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koch 1906- 1910 s taral a j· o prvú majstrovu propagáciu v tla·
či.

y roku
1908 vychádzajú (a ko
pr!loha 14.
Ceskej
t· očntka

hud by v Kutnej Hore) pod názvom "Slovenské plsn č" maJ·
strove ťipravy plesni Hej, kone
moje, Horela llpa, Prala som.
V tom Istom ročn!ku . Ceskej
hudby Ich sprevádza úvaha
"Pro slovenskou plseň" z pera
dr. Al. I<olfska [1868-1931),
neúnavnéllo propagátora . s lovenskej rudovej piesne a .slo·
venskej hudby v .Cechách, na
Mor1we a j v cudzine.
o ruh~ zväzok úprav ~ Mikulé~a
Scboejdra-Trnav11kého
.prináša 30, p i13~ D~, pofl l)áZ~~m
.,Sbie'rka 11lovenských fudpvfch
pies ni" ' s ozna.čen!in 2. zväzok.'
not: kal sa tro.c h 1 vy,d an!. posiaf

Zbierka slovenskych ruttovýcl! plesnf Vljdcmd ~l oJmirom Ur tJllnkom
1n"datované vyda me J.

TVORC~

1n S lnv Pn~<kvrh

Miku/cH Sl'hnelder TrnauskfÍ na
kc'Jn zc; JJIIt n ridlnqc h stúcluicll.

SLOV~NSKEJ .

• .,,.""., 1 1

•llňl

v 6 zol.itoch vylllel v rokoch
1880-1882, II. v 7 zošitoch v
rokoch 181J0-1897, z III. vyšli
4 zošity v rokoch 1899, 1901,
1902 a 1907 a 5. zoši t až v t·o·

UM•ELEJ PJES·NE

Pri prfldltoati nedolitej devätdesiatpiitky národného · um el
'
• "
' r
ca Mikuláiia Schneidra-Trnavsklího prinUame ' materi'ál pra
COY,Jifl!ky Sl9venskej akadémie vied dr. Marie Jany Ter rayovej.
.\
.
ktorý sa zaoberá piesňovou tvorbou skladatefa. Práca spresňuje 'vydavateľské fakty a mnohé okolnosti okolo zbierok
Schneidra-Trnavského.
pra ~skom kont'brvatóriu v ro·
ňa 24. mája t. r. bol by sa do·
D 211 n árodn~ umelec Mikulái koch 1903-1905) [ormoval aj
majstrov vzťah k národu a k
Schneider-Trnavský
deväťd e ·
problémom sloven skej kultúr v.
slatpäf rokov. Spolu s Jánom
Tu sa orientoval aj v otázkach
Levoslavom
Bell om
[1843tdeov~ch a pod vplyvom i:es·
1936). Mikuláiiom Moyzesom
lcej národnej hudby overoval ~ l
(1872-1944) a VIliamom Figu·
spolo čen ský v~znum hudby v
lom-Bystrým (1875-1937) pat·
národnoos lobodzovacom boji.
ti lc štvorlcr hlavn~ch predstu·
.,Sbierka slovenských národv!telov počiatočnl!ho boja o no·
ných piesnf" s tretla sa s na d·
vodobCi
slovenskll
národn ú
hudbe. Z rozsiahleho umelec - sen~ m ohlasom. Jej oblubu do·
komentuje a j druhé vyd an ie u
kého odkazu národného umel·
Frant iška Chadlma v Prahe v
ca M. Schneidra-Trnavského tu
roku 1910 (.Knižnica MS Marti n,
do národného oslobodenia v ro·
U.K Brno). Pod fa zmluvy z 5. 2.
ku 1918 najv9raznejšf vplyv a
1910 . odstúpil spolok Detvan v
nJllv!lčšf kultúrno-poi!Uck~ v9·
Prahe p re toto druhé vydanie
znam mocného spoločen ské h o
vydavatelské práva Milanovi P.
dosa hu nadobudla jeho tvorba
Milan P. Sloboda.
Slobodovl.
p lesňová.
Snfmky: arch!v Západosloajs trov krajan a prlater od
y o svojej úvahe chcem pri·
venského múzea
čia s pôsobenia v pražskom
pomenúť viac, alebo menej
Detvane Milan P. Sloboda (7. 3.
známe skutočnosti a upozorn iť
sa zvy kli uvádza( len dve vy1883 Vrbovce, okr. Senica n ll niektoré, dostaT nepovšlm·
9. 5. 1964 Bratislava), iniciátor dania Knfhtlačlars k eho (lčastr 
n uté fakty.
nárskeho s polku v Martine: Prvydania zbierky v Detvane, bol
!:> po meňme
predovšetk~m
vé z roku 1910 a druhé s ná ·
a
s
polueditorom
pr·
redaktorom
úpravy slovenských vlasteneczvom ,.Slovenská ludové piesvej majstrovej zbierky ,.POvod
kS'l.h, spo l očensk~ch, zľudove ·
ne" z roku 1923. V kn1žnlct MS
né
slovenské
ples
ne"
z
roku
n ých a fudov~ ch plesni pre
v Martine a v Univerzitnej
1907. Rovnako redigoval aj jej
spev a klavlr, kde po českom
knižnici v Brne nachádza ~a
dr·uhé vydanie " Drobné kvety"
s klartatefovl Vltč zslavovi Nová·
však ešte aj nedatované vyda ·
z roku 1922 a všetky matstrovf'
kov! 1Slovenské s pevy, l. a ll.
nie Mojmlra Urbánka v Prahe,
s kladby, vydané v družstvf'
- 25 pies ni, Praha 1900) ob·
ktoré podľa s vojho edičného
.. Musica" v Bratislave. V jeho
javu1e M. Schneider-Trnavský
čls la
[Ed !li on MU, ' No. 424 )
pozostalosti, uloženej v LAMS
a ko prv9 profesi onálne yyško ·
moblo vyjs( niekedy v roku
v Martine, nachádzajú sa pod
len ý· slovansk~ s kladateJ nov(t
1909. [Vlas tnú edlclu MU zasign. · A XXVIT/1-115 o krem
run k clu · klavl rneho s prievodu.
ča l M. Urbánek . vydávať roku
vzácnych autograrov · s kladieb
Namiesto prostej harmonizácie
1900. ) Vo svojom (rvodnom sloM. Schneidra -Trnavské~o aj jf'·
dotvára v klavlrnom pa rte Inve o , slovenskej hudbe, vytlaho listy M. P. S!obodpv1 z ro
venčne sv 1e~l ml prostriedl<aml
čenom v programe' Slovenského
kov 1906-],910 a mnoho Iných
obsah - aj celkovú atmosféru
koncertu v Prah'e 20. marca
u nikátnych dokumentov (napr.
plesni.
kefové obťahy s korektúrami . 1920 ' [s. 8). označuj e však Al.
rvý
zv!lzok
majstt·ov~c h
Kol!sek toto nedatavané Ur bán·
korešpondencia M. · P. Slobodu
úprav _:_ 31 plesni pod ná ·
kovo vydunle ako druhé vydas llačiart1ou .. Berliner Muslka
zvom ..Sbierka slovenských né
nie.
'
llen-Druckere!" v Charlotten
rodných piesnf" vyda l ro ku
akmer všetky piesne meno·
hurgu ohfad ne vydania maj
1905 slovenskS' spolok Detvan
van~éh zbier'o k zaradil M.
~trových dtel, uniklítňy ruko·
v Prahe, kd e sa od roku 1882
Schneider-Trn•vskf', pravda, s
ntsný ne n otovan~ spovničck 64
z!ll·užoval v dobách najv !lčšlf'
1·evid ovan~m a nieklle aj novo
rudových a nllrodn9ch ple!'nl
prep racovaným klavlrnym . pEli'
ho národného l!tlaku výkvo~ t
zo 60. rokov 19. s tor. a t. ). Na ·
tom do svojho rozsia hleho pät·
vtec.lajšej slovenskej · lnte llgen ·
poko n sa . M. P. . Sloboda • ro- .rzll!lzková ho s llboru 125 .. ·plesnl"
cte., Tu sa ( počas štúdlt. · na
·

,.Sbierka slo•enakýcb národ·
ných piesni", k tor~ vydalo
Drutstvo "Musica" v Bratisla ve
v rokoch 1922-1923. [25 plesnf druhého zväzku tohto vydania vyšlo pod názvom ,.Slovanski! národná pieane" , 2. zoiilt v
Štátnom hudobnom vydavateistvé, Praha - Bratislava 1965. l
Majstrove autografy Oprav tejto päťzväzkovej zbierky sa zachovali v pozostalosti M. P.
Slobodu. (Martin LAMS: Pod
sign. A XXV.II/43 autograr " 25
slovenských fudovfcb plesniu,
datovan~ v Trnave 27. 6. 1922,
ktorého pies ne boli zaradené
do 1., 2., 3. a 4. zväzku, pod
sign. A XXVII/44-112 ostal·
ných 69 piesn! zbierky. (V no·
vej reda k č n ej úprave - ples·
ne v jednotuv~ch zošitoch sú
usporiadané abeced no, niektoré
piesne predchádzaJOcoho vyda nia sú prepra cované, niektoré
vypadli a sú nahrade né Inými
- vychádza v rokoch 1935/ 1./,
1.937!1 !. 1, 1939/ lll. a IV/ a
1940 V./ táto zbierka pocl ná ·
zvom .,Slovenské národné plesnA" v Matici slovenskej. Presn y a ucelený obraz o celom
priebehu realizácie tohto vyda ·
n!a podáva kot'ešpondencla zo
!:>právneho archfvu Matice slo·
venskej, uložená v LAMS v
Martine. [ 2. vydanie tejto re·
dakčneJ úpravy vyšlo v Slo·
vP.nskom hudobnom vydavateJ·
stve v Bratislave v rokoch
1950- 1951. l
V úč~lnu
slovensk5•ch ľudo
vych piesn! svoj ich zbierok
č erpal
M. Schneider-Trnavský

, l

M

p

J

vydávať vydava·
Opus v Bratislave, I.
1972, 2/1973, l I. 197 4. l Sám sa
zberu tofskej či nnosti ne veno·
val. Jedinou v~nt mkou Je .,Kytica slovenských piesn( zo západu dfa predneseni& pani A.
Kov arovičovej a p. Fr. Kocha",
ktorú spolu s prvou majstrovou umelou plesi'iou ,.Oaleko,
široko" vyšla v Pamlitnici slove nského literárneho spolku
,. árod " vo Viedni, Skalica roku 1904. Viaže sa na dobu ak·
t!vneho spoluúčl n kovania na
umnleck9ch spol kov~cb večier 
koch počas majstrov~ch štCidlf
na vlodeňskom k onzervatóriu v
rokoch 1901-1903.
lovenskej ludovej ples ni venoval M. Schneider-Trnavský pozornosť aj po stránke
teoretickej v Civahách a štúdiách, podmte nen~ch, pravda,
dobov9ml romantlck9ml názorml, kde nech~ba a ni polemickY zahrotené s tanovisko voči
niektor~m
vtédajšfm madarsk~m ,
šovinisticky motivovaným názorom. PrvO z týchto
úvah ,.Slovenská a mad'arské
národnia pieseň " predniesol 18.
júna 1904. na pôde pražskél1o
Detvana a zachovala sa len v
autografe ( Martin LAMS A
XXVII/33 ]. Z ďalšej úvahy " Sio·
venská a maďarská fudová ple
seň ", uverejnenej v Sbornfku
slovenskej mládele 1Budape šť
- Praha 1909, s. 123-127) za ·
choval sa autógrafný koncept
.. o ples ni rudovej slovenske! a
maďarskej", datov.an~ v P~ah,e.
dňa
16. jCila 1909 (Martin
LAMS A XXVII/32). Jej rozšfrená verzia vyšla po~ názvom,
.,Slovenská a moďarskfi pfseii
lidové se zvláltnfm zi'elelem na
historickou minulost a vývoj
svúf" v zbornlku Slovenská čf
tanka (Praha 1911 ,. s. 3243381. Nie je bez zaujlmavosti.
že hneď za touto majstt·ovou
š tC1d lo u nas leduje š túdia Al.
(Po k rač ovan ie na 3. str.)

Gal ku

teľstvo

S

za č alo

Kva lit a
m~yslenia

hodnota
výsledkov
O - umelick6 hodnotf
11a nebojuje za konferenl!ný"'
stolom. Vznlkajt v prakticlt~
umeleckej prlici. Komponuje ~
o ob dosť, ozaj11tnej kvality j11
dak elte ddy mlilo. Nie Je ~··
ra nových · umeleckých dlet;
ktorá stoja celou svojou nlipl.
ňou v kaldej ch•fli 1 nami , kto·
r6 imponujú doe11 a bnd1í Ist•
i zajtra. Témy duelka - alf
bolo to vidy - uecbc(• malo'ltl
pr6ce, cbc6, aby umenie ! i lo~
iirokýcb umeleckých obzor och,
cbc6, aby prebásňovalo , nielen
zhudobňovalo livot. Umeleckf.
tvorba nielen hodnoty prinlíila ,
ale súl!asne je ustnil!ným :d·
pasom o hodnoty. Je to pre•
dovietkým zipas proti nmier·
nenej ·tolerantnosti, zmierllvos~
ti s priemerom, proti nezdra;
vému vyzdvihovaniu vec! mnohonásobne
opakovaných at
opotrebovaných, polovi č at ýc h,
alebo
dokonca
netalentova nýcb. Tento zápas nemá br aní;
ce, prebieha s(lstavne - i k e ď
h(J. spolo č nos ť a umelci rei
via c. raz menej cftia a spolu:
pt·euuw•Ju. ~v utlt nauoo11 mo·
méntálneho näpadu nepom ähe
ani najviii!šfm talentom, nemole zaslep i ť oči a nikdy nom o!e
nahradiť premyslenfi umeleckt
prácu a ani dobrú moeleckt
pr(prBYJI·

V procese boja o hoď
n o ly ide ddy o stablllzáciu
novábo, o to, ako sa nové vi·
denie, fudské presvedč eni e a
umelecké rieiienía rozložia do
umoleck6ho diela. Pri tej p rrlelilosti sa vidy znova vr811la
otázka kontinnitného nadväzo vanie na to najlepiie minulé.
Xonlinnita je pevné prfbuzenstvo a východisko na vzdialené
cesty, s ystém istíit uprostre d
iirokých svetových vplyvov a
" motanice" umeleckých (alctov.
(Tak sa ml javí ten ohromný
prísun stále nových hudobnýrh
diel 11: celého sveta.} Kontiouita
ale nie je zal!arovanle do seba, obmedzené sebaus pokp je·
nie, prlúzke' uzavretie proll
umeleckou rozmanitosťou . Kontinuitný umelecký proc e,; na
minu losť nadvii zuja, ale s ú čas
ne ju aj prekračuje . V ka! dom
novom umeleckom diele Je
molnosť late-ntnej primeny ducho•ného imania. Za každým
dielom je skr'yt6 mo!nosť objavo, i!i novlítorstva, tento ne•
odlikriepitelný • dôkaz umelec-kfibo talentu.
V i d y S (i ti C h á (i 8 p O·
r y, aby z nich mohla v zni k n ú ť
nová tvorba, aby sa mohli oča ·
kávať nové umelecké rezultáty.
Zdá sa ml, že sme práve v takej situácii. kedy sa ku mntu lú
tieto tiché rezervy, aby o c h~f 
ru ,vydali za ujlmavé um e lecké
plody, aby sa posunula naiia
hudba opäť d'alej.
Iste b y práv e v t ejto
s i t u á c l l neiikodllo, keby sme
sl mohli urobi ť aspo ň me nilu
inventúru kvalft u melecké ho
myslenia, pozreli sa o tvorene,
kde sme sa viac Sl!bauspoko(i ·
1i, ' ako je ,;iodúce - a kde prfpadne sa zabudlo na nlektorli
skladby. k toré by mobil hrot'
" procese d'a l ~ie h o rozvo jo po7.itívnejAin úlohu ako doteraz.
Tieto námety by sa ma li zúžit kovať na(mli v jesen ných akti9il ácb. ktm·li vyústia k budú cemu zjazdu Zviizu slovenských
skladatefov.
-N-

SKOLA A HUDBA
Nielen pre učitel'ov hudobnej výchovy
V t yl. hto uiwch v ysll v S L'N
plcsnH v kla v!rne l
UfH'.tve pr o ZDS od Ouš anu
S t,tnkuvsk oho. ktorú majll s lú·
z1t ,1ko pomocná pe dagogic ká
lt lOJ'ulúra pro uč lt c fov hud ob·
ne j vychov y.
l ullovo

