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Radostná

bilancia
Na pochode !Ivotom
sme s i azda ani nasta·
čili u ve domiť , že náš ča
sopis má už d e sať rok ov.
Vyrástol z p otrie b svoje j doby a k týmto po·
trebám sa i celých desat'
rokov obracal. Doba sa·
ma s poluur čila jeho prtl·
fll, ovplyvnila vn útor nf1
·štruktúru i!asopisu a pomoh la
sformovať
štáb
s polu pracovníkov.
Od zai!ia t ku bolo jasn é, že časopi s bude komentovať
náš hudobný
život, upo zorňova ť na
zaujímavé činy v hudobnej
kultúre,
ho dn otiť
tvorbu a konc:ertné umenie, prin ášať člá nky jubilejné i spomienkové,
kriticky p osud zovať profesionál ne telesá , recen zoyet:
i .~ •lllnhni nv,
a vy t várať ž urnalistické
kon takty so sveťom. Nad
ce lo u touto štl;uk túrou
sa prelina estetick o-ideová podstata . čas opisu ,
s naha sl úž i ť soc ialisticke j h udobnei vzdelanosti
a podpor iť všetko ťo, čo
s i zaslúži pozornosť a čo
by mal náš člove k pft·
znať. Preto od zal:iatku
existencie časopisu sm e
neskrývali i jeho pl'Upagač n ý chara kter, snahu
s lú :i!iť pravdou dobrej veci , · po máha!' pozitívnym
rozvojovým tt·endom a
n e nBI:h a ť
zabudnúť
na
umelecké či ny, ktoré by
mol národ pozn ať 11 8
l<l nt•ými by sa mal stra·
ti\vuf. Propagáciu sme
nechápa li
ako služ bu
priemeru. S pocitom radosti ko nš tatu jeme,
že
jubilujúci i!aso pis or.ai
pomnhoi, aby si národ_
povšinwl viac:et•ých domácich hodnôt, a by ocenil niektm•ých tvorcov,
potešil sa z pt•udkého
ruzvoja mladé ho koncertH~ho umenia a v nepos·
;!dnej miere mohol sielova( a ko sa postupne
·a·moval mu:~.i k ol ogický
, ;i,urnalistický front.
Časopis, jeho vznik a
:n·vé desafročie spadajú
do etapy, kedy sa z novo
marxistické,
upeviíovali
tilozolické a estetické
východiská cele i naiíe i
vzdelanosti. l táto okolnnsť vplývala na vyprn·
filnva nie časopisu a jeh n
ce lko vé poslan ie. Casopis
sa ítzko napájal n a knltúrnu po.litiktt n·ášho štíi ·
tu s vedomím , že hudobná kultúra je nezastUJJÍ·
teľná, má svoje !pei:ific-

':!:"'no.

;

!:inunka: V. ll ál<

Smerom
k ,angažovanej
činnosti
Huvoríine s dr štefanom Klimom,
vedúcin1 tajomníkom
Zväzu slovenských skladatetov
Od V. :tjazdu Zväzu s lo venských s kladlllHfuv (29. 4. 1.977) U[Jl ynft pomaly dva
rok y. Mohli by ste v s tr u čn osti chara kt e· '
riznvať č innos!" ZSS v tomto období?
Či nn osť ZSS ~a zu pos ledné obclobi P
plwlovšr.tl<ým zumnriilVHia na rea! izúr.i u
u znr.~nn l o akt iv1zovn nl a ďalšom rozvo
ji .;lovcmskei lludo 1m e l tvorhv a na r eil
llzociu uznescm f V. zjazdu . zss. Ďale l
sme mali na z reteli zóvery Predsed nic·
tva Ov KSS a vlády SSR l< materiálom
o ďalšom rozvoji slovenske j zábavnej

hudb~.

Za svo ju základnú a podstatnť\ úloh u
považoval! sme úlo hu p o dtieco vAť svo·
jich členov k tvorivej činno s ti, zamer ia -·
vať túto i c h činno s ť k J.Hi ja l;tufll neišíJu
IH'oblérnom ná81Jo !Juclobného života 11
vytvií1·ať p re č innosť našic h i:tenov vllocl·
né podm ienky. Pril'om v o blŕi s ti tvor bv
•;a ako účinné podn ety ja via jednotlivé
význam n é udalosti nášho spoloč ensl<ého
:t.ivota - . výročia VOS R. oslnhodeniu; Siovens kóho n á rod ného povstll nia a Víťaz
ného fe b.q1ára Tie to Sél s ia l i Inšp irátorom tvm'iveJ práce našich skladateľov.
.(Pokr.ago~ante na 3; .. str.~· ·

k6 ~J'tJ:. a ~. pochode ti·

vo tom sa prehlbuje ·(ni
charakter. Den ne pred nami vyvstávali
nové úlohy a prudko sa
t•ozvijajúci slovenský hudobný f ivot nás neraz
staval pre rl otázky, 5
k torými sa predtým hudobná publicistika nestretá vala. Riešili sme
ich s vedomím, aby s me
pomohli dobrým . ítmyslom, pokrokovým umelecký m trendom a celej
našej hudbe.

