je v net nostalgický hlas pfšťalky 1
ozvena ďalekých zvonov. čo sa nesie nad horami a do
1tnam1 ako hlas slobodnej pt•frody a jej deti - zboJ·
nlkov l ľudu. Tento vnútorný núbof dramatickeJ pred lohy - v !Hiekvátne) miere - ozvučfla 1 sk ladatelka
Katarzyna Gä1•tnerová . ktorá očarujťícu ľudovos ť melód lf
neobycajne posobtvo vyjadrila modernými beatovýml rytOJBJnl.
Prešovs ký rezl!>ér Já n Silan vychádzal možno zo skúsenostf so spomínanou Inscenáciou slovenskej spevohry
Victor od Poranr.. a nazdával sa navidomoči f v
trnysle "návodov' Ernesta Brylla - že ťa~fsko tohto
diela (ako spevOhi'Y) je v tanci a speve. ĽahostaJne
od~unul nabok skutočnost, že Bryll Je básnik a nena ·
plsal pasivne libreto, ktoré sa len odspieva a odtancuJe, lež ve r§ova né d ramatické dielo, poelickll štylizáciu
janosfkovsket ll!gendv, plnú básnických metaľór a paritf'l'áz ktoré boli zdrojom Inšpirácie l pre hudobnú
skl,ttlutelku GUrtnerovú. No nie tak pre re~J sl!ra pre~ovske( spevohry, ktorý hlboko podcenil tmaglnatfvnu
s1lu dramallrket predlohy (charakteristické sú režiséra·
ve skrty). nerP.spektoval chara kte rove odlišné osoby medzi žandármi a zbojnlkml (Zandár - vážny, rozvážny
házllvý, horlivý Zbojn!k pt·emýšfavý, domyšlavý.
Bunkoš, Dudroš at p.). nedôveroval spofahllvosll he·
rcckého prednesu a s pohotovosťou divadelného pntktf
ka vehementne zhmotlioval .,konkrétne obrazy" versov
transrormujtíc Ich do hmatatelného javiskového výrazu
pomocou kaširovaných rekvizlt, poJazdných dekorác:11
pyrotechn ických efektov a pantomfmy, kto1·ou sprevtl
dzal vyrozprávané výjavy. Len jeden priklad za všetkv,
klOI'ýmt je básnik javiskovo ,. dotvorený"· z pasáže o
- . ako JAno§lk prinútil skalu, aby "cvrkla", zostalo

Ib a ~tvorversut, ~ vyšok, vyjadril herec tak, že zdvihol
kus kas irovanej ,.skaly', stlačll ju v rukách , a zo skalv,
hla, vytr yskol tenký prud vody - ako clownov! v c1r·
kuse. Potom u l nl~> te nepochoplteľnl!, ze režisér dal
na favts ko na monto vať šest (ll) mikrofónov, do ktorých
sa zborove h laholia l najlyrickejšie pasáže. Cez túto
zvukovú bariéru neprenikol zmysel takmer ani Jedl·
ného slova, s tra tila sa myslienka diela, o jeho umeleckej 11 ideove ( hodnote uz ani nehovoriac.
~eby t toho, že toto po ka ždeJ stránke hodnotué d1elo
realizovali Nttrančania n a úr ovn i, k toré · by ctil o ume- '
leckým rangom at významneflil s úbor , nevedeli by sme,
aké Ima nentné hodnoty v sebe s kr ýva. Pretože pre!;ovsket spevohre sa poda rilo Mafované zo skla z otrieť.
GIZELA MACUGOVA

e

Tridsiate výročie
sa odzrkadlilo at v
dramaturgických
plá·
nech českýc h a sloven·
~kych symfon ických telies. Nd počest tejto vý·
zna mnej udalOl>li pr lpravuf ll
pr edvedenia diel
slovenských s klad a terov
l česk é orch es.tre. Ostravská Janáčko v a f!l·
harmónia zaradila Moynovú
skladbu
zcsovu
Vatry na horách a Kardoilovu Hrdinskú bala du,
Západočesk ý
symfonic·
~:'-JP

ký o rchester z Murlán·
skych Lázn! uvedie Su choňov Kaleidoskop, Ma ·
lnvcovu Koocerl ni hudbu a Moyzesovo StrU
domova, Státny ~:>ymfo·
nlcký orchester z Gottwaldova pri pravu 10 Symfo nická (an Uizlu BACH
od E. Suchoňa a Holoubkove Vzdory a nádeje.
Karlovarský symfonický
orchester uvedie sklddby ). Cikkera a f,, DurJasa.

Umelci
k výročiu

SNP

Jela Spitková

Snímka:

E. Remp

Zväz slovenských skladatef ov
MDKO v Bratislave a ústredný
dom pionierov a mládeže Klemen ta Gottwalda poriada od polov l
CP. rebruára t. r. cyklus koncertov
k 30. výročiu S P. V dňoch 11. liZ
18. marca odznel! v tomto cyk!P
dva l<oncerty - recitál h usllstk1
(e ly Špitkovej rklavlrnv sprievod
ľavo l Ková il l a polo1·ecitály posl.1
c l1áčky Cajkovského konzervatóriH
v Moskve - h uslistky Audrey ~es·

SLOVENSKt KVARTETO
Antonio Dvoi'ák:
S láčikové kvarteto F dur op. 98. Americké
Sláčikové kvarteto Es dur op. 51
OPUS stereo 9111 0232
Dramaturgická zostava tejto platne priradilo ku sebe dve skladby z rozličných štýlovo-skladobných obdobi
českého majstra a poskytuje tým aj príležitost pre ich
vzájomné porovnávanie. Keď je op. 51 viac oriento vaný na vzor totož11ej t vorby J ol!. Brahmsa (okrem iných
vplyvov), tak je op. 96 z radu diel tzv. amerického
obdobia, .,oslobodcrrou t vo rbou", teda z t vorivej periódy, kedy dochádza k prejavom duoŕáko vsko-slovarlským
(keď u tejto · súvislosti autorka sprievodného textu ~~a
obale platne konstatuje: .,je presiaknuté svojráznymi
amertckými rytmami a melódiou'', mala redakcia dat
priestor pre aspoň stručné vysvetlenie tohto názortt,
hlavtte vzhtadom na lepsiu informovanost konzumen ..
ta).
•
Pozícia tnterpretov nie je tahká, nakoľko obe kvar"
tetó patria do základného repertoára vynikajtic1ch ensemblov. Po interpretačnej strá nke pozoruhod11á je
úuod11á pasáž z Allegro ma tlon troppo, výrazovo pretavené Lento z op. 96 rovnako ako vnútorné dynamické
Andante. con _moto a s dobre vystihnutým dvoŕákovsk11
lwmOrtlym tOtiOm prednesené Allegro assai z op. 51.
Interpreti nachádzajú zvukovo spoločný vyrov11aný tórl
poväčšine v súhre, znedkavejšie tento .,spoločný do ..
hovor" nachádzame v úsekoch, u ktorých Dvoŕák ex•
panuje jednu tému a dáva ju preberať všetkými štyrmi nástrojmi postttpne. Tam -sa predstavy o ..vzl!l ade"
jednej a tej istej t émy zdajú byt rozdielne: čo má
získa( len inú farbu, dostáva in tí podstatu. l tttetuw.
nos( výrazu melodických tém a ~dôrazňovanie rytmu
napr. v Molto vivace a Finale. Vivace ma non troppo
v op. 96 môže byt zciležito~ťou tndlviduálneho názom
a. vysuettovar;é _ako dvo ŕáknvská spontánnosť (melodrcká a rytmrcka) , ale zvukový výsledok smeruje i:asto
mimo ,.dvoŕákovsT.:iJ tón".
V konečno'!l výsledktt nahrávka pred.~tavuje pre kon~umenta moznosr oboznámrf sa dôkladnejšie s duoma
skv?stnými die!ami svetovej t vorbtt pre sláčikol'é kvarteta - podanymi na dobrej umeleckej rírou ni.
I. SI!lKOVfl;