V RAMCI DOHODY o kultúme j s poluprác i me dzi Ceskos love n
s ko m a PoJskom pod pfsall v Br a tis lave d oh odu o s polupráci nw ·
dz! z vllzml hudobn9ch sklada te l ov CS!> R a ľĽR na rok 1976-1980.
Za čes k os love ns kú s tra n u ju podp!sal ( rt ď s n!mku) pr e dseda Ce'>·
k osloven sk é ho výboru zvlizov sk lado tero v prof. E uge n !:i uc. h o~o,
za Zvllz polsk9ch skladatel ov je ho p reds eda d r. )a n Str.szow ~ kt.
FOLKLORNY FESTIVAL vo Vých od neJ bude tohto roh u uz p o
dvadsla tytr et! r a z. Uskuto č n! sa v dl)och 2.-4. j ula t. t' .
MOZART A PRAHA - to Je n ázov vysta vy, ktorú otvonli v prHZ·
s kom Klementinu dňa ll. m á ja t. 1'. pri p rllei.itosll toh t oroč n HI
Prožs kej jar i. Na stredu - 26. m ája pr ipr avilo Ncirodnó muzeum
v Prahe progr am a p red ná~ ku s n ázvom Neznámy Mozurt v Uh~š
n tc l Več er bol ve novaný 220. v ýroč 1u na rode n ia W. A. MotU J'tft.
Pre dnás ku a ukážky z Moza rtovho d ie la p r e d nies la pro[. )Ilko
Snlžková. Podu jatie bolo n a Bertram ke.
V. ROCNlK FESTIVALU "Bys trické zvon y" bol 1.-3. j úna l. r.
Zazne lo na ňom 10 plesnf, ktoré vybra la odborná porota pod ved e n lm A. Br ezovského. Na fe s tiva le vystúplll s peváci: H. Blehlí·
r ová, M. Cernohouz, K. Ouchon, E . Frá tri k, D. Kerová, V. Lamučová, Ľ . Nos ko, O. Szabová, H. Ulric hová a E. M: Uhr!ková za
s p r ievodu festiva lového o r ches tra G. Broma. Okrem toho na podu ja ti vystú.PII aj K. Duchoň a skupina E. Frá trlka "Pr ognózy".
t UDOVA SKOLA UMENIA a ZRPS v Hume nnom us por1a dall na
p o čes ( XV. zja zdu KSC kon ce rt u člle lov š k oly. Uč i telia ĽSU v liu·
m " nnom - sólisti, a kordeónové duo, a kordeónové k varteto 11
t r ú llkové trlo - u vle dll s kladby W. A. Mozarta, L. v. Beethovena,
E . ll. Orlega , F. Mallgeho, J. Fe lda a J. Podprockého.
(E. G.}
PREPLNENEJ SALE Domu odborov v Zlllne preds tavil Sym !'o·
n lcký orchester poslucháčo v žlllnského Ko nzervatória p od voden im pr of. B. Urba n a dňa 15. a prlla Dvoi'ák ovu Polon ózu Es dur,
s ymfonic kú báseň Finlandla od J. Slbella, Gluckovu predohru k
Itlgénll v Aullde a Fragme n ty z hudby k !llmu Mladú g a rda od
D. S ostak ovlča . Medzi nll jkra jšle zážit ky z tohto velmi úspeš ného
koncer tu patr( ln te r pret4cla Griegovho klav!rneho kon certu poslucháčom 4. ročnlka Ivanom Ga ja nom (trie da prof. A. Kállaya ' ,
k tor ý tu opli( podal d ôkaz o svojich u me le c k 9ch kvalltách o po·
zoruhodne) v9r azove j zre los ti.
( Ľ. B. ]
PRI PRI LEZITOSTI 95. v ý ročia narodenia n árodnéh o umelc1
Ml', uláša Sc hn eidra-Trna vského u sporiada l Mestsk9 dom os vety
v Tr nave koncert vUazov celošt átnych s pevá c k ych s ú fa ~r (17. mt! ·
]a t. r. ], na k torom s pievali Bozena F r esserová, Elena Hanzelov.1,
Anna Kra tochvUová a Ha na Stolfová.
SOVIETSKA HUDBA MEDZI DVOMA Z)AZDAMI - to bola nápltl
p rPdn á ky p rot. Juri ja Mallševo, muzlkológa zo ZSS R. Pod uja ti e
u sporiada l ZSS dňa 18. m ája t. r.
JUHOCESKr: DI VAD·
LO v Ccsk9ch Bu dč jo
vi l "'h prlpravllo na
30 110rUa t. r. prero • u komickej ope ry
F 1a Diavolo od D. F.
Au'1c ra. Diva dlo uvled·
lo tOto oblúbe nú a na
Javis kác h
č a sto
sa
objavujúcu operu na
text Eugena Scrlba už
v r . 1954. Dir ige ntom
p reds ta ve nia Je Ja n
Dole!al, re!lsérom Jaros lav Ryšavý. Na
obrázku predstavltel
h lavnej p ostavy - Jos er Hajna . Okrem to·
ho
pripravu je
tál o
scé na
m us ica! Gigi
(12. Jl1na t. r .).
SHF a jelio Hudobné Inform ač n é s tre di sko us por iada li v máj i
vo svojom klube sk lada te l ov tieto prednáš ky : Pr ie rez tvor bou
uve d eno u n a Týždni če ske j h ud by v Pra he pripravila pracovn! čka
HIS CHF N. Vše teč k ov á (5. V. ), Sym fo nic ké die lo já na Zimme ra
sa predstavilo v na hr4vk ach a v besede s a u torom (12. V. ), 2. č a!. !
v9cbovno·vzdelá vacle ho cyklu pre študentov g ymnázia na Vazo
v ove j u lici mala n ázov .,Hu dba ako h ra a v ýpoveď " 119. V. ).
O vývoji kompoz ičnej tech n iky v s l1časnel s lo va ns ke j tvorbe mal
26. V. prednášku L. Burlas.
ZSS POKRACU]E v prllvldelnom po rla d a nf prednášok pre s vo·
Jich č l e nov. Dňa 22. apr lla predniesla v hale h ote la Ca r lto n s vo·
Ju prednáš k u (Vplyv umenia na vytváran ie soclallsllc kóho svo
tové ho názoru) prom . fll. Bohusla va Va rgová, od borná pra cov·
n lč ka Os tavu marxizmu -le nin izmu v Br atis lave.
NA ROD N~ UMELEC EUGEN SUCHO~ venova l pracujúc im CbZ]D
symfonlck9 obraz .,Prie lom" . O vz ntku te jto skladby, ako al o svo
jej tvorbe besedova l so z4ujemc aml dňa 12. mája t. r . na Male j
scé n e ZK ROH Vernos(. Okre m toho na s tr e tnuti s pracujúcimi
ti čl nk oval a M. Hajóssyová a Sllvla Mac udzln ská.
OPERA D)GT V BANSKEJ BYSTRICI p r ipravuje na 12. júna t. r .
s vo ju ďal ši u p remiéru. Je ňou Pre daná n e vesta od B. Smetanu
Dirigentom predstaven iA je Miros lav Sm ld a r é!lu má Pe ter
Q/jrr. (K preds taven iu sa vrátime r ecenziou.]
(T. D. )
SLA VNOSTN~ VECER pr i prlle W ostt 55. v9 roela KSC bol 17. mil
ja t . r . v sále ObKaSS Ili. na Va jnorsk e j u llc i. Okrem s lávnos tné
ho pr lhovor u tu odzne lo l llterárno· dra ma tlc ké p ásmo " Pozdrav"
D~A 6. APRlLA t. r . zomrela v Prahe p r ofesorka pražsk é h o
Konzervatória Anne DftiHová , dlh o ročn á č l enka v9boru Mozarta ·
v e j obce v CSSR a s poluzakladatelka Duškove j súfal!o hudobn ej
m ládeže, k torá t. r . bola u ~ po š iestykrá t. )e J manželom bol Ml
losla v Ryba - zakladaté l tohto d nes z ná me ho p od uja tia . (F. S. )
V BUDOVE I:SU v Duna js kej Strede bol 4. V. t. r . ko mornf kon c ert posl ucháčov VSMU, na k tor om sa pre d stav111 Tibo r Kovács,
Kazuko Okadaová 11 J. Hr d inová. Za zne li diela 1. S. Bac ha, J. N
»umme la, F. Schuberta a G. Enescu .
(M. L.)
XIII. MEDZ I NARODN ~ TELEVl ZNY FESTIVAL bude v Pr a h e v
dňoch 16.- 24. j úna t. r .

Autor p(•dayó(l. ale aJ vybur
"''
J.:luvtriMa ,
unpr ovl zátor
/L'II)tU út'lllkUfUCI IW výchov·
mich /concer t och J na zdkl ade
\ VO/ho sy~> te matlckéllo zaoberanla sa problérnamt k lavlr ne1
l~ry a na zdkl ade ~ na hy nt11st
~pósoiJ, ako čo na}le p!>te pri·
prGIJI/ budúcich ul•i/el ov lwdoiJ
ne/ U!íl'huuy pre wo/e povalu
me, pru.:lládza s úpravami l u·
doutíclt ptesnt, ktore sa nacllá·
dzafú v uc'!ebnlclach l!udobnrf
oychovy pre 1. až 9. r oč n/k
znS. Ctefom je tiež podport f
~práonu har monickú predstavu
žwkou, ovpl yvnU hudobné cite·
nie, ubolwtU f alttúzlu a poskyt·
nut ratlosf z lwdobndho prefa·
ou. Pre t l ak ov, u ktor1ich fC
uyuťvvanw hudobne/ vychovy
stll'a ~t ou zakl adn~l! o vzdeláva·
nla a ncudmy~l tt eln ou
i>IÍ·
l·a .~tou
vse~tra nn ~ho
harm onlf'kelio r ozvota osobnosti, md
styk ~ ľudovou pleslfou prvoradú a hl uvntí f unkctu pre raz·
vo/ l!udobnéllo cl/enia.
llarmonlzácie ~ú pestré, vyn l· '
ka;a bohatou var iabilitou, č!c r
pa júcou z klasických t moder ·
nych prostriedkov. V akor dtc·
ke / ~tavbe ~a vyuf lté vlldlaj$te
stu pne, obrat y septako,dov af mlmot ondlnych, modul dcte
{u f v sprievode k plesi!am pre

1. a 2. r ol:mk al tl!r ovan/J aJ;or dy J. Autor tvor ivo r ozvt /a nielen prava, ale af l ava r uku, pri·
tom ddva vždy vyn l k ntif krtiH!
ludovef melodlty, ncpotldl'a JP/
prednosti zbytol:nym kumu/ova·
111m behov.
V učebn o m pláne te zastúpených tiež nlekol k o ptesni kan o·
nlck ýcll, v ktorych ;e mož nosť
vyuWla ::dkladov polyfónneho
tlakov (v olncf l
mysl enia
pr isnef tmltdclc J.
Casto sú volené apravy v rudavom duchu (gaJdo!>ské kv ln·
tovanie, " k ontryu J. V laveJ ruke autor uplatii U/C r ozklady
akord ov, behy, skoky do dr u·
heJ oktdvy s cielom, aby
k lavirista dosiahol orlentdclu
po celel ploche ndstr ota a
stretneme sa aJ s pr tpadml mle·

!.nnla 1tlasoll v laveJ a pravt!J
ruk e. Slankovsk!í voli postu p
od akordu zloželll1ho z troch
tónov, a! po 5 - 6 -tó n ov~ zoskupenw. Vyu žíva napr . kvar tsrk undov~ ~po Je, nal:as opa!ifa
báL U wrcloveJ výstavby akor dov, aby sl ucho dl ef at a zvyka·
lo na novú sonor lstlku.
Velmi dobr~ sa l k rdtke,
zvlll:!>a !.lvor taktove predohry,
oddelene dvofllou t aktovou či a
rou, ktore antlclpufa t lakr. m
charakter plesne a prlpravu/11
teJ začiatok rytmicky a Into·
nac'!ne. Aut or vo svoJeJ prtict
11yc/u1dzal zo skúsenosti, že len
mdl oktortJ ut:ltel hudobne/ Vf1·
chovy md tak vyvlnuta harm onickú predstavlvost, aby st vedel sprdvne upravtt ludové
plesne. Posluchdc'!l pedagogl ck!íCh f ak alt stce ma/ú predmet
l mprovl zdcla f dva semestr e l ,
ale úrovcfl Ich schopnosti ni e
te vel/cd.
Okrem úl:clu poznania ludovych plciint maJú úpravy pre
klmnr vyznam t pedagogicko·
metodlck!i· Na !;tr uktúr e k l avzr.
neho sprievodu, N úpravy lu·
dovef plesne te mo~ n /1 vysvetltf mnoh/1 t Pchnlck d pr vky klavl rnef hr y: l egato, staccato, od·
(ahy, hra v r ozptttl int ervalu
k vinty, pasdtc, akordy, vlazand
tercie, sexty , vyrovnanost a
l ahlcosf úderu v !cst ntistlnovom
pohybe, mel odlck/1 ozdoby .••
Publlkacla fe vhodne doplnlf·
nd kresbičkam i, vyutivatúclmt
ľudové prvky. Te bro!ovand a
md 224 str dn.
DANA JAKUBCOVÁ

Koncert pedagógov
V a ule Pe d agogickeJ fakulty
v Nitr e bol dň a 29. a prlla t. r .
k oncert č l e nov Katedry hudob·
n ej v 9chovy . Venova li bo a ko
svoJ kolektlvny záväzok na po·
i!e sť XV. z ja zdu KSC.
Na koncerte Oč l nkovall o d·
born! a siste nti : Ma rg ita Durfn·
dov6, Petar Lll!ko, )An Lu pták,
Eva PJ~o rová, Eva Strelková a
)OZ"f Vor '"ii. P da g ógovla svoJim vys túpe nlm popr i svojom
š kols kom pracovno m zaťa fenl
dokázali spoji( pedagogickO a
koncer tnú či nn o s t . do k to r ej
Ic h p r ia m n útila vmltorná ume leckí! p otre bu l CAIIZOVa ť SA ll j
ako m terpre tl. Program ko n·
c ertu nám po::.ky tol pestrú š tý·
lovú pa letu od ba ro ka po sO ·
ča s n os ť.

Prvo u skla dbou v ečera bo la
Hllndlova Son4ta č. 3 F dur
pro husle a klavfr v pod ani
Jána Luptáka, v ktorej l. a 2.
časf p o tec hnicke ] s trá nk e dobre zvl/Idol. Na klavlrl spr e vá·
dzala Eva StrelkovA. Pilie r om
celé ho koncertu bola klavtrna

ln terpre tkn Eva Strelková, k to·
r á vyni ká v!leslran nou muzikál- .
nos fou - so zmyslom pre štýl ovo s ť s kladieb. V jeJ podani
sm e sf v y poču li Beethovenovu
Sonátu f mol o p. 57 " Appasslo·
na tu". Pri In terpretácii ume lky·
ne sa vytvo r il medzi ňou a obe·
cen stvom vermt Ozky k on takt.
Obecenstvo ju odme nilo búr li vým potlesk om. Okr e m sólo·
vé ho vystOpen la E. Stre lková
preuk áza la vyn ikajúcu pohoto·
vos( aj ako komorná h r á č ka . V
podani Margity Ourlndovej s me
s l v ypoč u ll "S k o v rá n čf u pl o·
sPt~" z opery Hu b l č kll od B.
Smota n u 8 l. a 3 pl r.se t~ z cy k
lu La dislava llo lo uhka "Dl.é·
r fln ka mo ja ". v a rmi pekne 8
precftene vyz nel A najmä pt ese t~
.,Spev nad kolfskou". Na k la ·
vlrl s prevá rl zala E Stre lková .
Ba lada g mo l pre k lavlr od Fr.
Chopina zauja la pos lu c há č ov v
pre clzn om a st9 1ove výs tižnom
podanf Evy Plkor ove j. Po pre·
stávke zazne l n ároč n9 Me ndel·
ssohnov
Hus lovt
kon cert

e mol, v podan! vyspelél'io 1\us•
listu Jozefa Ve rela ( klavlmy
spr ie vod Eva Stre lkov4 ). Interpretá c ia diela bola muzikálna
a temperamentná. Zvláš( dobre
vyznela 2. čas(, ktorá bola vel·
ml citlivo zabraná. Bra hmso·
ve ,.Var iácie na uhorskO p le·
se ň č. 2" predniesol Pe ter t li!·
ko, k torý nielen dobre ovlllcl a
tPchnlku nástro ja, ale pochopil
aj
tvo rivé
zákonitosti
Brahmsove j ko m pozičnej techniky.
Na záve r konc ertu p r em iérovo zazne l melodicky svieži poc hod p re mieša ný z bor , 2 k lo·
vlre a sl á č i k o vý súbor: ,.Ple sP. ň
v srdcia c h z nie" venovan9 XV.
zja zd u KSC od odb. as. ka tedry
hudobn ej v 9chovy Júliu sa Her od eka. Sk la dbu di rigoval Já n
Lu pt á k, ktor9 pre ukázal d ob ľ 6
dir igen tsk é k vality a s kOsen ostl. S p o luú čl nkova ll : Eva Strel·
ková li Peter Lli!ko - klavfr
a Komorn9 sléiHkovt súbor k a·
tedry h ud obnej vfcb ovy - vedúc i J. Verel. EVA FILIPOVA

Mladí interpreti
Ctmbaltstka MARICA CJOBIA·
pochddza z
Bratislavy. Už ako piitročnd začala sa učlt hre na k l avtrt pod
vedentm l . Funkovef. A! nesk ór
prd la na ĽSU. Z v iacer (}ch uči·
telov na hudobne/ !>kole vO·
znam pre rozvo/ /eJ talentu md
Jednak ll. Gdbrl!iovd, k tord tu
podchytila tak, t e už ako 10·
roc'!nd rozhodla sa venoval hud·
be ak o povolaniu; A. Schubertovd pripravila Kopecktí ku
sk ane na konzervatórium, kde
od r. 1966 §tudovala v klavl1'·
ne/ triede M. Strausza. V 11.
ročnt ku konzervatória sa dozve·
dela o prl leWostl študoval
čem balo ako vedra;llt predmet .
Tdto mofnost sa tel otvor ila at
v V. r oc'!ntku, odkedy sa sastav
ne venovala !ttídtu t oht() ndstr o/a pod vedentm R. Grtfc:a.
Po
nle korkomesačn et
prdcl
predhrdvala zasl. umel kyni Z.
RtWc'!k ovet. Ttfto fu povzbudila
k d aBet prdcl a charakterizovala ako per spektfvny typ budtícef čemball s tky. Po tíspe!·
nom uk onc'! ent k onzer vatorldl ·
nych lltadlt (v r. 1972/, keď ako
absolventsktí skl adbu predvl11d·
l a s orchestrom MoztUtoiJ Kla·

SovA-KOPEC KA

vtrny k oncert c mol, prlfalt Ko·
pecka - spolu s M. HulJakovou
- na VSMU, ako posluchtic'!ky
čembalove/ triedy. Pr acu/tJ pod
vedentm doc. Z. Ríl!tc'! k ove/ a
R Grdca. V r . 1975 us kutočnila
sa v Opave prv(}krdt celo§tdt·
na sata! ml ad(}ch c'! emballstov
o cenu Beethovenovho Hradca,
kde Kopeckti spolu s Hul/ako·
vou ztskall lll. cenu (prv4 dve
ceny sa rtRudellll].
Dlfa 7. mdfa t. r . mala celo·
večern!}
diplomov{}
k oncert.
Predtgm - 30. marca t. r. v spoluprdcl so Slovensk{}m ko·
morn(} m orchestrom uviedla
vel mi aspe§ne Konc11rt pre
čem balo a orche ~t er g mol od
1. A. Bendu. T{}mto člnom vstu·
pute do slovenského hudobn ~ho
tlvota prvd absolventka c'! emba
la s vysok o§k olskgm di plomom .
Tel povahovd založenie, ume
leck[J naturel, trpezltvost, ale
af hílževnatost predurču /a fu k
pedagogickeJ drdhe. Hoci fe vy
slovenfí m sóltsttckfím typom,
v(}raznou Individualitou so
schopnostou hlboko vnlknt1t do
my~lle nk ov e/ podstat y diela, md
vyhranené §t(}lové cttenle, Je
muztk alna, ale 1 dtsct pltnoua·

nd, md blfzky vzfah at ku ko·
mornef hudbe. Od r. 1974 spolupracu,e ako c'!emballstka so
súbor om Musica aeterna ( umt>l.
vlidticl /. Albr11cht/ , ktor(} sa
zameriava prevažne na predvddzante stareJ,
predklastckel
hudby .
Okrem toho spol upracuJe s
mlad!ím huslist om T. Pazderom.
Pr e rozhlasova fonot~ku nahrali tednu z husrov(}ch sondt T- S.
Bacha a prtpravu/t1 k nahr dvke
vlletkQch §est . MDKO tel umo!·
nt vysta plt v Mir bachovom paIdei ( v auguste t. r . }.
Vďa ka svo/et muzlkaltte, vy~pele/ technike a htí!evnatostf
Jef k oncertn Q r~>pertodr te pomerne bohat!} a sú v lfnm za~tti pen~ mlnlatary anqllck/Í"h
ulrqtnall ~too , f r ancOzsk:t claue·
~tn ts tt , diela / . S. Bacho, ~o nd
t y D Scarl atttho, 2 suity a
Chlaccona G. Ph. Httndla, ďa·
/ef sondta od / . Mysllvetka,
P. X. Du§eka a zo st1c'!asn!Jf'1t
autorov Hommage gravlcemba·
ltstt od f. Rychltlca, lmpromtu
od B Martintl, Preltídzum a fú ·
qa A dur od D. Sostak ovlc'!a,
Bulhor~k~ tance od B. Bartóka,
5 prstov l . Stravinského a cfol-

!le diela.

