
Vedomie vyššej kvality 
Môleme povedal, že vedomie potre by vyUo j kvality. vedomie nevyhnutnosti 

naat6pi( túto cestu , llot•az viac preniká do radov robotnikov, technikov, ved· 
cov i dt·užstevných rolnlkov. Svedčia o tom novátors ké činy i výsledky prie· 

j 
kopnlckych kole ktfvov i jednotlivcov.A s Ctprimnou rados t'ou ch ceme privítal 

. aj skutočnosť, že toto úsilie sa stíiva základnou odenfáciou aj pre né~ kul· 
tiírny front, :Ile je to vnútorné predsav?otic pre nové tvol'ivé činy mnohých 
naiich umelcov i spis ovaterov. ako to presvedčivo potvrdzuje i vá~ zjazd. 
ZApas o vyliu kvalitu stáva sa teda nielen prifaz livou a vzrušujúcou témou 
Kítčasnosti, a le je aj pudnetom a záväzkom pre vy~liu kvalitu literárnej a ume
leckej tvorby vôbec. 

Pokladá me za správne a prospeš né , ke(r sa z toho vyvodzujú konkrétne 
zhery a naši nmelci sa v tejto súvislosti hlbšie zam ý§fajú nad íičinnost'ou 

svojej tvorby. Keď hfadajú cesty. ako spt·ávne - z puzlcil rozvinutej socia· 

listickej spoločnosti. je j politických, ekonomických i mravn ých potr ie b a kva· 
IH - eiite pôsobivejšie zobrazoval' úsilie pr a cujúceho človeka. Ako mu po 
máhať y dndných s'naženiach, v konfliktoch a zá pasoc h o d'a tšl pokrok vo 
výrobe, vo vede. :wšfac hfovanl ruclských vzťahov ... 

K pokrokovým tradfciá m ná~ho umenia pa trilo, žo s a vzdy za znávala prie· 

mernosf a !e v kvalite sa videla oprávne nosf jeho existencie. Želáme si, aby 
dnelnf tvorcovia nadvädzovali na to na iJe pš ie z literatúry a umenia minu · 
losti. Usilova( sa o vyU iu kvalitu, zname ná v~ak pt•edovse tkým hlb§ie pozná

va( a pravdivo zobrazoval' ž ivot, je ho pt•otireé ivosti, siíéasnosť i te ndencie 
vývoja. Znamené to aj ideovú jednoznačnost, úprimnú angažovanos!' každé ho 

diela, ktoré sa nedajú odtrhnú!' od požiadavky vysokého majs trovstva . 
Chceme v tejto súvis los ti pripome nú!' - a ko sa to zd ô'ra znilo na XV. z jaz 

de - fe prá ve v úsili o vysokft kvalitu profesioná lnej úrovne a ideuvé hu 
obsa hu umeleckého die la je veľmi nalieha vou úlohou skva Jítnit umeleckú kri · 
tiku. Je ž iadúce, aby aktivnejilie ovplyv iíova la umelecký tvorivý proces v sú 

tad1 so fivotom a potr e bami spoločnosti , a by posiliíova la vedomie spoločen 
skej t.odpovednosti tvot•cov. 

Z_ lJrO!IlVU Jozefa Lenárt!! na III. zjAzde Zv!lw slovenskýc;,h skladateľov 
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K 150. výročiu smrti Ludwig.a van ~ Be~thovena 

Fidelio 
Dá tum 

premiéry 

11. l . 1930 
29. 2. 1936 
28. 9. 1951 
23. 4. 1960 
14. 3. 197U 

8. 10. 1974 

Dirige nt 

K. Nedba l 
K. Nedba l 
M. Zuna 
G. Aue r 
T. Frešo 
Z. Kuš te •· 

V ani nie šest'd esia tročn e j his tóri i pr· 
ve i ~lovenskei pi'Dfestonálnei opet·ncj 
scény ie poltucet lnsceniíci! jedin ého. v 
mnohom rozporného javiskového ti ic :a 
\!elkého hudobného gén ia. 

Naštudovania Fidelia v SND dokazu· 
iú raz viac, raz menej, že beethovenov
ský revolučný h uman izmus [hoci s do· 
bovo nu tným deus ex machina v podobe 
ministr a a s pasfvne trpiacim .,spravod
livr m". ktor ý ie v diele uz Iba obJe ktom 
zápasu Leon ory a Pl'l:e.n-a l volá na ja· 
visku po umoc nen t, ~v9raznení svollwt· 
n9ml divadelným i výt'ftzo v9mi PL'OStried· 
kami - n ie p reto. že by bolo treba ob· 
jasnova ť, a le znásobovať obsahovy ná
boj sklad a teľove j h udby, ale preto. ze 
v divade lnej š tr uk túre diela treba vy 
deliť okrajové od podstatného. nervtmtc· 
ky vrst vené kon krétne dejové fak tv od 
dvna mizmu a gradácie hudobných m\'Š· 
lienok a Ideového obsa h u. Divadel ne ne
boha té ILbreto. späté s pr! sn ou. k iaslc· 
kClu partit(trou . nedovoľuje prlilš dolvá· 
ra ť javlskovú akciu a pracovať vo sré
re cľta ra kte rovet k resby - p lný priestor 

·sa vša k otvára pred lnscen átor m l f v mo
dernom divadle te výtvar ntk tvorivým a 
zväčša na] užšlm partn erom režiséra] v 
oblas ti výtva rnej ko ncepcie. V tomto 
sme r e sa nesporn e k n ajbohatšiemu VÝ· 
sied ku dopracoval ava n tga r dn ý č ln oher· 
n9 režisér. komunista Viktor Sute s o t
com modr~mej čPslcoslovenskej scénogra· 
fle ~· ··a n ti~kom Tt•iistrom. Dominantn ým 
prvkom Trôst rove j scén y bol obrovský, 

v SND 
Re!isér 

R. Vilim 
V. Sole 
J. Fr iedlo r 
M. Fisc he r 
J. Gyer 111ek 
B. Kl'iska 

Scénic ký 
výtva r ník 

J. Ladve nica 
F. Triister 
J. Svoboda 
Z. Kol á t· 
O. Sujun 
L. Vychodil 

jodnoducltý, klaslclzujúcl sLip. povllleny 
uhlopri<tčne cez prie!<tor javiska. Symbo 
ilwval porušenie humanistických tdcá 
lov, základných p t· ln c!p ov ľudskosti -
otriasa i ú ce, s ugest!vne torzo, nemý vý
l<t-ik obžaiohyl Ostré. nelogicky lome 

Loonora a Floreslan v dVOJSpeva sťast· 
nélto stretn utia, dostala výtvarná rekv i· 
z tla novu dunenziu - nový svet sa rodi 
na troskách starého! Výrazná vertikálna 
élencnosť scény ncumožt)ovala tba rvt· 
mizáciu pncstoru a varillbiiné ara nž 
mán. ale mola i svoj dt•amatlc ký zmysel 
- l"'zarro. pokým vládol, Ob1avoval sa 
vzdv nad ostatnými, pričom v závero 
scóny vl.izí1ov [pomocou reflektoru ~vtlč 
~en ý tiet'i 1 akoby podčiarkova l o blud 
no~ť svojho charakteru. Dramatické chlt 
panic svietcnta sa prejavovalo 1 v kftt · 
i:ovýc h scénuch Leonory. ohjuvujítce1 sa 
v 1asnom kuželi bodového reflektoru. 
<~ko optimistického iítl:u v zlovestne! 
tme. \Ja rozdiel od náznakovej výpravv 
druhého a tretieho ol>t·azu predstavovala 
úvod ná sc6na inter iér Roccovho domu. 
tnteriér plný pohodv. stojatých vôd. ma· 
lých ciefov. konformného postoja k zi 
volu. Aký kontrnst s oprostcným priesto 
•·om Loonoryl Šu lc vedome Inscenoval 
Fidolia a ko obraz boja starého s no· 
vým, reakcie s pokrokom! Svedč! o tom 

Kastiel v Dolnet Krupef počas opravy v lete m. r. O tera1šom stave rekonstrukčnýcll 
prác prinášame čldnok na 8. strane. Sn!mka: I. Lužák 

né hra ny praktikáblov a podobn'e ptto· 
rcskné k rivky na horizonte naznačovali 
svet, v k torom n eplatia zá kladné záko
nv. Keď potom na základňu s tlpu, 1\to
•·á, nevyvt·áten á z lo~<: ickej po lohy, pre· 

' ~t ála b6rky násUta a zloby, vvs t tlpil l 

i apoteóza, s tvárne ná v m aximálnom 
priestore javiska, hýria ca r v dobových 
možnostiach techniky SND) farebným ja 
som, zaplnen á n ie !ndtferen tnou . idvllc
ky p Osoblacou maso u, aľe pracujtí.c lm 
l udom· (-dokonca s vtdlamt a h r a blamt. 

čo,, pl'ipu~ťmc,. predsa dnes uf zaváňa 
poptsnosťou l. · 

Pop ri tom to výklade, k torý [podla do
kladov 1 neswhot na Beethovenova d1e· 
to, o teda ho n emožno obviniť z "rez1· 
sót•izmu" - zato ·osvedčil v tych ro· 
koch [!] značn tí. dávku umeleckej l ob· 
č lanskej odvahy [čo samozrejme vy vo· 
ialo t ostré polemiky medzi pokrokovou 
él konzot'VéiUvnou kritikou l - prezentu· 
iú sa ostatné inscenácie v zmysle vý
tvarno·rezitnot koncepcie pletnelšle. Vo 
Fisch erovej dosiahol sugest!vnu a tm o· 
sfét·u najm!! prvý obraz v chladneJ 
priestrannosti u vertikálnej vpl.itostl Ko· 
láí'ovej sceny [v sivých, holých masí 
voch stien, siahajúcich až do povrazl~
l{a l s úbohým; neduži\rým krfčkom a 
,tmavým horizontom; mnohé z toho to 
obsahového nftboia zachovalo sl javisko 
i v obraze druhom, oddefuiúc svet utr· 
penia a svnt vofnostt vefkou mre:íou 
( jodlný p r fpad. lc!ldY . sa v !l zn l nepohy· 
bu jú s lobodno medzi Roccom a spol.]. 
Kriškov Fidelio je pt·!sne ladený do éier· 
nej a bielej farby a ich medzlstupt'\a -
~ivel. Pome•· fat·ieb sa men i - adekvál· 
ne s kollsavou prevahou st! a prlnc!pov. 
ktoré symbolizujú - aby sa v oslobo· 
dzujtí.com závere rozjasnil l vkusnými 
rarbami zborových kostý mov. V9tva rntč· 
ka H. Bezáková sa v te jto Inscenácii 
[v štylizáclt kost9mul dosta la vôbec na!· 
ďalej [v predvojnov9ch sezónach k ostý· 
movó výtvarn!ctvo - na rozdiel od scé 
nografie - a ko samostatná tvorivá z lož· 
ka prakticky neexistova lo, naštudovanlf' 
z roku 1951 sa v Intenciách vteda1šej 
estetiky prldrziavalo prfsno rcalisl!c· 
kých, a pok ial možno čo nolve rncjšie 
dobových kostýmov, u Kolára došlo k 
n ie dost odOvodnenému posunu do f t•an
cúzskeho prostredia n eskoršej etapy bur
žoázne! revol tí.cle 1. Ak však naprik lad 
koslýmovanle vllzňov [h r ubá, riedka sie· 
ťovlna 1 n estráca - p ri v tacvýzn amovos· 
ll - reálny podklad, ocerovo chladný. 
k oženkový kostým Plz~;~rra uvoľi\uie hra 
nice asocia tlvn ostl do bezb t•ehos tf a 
končt kdesi u postáv z Ringu - v r oz. 
nv ch .,kozmických" výkladoch. 

Pre Fische rovu inscenáciu bola cha· 
t•akťčristická boha tosť a ran žm!'ln f ná· 
s tup Pizarra , f!ná)e l. r ealizmus podsta t

( Pokračovanie na 7. str.! 



• V~BEROVľM KATALOGOM, ktory 
pomôže domácemu l zah raničnému zú· 
u jemcovi [katalóg vyšie l troflazyčn e) 
zor·lentovat sa vo v9slcdkoch vydava· 
tcfskel činnosti v oblasti hudobnín a 
knlh o hudbe, prihlásilo sa vydavatcr 
stvo Opus. Medzi par·llttíramt symfonic· 
kel hudby a n ástrojov9ch k oncc r·tov p ro· 
zcntulú sa závažné diela slovanskej str· 
časne! hudby, ktoré sl už našli svojho 
POslucháča a kladný ohlas nn domúclch 
l zahraničn9ch pódiách r katalóg pred· 
stavujo Cikkorove Variácie na sloven· 
skír ľudovú pioseľ\, Kardošov Koncert 
pre klavír a orchester a Res philhar· 
monlcu. - symfonickú predohru pre 
\leľkÝ orchos tor, Such 011ovu Symfoni ckú 
fantúzl u na BACli pre organ, sláčlkov9 
orchester a biele]. Hudobnodramatickú 
tvorhu zastupuje opera na shakospca· 
rovský námet Coriolan od jána Cil<kora 
[ klavlrny v9ťnh]. Minulos ť slovenskej 
hudby sa ohlasuje vo vydani Caprlcor· 
n ovho Opus musicum, tcdnej z najv9· 
znamnojších pnmiatok polyfónia 17. sto· 
ročla a v odlcll Fontes m usicne in Sla· 
vtr e la lludobným tur·cckýrn E ulnns piog· 
lom I, 11, II I, [partltúr·a a h lasy). hu· 
dobnoh!storickým dokumentom z obdo· 
bla strodného baroka. ktorý obsahu je 41 
mcnšlch inštrumentáln ych skladieb 
[sláčikové ndstL'Oie a dychový subor) a 
12 vokálnych quodiLbolov s lnstrumcn· 
t(ttnym S)H'lOVOdom [lit ul Vhorln9 aj PrO 
n estovanle súbo rove l Iu·y na !ikol<ich L 
i\fo!k(r skupinu tvoria predne~ové sklad· 
by slovenských autorov [klavlt·no kom· 
pozfcin Cii<korovc, Ma t•llnčekove, Ili rnc· 
rove, Očenášovo. Suchoi10ve. Zlmmerovc 
a ďal~fch ). partitúry s h lasmi - veno· 
vanó komomcl hudbe a súborove j hre, 
nov~io tituly, venované sólovému i zbo· 
rovómu spevu. Výrazné miesto vo vý · 
borovom kataló~u Opusu dostáva al pc· 
da,Rogická a tnStruktfvna tvorba nasich 
tt zuhraničných autor·ov. Z knih o hud· 
he ponúka katalóg o. 1. huclobno·h isto· 
rické priÍco E. Zavar·ského o J. S. Bu· 
chov!, štúdiu J. Klimu o Robotntckych 
spevokoloch na Slovensku, v9bor· zo stú· 
dl1 Thomasa Manna a Richardov! Wag· 
n OJ·ovi a Zííklady iazzovel interpr·etácie 
od l. Horvá tha a l. Wasserbergera. Bo· 
htrtú kapitolu predstavujú zbierky s lo· 
vonských fudových plesnt - v podobe 
krltlcko·vetleckóho vydania, alebo ako 
zbol'lliky, adresované nnlširšiemu okru· 
hu nrlotorov Iudovel hudby, Im ) 

• PRACA ARCH!VARA Cesket filhar
mónie Jaroslava lloleč k a f]. A. Seyd l 
docnnl beronensls artis musicae collec· 
tio], ktorú vydalo nakladatefstvo Suprtr· 
phon, je druh9m zväzkom edicle kataló· 
gov starej hudby, v k torých sa bude 
postuonc uverojúovať súpis hudobných 
pramoi1ov v Cccllách. je to katalóg cel· 
kovo 585 hudobnin z pozostalosti bc· 
rounskoho dekana ). A. Soydla, ktorý iii 
v r·ol<och 1775-1837. Pt·otožo Scycl l h ra l 
rííd (1:1 zre(mo 1 dobre) na sláčikových 
!Hís tr·otoch, noprokvapujc, že naJviac 
sk lacllob je JJro sólové husle, violončelo 
a pre sláčikovó súbory od sklada teľ ov 
t ých čtas, naimU od W. A. Mozarta a l. 
Pleycla, dalej od M. A. C!hulku, F. A. 
Hoffmclstra, V. ]irovca, A. 1\rHrta, F. V. 
~ramáfa·Krommera, ). MaysP.dor·a, V. 
Pichla, P. Rodoho, B. Rombergtr, K. Sta· 
mica, J, K. Vailhala a tiež od samot· 
ného ]. A. Scydla. 

• ZBORNIK PRAC FF Bl'nens koj un! · 
verzlty prináša 5 pr!spevkov v nemoc· 
kom jazyku: ]iri Vysloužll konštatuje, žo 
česky skladator prvej polovice 19. sto· 
ročia J. V. Tomášek patril k českému 
v lasteneckému hnutlu nielen slovn9ml 
výrokmi, alo aj svojimi tvorivými zámer· 
mi. Petr Vit si všíma skladatefskú tvor· 
b u Smeta n ovho súčasn!ka, hudobného 
historika A. W. Ambrosa , k torý ako skla· 
datef vychádza zo Schumannovho a Men
delssohnovho romantizmu a prihliada i 
na odkaz hudobného klasicizmu. l ked 
ako hudobný k ritik patri k nadšeným 
propagií torom romantizmu v Prahe. Eva 
Vilová zhodnotila to obdobie v živote 
českého estetika O. Hostins kého. počas 

ktoróho sa sta l ncpostrádatcľným orga· 
niz{Jtorom vsuikýcJJ i<ullú rnych ol<cll v 
l'r'!lhe, v časopiseckých ~túd iách načrtol 
'VOJ U budúcu tcór·iu umenia a svollm 
vplyvom smetanovsky or·ientoval vtedai· 
s ru liniu českej nííroclnej hudby. Olga 
::iettari hodnotí vojnou prerušenú prú· 
eu V. liolferta nn edicll českých stre· 
clovckých duchovných plesni a z nich 
vychádzajúceho melodic kého katalógu. 
Richard Mayer dol<azujo, že uZ v 16.-
18. storoč! sa v Cechách pouZivala hu· 
dobná terminológia - prevažne domá· 
ceho pôvodu. V jedinej, po česky vytia· 
čcnel š túdii Miloš štedroil hodnot! č lán
ky o hudbe v nr·vej čcskcf revue "Krok" 
z 20. rokov 19. storočra - ako prines 
v tom časo velmi významný. 

M. Sohotk'a 

J. Grock{i - vlľaz 1. kategórie. 

• SO'l'Ai ZIAKOV sl...,cnskych kon· 
zervatórH v hre na akordP.ón hola 15.-
16. ll. t. r. v Koslcrach. V prve! skupi ne 
f zia l<ov l.- lV. I'OČillka) súťažilo ll stU· 
clcntov. Prvú cenu získal ]án Grocký z 
III. roč nika ko:;ického Konzerva tória a 
Martrn Mrntál z ll. ročnika žtltns kého 
Konzerv1Hória. Druhú cenu z íska l Valo· 
r ián Tokúr z l. ročnfka kosického Kon
zorvatóna, 3. cenu Poter Niiraj z l. roč· 
nlka žilinského Konzcrvutório. V druhej 
skupine súťazlll ~Inc i V. n VJ. ročníka 

l~tyrlH súťaziaci]. Prvú cenu POJ'Oto ne· 
udelila, 2. cenu zfskal šteftrn Knr·hút -
Vl. ročn!k Košice a 3. cenu udelrll dvom 
s(rťtržlaclm: Ferdinandovi Rácovi z V. 
r·očnlkR žilinského Konzer·vatórla a Sttr· 
nislavovl Vasekovl tiež z V. ročnika zi· 
linského Konzervatória. (M. Stra usz] 

• PO TRIOSIAT!Cl!SJEDMICI I RO· 
KOCH uvtedlo ND v Prahe operu Rlchar· 
da Straussa Ariad na na Naxe. Predsta · 
vento režírova l Václav Kasltk, d!rigen· 
tom OP!JL'Y le ]li·! Kout. Na obrázku z Jn. 
scenActc: Jana ]onášová. a Naďa Sormo· 
vá f ZtJhrinetta a komponis ta). 

• jUBJLE]NY V. SLOVENSK'? FESTI· 
VAL po lltrckej p rosne Martin '77 vyvr· 
chnhl 5. iebruá.ra t. r. záverečnym kon· 
certorn. 