tákovef ( klavrrny sprievod prot.
Rud olf 1\facudzinski l a klavirlst·
ky Sylvie Cápovej. Obe huslistky
sú nádejným! virtuózkami, ktoré
v prvom prípade ovplyvnila osob·
nost D11vlda Oistracha, u Sestéko·
vej zase prof. L. Kogana. Jela
Sp!lková 1 Andrea Sestáková malú za sebou už rad ťíspešnýcb
vystúpen{, ale aJ vyznamenanl z
rôznych
tažl. Špltková te kandidátkou
~edzlnil.rodnef
súťa2e
P. r. Ca
vského pre tento rok.
Vzhladom na spomlnaný konkurz
bol dramaturgicky postavený l
tento koncert (11. marca t. r.],
kde až na Bachovu sólovú sonátu pre husle bola prevaha roman·
t!ckých kcimpozlc!l. Bacl1ovo dielo
znelo v koncertnej sieni zvukovo
vynikajúco. Skoda, že št9lová
stránka tohto barokového skvostu
nebola lntepretkou vždy dostatoč 
ne rešpektovaná. Romanticky po~tavený program ďalilef časti koncertu akoby zvádzal Interpretku
na uvoYnenejšf prejav poznačený
ruskou skolou. Brahmsova Sonáta
pra husle 8 klavlr op. 103 je ml·
morladne náročná 8 vyžaduje sl
zrelosf, ba priam rutinu profesionálneho rázu. Spitkovet Brahms
bol premyslený v detailoch
možno posledná časf by sa vyžadovala v pomalšom tempe. Treba
sa pristaviť 1 prl dvoch Cajkov·
skfibo kompozíciách (Meditácia a
Val se scherzo) ako aJ pri Paga·
ninib o Capricciách l!. 2 a l!. 20
Zatial čo Meditácia ruského au
tora vyznela priam triezvo a
nhladene, Valse scherzo bolo skOr
valčíkom, než scherzom, čfm sa z
neho vyt1·atfl parodtzu ft1 cl humor.
Andrea Sestáko'fá mala dramil
turg!cky
hodnotnejšl
program
Hrala nie prfllš často uvádzaní'>
diela Moyzesa, Burlasa a Kardo§a,
po klot·ých nasle·l JVall 4 Soslako·
vli!ove PL'e ll1dlá (v buslovej Clpra·

ve Ciganova) a 6 r umunských
tancov od B. Bartúka. Jel koncert
vyznel úspesne l zásluhou spľle
vodu zasl. umelca Rudolfa Macudzinského. Zv láš tnu pozornosť si
zaslíižl Sestákovej interprotá c:la
SonaUny pre sólo husle od Ladislava Burlasa, ktorá zaznela v
maximálnej učinnostt. Fascinujuco boli predvedené tiež Bat·tóko·
ve Rumunské tance, kde interpretka vystihla celý rad kontrastných
nálad, čim sa stali z diela prlflm
charakterlstlché kusy. Sestákovej
prednes Moyzesovho Dueltlna pre
husle a klavlr, Kardošov~ch Troch
skladieb pre husle a klavlr a vysš lfl spomínaných diel, bol pozua·
čený nielen
temperamentom a
spontánnou muzlkalltou, alo 111
vermt premyslenou logikOu l stavebnostou .
Druhú polovicu programu otvorlla klaviristka Sylvia Cá pová motorickou Toccatou od Pa ula Cons tantinesce, po ktorej nasledovall dve Cltopinove s kladby (Nocturno a Ba luda es mol ) a na zliver zazneli Cikkerove Tatranské
pot'Okyt Veľké koncertné kr!dlo
znelo pod Jel priam mužn 9m uderom trochu drsne, dynamická ka
pacHa tohto nástro-ja je určená
skôr pre väčšie miestnosti . Tým
celá škála jej prednesu bola posunutá " k silnejšej "decibeloveJ
hladine . Táto skutočnost nerušlla ani tak v Clkkerovl, ktorého
dielo bolo ozaJ predvedené n11
hranici technickej dokonalosti, no
v ~rlpade Choplnových diel práve zvuková predimenzovanosť vadila. Napriek t9mto skutočnostiam
dokázala Cápavá brllantutl techniku a Iste by st zaslúžila a f viac
1Jrlležltost1 pt·o uplatnenie sa v
oašom koncertnom dfanf

ONDREJ SVHAJDA

NAS ZAHRANICNf

HOS Ť

žiadost vynlknút alebo finančné dôvody. Roblme to
dobrovorne, z lásky k muz1clrovanlu, pt·eto~e nám to
rob! radost. Navyse sa tvaruteme et eko hudobnlcl. Vedenie orcllestra nám vo všetkom vychádza v ústrety,
svoJe hlavné úväzky sl však musíme plnit. ale to je len
otázka pracovnej kapacity a zorgant~ovanla sl potrebného varne. Vllčšlna z nás posobl et 11edagogtcky.
Kofko koncertov roč ne máva vaše združenie ?
Priemerne dvadsať až tridsať, na viac nám neostava
času. Napriklad sezónu 1973-74 sme začali na festivale
Oslah a Montreux potom nasledoval koncer t v Zllpadnom Berl!ne, vo VIedni, v 'Linzi, turné po NDR, už po
druhý raz návšteva Sovietskeho zväzu. Japonsko a Tu recko. Medzitým, samozreJme 1 menšie koncerty doma,
nahrávka platne. účinkovanie v rozhlase atcr.
Viiš repertoár obsiahne prakticky vile lky slohové obdobia. Ste proti illýlovel ilpecializácli 1
Sme pre plné muzikantstvo. Každá špecializácia zna mená Iba jednostrannú činnost. Nás repertoá1· je navyše podmienený 1 obsadenlm. Ltteratóry pre sláčikové
trlo, hobot a flautu nie je vera, opiera sa najmä o barokovú tvorbu. Preto obohatenie našich programov hladáme aj u súčasných skladaterov.
Stať se členom orchestra Berl!nskej fllharm6nie nie
je asi také jednoduché .••

Berlínski filharmonickí sólisti
Komornt a6bor, llotenf 1 i!lenoy Berlfnaket filharmónie Yysttipll " r6mct mlnnloroi!nfch BHS a n6roi!ne a
úspeine realizovaným programom z tvorby W. A. Mozarta, L. Boccheriniho, H. Roussela a A. Hartmanna.
Prečo ste vlastno ku svojej hlavnej práci Y Berllnskef lilharm6nil pridali elite pestovanie komornej hudby ?
Odp.orC1 če nám to štatút filharmónie. Vllčšlna našich
hráčov je združená do komorných súborov rôznych
obsaden!. Máme napriklad niekofko sláčikových kvartiet. mnohé hrajú len tak pre sebe, jedno dokonca naštudovalo všetky Schonbergove kvartetá, ale doteraz
Ich verejne neuviedlo. K tejto člnnostl nás nevedie cti-

Struktúra nášho telesa te d ost uniká tne. Volfme sl napriklad svojich dirigentov l koncertn9cll majstrov. Koho si vyberieme, toho máme - a nikto potom už nemOže reptať. Na konkurz nových členov mus! pt•!st celý orchester a všetci pôsoblme ako konku rzná komisla, pričom treba z d ôrazniť, že náš populá r ny šéf Karatan má tiež iba Jeden hlas. l llasuto sa tajne, na listkoch. Hráči sa priJimajú najprv na ročnú skttšobnú dobu. Pri konkurzných skúškach sa vy~ad u !e Iba umelecká kvalite a až cez tento skúšobný rok musia vybran!
uchlídzači preukázat l orchestrálne vlohy a kolektlv
spoznáva Ich charakterové vlastnosti, čl sa at po teJto
stránke medzi nami u pla t nia.
MIROSLAV SULC

PROF. GUNI!JAR

Dtla 1. marca t. r . bola v a11twerpskej Krtilovske] opere
( pod takt ovkou Jdna Valarlw) premiéra opery Jána
Cikkera V-::kr iese11ie. V ten tstý meswc od::neli ďalsie
štyri rep r í-::y diela Pri pr!lez1tosti prc1mery uverejml
časopis Gamma rozsiahly čltínok o opernej t vo rbe Járw
Cikker a.
K vart et o ltalwno pftpravrlo pre ~ramofónovrí s poloč 
llOSt Philips nahrátJku všetkýr.:/1 slái:rkových k vartet
R. Schumamra a J. Brahmsa. Knt1k11 hodnotw ryttmc kti pr ecíznost a zvukovrí vybrr'lse•tost naštudovama.
Ja/let Bakerová a D1etrwh F1sclter-Dre.\kau nahrali na
gramoplatňu s Komomým orchestrom duetá Franza
Schuberta.
Z11ámy opemý spruulc Wolfgang At1he1s~cr zomrel uo
veku 44 r okov 11a následkl/ zranenia po páde 11 kolínskej
oper e.
Amertcký klavmbta, 22-ročný Rwhard Goode získal v
Montr eux cetm Kláry Haskilovej za rok 1973.
Významný zdpadCJtlemecký klaVIriiiJ peclagoy, jede11 zo
zakladatelov Medzinárodnej asoc1ácie Tcon:ervatórrí a
vysokých skól lleinz Schroter zomrel 110 mjarkt počas
koncert ného tumé u Perzii. Z11áme sti Schroteroue zá..,
sluhy na post e riad1teľa kolínskej 1-/uhobnej akadénue.
Soviet sky dirigent Kyrrl Kondrasin ~a vo februári t. r .
dožil šesťdesiatin. Naša verejnos( Tto pozna nielen ako
výbo mého dirigent a, ale najm ako prooa gát ora sovietskej hudby.