s ítčasn ý

Citater dostal za desať
r okov ,d o l'Ílk vera mate·
riálov, ktorý stelesiínje
celít našu moder nf1 hudob nú históriu a bude
vždy - i po odstupe ča
su - základným vodítkom pre pochope nifl tejto etapy a bojov o :r.my:."l. naliu j llliUUÍII\Il j ~ u ul<·

lauosti. Na vyproUJovaní
časopisu
sa . podieľalo
nie k oľko desiatok hudobn ých kritikov a pnblicbto ~;
viacerí
dokon ca
vďaka
nášmu č asopisu
vyrástli na kritické osobnosti a vďaka ča sopisu
získali kritickú erudíc iu .
upevnili sí svoje el':tetické stanoviská a získali
odvahu ku kritickej p ravde.
Od

za čiatku

časopis

up l atňoval

tend encie prepá jať našu hudobnú kultúru i so ~zahra ni čí m,
konfrontovať
niektoré
naše názory, bojuva l' pi'O·
ti recidívam malo melitiackei izolovanosti
a
proti malej sebadôvere
vo vlastné sily. Podarilo
sa nám pub lik ov ať viac
i!lánkov tohto c hat•akteru a v nejednom p rfpade
mohol sa skladater, kuncertn.ý mnele c či hud obný vedec oprieť o autoritu časopisu a s(ldy jeho popredných spolupl'ocovníkov.
Celé t•oky lune se 111111·
žili uspokojoval' náročné 
ho čit a te ľa, nem a ť ni!
mysli len odborníkov, ale
širšie k ruhy záujemcov
o h udbu, osvetových ~;~ra
covníkov na V\dieku, organi:r.á torov
kultítrne ho
života, politiékfch p rac nvJrikov v te~éne, čle·
tiov amatérskyc h hndob·
nf ch
združen!: ' prÓste
všetkých, ktorí . sa ch1:ú
poučiť. 1.ískať rýchlo nn ·
vít informáciu , diferencovať si hodnoty. odha d núť
naše zajtrajšky a
í1primne sa potdiť nad
tým, ~o sa vykonalo 11

celel' hmlobnef abluti.

Casopis ·je
svl!ldkom
detkých ťls pe c: hov s lo·
vensk ej hudby, je vlast•
ne moderným kmniká·
r om, ktot•ý po odstupe
času budft využívať bádatelia, je sMasne živými
estetickými
novinami,
k de sa neraz ujasiiovaľi
najaktuá lnejšie 1 es te tick~
a
kultúrno-politické
problémy. Povrchný čita
teľ to možno nepnstreh·
ne, ale kto s i prelistn·
je znova celých desať
ročníkov , urč ite ho zaujme bohatá tematická
difer e n covanosť,
ší1·ka
problematiky, množstvu
informácií a o ptimistic·
ký životný pocit, ktorý
pi'elína celú Uuiu.
Desať

rokov sa, pocho·

p iteJne,

ne~udilo

·y~.hV tt dvttii.

"lU ~

ľahko.

i\ ;_.;,J.·

nalistickej práci dve gevlny, ujasilova li
sme viacerým pt•istJievateľom našu líniu , disk u·
tovali s nimi o osvedcene j me todológii ž urnalis•
tickej práce, dá11ali muohýin ako prík lady kultúrnych novinoá ruv f. F u čí
k a, Z. Nejedlé ho a L. No·
vomes kého, v iedli diskusie k u k ultúre a čisto te
jazyka, pos meľovali ich
k odvážnejším novinárs kym !iloh ám a hlavne
u č ili ich doc e niť P.r ínos
socializmu. l tu má me
dobré pocity, Vt! d' ní ll ktori z pl'ispievatl'll'o v zača •
li písa( h l!eil' pn skon·
cení
vyso kosknls knh o
štúdia, borili sa s mnohými pl'oblémam i a po·
stupne sa kvalifiknvali k
uznávaným
k u ltúrn yrn
novináro m.
nera č né

Dnes uz JlOZerá Jilll dopre du. Uva žnjnme o na·
šej ďaliíei ceste a rozo·
berá me si v redakcii nedostatky .. Chceli b y s ms
všclii:o vy lepšiť a oboh at i ť , 7.aradi ť do (jaso pisu viac: roz bOI'(tV. J) Ísať
i v duc;hu •:elostŔtn r-d t u
kontextu, , získať
vial!
li·r obn ýcb :'!lll'ií v z jednot. livých okresov. napl niť
naiiu prácu ešte v~ičsím
dôrazom na kva litu. S
týmto vedom.ím 'sa konalo ' pracovné stre tnntie
p rispievatefov v Domove
sl.ovenských skladatnl'ov
v Duln e j Krupej a s tým·
to vedomhn ~a koneipovali v1ietk v pracovné reI'P.ráty i v ytýč ila sa lin ia
pre najbliJ.šie roky.