·lk·

IVAN SOKOI:

fda rll'

O problémoch bachovskej
interpretácie
Hol sun1 vyzva ný ••otl akciun HZ u pl'l·
llpovuk na tém u: ,.JntOI'protllcla Bacho·
•oJ hudby". Redakcia H2:, mysllm, vofmi
sprúvno chce p odnietiť diskusiu hlav no
o problém oc h interpretácie o rga nového
die la J. S. Bacha. Vo svojom prlspevku
110 nebudem s na žiť rozvíjal teóri u ,.§peciáln oj organovej interpret ácie". To som
tiasto ~ ne objasnil v jednom rozhovore
pro HZ (R. Ski'epek ). Táto tóma je uri!oná Jon pre velmi ú:.:ky okruh koncot·t·
nfch organistov a vyučuje sa v i kolácll.
Moje myl lienky sa týka jú In terpretácie
vl oobecne, sú myllienkami Interpreta,
nie vedca.
ákladn9m zákonom Interpretácie hud·
by predklaslckej, ož romantickeJ boz dodržania ktorého všetko ostatné
nemá zmysel a nlčl m ho nemožno nnhrad!( - ,.je zákon Jednoty tempa". O
tejto z ložke Interpretácie so vy)otlrovo·
11 už mnoh! majstri vo s vojich podogoglck9ch a Iných dielach. Je Ion samo·
zreJmé, že pro nás najbllžslml fat•mulll·
'c lami sú v91·oky velkých umelcov XX.
storočia, hllwne F. von Wofngortnera a
B. Waltera . Todo - pro dlolo rosp. joh o čus t plo t! záklod ny tumpový udej,
v yjadrený l mPtronomtckým oznučonlm.
Hrot ple ~ n o ,.podra motronômu" )1', s.1nw ·
zrojme, nezmysel, ole jomno modifikdcle
základn6110 tempa nosniU pt·okročlf lstu
'l lnosnu hl·nnlcu. Bruno Walttll' lu•1ís nn
hovori, že tempo nic Jo kvilnlltntlvn.t zlo:Glcll lnterpro!Jclc, uJo kvnlltatlvno. Z lo·
h o vyplyva, žo lst(i základni\ tompo m óžn
v prlobohu skladby kolisnf, nlo Iha v
r~mct danej kvality. Ak kvnlttntivne koBI anlo tempa prekroči kvonlltaHvno lst(j
ihrllnlrn, potom vyhutuJe uz z rámcA Zit·
klad nn) lwllllty, zabioh11 do lnyrh kvnJit . A tu sme prt nnjzl\klitdnejš ich prc~reskorh Interpretov.
nohf Interp reti narAbajtl s tempom
lubovoJne, tvrdtoc, '·a ten - olobo
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7Hhlarln~·rh trm p tRh, Af..o
Jll C'C: itd l
lin IIIClll OllCIIIlC

o;l Ich
11PIO
vrklllciV '•l lllt'lllol V Z,IVI' lo•.! l ocl spo
loi:l'n,kyt ll oko lnosil, od vl'f"ost1 llt1 ~ l1 o
)OV, p11f'Sittrll, tol o"un,ltovmllll hudnh
ny< h nu..,lc ujov 11 /VI'dl'i'fllVIIIIIII prblu
pu l< rozvoju mnnnfllnvc:h -;c hnJHl!l ~tl in
~tt Ulll " nlltfi,tov. 1\k hy nh'kto chcel s
nost;tlgtou nanokuf na .,zlut(> čnsy v In
ll•t·pl·l'tlltll hudhy" ru klorych 11111 l tut..
Ion flmh.,tll prt:d.,l!l\~ul, potom troho po
vo!lnť, te vS"·voj v hudhe speje s(lh!'?nr·
s vyvnjom mysleniu vóbec. Je smloi.nn.
ak n iekto nt'n.,tiilu prote'>lUJn nnprlktud
proll pi'Phnnn5•tn templlm stičusnej hrv
nu oq~one l'ytom sa: p1·ečo by J)I'O or·
~un nemut dnns p lotlt ton lst y vyklud
zllklntlnych temp, nko pre Iné nllstrojr.
n loho Ich znskupon la? Organisti nic sú
r<•publlkou b!l mou p1·o sebe - sú v pr·
vom l'lldP hudobnlkmll
hullbo (o puleta tomp nekonečná. vy·
~:hlldzo z n eusllllo bohot{;ej dllerrm·
ct.'tciu hudobno] sadzbv. U Bacha (v ll8 ·
roku) existoval Iba obmedzon9 počet ly·
pov hurlobnuJ sudzqy 11 t9m l obmedz!l·
ny poC:ot zúklodnytll temp. Tedu upla t·
IIOVUII IO prlllS Široko) šktlly rôznych ZÚ·
kludnych tr.mp by u Bachu bolo nelo·
g ickl\ sve d čilo by lo o ncdostotočnej
m·udovano!otl lntOI'preta.
usto dis kutovanou otázkou v lntor·
C p rl'ltlr fl Bachovej hudby Jo otázka
s ly lu Touto ollizkou sn svojho to ..,u
j. S. ll<tt h nezuohPrlll vOhur, lŕlk1sto ako
sol dobry lnlPrprPl rl ncs nrwohf'r·;l tontu nt.t/.kon pl'l lntcrprcttlcfl ltuclby XX.
stm·oc'lu. ~:xtslllfll t•:tc SfWolvn o z:lsady
v fntlll'flrPttlt.ll d et111l u [ln~ t.. tl-luhk.i do·
hll, p t·toťa h , ozdoby, vyvóžonosť ltiO'illV,
wd not.t lumpa. tog1ckó fr·llzovonlo 11 InO],
J..tm·ú plutla pro Bacha tak Isto - a t.o
p ro Mt!s~ lu u nu, prn Mozorto - ako pro
Struvl usk(•ho. 1\k sl odmyslime ntoktorl!
dtll'luntskli prl:stupy k lnte1·pretllcll r6z·
nych cflul , ktorS"•m jo vyst11vnny právo
(,Jk Bnrh, oko l MOSSIOen, potom IIIU'>I·
mo t mvecluť, zo de baty o št91ove) lnterprnttlctl su ut..ademl cky noplodnO a My l
mtot•pretáclo nemá vychádzať z lmnglnr!t•noho "dobového c!tenln" (pod kto·
IIICI?.t•lll"

y

Ivan Sokol

unon í1st!k skladby "luk d tla". TvnHm,
žo Jo to výsledkom 1110 dost zodpnvl'd·
nl!ho, l n WII~t.ntncho n hlhokohu prb tu·
pu k llllcrprl'tátil. U or~il nt stuv Jn lt!ll·
to p1ehrl'Mlk zvJw,ť h tsty ,, vvpukly n.tf·
mil v :>uvt:-los!l s tzv. "llgoglknu", t~t..c1
vyr.1znvým Jll'll'olrwdknm vl,, tnym n.tJ ·
m:; oq.;•llllt. Nwkton org,ul l"tl llolrllh.cjn
s tymto vyrawvym prostrlc•dkom t,lk nr.
vkusnu, rubovofne, zt• z<lldud ny tompo
vy tul' Ju c<esto otuz nv, ba dokoncu l
rytmu., hyva znotvon• ny, Vzhudw )ti lilk
doje111, zn oxlsluJO dvojaky vykl,ul tem
)JH o rytmu: nn Jcd nr. J strnnr vykl,ul
vset t.; ých hudohnlkov (okrom orgt~nlstov)
a no strune druhej - vyklali ,.or~nnls
ttc:ky". Nečudo tedu, t.r sn mnohí In ter·
prPII 1'11s to zdráhajl't spoluprarnvnt koncnrtantnn, alebo komorne pnnrtjvlat. s
organistami.
azdO obdobie ma (v zHvi!.lot.tl od róz·
nyclt faktorov) zof1xovdnO Isté vy-
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rf m o;l t11k 1'1 oo11k kll , d ý pred5l&vujl
n1oio fn tiltul , ate že - v snlade s W.
l'urtwllll,!: lnrom - rozhodujuclm pre In·
Wt' PI'I'tllclu Jo) t..torcJ s kladhy je jr. j
vlns lny ?!vf orgunlz111us, lo. tory &l sá m
VYilUCIIjO SVOI slýt l'okiul IIIIUI'JiťOt no·
clokú:i.o konkrétnu sklndhu p red ni esť vrc holne muzlki! lnc, potom mu o n i n opo·
mohli, unf nepomôžu tladno mcdflácut
o tyluvos tl. Jo sa mOZI'Cjmó, žo lntorprot
musi byť nannjvS'· vzdelaný v otázkul.h
-;livlslaclch s rOzn ymf hlstorlck 9ml obtlo·
blumi z čo nntillršloho, ted11 l hudobné·
ho hradisko. Musi sa ale snažiť, aby Ile·
to vedomosti l!o Mjhlbšlo zužfl. oby ne·
pôsobili nntlho oko balast, pretrvávaJú·
cl zo ~kolsk9ch lav lc, 8by so stu ll sítčasf ou jeho tech n icke] v9zbroje. OtAzk ll
stýlu by sa moto vyjas ni ť vo v yučovor:fl m
proceso a nemnln by by( predmetom
noplodo9ch diskusii medzi profesio nál·
ml. Interpret musi ku každeJ jed notil·
veJ skladbe pristupovať v pokore - e ko
k novém u svetu, ktorý sa musi sna ži ť
objnvf( o vždy znovu objavovat (V. Ta·
lieh L AJ nu Bacha plati v9rok Svlatoslavo Richtera: "Modomý umelec nemOže
nema! v krvi Stravinského, Prokofieva
R ostotn9ch majstrov
nášho storočiu.
Tokio Beethovena počuje vlastne cez
pr1zmu t5chto modernych tntonočnyc ll
skúsenosti". Bolo by urátkou Bach a, ke·
hy l>lnO ho považovali za ••~tnrú pnror: h·
i'lll". Mys lhn sl, že otllzkll t týlovoj lnterpretllciO nebude nikdy dorleii~nó, butle
vid y v dobrom Rlov11 zmyslo dobová.
v1l'>IO diskutovanou Ot6zkon jO tz.v.
C autentické podanie diele
J. s. Bacha. Tll to otázka podro mO]ho
nózoru jo s m le~ na. Prečo s a oesnatlmt
uutcnttcky podévať Beethovonovo symronlo (s 119dokonalýml a fnlos nýml fu·
knclml n ástroJmi a v smle~oe malom
ob~adoo!?) Prečo sa n esnažlme hrať lb a
modernú ktavlrnu literatúru nn n11 ~ich
dnosnych koncertných k ridlach? Prečo
nohrám8 Choplnn a Liszta na dobov9ch
oll strojoch? Prečo nezavrhneme kovovt
fla uty v Brohmsov9ch symrO nl~ ch ? Preto práve 1e táto otAz.ka aktuálna Ion u
Bacha ... ?

[ vorca slovenskej
umelej piesne
[Ookončenlo z 1. str l
KoUaka "Význam a uméleckó
zpracovánť slovcnskó p!:;ne It·
d ové", kde Sit o. l. po prvy ra;:
stretávame s voiml vý~>tl1n9m
hodnotonlm majstrovho ta lt•n·
tu, &ko aj - vzhradom nu vto·
dajštu
majstrovu neutoi.onú
axlstenl!ml situáciu - s oprávnen 9mt obavuml o jeho ďols!
os ud a vývoj.
mujstt·ovych
tAorallckýrh
prllc nujucolenej.. lu jo stu·
dia " VzAcne a typické ukll:t·
ky rudo.ych piesni uhorsko
alo von~kých",
pu blikovo ná v
tretom ročn !ku revue Našo Slo·
von ko ( Prahn 190!) l!JlO, s. 181
a! 190) . Nopokon sem trobu zn·
ra diť aJ v Slovenskych pohfn·
doch (28, 1908, s. lB!J J pu hli·
kova nll roconzlu n zbierke
.,Sionnsk6 ludovó piesne", op.
28 V. Flg u ~a-Bystr6ho (Pruhu
1900 ), s ktorým ~~~ M. Schnel·
4er-Trnanký osobne zoznllmtl
v decembri roku 1906 p red jed·
119m z voro)n9c.:h koncertov Fllha rmonlrkého spolku vo svojom vtedaj$om pôsobisku vork om Bečker éku v Bunllta (teraz Zronjanln v Juhos lávii).
ko uznllvoný znalec slovenskej ludovoj plcsno bol M.
Sc)Jneldor-Trnovský spolu ~o
známym zberaterom Hyukom
Bfmom (1874-1958 ) menovaný
v roku 1919 Ministerstvom sko l·
stva a národnej osvety do prvého s lovanského pracovného
výboru "ústavu pro lidovou
p fsen". Listom z 29. !obrul!r,t
11928 sa členst va vo v ýboro
vzdal. (Spll.ový materiá l Oslo ·
vu pro Iudovú plcseii jo ulo·
žoný
v otoomuzikologlckom
odd. sekclo hudobnej vedy
Umonovedoého ústavu SAV.]
Ovodnú plesiiovú tvorbu M.
Schneidra-Trnavského poznal!llo hlboké citové prenlknu·
tla do krásy slovenskej rudo·
v aj plesne a rovnako hlboké
's totožnenie sa s pods tatou Iuäovaj hudobnej preds tavivosti a
u meleckého vkusu. Vlastn& bo·
hatá melodická .Invencia prevláda júceho lyrického razenia,
pretavená profesioná lnym skla·
datefským vyškolenfm ho vo·
t~ red predurčova li, staf sa tvorcom slovenskeJ umelej plesne.
n šplrovela ho predovsetkým
YudovA poézia a z umoloj
tvorby bbne, bUzka jej svojou
itruktúrou a duchom. Odzrkadlilo sa to v prvých desiatich
ple5ňach,
komponovaných nu
verše S. H. Vajanského - "l<ukullenka kokA" - odznela na
absolventikom koncerte ll. 7.
1905 vo velkej sále Rudolflna
v Prahe, J. Jesenského - "Se·
dfme tu smutnl", M. R. Ste[ánib - vNaliel som ti • llrom
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Podjavorinskej
sa drobn~! piesenky", "Na~lm malým oblllckom" ohl·
dve sa zachovali v uuto 6 raroch
(dat. v lrnave 15. 4. l !J07},
"Ncsedaj sluvltok" - odznP.Ia
na spomenutom ahsolven ts kom
koncertn v ProhP., "VIo:ly sa ml
prlsnejú"
2
a uto r e r né
exomplare (tla . v B u'O !JC~tl
13. 2. 1'106); plrs 11 vtedy m:IJ·
stor venoval sp vokolu 1. Pet·
rovca, k lory l1 .tom z 2 1. 1. l e!:J7
~llhle'tl
s j e] pu >l tknvn ním,
P. O. Jlvim: osieva - ..Soko l tč·
ku, 2okul" - n da tovaný unw ·
RtD( u s kicu, a ku n(nutog ,i1 1 n y
ll vl 7rl v htv ťl v ll t, <la t v Ilut·
nom "u' r 4. 4. l 011 H nrlt·csovený r • ll. P.t.!tr.kllltn
nn
Myjcv' V\ ·J v1 'r' 101 P 1\ulf?;ko·
vl t1 M l' Slo' o lt,vl - a llil·
pol<on tlvu " no é 1 ápovy no
staré slovu - , llolrko. lHro1<o"
u uto~rur [dul.
vo v ted nl
totonwchllllltko u
1903), hol
ces tou zvPrOJnuný v Ul. spomenute j "1\ytlci piesni zo zi!padu"
- a " Hoj, ul som vlotko propil" - outogrnr 1cl nt. v Trna·
ve 30. 4. 1907 ) so žurtovným,
pre ma jstra typickým venovanim M. P. Slobodovl. V desw·
lieh zošitoch pod II;IZVOID "Pô·
vodné slovenská piesne" Ich s
obalkou, ktorú tlut.tl O. Paz1c·
ký, poprvy raz vydali P. KuUsek a M. P. Slobodu nn Myja·
vo v roku 1907. C1·nnč údaJe o
tom, ako Hl rodilo toto vydante, nachádza me v outograf·
ných listoch M. Schneidra-Tr·
nanktiho z ro~ ov 1900 -1907,
uclrcsovonych M. P. !:ilobodo\'i.
Od svojho druhóho vydunla v
roku 1922 (Družstvo "Musica"
v Bratislave l ~o tola so tato prvá majstrovu plosnovú zbierka
známa pod ná,vom " Drobné
kvety" podla rovnomcnnéllo
cyklu Ľ. Podjovortnst.ej. (3.
vyd. Brotlslovo, SHV l!J52. )
lektoré plesne tejto zbierky
(Oaloko, široko, Kukulien·
ka k uká, Keď sa drobné plc·
&onky) spolu s majstrov9ml
úpravami tuctových plesni [Ja
&om bača velmi starý, Ide fa Zk9 rurman k n úm, Pri Prešporku na Dunaji, Hory, hory ze·
lené) zaznievali na jar 1908
6 velkým lls pecltom na koncer·
tocb v Berline a v Parfžl, t.do
M.
Schneider-Trnavský
ako
klaviris ta sprevádzal čO!.kého
koncertného sp eváka, barytu·
nlstu Bol u Umlrova [vl. m. Bohumlr Nopomucký, 1864-1929 ].
Prfsluš oé dokumenty
pro·
gramy a kritiky - zachovali
a v majs trovej pozostalosti,
ulozenoj v Západoslovenskom
múzeu v Trnave.
leto mnohos tubné zahranič
né úspechy mladého slo-

poll",
"Keď
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LJ..J
Autograf plesne .. Kedy a padala biela flal fJl!ka",
/ll. zCJ!.II, č 61 zo Zbierky sl ovensk ých nd rod·
nych plesni, ktora vydalo Družstvo "Musica•
v BratlslauP v r. 1922-1923.

Snlmky:
veoského s kladatefe mali at
nosmtorny
kulla rno pollttck9
v 9znam pre vtedy ujarmený
slovon ~k9 n árod. Preto ej Ich
ll<Hbon9 ohlns doma [napr. Ná·
rodnč n oviny z 22. 2. a 30. 7.
19011, Nose Slovenl>ko l, 1907/
/1908, č. 5, Slovenský t9ždennlk z 12. 6. 1908, Dennica ll,
1908, t. 9).
typu plcs nf s vojej mladosti,
kedy, oko pfše v svojich
pamUtloch úsmevy a slzy (Brathlnva 1959, s. 94), stál "pred
vefk9 m
problémom vytvorlf
umcltí plosoi1 ; vytvoriť hudbu,
nťipov, na ktorý, koď ho pot'!u·
jo !.lovcnskO ucho, zareaguje
::.lovonské srdce", vrátil sa M.
Schneider-Trnavský po dlhseJ,
vojnou zo prlčlnenet prestávke
v plltnlls tlch plesttach svojeJ
zbierky "Zo srdca", kompono·
vnnej v roku 1920 v Trnave na
s lová Ferka Urbá nka. Obsiahol
v net celý citov9 svet slovenského Iudu s tým nejviH!!Hm
ús pechom, ak9 sl Jen mohol že·
lat: vačš ina piesn! zfudovela.
VydoJ Ju vlastným nákladom
(tlač. Waldhelm-Eberle vo VIed·
nl) v roku 1921. Autograf, det.
v Trnave vo rebru4rl 1920, na·
chádza sa v majstrovej pozos·
ta los ti.
rcholom plesňoveJ tvor hy
Schneldra-Trnankého
M.
l<' Jrho druhi'! ptesllov4 zbierka "Slzy a 6smny" (op. 25).
V desiatich prekomponovaných
piesňach na reflexlvne, ba Ja .
dlcká a epické ver~e S. H. ~a
janského - " Letf havran, leU"
(1!. 4), " NO!ka" (č. 5). "Gualar" ( č. 8). " Kukul!ka" (č . 10],
J. )esenak6ho - ,.Pntell" (i!.
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Ukdfka 1 autoqraf u plesne .,Vt~d/1 sa mt pri·
snlta• {datovan~ 13. ll. 1908 IJ Budape!tlJ.

archfv autorky
1), l. Kruka - ,.Tak tllko dvl·
ba mesiac avoja l!elo" (č. 2) ,
"Veaper Domlnlcae" (1!. 3),
"Kod na dell zvonlt mali" (č.
7) a Vl. Roya - " Magdaléna"
(č. 9) vytvoril klasický typ slo·
veosket umelej plesne. Väl!šlnu
plesni tejto zbierky, napr. jednu z najpopulárnejšlch. dnes
už zludovených plesni tejto
zbierky "Ukolébovko" (č. 6) na
prostonárodné slová "Spi, dula,
spi", komponoval podra zacho·
voného dotovaného autografu
v roku 1909, Niektoré, nojmll
na verše S. H. Vajanského,
vznikali už počas štúdia na
pražskom konzervatóriu v ro·
koch 1903--1905 a s na dšeným
prljotlm odznievali na u meleckých večierkoch v Prahe a oa
martinských slávnostiach ešte
pred Ich prv9m vydanlm Knih·
tlačiarskym