Národné divadlo v Alatmhe1111e ohlásrlo 110 november
t. r . nemecku pre1111értr novej C1kh·erovej opery Coríolan. Hudobne nas t udovatlle pn[Jra vi dingcttt ll a11s W al-·
lat.

z USA, prednášal v minulom roku na kon[erencll

,. Franz Liszt a jeho bratislavsk{ p riatelia" na zvo lenú
lérnu " Mefistovské val čiky".
- Myslím, že podnety, aké poskytovala táto konferencia, sti záležllosfou veľmi cetlttou práve preto, že
]Jresahujti geografické hranice. O čo väčšmi sa takéto
poclttjatia budii i v budt'lcnosti rozpínat, o to realis t ickejšie sú v!imeny skuseností v tomto smere. Z konte-1
rencie st odttlišam d ojmy, ktoré mi niele/l zmenili doterajši obraz, ktorý som mal, ale ho aj v mnohom doplna,ilí. Zi.~lil som, že Bratislava a Lrs-;:t - to je hlboká
a indrvulualna kultrira, ktorá je dokázdtelným faktom,
lebo Je trvá. Môiem poveda(, ie prítomnost' 1ra konferet1CÍI pokladám priam za privilégrum.

V Lipsku uvreclli s munonadnym uspccl!om Ja11ai:kOI'U
oper u Líiika By.~ trouSka . Scc11u ku tejto IIISCcnácri navrhol prof. Ladislav Vychod1l: krrtrka vyzdvllwje jej
poetičrtosť a 1ičeCtro.~r .
V západ11om Nemecktt .\a vróttli k mólo Zllamcf Vardiho opere Attrla. Podla kntrl.:y. vysol.e hudobné kt!a•
lily drela vyL"ai.t,}li ttcdostatky libreta.

Súdiac z váš ho referátu , spá jate v sebe osobnost muzi kológa, Inte rpreta a rea lizátora s vojráznych umeleck ých my~ li e nok na pôde USA, ba v kuloároc h se hovor! aj o vynálezcovi .•.
Nre som vynálezca v oblasti mechaniky, ale dal
som podnet vzniku čohosi, čo súvisí svojorr ,.frlozofiou". Pokladám totiž filozofiu za čosi, čo móze zaistiť (rrdst vu jeho budúcnosť, ak sa, pravda, človek za pojí do velké/to kolektívu. Preto som najmä za posledných desať rokov intenzívne pracoval na svojom
pláne, ktorý sa realizoval r . 1971 v podobe illšlitticre t :v. Leonardovej akadémie. Ak sa mi Leonardo da Vmci stal príkladom, je asi jasné, čo sledtrjeme: odklon
od pritizkej !ipecializlicie, ktorá je často brnením a Sllaiime sa o čo najširší obzor mladého človeka v každej oblasti. Jedinec si má zachovať individuálne danosti , musí sa v~ak súčasne stat aktívnou :lozko1r kolektívu. Clo vek budúcnosti by mal mar itcelený ná h l ad
na život, ~iroké vedomosti a nemal by byť hatený geograficky. Moino, ie som .,rojko" , ale som o tom presvedčený: prlive preto sa mi Leonar do da Vinci stal
pnkladom. Moino, ie vás bude zau]lllla(, ie v 1ta!iom
ústave pracujeme aj na mechatrických vynálezoch,
napr. na novom type lietadla, k t ot é by umo:milo čo
najrýchlejNie spojenie do celého sveta, pracujeme nad

Slávnos tn6 otTorenle XXIX. medzinárodného hudobného festivalu
Prahk6 jar 197• bude 12. mája ;
po oficiálnych pr!hovoroch bude
hrať Slovenské kvarteto Smetanu.
Večer vystúp! Ceská filharmónia
na če le s Václavom Neumannom.
Na programe bude - už tradične
- cyklus Smetanových symfonických básnf Má vlast. Ze dirigentským pultom Cesket filharmónie
sa predstavia dirigenti Gennadij
Rof destvenskij,
Jurij
Simonov,
Jean Martlnon a Zdenek Koller.
Na festivale dalej vystúpia: Slovensk6 1ilharm6nia na če l e s Plerr•om Colombom a Ladislavom Slo·
vákom, ~tátna lllharm6nia Brno
s dtrigentom Jli.'l m Waldhansom,
dr. Otakarom Trhltkom a Miltla!lom Carldlsom, Symfonlckf orr:hester FOK bude č!rlgovat Charles Mackerras, Antoaf Wit, Gaetana Oclogu a Ladlaln Slo-.6k. Symfo nický orchester Ceakoslon nského rozhla su 'V Prahe vystťípl pod
taktovkou Charlt_M ~ Ko•·

d1'ioch 8.- 30. augusta t. r. stretne sa v Bayreuthe
opät med zinár odná hudobná mládež. Predpokladá sa
veCký záujem mladých, najmä o interpretačné kurzy,
por iadané v rámci tohto stretnut1a.

Na známej med:inároct11cj sui aži mladých dtrigetll ou
v BesatlfOne získal 2. cenu Sla11islav Maktlľa z CSSR.

)OHANSEN,

Pražská jar
1974

v

u
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Zo zah.raničia

Teresa Bergan:ot•{i naštudovala hlavttll postavu v flOvej mrlá11~kej llt-~cenácu Roswlilto opery Talwnka u
Alzin. Recen:ze11ti kladne lwdnotra navrat drcla 11a operttú scétul.
Prof. Johattsen (110 snímke v strede) IICI l.·onferencri
,.Franz Liszt a jeho bratislavskí prlalclia".
novým typom automobilu, ktorý by bol 11eľmi lisporný a pod. No a hudba, to je wtimot•atue a zaujíma vé
povolanie a prá ve pre svoju umver::altw po vahu
je rečou, ktorou sa hovorí v~ade na S[lete.

Vedeli by ste dnes urč iť, k edy sa asi z ačali f ormovať
tlelo myšlie nky ?
- Podnet mi dala druTr(i -~vetot·á t'Ojna. keď som sa
zhrozil nad biedou nevmnýcTr. V r. 1944 som skompotloval kantátu .,Ost -West": v nej som symbolicky spojil Twdbu onentálnu a našu. teda d t!a rôzne kultúrne
pnidy V r. 1945 mal som pnle::it;>sf počtrt cí11sk·u Cu~ovu melódiu, ktorá vo mne zanechala tak!i sil11ý doJem, ie som .~kom ponoval klavm1u skladbu pod názvom
,.Cl. ay". Podnes ju " Cí11e hrávaj ú ... Bud úcnost (udst
idím ako re l ké crescer1do dfi.~le d11ej spoll, práce
vsel ych národov pre zaiste11ie ich lepsej a k r ajše j budlícnosti.
I. SISKOVÁ

slanlina Tejeva , Aloisa Klfmu, dr.
Vtil:lava Sme táčka a Jaroslava
Krombholca.
Popri našich orchestrálnych telesách
vystúpia Budapeš tianski
Wharmonlci, s ktorými sa predstav! dirigent Andrés Koródi, Bernard Halting bude dirigovať vystúpenie Ca ncertgebouw Orchestra Amsterodam a do Prahy pride
ej Philharmonie Orchestra London
s dirigentom Rudolfom Kempom .
V rámci Pražskej jari vystúpi aj
Jurlovoy ruský spevácky zbor so
zbormaJstrom Jevgenijom Uchovom a drážďanský Kreuzchor pod
vedenlm Martina Flä miga.
Zo zahraničných s61istov obohatia tohtoročný hudobný festival
speváčky Sheila Armstrongová, Gisela Mayová, Helena Donathové,
SYe llana Danlljuková a Anna Reynoldsová, spolu s Herrmannom
Preyom a Jevgenijom Pdilovským.
Medzi klavlrlstamt nebude chýbať
ani Marta Argerlchová, Gar rick
Ohlsson , Zoltán Kocsis, Vlad imir
Krajnev, Paul Badura-Skoda a Rudolf Serkin. Do Prah y opäť zavite
trťíbkár
Maurice André, violončelista Gideon Kremer, Fréderic
Lodeon, Karine Georgijanová a
Pierre Fournier. Hus listov bud ú
o. l. reprezentovať Ion Volcu a