• JÚLIUS KOWALSKJ - sktadate l a 
pedaF(óg SH 24. ll . l. r. dožil 65 rokov. 
Pri tejto prllež!tosli bol 25. II. t. r·. ko· 
merný koncert z jeho diela a 26. l l. l. r· . 
prehrávka Jeho symfonicketlludby z mg. 
pásov. Okrem toho n a ĽSU, Obt'ancov 
mieru - Bratislava, kdo jubilant pclsobl 
ako riHditer, otvor·ll! výstavku akvarelov 
skladatera. Okrem besedy s jubilantom 
a koncertu detí 11 mládeže l 27 . II. t. r.]. 
ktor9m skladtrtel venoval časť s vojej bo· 
hatei tvorby, usporiadal ZSS 16. 111. t. r. 
i druhý komorný koncert z diela !ubi· 
Ian ta. 

e PEDAGOGICKA PRAX A METODIKA 
KLAVIRNEJ HRY - pod týmto názvom 
bol v di10ch 4.-5. Il. 1977 v Bratislave 
seminár - so zvláštnym zreteľom na 
výučbu v najnižšich vekových kategó· 
riách. Na pozvanie katedrv klávesových 

nástrojov HF VSMU vedenia semináru SIL 

uja la l. M. Ivanovo z Mos kvy, ktorá v 
súčasnosti pôsobi ako lek torka metodiky 
11 vyučovace j praxe na AMU v Prahe. Z 
priestor·ových dôvodov bol seminár na 
pôde Konzerva tórta . Na modeloch, kto
ré poskytli pedagógovia ĽSU, p redvádza. 
Ia doc. Ivanova prácu so zač!atočnfkml. 

metódu. postupy a p ožiadavky kladené 
na žiaka už v prv9ch lekciách. V skrat· 
ke ukáza la cestu, ktorou sa uberá vý· 
učba v ZSSR. Z diskusie bola najdOle· 
žltejšia otázka. či vychovávame prfpad· 
ného budúceho profesionála, či vycho· 
v(tvamc amatéra , alebo - nie v posled
nom rade - budúceho konzu menta hud· 
by. V Jcaždom prípade treb!! s ús tavne za. 
angažovať dlefa na podstate samef hwi· 
by. Ziak má - primerane ku svof!m 
vekovým možnostiam a Individuálnym 
schopnostiam upevr1ovaf hudobné 
pr·edstavy, rozši rovať fantáziu, preh lbo· 
vaf emocion álnu š kálu. Tio to postupy 
nemôžu byť uniformované. Je treba do· 
viest dieťa k poznaniu, že hudbou mO· 
že niečo povedať, vyjadriť sa, že tento 
prejav stoj! vyssre, ako mechanicky 
presné, ale nezaangažovaué splnenie da· 
nej úlohy. Otázky sa zam erali l na prob· 
lém postavenia ruky, na pestovanie: ryt· 
mického cltenia , postup prl učene sa 
s pamätr, domácom cv ičeni a pestovani 
n ezávislosti p rstov. Bo la tiez možnos( 
sle~ ovať nlizory dvoch r ozdrolnych me
todických postupov sovietskych pedagó. 
go v. Vi>et ky podnety, ktoré nútia pe da· 
~ógov zamyslieť sa nad svojou p rácou, 
pomáhajú upriamiť Ic h ener,r;:iu na zis· 
kavanle nových poznatkov. z prodkla· 
dnného uviízlivo vyberať n ové a pokro
kové, sú vltané a zamedzia sta~ntícri, 

čím Sil s tanú s ilo u potrebného nap1·edo· 
vonia. ZDENA ZIKOVA 

DNA 8, MARCA t. r. s me si prlpomc· 
nuli 50. výroč ie narodenia dvoch skla· 
claterov, rodákov z Bma josefa Berga a 
J:tromíra Podošvu. Prvý z ni ch - Josef 
Berg sa svoje j päťdesiatky nedožil, zom· 
rei už vo veku 44 rokov. Ako sklada· 
ter pa tril k velk9m nádejám súčasnej 

českej hudby. Tvoril sklal:lby komorné 
a hudobnodramatické, ku ktorým sl sám 
písal texty a libre tá. Druhý jubilant, 
v súčasnost i p rofesor Kon zervatória v 
Kromet-lžl, ]aromir Podošva, pochádza z 
muzikantského prostredia r teho otec bol 
1 iež hudobníkom l. Vyznačuje sa neolJY· 
ča Inou dávkou In teligencie, jol1o s k lada· 
lefský odkaz zohrľ\uje tak skladby ko· 
morné a symfonické ako i populá r ne. 
::>voj tvor·lvý rozvoj s prevád za l s na hou 
o politické uvedomenie, čoho dok ladom 
je predovšetkým symfonická báseu Ces· 
ta vlasti, ktorá tvorí vrchol jeho dalo· 
rajšej tvorby. - bil-

NOVÝ ORGAN PRE KOS!CKt KONZEK· 
VATÚ R!UM. Vyučovanie organovej h ry 
má v škole svoje pevné m iesto a mô7.e 
sa pochváliť aj výborn9m! výsledkami. 
Kedže doterajší n ástroj nestačil zabez· 
pečtť vsetky p ozladavky pre cvičenie, 

vyučovanie a koncer·tnú činnost, bol In· 
stalovaný nový organ, zoclpovedafúc! 
najvyššfm nárok om. je trojman uálový s 
29 znejúcimi hlas mi, s mechanickou tó· 
novou traktúrou a elektrickou re~istrá· 

ctou. Tónové a dynamick é dispozície sú 
prispôsobené akus Uck9m vlastnostiam 
koncertne j siene. Nový organ, vyroben9 
v závode Varhany Krnov, rozhodne 
umožn! zvyšovanie efektfvnostl vyučova
cieho procesu a prispe je k v9chove kva
litných hráčov. - S. C.-

ŠKOLA A HUDBA 

Beethoven 
z aspektu 
analýzy 

Ge nialita d iela L. v. Boethoven!l nl• 
lo Iba stálym p•·ameiHim zážitkov mi· 
!iónov poslucháčov a tislcov interpl'O· 
tov, ale aj predmetom pozor nosti a 
obd ivu tých, ktorí sa zaoberajú viac 
teorelickou, ako praktickou s trá nkou 
h udby. Hudobné dielo ukr ýva h;lé 
hodnoty, ktoré zostáva jú nedostupné 
a j tomu n aj pozoruhodne jšicmu posllt· 
cháčovl; hodnoty, ktoré odhali iba 
hlboká znalosť skladby, l. j. hudob· 
ná analýza. Pritom je r ahostajné, 1:1 
ide o "čistú " analýzu teoretika, alebo 
o pozn ávanie diela interpretom pri 
stťídiu skladby. Analyzovať znamená 
totiž poznávať. stotožňovať sa s tv o· 
rivým mysle nim autora a do istAj 
miery znova spolu s nlnr p•·c~llvať 
jeho umelecké predstavy i .rado11t 1 
tvorby. 

Hudobn ú teória na umeleckých ško· 
!ác h v podstato ukazuje žiakovi ecs· 
tu, ako rozobera ť umelecké dielo; vi· 
diet jeho zloilky, prvky, ale aj tek· 
tnnické zákonitosti a pr·osiL·odníclvum 
nich ďa lej vnikať do sveta um clm:
k ého rnysiP.nia tvm·t: u. Ne tr·eba ist li 
vysvetfovať, aký význam má tntu po· 
zn ávani o pre mladýc h hudobníkov. 
Adepti kompo7.íCiJJ si odu ólla jú ponl:o
nio Jl l'O vla~lnú JJriÍcu, pusluchá ~om 
inlltrumontá inych a speváckych odbo
rov pumóha analýza hlbšio prr.niku(oť 
dn pndsta ty litudovenéhu diela u IP.P· 
Ilie ho inteqll'Ciovaľ. 

V tomto pr•ocese fot•movania prf· 
stupu m!artéhu umelca k hudobnej 
s kladbe m á Roelhnvenuvn clielo vef· 
kít, tukmeJ' zákludnít ú loh u. Na na· 
~ich k onzervatóriách sú to no jmii jn· 
ho k lavírne sonáty, ktoré tvoria h lav
ný hudobn ý mntet•iú l pro rozbor 
skladieb. Na te jto skutoč nosti sa po· 
diera viacero 11l'lči n . 

Nie je to len praktlckä stránka (2 
až 3 zväzky zh rňujít obr·ovské mno!· 
slvo študijného materiálu ). alo nof· 
m ä skutočnosť , žc popt•i d okona losti 
a vysokej umeleckej hodnote sťl to 
skladby prfstnpné, uozumitefn é a 
formovo neobyčajne pestré. V He e· 
thoven ovej tvorbe musi upúta ť isin
la , s akou sa už od prvých opusov 
Jlúla'a novými cestami tam. k de vy· 
liliapané chodnlčky klasicistického 
myslenia nestačia rozletu modernej· 
š ie hu d uc ha. Opus za opu11om vyraa· 
ta jú pod skladatefovými r ukam i s tá· 
le osobitejš io rm•movó útvary. Nové 
myš lienky si vynucujú nové mod ifi· 
kiície základných tvoriv9ch p ostupov. 
A to vsetko sa deje s n ádhernou sa· 
mozrejmosťou a is totou génia. 

Táto istota udivuje v i:dy kaldôho, 
kto analyzoval Beeth ovenovu dielo. 
Nie le tu istota naučenóbo, istota ek
leticlzro u, ale bo rutiny, nie umelec· 
ká nu tnosť, ktorá pramcnf z vedomia, 
že iba tak lliiiNÍ ume lec postupovať, 

aby dobre puvedal to, čo povedať 
chcel. 

V sflčaNnostl sa nezriedka diskutu· 
jo o probléme u meleckého experlme n· 
t u. C:asto poču jeme názor, že ka!lilé 
dielo umelecké ho pokroku bolo vlast
ne experimentom. No ana lýzy diel 
Beethovenových (a iných velikán ov) 
hovoria pra vý opak. Tlto majstri ne· 
expol'imentovali. Diela, k torými obo· 
hacovali nál svet, neboli pre n ich 
experimentom, ale p rostou pravd ou, 
jediným možným vyjadren lm toho, 
čim žlll a čo chceli odovzda ť n o jej 
d obe a ďailllm generáciám, 

P. ZIKA 

r~ t rud - povedzme - pol ho
diny, tuort sa, vznikli priemer· 
ne dve-trt hodiny, o beseddcll, 
Ich zostrihoch, zodpovednosti a 
kontrole ani nehovoriac. A ko· 
nečng efekt sa dostavt at po 
odvyslelant, po krttickom zhod
ltotent odborntka, čl radového 
konzumenta. Posluchdl!ska o/Je(] 
te okrem toho nesmierne dife
rencovand. 

DOKONALÁ ANONYMITA ... 
Rozhlas ;e vedľa telautzle ma
sovokonwnlkai:n,qm prost mul
kom čtslo jedna. Jeho zvuka· 
v~ vlny, vyslané do ~teru, po· 
sobza v3ade, nezasahufu len 
územie na!.ef vlasti, ale irll 
účinnost nemožno priam ohra
nlčlt. Chyby, ktorgch sa do· 
pustt, dvoJntisobne pdlla a po· 
ztttva, ktor~ prtná!ia, pocitufe· 
me tak isto viacntisobne. Mt! v 
rukdch neobmedzené možnosti, 
variabilitu a bohatstvo pros-

trledkov, zdvtst jedine od neho, 
ako ich využt;e. Keď lLstu jeme 
v časopise Rozhlas, už na prvý 
pohľad uvtdt skutol!nost, te 
praca redaktorov (až na mal~ 
VfÍIWnky 1 zosttJ.va neodhalend, 
anonymnd. Skasta prezriet 
t!ích ~foo~emdestat titulov, kto 
ré l /Íždenne odvysiela Hlavn11 
redakcia hudobn~ho vyslelanir, 
Cs. rozhlasu na Slovensku -
a nedozviete sa temer ani 1Pd· 
110 meno: kto zostavuje progra· 
my, kto vyberá hudbu, kto re· 

žíru;e množstvo hudobno-slov
ných reltlcil ... Je to vari ta
Jomstvo, že sa vSetko odohrdva 
v tet naJväčSef tichosti a team 
ludí, ktort tu pracu;ú, zostdva 
nepozorovane v pozadl, ~a 
priam v t ieni vlastne/ prdce? 
Dosahu/ú sndd' tak~ zl~ vý
sledky, že so svoJím menom 
nechcú vytst na veretn~ fó
rum? Iste, všade sa stanú omy
ly a nedopatrenta; ndfdu sa 
reldcie, ktort! sa nevyntmafú z 
každodennt!ho priemeru, lm 
stane sa at to, že na prav6 
polud11le sl môžete vypol!ut na 
Jed net z našich staníc ( Devtn] 
•1zda trochu nl'stráviteľnú we· 
bernousk/1 miniatúru. Tak~to 
~kutočnosti nfl' stí - na§tas
ILP - typickií pre na!ilclt roz· 
1,1asovych pracovmkou. 

Prtlca redaktora - na prv!} 
pol1ľad zaufímavá, at zdbavnti 
·- sa stane priam drinou, ked' 
sa pozrieme na iíu drobnohta
ctom. Pásmo slova a hudby, k! o· 

Retrospektívny pohľad na lzu· 
dobnoslo,;n~ relácie poukazuJe 
na trend vytudranla takých ty· 
pov programov, ktoré sú urce· 
nd c':!asto pokroc':!llejsím poslu
clzdčom, schopnf)m t samostat
nP sa zorlentovat v spletllýcll 
zdležitoslloch hudby. Absencia 
fednoduclt~tch, resp. čo do ltti
rol!nostl odstupňovaných v.rí· 
chovno-uzdelávactcll reldcit fP 
dost markantná. NaSou tJ.lohou 
11~ak nte te len kriticky posu
dzova( to, čo ut odznelo a l!o 
sa vlastne stalo minulostou. 
Radt by sme upozornllt na nte-

čo nov~, l!o len nedávno zača
lo svoju cestu za priazňou po· 
slucháca. S/1 to "cest y z a 
hudbou", kde formou živých 
besied predstavuJ/1 sa Strake/ 
vere;nostl ugznamn~ postavy 
nášho hudobného života. Nie
koľko z nich už odznelo a bo
li sme sntld' prekuapenl, že to 
nie s/1 skladatelia, či interpreti, 
ale sk6r popredn~ osobnosti 
naš~J kultúrneJ pollliky. DOZlle
deli sme sa zaufLmav~ veci o 
siífredaktorovi fludobn~ho "Y· 
sielania pre Slovensko Ľ. Ct. t 
k o v i, riaditeľovi SlovPnskef 
fllharmónie dr. L. Mo kr om 
l o rladlleľovi bratislavskeho 
Konzervatória dr. Z. N o v d č
k o u i. A aby sme začarOV(lll,lj 
kruh anonymity konečne pre
laot:ill, prezradtme, že okr{!m 
autorky dr. 1'erl~zie Urstnyovel 
redakčne besedy prtpravute 
Etela čd r s k a. 

]. SUHAJDOVA 



LAD I SLA V BURLAS : 

Pozdná tvorba 
klasika 

Trettu, záverečnú vývojovú 
fázu hudobného klasicizmu re· 
fll'ezentuje pozdná tvor ba L. 
van Beethovena. Neraz sa po· 
važuje' za akúsi anticipáciu llu
tlobnéllo r omantizmu, hoc! to 
nie je celkom správne. Hudob· 
ný romantizmus totiž z podne
'tov pozdného klasicizmu nezú· 
~itkoval ani tú podstatnejšiu 
čast a možno poveda ť, že až 
skladatelia 20. storočia [napr. 
!léla BartOk l pochopili, aké 
velké podnety sa skrývajú v 
tejto liudbe. 

Nová funkcia sa uš la aj me
dzivetám a spoiuiúcim častiam 
v pozdnoklaslckej hudbe. Ide 
o tzv. "netemattcké" partie v 
rámci hudobnej fo rmy, ktoré 
ma jú funkciu myšlienkového 
vybočenia, modulácie a pod. V 
pozclnom klasicizme preberajú 
tieto úseky !né úlohy kon· 
štrukčné l Ol)sahovo-výrazové. 
Napr. v soná te a mol, op. 81 
(Les Adieux) má medz!veta 
funkciu samosta tnej myšlienky, 
v Sonáte e mol, op. 80 má me
dziveta tiež takéto zvláštne te· 
maticko-myšlienkové postave
nie. 

Rozvedenie tiež mení svoju 
funkciu vo vzťahu k sonátovej 
fo rme. Stáva sa viac organlc· 

So ~tupfíovan im kont rostov 
upcvi1ujú sa a j súdržné s ily, 
predovšetkým - zjednoducuj ít· 
ca základná myšlienka, ktoní 
prestupu je z času do časti, ale· 
bo celým die lom vládne spo· 
!očný vý razový typ hudby. Ten
to spoločný výrazový typ ovlll· 
ria nielen Beethovenovu VI. 
symfóniu (Pastorá lnu], a le na
chádzame ho napr. aj v Soná· 
te D dur, op. 28. Beethoven 
upred nosti1oval v rokoch 1802 
až 1818 tro jčasťový sonátový 
cyklus (rých la - pomalá -
r ýchla časť). a J( o to vidno 
nap r. na r iešeni Valdštejnskej 
sonáty, op. 57. ľastoré'ilnou 

symfOniou nazna čil nové mož· 
nosti v riešen i soné'itového cyk
lu. Popri né'ivra toch k pasto· 
rálnosti sú tu aj veľké výra· 
zové kontrasty, lctoré nie :,ú 
výrazom konfliktov, ale výslccl· 
kom odlišného demonštrova nlél 
základnej obsahovo-výrazovej 
orientácie skladby. Elementy 
kontrastu tu tvori II I. čas( 

Mysltm predovšetkým na kla 
virne: sonáty z rokov 1816· -
1822, v ktorých s a už nedodr· 
fiava _ tradičný sonátový cyk· 
!us. Vatlačná práca a fúga sa 
kombinujú so sonátou [op. 101, 
-106, 1091 110; 111]. Je to obdo
bie vzniku velkých Beethove· 
nových komorných diel z ro· 
kov 1812- 1826, ako sú kvar· 
tetá op, 127; 130, 1311 132 a 
133. V kvartete els-mol, op. 131 
oredstavujé nám skladateJ nie 
hotové témy,. ale proces, v kto· 
rom sa rodí z chaosu nový po· 
t iadok1 nový hudobný kozmos, 
Je to napokon vyvrcholonie 
klasickej symfónie v IX. sym
fónii a ·celkom bUzko tcito a t
mosféry s tojt aj Missa solem· 
nis, Namiesto pr-edchádzajúce
ho obrovského vzletu. a pata· 
tickétio gesta sa u B~etllove· 
na objavujú tOny velke j život· 
nej vyrovnanosti. Dá sa na· 
mietnut,. že prvky pozdného 
klasicizmu možno ná jsť a j v 
heroickej francúzskej opere, v 
Mozartovom Requiem, alebo v 
Donov! Giovannim. No proto
typom tohoto štýlu ostáva stá· 
Ie Beethoven. Jeho h udba -
napriek rôznym novým kombi
náciám - nesie klas icistické 
štýlové znaky - a predsa! Za
husťuje' sa f ormový prleben 
'diela a tva rové! s a každé die lo 
individualizuje'. 

Autograf Appassionaty, ktorú Beethoven venoval Franti§kovl 
Brunsvik ovi. 

Zvláštnu pozornosť sí zasluhu· 
jú vnútrotematické kontrasty. 
~ hudobných témach, spliíajú· 
cicll poslanie hlavne j myšlien
k y, prenáša sa kontras t [vlast· 
ný vztahu medzi hlavnou a 
vedlajšou myšlienkou l do vn(tl· 
ra myšlienky hlavnej, ako le' 
tomu napr. v I. časti sopáty 
op. 106 (Fiir das Hammerkla
•ler). Hlavný myšlienkový 
komplex tak nadobúda preva· 
hu nad vedľa jšou myšllenko· 
vou skupinou~ ktorá s tráca na 
svojom pôvodnom významo. 
,Tým s11 dosť závažne men1 vnú· 
'torné rozloženie sU v r ámci 
soná tovej fo t•my, I keď vedia1-
~í myšliimkový komplex nado· 
búda !ba podradný význam, Zll· 
?:ína svoj1mi rozmormi domino· 
vat nad rozsahom hlavnej myš
-lienkovej skupiny, ako je to· 
mu napr, v sonáte op. 101 a 
111, 

D"ynamizácla1 cliarakterls tlc
!liá pre pozdný klasicizmus, ne· 
viaže sa iba na prvú čast so
nátového cyk lu, ale -prfznač· 
ným spôsobom sa pre javuje a j 
v časti pomalej . .Výstižným nrr
kladom iii Adagio ma non trop· 
1110 zo sonáty As dur, op. 110. 
:coraz viac pribúda tempových 
a výrazových: zmien: Rec1tat1· 
vo-plú Adagio - Andante -
~dagto - Mflno Adagio - Ada
~io -' 'Adagio ma non trop· 
po ,__ J\rioso äolente. Arloso 
'tlolentel Boles'tivé arloso Je' 
·symbolom p1~e tieto dynamizo· 
vané pomalé časti. Synkopizá
~ia; vnútorné rozširovanie for· 
my,. splývanie inštr umentálnej 
melodikY s prvkami vokálnej 
hudby [recitaUv); zmena vm1· 
tornej pulzácie s triedaním ty· 
pu sprievodu; sú charaktäris· 
t ické črty te jto hudby, 

See thoven sa t u už vynýtia 
pr incípu opakovania (a r eprf· 
zy) a ai tým 'Prispieva ku kon· 
aenzácii výrazového procesu 
hudby. Uberá jel však na typlc· 
ky klasicket vy rovnanos li a 
:rovnováhe. Välký tvorca kla· 
slcizmu pr ispieva k jeho viRst
nef prestavbe; k jeho porušo
vaniu. Pred s pomínan ým Ario· 
so dolenťe je rec itatív, prene· 
5ElnÝ očividne z opernej hudby 
(Fidelio č. 9, takty 5-15]. Typ 
Inštrumentálneho recita tívu sa 
'dlhšie formoval v Beethovena· 
vej hudbe, aby sa napokon pre· 
1avil v dvoch ekv!va lén tných 
nodobách - vo vokálnom 1 in
štrum,entálnom znení - .v IX. 
11Pmf-6nlt (po~l~dn• luN• 

kou súčasťou celku a nic !ha 
jedným z článkov celku. Prv
ky rozpracovania hudobných 
myš lienok sa totiž dostáva jú clo 
vsetkých, aUibo do viacerýc~ 
zložiek sonátove j ronny. 