Očastlnárskym

s polkom v Martine v r. 1912.
(2. vyd. ta mže 1922.) Do tre·
tleho vydania zbierky "Slzy a
úsmevy" [Bra tislava SHV 1952)
zaradil majster namiesto "Ku·
kul!ky" na verše S. H. Vajans kého ako poslednO desiatu pla·
s eň " Chryaant6my" oa báseň
Vl. Roya. Pred t9m vy!lla v Al·
bume slovenských s kladatelov
(zost. O. Lauko,
Bratislave
1922, s. 19-21) a v "Sbierke
s lovenských sborov9ch a sólo·
vých spevov pre rOzne priloži·
tostl" [zost. P. Ga llo, Bratisla·
va 1923, č. 50, s. 99-101). V
tej Istej Zbierke... (s. 161163) vychádza aJ pleseň " Za
H•lesdoala•om" na s lová Fr.
Urb6nka, ktorO M. Schn eiderTrnavský zložtl a venova l k Ju·
btlcu 50-ročného trvania spe-

vokolu "Tatran• v Lipt. Miku·
lá!ll.
tom Istom roku, ako pleset1
"Chryzanté my", vznikA at
Impresionisticky ladenA pl ese ň
" Nad koUakoo" na verlle M. R6·
suaa. V. plesňoveJ tvorbe M.
Scbneldra-Traenk6bo zaujlma
v 9 nlmočn6 miesto n ajma svojou prokvapujtlco s melou har,
monlckou fak ll\rou. Vylla s
obálkou Janke Alexyho v ro"u
1922 v Prahe u M. Urbánka .
re Oplnosf t reba alte s pO·
menOC posled ný p lesňo vý
cyklus "Plesne o matke" , ktor9
Ostrojn e nadväzuje na "Slzy a
úsmevy". Autograr je datovaný
v Trnave 5. 10. 1939. Tlal!ou
vylllel v Státnom naklada tel·
stve v Bratislave v roku 1940,
teda v dobe, ked' sa ul! výraz·
ne
presadzovala
moderne
orientovaná mladá skladotel ·
ská generácia - tera j§f nllrod•
nf umelci Alexan der Moyzes 1
Eugen S uchoň a JAn Cikker.
y :rcb6dsaj6c 1 koraflo• sla·
1r1nakej spenosll a • p rint·
knuU k fde6m i!eskej n6rodn11t
hudby, predslanje plesliov6
t•orba n6rodn6bo umelca M.
Scbneldra-Trna'flk6ho po 1tr6n·
ke lludobn6bo ltflu typ not•
r6anebo sloven1k6ho neskor6bo roment11ma. Prhe ple11ňuv6
t•orbe predanamenaJa • pr•fob troch dnaťrol!lacb mat·
strontwo t•orl•6ho rosleta oelf teho d'allf umaleekf •f•oJ,
ktor6ho anoa • omeaoa
mocnfm fmpulsom a nfkoa
oporou bola blbolr6 16aka k r..
du a 1 nej premanlect pocit
sodpowadnoati k národa.
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Slovenská filharmónia

pla~llčnosť

29. a 30.- 1\1.- 1978
Vfzna mn~

ma ďarskÝ'

du•1gent Gyiirgy Lehel , l-.tor9 ho5tov.ll
Jill dVOJICI koncertov so SF Je na v1·cholr. SVOJICh tvor1vych
s<"hopnostf. V jeho gestách sa utajuje napl.lt1e a tvor1vči ener·
gi a. Paleta jeho dirigentsk ého rukoptsu je dostiltočno s11·ok l
e svojfm umeleck9m naturelom tn k linu}e k meditáCII o k zdll
razMvanlu Cllozofického podtr.xtu hudobného diela. Z tohto
:zorného uhla ool velmi vhodn9m typom k prQmlérovanlu dvoJ·
časťového Koncertu pre organ, slá~ikový orchester a bicie od
českého skladnteYa Ivana :ltez ál!a. Dielo vzniklo. ci-tr pred osmiml rokmi a aj napr1ek veTkým lnterpretai'ným nflr·okom nn
sólistu (dr·. )ii'f Reinberger. ktorlírou bolo vť'novonfll i mr In
strumentál ny sprievod nie jr poslucháčsky velmi vcločné. Zrllj
mo . to za vlr1uje prevaha polyliónnuj sEu.JziJy ll nká~l ~>lllvnllnú
roztrlnštenosť, ktorá oslabovllla•vn!mnvost tlrv(iku. Celkovr. trpí
dielo nedostatkom kontrastov, čo spzrejlnf! uwHlomovol UJ ~t\111
autor a na záver sk ladby, v Jl!) druhej č<~sti, zur11tlll porodisl,l:
ký pochod, ktorý vsak neuclr?.al stupí1u;Oce sa nupUtie p1·ed
cháclzajúceho hudobného prúdu, a preto lcntlll':tlsllckó frn~iiH
Koncertu vyznrcva neuspokojivo.
Tieto nedostatky celkovej výstavby nestrhlf vyvážil niektor"
?lťastne a vynallezavo rre~ené ďetaily mollvlckllho rozvqanrA

harmonických 11 inštrumentačuých . k'ombrnilclf,
:zvlá~tnostl rnajm ll v pochode) .

rytmrck5Th
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Pavla Kováča

Účinok scénrckého pastoi'ále Aci s a Go la tea od, G. F• .Händela
K loilnej pl e}ilclc mladycll slo·
zavlsf prcdovsctk9m od úrovne lrHeJ'Pretácle spevAGk}lch - ,
venských umelcov patrf bezo·
sOiových 1 zborových partov: Ako sOiisti boli angaiov<tnl po·
prednf predstavitelia mladej mada1·skaj spevéckej generácie sporu l sOilsta SOCR v Brali·
~opt·nolstka Adrienne Cse n ~eryov ií l Oa late a 1. Disponuje n e·
slavo Pavol Kovéč. Na 11. má·
vefkým, krehkým hlasom. j{lJ prejav je mulr k lilny, kulllvova·
ja t. r. dramaturgia MDKO zo·
ný; rntonačne je dost spoľahlivá, ale nie neomylná. MA zm'!·
radila vystúpenie Pavla Ková·
sei pre štýl azda predov~Htký m zAsluhou nenll sll nej rnhko~;ti
ča clo komorného cyklu v Pn
a uvornenostl, s akou stvárr'lovula svoj pnrt. ProclstAvrtcY i\ci~n
tenorista Atilla Fiiliip zapôsobil jOJ( t'H r'hou svojho h!Ehll,
mur.lálnorn paláci.
tak star·o!ltllvým vyp,·ucovan!m svojho pllrlu. Z trojice sim·
Dramuturglcky perfektne a
tol:nH vynlknjúcrch spevákov stovlam nujvybi:.ln výkon ba,·y·
umelecky náročne postaven9
'toni stu Istvána Gát i ho, ktor9 stvéri10va l party dvoch postáv program prezrádzal citlivý a
Dam ona l Potyfemusa. Jeho hlas JC v~·ššle posadený, takzc veľ·
vyspel9 muztkantsk9 v k us, tech·
ke ,.r" mttSIJI spievať o oktávu vyššie. To je však jediná po·
nlcké predpoklady sOiistu a
•známka k jeho výkonu, preto,.e timbrom hlusu, muzikatltou,
dósledne
zvážené
realizačné
lntonačnou Istotou a ohyhno•·tou vysoko pJ·ndl'll svojich, lnái;
možnosti v každom diele, čl
vvnikajúclch koll'gov.
autorovi. Prejavili sa čistou,
Výkon Slovensk ého filha r monick ého zbuJ·u [zbormnjswr
prlehTadnou Interpretáciou miJ. M. Dobrodlnský 1 držal sa stand<n·cl u, It on t!'ntokrát mal aj ročnej faktúry Bachovej hud·
menšie kozy. Lr.helov p rí~tup k interprl't(H ll vvľhiid7nl z pa•;by, zvukovo-nástro]ovym cite·
tonllnr.ho cllaraktlll'll drela a pľl \'Se1kt!J WOji!J ZIVOs11 ll ZVU·
nim Franckovho diela, dravou
kovo-vyrHzoveJ diferPnCi<íCri do'>t;Jio <liPlo lyJ'I cko lllf'ditHtlvnv
bravúrnobofou a technickou do·
podtext.
V. CI2:1K
konalostou L1szta a napokon
brilantnou drobnokl·esbou ra r·ebn)•ch a boh!lto rytmrckv ko·
lorovoných rresiek Ciershwrna.
Vo všr.tk ých mterpretovaných
dielach bolo cflfť osobnosť In·
torprotn, s!r•okú škálu výraw
vých, dynamických a fnrr.bn}•ch
nuans!, ušľachtilú mtlkkost a

zvuku (v "ned9chn
JIICICI1" pp rovnako. ako v bra
vurnvch rrJ i nad všetkým sto
JllCll tl;chniku Taliansky kon
cert F dur j . S. Bacha, prr.tkn
n} boh<.~ t ou kuntilénou. tnspir·o
villloll Olflttt mi \'ivaldlilo, Tur
ti mho, našiel v Kovúčovr dó ,
Jedného
tlmočntka.
M!!kk}'
uhoz, spevná k antiléna - pro
t<~vem1 do hachovskcj staveb·
nej fa k túry - zaiskrili v rych
ly ch (i kr.d tempove tr·oclrlr
nddnes(myc h, ale pritom vyrov
nHnych 1 a r vtmicky dôsledných
okrajových častiach. Zvlilštnos·
tou je Kov.ičovo ddsledné frá·
zovu nle bez použitia pedftlul
Rovnak ým prfstupom SEI zmocIli l l Prel ír dia, Arie a Fintíle
od Cf!zaru FrHncku. Inšplrllclo
a 1:-.te črty Fra nckovej hudby
vyciládzujú
predovšetk9m
z
Joha nna Sebaslla na Bacha. Or·
ga nové cflenie vkladá l do
svmfonických
a
klavlrnych
skladieb. Kováč skladbu gradoval v oblúkovej dynamike l
forme, nezabúda júc na spPV·
nos! Árie. kompozi~n ý prlncfp
Preltn!llr a brtlan.thú zvukovú
a · farebnú nuansovanost Flnil
le.
Vrcholom lnterpretačn ~ch a
umeleck y tvorivýc;h _vkladov o;ólistu mala byť v rámci recllfrlu
hudho Franza Liszta . Per rektná
techni k a stala sa zárukou ume·
leckého
naplnenia
Polonézy
E dur a najm!! náročného Me·
fistovh o valčíku , kde sn Ko·
vúč nedal strhnot k lacnej a
prázdnej bravúre, ale svo1 pt'P.·
jav komponoval v zmvsle sta·
vebnej a myšlienkovej logiky.
I keď o absolútnosť llsztovskej
interpretácie bojuj(! oveľa sk11·
senejšf a vekove zrelš! umel·
ct, Kováč [napriek niekoľk ým
intonačnýrn
nepresnostlu rn l
zhostil sa tejto náro 'nrj úlo
hy čestne. Záverečné mrniatú·
ry George Gershwina v ránH'I
Troch prelúdií poodhalilr ľ' l'
ďa lš(
Interpretov
unwl!'<..kv
vklad - precfzne rytmické rr.
tenie, dôsledné v yjadreni!~ mvs
lienok modernej klavfrllPi lit •
ratlrry.
E. CARSKA

Fínska hudba
v Piešťanoch
l

V SmPtanoveJ sient Obe('nf!llo domu v Prahe vystúpila 16. V.

Jan Slouen~kd f/1/wrmónw. Ullledla dielu D. So!>la/..·ovlča, F. Liszta. Orche~ter clirigoval zas/. umelec
L. Slovák, sólistom bol sovtetsky Vlolončeli~ta l. Gavry~.
Sn!mka: CSTK

t. r. v rámci

Praž~kef

Výborný ŠKO
A prllový koncert (22. lV.
1976 l Státneho komorného or·
chcstra v Ztllne pnniesol pre
všetkých
poslucháčov
vcTml
pekné umelecké zážitky. V pr·
vom rade to bola zaujlmavá
dr11maturgla k oncertu, k torá
obsiahla klasicizmus, romnntlz·
mus a klasiku XX. storočia.
V úvode sa vo Weberovom
Koncerte pre fagot a orches·
ter F dur predstavil člen SKO
v Zlline a absolvent VSMU z
triedy prof. j. Martanoviča ..Vladimir Salaga . Je sympatie·
Jcé, f.e diplomový koncert si mo·
· ho l odohrať so svojfm domov·
' ským telesom. Šalaga je fagollsta, vyzbrojen9 výbornou tech·
p qcou a n osným rarebným tO·
nom velkého dynamického rozp lll\11 . Najmä po
technickej
strá nke náročn9 Weberov kon·
cert zvládol vel mi dobre. [V
p omalej časti by sa zniesla
v!lčšia pa leta vo v9raze a naj·
ntä vo Cllrbitosti tónu, ale me·
nej k valltn 9 nástroj celkom ne·
dovolil
sólistovi
reallzovat
umeleckú p redstavu. l
Dl'lflhým sOlistom koncertu
b ol pražskÝ' gitarov9 virtuOz
Milan Zelenka, k tor9 • Zlllne
uviedol česk oslovenskú premié·
ru Kon certu A dur p re gi taru,
· sláčiky a tympany od Maura
Glullanlho, talianskeho sklada
tera a uznávaného vlrtuOza z
k onca XVlll. a začiatku XIX .
storočia. Aj ked mal sOlista vel·
nu krátky čas na prfpravu kon
eertu, lebo materiál prišiel ne. _ ,, _... dA)kAaa4 !e je

umelcom vysokych kvalit, s
perfektnou technikou a plnoKrvnym muzlcfrovanfm. Demon ·
~trOVIli to tlj na
pl'fclavkoveJ
skl adbe od j . Dowlanda.
Orchester. hrajúci pod tnk·
tovkou
Séťdlrlgenta
Eduarda
Fisc hera, sprevádzal v prv)·ch
dvoch skladbách spol ahllvo sO
listov. V druhej časti koncertu
uviedol Komornú hudbu č. l
od Paula Hlndemilha a Symťó
nlu B dLII' KV 319 ocl W. A. Mo
zarta.
Zlltnčanla
strhuj(tclm
spôsobom Interpretovali najmä
lllndemllhovo dielo. Táto sk ladba je u nás prakticky nozná·
ma. Hlndl!mith j u napfsal ro·
ku 1921. je to dielo, ktoré tra·
puje poslucháča rytmlčnosťon,
zvukovou p regnant n osťou, ostrou p!li·Ocllou a humorom. je
to "ma 19 koncert pre o1·ches·
ter", kdo sú všetky nástrojové
skupiny exponované priam sóllsllcky. Preto sú k ladené na
orchester vysoké Interpretačné
nároky. Dirigent a orchester
odviedli perfek tnú prácu. Vý·
sledok: strhujúca Interpretácia!
Mozartova SymfOnla B dur
bola zahraná prec!zne, no už
nie s ta k ou iskrou ako lllnde·
mith, ktor9 zrejme hráčov dosť
vyčorpHI. Koncert SKO v 2ili·
ne opät doktízal, le umeleckií
a I nte rpr etač n á úr oveň orches·
tra rastie z koncertu na kon ·
cer·t. Vyrastá v ňom teleso, kto·
ré sa pri JlOI:tive j umeleckej
príir:i mdžo vyp1·acovat na špi č
kové. K tom n mii SKO v Zili·
na vietky predpoklady.
·dk ·

Hostia .na ·
Konzervatóŕiu
,

'

,

l

•

Dni , f!Qsk ej k ulttíry v CSSR priviedli
v ,uprfll' do Bra usla vy VIacerých U)T!lllcov
11 umeleck!! skupmy z kraJiny ttstclch ja'tll'l' )r.clnu z ni ch sme mali prf!ez1to~ť
po(;ut · nu koncerte, ktorý usporiadalo
'bratrslavské KonzervatOr1um vo svojej
koncertnej sále 28,'' aprfla v budoye na
Tolstého ulici. Hosťovala tu troJčlenná
-skupinu študentov Sibeliovej akádómie
v Helsrnkfu;h, .ktorú pod vedflnlrn pro'rektol·ky tistavu - Ellen Urhovej, nav·i;tlvllu Ccskoslovensko a usporiada la tu
niekoľko koncertn9ch
vystí'lpent
'
~ •
•
l'
Klaviristu, VIOlončelista a flautista sa
predstavili ako sPlistl - é\j k omorní hráčl. V dobre ,volqnom, progt:a,me. mohli
preukázať vyspelosf a úro~eň úst,avu,
ktorý reprezentujú. ,V91rony, ktor~ sm ti
po č uli, s vedčia o vysokej úrovni a nár·očnostr rrnsl-.eho hudobného školstva.
Pravda, vsetci traJa reprezentanti hudob·
nflj kultúry svojeJ krajiny sú už vyse
dviidsa(p!!tt·očm skúsen! lrudobnfcl, niektor! pôsobia v profesionálnych hudob·
ných telesách, prípadne majO za sebou
aj stúdljnts pobyty v zahraničt (VIedeň,
Londýn l P1·eto mohlr JCh y9kony; v mno-

Rt~/ 1

r.aurinla

Sníml<.r ·

i

\rllk

•

Vďaka v!a cročnym !ntenzlvnym družobným stykom s fÍn· •
skym mestom Hernola boli Piešťany vybrané do zoznamu do·
slatlch česk ých a štyroch slovenských miest, v ktOt'S•ch pr"·
blehah v di1och 21.-29. apl'ila t. r. Dni flnskej kultllrV jt•
zn i'! me ze vo flnsk ej leu !túre patrí hudbe významné mie·· to
a táto'okolnosť sa odzrkadlila 8J pr1 ko'ncipovanl tohlorotnyrlt
Dní fínskej kultúry. Tri koncerty - popri i ných poduju~wch- •
ktoré sn uskutočnili v rlimci spomínanej akcie v Plestnnol'tt,
poskytli dobr·ú základnú predstavu o flnskaj plesi10ve} 11 ko
mornej tvorbe l o flnskeJ rudovej hudt;w.
úvodný koncert dr1a 23. apl'l)a t. r. patril ~opt·ednej ľtn;k•'l
opernej spAvírčke Anite Välkkiovej. !3olo to uz d!·ulté vy~ttrpu
nie umnl k yna v Pltllltanocll, le)Jo uz v, rol;u 1967 uvrmlta u.r
P1ešťan~kom [eslivu\e so Slovenskou filhannón!ou jmwuný ve
čer a "itvorenle sve\a pre soprlln 11 orchester no text z i'alt•
valy od jeana Slllelia. N11 svojom IOJ'(tjšom ·vystúp!!Ot prtJJ
stavila t\. Vttlkklov.J pl,esúovú tvorhu· zukladaterskych osoh
nosti frnskej m1roc.lnej hucllly Torvo i'uulu, )eana Sllwha ~
Oskara Merlkanta. Plesne, ktoré <; roznou Intenzitou Cl'I'Pdill
z tín<;kej ľudovej melodiky, vzn ikli previiZne zač iatkom ná sl10
storoč 1a a radw sa do prúdu hudby neskorého roman1rzmu .
Brkkl Rau/io úl:inkoval na koncertoch
A. Vlll k kiová bola najpresvedélvejšia na dramatických mie-;·
Dm ve/ke/ fmskeJ kultúry.
tach ktoré vie maximálne vyak centovať. jej veTký drama·
uck9 soprá n nikoho nenechá na pochybách, že je predovset·
hých smeroch prevyšovať bežnú !lacku
kým operoou speváčkou. Preto aj na záver svojho koncertu
úroveň. Istá zrelosť a bohatšie hudob·
zaradila štyri árle z opier Verdiho a talianskych ver1stov,
né skúsenosti sa n apok on prejavili n ajv ktorých mohla ukáza( všetky p red nosti svoJhO speváckeho
ml! vo vnútornom pochopeni interpretoumenia. Klavlrny sprievod vokálneho večera zabezpečila Orn·
vaných diel. Najvýraznejšie to bolo u
homfra Ritzová.
klaviristu Risto Laurial u, ktorý predn ieOalšl koncert di'ta 24. aprfla t. r. bol venovan9 flnskej ľudo·
sol Bralnnsovu Sonátu C mol so zmysl om
vej hudbe. I Ffnsko zaslal1la vlna záujmu o IudovO. hudbu.
pr·e vnútornú náplľ\ a
dramatickosť
Novými nositeľ mi Iudových tradfcif sa však stávajú. - nleko·
sk ladby. Umelec mal Ináč nemal(! záslú·
mu sa to môže zdať paradoxné - n ajmä mladt Judla z miest.
v Piešťa noch účlnlcovalt dve mladé Helslnčanky - Maija Ruus· hu na úspochu večera, lebo spoluúčl n k o
val aj v klavfrn ych sprievodoch a a ko
kaová a Maisa Kuusistovtl . Maija spieva a Maisa hrá n11 naj·
partner v komorn9ch zosk upeniach. Aj
rozšfrenejšf !ln sky Judový náSti'Oj kan tele. [Ide O ch or·
tu sa prejavila jeho schopnost pochodofOn, t r ochu pripomfnaj(IC1 citaru.) Obe sa zaoberajú Yudo·
pi( dielo; Istú tvrdosť zvuku a u rčitý
vou hudbou lb'a amatérsky, ale s o to väčšfm zanleten!m. Na
nedostatok nuansf možno azda pripísať
svojom vystOpenl uviedli plesne pastierske, veselé tanečné,
nie práve najkvalltnejšiem u nástroju.
výchoclokarelské, da lej uspávank y a plesne O. Merlkanta.
S violončelistom Pauli Leikkinenotn
M. Kuuslstová ukázala aj možnosti, ktoré poskY.tujo kantele
predniesol klavirista ešte Beethovenovu
ako sOiový nástro).
Son átu A dur a sprevádza l ho v D•ooh
Vyvrcholenfm Dnf !fnskej kultúry v Piešťanoch bol slávno&!
prelúdlách a fúgach od Unskeho sklada·
n9 koncert dl)a 26. aprfla za ťíča stl oficiálnej flnsk ej delegátera E. Rautavaaru. V9kon vi o lončelistu
cie. v prvej časti večera účinkoval pražský violončelista Mi
predstavova l dobrý štandard a zodpove·
roslav Petráil za klavfrneho sprievodu Petra Adam ca. Interprl'
dal tomu, čo za dan9ch ok olnosti opeti t:aujal! najmä vystUmuUm vtlpn ej a hravej nálady Dlverti
censtvo očakáva.
menta č. 1 od Matti Rauua. Po p restávke zahralo Sukovo kvarAzda najpresvedčivejšie bolo vystúpe·
teto 1. časť z Aspektov pre' sláči k ové kvarteto od velmi V}
nie n ajmladšieho člena skupiny rlau.lls·
razného predstavttera súčasn ej flnskej hudby - Aullsa Salli
tu Tapio Laivaaru v skladbách Dlskannen a. Tento sklaclateT spája starši e harmonické postupy s mo
lns od P. Heininena a najmä v pôsobivej
clern ýml kompozičnými technikami, pričom dosahuje neobyčaj
skladbe p1·e sOiovú flautu E. Varesa, k tone efektn9 výsledn9 dojem. Na záver odznelo Sibel1ovo Sléč1
r·(r predniesol ako prfclavok.
kové kvarteto " I ntfm ne listy", op. 56. Clenovla Suk ovho kvar
Na záver si m ladl f!nskl umelci zvolili
teta pl'islúp ll! k nHštudovantu tejto sk ladby s ve!kou zodpoved
Trlo p1·e f)autu, violon čelo a klavfr od
nostou a odviedli dokona lý výkon - či uZ v sťíhre, vo výraze,
B. Martln(l a v dobrej Interpretácii. pl'l
alebo v celkove! výstavbe diela.
ktorej sme Iba miestami postri'!dall jemPodujatia v rámci Dnf flnsl\ej k uttCrry v Piešťanoch sa tedn
nejšie fa rby a zvukovO ra fi novano~ C.
vydarili a dopomohli nám k lepšej orientácii v hudobnej tvor
uviedli túto rozkošnú skladbu.
be tohto spriateleného n tlroda zo Skandlnávie.
KOilNEĽ