Yuriko Kurouuma,

V oblas ti p ro11ramovej drama turgie sa v poslednýc h rokor.h
Pra žská tar or len 1u te Cot·ez vä čš
ml n a s ú časnStch cl o nlllel c h s k ladateľo v . Našl l zah ran i čn! Inter
pretl prodvP.dll df ola Dvoŕáka, Zelezného, llá bu, B oľkov ca. Ma tvsa,
Luckého, i{czá ča , Sa uera. Flosmltna, Taustngra, Soldla, Jirk u a cfalšlch. Slovon s kli s kladatefs kfl obec
reprezentuJe dielo Alexandra Moyzesa a Dozidora Kardoša. V progra me sa nezabudlo ent na na lmladšiu skladetels kú generáciu,
zastúpenú Ladi s lavom Kublkom a
štyrm i ďa lšfml za č lntt IÍIC! ml autormt, k torým je v rámci fes ti valu
vyhradP.ný ce19 program. Novinkou bude matiné poli tic ké ho šansónu na slová Bertholde Brechte.
Nový, svie ~ ! prúd sa začl na oztz pražských operných divadiel, ktoré pri teJto prfležltostl
pripravuJú štýlovo znujfmavú prehliadku svoJich Inscená cii. Pral!ské Ná1·odné a Smet1:1novo divadlo
počas Pražskej jari o. 1. uvedú Jeremfášovu operu Bratia Karamazovovcl, ·skoro kompletný súbor
Smetanov9ch
opier, sucho11ovu
Kr•útiJavu, Cikkerovho Corfolana.
Hrou o láske e smrti a j lln áč :t o
vou Vecou Mal<ropnlos sa pred
stav! operný súbo1· SND.
· th
vať

Sostakovrčovu operu Lady ,\ /ackúeth inscenovali v Mni citove ako hru char-akterov a va.~11e.

Wroclawská opera uv1edla 22. fcúruära t. r. v rámci
festivalu polskej modeme} lwllúu lwdolmli drámu R!!szarda Bukowského Prsteti vel 1.-e; damy. Dráma t•yt·· ...
rená na objednávku wroclaw.~licj opery obsahuje i hovorené dialógy.
V USA založili čemošsktí operrt!i sriúor Natronal Opera
Ebom, ktorý ro::šrnl ~voju Čili/lOS( po celej kraji11e
(analoglcl.·tjm zdrute11im z JUhu ;e Opera South Itl Missisippr). Súbor začne čmno~t na jur bud1iceho roku.
V jeho repertoán budrí drela čemo.~.,kých, ale aj bclošskýclt .~klodate/ ov. Ope mé ::druzenre sa nadr za.,ach~t,
:ie ne/Jude podlrehat tttilutlam rcl,\tZmu, čo dokwne11t u re
1 f akt, :ie post admiwstratrv11ej nadltelky obsadilr beloškou.
Poznaňský chlapčenský zbor pod vedením Jerzyho Kurczewského osMvil 11eobycaj11é jlllnlewn: dria 1. mrrrca
t. r. usporiadal už lrsict koncert. Teleso zatoi1li v rob1
19!15 a za svojej existencre a/J~olllovalo vyše 33 zlija::dov
do Európy a Juz11ej Amerik·y. Okrem toho poztwt'ís~·ý
zbor nahral vyse 8000 minul hudby pre domáce 1 ~a
hralličn é rozhlasové st011ice a t elevizru. gramofónové
pla_tne .a množstvo nahrávok pre dwudlo a film. Repertoar swha oct gregorránskelw chorlilu a: po modero11í
hudbu. (Okolo 1000 diel od 195 ~klada/el ov!)

Pierre Vozlinskl francúzsky film ový rež1sér, r•elký
obd ivovat ef slávneho vlotoncelistu P. Casalsa nakrútil
nedávno dokumentámy film l'ellouarrý pamiatke tohto
umelca. Dielo obsalwje hlav11e úryvky z vystú pení Casalsa violončelis tu, dlngenta a sklada tel a.
V Censtochovej bol 15.--17. marca t. r. 11ž 7. ročttík
lwsíového festivalu Gra.:y11y Bacew~ezowcj. Na programe koncertov boli okrem diel tejto skladatetky a Hell ryka Wielllawského a; drela Becthor•e11a, Bacha, flaiJclna, Se ar lat tiho, Vivaldiho, Schuberta, Mendelssohna a
Saint -Saensa.
Zomrela Jea11ne Tourel ová, slávna americká mezzosopranistka. Narodila sa v r . !910 v kartactskom Montreale, pochád:ala z fran crizs ko -tu~kej r oduty. Bola ž iačkort
ruskej speváčky z Odesy: Anny Et - Tour. Jej umelecké
meno ie teda odvorlené od slávnej profesorky. PresláPila sn lllavne ako l.·omomá speváčka a koncertná interpretka.

ubileum JUDr. Zolt6na Hra(dňa
4. marca
aofil sa sedemdesiatich rokov l
rika prllefl tosf s vďakou sl
pnpomemlt kvality, ktor9ml
tabllant prispel k rozvoju slo·
wenskeJ hudobneJ ku!Uiry, naJ·
111 ku spestr eniu, obohateniu
1 doplnen iu obrazu o hudob·
nom živote Bratislavy v rokoch
mmulých. Bratislava a v ýznam·
né zjavy hudby klasicizmu l
osobnosti minulého storočia túto tému by sme mohli o.tna·
f1t za centrálnu v hudobno·
spllantefskel a
b4datclske1
fl. .tl jubllantoveJ.

JhiAyho

Dr. Hrabussay sa podujal na
túi dr4bu dobre prlpraven9.
111W tfkonn9 hudobnfk·klavlrls.
ta l tundovanf muzlkologlcky.
V odboro klavfrneJ hry' mu boli
Pl!llqťll(ml prof. Chládok, Ka·
teida. Roman Vesel9 a Steran
S~mlth ·Samorinsky. S rcperto4rom z
diel Beethovena
Hummela, Rublnšte)na a z ďal·
lei ~tai'Sel hudby obohacovAl
dr. Hrabussey koncertn9 život
bratls1Hv~k9
l mlmobratlslav·
sk9. aktlvno sa na koncertneJ

a najmä rozhlasovej prax! po·
dlefal do roku 1955. Popri štO·
dlu a absolvovant práva, pri·
pravoval sa prednáškami prof.
Orla v Bra tislave, v Prahe v
hudobneJ teórii u prof. Rtdké·
ho. OdbornO pt•lpravcnosf a Zll·
pálenú bádatefskll činnos t zO·
ro č ll dr. Hrabussay v rade mAn·
šfch hudobno-hlstorlck9ch maJ
terlálov l šlrokodyche jšlch š tO
dll, z ktor9ch mcnujmf! a s poň
monogra (l u Johannes Brahms
(Supraphon 1963 ). štúdio Rum mel a Bratislava. Balka-Hans·
li ek , Mozartdokumente In Ar
chlv der Stadt Bratislava. Ne·
známe rukopisy F. Liszta na
Slovensku, Anton Rublnltejn a
Bratislava a Iné. Dr. llrabussay IO členom Beethovenovej l
Choptnovej spoločnosti ( spra·
covával aJ choplnovsk9 okruh
- na Jmll kompoztcle Elsnerove ). zfil:astňova l sa vlacerfch
sympózlf, na ktorých roprezon·
!oval aJ rererentskou činnos
ťou. V pritomnom časo prlprllvujc dr. llrobussay publlko·
vanie práco z témy orgonológle, do Dcjln Bratis lavy, kto·
rých Il. vyda nie vyJde v roku
1975 vo vydavatofstvc Orbis
prispel š tudiou na t(lmu llud·
ba a divadlo do r 1910.
V jubilantovi dr. Zoltánovi
ll•·abussaym prichodl nám po·
zdravlf nielen zanletr.ného his·
torlka a publicistu, alo aj osobnost. ktorá sf za svojeJ viac
dosaťročnol č innosti prcdn6š·
kovou l orga nizačn ou prácou
vydobyl trvalé mies to v organizmo nái.ho hudobného flvota.
Z. MARCZELLOVA

A"/Bohumil
sa nam ttec7tce uerit, ::e
Tr e k a slávi
11

č

50 rokov plod11élto a umelecky
tltttoltostrallltélto !Ivota. Stre t ávame sa s ním denne na r6zttych postoch pracovnej čin -