Akcen tuje sa súvz ťažnosť roz· 
vedenia a reprízy : zúvercét~Ý 
úsek r ozvedenin sa stiiva kul
minačným bodom grucl[lclo a 
dynamického priebehu formy. 
Reprlza je potom ukýmsi rozuz
Jcnfm. a uvoľnenim toho lo vy· 
vrcllolenia . Princlp zopakova
nia expoztcHJ, s prís lus nym 1 
tonálnymi Zlllenaml v repr iw. 
pozdnénnt k lasicizmu už twsta
čt. Tendencil:l vývo ja s meruje 
čoraz viac .lc indlvitluúlnemu 
11·aktovan iu rt3PJ'ÍZY. závis lému 
na konkrétne j forllle nko cr:i· 
ku. Repdza stráca svoju tra· 
dlčnú schému a oiJjavu1e sn v 
n e j čoraz viac prekvapu júcich 
momentov. Prevažu je m1era 
zmeny nad púhym opakova nim 
plOch 'expoztcie. Podobno na 
závažnosti zfskava aj k6da. Od 
tradičného vonka jš ieho rozšf· 
renta harmonicke j kadencie 
s táva sa z tohoto diela sklad· 
by š irokovybuclovaný a pomet·· 
ne závažný úselc Kóda sa stúva 
dokonca "druhým rozvedením", 
hoci takéto označenie nie je 
celkom správne, pretože po 
r eprfze ďa lšie rozvedenie nie 
te konzekventným postupom. 
Ide skôr o nové roz loženie s!l 
v rámci sonátovej formy. Ako 
prtklad môže slúžiť I. časť V. 
symfónie L. van Beethovena, 
kde ú lohou kódy 1e rozvinút 
skryté dynamické dlspoztcie 
čelného mottvu. Namiesto záve· 
rečného epi!Ogu na rastajú s ily 
a tu nachádzame na jpôsobivoj· 
šf kulminačný bod. Až po 11om 
nasleduje dekompozícia tém, 
aby sa znovu moh lo smerovať 
ku gradácii. V takejto situácii 
kóda nlé je iba formálnym 
ukončenlm časti, stáva sa z 
nej akUvny prvok, pôda pro 
rozvoj myilienok. Takýto po· 
stup je u Beethovena svedcc· 
tvom väiklH vitá lnej sily a dy
nl:lmického nábo ja skladby. 

Cyklická sonátová for ma do· 
siahla svoju š tvorčasťovú podo
bu vo vrch olnom klasicizme 
[ troičasťovú v inš lrumentJ l· 
nom koncerte]. V oozdnou1 
klasicizme porušuje sa tento 
tradtčny poriadok. V Beotbove· 
nove j tvorbe po r. 1800 možtJo 
túto črtu badať veľmi vyrlizue: 
napr. v Soná te As dur, op. 26 
[Va riácie - Scherzo - Smú· 
točný pochod - Finále v soná· 
tove j fo l'lne). v sonátach op. '2.7 
(Es dm·, els mol. - Sonúlu 
g.ua&! una fant.asia,), a 1. 

(scherzo s ľ udovým tunečn \ 111 

charaktorom ] a lV. časť (búr· 
lw l. Obc kra Iné času sú vi.a k 
späté n ielen spoločnou výrazo 
vou platformou, ale l tcmtic· 
k ým materiá lom. Umiestnenie 
roncla v z(lwrečn e j čast i cyklu 
nie ic tu dit(tovaný tradíciou 
lahodne ukonč iť s k\l:ldhu, l:ll c 
máme tu do č inen ia s výruzo
vou indlvicluallzúciou ronda a 
ji)}Jo funkčn ým ZélpOjunlm do 
crdlwv6ho iclr.ového zámeru vo 
vystuvbc diela. 

Ntmwl!.n o sa napolwn ne· 
zm ic niť 1 o vývo il l:locthove
novcj variučncl techniky. Kla· 

sicizmus sa prepr!lcoval od ba
J"Okovei t raclic ic vonlwjsích va
riťlcil (figuratfvnyclt l k varli:Í· 
Ciám vnútorným, charakt:eris· 
tickým. V pozdnom ldas iclzmc 
vša k 1Jada f u Beethovena ešte 
čosi nové. Vyberá s l nielen té· 
my s výraznými cUspozlc iami 
pre variačnú prácu, ako je napr. 
téma k 32 variáciám c mol. 
Stre té'ivame sa u neho aj s 
opačným postupom, že totiž té
my na prvý pohlad celkom 
neutrálne, získava jú počas va· 
riačnej práce čoraz výraznej· 
ši u fyziognómiu a pôvodne ne· 
výraznú matériu skladater pre· 
tvára s tále nanovo, podľa svo
jich obsahovo-výrazových zá
merov. To sa týka už samotnej 
práce s h udobným! myšlienka
ml a nielen vlastnej variačnej 

techniky. V takýchto situá· 
clách sa naplno demonštruje 
obrovs ká tvorivá sila a schop· 
nosf ovl á dať materiál, s kto· 
rým sl(Jada ter pracuje. 

Táto charakteristika clule la 
poukáza ť na výrazné ~týlovo· 

JJOP.tické zmeny, ktorými pre-
1iiol Beethovenovou zásluhou 
hudobný klasicizmus do svojej 
pozdne t fázy. Je udivujtíco. že 
JH'ávíl sklada teľ , k torý rozho
dujúcou mierou prispieval ku 
kryštalizácii klasicislick~ho 

stýlu, neváhaJ ho tak výrazne 
porušovať, ak to vyžadovali 
nové umelecké a estetické 
ideá ly. A cause des Schíine
l'en ? A ca u se des Neuen ? Des 
Wahraflen? 

K interpretácii 
Beethovenových 
symfónií 

v programoch reprodukčných umelcov sa azda najčaslejsie 
vyskytujú dtela Ludwiga van Beethovena. Azda niet skladate
la, ktorého tvorba sa natoľko stala majetkom širokých poslu
cháčskych vrstiev, ako je tomu v prípade Beethovena. Bez jeho 
symf6ni1 si takmer nemožno predstaviť dramaturgiu koncert
net sez6ny. 

/nterpretó.cia Beethovenových sym{óntl vyžaduJe od dirigen
ta hlbokú a dcJkladnú prlpravu. Podobne, ako pri preclvedent 
diela Iného skladateľa, treba mat na mysli čo najvttčštu zre
teľnosť predvedenia, ktoró. vSak sp6sobuje veľké problémy. 
U Beethovena ich o. i. muslme hľadať v skladateľovet !!peci · 
fickeJ instrumentácit. Podľa Richarda Wagnera Ich príčma 
spočlva ciastočne v neustó.le S9 stup1zujúce; skladateľovej hlu
olwte, v dôsledku ktm·et utrpel i jeho t zv. "aktlvny sluch" -
t. j . hudobná predstavivosť. lllavnfí d6vod však treba hľadať 
v obmeclzených technicko-hráčskych možnostiach vteda,sich 
horien a trúbok. V ieme, že v Beethovenovom obdob! ešte ne
jestvovali ventilové horny, ani ventilové trúbky, takže na t,Lích
to ncistroioch mohli zaz11ieľ iba prirodn6 [tzv. alikvotné} lÚil/1, 
na homách okrem toho este niekoľko neist_ých a nečist.ljcll 
tlusc>n!J('h t6nov { Slopftäne}. Medzi prirot.lnými a dUSOil!fllll 
túnmi 10 ueľkJí zvukový rozdiel. KvOli malému puL;LU t6nuv, 
ktoré IJoli k clliiPOZicii, boli lieta náMro;c pouWc>ľné i/Ja har
monickými t6nmi, takie o mel6clil - s V!ínimkou, ie téma 
bula zostavenri práve z prírucln!ích tónov (napr, trt. symfrínw, 
L i'.:a;;t - hlrwnr1 lll_;;.~·Jienka, V. ~ymfóníu, 4. tusť, prectollra 
k Fhleliovi, ária J,eun6ry a/cľ.j - takmer nemohla byť rt?č. 
Kvôli tý m/u neilo~latkom museli lwmy a trúbky neraz nútene 
pauzu1mľ, alebo hrať mf'nc; clôleiilé, al e iln k dispozícii sto
jace akorc/ické t6ny, L·un cas/o zast reli nwl6t.liu. Najv,Lírazne;
sim pnklaäom pre lo sú zó.verci:n(i La/ety poslednej ča~ Ll 
V. symfónw , ktle Po síc>slich Lllkloch ziarw!jCh fanfár lzorien 
a trubok hraju licio präzclne ,.g" - l alcisto f orlissinw. 1'u mu
si cliriyent za;;ial!nuľ jenmoci tom a t.lobr!ím vkusom a urobiť 
malú re/u~· , v tomto prípade i/Ja dynamickú; zvukovú i ntenzllu 
hori en a trúbok treba po ukunceni hra/eľných tónov lllavnuf 
myšlienky - teäa TJI'l tónoch "[!" - zní±iľ a v ärevácll, kde 
t éma pokraDuje, treba požadovať maximál nu silu zvuku. IJo· 
slahnut!} efekt sa pravclepodobne k ryje s Beethovenovou precl
stavou. Mnohé parlíe drevených dychov {napr. 2. a 4. cast V lf. 
symfónie, 1., 3., 4. ca sť IX.. symfónie J sa móžu stat pre poslu
clláča nejasnými, ak sa nesnaiime o zreteľnú clynamickú dije
renciáciu. Obsadenie dnešných orchestrov umožizuje zdvojenie 
drevených dychových ndstrojov; pozornó. aplikácia tohto spo
sobu veľmi napomdha priblíženiu sa k Beethovenovmu zvuko
v~mu ideálu. 
Pozornosť treba venovať t správnemu odhadu t empa. BeD· 

thoven už používal Miilzelov metronóm, často však teho l Pm
pové údaje nemo:tno dodržať, co čiastočne te ulóvodnileľné 
nedokonalosl'ou vteclajsieho metronómu a vyš~'ie spomenutou 
sklaclateľovou hluchotou. Podobne ako u inštrumentačn.fích 
zásahov, a; tu rozhoduje interpretov osobný vkus a zmysel 
pre zodpovednosť. 

Moja dlhoročná diriyenlskó. Cinnost mi poskytla mno:tstvo 
prtleiilostí k predvecleniu Beethovenových diel. Snaiil som 
sa pristupouat ku n!m vzcly s maximálnou úct ou a dôkladnou 
prípravou. U iladneho iného skladateľa som pri di rigovaní jcd
nolliv.zjch d i el nepociťoval tak~ rôme emocionálne úcinky ako 
u Beethovena. Strhujúci smútočný pochod z Eroiky, prekypu
jzíca radosť záveretne j i:asll VIl. symfónie, bukol1cká nál ada 
Pas/orálne j symfónie, alebo veľkolepá monumcntaltla IX. sym
fónie ma zakaždým nanovo vzrusia. 

Mal som neraz možnosť zoznrimiť sa s beetlwvellovsk,líml 
interpretáciami veľk,ljch dirige11Lov. S l'ovnakým orchest rom 
vyznela Eroica úpl ne inak paci LaA:lovkou Furtwiinglera, než 
pod taktovkou Toscaniniho. Furtwiingler obľuboval sir oké tem
pá a pri tom-ktorom zau jímavom zvuku akoby spomaľoval tem
po. Toscanini dirigoval s metronomickou presnosťou a a; jeho 
pomalé časti vyzneli skór sucho a triezvo. Veľmi zaujímavý m 
bol Beethoven v interpretácii vynikajúceho skladateľa, ale 
t clirigenta Ulchart.la Straussa. Dir igoval drobnými, ostro ohra
ničenými pohybmi, čolzo výslet.lkom bola mimoriadna presnosť 
v orchestri; vedľaji>le myslienky clirigoval oveľa poko jnejsie 
ako hlavné myšlienky. Zvlásť vfírazne som to pozoroval pri 
predvedení V. symfónie. 
Veľ ml často ( bez akfíchkoľvek vonkaf!iích efektov} a šlý• 

lova som počul Beelhovenove symfónie v podani Felixa ·v. 
Weingartnera. 'ľento dirigent sa zvlášť veľa zaoberal inter
pretačnými problémami Beethovenových symf ónii a napísal 
veľmi zautímavú a užitocnú knihu Rady k predvedeniu Bee-
1 hovenových symfónií. 7'ento mimoriadne vzdelaný dirigent 
pútavo a zručne opísal svoje skúseností, ktoré nadobudol pri 
vla,stných interpretácidch Beethovenových symfóni!, poukázal 
na ťa'tkostt a poskytol veľmi múclre rady na i ch preklenutte 
a prípadné retuše. ZdOraznil, že telw rady nie sú postuló.tml, 
ale chcú byť len inšptrdciou pri riešent čist~ho interpretač
ného !ilýlu. 

Mo:tn!J rozsah rozdielnosti jednotlivých tnterpretácil ťa'tko 
presne určit. Ka:td!J .interpret považuje svo ju interpretdciu za 
1wj lepšiu a najsprávnejšiu, musí byť ale za 1!u zodpovedn!J 
celou svofou osobnosťou. Beethovenova hudba je takó. vzne
sená, že zap6sobí na poslucháča v každef dobref i nterpretó.ctt, 
a preto sa stala spoločn!Jm majetkom celého kultúrneho sveta. 

Dr. ĽUDOVIT RAJTER, zaslúžilý umelec 

česká filharmónia uvádza Beethovenov kompozičný odkaz sú· 
stavne doma i v zahraničí. V, tohtoročnej konce1·tnej sezóne 
predviedla CF v r ámci jedného zo svojich abonentných cyklov 
vietkých päť jeho klavlrnych konc·ertov s poprednými nallimi 
i zahraničnými sólistami. V budúcej sez6ne bude o. i . uvede· 
ná pod taktovkou Wolfganga Sawallischa slávna Missa solom. 
nis a počUa sa i s uvedením ďalliich skla dieb, Po beethove 
novskom komornom cykle v sezóne 1976·77, venovanom sú 
hornému predvedeniu všetkých klavfrnych t l'ií, husiových 
i violončelových son6t v podaní Sukovho tl'ia, bude v nasle· 
dujúcom období nasledovať Beethovenov komorný cyklus sú
borným p1·edvedením všetkých sláčikových kvartet, na ktorom 
sa bude významno podieľať Smetanovo i Talichovo kvarteto 

M týchto dňoch práve vrcholi beethovenovský cyklus Symf11 
nického orches tra hl. m. Prahy FOK, na k torého ropcrtoá • .. 
je o. 1. pr edvedenie vlletkých deviatich symfónH a ďaHUcli 
symfonických skladieb. 'ľento jubllejný cyklus ie koncipova n• 
tuk, ~e spolu s Beethovenovou tvor bou paralelne zaznieva i 
takisto diela j'lho stíčasnfkov a pokračovateľov, čím ie kon 
krétne zdôraznený význam Beethovenovho tvorivého prínosu 

TOMÁŠ HEJZL/\1-' 



Slovenská filharnlóiiia 
24. I. 1977 

Na tomto mimoriadnom podu1atl 
SF mal pOvodne vystúplt národný 
umelec RSFR - sovietsky klavl· 
rlsta Sviatoslav Richter, k tor9 
vša l< ochorel. Vedenie SF nechce· 
lo odvolať vypredan9 koncert, o 
t a k zabezpečilo náhradu. mladého 
ml!dnrského klaviristu Zoltána Ko· 
csisa, známeho l bratislavskému 
koncertnému publlku. Kocsis na· 
mipsto pOvodne ohláseného Mo· 
ZHI't;l prednieso l pod taktovkou 
Z. Košler a Zll pultom SF sólov\r 
part Klavir neh o koncertu Es llur 
,.Cisár skeho" č. 5. op. 73 od Lud 
Wil(a van Beethovena. 
Muďarský umelec upútal suve· 

rénn~·m zvládnullm všetkých In· 
terpretačných parametrov. Obdi· 
vovali sme š iroké spektrum dyno
mických výrazových prostriedkov. 
l<toré sa vzťahovalo na všetky dru
hy techniky pasáže, oktávy, 
dvothmaty, trilky l knnlilénu. To, 
čo sa ná m zioda najviac vyldvih· 
nM. bola schopnosť, s akou do· 
káza l 25-ročný klavirista ú činilO 
l.Judovat jednoliatu dvnomickú for · 
mu. Umelec tvoril, ale pritom dr· 
zal tempo - a tým aj celkovú 
výstavbu - pevne v rukách. Mies
~ami to sice ochudobľíovolo ran
taz! iný vklad, no krivdili . by sme 
TJIU, keby sme chceli jeho výkon 
char<:kterlzovat ako asketický, 
alPI>o dokonca akademický. 

S obdivuhodnou prec!znosťou 
stvárnil chúlostivú kódu I. časti 
r dvojhmaty v pianissime l a s ku· 
točne spevne pt•ltom meditat!vne 
nastúpil so sólovým partom v Il. 
časti. Cisársky koncert p r iam llý· 
ri na !rozličnejším! úskaliam i lech· 
n ii<V [napr. gradácie v trilkoch po 
predchádzajQclch a vyčerpáva 1 ú· 
ctch pasá~ach, vytrvalé okiávové 
pasáže z na jvHčšej ~i ly do pianis
sima - a naopuk: široké rozlohy 
v Ili. časti, ktoré vyzadujú od in· 
terpreta kovový fortisslmový 
zvuk. dalej schopnost nájsť správ 
nv pomer medzi klav!rom 11 or· 
chestrom, ked so téma ronda cle· 
Jí medzi nimi atd.). Všetky tteto 
problémy zdolúvul Kocs ls Ju·uvo, 
muzikálne, so zdravým tempent· 
mentom, ale vždy <.lisciplinovanel 

Ak by sme chcnll Kocsisovt ni<.;· 
čo V\'tknút, tak azda jelline pre
hnanú fixáciu prstov. Na Jednej 
strc1ne sfce viedla k omrai:ujiJcej 
čistote, ale n11 drulwj strane VY· 
listovala mJesl!Jmi v prílis tvrd ý, 
i keď brilantný zvuk. 

Pretože orchester SF no tento 
koncert - okrem generálky -
neskúšal, nepokladáme za potreb· 
n6 sa podrobnejsie zastaviť natl 
Interpretáciou úvodnej Dvo i'akn 
vej predohry Karneval, op. 92 cl 

, Schubertovr.j Nedokončenej sv m 
fonie h mol, ktorých ?;tandardll ,í 
tu ovef1 [ pochopildne, nie bez kn 
zm· l hola dokumentom vyspewj 
pohotovosti tak orchestra, ako l 
di1 igentll. 

3.- 4. II. 1977 

Podujatia Stá t nRh o komo rného 
m·t;hestra Zilina - zásluhou men· 
sieho obsadenia - vyznačujú sa 
urt'!itou špecifickosťou svojej dra· 
maturgie: charakter telesa nedo· 
vuruje zaradovať rozsiahlejs'e 
svmfonlcké diela a súčasne dáva 
sirsf priestor koncertanlným 
sl<latlbám. 

Uoci teleso oxi~tuje a vystupu· 
lc 1ba tretiu koncertnú sezóuu, 
'podarilo sa mu v kontexte stál· 
nv ch prof es! oná lnych telies [kde 
te najmladšfm členom rodiny l vy· 
dobvf Sl už určité sympatické pu 
ztt. ie, na jm!l zúsluhou poctJvcj 
pr!pravv a nnd?irnia hráčov 1 čo 
do priemeru veku no jmladšie tt:! · 
le~o v CSSR). 

V akusticky nte v9hodne j Kon· 
ce rt nej slon! SF [vlani i pred vin
n i hrali U Klarisiek a na bt'iltl 
slavskom Hrade, ktorých prie~to· 
ry sa pre zvuk telcsn a kusticky 
p rimeranejšle), vystúpili do po· 
)JJ'edia ešte rezervy vo zvukovom 
v vpracovH n l niektorých skladielJ. 
Zvul< sláči kov jo trochu such~·. 
málo lesklý a pri jeho spojen! 
~o zvukom dychov nte dosf ho 
mogfonny. Kvalito zvuku nie je 
e~te dostačujúca tak v jemnej 
sírl1 . ako v stlnetsfrh dynmmc· 
kych odtienkoch. Silnou strá nkou 
1e však pantmete1· Intonačný. 