llUFFEK

P• .ZIIA

Du!;an Tarfabek 11 lilulner postave Nicolaiove; opery.
Snfmka: A. Smollák

Opern6 ltcídlo VSMU - Reduta, Otto
Nicola!: Vesel6 panie z Windsoru, ré:lia :
B. Krliika, dirigent: G. Auer. Premiéra:
10. V. 1978. l. reprfza: 18. V. 1976.
· Obecenstvo s prekvapenlm pozerá, ako
skupinka mladých spevákov-posluchli
čov VSMU prehfadáva celé hladisko.
Kde je Fa lstaff? " NevldeU ste ho náhodou '!" - pristavuje sa jeden z predstavitelov pri nás.
Otto Nicola! po ťispešnom hfndanf ná
n1etu u Goldoniho a Gozzlho pristupuje
k · s pracovaniu shakespearoveJ predlohy.
Hudba tohto predstavitela nemeckej romantiky' a humorom srslace scény Ve·se ~ych pan! z Wlndsoru, dokázali už vyše s toročia udržiavať záujem publika a
priniesli mu zaslúžené úspechy.
• . Kaž dý rok (v radoch mladých adeptov . operného a koncertného s pevu na
_vSMU) vzbudzuj(! rozruch otázky, aká
opera bude inscenovaná, komu bud\1 pridelené jednotlivé \1lohy a pod. Pri v9ber e hlavných postáv sú uprednostňo 
'!anf, dlplomantl, ktori musia ukázať svo)e schÓpnostt nielen v samostatnom zó
vereč nom recitáli, ale aj na javisku. U7
tradične v týchto predstaveniach dominoval herecký prejav nad spevác·
kym; v Nlcolalovej opere však s uspoko(enlm konštatuJeme, že obe zložky boU vo vyrovnanej zhode. Táto skutočnosť
je potešiteľné aj z toho dôvodu, že v
p redéhádzajťictch rokoch zaznell diela ,

ktoré sa na operntch scénach obJavujG
s poradicky. Teraz sa siahlo za ozajstn9m
repertotlrovym vkusom, ktor9 bol kedysl uveden9 a j v Opernom štúdiu VSMU.
Premiéra opery bola zverená dlploman
tom (Vyskol:llová, štoUová, Mitsové ,
Jarjabek) , ICh alternácie vytváral! poslu
cháči nlzš!ch roč n tkov. Obe obsadenia
svoJim mladistvým temperamentom, humorom, nápadmi a roztopaAnou ityllzáciou hereckých i hudobných partii len
umocňovali
komediálny ráz
celku.
Ozajstným puncom prvého predstavema
boli hostujťicl sólisti SND - ~- Scbrenkel (Fenton), no predovšetk9m R. SzUcs
(Fluth). Treba však hn eď konštatoval,
že zreli( preJav premiérového obsadenia
mohol smelo súperiť s ich profesionálny m výkonom. Vo vyslovene pozltfvnom
svetle sa ukáza la K. Vyskočilovlí (FI u
thová). ktore) bola zverená jedna z naj
nár oč nejšfch postáv diela. Jef javtskov6
partnerka H. StolCová (Rei chová 1 op!lf
p resvedčlla svojou s peváckou a pohy bovo-hereckou
kultťirou .
Prcdstavtter
Falstava O. JarJabek upútal premyslenou
koncepciou a buffóznym stvárnon!m toh to "cudzopasného anglického stra". Mu zikalita a prirodzený spevtickv prejav

charakteriZOVa It L. Nesbybu (Reich l
Skoda, že K. Mitaovlí (Anna J menej pre~vodč lla .

V porovnani s premlérov9m predvedenfm pozorovali sme predsa len mžšfu
urove11 druhého obsaden ia, hoci a) tu
sa vy!.kyth postavy, ktoré s1 zttsluhujú
pozornosť. Bol to predovse tkym P. Miku Iá& (Fa lstaff], k tory s prckvapu)Ocou
tm pu lzivnosfou, no prilom s hereckou
a speváckou Istotou sa zmocnili svoje]
ulohy.
Scémckli vSí prava (1'>1. l\1atejka) niesla
sa v duchu jednoduchosti, priam skromnosti. Nie príliš náročnli scéna, ktoré sa
koniec-koncov dá dobre s uplovat vizutilnyml a svetel nými efektami , čo režisér
8. Kt•iika a j využiL Na ce lkovo v9bornom vyznent diela má rovnakú ztis luhu skúsená ruka režiséra, ako a) dirigent G. Auer.
Kladné hodnotenie Inscenovanej opery predstavuJe úspech, ktorý nenechá
na seba Yahko zabudntít. Potvrdzuje
dobrú p rácu pedagógov, ktor9ch výsledk y stí dôkazom toho, že n tim vyrastá
ďalšia genertlcla dobre pripravená pre
koncertné pódiá l pre ope1·né scény.
Skoda len, že obe predstavenia v Bratislave bol! alfou l omegou verejného vy~túpenta
našich mlad9ch
operných
adeptov, pretože OS VSMU je term!novo
l ekonomicky viazané na spoluprácu s
orchestrom SND.
JANA LENGOVA

omeo
,

BaletM sllbor SND sa
16 aprfla 1 r. pr ed~ta
vJJ baletnou drtimou vy
nfkajúceho sklada t eľa 20.
storočťa S. S. Prokofieva
- Romeo a Júlia. Toto
d1elo sa neobjavuje n11
našej prvej scéne po pr vý raz, ale forma je!1o
prezentácie jo podnetn á
a vedte k zeu(!mavému,
nle bežnému hodnoteniu .
Choreografom tohto dieJa je ntir. umelec !'tlil'OIIav Kura a. h., réžiu mal
Peter Weigl a. b., scénu
pripravil Josef Svoboda
• · b. a kost9my Jindrlika Hirscbovtí a . h.
Výsledný umeleck9 dojem je nes porne akceptabilný v polohe umelec kej, spoločen s kej aj ideovej. Stretnutie sa s ta kouto formou pohladu na
svetoznáme dielo je iste
zaujimavé - najmä zá sadn9m záujmom o prv·
ky moderny v celkove(
dramaturgii, réžii a choreografii. Co robf toto
vzruš ujúp redstavenie
cim? Určite je to ré! ia.
Spôsob vedenia myšlien ky
Idey literárnej
Pl'edlohy, riešenie jed notlivých sltuticn, kresba a zrozumfl ernosf konania u rč ujú cich postáv,
to všetko nesie pečat
svojrázneho Invenčného
a profesionálneho pri
stupu
režiséra
Petra
Weigla k danej téme a
k JB! abstrahovaniu pre
pot re hu scén v. Treba podotkn úť, že
dielo bolo
uvedenými autormi in
•cenlície v pTvom radi'
realizované vo ril me, l!n
trochu cltit na scénicl<" i
podohe haletu.
ú myselne
rozdelu jem
bratislavské
naš tudova
n ie Romea a )úlle na
choreograflckú a režijnú

TAÍJANA FRAŇOVA Johannes Brahms: Sonáta pre klavfr fis mol,
op. 2
Sergej Rachmam.nov:
Sontita pre klavtr
b mol. op. 36
t , - OP US Stereo
91110410
Tatjana Prallovd si zvolila pre svofu profilovú
gramoplatllu dve velkolep~ sondtov~ diela
Brahmsovu
Sondtu fis
mol, op. 2 a Rach mani-

NOVÁ SKLADATEĽSKÁ
GENERÁCIA
Jozef Pod procký - Peter Bartovtc
Ha nuš
Domansk9
Vladlmfr
Bokes - Igor Dibák
q) - OPUS Stereo
91110400
fedným z nafsympattckef!;lch znakov produkcie
gramofónov/Jeh platni vy davateľstva Opus Je te
mer programov~ prefero·
vanie priestoru pre mladtích umelcov. K radu
nahrtfuok a profilových
LP mlad!}ch lntt!rpreton
sa u posl edne/ dobe pri radila prulf gramoplattta
s viíberom tvorby na1
mlad~e; skladateľskeJ

[,aura Vargova ako ftllia a Dusan Nebyla v úlohe
Romea.
Snfmkn: ). Vavro

zložku. Pohybové riešenie základnej myshenky
jednotliv9ch kon[lfk
lov, v9ber prvkového mu teriálu sú v jednotnej 11nil, podriadené celkovému štýlu. Najpôsobivejšie
sú ensemblové scény a
súbo(e. Só lové vystúpenie Romea a Jl1lie, evolúcia ich vzťa hu. sú v
ntektor9ch
momentoch
nedostatoč n e expresivne.
je to výs ledok aspoň
dvoch elementov: krátkeJ
plochy a málo tntenzivnebo časového priestoru
pre tituln9ch hrdinov,
ako a1 obsadenie hlavn9ch ťiloh .
K samotnému predsta
veniu sa nedll poznamenať ešte jedna vec:
je
to trochu nezávbný pdstup tvorcov inscenácie
hudohnej
predlohe
k
Prokofieva. Iste sa dá
oddôvodniť
zh utneme
diela, ale hudobné plo
chy by mal i byť rešpek
tované v1ac, z úcty k
<;kladlllefovtt Pravda , po
cJobn9 pris tup k hudob
nej predlohe, ek9 použ1!
M. Kura a P. Welgl, je
sta rou chorobou baletných tvorcov. Ak už bo
vorfme o hudbe orchester mal pred l>ebou

ve ľmi

náročnú

ťilohu.

Premtérov9 v9kon pod
taktovkou Tibora Frdu
hol kvalitný, zodpovedaJúci hudobnej predlohe ,
č o nemožno povedaf o
ďal šieh predvedentach.
Obsadenie postáv Romea a ]ťilie je kapitolou
~a mou pre seba. Je sympatické dat
možnosť
mladým, perspektrvnym,
ty povo a charakterovo
zodpovedajúcim taneční
kom. Ale netreba to robiť na ich š koduJ Iste Jtilia má byť mladli, svieža di evčina - ale v ba lete aj absolťitne pohybovo, technicky i v9razovo p resná a zdatná čo platí aj o Romeovi!
Treba dávať prlležltosl i
mladým - alo s ohfa
dom na Ich možnosti a
vyvoj. Zo sólistov sl udrl.al stúpaJúci štandard P.
Ou bravlk {Mercuzlo). ~
partom Romea sa popa
sova! D. Nehyla, J. 1'.
Ptavnlk tančil Tybalta
Dve obsadenia Júlii boli
tverené L. Vargovej a
S. Romanovovej. Ta n čll o
~a na scéne, ktorá holil
perfPktne f unkčne l vv
tvarne vyriešená .
EMIL T. BARTKO

gP

nerdcre. Päť diel sklada
le/ou, ktor! vstúpili ri o
\ l nnenske/ hudby na pre
l a me r okov sesfdeswt.vch
a ' edemdeslatych, chce
podaf ~trokef hudobne1
11erejnosfl prvý informatívny pohľad na orienl/1
rw a k nollty tvorby mfn
rltít'h umPicov. A čo re
fJOte.W eľn~. opäf u pri
llf'~ en l
prostred n1clvom
m/ntilích lntPrpret ov.
V podant Bratlslauskah o dycl!ov ~ho kr;Lnteta
zaznieva z platne Trlo
Divertimento Jozefa Podprock~ho (1944} a Vartd
cie na Beethovenovu té ·
mu
Petra
Bartovica
( 1947 }. Interpretom Vartdcií na l~mu fozefa
Haydna z pera Vladtm!r a
Boke sa (1946 J fe S. Zamborský, skladbu T-Ianu§a
Domanskdho j1944} ,,Mu·
si ca glocosa pre dvofe
husl! a klavfr podduafú
Anna a Quido T-Iolbltn·
govct s f dnom Sallayom
a napokon 1gor Dlblfk
f 1947 l te na platni za·
stflpen!} svoflmt Moments
mustcaux v podant Bratlslavsk~ho
klavfrneho
trt a.

novu Sondtu b mol, op.
keď Ide o diela
dvoch podstatne odmných umeleckýcll osobnostl. skladateľov
rôznych mentalll, lokdlne l
časove vzdialených, pred'> a Ich splffa n iečo spoločn~. Obidve sontfty poskytu;a nekonel!n~ moi nosli tvar ovania uýrazov{jch prostriedkov, obidve priam nflkafú vy zduthnflf velkoleposf melodil!~tostt a v6bec stavby
hudobn~ho materitflu dd-
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Pôsobiu~
1'rto-díuertimento J. Podprockého z
r. 1969 ;e dokladom feho
sflstredenla sa na celkov~ farebné znenie a v!}razov~
motnostl pregnantne/ rytmiky, prezrlfdzajtlc inklindciu k Stravtnsk~ho skladbám " fazzov~ho" ladenia, natmä v
d ruhej a záverečnej stvrlef častt. Podprocktí vsak
v tefto skladbe nedzsponufe z načne Individuálnym rukopisom a I stotou
vo formovom a dramaturgickom rieSenf celku.
/Jartovicoue
Variácie
na Beethovenovu t~mu s
r. 1970 trochu trpia su.\ed stvom s Podprock~ho
dielom pre to tst~ obsarlente. Tch hudobnd rel.i
nte te tak lmpulzluna.
menPI Sl potrpf na zuukovfl exponovanosr a pô
sobi skôr SUOfOU subtll
nos/ou, rounoudhou, at
~t atí~ nostou celku a čas
' ljm
sólou17m uyuZit i m
d ychou~ho kvinteta. V a
rtal!ný proces fe tu vy soko Styllzouan!} a prezrddza autorovu zdlubu v
silne evolučn om nardbant s hudobnou matériou.
Oplne Iný vartal!ný typ
predstauuftl Varldcie na
Umu f. H aydna op. 7 z
pera Vladtmtra Bokesa.
Napriek tomu, :!e skladba
te
schopntf prttahovaf
posluchál!ovu
pozornos(
svotfm vfiborným k l auirist l ck!}m
traktoua nlm,
nazdtfvam sa, !e nie te
pre svojho autora tak reprezental!nd, ako diela
feho druhov. Varttfcte sil
pevne sklben~, premyslen~ a dramallcky fll!lnn~ ,
t'htíba t m u~ak ond zvu·
koutf plnost a nouosf, tak
charakterlsttcktf pre in~
Bokesove diela - o novSteh ani nehovoriac (die lo vzniklo r . 1969 /.
Domansk~ho
Musica

vafO v~ak priestor at ~
m nohým nuansdm jarebnef a dynamlckef palety.
Tste, bolo by možn~ porovntfvat Fraifouer lnterpretdciu s infíml do.~tup
nýml nahrávkami, ale n1~
fe lo nutn~. Tef podanre
te natoľko presuedlillJ~ a
uýraz. n~. te nepotrefJufe
priame prirovnanie ll/PU
" te lep~le". alebo "men ef
dobr r ako hoclktor~ In~.
Ttfto sloven skd ptantstka
sa na platn! Opusu prezenlufe svojou Mzvadnou
technikou, bezpečnou v
pastf!ach, skokoch t v
akordickef hre. Brahmsa
tnterpreture my~ltenkovo
prtehladne.,
podl!tarku/1!
uzletnos( t v!}bu§nost so·
náty. Rachmantnov
Sl!
zase neste s dllrazom na
fantaztjnfí rozl~ - s ntiznakm t smtítku t nostal•
qte. nezachlfdzattíc prl•
tom k sentimentu. V ob"*
dvoch dielach uptlta klavlrtstklna
dynamickd.
~kdla. Má mnoho nuansf
v pp a vo Jf hre a s t!Ím
stlvislacu kultt1ru tónu.
Výber
a
zoradem6
tychto skladieb zrejme
nebol ntfhodnfí, obidve tn terpretdcie sú presvedl!tv.tJm dokladom o talenttt
slovenske/
koncertnet
umelkyne. Noulf gramoplattia te teda svo{fm obsahom, ale t technickým
stavom a vkusnOm obalom ďalšfm edil!nfím 'l!fslom OPUSU, zodpoveda·
ftlcim kvaltttfm t po!ladavktfm
moderneJ nahrtfuky.

VLASTA ADAMCIAKOV.(
gtocosa z r . 1971 sl svof·
ho času zlskala posluchlf~ov fednak vďaka sk vel~mu

i nterpretačné mu

umeniu
husloudho dua
manželov H älbltngovcov
a fednak svo jtm · or~(Jindl
nym tektontc;kým 'rieSentm. Je dielom, reprezentuftlclm hudobn~ c1teme
suofho tvorcu, skladatela
so sklonom k femnet lyrtke a so zmyslom pre
budovanie flsel!n.tJch fragmentov l !;irokorozosple·
oanfích melódit 11 pôsobivom ko ntraste.
Moments mustcaux l gora DiMka, pozo.sttltlaftlctt
z troch tísmevn!}ch mrnlatúr, zretelne inkltnutťi
k neoklastck~mu v!}razu,
pohybuftlc sa medzi prokoftevovským humorom a
qroteskou t bartókovskou
lyrikou. Dibdk stavia svofU skladbu na bdze trartlčn(ich
f ormovfich
~ch~m s velkou ddvkou
prtezral!nostl , avíak bez
uljr azn!}ch lndtvfdutflnych
čfl. f e to skôr over ovame
st uy,adrovactch mo!nostl
neoklasiclzmv, hoct
dielu nemoZno uprief pôsobwost.
Snahou Opusu
bolo,
podar na tefto platni obraz o tvorbe mlade/ aenerdcie l!o najpresvedl!ivet~le a nafplastlckef§le.
T-IlfNk te v~ak v tom, čt
dan~ diela sfl skutočne
·epr ezentattvne pre svo/Ich
autorov- Nechcem
tvrdi(, !e Ide o dtela nezauflmav~,
rozhodne
v~ak p6sobla sk6r ako
dokument . ne! aktulflna
prezenttfcta. Vllč§tna io
zastflpen(ich skladieb pochddza tot!! e§te z čias
§ttldit na VS MU. Kafdfí z
uvedených
autorov
te
dnes podstatne clalef, ne!
to ukazu;e recen~ovantf
plat tra.