"_ košickým festivalom
n1vštrvlte v obdobi reshvolov Pt·a·
bil; Bratislavu, Brno, Budapest, ale l
m - mestá - s tači sa porozhlladnuC.
allf ste pocltlll, žo s te v meste prežf·
talllcom sviatok hudby. No nie 1e to len
tookattlll fasáda. Podstata je vo vef·
kel nhstevnostl predovsetkým zo
stranv mladel:e, ale l muzikantov. Ako
je to v Kosiciach? VIeme. ic medzi zá·
11mom obecenstva, Očlnnou propagáciou
1 atraktivnou dramaturgiou 1e priama
úl'lslost. Nemolno s ur č ltostou tvrdiť.
!e sa v Košiciach urobilo v!>otko pre
tvlvorenle slávnostného rámca hudob.
ných jad z ktorých 19. ročnlk je predo
dvermi. Mdm konkrétne nu my!tll pomerne chudobou vfzdobu v Domo umenia a
aedostatočnú propagáciu v meste, ako
11 málo učlnnO spoluprácu so !;kolami.
tJ závodm i. O týchto otázkach treba
bo•orlf e)te pred otvorenhn festivalu.
sbv sa dalo kade čo ponaprávat 8 do·
myslieť V dramaturgii koncertov by bo
lo t leduce. aby ul nedo!llo k f lad nvm
amen4m - nalmll nie priamo pred kon
certom, alebo v priebehu festivalu. Ta·
Uto po!ttupv obecens tvo rozladia. !Tre
be v§ak roz lll>ovať pohodlnosť od naozaJ
úvat n~ch prlčln, kedy 10 molné zrne·
alf program, napr. pre ochorenie umelca l 1\o. ickll hudobná jar vstupuJe toh·
to roku Ul do 19. ročnlka. Organizátori
ted11 malú vera skúsonostf a samotný
festival Istil tradfclu, čo s(t dobré predpoklady pre úspetlný priebeh. Ko~lcká
hudobná )Hr buda podčiarknutá slávnostntml vs·ročlaml, ktorým je venovaná ll v}·roč l u SNP a Roku čes kej hudby.
To Zdlstf' ovplyvnilo al výber lnterpro·
IDY a zostavu koncertov. Už tradične od·
1111e no otváracom koncerte premiéra
sf~~Mskol skladby, tohto roku venovanli
SSP (J. Podprockf: Sl6vnostn6 predo·
.,. pre orchester ). OdznelO v!lak 1 ďal 
Ite tri skladby slovenskfch autorov
ll Suchoň: Rapsodickli suita O. Kar·
...: Partlta. A. Oče o U: Ruralla slovaca).
Prevahu má účast slovenských a čes·
kfch :nterpretov (SF Kollce s Bystrtkom
llbchom. Marlom Klemonaom a Jli'lm
ltlllllhkom, SKO s Bobdanom War·
lhlom, Vfchodočeskt atlitnt komornf or·
-.ter s dirigentom tiborom Palkom
1 1 kfav1r1stqm Pnlom Ste ptnom, Inn
N"rnec t1 K tára Havllkovli }.
K Roku čoskoj hudby - okrem spo
lllnan~t:h tcských lntorprNov !Slf'
prtSPlllf' Hl uvl!donfo JanličkoYIII Suity
pre sl4flkv, Dvorlikových Slovansk9ch
IIncov a Kludkovej Invencie č. 8. Vy·
st6flf'nfe Budapeltianskeho filharmonlc·
.._ orchestra s Andrlisom K6rodym a
lllasllstom 06nesom Kodcaom obohetr
J'OII'am o. 1. Bart6koyým Concertom.
Zlu!fmav8 bude nec;porne Snchoňou
lepsodlck4 suita v nastudovant !.vajčla r-

nosti - vtdy je usmiaty, dobrej vôle, v neustálom pracovIIOm zauJali. Bohumila Trneč·
ku po::ndme predovsetkým ako
skladatela laltkej mtízv. auto·
ra pr/blizne 100 skladieb l olit o Twdobnclto iátlru Málokto
'.lilak , 1e, ze svoje kompozičné
:atwtl.·y venoval l vá::ncj ltud·
úe, z ktorej spomeňme opusy:
úyr.lton•
kvint eto,
Noneto
Concert111o pre fagot a Mmia turu pre klavír. Odra::ovýrn
mo~t tkom k dne§nej tvor ivej
prac1 bol však jaz::. Tmeéka
- jeho obdivovate{ - lto hral
t komponoval a nacltád::al v
•iom veta tvorivých podnetov.
Sui:a.fná paleta skladateľovej
tvorby mím ponúka populárrae
p1esne, ktorl sa vymykajú z
úe;:nej produkcie a svojou hudobttOu výpoveďou sa snai1a o
vysokú umeleckú t obsahovú
~· oalilu a nové socialistické angaíovanle. Do'<umentom tejto
~ku točnos tl je úctyhodný poče t cien, ktoré Trnečka zis·
kal v r6:nych sútazlach. V
če rsttJCj pamiiti je mimoriadne u::ttatue ministra kultúry
SSR ::a skladbu Vysoko nad

mestom z nu mdoročnej Bratislavskej l~ry, rta dvoc11 predcllú..r.:n}uclcll f estivaloch ::lskal
ceny za r:reme V mene člove 
ka a T'J 11Setko bolo včera. V
televízne/ slifatt získal prvtl
ce"'u UJ preseň Choď.
Bolwmil Trn ečka patrí medzi
:aklada}cíc•clt členov orchestra
Slflvell~l.·p j filharmónie, v ktor !>m poc!nes pôsobí ako vedtí·
-:1 r>ttza•tn'Jvej skupitty . Je po-

AKO H OST

. .....; ,_

V ltt~cenáctl Verdtho opery NA·
BUCCO na scéne Stát11eho diVadla
v K o!1ctach (dmgent Bon s Velat )
pred~ ta vtla sa 12. mar ca t. r. mlada
$Opranlstka
ANNA
STAROSTOVA
Pra by va lti po predmi členku operet •
ll/jeh ~úborov v Preiioce, v Brne a
v O$tatttom éase bratisla vski.Jj \ ' o·
L'CJ selmy bolo po takmer roctwj vdmike k0$1Ckt: vystrlpenw debutom •ta
opemom
JU V i~ku .
StcJrostovd
bO
predstavila v úlohe, ktora sa rallr
med:1 vokdl11o tta}ttaročnej!le, naje.cpotwvallejMe ruelen v kontexte
vcrdtov.,kych rilolt, ale v opemej ll·
tcrature vóbec v u/oho Ab1gatl
SvOJim vy~ tupc11i111 su ~taro~tova
predstav1la
v pnaz11wom svetle:
tccllllícká VflbatJCttosr jej do vol o vala
ab$olvovar celý nciročny part s lahkostou, llecllltovula ruč i:tstej kre.~be
liehov a kolorat úr, ktorýnu úloha Al.ugwl oplý va. 1/odtiO tu jej produkcre
:llásviJujo vyrovnané a farebno p6sobwé ::vládriUtte celého partu -od
tmaryclt, zvučných lllbok at po
efektne, nefor~iro vane 11utn6 výsky
Prejavila c1t pre frázovanic, pre tódramatické a rovnako l pre jemnú l1íru. Adelwátny ku Starostovej
muukal11ym a tecltmckým schopnostwm je aj sumot11ý matenál, uplat·
ríu}tici sa melc11 v dramallcko vý·
buimých polohach a jemných plattls·
s1máclt, ale aj vo farebne výraznom
'ltP.uc,forte, ktoré je zókladnúm reglst•om sprevamat' a ktor ého timbre
dodt1ua hlasu charakter.
Z. M.