S''t11n~1mt telesa Eduard Fi 
scbl!r Jll typom lnteltgentnélw, 
zdr •vo cillacrho, temperamentné· 
110 lltldoiJníko. Tieto vlastnosti 
skvele zurocll pri celkovom pd· 
stupe l< Dihá kovc j Knmorne j sym 
fónii p re 5 d ychovýc h nástrojov a 
sláčikový orcheste J', op. 5 - n1o 
dernejšlm, čo do nálady pochmllr 
nejsfm pendantom Cikkerov1 ch 
Spomienok. Fische1· dokilže velmi 
účinne držnť napilt1e hudobnl'lto 
toku a prc~1nrit ho svojou pu!zu 
júcou, Iskrivou, tvorivou invenciou. 
Má zmysel pre mieru, vkus, vy-

hr11nené štý lové cítenie. Tieto mo· 
men ty mu zaručujú úspech u obe· 
censtva a nim! sa vyznačovalo 11j 
podanie záverečnej Sym!óuie 
D dur [ KOchelov zoznam 202] ud 
W. A. Mozarta. 

Z troch sólistov, ktor! sa pt•r.li 
stavlll na tomto podujat!, Mariil n 
La ph nský v poslednej chvflt na 
hradil r11kúsku klllvirlstku lngntl 
llaeblerovú a zahral sólový purt 
Mozartovho Klavfrneho koncertu 
d mol [Kächelov zoznam 466). Až 
na menšiu nezrovna l osť v súh re 
s orchestrom ( I. časť), nlekoiko 

· technických kazov a trocha zn!· 
ženú kvalitu detailného vybrí1se· 
nla sólového partu, podal skuto~
ne Imponujúc! výkon. Je typom, 
ktorý neodohráva, ale vždy tvo· 
rlvo vstupuje do h udobného prú· 
clu. Preukazuje sa aj zmyslom 
pre p lastickú spevnosf a e lq::;un 
eiu pasáž!. Ai tým to záskol<Om tlu· 
kumentova l rozsah, pohotovo5ť, 
technickú zdatnosť a tvorivý na.l· 
h!ocl, ktor6 napokon vyústili v je· 
ho menovanie za sólistu SF Ko!.i· 
ce. 

Dalším sólistom bol Franti~ek 
Rek, člen orchestra SF, ktot·? s 
napi'OS!OU technickou SUVOI'eniiUU 
u rytmickou istotou prednte;.ol 
un1ki1lny Koncert pre bicie nástt•o 
je a malý orchester od Dariusa 
Milhauda. 

Koncertný majster ŠKO - Er 
ncst Pa tkoló clostol v konccrttJOj 
rapsódii pre husle> a orche~tcr 
Tzi~ane od Mauricea Ravela lodi· 
nečnú prlležllosf k clemonstrovH· 
mu svojich nemalých techn ickích 
dispozfctf a najmH - v zhode s 
clHir!lkterom skladby vyuliť 
svo j vrelý vrodený muzik<mts;q·· 
cit. V. ClZlK 

10. II. 1977 

Slovenská filh<mnónla predst1\ 
pila pred svoje publikum na svo 
jom 14. abonentnom koncerte ~ 
ná1·očnou dramaturgiou. Do svoj 
ho pro~ramu zaradila dve dwla 
kla s ikov l\X. storočiu. vyzodujQcn 
si perfektnú interpre táC IU - ináč 
totiž s trácají1 na svojom majstrov 
st vn, na pôsobivosti. Forma nc'istw 
11rv6ho orchestrálneho telesa 111a · 
In bvť zárukou, ale 10. rebruélra 
Sil akosi zo Slovenskej filharmó· 
nte vytratila všetka Ul vnútorná 
s ila a entuziazmus, bez ktorej 
predvedenie akejkorvck skladby 
vyznie prinlljlepšom di~kutalJiinr 
Symfónia v tt·uch častiach z ro 
l<u HJ-15 Igora Sh·avinského je ne
sporne d ielo pôsobivé, strhu je ~vo 
jou vnú tornou dynamikou 11 neu · 
stále tlulzujúci m rytmom. Din).;Oltt 
Wilľried Boctcher však nedok<izal 
svojou koncepciou uptHaf orches· 
tor, nedokázal nadchnúť jeho ht ú 
čov k interpretácii vuušlvPj, tom 
porumentnej. Vsetkým t1·um cn~
liam chýbal zápal "robiť muzJÍ\u" 
a desia tky nepresnost[ v súhre a 
lntonäcii orchestra už Ir.n koi·unn 
vrtll rozpačitosť prítomnC!ho pul1li 
ku. Snúcl' ilJa o stupirnok klad · 
nntšln ie možné zhodnot iť pretlvc
clnnle Styt·och temperamento v tne 
k lavh· a o rc hester Paula Hinde mi 
th a. I ked technickej s t ránke In 

lllrpretácie orchestra i sóli!;tke 
Kláre Ha vlikovej nieto čo vyčttc.tt, 

celkovému podaniu chýbul pod 
stn tný z{Jmer d iela. Meluncllolik, 
hnngvlnlk, flegmatik 11 cholcrll< 
hull vcl'ml nepatrne diforencova 
nf, n1esli so prevažne v jednej vý· 
r!lzovej rovine, teda opäť uez 
vzruchu, bez zauj!mavejšej vnú· 
tOl'llej clrnHosti. Skoda. Nic i<až· 
dodenný program mohol vyzmef 
Pl'esvedčiveJšie a pri trocha viac 
zodpovednejšom prls tupe by bol 
určite ozdobou fll llarmonlcke) 
koncert nej sezóny. Na konto dlrl· 
genta je treba pripfsa ť nie naj · 
vydarenejšie uvedenie toľkokrát 

ohl'anej Bee thovenovej 7. sym[ó 
n ie A dur, op. 92. Ani jej popula · 
rita nedokázala zachráni( nevyda· 
renu prvú po lovicu koncertu. V 
nonfma nl W. Boettchera stJ'atlla na 
svojej apoteózn osti, veľkoleposti, 

nedostalo sa jej ani vycibren la ac· 
tllllov. Azda až na jej prvO čas(, 

naplnenú dramatickým .nábojom, 
hola celá nepevná, poväčšine v~· 

rozovo rozbitá . Na margo kon 
ce1·tu ešte hádam toi ko: Isteže, 
dirigent môže byt - a obyčajne 

Je - h lavnou h ybn ou s ilou veče· 
ra, vie hráčov ovplyvniť, lnšpiro 
vať, ale tentokrát výkon Slovim· 
skej filharmónie nectil jej h rá· 
čov - sme predsa zvyknutl na 
výkony, ktoré 10 možné zaradiť k 
európskym špičkám. 

N.. ADAMCIAKOVA 

Kot1certy 
v Mirbachovom 
a lá ci 

Konce!'lné matiné v Mirbachovom paláci v 
l<1nuárl l. r. mali zauj1mavú dramaturgiu a vy
sokú umeleckú kvalitu. Okolnosti nám znemož· 
111li vypočut sl prvý koncert, na ktorom skla· 
dater Mil·oslav Bázlik pokračoval vo svojom 
zauj!mavom predsavzali: pred n iesť každý me· 
siac k lavfrny recitál zo skladieb J. S. Bacha. 

Na druho m koncerte sa predstavilo nedávno 
za ložené Filharmonické kvarteto Bratislava -
vlastne prvýkrát v Bratislave uceleným pro
gramom. (Na koncerte venovanom pamiatke 
Sostakovlča zahralo v rámci BHS 1976 Jen 15. 
ltvarteto op. 144 tohto nedávno zosnulého skla
datefa.) 

Sláčikové kvarteto [v zložen! Jozef Skoi:'epa 
- prvé husle, Anton Lehotsk ý - druhé husle 
Juraj Petrovič - viola o Peter Sochman _: 
čelo l vznik lo v m in ulom roku spontán ne z 
čft·e i radosti z komornej hry z členov Slov~n
skei filharmón ie - PO prfchode nového kon· 
certnóho majstra Jozefu Skorupu. Po koncor· 
to ch v n iektorých slovrn~k \'Ch mestách od· 
chádzalo vo februári na prvý zaht'anlčný zá· 
jazd do Polska. 

Úvodom zaznelo už spomenuté 15. sláčikové 
kvarteto Sostakoviča, napfsané rok pred skla· 
dateTovou smrťou. Táto hlboká hudobná výpo
veď v šlesttch častwch, elegická, miestami až 
presmu tná, sa díva na predchádzajúci život 
11 b~lz iacu sa smrť, dalo by sa povedať s rezig. 
nujucou. ovsak dôstoj nou odovzdanosťou. Kla· 
dw na poslucháča zvýšené nároky pre pomer· 
ne mólo dt fe rencovanú atmosféru v jednotli
vých častiach a stavia Interpretov pred nároč· 
ný problém, podat ta kúto skladbu v presvedči · 
vej podobe. Nové sl áčikové kvarteto zložené 
pochopiteľne z hráčov d lsponujQclclľ perfekt· 
nou husľuvou techn1kou, zahralo túto obťaznú 
skludbu s veľkým zmyslom pre jej myšlienke· 
vý obsah . zvul<ovo vyrovnane a s čistou into· 
naclou. Kecľ sa mies tami J>rejavil! menšie ná· 
znaky trémy, možno to len pripfsa ť kratšej 
dobe spoločného koneertovanin. Premiéra ta· 
ketlo závažnej skladby u nás 10 čin - sám 
o sebe - významný. 

Konec!'( uzavrelo Sláčikové kvarteto č l 
Leosu ]anát'!ka - z podnetu Tolstého "Kreuize 
rovej sonáty". Pri interpretácii tohto kvarteta 
sa súbor zaskvel kriiSOLI suhry, jednoliatostou 
zvuku a výrazom adekvá tnym tejto zhudoiJ
nenej "dráme", v ktore j Janáček up lne pre
nwn il vel mi prolllemallck(J m yslienku Tolsté· 
ho, že hudba je ziípomým faktorom v etike. 
Nádherou svojej hudobnej reči naopak vvtad
rovol tragiku ženy, sklamanej a nepochopenel 
v manželstve, ktorá sa doo;tala do rúk ľahko
mysefn6ho milenca. 

Sympatickí, mladí t'!lenovia Filharmonickó· 
h'l kvarteta predstovu]u vysokokvalitný ko· 
morny subor, .ktorí lllllftl vsetky pt'edpoklát!V 
oboha ti ť život komornej hudby na Slovensku. 
[ Pt·lpt·av uj ú ďalšie kvartetA Beethovena, Hayd
na a janáčka.] 

. Altistka Ja.r·oslava Sedlárová, sólistka opery . 
SND sl zvolila pre svoj rocitäl zauj!mavý a 
vkusný program piesni 11 árii. Sprevádzaná na 
gitr. re novým pedagógom na bratislavskom 
Konzervatónu Alojzom Men~lkom, zaspievala 
svojim krásne tm11vo zarm·lleným hlasom fa s 
veflwu muzikilli tou) v prvej poloVICi Tr i sta ro
a n~o: li r. ké piesne Johna Dowlanda a zdalo sa, 
ze rokol<ová s1ei1 obrazót·ne s maľiJarni z 19. 
sto,·ocia sa na l\ nítko Pl'eiiiOililu na renesančnú 
r<·i.ICI(:nciu z doby Shakespeara. Po štyroch 
frlttwuzskych pastorelách anonymného sklll 
datPI'a. doplnil Alojz Mensfk PI'VÍI čast koncer
tu Sies tirn i pava na mi ocl Luisa Mila na, špa
niPiskeho rm10sančného sl<l<~datela - lutnis tu. 

V drulwj časti zaznPii u kúzky zrelého ume
ni" )n1·oslavy SedltírovCJ, n to z llnrokove1 a 
nohurokovej opernej hudby : po dve árie z 
Hii n dlovho Xerxa, z Gluckovho Orfea a z l[i· 
~én ie v Anlidc. Na klavťri iu v tetto časti pro
cfzne sprevádzal )án Salay. Koncertná sleit ob
t•nz<il'ne je akusticky ldeúlna pre sól is tickú vo
l;álnu hudbu. 

Na ztíveJ' januárového cyklu sa predstavJlll 
početnému obecenstvu mladá bratislavská pia 
nlstl..a Eva Uia novská Vit•slková. klorá už piaty 
rok studuje na Konzervatórnt P l. Cajkovské· 
ho v Moskve. t. č. u prof. Stanis lava Nejgau-
7A. Jr.j recitál bol venovany klav!rnej tvorbe 
Rober ta Sch uma nna a tvoril súčasť pripravova
n 6h o program u pre k lavfrnu súťaž R. Schu 
manna v Zwickau v júni l. r. Program bol zo 
rddoný chronologicky a nechýbala mu drama
turgická gradácia. Už v opuse č. l, tzv. 
" ABEGG - variáciách", ukázala pianistka per· 
tPklnú techniku a kultivovaný 1 moderný in· 
terpretačný prístup. V " Papíllons", op. 2, ktoré 
u?: predznamenávajú sllivny "Karneval" a v 
Novelette fis mol , č. 8, op. 21 sa prejavil ešte 
Zl'f•le!nejsie osobitný prlstu p k Schumannovej 
tvo rbe. Možnosti interpretácie sklada teľov sC1 
rôzne a musfme dokonca s radosťou alccepto· 
vať poňatie, ktoré nechod! po vyšliapan ých 
cestách. Dlanovská·Vlrslková hrá Schumanna 
s dôrazom na dramatické mies ta . pr ednesie 
ich ohnivo, ba búrlivo, ale vie (ako napr. v 
pomalej časti pos lednej pt·ednese nej skla dby 
Sonáty ~ mol, op. 22) aj citlivo vytvárať schu· 
mannovskú n áladu, akoby "mesačnej noci". 
Jef dynamická likála je bohatá, prekvapuje 
skoro m užsky znejOciml pln9mi "f" a "ff" a 
dispon uje ušľachtil ým tón om. Svojím zjavom 
orl jemne dop lnila zážitok z tohto recitálu. Zo 
.,zázračného dieťaťa" (ktoré už ako 5-ročnó 
studovalo h ru na klav!rl, ak o ll-ročné bolo 
prijaté na konzervatórium a neskôr z!skalo 
nie koi ko prv'\ich cien na klav!rnych súťažiach l 
sa s tala zrelá umelkyf1a . Dúfame, ze ju čoraz 
častetšie u nás uvld!me na koncertných pó· 
dlách. GABRIEL DUšiNSii.Í 

Večer 

huslových 
SOilát 

Na prvom februárovom večere (1. U. 
t. r.) v rámci komorných koncet·tov 
MDKO v Bratislave, sme boli svedkami 
zrodu nového koncertného dua v zlože· 
nf Jack Martin Händler (husle) a Ma· 
l'ián Laplianský [klavlr). Na tomto ve· 
čere husiových sonát si u melci zvoli li 
program, v k to rom sl zaslúži hneď v 
úvode pochvalu dra maturgia. Ak o Pt;vé 
člslo zahral! dramaticky laden ý dvoj
spev L. v. Beethovena: Sonátu a mol. 
op . 23. (Počúvajúc toto dielo, nemohol 
som so závisťou nemyslieť na pražsk9 
a budapeštiansky k oncertný život, k de 
pri pr!ležitostl 150. výt•očla smr ti s kla
dateľa usporiadajú komorné cykly z 1e· 
ho tvorby pre klavfr, h usle a vlolnn· 
čelo. Zatiaľ u nás sa nič p od obné J\ e
črtá ... ] Po tom to čfsle nasledovala· -
uko Istý kontrapu nkt - svieža a pO· 
vabná Sonáta G dur, op. 78 od ]ohanne· 
sa Brahmsa a na záver slávne poeticko
vášnivé dielo Césara Fran cka - jeho 
Sonáta A dur. Teda - tri závažné d iela 
sonátovej literatúry, ktorých interpreta
cia si vyzaduje mi moriadne nároky, 
Pravda, všetkým požiadavkám nemohli 
mladi umelci na prvom spoločnom vy
stúpen! vyhovteť, hoci program g rado· 
val a prezrádzal, že partneri našll spo· 
!očnú reč, ktorá je zá rukou p re budú· 
eu spoluprácu. Hä ndler, ktorého v ú lohe 
komomého hráča spozn ávllme iba teraz, 
je známy zdravou muzikalitou, inteli
genciou a pekne tvoreným tón om; v Bee
thovenovom diele bol ešte handicapova
ný, hoci v druhei vete sonáty už bo lo 
cftif isté uvoľnenie. Vcelku vydarená in
terpretácia Brahmsa mala však viac ro
bustnosti, než pripúšťa n ostalg ic ká a t· 
mosféra diela. Na jvydarenejšlm čfslóm 
večera bolo vyrovna né tlmočenie sklad· 
hy Césara Francka. V opojenl melódie 
sa obaja interpreti uvoľnil! a demonštro
val! plnokrvné muzlcfrovanle. 

Treba povedať, že zrelšou a suverén
nejšou osobnostou dvojice je zatial La p
sanský. Bol ideálnym a spoľahlivým 
partnerom, pričom plne zne júcim zvu
kom vedel vyťažiť tie prednosti, ktoré 
l<lavlrnemu t>artu poskytuje n apriklad 
Adagio Brahmsovej sonáty. 

Ak si ll !ind lcr dôkladnejšie u vedom! 
podstatu agogikY a bude kl ásť väčši dô· 
raz na výrazovú stránku hry, ak obaja 
interpreti budú mať stále pred sebou 
slávny výrok Artura Toscaniniho "Can· 
lnndol Sempre cnnta ndol" ~ aby p Jas· 
l!Ckejš\e vyspievali me lodiCké :Oblúky, a k 
ich stretnutie n a ko ncertnom pódiu ne
bo lo IlJa n áh odné, potom z n ich vyrastie 
duo. ktoré bude mať popredné miesto 
v našom hudobnom živote . 

JOZEF VARGA 

l'BSTIV AL - lmagindrny riport n 
jec/nom pop-festivale - od Tibora Dé 
ryllo reprezentoval o. l. maďarsl.:u 
kultúru a umenie elenou VlGSZlNHA
ZU počas Dní maďarslcef l.:ultúry v 
CSSR. {K baletnym a koncertnym po
dufaliam sa este vrdtlme.J Tragickz1 
musical Tibora D~ryho, s hudbou Gd 
bora Pressera bol ukdžkou . .smerovo· 
nl a tohto žánrzz v sused ne; MĽR. Zu 
ujala nafmlt hudobnd t!asť pred.\lo 
venla a vynikajúce vfíkony '11/a'vn.zjch 
predstaviteľov: But Almdsíovet · {EH 
ter J a Ldszló Ta hl Tótha lfózsef 1. 
ktorých vidíme na snlmke. Pozoru 
hodnd bola režltnd koncepcia inscP· 
ntlcie, klortl nevybočovala z reportdž
ne; formy ;auislcovef adaptdcte fS dn 
dor Pós}, berúcet st ntlmet z prózy 
Tibora D~ryho. Bolo to kolektíunP 
predstavenie, u ktorom dominoua/(J 
spoločn~ tísille umelcov Vlgszlnhdzu. 
na čele s re'tts~rom Ldszló Marto
nom, o naplnenie formy ,.muslcal•. 
My~ltenkouý akcent diela sa opiera 
o budovanie čistfích rudských vzta
hou a o protest prott osamoteniu člo
veka. 



SOČR 
lymfonlckO orchester Cs. 

,ozhlasu v Bratislave md za ~e
bou prvý vere1ný koncert sez6-
ny {6. Il. t . r. v Koncertne; 
sieni SF - ďaWe budú nasle
dova( v marci, aprlll a md/l}. 
O úspeSn!í Start sa nebolo tre
ba obdvaf, lebo s telesom vy
stúpili dvaja poprednt lJesko
slovenskí umelci - lJemballst
ka z. Rú~ilJkovd a dir tgellt Z. 
Kosi er. 

Ru!ilJkovd hrala Koncert pre 
čembalo a malý orchester od 
B. Mar llnti s velkou vervou, 
r ytmrcky pregnantne, v tem
pdch premyslene; tef V!íknn 
mal v~etky zndmky zrel~l!o a 
pritom stdle svleženho preJavu, 
te1 tvortvef atmosf~ry, akú sa 
zo zvukovo "ploch~ho" ndst ro
fa podari vy /Jar il mdlokomu. 
Rúžičkovef iskra ( znateľnd a; 
z nahrdvky tejto skladby pre 
Supraphon/, sa nedd ne;ako 
bližste popísat, ale velmi m; 
tenzlvne sa spolupodiela na 
strhutúcom doJme z tel 1zrrt. 
Osobitnú pochvalu si zaslúžia 
o.t partneri s6llst ky l klaVlr, 
flauta, fagot a fednotllvo ob
saden~ sldčíky J, ktorým skla
dal el určil často viac ako rov
nocenntí tílohu a dal možnost 
prezentovaf sa v ndrotných s6-
lach, delen.Qch ndstupoch a 
protipdsmach s vlastn.Qm ryt
mom. Znamenite st počínal kla
virista P. KovdlJ, huslista V. 
SimlJisko a ďaW zúi5astnen1, 
podielajiíci sa na dobrom vyzne
nt zauj/mave; a dramaturgicky 
obfavnef skladby, do konelme; 
podoby bezpečne vymodelova
ne; Z. Košlerom. 