MILAN ADAMCIAK

DŇA 4. JÚNA uviedol st\bor opery Státneho divadla v Brne premiéru opery
Stanislawa Monluszka : Halka. Dielo naštudovali: dirigent V. Nosek, režisér M. Pásek a. _h., choreograf ~'!.<!.11_ Ka_E_hánek e zbo~maj_!ter Jan_ ~b!l_~

MYJAVA BOLA 22.-23. mája t. r. centrom mlad9ch. Osvetov9 \1stav v Bratislave tu us poriadal prv9 celos lovenský festival detských ludových hudieb a spevákov ludov9ch plesnr. Za pozornosť s t oji nielen samotné podujatie. ale aj mimo·
riadne vkus ná _Eropagácla vo .l!'r~e plagátov a pozvánok. __
_
V NOVO REKONSTRUOVANEJ novogotlckeJ sále na zámku Hradec nad Mora·
v1cf sa zača li organizovať opať kultúrne programy späté s tunajšou bohatou
hudobnou tradfctou. Začiatkom a prlla tu mal vystúpenie Emanuel Ki'enek s pl'o·
g!!1129m ,.Listy W. A.:_~ozarta ~.:.. __
( ~~
MEDZINÁRODN? HUDOBN? FESTIVAL XXL košiCká hudobná Jar zača l sa
5. mtlja t. r. a skončil 2. !Ona t. r _ Poriadatefom sa podarilo zfskať zaujlmav9ch
Interpretov nielen na Vl. medzlnárodn9 organov9 festival, ktor9 je zaradený do
rtimca hudobnej jari, ale hudobn9 život Košic obohatili aj také telesá, ako je Leningrads ká filharmónia, Východočes ký š tátny komorn9 orchester, Moravs ká filharmónia, Mc Gill Chamber Orchestra l domtlca Státne fllharmOnla. o podujati v9znamnom n ielen pre metropolu v9chodného Slovi:lnska a le t pre celií domácu
hudobnO. kult úru, prinesieme podrobn9 refer6t.
'

K osemdesiatke· prof. Botestawa Szabelskeho

Zo ·zahraničia

Poéma pre
stále mladý hlas

Prvý americký tanei!ný ar·
chfv otvorili v San FraneliCU.
Jeho riaditel Russel Harllay,
bývalý tanel!nlk a vft.arnlk
sanfranciského
baletu
tam
zhroruddil historické dokumenty o tanci v Kaliforall a na
Západnom pobral! od r. 1850.
Zvláif sa tu prlpomfnajli menA
Loly Montesovoj, Isadory Dun·
ca novej a _ A.~~ena. _

Diia 2. aprfla 1978 - pri prUelltoall XVI. po:r:naňakej huClobnej fori (Festival súčasnej pofskeJ budby: 2.-8. IV. 19761
- mala svetov6 premiéru skladba nestora ldčasnej pofskej
budby ..... Boloslawa Szabelskeho. Dielo má nbov : POEMAT
SYMFONICZNY MIKOf..AJ KOPERNIK pre velký orchester, dva
zbory a soprán-sólo. Skladbu venoval dnaa 80-rol!ný autor verkárnu Pollakovl, astronómovi Nikolajovi Kopernikovi.
učeň.

iel som do Katow lc ak o
Hladal som
Prišmajstra,
k torý by bol ochotný
,.kresať"

tl!k, aby zos talo l!osl l z pôvodných plánov,
nádejt, prebúdzajQ'ceho sa h lbokého vztahu k
hudbe. Tu, v ,.meste p ostavenom na a vedia
u h lia", ako sa p lš e o priemyselnom stredisku
Horného Sliezska, som s tL·eto l profesor a Sza·
b elskeho. Dovtedy začfna j úce mu hudobn fkovl
neznámeho. - Bolo to za č ia tkom šestdesla tyrh
rokov. Katowlcká Paris twowa Wy isa Szkolo
Muzyczna sa s tala s lávnou m noh ými menami.
Ako prl jednej prfložltos tl povedal Lulgi Nano,
už zmienka o ,.pofsk e j škole" vyvolávala v stred iskách súča snej e urOpske j hudby nadš e nie.
Velká aktivita varšavske j, k rakow skej, karow tckej, čl pozn aň sk ej s kupiny skladaterov bola vš ak podmienená p edagogick ým zázemfm.
Katowice maJú predovšetkým dve pcdagoKit:·
ké os obnosti: BOLESf..AWA !:iZABELSKEIIO a
BOLESf..AWA WOYTOWICZA.

predovšetk ým
- Jo·
'ho d uševná mla dos t. Táto čr ta po vany sa sn Acf
n cJ á postrehnút p r i p1·vých s tretnu tiach. Treba
1 n!m presed le!, predeba l ovo ť, " p r epočúvať"
bodiny ...... ba l Pl' eml čat d esiatky min út, aby
ten druhý s poznal, v čom je zdroj v itali ty, fyzickej l duševne j s viežosti, nebojácnostl od ho·
d if konvencie - nie vša k p oznan ie tradlc le,
čl ch arekterlstlcké vlas tnosti k o mpoz ič n ej a
ft ozoflckej v9povedel
č om je pramef'i Sza belsk eho mlad osti? V
d uševnej r ovnová he, vych ádzajúcej z poZl
.'a dlhých desiatok rokov, v ktor9ch sú
l
21tky z dvoch h r ozných vojen . Ale je tu ut
v ft.~ krásn ych spom ienok na r oky š túdia vo
Wurš ove - u Karola Szy ma now s keho, k tOI'9
f o r moval m lad9 talent s k ladateľa a organi st u.
V pr ežitých rokoch pr ofesora Szabelsk eho je
1 m ozaika s pomie nok na p edagogickú prácu v
k a •owlckom KonzervatOr h.1, kde začal uč lf v r.
1"2J organova hru. Z tohto za mera n ia vychá·
d :oo l Jeho d ň k lad n é obozná menie sa s trad!·
c l:lú hudby starovek ej, barokovej a k las ickeJ.
S211 cls kl s e !OI'moval na od kaze s vetove j 1 do·
m ~"!' j kultQry - p reto mohol v n eskorom ve·
k u ''rehovorlf n o v o u r e č o u o s tarých p rav·
d , Ma l n a to vllč!lle p r ávo ako ktorýkofvrk
z r•h o žiakov. Tf hfa dalt spň sob komunlkáciP.
- on však ve ~e l, č o p o v e d a t.

kladný kameň kultúry, mys len ia a cflenla e u·
rOps keho č loveka . Osobnos t Kope r nlka je filo·
zoflck ou smerovkou do bud úcnosti. Akoby s kla·
datcl chce l pri p omenúť, že Iudské pozn anie
nemožno zalw ta f žtadnyml zťí kazm l. Krása objavov má stálo a ktu á l nos ť - l pre s ú ča sn ! kft .
Sza belskeho v9 poved je tu - naprie k obsnho·
voj velkosti - lntfmna. Sk lada ter vo lí dellklíl·
no farby a s truktúry. Zložky rdznorodého In·
s trumentá rn vchádzajú do hudobného d ia nia
s nuans ovanou r aflnovanoslou .
relf die l jod n oč a sť ov e j s kladby je prep1·aco·
vaný do volkého zvuk u - zapojenlm zbo·
rovej faktú ry. Hudobn ý pr oces je p rerušen ý
nástupom soprá nu v .,mf". Cls t9, oprosteny

Známa polská muzlkolo&ii!ka
prof. Zo[ia Li1sa vydala svoju
novú prácu nazvanú ,.Nowe
s:ckice :z esteticky muzyo:znel".
Z nového pobradu tu pristupujú k :r:ákladným teoretickým
otbkam, ktorým sa venovala
u! predtým - sympatická je
anaha interpretovať z estetických hladlak serililnu techni·
ku, hudobnú kolU a nov6 ayat~.!!?_Y_ vôbec.

lnlplroval Gldovfml tvahaml
na podobn~mu. - - - - Hudobné Viedeň je uruhn6
pripravovaným
vyattpenlm
Newyorskej fllharm6nle pod
taktovkou Leonarda Bernsteina.
Jediný viedenský koncert tohto
telesa bude mať na programe
výlučne diela amerických akladatefov: americkú festlvalovt
predohru od W. Scbumanna;
Jlf. symfóniu od R. Harriaa, Lin-.
colnov portr6t od A. Coplanda
a Gershwinova diela Rapa6dla
v modrom a Ameril!an v Parili. S6llatom pri klavlrl a at·
l!aane dirigentom bude - Bera•
stein.
Zn6my raklilky orjanldtor
dl!aanaj hudby Fridrich Carba
sa dolU plltdeslatln. Od roku
1958 je na l!ele súboru DII
REIHE.
Harnoncourtovo
nailtudna·
nie Montaverdlbo Orfea v ZU•
richu prijala kritika s mimo,
riadnou poz ot·nosťou . Y orche11·
tri je 29 hudobn1kov, ktorf sa
úplne
podriaďujú
znaleckeJ
~ncepcil dlrigen:.:t:::
a.:..
.----

T

V Mntchove sl azda najlnlen·
zfvnejilie pripomenuli 11torol!ni·
eu E. WoH-Fenariho. Súvisi to
a tým, !a časť livota strAvU
v tomto meste. Pri tej priJali·
tosti uverejnili i viac hodno•
t_
ia
_c_i_
ch _č
_l_
á '!!<o:..:
v;..
. _ _
_ _ _

profesorovi Szabels kom ma
Na fascinoval
a - a doposlal

nad c h ýňa

p oresor

Sza bel sk t n ikdy svojim žiakom nemen torova l, n ikdy Ich n etrápil poznanfm
z a kl a dn 9 ~h poučiek, k toré boli predpok lad om
d a !Siet!D :so mpoz!čn é h o vzdelávania . Po:z:na t Ich
- to bola podm 10n ka. V je ho triede ~~~ usmor·
ň oval o, podot9kalo, prehr áva lo, hfada li sa z
vlaCOL'ýCh - Ideá lne možnosti riešenia . Bola lo
p ráca vážn ejšia, n ež by p riz na li t!, čo sa drž!11
Ine j pedagogickej os novy. ,. Rovn9 s rovn 9m"
- ďalš! poznatok z m ôjho u če nia sa u por
s k ého pr ofesora. Té to pr avda sa p rejav ila 1 pr!
m ojej pr edposledne j n ávš teve Boleslawa Sza·
be ls keho v jeho ka tow ickom byte, k de som m u
( ťa ž ko chorému) pomáh al zap isovať do paril ·
tú ry pr v9 diel kopernlkovs ke j poémy. Ma l som
p ocit )Soleglál nej dôver y, no ešte viac som ~a
k o r il pr ed fud s kou verkosfou toh to vzácn eho
umelca, k tor9 n epozná prehn a nú amblc! Ozn os t,
beznlavé uplatr'lovanle s vojho "ega", č l fu dskí1
z ávis ť. Jeho š kols ké konzultácie plné dôver y a s Qznen la - vla s tne Iba pok ra čovali nad
spom!na n ou pa r titúrou .
bel skl " Poematom" pokra č uj e nielen v tej
SzaUn!i,
ktorú zei!al koncom 50. rokov, kedy
! o koval s vo jich ge neračn ýc h vrs tovn!k ov l žia·
k ov obratom k serlallzmu a punktua llzmu. ]e
l akousi umelec kou esenc iou toho, k č omu mat ·
s ter Sz& belskl dospe l od posllll'UCkn erovs kých
a pos tma hlerovs k9ch vyzna ni (v št9 1e velk ých
sym fonlc k9ch tradfcl! s ú p!sané a j jeho pr vé
!ll yr l symrOn ie l. cez dôverné zbl!žen ie sa s e u·
rOpskou orga novou hudbou l pols k9mi lnš pl·
rácia ml f Č l UŽ cez klasické de d iČStVO, a lebo
t ol klOr) - a ž po na jnov.šle vy jad r ovacie pro·
stried ky. Koper ntkovsk ý .,Poemat" je však p red ovšet ký m fllozoftck 9m posols tvom muža, čo
vl'la v id e l 11 pozna l: utrp eni e, radost, perspek
t!vu, prehry, aj malé v!fazstvá všed n 9ch dn!.
sym ronlczny je rozpr a cova ntm
Poemat
gu n ového so s tarým, bud úcnos ti s

d ialO·
trad!·
c tou. Sk ladbu uvádza chorá lová meiOdla , za·
h o ~tená r 9chlym l behmi v s l áčikoch a d re·
vách. Ak partie p rvého dielu prlpomfnajú dneš
n 9 svet, na!;e storoč i e (napllt!m, vzruchom v
dyna mike ), ch OL'álová m eiOdla v plechoch v y·
r ovn áva túto n á la rlovú rovinu. Prec hád za do
d ruhéh o dielu, kde sa st!š l do ,.mp", sprev(t
dzan á organom je to meditácia - p remýšl a
n ie sú čas n! ka nad m i nu lo s ťou l dneš kom, na r!
log ikou v9voja .
r uhý diel tvori pôvodná me iOdla grego r lán
skeho chorálu, sprevá dza ná organom . Ten·
to citát prlpomfna m lnuld storočia - ako zá-

D

V nemeckom Krefelde sa 1
velkým úspechom uvá dza Pen ·
dereck6ho opera Diabli z Lou·
dunu v hudobnom naštudovanf
Roberta
Sa tanowakého. (Na
s nlmke: E. Lachmannová, Karl·
heln:r: Moos a _Ge_rha!_~_SE_h.2.!,!: )
Vfstava ,,Balet v Stuttgorte"
bude prenesené do Moskvy, Le·
nlngr adu a _ Kyjeva. - ·

Skladateľ

) dc~r kou

(Sta ršia s n!m ka )

cha ra kter a r iOza má za (llohu pr lpom!na t, p ri·
zvukovar, pod1'iarkova !: os obnos t Koper nlka,
ve rke s t ruds kého ducha , n ád he r u poznan ia,
kto rá čl ov eka vyn ies la zo snov do ves mlrnych
výša v. ( ,,ME GENUIT TORUNJA CRACOVI A ME
ARTE POLVIT" - B. Szabelskl. )

p rof.
Dielo
úctu -

Bo leslawa Szabelskeho vzbudzute
trocha n ostalg ie. (V 20. s toroč!
je torko k r áhnych , hodn otn 9ch, na a larm svo·
d om ia rudi búŠI!tCIC h diel, k toré pm, lu c háč ne·
s tač!, n emOže p o znať, čl n eobsiah nel l S tač! ha
započú val do s k ladieb, k toré vyš li na profllo·
ve j g ra mo platnl dnes SO - roč n é ho s kla da te ra,
a by sm e spozna li, že jeho d uch vlastne rokmi
nezostar ol. Od ., Etudy" z r. 1939 - p lne j ryt·
mtckého tcmper dmen tu, orch estrá lne j v irtuozity a g rotesknosti, cez "Concerto grosso" z r.
1954, vychádzajúce z ba rokového p1·1nclpu mu·
zlc!rovan la , ale 1 z hudobne j reč i, d ôk ladne
obozn ámenej s ta kým Sostakov ičom - naprt·
klad, ale Stravin ského neoklaslclzmom
tiež . . . Aroryz my .,9" - premié rované na Vl.
varša vsk eJ jesen i, vznikli v r. 1962. Atmosféra
Qse č nosll, bUzka wober novs kému duchu, ne·
postráda Sza belsk eho typický d ramatlzmus a
vnútornú véšntvost. Jeho zmysel p re Qspor·
n os! h udobného Jazyka ešte viac vystupu je v
,.Pr elú dlách " - komornom diele, Inšpirova nom
m ožn osťa mi dodeka fonlck ej techniky. Ale aj tu
sa p rezrádza ve tká prednost skla da te ra: jeho
vlád nu ti e n ad formou, jej kontrastnostou, s
p resn9m zm yslom pre zlomy. Szabelskeh o té·
m y - ak ta k mol!no hovoriť pri d odekafonlc·
kom diele - sú podla vlas tných slov sklada·
tela .,heslami", postupne vysvetlovan ým l, ma j·
s trovsk y ob ja s nen9m l. Severlno GCJzzellonl talia ns ky fla u tista - mu p1·emiéroval v r. 1965
v Záhr ebe Koncert pre flautu a or ches ter. Die·
lo vzniklo na ob jednávk u záhrebského hudob·
ného biená le. Je to mA jstr ovs ká sk ladba, zvuková poc húťka , vl r t uOzna e kv ili br istika, kolo·
rlstlcká ma ! ba stále mladého umelca, ktor9
svet a č lovek v ň om vid! v ždy perspek t!vnA.
Ak a j hovor! o vážnych veciach, nikdy jeho
umenie n e pO~ ob[ depta júco. Vo všetkom hla·
dá východi s ko.
1

....

- s touto
Mad60.e InrokPoland
och p ofská hudba

zna č kou v y~la

v
d o sveta. Bo les·
law Szabelskl - rlnes 80- roč n ý - sa nielen
7Hradll do prúdu m oderny v ~ a s e , ke dy by mal
skOr b il anc ovať. V mnohom pred čtl a vyvolal
za slúžen ý p otl esk . Bol s enzá ciou - no zos tll l
predovš rtk9m umelcom. jeh o h udba je ml o to
vzácnejšia, žo s om v ňom s poznal dobrého
člove ka . Ta kmer otca.
TADEAS SALVA

V parflskom Divadle
na
Champs Elyseá uviedli v marci
javiskové dielo maliara Vulla
Kandlnskáho " :lltý zvuk". Táto
Jav isková práca v:r:nikla v roku
1909 - súl!asne s prvými pokusmi maliara o abstraktné obrazy. Hudbu napfsal Anton Weberu.

Známe Letníi hry Y Bregen1l
majú dominantu v nlekolkýcb
vyatdpeniaoh talianskych apa-.
vákov. Medzi hosťami je l Ko·
morn6 ~P_!!.a_z _!o~..:n~
•n
:.:..•.:..·-Doterajlle knihy n Mahlero·
vi rozillruje l tá najnovlia od B. W. Wesellnga, ktorá vy·
ilia v Hamburgu. Raktlska kri·
t.!_k~ ju p!_!Jala.....!_!Ýh!_ad!!!!!:_
Známa spedi!ka Rita Stril·
chová prechá dza postupne na
pedagogickú dráhu, Najnovili•
jej udelili titul profesorky na
ViedenskeJ vysokej hudobneJ
lkole.

-- --

Rukopis Albana Bar1a, ktart
Ja vlastne l!astou akladby pra
vefkf orchester, siakala vladan·
aké Meat1k6 knllnlca.
Trlumf61nym kancartnfm tur·
n6 o•lhll avato1dmy klavlrla·
ta Artur Rublnataln avoja da.
vl ťde~latl ny.