''Y

skeho dirigenta Ursa Schneidera, Rave·
lov Koncet·t pre klavfr a orchester !sO·
lis ta Mil an Moravec). Mozartov Koncert
prf< husiP a orrhester A dur (hrá Emo ·
nuel Krlvloe z Francúzska}. Beelhovenoy
husfový koncert so sovietskym umAh.:om
Eduardom Gra čom a klav!rny recitál
Edwarda Au era !USA 1 - z diel Mozar·
ta. Beethovena a Chopina.
SOčastou XIX. KHJ bude organový res·
tival, ktorého program zatial nooozná·
mo, no mená učlnkujOclch hovoria ul
tera.t o sľubnýc h zázltkoch (levgcnlf Ll·
sicln zo ZSSR. Milan SJechta z Pruhy,
Erik Lundkvlst zo Svéd:.ku. Gls berl
Schneider z NSR a Johannes Kôhler z
NDR)
Opera So v Ko!lclach sa do akcii hu ·
dobncl jorl prlpolf Verd iho operami
Otbalo a Rigoletto. Hos fovaf má Modur·
kn SylVIO Sannvá 8 SOVIAtskl 'lfWVáCI
Jevgenija Mlrol nll l!enkovli a Viralllus No·
rejka.
L. URBANCIKOV A

zo~uTtodnll.

fe jubilant - popr/ rnsl(lhlej skltJdatetskej a
pravcdelnej In t erpretačnej čtn 
rtOIJtt - zodpovedne vyko11áva
rad c!ul!lcl• funkcii: je vedúccm odiJ 1rným referentom pooulá•ttej llldiiiJ rta ZSS, členom
retitzkčrtýclt rdd časopisov Hu·
'ict.ný :ivot a Rytmus. členom
cdc~t·eJ
radil
vydavateľs t va
Oi'US.
pred11edom lektorskej
lc:omm~ Cs. ro::11lasu v Brati slavf' , čtettom por6t 11a Brali·
tlat;~lcej ltí•e a i11ýc11 festivaloch.
Okrúhla piitdeslatka teda bi·
lanctt}e jeho člllllOSt vo vetml
§trokej d1menzli. A to je i do
bud•4cich rokorJ raajpotelttet •
nejlte.
-avadeň

noc; led nf februárovt
Voslávil
§esfdeslatlny nosttel
vyznamenania Za vyntkaJQcu
prácu, sólista opery SD v Kolllcla ch basista Aatall Matall!ak.
Skoda, fe umelcov zdravotn9
stav zabránil, aby sa tomu sta·
lo na javisku, ktortmu bol vern9 vyle štyrldsat ' rokov. Brat1slavsk9 rodák uffnal svoju
umeleckO drábu ako člen zbo·
rových telies V9chodočes kého
divadla v Pardubiciach (1932).
V9chodoslovenskébo Národné·
ho divadla v Koillclach (1937)
a Slovenského národného dlvadia v Bratis lave (1938}. KltCf
sa v septembri roku 1945 otv4·
raJO brány Státneho divadla v
oslobodenfch Koš lctacb, stretá·
varne sa s menom Antona MatolčAka už v zozname s6llstov.
Povojnové Ko!>lco znamenajd
pre neho naplnenie umeleck9ch snov l ambfcU, stavatd ho
do Cllohy neOnavného pracov·
nfka na poll Tálie - veď po·
pri odboro prvého basistu vv·
tvára l množstvo najrozmanl·
tejšfch epizódnych postavičiek,
Očlnkujtlc prakticky v kaZdel
operneJ a operetne! Inscenácii.
V prv9ch, umelecky ešte nekonsolldovan9ch sezónach. po·
znamenaných nedostatkom a
migráciou
kádrov. Mate!ček
dokonca rožlrute (Eugen Onegin. MadamA Butterrlv. Car

m en}, vdplltt neváha vypo·
mOcf v Olohe Inšpicienta. Kec!
sa po Februári začtna košlck9
sObor obohacovať o mladO krv
z konzervatórU a v prlobAhu
rokov prlchlldz8jQ do dlvllcll a
talentovant basisti - drfl Matelček s nimi čestne krok o;tlc
Im dobr9m radcom a v mn o·
hom 1 vzorom Vzorom nielen
v zmysle umeleckom, ale af
pre svoJ srdečn9. oddan9 vzťa h
k divadlu, k Javisk u.
Nepreberné )e moofstvo tlloh,
ktoré M atejčel< vytvoril n11 sré·
ne ko!ll ckej spevohry. V oa•
m!lt l zostáva ako prv9 košic•
k9 Stelloa, prv9 bača zo skve•
le i Inscenácie Bega Balaalda,
prv9 kráf Svltopluk. K postil•
vám pOvodne! slovenskej tvor•
by (v rámci nej nemofno ne·
spomenOf Rafaela Toma šoviča
z celoš tátnej premiéry Dustkovlto Hrnčiarskeho bálu l sa
Ozko vle:lu Olohy v na!ltudova·
nlach čes ke J operne l klas! ky
- Kacal, falárnlk , Benel, otAC
Paloackf,
Vodnl'k,
Marbuel.
Matetče kove spevácko-herecké
kvality na!ll plné uplatnenie al
v dielach zahraničných mal·
strov. V oblasti ruskeJ dr11m11·
turgle siahalO lnterpretačn4
hranice od spevácky náročne!
epizódy Gremlna, cez komlc·
kého (!erevlka zo Soročlnského
jarmoku - a! k mamute! psychologickej !HOdil nalomeného
vladára Borisa Godanova. Na
tesen roku 1971 stretáva sa
umelec s chánom Konl!akom poslednou svojou veTkou postil~
vou. Na plátne Mato jčekovf cb
tavlskov9ch kreácii striedalO sa
popri tom postavy klaslclstlc·
kel opory (Mozartov Figaro,
Baeth ovenov Rocco) . talianskeho a rrancdzskeho romantizmu
(Baslllo,
Sparafncllle, Gn11r•
dlán. lnkvlzflor, Ramfls, Colll·
ne, Mefls to }, prll!om dlspozfcta
vysokého basu dovoTuJQ mu
stvárňovať 1 party barytónovd
(Escamlllo. Scarpla. Alflo} .
Skromn9. pracovltf, obetav9,
ume lecky vždy spofnhllvf a pra
posiAdné !ltvrfstoročle ltošlcko f
opory nepostrádatelnf le An·
ton MlltPIČAk.
bo,

Konkurz
Rlodllafah•o Konservat6rla v Kollclach priJme do zamestnania a nlistupom
od 1. septembra 1974 stred olkolakfcb profesorov na tieto odbory:
3 profesorov bry na h usliach
1 pro(eaora bry na k larinet
2 profesorov hry na akorde6oe
l proreaora hry na lasot
3 profesorov klavfrnel bry
2 profesoro• korepetfcle
l profeaora n a vyučovanie budoboo·taoretlckýcb predmetov.
U vietkých uchád začov sa vyl a duje vysokolkolská vzdelanie prfslol n ôb o od·
boru, pripadne absolut6rium Konaenat6ria s prfslul nou pedagogickou alebo
umeleckou praaou, Ziadosu saalelajte na rladltelstvo Koozervatl!rlo v Koillclach,
Leninova 93 do l. fúna 1974. K tladostl treba prllollf doklad o vzdelani, vy·
plnený dotaanfk, livotopls a potvrdenia o zdravotnom stave. Uchádzači hnd4
pfso mne pozvani aa pobotor, ktort sa uskutočni v priebehu mesiaca Júna 1974.

Konku ra
Rladltor Uudon1 ilkoly umenia v Bratislava - ul. Obrancov mieru 8/ b vyplau•
le konkurz aa Interná u i!Uelsk6 mlaata:
l učlter hry aa akorda6n a a6 borov6 hru
1 učtter hry na vlolonl!elo a aabOI'Ova bro
1 ul!lter hry na busle a komornd bru.
VyZaduje sa potrebnt kvallllkácla a pru.
Ponuky zasielajte na rladJtelstvo USD do l . lúna 1974.
N6stup L 9. 1974.

Rladiterstvo štátnej filharmónie v Košiciach vypisuje

Konkurz
na obsadenia tfcbto mleat v orcb..ut:
l. lesnt roh
do akuplny bustf
do skupiny vlol
do skupiny vloloai!al.
Pfsomnt lladostl poalelaJte do 15. l. 1974 aa t 6to a dresu: Státne fllharm6nla,
Dom u menia, Moyaesova u l., 041 23 Kollce.
Konkurz bude dňa 25. 6 1974 o 13,00 bod. Cestovná hradíme Iba prllatfm
u chádzačo m.
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Miroslav aulc:

vádzaná 11spechom, o akom sa n'm JO
proroctvách ani
nesnfvalo . . . Dnes pripravujeme Rusa!·
ku, pretože u ž v sobotu chce mat riaditel premiér u, a by sme sa vyhli ne·
praktlckému r ozde le niu, aké bolo v Barcelone - lltyr ikrlit za sebou Predanú a
poto m za se Rusalk u." Obsadenie Preda·
nej nevesty zostalo prakticky rovnaké
ako pri barcelonských predvedenlach.
Zmeny nastali Iba v malých úlohá.ch Incllána a Krušlnu. Kvapil v citovanom už
liste pani Nedbalovej: ., ... z e osemblu
Pre danej n e vesty n ie sú v Spanielsku
vôbec pp. Bo h m a Soukup. Obsadenie
Indiána p. Ce~· n ~ m považujem za ve c.
k torú nemohol VU muz urobiť. " Oba·
ja chýbajl1cl odcestovali s Nedba lom do
Bratislavy. Soukup sa už určite nevrá
tli. 22. marca pri bratislavskej premiére
Dalibora spieval žalérnlka. Kto bol pán
Cerný, to sa ml nepodarilo zlstlt. Dal·
šle reprlzy Smetanovej opery: 9., 17. a
18. marca;
Medzitým 15. marca debutovala Ru·
salka, už bez Kvapllovej prltomnostl.
Režijný dozor prevzal Poláček. Z býva·
leJ zostavy chýbal al Nová k, vodnfka vy.
tvoril Huml. Novák totiž ešte v Barce·
lone zrušil madrldsku zmluvu, čo sl
čiastočne mohol dovoliť. pretože bol v
SN D nngažovaný Iba ako tzv. stály host.
Buď sa za nepr ehladnej situácie bál fi·
nančného rizika, alebo vyulil zmätky,
vietk~ch oepriazniv~ch