SOCR mal dve ndrolJn~ úlo
hy: CaJkovsk~ho symfontckií 
fantdziu Francesca da. Rimini 
a Beethovenovu Vlll. symf6n!u 
F dur. Nre stí príliš vzdíalen!J 

~asy, keď sa rozhlasov~mu or
chestru pr lzndval - mnohfíml 
dlrigentskfíml osobnostamt vy
pestovan!} - vyberan!} zmysel 
pre súčasnú hudbu a upieralo 
vSetko ostatn~, natmll schop· 
no.st kvalitne interpretova( kla
siku. Dnes sa zo !>pecíall~tu 110 

"modernu" stal uzndvaným te· 
lesom, rovnako dobrým. povedz· 
me, v Kardo~ovt, ako v Beetho
venovt a mal to at tentoraz 
potvrdi(. Stalo sa. Ovodný Cat
kovski/ ( odvdžne zaraden!} na 
zalJiatokiJ sa niesol v zname
n/ výbornef disponovanosti or
chestra. Zautala muztkantskt1 
~tavllatosľ, hudobn!í prúd sa 
rozviial v žwom t6ne, zvukom•t 
vyrovnanosti skupln, v strhu/tí
cet sile slťlčlkov. Ko~lerova ln
terpretdcia sa bez nadsadzuva
ma vyrovnd naflep~ím kred
cídm: a /Jo saCR nezvlddol s 
max/maznou presnosťou, to do· 
kdzal nahradlt a prevý~il tvo
rwfím zanietentm. 

Košlerov Beethoven te nepo
chybne svofský. PrlelJt sa mu 
vykladal ho zveltlJene "lilan· 
sky", nechce z neho vytiahnur 
iba tú energiu a nadľudskií si
lu, 15o sa v podan1 niektortích 
Interpretov tak ľahko meni na 
bú~íacu pompéznosť. Ai v Bee
tl!ovenovt te akosi mierny a 
dellkdtny, je vzorn.Qm stavtle· 
ľom f ormy a rozvdžnym "určo
vateľom" farieb, tntenzlly, ply
nutia, graddcil. Md pritom ta
ký nadhľad a sebakontrolu, že 
môže vziat clo úvahy samotniÍ 
hudbu, akustiku siene, dispoz1-
cie orchestra . .. Cit al som kde
st neddvno: " Ziar, dirigentnoe 
zdmery a predstavy interprPt l 
nedokázali realizoval'". {Mimo
chodom, octkiaľ vieme, ak~ vô
bec sú - okrem skutocn~ho 
znenia? 1 Ko~lerovt sa ntet·o 
podobné nemôže prihodí( - a 
at v tom je jeho veľkost. 

l. PODRACI\? 

Slovkoncert, čs. umelecká agentúra vypisuje 

l ER TAeNO SOfAZ SSR 
(odbor klnfr l 
na poi!Mť IO. výrof:ia Velkej októbrovej socialistickej revolúcie 

pod záititou Ministers tva kultúry SSR 
Banská Bystric.a, 26.- 30. októbra 1977 

Podmienky súťaže 
1. Stiťalii sa môiu zúčastniť občania SSR, alebo ll občania CSR, 

ktor i !ijft na územi SSR, a to do veku 32 rokov (teda narode
n l po l . X. 1945). Podmienkou prijatia je ukončené alebo pre 
biehajúca itádium na konzet•vatóriu , a lebo vysokej hudobnej 
ikole. 

2. Kandiditi sa prihlásia pfsomue dopurul:euým listom na jne 
akortia do l . augusta 1977 ua adresu: Sekretariát Interpretač
nej alíťate SSR, SLOVKONCERT, 890 36 Bratislava, Lening1·ad 
aká 5. Prihláška má obsahovať tieto údaje: dátum a miesto 
narodenia, presná a dresa, údaje o hudobnom vzdelani, sll·uč 
ný prehlad doterajšej umelecke j l:i nnos ti a sútažn ý repertoár 
podra bodu 4. 

3. Kandidáti obdržia do 15. augusta 1977 správu , či bola ich 
prihláika prija,tá . 

4. Slíťai bude mať tri kolá. 
l . k o l o s iť a že: 
a) Bach: P1·eJúdium a fúga z Temper ovaného k lav!ra, 
bJ Beethoven: Sonáta pre klevir 
cl Chopin : Etuda z op. 10 alebo op. 25 
d) skladba sovietskeho autora. 
(VIetky styri skladby podla vlastného výberu kandidáta. ) 
ll. k o l o s ú ť a ž e : 
a) skladba zo svetovej romantickej tvorby 
b) výber z tvorby 20. storočia ( počnúc Debussym} 
c) výber :&o sít č'asnef s lovenskej tvorby. 
(Jntei'PI'e tuva t' treba z každej skupiny aspoií jednu sklbdhu .) 
UJ. k o l o s ú ťa ž e : 
Kandidáti p1·edvedí1 s orchestrom jede n z týchlo koncertov: 
Beethoven : 3., 4., 5., Cikker: Concertino, Cajkovskij : b mol, 
Chopin: e mol, [ mol, Lis:tt: Es dur, Mozart : d mol, Es dur, 
Prokoiiev: 2., 3., Rachmaninov : 2. 
Vfnimka pre poslucháčov umeleckých škól, pre k torých hy 
chýbajúca prax s orchestrom sťažil a účasť na s út'aži: Pokia t 
by poslucháč postúpil do 111. kola. môže namiesto koncertu 
1 orchestrom absolvovať polorecitálové vystúpenie v rozsahu 
do 40 minítt a ziskať titul "Vlťaz kategórie poslucháčov ume 
leckých škôl SSR". Môže sa dak rozhodnftť aj pre vystúpen ie 
s orchestrom. Výber polorecitá lovéh o programu je voľný, no 
m' obsahovať ·jednu sovietsku skladbu. 

5. Vystúpenie v I ., resp. II. kole sí1ťaže má trvať maximálne 
48 minit. 

8. Porota má právo !iada( p1·e dvedenie niektorých l:astl na
miesto kompletných cyklických skladieb. 

7. Hra spamäti je podmienkou. 
ll. Pre Interpretačnú s útaž SSR sú url:ené tieto ceny: 

1. cena K!!s 5000 
2. cena Kl!s 3000 
J . cena Kčs 2000 
Porota má právo zlúl:iť l . a ll., a lebo ll. a IU. cenu a rozde 
lit lth rovným d ielom, pričom l. cena môže byť rozdelená Jen 
so súhlasom vlietkých členo v poroty. Porota má právo nie 
ktorú z cien neudelil', pokiaľ by kandidáti nodosiahli poža· 
dovanú úroveň. 
Okrem týchto cien môže JIOI'Ota udeliť d'alšim účastnlkom 
l:estné uznania s odmenami a lebo bez odmie n, pričom ich 
účasť v III . kole nie je podmienkou. Počita sa s udelenim 
osobitných cien za najlepši prednes s lovenskej a sovietskej 
sklarlby. Rozhoduutie poroty je konečné. 

1 "Jajúspešnejš í účastníci sú ťa~e budú uprednostnení vo v~et · 
kých oblastiach ume leckého pôsobenia, včitane vysielania na 
medzi národn é súta~o. zaratľovania do exportných plánov, od
Ptll'ltčan ia na udelenie !tipendií, n a vystúpenia s orchestrami. 
v 1·nzhlase a televfzli. Celkové výsledky súťaie budú o1·ien 
tal:ným vodidlom pri uplatňovani umelcov v najbli~líic b ro· 
koch . 

tU. V porote bud6 zastúpeni popredni umelci a odbornfci. Zlo 
tanie poroty bude oznámené pred otvorenfm súťa!e. 

11. Cestovné a pobyt účastníkom sa uhradl za dni ich aktívnej 
účasl.i na stit'aii 11odla platnej vyhlá~ky o ntiln·ade cestov· 
nfch nákladov. 

Rozhlasová žatva 
Začiatkom marca t. r . bolo v Koncertnej sie 

ni Cs. rozhlasu v Bratislave s lávnostné vyhlá 
senie výsledkov celoslovenskej Rozhlasovej žal· 
vy. Akn každý rok, ai tentok1·át prináAame po
známky k vftazným nahrávkam v kate~órii 

hudobno-slovných relácii. 

Porota uplatňovala pri posudzovaní tieto zli 
kladné kritériá: 

a) obsah: spoločen:> lo. y význam a dosah témy 
z hľadiska estetického pôsobenia na posluchfi· 

ča . 

b) form ov á a zvuková s tránka: kompozičné 
usporiadanie hudby, slova i zvukov a ich vzá· 
lomný vzťah na dosiahnutJe maximálnej učin· 

n osti pri vy Jadrovan! zámeru. Sledova la roz
hlasové zvlád nutie témy, žánrové požiadavky 
a gradáciu - s osobitným zreteľom na Inter
p retáciu a Jazykovú stránku. DOraz kládla na 
vynal iezavosť práce s hudbou, nápaditosť reži
séra a prec!znost technikov pri rozhlasovom 
stvál'llen! zámeru - v súlado s obsahom a 
s ideovým zacielen!m relácie. 

Porota konsta tovala vzostupn(t úroveň súťaž
ných nahrávok [spolu 15 relácii}. Pozoruhodný 
bol výber tém a ich spracovanie z hľad iska 

špeclfick osll rozhlasu. Skoda však. že za ob· 
sahovou nápiiíou často zaostávala zlozka reall· 
začná. Porota navrhla udeliť ceny takto: 

, l . cena : Pre pria teľov 
opery 
S e d e m z a s t a v e· 
n! v h u do b nom 
d i v a d l e S. P r o· 
kofi eva 
A uto r l~or Podrac
ký, r e cl a lc l o r k a 
Milica Zvarová 

Spomedzi p r ihláse
ných relácii sa toto 
pásmo prezentuje 
čimsi novým, netra· 
dičnym. V plnei m ie· 

Milica Zvarovd ro vyuz!va možnoslz , 
ktoré poskytuje roz· 

hlas. Zau j1mavo predkladá málo známe fakty 
z Proko[ievovot opernej tvorby. Ide o pozo
ruhodnú koncepciu relácie: priniesť colkov9 
obraz o skladaleľových operných dielach, 
spestrený názormi skladateľu. dobovej krili· 
kv a citátmi z Prokof1evovel autobiogrufle. 
ktoré vhodne Zélpado iú do u meleckého kon
tex tu re lácie. Autori si uvedomili možnosti a 
vvrazové prostr1edkv rozhlasu a konkre tizujú 
zamor s úsiilm o komuni katívnosť - smerom 
k s iršiemu okruhu pusiuchácov. Zvolená for· 
lllcJ ( SE'delll Zll~tavenl predstaVU le sedom .. PI'O· 

tli Ov\ ch okamihov" v tvorbo sklada tela l umoz· 
il1110 IJez diduktického menlorovanill zoznámiť 

poslucháčov s pod:>tutn9mi črtam i Prokoflt:!VO· 
vel ope~·net tvorby a s icdnotltvýml hudobnymi 
ul\á~kami. 

Rolisér Vladimír Rusku vyl>erom rozhla~o

vvch prostn eclkov u ol>sdden!m účinkuiúctch 

(už farbou h law tn terprolov l vvrazne diferen
cuje lllolcn todn otlivé pos tavy [Prokofiev. pro
feso l ka ). tl le odltšute l citáty, re preze nlutúce 
vzdy mého hovoria ceho. Kontrastné hlasy: 
Chud ík - Michaliková, Jen ča - Ozába l nasli 
presntl hranicu u rčt tých polôh. Najmä Chudlk 
vvtvur<~ osobnost skladatera presvedčivo. Kon· 
trélpunktická lnterpretácta Mlchal!kovet (pro· 
reso1·ka) využfva fonologický systém s loven
skych kadencií (melodtcký s pád reči a slova l 

a charakterizuJe dve postavy, ktoré sama zná· 
zo r il u io. V l'eiácii cltiť reZ! iný zámer a k oncep
CIU, s lovo je tempo-rytmicky zosOladené s hud
bou. jazyková stránka výrazne dokumentuje, 
ze reduktorka venuje pozomosť at čistote ja· 
zyka a u siluje sa o estetickú udekvátnosť slo· 
va k hudobnvm ukázkam. 

ll. cena: Ľudová bud· 
ba v t•ozhlase 
A uto r Ján Hrk, re· 
da k to r lc a Helena 
Hr ková 

Porota udeltla ll. 
cenu Holene ll rkovoi 
za nevšedný drama
turg ický pr!nos 10-
diolneho cyklu relá· 
ci!, ktorý prinása no· 
vé poznatk y z oblas· 

~ u Iudovei h udby , 
sprehľadiiu le vývoj 

lfelena Hrkovel vysielania tohto žán· 
ru v rozhlase od ro· 

ku 1926. Chronologicky sú zoradené progra
mové. realizačné i organizačné aspekty led· 
nntllv9ch vývinových etáp. Podl a dostupných 
historlck9ch materiálov sa uvádzajú prvé rea· 
tizačné činy bratislavského Ra dlotour na lu , ob· 
jasi'mfl1 sa všetky okolnosti. za ak9ch sa náš 
rozhla s rodil a rozvljal. Cyk lus zhodnocu je 
koniec 30. rokov a roky š tyridsiate. Povo jnové 

roky zachytáva vo veľkom rozvo11 Iudovel 
hudby v Cs. rozhlase. An a lyticky rozoberá ted· 

notllvé obdobla, ktoré v 50-ročneJ hl~;t6t'll ro:r:· 
hlasu charakterizuJú tri osobnosti: M. Rup· 
11eldt. ). Matuška a P. Tonkovlč. 

Slovensné dokumenty, závery 11 hodnotenia 
sú doložené adekvátnou hudbou - natcen net· 
šie sú staré autentické prejavy spevákov a ru
dových súborov. Týmito dokumentami priblť

žll rozhlas historick ú etapu, v k toreJ tak často 
zaznievala z éteru ludová hudba. lntel·pretova
ná Samkom Dud!kom. čl vynlkatúclmt spevák· 
mi, ako dr. J. Blahom, A. Flt!glom, St. Hozom 
a l. Sú to cenné nahrávky, k toré dodávajú re· 
lŕ1clám pečať autentickosti. 

Realizáciu sprievodného tex tu poznačuje 

akási unáhlenosť [pauzy uprostred rečových 

lé!klov, neadekvátne kadencie, nesprávne čle
nenie textu na logické celky atd.) . Text bol 
..odčftaný" bez väčšieho vnútorného zaujatia 
speakra. 

IIJ. cena : Pamiatkov6 
organy na východ
nom Slovensku, l . a 
Il. časť 
A u tor Karol Wul'ln, 
l' e d a k t o r k e Lý
dia Urbančiková 

Dve hudobnovzde-
lfivacie relácie zo št ú· 
dia Košice patria me
dzi lJrogramv. ktoré 
vzbudt li záuJem po ro· 
ty. Už z!skanie K. 

Lýdia Urbant::1kovó Wm·ma, ako at Inter
preta I. Sokola, vy· 
lvot·tlo predpoklady 

úspešnej relácie. 1\utor tollž patri medzi po-
predných odbornlkov v oblasti výsku mu his
torických organov na Slovens ku. 

Relácie upozorň u lú na význam a hodnotu 
pamiatok. okolo ktorých sa často prechádzalo 
bez záujmu, bez toho. aby s me sl uvedomlll 
ich význam a h istorickú hod notu. Práve z ne· 
in iormovanosti sa mnoho pamiatok u nás zn l· 
čilo, ba ešte i mč! (z oblasll hudby sú to pre· 
dovšetk9m p r imárne hudobno·historické pra· 
mene: noty a hudobné nástroje). Au totl 
K. Wurm navyše zaujima správny postoj tým, 
žo zdOrazľluje starostlivost o historick é pa· 
mlatky v socialislickom štáte a upozorňuje na 
stavbu nových koncertných nástrojov. 

Prístup autora a r edaktorky relfictf Pamiat· 
kové organy na východnom Slovensk u možno 
z hladiska spracovan ia, výberu ukážok a roz
hlasovej realizácie [réžia Rada Subová l hod· 
notiť skutočne kladne. Napriek tomu, že relá· 
cic majú Pt'evažne charakter !nformat!vny, 
upútaJú pozornosť bežného poslucháča l hu· 
clobného zna lca. Skoda, zo redaktorka mala 
tak malý priestor [žiadalo sa viac uk ázok. čo 
súvis! s rozsahom relácii). 

Cestné usna111e: On
drei Očenái 65-ročný 
Autor - reda k · 
tor: Zdenka Bernáto· 
vá 

Relácia nevšednou 
formou vhodne dotvá· 
ra ludský a kompa· 
ztčný obraz 65-ročné
ho 1ubllu1úceho s k la
datera. Východiskom 
ie text. ktorý naho-
voril zasltížl19 ume· 

Zdenka Berndtovd lee Ondret Ol:!enúš, 
Ide o celý rad s po· 
mienok, remin iscen• 

cl! a reťloxiť. V nlcn sa dostatočn~ črtá silue
ta osobnos ti. tohto hudobného skladateia a te· 
ho tvorby, patriacej Iudu. Autorka textu pri· 
stupuie k dielu skladateľa s veľkou pietou. 
Slovesná čast je prcpoetizovaná a mies tami 
akcent na tú.to stránku presahuje \1nosnú mte
ru - inak skutočne pôsoblvého využitia osob
ných v9zn an f skladateľa. Tento fakt umocňute 
neadekvátna Interpretácia speakerky, t lmočia· 

cc: s lová, nie podstatu výpovedi. Skoda. že re· 
lácia bola bez režijného vedenia. Redak torka 
uplatňu je špecificky rozhlasovú formu v pás
me. ktor6 nie Je !ba chronologickým raden!m 
fdktov a citátov. Celkovým spracovan!m té my 
vyniká nad bežný priemer profilových pro~ra· 

mov. 

Sympatickou črtou súťažn9ch zvukových snt
mok bol t. r. pestre1š1 výber. rôznorodosť žán· 
I'OV a foriem nielen z redakcl! Cs. rozh lasu v 
Brat islave. Pribudli at nahrávky zo ~túdla Ko· 
šlce a Prešov. Pozoruhodné boli natmll relácie 
z oblasti hudobného spravodaJstva a publicisti
ky. Relácie však vyžadujú réžiu, ako neodde· 
litelnú zložku účinného celk u. 

Globálno možno povedať, že textovej tastl 
ru neod menených re lácii l cM ba zreteľ š peci
ficky rozh lasove j štylistiky. Pr111š ná exp!lkat!v· 
nost Ide proti rozhlasovej výpove di. Je len pri· 
rodzené, že od procesu skva li tňova nia závis! 
vzťah posluchúčov k týmto náročným vzd§lá
vacfm programom. FRANTI~EK BRANJ~ 



VI. hudobné bienále v Berlíne 
K'. siíoornom vy'éiani 'diela An

tona Brucknéra vyš la najnov
šie M1ssa solemnls in B s k rl
tlckýmt poznámkami a vysvet
livkam1 Roberta Haasa. Je to 
ďalš( prlspevok do kompletné
ho odkazu skladatera. 

Má lo známy bale t Andró 
Cnmpru L'Europe galantr. z ro
l<u lb97 nahrali v NSR. 

Hudobný život hlavného mes
~a NDR rozvila sa do širokých 
rozmerov vďaka gen erácU star· 
šfch, no najm!i mladých skla
date!ov; čomu vo velkej miere 
n apomáha 1 bohaté lnterpretač· 
né, čl organizačné zázemfe. 
~erlfn všedných dni je zau jf· 
mavý nielen svetoznámou Ko· 
rolckou operou, čl štátnou ope
rou, ale l prlzývan!m h udo b· 
n ých prominentov z celého sve· 
'ta a progres!vnou o pernou 1 
koncertnou dramaturgiou. Na
IJ)r!klad v priebehu posledného 
febru!irového týždňa v bežnom 
opernom a koncertnom p ro· 
grame zažiarili dve nevšedné 
poduJatia - recitál Sviatosla· 
va Richtera a Hl!.ndlov Július 
Caesar pod taktovkou tenoris· 
tu Petra Schreiera. Okrem to· 
ho Berlin Je del!skom pravidel· 
ného jésenného hudobného fes
ítivalu, zimného hudobného b ie· 
nále, či prehliadky súčasnej 
nemecke! tvorby (striedajú sa 
každý druhý rok) a v tejto 

I rina Archipououá 

sezóne - pri príležitosti 150. 
výročia smrti I.udwiga va n Bee
thovena - 1 poriadate!om mu
ZikologickeJ konferencie za 
tlčast1 heethovonológov a po· 
zorovateľov z r.nlého svela. 