ORF vo VIedni arsanl1uja v
dftocb 1.-2~. jtna t. r. talevl•nu prehliadku "Z dielne mia·
dfcb ralla6rov a umelcov".
Na
wroclawakaj hudobneJ
lkala nedhno otvorili hudobno terapeutické oddelenie. Vypracúva j6 tu v spolupráci s lekérmi novtí llel!ebnú metódu
na liečenie neur6zy a duilevných chorôb. V liel!ebnom pro·
case hlavná tUohe pripadá hud ·
be.
Recitálom vo velkej lálii
Moskovského
kon1arvat6ria
pripomenul al 106my sovietsky
husfový vlrtub Igor Oi1trach
25. výrol!le svojej umeleckej
l!lnnostl. V programe zostave·
nom o. l. 1 diel Mozartových,
Brahmsových
a
Lisztovfoh
uviedol af nov6 sonátu sovietskeho skladatefa Vjal!eslava
Ovinnikova.
V Pofsku ea ul!ala aprfstupvýznamná korelpondencia z pozostalosti muziko16!!a
Adolfa Chybiňského. Tak puhllkovall i listy, ktoré pfsal to·
muto hudobnému vedcovi I. Padarewski, vyznávajúci ea v nich
zo svojho obdivu k akladatef·
sk6mu odkazu Edwarda H.
Grlega.
ňovať

"Septentrion" je názov fed ·
ného z najúspailnajilfch baletov.
ktor6 vzruillll tanečný svet pos·
ladných týldňov. Vytvoril ho
Roland Petit pre not Marselll·
aký balet. Dielo sa zaoberA
nťahom umelca tvorcu a
mond6nnéj spolol!nostl, teda
tých, ktorf malú talint a tých,
ktod majú detko, no preds a
s6 chudobnf. Roland Pellt 1a tu

S veikým ús pechom sa s kon·
š tvormesačné h os (ovanle
mezzosopranistky s OIIstky
Velkého divadla v Moskve lrl·
ny Arc h lp o v o vej, ktoré
us kutoč n ila v rôznych &tátoch
EurOpy pri prfle žttos tl dvojs to·
ro čn i ce divadla. Umelkyňa vy·
stupovala na Medzinárodnom
festivale
v
juhoslova nskom
meste Skopje, zQl!as t nlla sa
ako sOIIstka vystl1pent v nových
lnscen ác.lách klasick ých opier
na s cénach Covent Gard en v
Londýne a v par!žs ke j Va rkej
opere. Spevál!ka, ktortl vldfme
na fotogr afii ako Ľ ubaš u v Korsakovove j opere Cárs ka n eves•
ta, mala neobyl!ajne zau j!mavtl
cestu k svojmu povol aniu. Vy·
š tudovala a r chltekttlru a po obdržani diplomu zložil a skQ§ky
na konzer vatór ium . Vyš tudova ·
la ho po večeroch . Po s k on če ni
Mosk ovsk ého
konzer v11tórla
odišla do divadla vo Sverd lovs ku. Za pold r uha roka vša k š tud ovala u ž vo Veikom d ivad le
úlohu Carmen v rovnome nn l'l j
opere Bizeta. V priebe hu 2- 9
sezOn s l osvojila všetk y hl avnd
party mezzos opránového r e per·
toáru Ve fk ého divadla . Bola pr•
vou zo s ovie ts k ych speváčo k,
ktor á dos ta la pozvanie na vy·
s túpania v miláns kej La Sca le.
Z d esiatok postáv Iriny Ar chlpovovej, dnes národne f umelkyne ZSSR s pomeňm e as poň
Amneris v opere Ald a , Eboll
z Dona Carlosa , úlohu Pollny
z Pikovej d ámy, čl Katar!nu
Izmajlovovtl
z
rovnom ennej
opery Sostakovlča.
APN
čllo

STRETNUTIE S ABSOLVENTMI
Na bt•a llslavskom Konzot·vot6rlu sa s ko nčili všetky
verejné absolventské v91cony. )o to vždy sympatická bilancia, ktorá (tak ako na všetk9ch podobných
!>kolách l ukáže, ako so absolventi podla kvality rozdl·
rercncujú, ktoré odbory dosahujú mlmorladn'e v9slcdky.
Viaceré z nich sa uZ u sk uto~nlil v novej ko ncertnej
miestnosti i-koly nu Tolstého ulici, niekolko bolo v Zr·
kadiovoj sloni StareJ •·adnico a dva špičkové - v kon·
certnoj sieni SlovenskeJ tllharm6nle. l tento rok kon·
čili mnohé pozoruhodn(\ talenty, vli~š ln ou dobre prlpra·
vuné t>ru 1.lvot. l v nor.om č lúnku robfmo skOr bilanciu,
nd; aby s me so muhll podrobnu vonova f jodnolllv9m
vykonom )u to uzdu naJvhodnojslo formo, ako prlpomonu f - l pre budúcno:;(, kto o kedy kon~il o s ak9m
ohlasom.
tohtoročné

Dlfa 14. md.fa prtvttall na bratislavskom Konzervatóri u
popredn(Jch ~ovletskych husllstov z Moskvy: T. Gr/denkova a G. Krf!mera, ktor! tí~lnkovall u Brathlavľ a nn
Pratskef tnrl. Okrem besedy s pedagógmi a tlakmi vy·
sttíplll umelci al na Im provizovanom koncert~.

Z huslistov na soLJu v prveJ e tape upozorni li Mari6n
Hlásny, Frunti§ok Magyar, )á n Krulliak, Daniela Somo•·ová. llus rová školu, ktorá patri k najstabllizovanojšlm
11 najicp:sim na sko lu, opli( potvrdilo svoJu uZ tradi č n o
dobru líroveu. PrucuJu náročn9ml k ritériami, má skúsc·
nusll s rôznymi typmi zinkov a pou~ila so l na soviet·
skej hlll;fovej sku lo.

V bohntoJ úrodo klnvlrlstov :smu mohli po ~ uC rytmlc·
ky v~ bu snú Helenu Targo~ovú , rltlivú a hlbokú lldlkó
Chliszárovú, 1\'láriu TnrceroVIl , r.tagd u Pocháčkov6 , ko·
rnktnú n prnsuu Má riu Udvardyov6, Evu TólhoYú, EYu
lluhulluvú , Mogdalúnu Pilnrlkovú. u kln:.u~ky vyruvnn nu
Totja nn Ktoinuvt1. Vl'uiku vi.otky tohm·ocnó klaviristky
Zllillll('IID)ll prines j)I'C ni\š Ullllllflrky ZIVIll U budu ZL'Oj·
mu vyruznou posilou llliJmU mnuhy~.;h ĽSU, J.de vH~SinR
'1. nu; h tHJstupujr.. ::ikuiu dokončili i dvo m·ganlstky, kto·
r6 hrull uu novy, uz vlnckrát p nzilivne hodnotony organ
skoly. Editu Sallainvú sn Jli'Oc1stllvlla uko všestra nne
prlp•·avoui\, hi1zevnntú u nápnclno disponovunt\ sóli:.tku,
ktor<l sa pravdcpodolm•~ v budúc:nosll uplutnf i v no!iom
kon(;cl"lnom Z1votu. l Mária Mlhályovó v náro č nom p ro·
Pri prtle!ito~ll o~ldv 31. v!}rol:la nd.roc/noo~lnbodzovn·
cle/lo bo/a bs. rudu, oslobodenia Ce.\koslovon!>ka Sovlc>t·
~>kou armd.dou a f>S. vgročta vzniku KSC otvorili 17. maja
t. 1'. na Bratislavskom hradil nova 1ludolmli :>ll'l'i. V Ullll'·
l eckom progrume vy:>túpll o. 1. at Slovtln.\k!l komorn rl
orchc:.ter.
Snlmky: CSl'l'

Ved enie opory Slovensk6ho drodn6ho divadla v Bro
tislavo vypisuje konkurz do opern6ho zboru - pra vaet·
ky hlasové skupiny (soprb, all, tenor, bas) .
Podmienky: Ukončenie Konzervatória alebo VSMU ve·
ková hranica - u tien 30, u mulov 35 rokov.
'
Konkurz bude di1a 24. juna 1978 o 18,00 hodinll v ikúlobni zboru, Gorkého ul. ll. 4.
Prlhl úiky posielajte na adre1u : Umelo1:ku liprava opery SND, Bratislava, Gork6ho č. 2, PSC: 891 311. Cestovnd
hradíme Iba prijattm uchédzatom.

Dua 19. m Aja t. r . by sa bol dol •l 54 rokov. Rodák
z Lietavskej Llle ky nojsm posobenfm a zvioaano11tou
rokoy patril vlak - Trnave. Profesor da1iatok mladých lud(, ktorých učil ldsko k hudbe - od roku
1948, al do svojho predčasn6ho odchodu. Navlltevoval lfčltolskú akadémiu v Turčianskych Tepliciach, v
prva1 polovici ityrldalatych rokov al na bratislavskom
St.i tnom koozervatórsu s pravil ltátno skUky, ktorfm• zlakal aprobáciu stredo!kolského profesoro. Je ho
meno zosta ne zaptsonli v myillonkach mnohých Illu
dantov byvolej trnavskej U~ltefskoJ akadémie, gymnizla, PedagogickeJ ikoly pro vzdelanie u l!ilefov nurodnfcb ~kul, noskilr Podagogickeho lnllilúlu a dndnaj PedagogickeJ fakully Univerzity Komon11k6ho v
Trnava, kdo postupne prelial zo svojich stredolkol akých pôaobísk. Nadanosťou, ciefavedomosľou a h ú·
lavaatosCou aa vypracoval nielen na výz na mného pe·
dagogického odborníka, ale zastával aJ viacero (unk ·
cl(: bol taJomnlkorn, zástupcom vedúceho, v r. 196188 tiel vedtlclm Katedry hudobneJ výchovy a v r.
1985·88 aJ i!lenom Vedeckej rady PFUK v Trnave.
Nepoznali bo vlak len tllacl a nespočetný rad u čilo·
loY na celom Slovensku. P6sobll aj " mnohých hudobných sdboroch, spnokoloch 11 orchestroc h ako
Ich i!len a dirigent. Dvan6sf rokov viedol robotnfcky
spevokol Bradlan v Trnave, ktorý práve pod Jeho
umeleckým pllsobenfm zfskal v r . 1981 Rad prfico.
V poeladných rokoch pracoval ako umelecký vedúc i
a ibormajster Okresn6ho ullltelského spevokolu v TI'·
one. Snád iba diplomy, i!estnli uznania z r ôznych
etfal( mlllu dokumonlallne svedči( o obetave J prlicí
prof. VIktora Brósa, ktorý osobitým, vecným, ole jas
ným slovom dokázal prlblfliť taJomstvá hudby a j
tfm, ktorf neboli profeslonlilml.
iVo svojej publikai! net či nnosti sa venoval hudobnému folklóru a bist6rll Trnavy l jej okolia, ako aj
lh•otu a dielu Mikuliila Schneidra-Trnavského, kto·
rého osobne poznal a mal na noho rad tlvých spomienok. Prof. V. Brós bol aodpovodným redaktorom
a predsedom redakllne) rady zbornfka PdF UK ,.Umoole". faiko 11 predsta vU budobn6 akcie v Trnave
a na okolf boz jebo akUvnoj úllastl. Angažova l sa za
trnankú Hudobnú Jar a za 11pevácku súťa2 M•kula§a
Schneidra-Trnavské ho. V poalodnýc h rokoch robil ex
tarn1i vedeckú aipirantúru na Kar lovej univerzite
" Praha. Spravil vietky skúiky, dokon i!ll pfsomnú
prácu - nestai!IJ ju vi a k ul odovzaat ...
Spomlname n a svojho pedagóga , na jeho húlevna
tost, energiu, optimiz mus, na britké slovo, ktorým
ndel po karhať, no noura ziť i tudontskú dutu. Bol taký silnf - dulavne l fyzicky, lo td ko po r. ho plť joho odchod. Smrť je Yl dy z a skočonlm, prckvapenfm,
smutným v yrovnávanlm sa so d konmi ž ivotnoho ko ·
lobehu. V p r(pado Viktora Brósa je Yiak nepochopi
tafnejtla a tvrd la alte overa viac. Nie pro jeho ty
alcký nk - skôr pro duilevnú mladosť a vofkú akll ·
yitu l!loveka, ktor ~ ~ il a pracoval e~to ne dlivno ...

-uv-

Tento rok kon~lil l plati akordeonls tl: Ferdinanil tfi·
me, Vlastimil Z'hradnfk, Judita Kal'tllltasoY,, Bolana
Gavanl!lakoYá a Juliana Kui!arkod. Is te budú podstat·
n ým obohatenlm nuslc l1 ĽSU, kde zrejme rozvinú v lo·
kí1l nye h podm lonkach l koncertnú č innosť. juliana Ka·
l!arková z triedy pi'O[. Szl.lkeoveJ, je uf znamym koncert·
n ým typom, v lťaz k ou v•acer9ch nároč n ýc h súťaži. To
napokon výborne potvrdil aj joj co lovečer nt recitál, v
ktorom hrala rozsiahly v ýber z rôznych š t~lrw9ch ob-.
dobr. 'ľoc hnl ck9 typ a i larlvt muzikalitA plne zaujala,
.1\ko jud lná ~ell stk a abso lvovala Jurina Sao11ayod, vy·
•·ovnano hraj úca a najmll pre komornú h r u dobra pri•
pravená absolventka.
-ol-

Organový koncert Anny Zúril<ovei

KONKURZ

Za Vil<torom.Brúsom

grame dobt•o reprezentovala triedu pro!. I. SkuhrrJVet•
Azda najzaujfmavoJšl bol absolventsk~ koncert spevá·
kov, kde sme počuli až 5 žien rOznobo tlmbru, hlbky
talentu a !in4lnych v9sledkov. Katarfna KocholoY6 m6
s kOr jemn9. lyrlck 9, dobre technicky vedený hlas, Anna
KramArlkov6 mOže v budllcnostl počíta( so svojfm uplat,
nenfm tam, kdo treba bezprostrednú muzikalitu a he•
reck9 preJav, Anna Oatbalod zrejme nas túpi v n aš!cli
popredn9ch vokálnych telesách. Vrchol absolvents kýc h
koncertov predstavuje Mlroslua FlacharoY6, v9borno do
života pripravená mladá umolkyľ1a . M4 zjavn9 dar ho·
roc koj dlspozlclo, prlje mno modulovan9 mezzosoprán
a n á padnú vokálnu pamät. Rovnako zaujala 1 sopranlst•
ka Eva Plaanfkod, ktorej hlas s a pozoruhodne s kul4
livoval a rozvinul , vo v9škach zmohutnel. Je zviUf upo•
trobltefn9 pre typ l!cskej hudobnej klas iky. V oblasti
dychov9ch nástro jov predstavovali vrchol 'l'etjena Klal·
novA (hoboj) a Gabriel Koni!ar (klarinot) . Obaja hralť
- vzhfadom na kvalitu - so ! kolsk9m symtonlck91'1l
orchestrom. V ich v9konoch dominovali technika, mla.
dosť a radost z práce. Z ďal šie h dycltArov podal pozoru·
hodn9 v9kon pozaunis ta Frentllik Karpet. Zaujal jehG
tón a technická suverenita.

l·

V pondelok 26. aprlla t. r . zneli v Redute opéi( tóny
organu. Rozoz vu~ulu Ich v dielach Bacha, Couperlna,
1'ournemtrca a Me:.~luena mladd nddef a posila sloven:.kt'/ organovej reprezen id.cle A. Zúrlk oud.. Tel vystllpenl~
malo byt akousi goneral kou prl'd významnou svetovou
urganovou :.utažou v Clwrtrcs, na ktorú sa mludd adeptka prlpruvufe. A ~o tam právom patri, dokdzal a ndro~
ným progra mo m, llranym :,pamu/1 a s vlastnou r eglstrd ·
l'lou. Prelúdium a fúga C dur BIVV 517, 1'rlo A dur
RWlf 61.i4 1 Pa!>!>acaglw c mol BWV 582 f. S. Bacha, vy·
tadu[U od Interpreta rozn y prbtup: Anna zarlk ovd l lla·
dala vt.dy osobttú cestu - nlo vSak v rdmcl archalckR /
:.kostnatenosti, ale pretauena cez vlastnú o~obnost, na·
plnenu mladtckym elánom a rozletom . fcf perfektnd.tech·
nika l u peddloch, navyse hra spamdtl umollfu/11 plni

Jubilanti
je dným :.: gul órlo po·
č osky c h
ume l·
!'OV, ktoľl zasvllllil viiC·
sn• časť svojho produk·
livnoho veku rozvoju slo·
vonskej hudby jo sedemdesiatnik (8. V. 19061 klavirista, doc. Samuel
Kovár. Svoju pedogoglc·
kú prax z11morol no v9·
chovu budúcich u~llofov
hudobnej
v9chovy. Po
obsoiutórtu na konzerva·
tónu v Drne (1931) vy·
ur.oval zv!lčsn no b9va·
iyeh uClloisk9ch tl'ltA·
voclt po Slovensku, ale
111 na Morovo o v Cot,hách. Od roku 1958 pOsobll na byvoleJ Vysokej
Skole
pedagogickeJ
v
Brnllslove, ktorá sa no·
llkOr zlúčila s katedrou
hudobnej vedy na FFUK.
Vo svojeJ pedagogickej
praxi bol prlvržencom
n ázoru, žo každá v9uka
nástrojoveJ hry a každtí
reprodukcia
hudobného
dielo vyžaduje tvorivú
aktivitu a špeclflck4 hudobn é zvl ádnutie n otovej
predlohy od žiaka, ~~
umelca. Bol veJkým od·
porcom mechanlstlckého,
somoú~e in ého pestovania
nllstroJovcJ techniky od·
dolonoJ od nevyltnutnólto
hudobného prejavu. Tlo·
to názory podopieral doc.
Kovár vlast nou pedago·
gickou praxou, ktoré spo·
č!va nn lnd uk~nej mAtó·
de a prostrodn!ctvom Im·
provlzécle s natll sa vypestovať u s voJich flnkov
samo~tatné a vyspAl" hudobné myslentn eko nadstavbu nad hudobno-leo·
relickýllll predmetm i.
č u tny c h

Venova l sa at koncertnnJ cinno!>ll. Bol horli·
vym propagátorom tvorby
~ucusn9r. h
čoskyth
1Z. BIUo k, ). Svoboda)
l siovunských (naJmll Su·
r.hoii 1 autorov. Ako kl a·
vlrista bo l typom samo
•·nstlého orl~:lnálnoho In ·
tr.rprr.ta romonllcknJ vl
lality, alli aJ fdntci7.1P..
Auton tejto &iohovel opo·

stístr~dcnla sa na uvddzand dielo. To, l!o v Bachovi na·
Zllablla, naplno r ozvinul a v dielach Franclizov - v Couperlnoul, Tournemt r eovl a Messiaenovi, k torych skladby
tvoriLI druhtí poloutcu recttd.lu. Dobre sa llt dU/f rahkoli,
s akou "tvorl" dlaTo l v moderných fMncllzskych par·
tocll. Ladl k t omu t reglstrd.cta (prlmerand kompozUml·
mu vy ra zu a zdmeru skl adby) prlrodzenostou, bez
pre~pekulovonostt, IJI v onkaf!e/ efektnosti. Prirodzenos(,
muzikalita stí znd.mkou celdho 1e1 výko nu. Zatial pracufe
pod pedagogický m vedentm Ferdinanda Klinku, u ktor Aho uvddzanl autori patr ia ku ktlll!ovlmu repertodr u, /Jtm
fe f arebno -výr azoud. v/ístavba rf!pert odru A. Zelrlkovet
Iste zna~ne ovplyvnP nd. I nterpretka fe v§ak mlmorlad·
nym talentom, ~o /fll ddua predpoklaQ. t pre budúci /ndi·
vldudlny rast.
E. CARSKA

ch y prevl,dall 1 v Jeho
k oncertnom
reperto8rt
(R. Schumann, F. Llut,
C. Fronck, 8 . Smelana a
1.] .1\nl s prlbudajúctm l
rokmi tieto črty Kov4ro·
veJ hry nevybled ll a po·
slucháč mohol o bdivova(
v Joho hre neochabujúcu
ž1vosť a priam m ladlcky
zápal. V posledn9ch ro·
koch rozvinul koncertnO
aktivitu po v9chodoslo·
vonskych mestách.