Prvý zá;azd opery SND do

zahraničia

( K 100. V'2'ROCIU NARODENIA OSKARA NEDBALA)
111.
Prl finančných transakciách panovali
n iekedy nelťítostné mravy. Prominenti
Marák a Huml sl zariadili zálohu v ko·
runách - ešťe pred od chodom. Marák
musel dostať svoj honorár ihneď po
pred staven!.
Charakteristickým dokum en tom je Jeho pfsomný odkaz Nedba·

d , l ienky
Zaludová , Krás ová a
Grayod. Pri jednom z ďalšieh predvedenl spievala Utulnťí ťílohu už uzdrave·
ná Simáňová a kt"'ažnu Minái'ová.
Z nadvllzujúclch vystúpení v Madrl·
de, ktoré Kvapil dohodol definitivne až
ku koncu Januára, však takmer zišlo.
Teatro Real prežilo medzitým inten·
dantskú kr!zu a nová správa žiadala

ked sa mu nas1tytla výhodne jlila ponuka,
možno od pritomného Welngartnera ,
ktorému s a zo všetkých našich spevákov
pá.čtl najviac a od budúcej sez6 ny hD
aj pre Volksoper angažoval. Prikláihtl
by som sa ale k prvej hypotéze. Z Bratislavy Nová.k totiž Nedbalovl potom 1P.·
legraroval, čl má do Madridu prlsť. Na·
zlostený adres át mu vtedy neodpovoclnl.
Tým sa tiež s končila Ich vzáJomná spo·
lupráca. Bývalý barytonis ta pražského
ND sa až do s voje j tragickeJ smt•tl •
r. 1928 na javisku SND už nikdy ne·
objavil.
Posledné predstavenie v Madride l Ru·
salka) bolo 23. čl skOr 27. ma rca. Dva
Jlrostredné dni strávil Nedba l v Par!zi ,
kde sa uslloval dojednať krátky zájazd
s Predanou nevestou na jeseň. Hankovl
z Madridu oznámil, že bude 28. marca
v Prahe a v nasledu júce ráno v Bratí·
slave. Predtým [12. III.) žiadal Ha nku,
aby sa s nfm mohol s tretnúť v Par!žl:
" ... telegrarntte. i'! i fe tak6 kombin6·
cia mo ~ n á. Ak nie, cestoval by som cel
Prahu do Bratislavy, pravda, neohlbe·
n ~ . a preto nikomu by ste sa nesmeli
s tf m z veriť ". Oficiálne podfa bratislav.
sltef tlače sa vrátli až 30. marca. Dôvod
k tajnostkárstvu: jednal vtedy s Istý m
Doušom, aby sa stal Jeho tajným fin a nč ·
ným spoločntkom pri vedeni SND namiesto Kabeláča.
(Dokončenie v budl1coro člsle. J

ERINDO V ZAHRANičí'
Oskar Nedbal u kruhu sólist ov opery SND (po jeho fauicl sopranistka E. Hadrabouá, manželka dirigenta Karl a Nedbala).

lovi, práve z madridského pobytu: " Do·
z vede l s o m s a , te z ajtra odchádzal ...
Ziada m, aby m i preplatili honorá re za
v čeraj š i e a doeliné predstavenie podfa
z mluvy po prvom de jstve ... Za os tatné
dve, a k ml Ic h nechceli vyplatiť prod
odchodom , deponuj ich pre mňa na tu ·
naji o m
i'! eskoslovc ns kom vefvyslanec·
tva ... U poz orňujem 'i'a, že a k sa nerea liz u je toto zaistenie v~pl a ty , odldem po
d noš nom predstavenl z Madridu ."
Pr·edaná nP.vPsta mala premiéru v bar
cnlunskom Gran t ea tro dcl liceo diía
12. februára, hor! pôvodne to nl!tlo by(
u ž 7. februára. Preto náš súbor prlces·
toval tak skoro. Ak si spomenieme na
Dť•dečkove slová o pr!pravP. zboru, ne·
udiv! nás. že prvé vystO penle muselt
odložiť Obsadenie
Marie nka Zalu
d ová. )anlk Marák. Kecal Huml,
Vdek - Horský. Krulina - Bähm. Ľud ·
m ila - Mlnlífová Mfcha - Marko, Hli ·
ta Krllo;ová, Esm eralda Kllmová,
Ind ián - Soukup, p r inc ipii! - Poláček
Posledno úlohu mal pôvodne spievať
Ho r sk ý a Vaska Roman Hiibne r fv SND
bol Jeho doménou Jan!k ). Ale ešte pred
prvým predstaven!m prišlo medzi Nedba.
lom a IIUbnerom - čiste zo s(rkromných
dôvodov k vyhrotenému rozporu a
I!Obner sa musel vrátiť do Bratislavy
bez vystúpenia.
Po tratšfc h troch reprfzach zaznel a 21.
fPbr·uára prvýkl'ét l Rusalka. SplevalB
ju Minárová, princa - Mai'á k, vodnfka
- Nová k, krlažnu - Kräsová, ježibabu
Temn lková, Há jnika Hor ský, po.
I uvnfka - Bo hrn , kuchárika - Klimo·

posunúť české predstavenia až na dru·
hú polovicu marca, čo samozrejme našl nemohli akceptovať. Kvapli navrhoval návrat domov hn eď po Barcelone,
pretože čo sa od nich očakávalo, splni·
ll. Nedbal sl však roadriJské pokračova·
nie vzal na svoje riziko. Zrejme do Mad.
l'idu celkom jednoducho ozná mil, že tr·
vá nu dodržan! pôvodnej zmluvy s pre·
mlérou Proďanet nevesty 4. marca. a
nes kôr odsúhlasil odloženie o dva dni,
pretože sl l ta k potreboval zájsť do
Bnrtlslavy, Pre skúšky s domácimi teln·
sami tentor11z zo S 1D prizval kapeln!ka Vincourka.
Ale ani tento neskor ši terroln sa nedodržnl. KvAI)Ii sa obracal hotelovou
poštou
na
Nedbalovu
mantelku:
" ... a k nemli pre vlletok tento zmätok
a to d o d r~ a n ie dójs t k blamáži . .. Neve·
rfm sice, le je vôbe c mofné, aby pre d·
s lne nie bolo šieste ho, ako bolo ohláse·
né , . . . ale i tak sa chcem vllemoi ne
prlčin i t. l keď predstaven ia m a drids ké
nie s 6 mojim podnikom, pr etože som
to sfú bil minis trovi Kobrovi 1náš vervyslanec v Spanielsku pozn.) a má m
zá uje m na sluAnom zakoni'!enf toho, č o
sa tak sfubne z a č alo ."
Premiéra Predanej nevesty bola v Mad·
rlclo až 8. marca. O prlčlne ďalšieho
posunu sa zmle~oval Nedbal v liste r e·
doktorovi slovenského denn!ka Hankovl:
" ... Marák nám o c horel, aj Horský, bo·
ll sme dva dn i vo velmi ncprijemne j s i·
tuá cli . . . Sobotnému pre ds taveniu bola
prltomo á krtifovs k á r odina , celý dvor
a bola to vôbe c s lávna pre mié ra, s pre· ·