Týmto krátk ym extempore 
som chcela naertnut hudlJOu 
preplnenú atmosféru Berlina, v 
ktore! sa realizovalo v pos led · 
ných des iattcll diloch fobruá,·tt 
.Vl. hudobné biená le Zl! plnFJI 
útastl n ielen domácich od bor· 
nlkov a po.:orovaterov zo z11· 
hranlcla, alo 1 vnlm11vého puh· 
Ilka, ktoré svo!Im zúuflli OJJI tlo· 
tváralo festivalovú <tlllJUSféru. 
Berlfns ko blcnálo svolfm cha
rakterom čiastočne nadväzuje 
na Varšavskú jesei'l. Dramatur
g ia, zostave ná z tvorby poslad· 
n ých 50 rokov tohto storocln, 
sa stlstreďu!e predovšetkým no 
skladby domáce! tvorby, hucl· 
bu kolegov zo socla lts tlck ýcll 
krajin a v male! miero zo Zú• 
padu. Popoludť\atšle komarnO 
koncerty preferova ll viac die
la súčasnosti; večerné kortcor· 
ty boli zamerané väčšinou na 
klasikov, či overené hodnoty 
hudobnet tvorby 20. stororočiH. 
Toto stretnutie tvorcov, l!ltor · 
prctov, muzlkolOgov, n ovinárov 
z Nemecka 1 zahraničia bolo 
akousi konfrontllclou nových 
trendov, umeleckých škôl f 
osobných postojov jadnotlfvcov 
v otázke tvorby a interpretá· 
cle hudby. S Jatosťou mus!me 
konštatovať, že Ceskoslovensko 
spomedzi ostatných soclallst!C· 

--- - --- - · ----· . 

kých krajin zastupovalo iba 
nieko!ko skladieb českých au· 
to rov, aj to len vďaka hosťa· 
vaniu sú.boru Musica Contem
poranea di Praga s dirigentom 
Janom Tausingerom. Slovensko 
sa z hudobne! mapy BerUn· 
skych bienále pre tento rok 
úplne vytratilo; žiadne sloven
ské dielo, autorské meno ani 
interpretačné zastúpenie sa na 
programe neobtavilo. Je škoda; 
že našo hudobnO umenie, kto· 
ré by čestne obstálo v tamol· 
šej konkurencii, nedostáva na 
takýchto medzinárodných pos
toch prtležltostl 

Z bohatstva žánrových zastú· 
prinl na prvý pohlad zaujal ne
všedn9 záujem o hudbu komor· 
nú, najm!i skladby s exponova
nou flautou. I l<cď balt v!ič~i
nou realizované v perfektnej 
tnterpJ'Ct(tcil popredných do
mácich flautistov (W. Tast, W. 
Winkclmann atď.). o ktorých 
v Nemecku nlo je núdza. pred· 
sa Ion nápaditosť autorov ne· 
presahovala bežný priemer, a 
tak sa často utápa It v š ed !vos· 
u až n udnostl. Z komorného 
žánru vynikla scénickí! komor· 
n á hudba .,Na Af.roditu" pre 
dvoch spevákov, troch mtmov 
a siedmich lniilrumentalislov 
na texty l loméra, Sopfó a Any
ta od Ruth Zechlinovej. Autor· 
ka načrela do staršej ontlcl<el 
drámy a spracovala texty uvá· 
dzaných autorov do pôsobtvej 
budobno-baletnet miniatúry s 
použitim skromných, ale účin· 
ných pt·ostt·iedkov malého ko
morn~ho ensomblu, prevažne 
dychovóho obsadenia. Adekvllt· 
nou hudobnou rečou vvladri la 
závažnosť textu, pros t red nlc
tvom altu a bnrytOnu (G. Pohl 
a S. LOl'enz ), výrazovú strán· 
Im dokre~:.Jila úspornou, a le 
zvukovo podnetnou a J)ôsobl· 
vou Inštrumentáciou. 

K vrcholným zážitkom dru· 
he! polovice bienále možno po
člloť na jednej strane vybrú· 
sené výkon y sovietskych sólis
tov a ensemblov a na stľanc 
druhej netradičnó prcmlflrv do· 
máctch súliornv z Ro<>tocku R 

z Drúžďun. Stútnn opcr11 v 
Dr11žďunoch ncclúvno uviedlo 
prom1flru operv mladého ne · 
meckého skladateru Uda Zim 
mermanun a lihrollstu Pe tru 
Hoksa .,Schullu a lloliliUCII 
priocezné", ktorou sa po prv;r 
ra,.; J)l'ed~litVIII l feslJVIliOVL•IIll 
publJku v Borllnfl. Ruzpl'ttvku· 
VÝ 11:ÍI11!11 po~ I M:i l fl ti (O I'III11 IlkO 
podldml k dciOVI:t ľnhull 1 Ln· 
flollPÓillll l'OZVIJJllllll a dof;l ('<, 

ioniu tvnnv, J)OSICiv, ich ~;ha· 
ľnkt,.rnv, ľudskych prejuvov o 
vla~:>tnustf. lludba, t kr.cr mlus
taml nápaditá, po~>tavená na 
akomsi .,kontrapun kte" dvoch 
orchestrov (dychového a sl á· 
čl kovlího). vychádza júco z 
uleatorlckého radu a archnlc
klíhu mot!vu kVIIJ"Ieta zobco
výc lt fll\ u t prebrn tého z rcne
l;uč n ych knih, nudokázala však 
utlrža( poslucháča v nap11tl po
cas tri a pol hodinového ča· 
sovóho limitu wugnerovských 
opier. Vari najs ilnejšou strán
kou opory bola rcžltná a Insee· 
113čnlí práca mladého, mimo~ 
rlrldno nadaného Harryho Kup
fera. Prlnc!p antického dlvad· 
la rozpracova l vo veľmi vkus· 
nom, Jednoduchom modernom 
prejave. Pre ,.divadlo v divad· 
le" sa stali základom kostýmy, 
k torým i posúva l dej, vyjadro· 
va l potrebné situácie i rozu z· 
lenia. Dielo vyžaduje od In· 
terpretov nezvyk lé hlasové, po· 
hybové i časové nároky, pre· 

Ruth Zecltllnovtl 

to~e v p!'lobohu celej operv le 
súbor v akcii. 

Sirokou škálou využitia zvu· 
kových moznosti blc!ch nástro· 
jov, netradičným použitim flau · 
ty a gitary zapôsobilo hosťa· 
vanie súboru Národného divlld· 
Ja v Rostocku. Pôsobivý text, 
mozaik ový stavebný prejav za
bezpečil umocnene!šl kompa· 
ztčný 1 realizačný vý ra z. Hans 
Werner Henze le a utorom re· 
clUílu ., ll CimarOn" pré i;ty· 
roch hudobníkov, spracované· 
ho podľu autobiografie bývalé· 
bo kubánskeho otroka Esteba
na Monte ju. Prostredníctvom 
vokiílno-J·ecttatlvneho pretavu 
sólistu kladie autor na !vl:ičsl 
dôraz (okrem tlmočeného tex
tu l na využtllé bohate J šk ály 
fa rebn ých. zvukových a rytmlc· 
k ýc h umocť\ujúcich možn ost! 
celel rodiny blclc h nás trojov a 
sponúnané ho ne!J•adll!ného po· 
užili/l rlu uty a ~o~lt81'y. o per
fektný zliJ.Ito k sn spolu s HU· 
torom 7ASiilžlll al lnlorpJ·etl F. 
Brandau, W. Schrlllber, H. Sen
de o najmtt mlad9 hr!ič no ce· 
Iý kolos blc!ch nés tro!ov A. 
Al~miiller. 

TradiC:nejšlcho charakteru 
boli vystú penia komorných sll· 
borov, medzi k to rýmt zaujal 
koncert Litovského komorného 
orchestra so svojim dirigentom 
St.olius um Sondeckisom a Vo· 
l<élny večor sovietskych sólls· 
tov Iriny Arch ipovovej a Vla
dlmlra Plavkn. Obe vystúponifl 
dJ'll lllllllll'glcky za merané no 
tvorbu sovietskych s klodateľov, 
?.Oz námili fAst IVA lo vé publikum 
~ meJHll znlunvmi clJela m l do· 
mnrich autorov. Ltlevsky kom· 
Jll17.icny okruh zastnnoval! ko· 
IIIOt'né skiHtlby Bradlinskasa, 
Sondernv11sa. Kutavlčiusa, Ro
Í\II'Usa; voká lny večer prezen · 
tovHJ skladby Anatolského, Šiv
euva , Svlrldova, Šaporlna, 
Sl!edrina, P•·okofieva. I.ltoV&ki 
lllllOICI. ZIH.\1111 Z ús pes ných vy· 
:>túpen! v Bratislave, opäť po· 
tvrdili svo je muziká lne kvllli· 
ty, zvukovú kultivova nosť, elé· 
~~anciu a súčasno sl p t•evet•ll l 
v medzlntirodnel konkurencii 
hodnoty vlastne! kompozlcncl 
tvorby. Vystúpenie Iriny Archi· 
povovel sa tiež s trotlo s veľ
kou odozvou. Umelkyi\a, ktorá 
stoji na opemel rampe a kon· 
cortn ýcll ctoskach vari pols to
ročie, éšte sune Sl udržuje v y
soký umelecký k redit. Bohatou 
výrazovou stavbou dokázala na
plniť každú drobnú piesei1. 

Hudba, znetúca Berl!nom po· 
čas Vl. hudobného bienále, pri· 
n iesla vera nového a zaujlma· 
vého nielen pre domácich ou· 

)Jorn!kov, ale i pre pozorovala
rov zo zahraničia. Nám zostá· 
va len dúfať, že v budúcich 
ročnlkoch zaznie na tomto re:s· 
tlvale l hudba s lovenská. 

ETELA CARSKA 

Za opernli udalosť sa pova· 
:l!u!e' vystlipeníe Blr,ttlt Nllsso· 
nove! v titulnej fllohe Straussa
vel Elektry - začiatkom mar
ca t. r. - v NemeckeJ opere 
Berl!n . 

Pozornosť na gramot6novom 
trhu vyvolala pla tila. no k to· 
rol sú. sláčikové kv11rtetá lna· 
zllskych skladatelov. Spá ja jú 
moderné eurOpske postupy s 
národn~mt brazflskvml prvka
mi. 

ľohtoro~ná súťaž mladých 
dll·igentov o cenu Herberta 
von Karajana sa uskutočn! v 
Berline od 20. septembra do 
l . októbra. Prlhláslt sa mOžu 
d irigenti, ktorí neprekročili 30 
rokov. 

Siegfried Borrls oslávil v 
týchto di1och sedemdesiatiny. 
Poznáme ho predovšetk~m ako 
l;ritlka, žuma listu a autora vla· 
cerých knih o súčasno! tvor· 
bc. 

190. výročie na roden ia C. M. 

Stokholmski! dvomá kapela 
oslávila 450. výročie existen
cie. Vznikla roku 1526 a d nes 
má 120 členov. PovažuJú ju za 
na !sta rši u európsku dvornú ka
pelu . 

Webera sl uctia predovšetkým 
v teho rodn om mest ečku Eulln. 
Pri téjto -príležitosti otvoria i 
múzeum skladatora. 

Dvanásť vlolonéelistov Ber· 
llnskc! fllharmOnie nahralo v 
NSR na p iatim skladby viace
rých súčasných skladaterov. 

Ullleleckú certu Lipska získal o. i. kolcktlv inscená
tor ov Wagn et·ovej tett·a!Ogie Prstcn Nibelungov (Joa
c him Herz, Gert Bahner, Zlgrid Kehtová a Andreas Plés
ke . 

Zsuzsa Kunová, p!'lmabtt lerlna budapcstianske f Stál· 
nej opery hosťovala v Grazi v Adamovom balete Glsel· 
le. 

.,VeJ'schnllt" od Rakusano Otto M. :l.ykana vybrala 
medzlnlirodnlí porota v rámCI lGNM - Svetových dn1 
a Beethovenových slávností v Bonne 1977. 

V .1\lagen furte ma la p J·emléru nová opera Paula Kont· 
sa .. Plutos - kus pre speváka". Námet čerpá z Aristo· 
ra na. 

Vo VIedni zomrel vo veku 58 rokov dr. Georg Piľck
mayer, rektor Vysoke! školy hudobno! a výtvarnej, 
muzikológ, sk l adateľ a hudobný pedagOg. 

Zo zahraničia 
Vfťazom medzinárodnej or· 

ga novej súťaie J. S. Bacha v 
Brugg4ch sa stal Maďar István 
Ella. 

Ai u nás zná my rakúsky kl&· 
vtrista Rudolf Buchblnder pre· 
vzal vedenie ma·jatrovskej kle· 
virnej triedy na hudobnej aka· 
démii v Bazeli. 

Kompletnú ,,artilúru violou· 
i!elovAbo k nr•certo Honsa 
Pfitznora, ktorý sa dotera :~; po
vat ovol za slrHtený, objavil 
WoJisan~ Osthufr v skladali!· 
lovom ·viedenskum odkaze. V 
roku 1888 napiRanú kumpozi· 
clu uved ú prentiérovo poslu· 
cháčl vysokej hudobnej iknly 
vo WUrzburgu. 

Prvú samostatnú publikáciu 
o Luigim Nonovi vydaJu zuryii· 
ské nakladatefstvo Atla ntis
Verlag. Obsahuje Nonove ese· 
je a komentáre k d iela m, roz· 
hovory so skladatelom a rud 
iUúdU venovaných jaho tvor· 
be. 

Talianska firma Cetra zal!í· 
na vydávať sériu .,Arcbivo Ha
liana". Notová a gramofOnová 
edicia má postupne zverejňo· 
vať tajomstvá ta lianskych ar· 
chlvov. 

Americká f irma CBS vydá 
tohto roku niekofko zaujlma
vých gramoplatnl. Bude n a 
nich napriklad nahrávka Char
pentierovaf opery Louisa, 
Meyerbeerovho Pr oroka a Pne· 
ciniho jednoaktovky Sestra An· 
gelica. Nahrávky realizovali 
poprednf svetov! speváci a 
hudobnfcl. 

Mozartove husfové aqnáty 
vydala firma Philips s Idou 
Haondelovou a Hanrykom Sze· 
ryngom. 

Na viedenskej hudobniil aka· 
démii zalol ili katedru .,umli· 
Jeckých managerov". 

Dirigent Christoph Dobnányl 
vydal v NSR Rozhovory s bu· 
dobníkml. 

Na VII. resttuale polittckel 
plesne u Berztne, k torg bol vo 
februári t. r., uystflplla af čfl• 
ska skupina I NTI ILLIMANI. 
Noul1 piesne a songy tefto sku• 
piny boli sústredené do progra• 
mouého bloku nazuanl1ho ,.Cht· 
le v poustant". Obsahom fe 
optimizmus a d~uera vo vfťaz· 
stuo N l skeho ludu nad fa~iz· 
mom. 

Svajl!larsky sklada ter Hain• 
r lch Sntermeister naplsal no· 
vf klarinetový koncert. Jeho 
premiéra bola v Zeneve. 

Ceský hudobný fond pozual na trofmesal!nú náu!iteuu naSe/ 
republiky vdovu po hudobnom skladateľovi Bohuslauout Mar
tinu Charlottu Marllmlouú, ktora !life vo Francúzsku. Počas 

svojho pobytu u nás Ch. Marllnti nauSttulla - okrem tnl1ho -
opernl1 predstavenia svojho man~ela: Veselohra na moste a 
Ariadna u pra~skom Národnom dluadle, stretla sa s mnoh!}mi 
zdstupoamt nalilch kultťlrnyclt tnslitúctl a hudobn!}ch vydaua
tul sila v a zúťiaslltlla sa zalo!lenta Spolobwsli Bohuslava Mar
li mi. Za suotllo pobytu bola prijatá al ministrom kultúry CSR 
doc. M. Klusdkom. 

Na svetovom kongrese auto• 
rov v Pal'lži zvolila llfedzlná· 
rodná konferencia autorských 
a skladntefských spolol!nostf 
pro ponžlvanie diel (CJSAC) 
Wernera EGKA oko nového 
prezidenta na budúce dva ro· 
ky, 

Na svujol noveJ kompo:r.lt:ll 
p ro PI!J'itsku operu• pracu i P. l/ 
!!účasnosti popredný frauc:ú:r.· 
sky skladatcr Olivier Mesl'iuan . 
Nielenže budo zoduovedn v nt 
za librnto diela, a le IJl'i ore· 
miére v r. 198U sám navrhne 
scénu spolu s rl'!~iou . 

Ncwiiliulla fu of dalegdcia zo skladateľov/zo rodiska Polli:J..:y. 

K storočnici violončl!listu, 

Sn!mka: B. Kocek 

Prl tafto prlldllosll uenouala Ch. Martlnú tJaskoslouensku 
mnoho skladateľouýéll manuskrlplou, klor/J sú odteraz depo
nované u Pamlilnlku B. Marllna v Polltke. V cennom da~•e, 
obsal!u jllcom celkoua 39 rukoplsou diel t ohto skladatela, ne
cll,tíbajú anl pari/túry opier Ariadna, Divadlo za bránou a ďal
~ícll, Kolekcia o/Jsahufe af niekoľko orcllestrdl nycll n koncer
tanlllycll skladieb, medzi ktorými necltýba ani zndmy Pamt/1-
n/k Lldlciam. Súbor obsalzufe tte~ množstuo komorných, s6-
lovýclz a vokdlnych skladieb {napr. Pesnlt!ky na dve strdnky / . 
Ch. Mm·tinti venour1la CP.skoslouensku at manuskrlpty kantc1to
uého cyklu na slová M. Bure!ia o skladaterovom rodnom kra
íl, z ktorých kantdta Otvírant studánek patrl medzi natoblú
benet§te diela B. Martinu ulibec. Na sntmke sú ndrodn!} ume
lec maliar Jan Zrzaug a pani Charlotte Mart inúová na zakla
dafúcet konferencii Spolol!nostt B. Martin rl. (the l 

clit·i!(outa a sklud atera Pabla 
CASALSA ( 29, docemllet• 11176, 
zomrel v l', 1972), výuin1očn ei 
umoleckuj i ľudskej osobno~· 

ti , uskutočnilo sa viacero s lá v· 
nostnýeh podujatí ne jeho po· 
čes(. Okrem iného v Puczto Rl· 
e u, kde umelec li! 20 rokov, 
d'alej na Medzinárodnom hu· 
d obnom festivale v Mexiku, na 
s láv nos tných h r ách v Prades 
ako aj na festivale v Luzer · 
ne, 



K 150. výročiu smrti Lud\Yiga van Beethovena 

FIDELIO V SND 
[Pokra?!ovanle z l. str.) 

ného (zbaven9 drobnokrilsebnosttľ vo 
veden! !avlskovel akcie (len v scéne 
kopania hrobu sa Rocco s Leonorou zby
točne mocovali s kašfrovanou skalou) -
Kriikova sa vyznačovala vzácnou sloho
vou čistotou, asketizmom výrazových 
prostriedkov, dynamizmom svieten ia, 
ktor9m sa naznačovali nielen zmeny ná
Jad, ale aj odtlenenta významov, rieš ili 
dejové zastaven ia a s poje; bohatstvom 
mlzanscén, jednoduchou. prostou kros
bou charakterov. Posledné Leonory v 
SND neobišli ani m!lkkú črtu ženskosti 
hrdinky (už Vilfm ju podčiarkol tým, 
!o v oslavnom flnlí.Ie preobliekol Leo
noru do ženských šiat). Y Krii kovej In
scenácii nepodarilo sa zbaviť Pizarra 
tr11dične1 maniackeJ démonickos ti (mala 
slúžlt 11ko kontrast, pravda, jej dávko
vanie sa nepodarilo odhadnúť ani tak 
skúsenému hercovi, akým je J, Mat·t· 
voli ]. 

Pn6, Vlllmovo naltudovan ie, bolo 
hllndicapované malým zborom, naJm!! 
však prtestorovou obmedzenosťou Ladve
nlcovej maliarskeJ dekorácie (ploš né 
rloiienle], na druheJ strane už pracovu
lo s v9znamov9m. ešte značno malolmo
popisult1clm svlotonfm ( sivé mCiry , zlo
vestne žlté nebo horizontu - l. obraz, 
J~~rvavo červený nádych ža lllrovcl scény, 
111s poslädnúho obrazu so zelenkastým, 
svlezlm svetlom ná dole). Fledlerova ró· 
fts vychlídzala z reallst!ckel pravdivos ti 
hereckého prejavu a stava la na pOso· 
blvef, lluzfvnel. dobovo verneJ v~tvornol 
zložke. Polemická u d iskutabilná bola 
tnscen6cla Gyermekova. akcen tutOcu 
predoviíotk9m občiansko-politick~ n áboj 
Fldolls, cxporimentufúca v nahrodcnl 
dlaló~ov bOsnickým s)Dvom. komcnlá· 
rom, ktorO režisér vložil do ú s t prlkurn
l)onovanóho altet• ogo, čo vyústilo. pri 
mnoh9ch pozoruhodn9ch sontonc llích. do 
stra ty rytmu prodstovonlo o narušenia 
kontinuity vla s tnóho dojov6ho prúdu. 
Snaha po a ktuálnos ti výpovodo vied la 
retls6ra d k slíčasn9m, clvlln9m kostý
mom zboru v apoteóze, n ebo la však ko
runovaná dôslednQs ťou, pre tože mtJd zi 
masou v s mokin,l(och a večerných ró
bach pohybova li sa protagonis ti pribc!Ju 
v historickom oblcčcn!. 