Ing. Rudolf Noytk vedúci hobojovej skupiny
v Slovenskej filhar mónii,
tiO 24. Vl. dožije SVOJICh
pllťdesiatln. Z hladiska
dne!mého s tavu rozvoja
dychového
umenia na
Slove ns ku
reprezent uje
osobnos(, ktoreJ pripadla
priekopnlcko t1ioha je d·
nak pri budovani SlovenskeJ filharmóni e (bol jeJ
zokiadojúcim ~lo nom 1 a
naJmll
pt·ostrod nfctvom
dlhoroč nej pedagogicke j
~ inn ostl na Konzervatóriu v Bratislave (v ro·
koc h 1951·711 a na VSMU
(od roku 1953 podnos ] .
Ok•·em toho na všetk 9ch
troch slove ns k9c h konzot·votórlách vyučuJt1 je·
ho odchovanci.
Pochadza z r odiny, kde
hudobná tradfc ia ma hl·
boké korene. Už jeho de·
do bol kon trabasistom.
otec hrával na akordeó·
ne 11 na klarinete. AJ tra ·
ja mladšl bt·a tla Novako ve! vyltudovall a zo·

stali aktlvnymt h udob·
nlkml Novékova cos ta k
hoboJu viedla c ez kla r l·
net a husle. Aj na Hu·
dobnQ a dramallckt1 aka·
démlu ho pOvodne pr•Ja·
il na hus le, ale na Ka ·
rendovo doporučenie venoval sa hoboj u. Parale l·
ne pok ra~oval v gymna zll!lnyc h š tfldlách, takže
r . 1945 sí'ičas n e zmatu·
rova! a na Konzervatóriu
zabsoivoval.
Vy! tudoval
na Vysokej š kole tech ·
nickoJ 11 zlskal diplom
stavebn é ho Inžiniera, no
pri tom bol n e ustá le ~le·
nom rozhla sového
or·
cheslra. Ziska! rad trofeJI na medzinl!rorln9ch
stHažlach: r. 1942 YO
Weimare 2. cenu, r . 1947
na
Sntovom reetlvale
m l6dale " Prahe 3. cenu
a v r . 1949 " !anne ob·
sad li 8. miesto.
U! od !ltudentsk9ch ro·
kov venoval sa koncert·
ne J ~in n os tl - ako sólls·
ta l ako komorný hráč .

Jeho hra sa vyznečuJI
ku lllvova n9 m a krásnym
tónom, znemanllou In to•
nác lou a disciplinovanou
muzikailtou. Ako sólista
apoluilčlnkoval s dom6cl·
mt te lesami pod taktov·
kou V. Tallche, dr . V.
Smetáčka, l!. Rajtera. V.
Jeho rozsiahlom reper•
toé r l (počlnajt1c baro·
k om 1 fi gu r uj O diela au.
torov v!:e t k~ch št9 lov9ch
epoch. Nnštudoval red
hobojov9ch
koncertov,
sonát, krat§lch koncortn9ch skladieb l komorn6
diela s hobojovým obsede nlm.
Ing. Novék patril v!dy
k zapálon9m propag4to·
r om slovenskeJ hobo jove)
llteratary. SvoJim zname.
nll 9m umenlm podnietil
rad skladateJov k napl·
sanlu skladieb pre hoboj
a rad z nich l sám, a le·
bo aj Jeho liaci premié·
rovail. )aho ume nie, roz·
hfad a obsiahla prax zla·
kail aj zahranll!n9 ohlas.
Poz9vajt1 ho do medzln4·
rodn9ch porOt: Prllak6
jer (1974 1. Merkneukir·
chen
(NDR],
Poleko
(1976 ].
Za svojo zásluhy o rozvoJ dyc hového umen111 na
Slovensku l pri budovani
orchestra SF ziska! v r.
1969 vyznamenanie Za•161ilf preconfk sr. v
r oku 1973 Vaornf pra·
confk sr a rok n eskOr
Vzornf pracoYnfk kult6 ·
rJ.
V. etZIK
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· V týchto dl'ioch prtpomtname sl sedemdeslaSantuzzy a GtordanoveJ Maddeleine. S operným tavtskom sa Zinka Mtlanova po temer !ity·
Interpretačných Zfavov
ridsatročent čtnnostt deftnttlvne
rozltíčlla
tl
zahraničnej opery. Zhodou okolnostt oboch poaprfll roku 1966 - predstavenfm Andr~ CM
čulo aj obecenstvo v opere Slovenského narodneho divadla 1koncom tridsiatych rokov J. Na
mera v Metropolitan Opere. Partnerom tel bol
nebohý Richard Tucker, s ktorým o tri dnt nete~>ell roku 1936 a potom na far roku 1937 spiesk6r v záverečnom duete z Gwrdanovet opery
vala v bralislav~ket inscendcli 1'ruba,dúra part
urobili na slávnostnom konce'l-ťe t bodku za
Leonóry chorvátska sopranistka ZINKA KUNC
slávnou históriou starel, budovy MET.
M~l.ANOV A. Bolo to bezprostredne pred Jet Imponujúcim pr1emkom na naJvýznamne[!;ie svetové operné fóra, preto~e u~ v lete roku 1937
Začiatky v budapesttanskef opere, tal1an~ke
sp1e11ala na !ltadost Artura Toscaniniho na :,alzUúdiá u Sammarca, Ruffa a Stracc1artho 1poburských festivalových hrdch ~>oprdnov!í part
dľa Laurt-Volptho bol ~1ak vernou kópiou svotv.o Verdiho Requiem. Zinka Milanovd debutoho učiteľa}, v rokoch 1936·39 viedenská Stá/na
vala desať rokov predtým v Ľubľane v úlohe
opera, v sezóne 1939 40 mildnska Scala - to
Leonóry a čoskoro sa stala prvým soprán om
te prv~ vel k~ obdobie medzmarodných tí~pP
1dhrebskej opery, kde vytvárala i také t1lohy,
chov maďar~kého barytonistu, ALEXANDR A
akými sú mar!.álka z RuZového gavaliera, S1eq
SV EDA. PotJrl týchto divadlách samozretme fe~o
lznde vo Valkýre, čl Mtnn1e v Pucciniho oper·
livaly vo Florencii, Sal zburgu a Bayreuthe Is
nom westerne. Po vystúpeniach 11 stredoeurópWolframom v Tannhäuserovi }. DruM defslvo
ských opernýrh centrách a po veľkom ľl~pechu
Sv~dovef neobvyk:lef opernet kar1éry 1e zvtav Salzburgu 1937 debutovala u~ v decembr/ to
ho istého roku v Metropolilan Opere - optit . zané s Metropolitan operou, v ktorej debutu,e,
v roku 1940 Verdiho Renatpm a p6sobl plnl}clz
oko Leon6ra. Clenkou tohto ensemblu stala
desat sezón. Ako interprét talianskeho a nesa plných dvadsat rokov, pričom hosťovala na/
meck~ho klasického repertoáru obstál v na;mlf na ve7kých scénach oboch Amerík - v Chi
vät!;om opernom dwadle .\veta melen v konku
cagu, San Franciscu, Buenos Aires a Riu. /et
renciz talianskych barytonistov. ale at popri
vrcholným umeleck!ím obdo/Jlm boli !;tyndstate
prejeronan1jcll americlc1jch spevákoch: Tlhhe>troky, ole e~te napriklad v roku 19'í6 za~Lla roztovl, Warr<>novi a Merrllovt. Svédov perfektne
právkové ovácie v londl}nskef Covent Garden
!;kol enfí, mocmj a hutný matertál sa roonako
pri svo;om prvom stretnut! s Pucciniho To.\cou.
vy n1mal vo verdlovskef kantiléne l 11 dramaticMllánová bola predovSetk!ím skvelgm verdíovkých akcentoch wagnerovského sprechqe\cmqu
ským soprdnom, majsterkou dokonalej kantil11·
veľký rozsah mu umožnil zvládnu( i nieny, temnet hlasovet vibrdcte a dofímave; tmaktoré partie basov~. napríklad Gounodovho MPvet fareb nosti. Neprekonateln!ím zostdva Jet
flsta. V gal~rit teho postdr1 dominu;tí obafn ŕ't
plasstmo a sugesllvne mllk:k~ mezza voce. Dogarovta, Vll/am Teli, Rlqotelto, Luna, Simone
kumentuftí to t nahrávky Jef farliskov{tch postd11
Rocaneqra, Macbeth, Amona.~ro, Jago. Scnrpla,
Leonóry z Trubadúra t Sily osudu. Cildy,
Holanďan, Telramund, Han~ Sachs {1947 v ScaJ4.mélte, Mdrte zo Simona Bocanegru, Aidy, Desle - s Tebaldtovou ako Evičkou) •..
d emony, ale a} Spontiniho Vestálk!J , Belliniho
]. BLAHO
Normy, Poncchfelltho G/ocond y. Ma~raqniho

tmy dvoch významných

***

Pisa~é

Straussova

Salome
Elena Klltnarovd
ll
Sidónia
Hal1akovd
1prvd a tre/la smmka 1 vytvorili tltuln~
úlohy v jednodejswove, dráme Richarda
Strau~sa Salome. Ich
partnerom v úlohe Herodesa te okrem M.
Kopal'k:u a; dr. G.
Papp
(na snlmke J.
l ked sezóna 1975-76
v opere SNIJ este ne~>konl'ila, uld. sa, Ze
Salome patri k: Jet vrt•hoc/om. Okrem dobryl.'!z umeleck!ich levaIt/ :s1 náJde iste Of Sirokzí okruh divákov.
R~žiu divadelne účin
ného, na kostýmy a
scť>nu efektného predstavenw mal Miroslav
Fi.~clzer.
Dirigentom
1e Gerlrard Auer. :ta
pozornos{ sto;a na/Tf4!1
ciiiCJ orlli§né, no vysoko hodnotné kreácte
Illu/ne( hrdlnk11 -Salome.
·
-uýSnlmky: J. Vavro

pre Hudobný život

A. l. OKFIONOV

HlS:TóRIA
VEtKÉHO DIVADLA
xv.

V opere sa móie rera~ť.r
oprlet o text, námet, presne
stanovené daanle, ale v baletnom predstavenl vytvára ob~uh,
d ej, d ianie, pantomlmu blllot·
ný majster na podklade tuncov
s rch rytmom a následnostou,
uri:enou s klodateJom. Gngoro
v ač dokáza l všetky taeto zlozlté
choreografické problémy vyrteštť úspesne, ba čo vaac 111
s vojeJ viac a ko šcst oásťroi'IWJ
tvor iveJ činnosti umoziioval IIJ
ďal šl m balet ným majstrom vv
tvárat lnscenácae, vyzdvihujúc
nových talentovaných choac:o
grafov. Boletni majstri: Torat~ovová , Lapauri, Jokobson, t<asatkinová, Vasillov, Asar Mos
serer, Gonsales Radnnskij, Pap·
ko, Pospechln , Simačov, Goh1j
J:ovskíj, Vinogradov, Liepa, VIu
dlmfr VaslliPv a mnoh! dalsí
inscenovo ll baletné pred~tnvc
nla za Grlgorovtčovho vedenau.
Pl'ltom Grlgorovlč ako hlavný
choreograf, zodpovedajúc za
p rácu každého z nich, poskytol
lm prla telskú pomoc. nešetril
radou i knt!kou. Bola to charakteristick á črta nielen Grlgorov lč ova, ale zaužlvaná metOda tvorivej činnosti VeJkého divadla vo všeobecnosti.

...

V šesťdesiatych rokoch sa vo
We!kom divadle aJ naďaleJ rozširoval repertoár o nové operné a baletné predstavenia. Vodenie divadla spolu s kolektfvom umelcov plnilo takto svoju základntí dramaturgickú 11n lt\ vytvárať popri osvoJavani sl l laslky nové predsta ve nia na stíčasnú, alebo historicko-revolučnú tému.
Prvým
operným predstavenfm tejto llnie bol Os ud človeka od Ivana
Dzeržlnského. Námetom bola
rovnomenná poviedka M. Solochova, Inšpirovaná udalosťa 
m i iVeJkej vlasteneckej vojny v ,
rokoch 1941-1945. Predstaven ie ln scenoval1 A. !ll. Melik-Pala jn a B. Pok rovskij. Po tomt o predstavenf zaznela po p rvý
t•az na scéne Velkého divadla
hudba mladého súčasného s lcla datela Rodlona Sčedr lna . Jeho
o pernú prvotinu na kolchozn(l
tému Nie Iba láska (Nie to!ko
l ubov) Inscenovali v
rokta
1961. Hlavntí tílohu (Varvarn
Vas!llevnu - predsedkyi'lu kol
chozu) stvárnila Irina Archlp ovová a Valentina Klepackaja.
jedným zo základných pilierov
nového operného repertoáru
bola premiéra opery Yano Mu-

Sc~na z IJuletu Ivan llrozn!i,
ktortj sa :,tal veľkým úspec/wm
baletu Velké/to dwadla v Moskve. Ivana Hrozného tanCI J.
l'ladlmlrov, Anastdziu
N.
Bessmertnovová.

radellho Október na scéne Kremetského zjazdového paláca (v
aprHI 1963). Zvláštnosťou Inscenácie, ktorá sa ešte aj dnes
s úspechom reprfzuje, bolo
zobrazenie V. I. Lenina na o pernom javisku. Velkého vodcu
medzinárodného
proletariátu
vytvoril vefml úspešne l verne talentovaný Artur Ejzen.
Stvárniť !oplevajúceho Lenina v
opernom predstavenl bola úloha nefahklí a dost odvážna.
K plltdeslatemu v9ročtu VOSR
Inscenoval kolekl!v Ve! lcého dlvadia dve operné predstavenia
Optimistickú tragédiu Alexandra Cholmlnova a Neznámeho vojaka Klrila Molčanova.
Optimtstaclcá tragédia ako divadelná ht•a Vsevoloda Vlšľiov
ského obišla mnohé činoherné
scén y - ako opera mala v r.
1967, v dňoch jubilea republiky premiéry aj v mnohých ďai
S!ch divadlách Sovietskeho zvazu. Vo Vefkom divadle ju pripravili dirigent Gennad ij Roidestvensklj, režisér Josir Tu manov a výtvarnlk Vadim Ryn din. Zo spevákov stvál'l1ova11
svoje (alohy velmi talentovane
Larisa Avdejevová, Irina Aa·cbipovová a Tamara Sli\avskaja
(Komisárka). a k o aj Alexan der
Ogntvcev (Vožak).

Molčanovove
opera, ktorrJj
Inscenáciu prapravlli darlgent
B. Chajkin, re~isér B. Pokruv sklj a V}tvarník V. Ryndin ,
spracovava skutočnn udalost
zo začiatku ll. svetovej vojny,
z letu ro leu 1941: obruncovlu
Brestskej pevnosti no hraniciach Sovietskeho zvazu s Pofskorn zadržali útok nepriatefa
a v nerovnom boji obetovali
svoJe životy, neustúplac zo svojiCil pozfcll. Sovietski pohranlčiarl, vernf svojej vlasti, p raukázali nevídan ý odpor hitlerovskému fašizmu. Ich hrdinstvo sa v opere dostáva do
symbolickej polohy nesmrteYnostl - na konci predstavenia
a koby vyrastala oba·ovská postava neznámeho vojaka s dieťa
tom na rukách, chrániac verkO vfťazstvo sovietskeho rudu.
Na konci šesťdesiatych rokov
pripravilo Velké divadlo no
scéne Kremelského zjazdového puláco operu-balet Snehová
kri\Tovná od skladatera Michal la Rauchvergera. Námetom bola Andersenova rozprávka, prenlknutá Ideami humanizmu, bojom dobra a zla, kde dobro
nakoniec v!ťazt Inscenácia opery sa stretla s neutrchajúcim
záujmom detského obecenstva
a dodnes sa udržala na repertoári.

... ..

Tvorba
nových
opern~ch
predstavenl s hudbou sovietskych skladatcfov bola hlavnym
(l ked nie jedln9m) clefom
dramoturglcli:ej l!nle výstavby
repPrtoáa·a Ve!k(>ho dlv11dla v

A. Vedernikov v úlolle Velue·,,
z opery Neznámy votak od K1
rl/a Moil'cmova.
Snímky: d!'Chtv autora

tomto obdobi. Operný kolelctlv
pokračoval aj v osvo)ovanl sl
klasického dedičstva. V roku
1962 uv led li prvý raz na scéne
Volkéh o davadla Verdiho Falstaffa. Inscenovali ho dirigent
A. Mellk-Paiiajev, re:i'isér B.
Pokrovskij a výtvarn!k V. Ryndin. Táto opera sl pn prlprave
vyžiadala značný počet skúšok,
najmä v dOsledku množstvo ensemblov a masových scén. Iba
or chestrálnych skúšok uskutoč
nil dirigent vyse šesťdesiat. Inscenácia Falstaffa bola posledným tvorivým viCazstvom predčasne
zosnulého šéfdirigenta
divadla. Výborn9m Interpretom
titulnej tílohy bol národný umelec ZSSR Alexej Ivanov. Úlohu
Falstaffa
stvárt1oval
velmi
úspešne aj VIktor Necipajlo. M
ostatn~ch úlohách vynikli: Arc hipovová, Milaiikinová, Lisiclan , Levko a inf.
V roku 1963, pri prfležllostl
výročia
narodenia R. Wagnera naštudovala
divadlo Blt1dlaceho Hola nďan a.
Režijne ho pripravil Joachim
Harz z NDR, dirigoval B. Chajkin. tlalšou opernou inscenáciou v tomto roku bol Verdiho
Don Carlos. Pripravil ho hosťujúci bulharský dirigent Aseu
ajdenov, režisér I. Tumanov
a výtvarnlk V. Ryndín. Inscenácia bola špeciálne prispôsobená obrovskej scéne KremeJského zjazdového paláca a zaujaIli osobitým rtešenlm akustickej strán ky. lllasy spevákov a
zvuk orchestra, ozvučené obrovskými reproduktormi, znel1
v šcsťtislco vej sále p lnohodnotne i na tom najvzdialenejšom
mieste. Pre tento účel musel režisér naaranžovať s pevákov v
priestore Javiska tak, aby Ich
hlasy priamo zasahovalt roz
mlestnené mikrofóny. Táto relljná práca je špecifi kom opernej prevádzky v Kremelskom
zjazdovom paláci aj v súčas·
nosti. Predstuvltelia hlavných
úlob - Ivan Petrov a A. Ognlv
cev [Filip ll.), l. Archipovová
[Eboll). Zurab Andžaparidze
1don Carlos), Alexej Bor~aknv
n Vladimir Vajlajlis [ marklz)
Posa J. Tamara Mildkim•vá stopHťdestateho

predviedli v nových podmtenkach svoje najlepšie výkony.

...

Z opier ruského klasickéh o
1·epertoáL'U vybralo vedenie thvadia Kot·sakovovu operu Po,
vest o nevldltefnom meste Kitež!, ktorá mala u:Z vyše trid·
safročnu absenciu v repertolirl. Volbu tejtO opery ovplyvn ili
nielen hudobné kvality - n ádherné spevácke, zborové a lnšlTumentáln e čfsla ale a1
ldebvo-fllozoflcká hlbka námetu. Myšlienky vernosti, oddanosti Ideálom obrany vlasti t
za cenu sebaobetovania stvár·
nené v postavách kňažnej Fevronll a jej ženfcha Vsevoloda,
nadcllýňalt aj súčas ných divákov. V os ude opilca Grlšku Ku·
ternu, ktorý za to, že priv1e"
dol tatárské hordy k mestu Ki·
težu, je neustále prenasledova"
ný zvonenfm jeho zvonov, spo•
zn ával divák osud zradcu, štvaného výčitkami svedomia. In·
scenácia opery mala vynikajúci
úspech nielen v Moskve, ale aj
pri hosfovan( operného súboru
VeJkého divadla v Montreale'
roku 1967.
Okrem
s pomfnanej
tífe sti
operného s11boru na s vet ovej
výstave EXPO 67 v Montreale
hosťoval v šesťde siatych
rokoch ešte v mtlánskej La Scale a v Pofsku. M sezóne 19691970 vystupoval v NDR a vo
Francúzsku. iVšade
dosiahol
úspech, slávu, potvrden ie sprllv·
nosti realistických tradfclf rusko-sovietskej vokálnej š koly a
pravdlvostt scénického stvárnenia postáv.
K významným inscenácllím
šesťdesiatych rok ov pafrll ne~
s porne aJ Sen noci sv!ltoján"
skeJ od Benjamina Bt•lt~ena. 1-ú;
to fantastickú operu nl)' Sim·
kespearov námet pripravila Gl
Rofdestvenskij, B. Pokrovskij
a taliansky výtvarnlk Nikolaj
Benua. V predstavenr sa ~tY·
znamena ll Jelena Obrazcov.oyá:
Tamara Slilavskaja a Glefira
Kororovová ako Oberon. Gáli'na
Olejničenková a Klára Kad inskaja ako Tltánla.
Preklad: JOZEF RANI EC
(Dokončenie v budúcomčí~5Je.~·