•

Spoločná

súfaž Cs. rozhlasu,
časopisu Rozhlas a HŽ

Tri

OtázkY

"'
pre vas

Správ ne odpovede na otbky 8. liiÍ·
dostanlí polr o čné predpljl.tné časopi·
t až ne j relá cie, kt(lrá' sa . vysielala 28.
s u Hudobný ž ivot.
a 31.. ma r ca 1974:
l . Autorom dramatickej symUinie
Ottizky 7. s6ťa ž nej relácie, ktorá
~ om eo a Iftl ia je Hector Berlioz. 2.
sa ~ysie l a 11. 4. a 14. 4. 1974 - s po·
Ba let Rom eo a Júlia s k omponoval solol:nou té mou relácie sú ba ladické
viets k y s kladalc f Se~ge j Prokofiev. 3. · námety v tvorbe v~zoamného českého
Orc hestrá lna pre d o hra
fantáz ia
s kladate ra.
Rome o a Júlia. Autor Pe ter Uj ič
l . Ako s a volá baladic ká skla dba pre
Ca jku vski j.
, sym fonický orchester, ktorá zo bra·
Me n á v ~h erc ov 8. kola : dlhohrajúz uJe roz prá vkovú vodnú bytos ť a
ce pla tn e zlska li: Ing. Imrich
é·
je j strailid e fnú moc.
m? th, shllis ku Vá h 31 B, 927 oo $ ara,
2. Uve.tlte názov ďal št: l orc hes trá ln ej
1tlos la v Ambrož. 675 02 KonéAín, okr.
balady, v ktore j tajomné vytli jc·
Tt·ebif. Al?be ta Husáková , Ná bre~ i·P.
ná pos tava z aprič inf nevýslovné
'i B. 920 Ol Hlohovec a Já n 1\1anlna. '
utrpe ni e mat ke l~ m . že jej zahubi
'iPTS , Tupofi!a ny. Vecnú pré miu časo ·
diela .
pisu Rozhlas v hoduote Kl:s 100,:1. aplllte názov tre te j balady, sym·
1iska la Ingrid Boldiš ová , Tribečsk á
ronlckej básne, ktorej hrdinkou je
EfV JII.. Topofčany . Vše tk ~ m piatim
de d ins ké dievi'! a -priadka so svoJim
vý hercom p ripravhne koncert na že·
tragickým osudom ne§ťa stn e j Iás·
la n ie, v ktorom z a znejú ich obfúbe ky.
n6 skladby. Termin vysi e lania kon·
Pri vletkých odpove diach uveďt e
certu v čas oznllmlme. Vlietci plati
at meno skladate ra.

Hudobnv život

Kupón

7

Svoje odpovede posielajte do 22. aprfla 1974
na adresu: Cs ROZHLAS, REDAKCIA S YMFO·
NICKEJ, KOMORNEJ A OPERNEJ HUDBY, ZO·
C ~OVA 3, 897 11 BRATISLAVA, heslo "Tri otázky pre vás". Ne zabudnite pripfsať n ázov svojej
obfibeoe f s kladby a nalepit kup6n z HZ.

Erlndo u antverpskej l·;omomej opere

r. 1973.

Pre operných umelcov je niele11 zaujímavá práca na oper e samej, ale neskor
i sledovanie metamorfóz, ktoré dielo precltádzajtíce zo sc-ény nd scénu preží ·
va. Stáva sa vždy akýmsi neočakávane
iným dielom, plným prudkých zvratov
a prekuape11í. Takýmito metamorfózami
prešiel i Ku sseroo Erindo, ktorý po realistickom uvedení u Divadle J. G. Ta·
jouského u Banskej Bystrici, po štu·
dentsktf rccesistickom stvárnení na bratislavskej V S\1U, po lyr ickom zobrazení
u našej televízii, pokračoval vo svojom
pre utel oeaní t za hranicami. Treba však
11a začiatku uviest. ze prvé/to preutelenia - od čias svojho skutočného vzniku u rokoch 1693 - sa dočkal priamo u
die/rtl suojirlt nových stuáníouat elou sklt;~datela Jaroslava Meiera, ktorý 11o
rtl!~tel. itokomponor;al, i dohotovil a libretistky Jely Krčméryovej, ktorá ho
vsadila do celkom nového prost redia a
pristídila mu llOI'é osudy. Tak sa z neho - iiar/wélto pastiera - stal veselý
Wll iť ký boh riek. sktíšajtíci silu ľttdskej
lá.~k/J. A v takomto novom preutelení
sa teda Erindo vyb ral do sve ta.

postaral mediinárodttý Splitský Jestival,
ktorý dielo uviedol so Stíbor om, zbor om
l orcltest rom .,l vana Lukačlča", na scéne A. Attgu stiniča, u kost ýmoch L. Wag ..
rte r ovej, u choreografii Z. B ašičovej. Tú ..
to premiéru ako i jej záhrebský t elevíz•
ny prenos komentttje u časopise OrcltesJ
ter u decembr! minulého roku záhrebskv
kr tt ik Milan Graf:

Jeho prvou zastáukott bol uýchodonemccklí Wittenberg, kde lto priodcli celkom štýlove do p om p~zneho bar oka... l nscenátort pripravili i vlastntí típrauu, a dej uložili do zattjímavč·
ho §týlouélro rámca. Stttdenti - prezerajuct barokot>!i kaštie(, si u dvornom
diuadielht sami vyt voria hr u o Erm doui. CU:e - uzntká uzdy lákavé divad lo na dwadle. Tamojší hudobný kritik
Remhard Meiers o tomto w ittenberskom
preclstavcní ptse: ,.Repertoár našej opery sa vďaka wit tenbergskej iniciatíve
obclwtil o daUií dramatickrí ~·lenot - o
Erinda. Záujem o barokovú opertt je
tu nie ústupom do zašlej, prachom z apadnuteJ divadelnej atmosféry, ani úniIcom do prázdnoty dávnych pastierskych
idyliek. Okrem d6ležitého pestovania
kulttírncho dedičstva sa tu sledoval ešte
jeden úctyhodný ciet a to poskytovať
ľuďom radost a pote§enie z čistého muzic!rouartia, ktoré u spojení starého s
novým, v účinnom uplatneni humanistickej idey, vyjadrenej jemnými réžijnými
prostriedkami prispieva k pouzbudzouanlu neskalcnej fantázie",
O ďalšie oživenie Kusserovej op_er11 sa

., Vďaka melodickému bohatst vu a dra•
matickej náplni sa Eriltdoui pristídil pi•
ný úspech. O bezchyb•lé a štýlové naJ
št udor·anie sa zaslú:!íl dirigent . zahrebskej filharmónie Mlaclen Bašič, ktorO
preniesol ula.~ tntí muzi kalitu a skasenosf na svojich spolttpracouníkou. čo bolo nesmieme dôte:ité, keďže sólistlcki
lilolly dostali zuäcša mladi speváci. poslrtcháči lludobrrej akadémie, bez dlhJ
šich javiskových skúseností. Oloha re•
žíséra Setjama bola o to faiiíia, že vla:~t •
ne ešte nebol uusktíšaný sposob ttuád zania a tak mnohé problémy mu.~ell
byt e.~te len uyrle.~ertč. Prírodná scéna
,.Ka.~tclcta"
uutuorila dielu priliehavý
rďmec. Napokon ale nie na poslednom mieste - Ermdo získal uyllikajtícu
návštevnost a srdečný. búrlivý ohla~."

Po ča.~e sa zastau1l Ku .~serou- .\1eie ·
rov C:rindo u strohých flámskych Ani •
uerpách, kde bol u jeden httdobný r;ečer spoje11ý s .\/antcverdilto Tancredom
a Clorindott. Tu - na ueU.:é prekvape·
nie - ho priodeli pre zmentt do kla.,ic·
kej čierno-bielej tógy a postavili do
so~ných statických p6z, i keď ako
hovorí antverpský kritik Olivier v ča
so pi.~e Le Matirl z novembra 1973. tamojší Komomý orchester pod uede•zím
dirigenta a režiséra Arnolda Branda sa
rozohral u barokovom lesku a dosiahol
neušedntí vzlet. Nutne musela uznikntít
ticltá dilema medzi pestrostou hudby a
str oltosfou
oratoríálneho
scénického
st uámenia. Erinclo sa t!Šak ani tent oraz
neuzbtíril - a ako pravý grécky boh čaká zas na nové metamorfózy - kto•
ré prežije azda v Hamburgu, kde
Ir o kedysi u pravej podobe stvoril maj·
ster Kusser, v Dubrovníku alebo vo UJ/·
T~~tl veľkého mága Felsensteina, ktorý sa
tie:! o neho v poslednom čase zaujímal.
A azda ~a vráti aj znovu k nám do B~
tislauy,
~ ORAVSKÄ