-o-
Z budobných naiitu dovan1 mámo esté 

v živel pamäti antiheroizuJ11cu, nepale· 
tlckú, zovn ó.torneno citovO. koncepciu 
Kollerovu, k torA sa s tala určujúcim s t!· 

mulom pre všetky ostatné zložky n ašt u
dovania. Jol dramatické a divadelné pli· 
rametre preJavovali sa vo významov~ch, 
templckých zvratoch v 'ensembloch. v 
hudobnom d lferen covanl repllk postáv 
[raz reálny prehovot·. Inokedy vnCitorna 
reflexia pos tavy ]. v dopovcdaní akcie 
a dokresľovanl citových stavov hrdinov 
orchestrom l zaver Florestanovet árie ). 
Lyrlcké, ontlhe roizujúce poiiatlc charak
terizovala zvukovú decentnosť. pozot·u
hodnťl kres ba detailu, vofnejiHe tempa, 
ale a t n edostatok spOd u a kontra stno~tl 
a navvse - tento prístup núti l drama· 
tlckejšle materiály k spieva niu .. 1w d 
normu", člm sa nonapln!ll optimá lu u 
možno~ll vokálnej zvukovosti. Koncepč
né kvality Košlerovho naštudovania do· 
pl11n1 skvelý orchester, čo prllve nemož
no p oveda! o inak verv nom, predch (tclzu
lllcom naš tuclovanť Frdovom, ktoré prl
lílo v časo azda na jvHčšej kri zv orche:,
lrálneho telesa (fluk tuácia, migrácia. 
SkCišobnt'i p odmienky v pt·ovlz6riu DPOII, 
obmedzonll prevádzka. utd.). Auerov FI 
delio zaulnl s9 tym zvukom, zdôt·uznen!m 
o ptlmts tlck6ho chat·nk tcru diela, jeho re· 
vo lučného n áboja; Zona. ktorý sa ~ Fi 
dellom oficiálno lúči l so SNIJ, k ládo l dó· 
rnz na povinúšajúcu becthovenovsk ú ntc
lodlku a detailnú vypracovanosť vokúl 
nyc h Pfll'lov r so vzorovou Luo norou a 
Murcellnou dvoch nušlch n árodnýc h 
umn lkýi1 M. Cesány iovej u M. Hubovej ). 
V oboch Nedbalových s tretn utiach s Fi· 
dellom zdôraziw i ú vted u js lc recenzie 
st ýlovosť nus ludovonf. ich dmrnatlckó 
ttkcenty o pointy, pozoruhodnú te mple· 
]{ú Pl'ác u, ktorti so od nezvykle vofncj · 
iilch plOch dvíha k prudl{ým ~rodáciJm. 
jemný, komorní' :~:v uk ensemblov. citli
vy urc l1 oslnílnv ~prievotl, stuvajúci do 
puprudlu vo kálnu výpovecr. 

-o-
Spomedzi sólistickýc h k1·oúcil slcstl('h 

bťUI Is]U V!ikých llUStlldOViJn( J-'idCiifl IO 
zrejme notvýroznojilou pos tuvou Cesá· 
nylovot Luonora. zvládnu tá brilnntnu po 
vokll lnof stránke. a preto a t neobyčutno 
s ilnO po výraze. Zdá so, že JJ r líve v tých · 
tu dvoch JJOdstatnýc iJ zložk(IC IJ upornnl 
illlfli'IJľlllÍICIO IJI'UČiliOVUlU llll d ~voje 
prntlchotll\ YIHJ - 11:tlnu z .,hullov<tlelie k" 
opery SND U. Sinníiwvú l vofk u ft riu s tu
vala no slovn ých ul{contocll. nie na ul{· 
t:Aillfl tónovom, č:í lll put'Ušllu na víflľtJ· 
r ých n•if's1Hcll joj &tRviJu - rofr.rál Lit!. 
novll1 ). cl ramntick~ :-.op•·án M . . Fnrma n11 
vet - l Ml'llupkyn n lE. Klltnarovú, M. 

Hroby významných 
v Bratislave 

hudobníkov 

11. i!asť - Cintorfn pri Kozii brán o 
&ulekova ul. 

Strui!ná história u nik u ointorfna : Po 
uplnent Michalského cintorln a, ktorý sa 
aachAdzll v priestore dneln eJ Lycej nej 
11 Smera lovoj ulice a jeho osou b oJa 
d padnA i!asť dnešnej KonventneJ ulice, 
salolill r ok u 1783 nový cintorín neďa le
ko bfvaleJ KozeJ brAny. V dr uheJ p olo· 
t iel 19. storočia postavili cintorlnsku 
kaplnku s priečellm do PallsAd. Na eln· 
torlne sa nachádza dosť hist orick y vý· 
snamnfch a umelecky hodnotných h ro· 
bov a nAbrobntkoY. 

l. obvod: 

l. BELLA JAN LEVOSLAV. [1843-
1936], hudobn9 skladatel, priekopn!k 
slovenskeJ národneJ hudby a tvorca pr· 
veJ slovens~el opery. Po krátkom pOso· 
beni v Banske j Bystrici, potom v l<rem· 
nlci ako riedite! chóru, mes tský kepel· 
nfk a učitel hudby odišiel r. 1881 do Si
bine [Rumunsko); kde strávi! 40 ro· 
kov. Jeho náhly odchod do cudziny bol 
nenahradite lnou stratou pre sloven
ský hudobn9 život a tvorbu. Bella stratil 
kontakt so s loven ským národným a ume
leckým životom, a preto nemohol s pl· 
nit svoJe pôvodnú preds avzatie. Až po 
47 rokoch, ked sa cez Viedet'í, kdo bol 
na odpočinku u dcóry, vracia na Sloven
sko r. 1928, chcel ako s tat·oc splatiť claií 
a vytvol'lť ešte niekoľko skladieb, pro· 
niknutých narodným duchom. oko nap r. 
kantáta ]únosíkovo s vadba a zbo1·y, 
( Sviiť Slovensko, ~v!if) a zborové hnr· 
monizácle fudov 9ch pies nf. ]. L. Bolln 
býval s prvu na Mýtnej ulic i. odkiaf Sil 

presťahoval do domu na horný koniec 
Partlzlínskoi ulico, ktorý mu dAla poHla· 
viť Jeho dcéra. Bronzovú bustu nA ná
hrobnlku vytvorll 11kad. sochár Ladis lav 
Majerský. 

2. RAJTER ĽUDOVlT s t. (1880-1945). 
učiler. rogon schót·1 a zbormajs ta1·. Ako 
učitel pôsobil v Pozlnku, od r. 1910 v 
Bratls luvo. najprv no ľudovej š kolu, no· 
skôr na uč iteľskom ús tave. Potom bol 
regenscllóri ev. ZbOI'U a v l'Okocb l 912 
et 1922 viedol robotnlckv s pevokol Lie 
dosfreiheit. prechodne di rl,l(oval al spe· 
vokol Typo~rafla. Komponoval c irkevné 
kantáty a zbory. Dal hu dobný základ 
svotmu synovi Ľudovttovl, zasl. umetco· 
vl, dirigentovi Sli'. 

Il. obvod: 

3. )URENÁK ANTON [1813-1896]. bra
tls lavsk9 veľkoobchodnfk. hudobne vzde
laný, mcicunáš hudobného ž ivota v Bru· 
tls lave. So svoJim bratom Karolom udr· 
ž lavali známosť s johannesom Bruhm
som a hos tili ho vo svojom tlo mo n a 
Vtt)anskéiLo nábruZI č. 3 počas IJra ttstav· 
skýciL vystúpení. 

IV. ob:vod: · 

4. SOCTIÁŇ PAVOL (1862-1941), mno
hos tranný osvetový p•·acovn!k, pr lokop
nik v umclcckci fotograíll a v n á t•otlo· 
t>isn, zbe t'H lnf Iudovo t slovesn osll a zvy· 
lws lovio, dramatický s pi&ovatnr a puiJ· 
!!casta. Ou , .. 1920 pôsobil v Bratis lavt:, 
kuc n apomáhal ro:.:vot u h udobného živo· 
La. 

VI. obvod: 

5. IIECKENAST GUSTÁ V (1811-1877 
- epita[ n ad kryptou pod ka plnkou l 
'ločlar a nakladater . S popt·edným bra 
tls lavs k 9m tlačiarom Landcrerom Zll iO· 
z!li moclemó vydavatel stvo. v ktorom 
tl ačili o. i. a i hudobniny, známe a1 v 
zahraniči. 

Hajóssyová). Galéria bratislavských 
predstaviteliek Marcelfny začfna typovo 
i s pevácky Ideálnou VI. Posltovou 
[1930]. pokraču je ,.krvnatou" a neoby
čajne živou Marcelfnou národneJ umel
k yne H. Bar tolovej (v obdobi kecly 
stvári1ovala už ai dt·a matické ch a rakte· 
ry a exponované pa rty ). vrchol! v mno
hovrstevnet a p redsa dievčensky priro· 
dzonet žalárnikovef dcére M. Hubovaj 
f ol lemovala A. Hru~ovská l. pokračulo 
smerom do súčasn osti vokálnym stý· 
lom neobyčajne adekvátnou postavou A. 
Svobodovej , spevácky kryštalickou. a lo 
v charakterových znakoch trochu pod
d imenzova nou Marcel!nou A. Peila~kovej 
i sub,·etnejš!m i vydan iami J. Smyčkovej 
a S. Haljakovej. Z IJI'Cdvojnových pred· 
s tovi tcJov F'lorcstana mal azda viac pri
rodzen~ch predpokladov pre cxponovan9 
par t dra matický tenor R. Hiibnero 
(1930). n oz s pinto tenor J. )aro~a [1936). 
v Z u novom nailtuclova nl l a vo všetkých 
cf!llsfch] stava l dr. G. Pa pp - aj v s ú· 
lade s jamu vlastn9ml s pevactwmt pros
triedkami - svojho Floresta na na čr· 
tách lwcl inovci odbotnosti, k ým lyricket· 
sl materiál F. Suberta [ai v Auerovom 
ll člSllldOVélllf) zclÔrtlZÍIOVaJ ViBC POlOhU 
citovosti o rezignácie. Aj v poslednom 
nastu dovo n( slrolli so v pozoruhodnom 
výslodku dvo od li šn é interpretačné typy 
- m!ikký .FiorostDn f. Livoru fi rezolilt
noj!;l h rd ina dramatického tonol'istu A. 
Jndta. Z predstDviteiov Pizarra adre~o
vnlu kl'itlka viac výhrnd vonkajskovo 
zubra:w núm u a na tmu lislickóm u zlodu
ch ovi K. Zavre la {1930), nuopak. plno 
pl'ijulu démon ických antihrdlnov A. 
Fliigla (1936] a F. Zvarlka (1951]. u 

k torýcli sa herecké predpoklady snúbil! 
s boh atou, charakterizácie schoJJnou hla
sovou fn robnosfou. Prehliadka bratislav
ských Pizarrov pokračuJe B. Simanov· 
ským, J. Martvoňom a konči vokálne ne· 
obyčutne presvedčivým J. Hrubantom v 
d ruhe! premiére Košlorovho naš tudova· 
nia. V zdánllvo nekomplikovaneJ posta
ve žalárnika Rocca obsiahol iba O. Ma
lachovský [ 1974) at kon[ormntí polohu 
vorn6ho. p oclivt'iho služobn!lw moci , 
kým lyrickli. milkké, l<antabiln(! materi a
ly Z. Rulha-Markova, V. Nouzovskéhu 
a J. Spačka zdôraznil! skôr za lárnikovu 
otcovsktt dobrotu. mäkkosť srdco a žo
viálnosť. Prehliadku hlavných sólovýcll 
aktérov bratislavských n oštudovonl Bee
thovenovej opory zakončujú intct•prótl 
)acquina - klasický dr. Janko Blahu 
(1930, 1936 1 1951), z ostatných neskor· 
šie opory súboru vo svojich lyricl{ýclt 
začiatkoch A. Kuchorský a P. Dvor· 
sk ý. 

-o-

Niekedy rodi tvrdhnc, fe na5a nodl· 
há operná história n odovofuje n ám ho· 
voriť o otázkach inscenačnej tradicie. 
Priklad inscenácii Fid elio v opet·e Slo· 
venského národného d ivadla n ás pre'· 
sviedča o opaku. )e pravdou, že pokus 
o rekonlHrukci u a postihnutie kontinuity 
je smeJ•om do minulosti odkázaný výluč· 
11 0 tlU prác u S mater iálom (kritiky, {OtO· 
gruľir. spomienky pamiitnfkov, vyvodzo· 
vanie uzáverov zo liir~lch súvislosti ]. je 
to však jedinú možnli metóda a ak by 
sme iu neakceptovali, znamenalo by tu 
POtlretie divadelnej histórie v jej pod
state. JAROSLAV BLA HO 

Vedenie opery Slove nského ná rodn lihu divadla v Brutislave vypisuje konkurz du 
operného zboru - du všetkých hlasuvých skupin (soprán, alt, tenor, bas) . 

Podmienky: Ukončené Konzervatórium, alebo VSMU, veková h ra nica u z ien 30, 
U IIIIIŽUV 35 l'Okov. 

Konkurz bude 12. a11ríla 1977 o 14,00 hodi ne v skúšobn i O!lOrn6hu zboru SND, 
Gm·kého n.lica č . 4. 

Pisomné p•·l hlá~ky zasielajte n n adresu: Umelecká sprava opery SND, 891 38 Bra· 
tis lnva, Gorké ho 2. 

Cestovn é h1·adhne iha prijatým uchádzul!um. 

Riaditeľstvo Konzervatót•ia v Bratislave, Tolstého ll VYJJisuje konkurz nu miesta : 
1 nt•ofesoro hry na violončelo, l profesora hry na bicie núsh·oje, l profesora hudob· 
nej teórie a intonácie, 2 koncertných korepetHorov, 2 koropetltorov pre balet l pro-
fesora pro povinný klavlr. ' 
Predpl~anií vzdelanie VS, nle ho absolutórium konzervatória JlUiričnéhu smeru. 

Pl'ihlášky zasielaj te na r iaditolstvo Konzervatóriu, 801 OO Bratislava, Tolstého ll. 
Konkurz sa končí 30. apdla 1977. 

St6tna f ilharmúnla v Ku~il:lnch vyplsujo kunkm·z na vuľne miesta v ot•uhelltri : 
tutli hráči huslf, viul, viulunčiol, 1. fngut, 1. JeNný roh, trtíhka, puzauna. 

l'odtnionku prijatiu : a bsolutórium kunzorvntól'ia. U p t•výc h hráčov mužuosť pn· 
skytnulia itátnc~w bytu du 2 t•ukuv, u ostatných mužno~o( výhodnej drufstovnej bytu· 
vet výstavby. Prthláilky u!l konkurz zolilito osobnému oddeleniu SF - do 30. aprHo 
1977, Dlitum konania konkurzu budo uchádzatom oznámený p lsomno. 

organizátorov hudobného života 
VII. obvod: 

o. 1\0RICANSKY GUSTAV [1886 Slb111, 
Ru munsko - 1947) , hudobn 9 kl'ilik a 
klavirista. V medzivolnovom obdobi S LIS· 
tuvne g losova l bratlslavsk9 hudobný ?.1-
vut. Bol osobným prlatelom a pt·opo ,l(tí· 
torom hud obn ého diela f. L. Be llu, M. 
Schneid ra-Trnavského a i. Bol k onccrtnu 
vet·etne činn9, rád Interpretoval klovú· 
ne d•e la L. v. Beetl,ovena. ]c ho n Ohrob
n lk stvál'i\ut e plastika o tvoronot knihy. 

7. KUTLIK VENDO (1834-1904). pr(lV· 
n ik. or~antzátm· študen tsk9ch podututl, 
nadviazal na tradlclu š túrovsk9ch v91o· 
tov na Devin. organizoval so s lovenský· 
m l študentmi divadel né a h udobno-spe
vllske podulatia. 

8. KUTLIKOVA BOZENA, rodená 
Hodžová, dct'ira š túrovského básnika M. 
M. Hodžu (1847-1936 ). V Jol byte na 
Panenske j ulici sa schádzala slovenská 
študuiCica mládež k aždú nedefu na čaJ, 
hralo sa na klavlrl, spievalo sa, recito· 
valo a debatovalo. Bola láskavou oprav
divou ,.š tudents kou" matkou. 

9. PONICAN PAVOL [1875-1929 ). 
právnik a ministerský radca. Počas svot· 
ho predprevratového pôsobenia na sto
ličnom úrade v BanskeJ Bystrici bol jed· 
n 9m z noflepšfch pria telov hudobnúho 
skladatela Figuša Bystrého. Pomáhal mu 
pri zbieranr s lovens kých ľudových ples
ní v rodno l Očovej a predt9m vo Ver 
keJ Slatine , kde Flguš tiež učiteľoval. 
Mul pekný, zvučný hlas, takže m u mo
ktorO piesne a t predspevoval. P. Pont
can počas bt•atislavského pôsobenia p od· 
JJorovul rozvo! hudobného ž ivotn. 

XII. obvod: 
10. HUPPELD'ľ MILOS [1881-1943]. 

h udobný sklaclatcT, zbormajster, pedagóg 
a ot·ganlzdlot· slovenského hudobného 
Uvo la. Zaslúžil s a o založenie lludob-

n ot skoly v Urllti&lavo v r. 1U10, o Oľ· 
ch ustrálno zclruzentu l:l lovon~lwt fllhur· 
ménlc, kton1 :;počialku al tlirlgovaJ. V, 
r. 1922 zolo:lll SptJvácky zbor slovon· 
ských učltefov a bol !cho prvym dlho· 
ročným dlrlgontom (v t·. 1922-1943], 
Dlhé roky viedol hudob ný oclbot· Cs. ro..:
h lasu v B1·ut1slave. Ko111ponovu1 zbory1 
upravoval l udovli plesne a vydOvtll 
zbierky zbot·ov s lovonských s klaclutelov. 
Na toho clornom mramorovom núhrob· 
niku Jo vytesaná v 9sttžnú vola ,.Spevom 
u uclll lásku k r odu". 

XIII. obvod: 

ll. FORSTER CHARLES (18tl0-1925] , 
kluvlrny virtuóz, budobn9 podagOg a 
s kladater. Po absolvovani viedenského 
Konzervatória pôsobil ako organista a 
hudobný p edagóg v cudzine fv Zeneve 
na konzervatóriu, v Pa riti]. kde vystu· 
povel a j koncertne. Roku 1914 sa vrá· 
tli do rodn ej Bratislavy a venoval sa 
koncer tnej, p edagogickej a kompozične J 
činnosti. Bol členom bratislavského ko· 
morného orchestra, kde spolu(ič inkova l 
s mlad9m E. Dohnányim. Na nllhrobniku 
te Jeho relléfny portrét. V Horskom par
ku m u mesto venova lo lcamenn11 lavičku 
s h udobn9m emblémom (nedaleko pH· 
mi!lnfka H. Jus t! ho). 

12. DOHNANY JOZEF fl873-1947j 
inž., technik, Jeden z propagátorov hud~ 
by a organizátorov hudobného 21vota v 
Bra tislave. Už ako študent na vieden· 
skol technlke vyvifal umeléck\1 činnost 
v slovcnsk~ch š tudentských spolkoch 
Tatran a Ná rod. V r. 1919 sa u sadil v 
Bral!s lavé, kde sa zúčastnil na or~anizo· 
vani hudobnOho života ako člen kura· 
tória Hudobno! a dt·amatlcket akadémie, 
usvoLovot činnosti v rozhlase a venoval 
sa ul kompoztcli klavrrnvch s kladieb. 

A. l!UNDERLI~ 
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Vracať sa do minulosti často 
znamená nanovo (a tým možno 
tro~ka a j z iného aspektu) vidiet 
udalosti. Zvlášť to platl, ak ide 
o osobnost tak podnetnú, akou je 
Beethoven. Ak si dimneme v tom
to malom pohlade iba črty synté
zy. predstavuje Beethovena syn 
téza spojenie všetkého, čo bolo 
pred ním - zvlášť vývoja inš tru
mentálnej hudby, ktorá vyústila 
v klasicizmus (nad tvorbou Mo
zar ta a ellte viac Haydna pred 
stavuje Beethoven p r iam korunu) . 
Zároveň však skladater to " kla
sieké" tak dynamicky poru~uje, že 
otvá1·a brány nielen do romantiz
mu. a le e!lte ďalej . V jednej oso
be je sf1časne takto zavr~ovate
lom i novátorom. Dialektika tradl
cie a novátorstva toto spojenie 
vždy p1•edpokladá a pokiaľ pripM
fa rozdiely, iba v kolisaní čo do 
dominantnosti (nie vo výlučnosti): 
buď dozadu, či dopredu. 

Táto syntéza minulosti s budúc
nosťou nepre biehala u Beethovena 
le n v oblasti tvárnych prostried
kov a techniky, ale súčasne a j 
na poli obsahovej náplne a úlohy 
hudby v živote spoločnosti a č lo
veka. hle tu o ďalšiu syntézu, o 
á."ke dia lektické spojenie, v rám
ci ktorého nemožno ponímať jed
no bez druhého. Nie však tak úz
ke, aby sa ho nežiadalo zvl ášť vy
zdvi hnúť v sílvis losti s Beethove
nom. 

polôh, siahajúcu od libalskej roz
topa!lnosti - až po pátos a smú
tok ; od lyricky vrftcnej rozsp ie
vanosti - až po furiózo a ironi

zujúce úškľabky; od širokých kon 
templativnych adagif - po taneč 
nosť; od prostej idyličnosti - 110 

slávnostné jasanie attľ. Neraz sa 
pripomína, že citovo-v á~n ivé po
lohy, ktoré sa rozvinuli v baroko
vej a klasickej opere (Gluck) pre 
niesol Beethoven na pôdu instru 
mentálnej hudby. Možno - a le 
keď prenášal, rozhodne tieto prv 
ky ešte aj rozšlril a rozindividua 
lizoval tak, aby sa jeho invencia 
niesla vždy i v duchu vytvárania 
novej skutočnosti aj po emocio
nálnej stránke. Nové skutočnosti 
Veľkej francúzskej revolúcie, ako 
aj pád , reakcia, re~taurácia [Na
poleon) a s tým spojené rozpory 
medzi heslami a skutočnosťou~ 
Beethoven bezprostredne precltil. 
Ťažko ho zasiahli aj viaceré osob
né tragizmy. Ako sa to prejavilo? 
Je známe, akým spontánnym im
p t•ovizátorom na klavíri bol, ale 
diela, v ktorých prinášal nie len 
novú hudbu, ale aj hudbu novóho 
citenia, tvoril v pomerne tvt•dom 
tvorivom zápase. A zase Jen pre
to, že lilo o novú syntézu, ktot·á 
este Haydna a Mozarta " netlal: i
la" k stene; týmto skladateľom 
stačilo tvoriť klasicky dokonalé 
diela. Ak sa v nich hlásilo niečo 
navyše, bola tu disciplina doby, 
ktorá ich schladila. Že by Beetho
ven nebol mal sebadiscipUnu? 

1 luifmi, 1 myliliinky lcli zbrat
ren ia, slobody (zbor väzňov z Fi
delia). Beethoven nebol len pa
slvnym seizmografom v zmysle 
odrazu, ale neoblomným bojovnl
kom za lep~ie. Roztrpčenosť nad 
tým, čo nenachádzal, prenikla od 
životného štýlu - do umeleckej 
sféry. 

Uvažovalo sa o "Zwei Prinzi
pen" v Beethovenovej hudbe, pri 
čom sa myslelo na tematické kon
trasty (v rámci sonáty medzi sku
pinou hlavnej a vedtajšej temati 
ky) . Ked'že sa ale tieto krištalyzo
vali už od 17. stor. (D. Scarlatti, 
A. Vivaldi a ďalši), Beethoven sa 
nemohol vyhlasovať za ich iniciá
tot·a a tvorcu. Prisúdilo sa mu, že 
začal stavat' témy proti sebe -
ako " dramatis personae", že s tup
ňoval kontrasty až do konfliktov. 
Ai ketľ ~lo o viac ; nielen o kon
flikty medzi témami, ale aj celý
mi časťami cyklických skladieb 
(napr. smútočný pochod v Eroice 
a podobne pomalá časť v 7. sym
fónii). Verká konfliktovosť, rôz
norodosť môžu rozbljať jednotu 
litýlu, ba viesť ku chaosu. U Bee
thovena sa však tento proces dial 
v zmysle dyna mických napätf, z 
čoho sa nastoľovali vyššie SY'!té
zy. Ai v tomto bol teda Beethoven 
syntetik, lenže n ie v mene neja
kej statickej syntézy, ale syntézy 
v pohybe, ukazujúcej do budúc
nosti , ba k dnelíku. 

Syntéza predpokladá koncentro
vanú osobnosť, ktorá musi mať 
schopnosť, držať na uzde jednej 
prizmy velké množstvo rôznorodé
ho a zdanlivo protichodného. Sta 
či si p1•elistovat' čo len klavirne 
sonáty skladateľa : každá je iná -
no súčasne nezaprie svojho tvor
cu. jOZEF KRESÁNEK 

Bee thoven nerodfril navonok 
počet žánrov a furiem, skôr vnú
torne pdniesol iní1 reč, ďaleko di
ferencovanejšiu. čo do výrazových 

Tvrdá prá ea na dielach a via
ceré prept•acováva nia svedčia, že 
Beethoven úporne hľadal novú se
badisciplínu v hudbe, vychádza· 
júc z ľudske j morálky, zo súcitu 

Dolná t•t 
.-

J(f. -
U Beethovenových v zl alwch k Slovensku exisw;e viac 

prác, kloré ui! mnohé z otázok ob;asnili. Predovšetkým 
sa podstatne u;asnila genealógia r odu Brunsvikovcov 
z Dolne7 Krupe; , úloha ;ednollivých členou v Beethove
novom živote a tvorbe, intenzita konlaklov Beethovena 
s poprednými členmz rodu a v neposledne; miere sa 
na7mä z nepriamych dôkazov odvodil i a doložili Bee
thovenove cesty na Slovensko, prípadne skladby a ko
rešpondencia, ktorá tu vznikla. 

Zvlásť veľa pozornosti sa venovalo Dolnet Krupef, roz
ko!;nému kaštieľu Brunsvikovcov v malebnom prostredí 
Malých Karpát. Podarilo sa už vytriediť legendy od rea
lity, pričom nie bez významu ;e práve zisteni e viace
rých faktov o Jozefovi Brunsvikovi (1750-1827 }, kto
rý rozšíril panst vo, zvýšil spoločenský a finančný vplyv 
rodiny a posllnil kultúrny život na tomto vidieckom 
panstve. K ústrednému palôcu pridal ešte rozkosné fed
noposchodové, zvonka nenápadné divadielko s terasou, 
v ktorom si sľachta z blízkeho t ďalekého okolia sama 

Kovaná mreža hlavného vchodu kaštieľa v Dolnej Kru
pej. Snímka te z augusta 1976. Snímka: I. Lužák 

obstarťwala kulttJ.rny program, ale i pozýva/a známe;
!!ích umelcov. Pozoruhodne budoval domácu gaMriu ob
razov, pričom dbal , aby viac rodinných príslusníkov hra
lo na fwdobné nástro;e, zvy!iovalo si hudobný vkus a 
dokonca favorizovalo hudbu pred iným umením. Hudob
ný život posilňovala i manželka Mária Anna, rodená 
Ma;tMnyiová, ktord prisla z rodiny, kde sa takisto 
uprednostllovala hudba. 

Kultúrny život v Dolnet Krupef sa prelínal s kultúrou 
ka!Weľa v Mortonvásdry, ktorý dostal do zd!ívania Joze
jav bral - Anton ml. V kultúrnom dianí oboch IJrunsvi
kovsk(/ch kaslieľov hrala závažnú úlohu Antonova dcéra 
Ter~zia Brunsvtková, ktorá sa po predčasnej smrti svat
ho otca [1792} často zdržiavala v Krupe; u svojho strý
ka fozefa. Ten, ako vysoký krajinský hodnos/ár, mal 
mimoriadny zmysel pre kultúru, dal prerobiť park po 
dľa francúzskeho vzoru a so zvlástnou zálubou vysadil 
v nafbližšom okol1 veľa cudzokrafných s/romov. V pries
transwe pred kastieľom, smerom na juhozápad, dal 
upraviť rybník, ktorý z Jednef strany vyúsťoval v ume
lú taskytw. v kaštieli bolo vtedy 24 miestností. Posta
ral sa i o prestavbu mies/neho koslola a jeho následov
nlci neskôr at o rodinntí hrobku. Dolná Krupá sa stal a 
na rozhrant 18. a 19. storočia stredobodom spoločensk~
lzo života a preberala postupne charakter hudobne; re
zidencie. Chodili sem všetky ženy z príbuzenstvo, ktor~ 
Beetlwven poznal už z Viedne a niektoré dokonca in
tenzíPne;.~·ie vstúpili do teho života. Viacer~ dali Bee
thovenovi svat portr~t. Spojenie a stdle kontakty tak
mer 11.~et kých členov brunsvikovskej rodiny z krupian
skeJ 1 martonvástí.rskef vetvy malo prakticky vplyv na 
znalo~( a propagáciu Beethovenovej hudby. 

Jozef Brunsvik mal syna Augusta a dve dcéry, pri
čom wdna z nich sa vydala za zndmeho česk~ho grófa 
Hermana Chatka, skoro v~ak ovdovela a potom stále 
bývala u svofich rodičov v Krupef. Jef matka zomrela 
až roku 1851 a do vysok~lzo veku sa intenztvne starala 
o kulttírnu almosf~ru rodinne; rezidencie. Napokon cel tS 
panstvo zdedil [roku 1851} fej vnuk Rudolf Chotek. 
Od tef doby začtna sa kultúrny pokles Krupef, hoct nie-

ff "nes 
ktor~ fakty sveclčia o ďalsom záujme rodiny o kullúru 
a na jmä o propagdciu Beellzovena. Rodina mala záuwm 
.~íriť i rôzne legendy o vzťahoch k Beelhovenovi. Po
s/upne vsak i do tohto prostredia prenikafú podnika
teľsk/3 zóujmy a niektor! z potomkov začali koncom mi
milého storoé..•ia vstupovať do rôznych začmajúcich prie
myselných spoločnosti. O určitú renesanciu bývalého 
významu sa pokúsil e!!te Rudolf Chotek ( 1822-1903/ , 
klorý mal tri dcéry a jedného syna. Nafdlh!!ie z nich 
žila dcéra Henrieta, k t ora zomrela až po vo;ne roku 
1946. 

Dedina vedela o veľke; kullúrnet tradícii Brunsvtkov
cov, poznala i pozitivne tendencie niektorých členov, 
avsak v podslale mies/ni sedliaci a želiari živorili. O šir
!iiu kultúrnosť pospolitého ľudu sa slaral o niekoľko vy
nikajúcich učiteľov, z ktorých viacer! podľahli maďari
zácií, avsak učitelia Bičovský a Lahvička pomáhali v 
te;to oblasti udržal slovenský jazyk a národn/3 povedo
mie. 

Na feseii roku 1915 bola zriadend v Dolnej Krupef 
vo;enskd nemocntca. Prtslu,~níci sľacllty zostali i v tych
to rokoch na svo; ich maje/koch. V prvých rokoch sa
mos/Qin~ho stálu zasia/zlí túlo oblasť niekloré záva~
nej!iie zmenif. Närodný výbor a obecn~ zasiUpilelstvo 
prebrali konlrolnú funkciu nad celou oblasťou a Chot
kovci sa museli vyrounat s novou spoločenskou slluá
ciou, kedy národ niel en rozhodoval o gr6f skych ma;el
koclz, ale predovsetkým sa zdôrazizovala nova státolvor
nusť. Grójska rodina ~a na určii!Í čas vzdialila z Dol
nef l\rupe; a hoci sa neskôr vrálila, spoznala realitu. 
llistorická siluáci a sa natotko zmenila, ie i na;vplyv
ne;sie ~lachtick~ rodmy stra/ili svat ekonomický, poli
llCk!í a spoločenský vplyv. 

Kultúrna povest ka!itiela sa v novet slluácli este viac 
rozstri/a medzi pospolilJ}m ludom. Mwsmi učilelta i nw
kol ko ďalších vule/ancov sa Z'1čalo hldsit k beetho
VI!I!Ooskef tl·adicii. Ui roku 1920 sa v Dolnet Krupe/ 
pripravovala prvá pozemková reforma. Pozemkový úrad 
rozllotlol, že sa tu vytvoria styri zvyskov~ statky, pri
l•om sa pôda rozdelí medzi 200 posluclzáčov. Trvalo však 
e.~te niekolko rokov, kým sa táto akcia dokončila. ľak
mer každý občan dostal napokon nejaký pozemok. Ro
ku 1948 v nove; politickej a spoločenske; situácii zvyš
kové statky a lesy prešli do stálnej spravy. Kastieľ na 
určitý čas prevzalo zdravotníctvo - ako liečebný ústav. 
Pred niekol'kými rokmi, v rámci dôslednej socialistic
ke; starostlivosti o pamialky, ho prevzala kultúra. Po 
zásadne; renovCicii sa vrá/i ako beellzovenovský pamät
nik kultúrnym úcelom. Okrem toho bude slúiiť ako tvo
rivý domov Zväzu slovenských skladaleľov. 

Nákladn/3 rekonstrukčn~ prôce sú takmer pred do- · 
končením. Ministerstvo kultúry SSR a na;mä osobný 
záujem ministra Miroslava Válka zohrali pri te;to reno
vácii závažnú úlohu. Išlo predovsetkým o to, vrá/it in
teri~ry do pôvodnl!ho architektonického stavu, reštauro
vať nzektor~ pôvodné malby a pripraviť hlavne miest
nosť na prízemí pre koncertné a výstavn~ účely. Re!i
taurdtori cillivo pristupovali k tejto koncepcii, pričom 
!lo suter~nu umiestnili rozsiahlu spoločenskú miestnosť, 
niektor{! účelov{! prieslory a na prv{! poschodie vkusné 
ubytovacie a pracovn~ priestory. 

Fasáda zostala v približnej farbe, ako ju poznáme 
z nieklorých starších malieb a obrazov, schodište situo
vané do parku sa spevnilo a podstatne renovovalo. 
Opravu potreboval i kovový tepaný plot smerom do de
<liny, ktorý si musel zachovať estetické prvky. 

Zatiaľ sa nič nerobí s rozsiahlym parkom a predov!!et
kým s centrálnym potokom, ktorý zostal ako jediný 
zvysok po zasypanom jazere. l tu v!!ak už existu;ú plány 
a koncepcia záhradných architektov, ktorá vychádza 
z pôvodných nákresov a malieb i zo svedectva pamät
níkov. TCito, na tuh situovand oblast, vytvor! v najblii!
sich rokoch ucel ený komplex s ka~lieľom. Po viacerých 
kontrolných dňoch a najmä po nedávnych návštevách 
tafomníka Ov KSS - Ľudovíta Pezlára, vedúceho ta
;omníka OV KSS v Trnave - Jozefa Sepelu a zástupcu 
Federál neho zhroma~denia, dospel o sa lc uzáveru, i!e 
by sa renovovaný ka!!tleľ, toto beethovenovské centrum, 
mohol o niekoľko mesiacov odovzdať ku2ttJ.rnef veref
nostl. Predpokladá sa, že samostatne sto;aci renovovaný 
riomček, v ktorom tldajne Beethoven býval a klasicistic
ká vrátnica budú tiež kultúrne využité. 

ZDENKO NOVACEK 

Beel oven 
i filmára v oca 

Na sklonku roku 1968, t. f. dva roky pred 200. výra· 
čím narodenw Ludwiga van Beelhovena, vznikol v Stú· 
diu krátkych filmov v Bratislave dokumen/drny f ilm 
,,Beethoven na Slovensku". Mald skupina filmových pra
covntkov a cliteľov Beethovena pokúsila sa o nie ľah
ktí úlohu: prispieť dokumentarnym filmom k oslaveim 
tohoto hudobn~ho g~nia i na Slovensku. Zásluhou dvoch 
mladých dramaturgov - Dušana Kultška zo Stúdia krát
keho filmu a Borisa Hochela zo Slovenskej televízie -
mohol sa film realizovať. Po odborne; str ánke boli hu
dobnými poradcami známi slovenskí beethovenol 6govia. 
Autorom scendra sú Dusan Kul!!!ek a Andrej Kristín. 
Pri príleiitosti 150. výročia smrti L . v. Beetlwvena sa-· 
ako autor - opäť vraciam k dobe, v ktorej dielo 
vzniklo a k jeho ndplni. 

Film vznikol z tlcty k umelcovi, preto · sme si bol! 
vedoml, že obraz nesmie pôsobil iba ako iluslrácia. 
Prv~ zeibery stareJ Viedne a hlavne bratislavsk/3 uličky 
{a k ním patriaca archilektúra} stJ. plné tasu - ako 
hudba a samotný vzťah Beethovena k Bratislave a k 
rodine Keglevtchovef. 

List Beethovena J. N. Hummelovt. 
Snfmka: J. Kobza 

Beethovenov pobyt v Pleštanoclt, Ich vtedafšia alma
sféra a najmä okolnosti možného vzniku Listu nesmr
teľne; milenke sa vo filme zobrazené velmi triezvo. 

Dolná Krupa s nádherným parkom, poskytovala čo 
najširSí priestor a možnosť podfarbtt hudbou "Sonály 
mesačn~ho svitu" obraz. Mravenčia prtí.ca s f ilmovými 
zábermi a ma;strovský strih Stanislavy Jendra!!šákovej 
vytvorili tu adekvátny 'filmovo-obrazový výsledok. Tak, 
ako citlivo dopadá úder prstov na klavir a zvuk sa šíri 
do priestoru, tak bolo treba zobraziť každý chvefúci sa 
list na strome, prenikani e slnka a teho lúčov. Bolo tre
ba dbať na pada júci list , na jeho dopad do priezračn!Jho 
pramel'ia vody. S narastanun hudobn~ho prúdu sonáty, 
zrýchľuje sa aj obraz: mohutné kmene stromov v par
ku vytvára;a spolu s košatými korunami platanov klen
bu, ktor ou uzatveirajú pr iestor hudbe i obr azu. Film 
v!'ahuje diváka do chrdmu žive; prírody, do spomienok 
na pobyt umelca v týchlo miestach. 

S pt~lou som kráčal s kamerou po kaštieli v Dolne; 
Krupe; a sntmal zeibery k beethovenovskému f ilmu. 
V duchu som mal hudbu ll. symfónie, ktorú sme po
uiilí k nasledujúcemu obrazu: v oknách opusteného 
kaStieľa previeva vietor, pohyb~>~.Júci dlhými zácl onami. 
Kamera sleduje miesta, kde Beet.hoven úda;ne rád se
ddval a odpočíval. Zostala len kamenná lavica a miesto 
po kamenneJ tabuli , oiJT'asten~ brečlanom. Kamera vý· 
tvarne kladie minialúry vedl'a seba: lísty brečtanu a 
povrch kame11a porastený maclwm. Opodiaľ je pramie
nok, ktorý liekol okolo skladateľa, pozerajúcello sa na 
ka!itieľ, zaliaty slnkom, alebo mesačným svilom. 

Architekttíra kaštieľa Erdädyovcov v Hlohovci te na~ 
snímana dynamicky, zhmotnene, naproti tomu i nteriér_ 
divadla te nasnímaný v impresívnom osvetlení, v po
malých pohyboch - v súlade s hudbou a jemnými fres
kami interi~ru. 

S organizátorom hudobn~ho života v Bratislave a 
skladateľom Heinrichom Kleinom viazalo Beethovena 
osobné priateľstvo. Film v te jto časti vytvdra filmový
mt zábermi atmosf/3ru s/are; Bratislavy: uličky s ply· 
novými lampami . . . Obraz sa vynára zo sera do svetla 
akoby tadiaľ krdčal človek mi nulých storoč!. K obraz~ 
je použitd hudba z l . symfónie. Zachovaný dokumentač
ný materit1l organicky zapadťl do tej to atmosf~ry. Ovod
M tóny liT. symfónie naraz prerušia spomienky na 
skladateľa: strohé správy z Presburger Zeitung ozna
mujú jeho ochorenie, nekrológ - smrt Beethovena. 

Bratislava mala Sťastie, že v ne; bolo jedno z prvých 
predvedení veľkolep~ho diela Mi ssa solemnis. Film sa 
v poslednom obraze zmocňuje te;to skutočnosti doli:u
mentdrnym slvárnenim. Molwtn_q nástup Kyrie sme pod
ložili nasnímaním vonka;štch podporných múr ov gotic
k~ho Korunovačn~ho dómu, aby sa hudba rozlievala 
do priestoru, aby prinášal a posolstvo, čo sme i my zdô
raznili v komentári filmu: 

"Aj keď Slovensko a Bratislava nepatria k najvý
znamnejším epizódam života veľkého umelca, poro
zumeli jeho odkazu a nezabudJ.I naň. Jedno z prvých 
predvedenf Missy solemnis sa uskutočnilo v chráme 
sv. Marti na v roku 1835. Dodnes nachádzame v tomto 
diele protest proti náslliu a krivde, nehu k ponl· 
ženým, urazeným a veľkú lásku Beethovena k ľud
s tvu." 

S týmto posolstvom hudba a kamera vchádza;ú do 
intert~ru D6mu. Tu, priestor naplnený hudbou, dostáva 
r ozmer monumentallty. Symboly sa zhmotňuftí, strácafú 
mystický charakter. Ľudské hlasy oživufú gotick_fj pries
tor a vytvárattí dotem symbiózy ument. So zvukmi tem
ngch sláčikov prechádza kamera do extert~ru. Hudba 
sa vzná~a ponad Bratislavu - priná.~afú(' mrr11m(l posol
Silia veľkolep~ho diela. 

Dokumentárny film " Beethoven na Slovensku" te pr
vým filmovým pr!spevkom k uctenlu si hudobného g~nia 
u nás. ANDRET KRISllhl 