Dr. Z. NOVACEI' CSc.,
vedúc1

redaktor

• V DOMOVE SKLAD ATEĽOV V DOL
NEJ KRUPEJ bola diía 22. decembra m. !'.
pracovná porada k problémom ďal šieho
turistické ho vyu žtvanta lokality v Do 1 m~ i
Kru pej. Na zasaclnuti sa zúčastn,i ll pod ·
predsecln!i:ka Vlá dn e!1o v~boru pre cestovn~ ru ch Ing. Petronela V!šfiovcová a
poslanec Federálneho zhrcllnaždenill dr.
Zdenko Nováček , CSc. Na porad!') M
prlf all konkrétne op&trenia, lttoré by mall zaradiť túto ob l asť do širštch súvislol"tr cest ovného .ruchu.

e

P~A 27. DECI!:Ml3Rt\ m. r. bola v
rozostavanom Dome umenia v Piešťa
noch kontrolná pracovná porada, na k tol'e j sa za hudobnú oblasť zúčastnili dr.
Z. Novílcelt, CSc. a dr. Ladislav Mok·
rý, CSc. a za miestne o rgá ny predseda
Ms NV Viliam Her mann. Spolu s inžinier·
ml stav by, t echnikmi a viacerými zodpovedn ými pracovnlkmi prezrelt si účast ·
níci stav stavebných prác, prekonzultovali etapy dokončovania a predbežne
·h ovor ili o budúcom kultúrno-politi ckom
využiti Domu umenia. Podla predbežných informácií by sa mal tento kultúrny stánok otvoriť koncom augusta 1979.

•
III. MEDZINARODN'2' FESTIVAL
DETSKÝCH ZBOROV s medzinárodnou
účasťou bude v dií.ocli 25.-30. iúna t. r.
v Bratislave pri príležitost! Roku dieťaťa
11 30. výroi;!ia vzniku Pionierskej organizácie.

• LADISLAV HOLOUBEK napísal na
vlastné itbl'eto pôvodnú televíznu ko·
mick(! op eru Bačovské žarty, ktorú naštud ovalo košické televízne štúdi o..
• VINO PRE MARINU - je názov v
poradí uz štmástej javiskove j práce zas !.
umelca Ge jzu Du sť ka. Libreto lc na jnovše j Dusíko ve j ope1·ete napísali dr. Karo l Tušel< a Luboš Stere. Pre mi~r u lH'i·
pravu te v budúce j sezóne Divadlo Jonáiia
.Záborského v Prešove.
• UMELCI SND V NSR - Začiatkom
Januára vystúpila vo Frankfurte n. M.
p!H č l enná skupina umelcov zo SND v
t roch p redstaveniach Smetanovej Predane j neves ty. Titulné úlohy spievali Eva
D/ipollová, Peter Dvorský, Ondrej Malac hovský a Pavol Gábor. dirigoval zas!.
umelec Tibor Frešo.
• SLOVENSK! KLAVIRISTI V ZAHRA·
NIC! - Peter Toper czer, sólista Sloven::;kei filh armópie podnikol v dr uhej polovici januára väčšie koncer tné turné po
8védsl<u , Id a č e rne c ká twncom januánt
·éjl;lso1voyala tqrná po rneslá~h , NpR.
• šf:FOM OPERY ŠTÁTNEHO DIVADLA V OSTRAVE sa stal l. januára t. r.
4irigent Václav Nil.vrat , absolvent ostrav·
ské11o konzervatória a VSMU v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil kr átko na
ostravskom konzervatóriu, potom 12 rokov ako dirigent ostravskej opery. Dot eNjš1 šéf ostré!.VSkej opery zusl. umelec Jiŕi Pinkas sa :;;tal šéfdirigent om Janáčkovej opery v Br ne.
MUZI!<AT.: ,.SEBEVRAZDA ZA MILlON" od Karla Ryšavého (hudba). Karla Ce jku, Josefa BoUt·eka a Dobromila
M!li'lka (libreto a texty piesní) mal svo ju
celoštátnu premiél'U 30. decembra m. r .
.v Divadle Zdeňka Ne jedlého v Ostrave.

e

•
BALET
,.HRDINA"
OD ILJ U
ZELJENKU pripravuje spolu s ďalšími
dvoma pôvodnými baletnými novinkami
:čes kých skladateľov baletný súbor Národ ného divadla v Prahe.
• TANEČNÝ ORCHESTER ČS. TELEVl·
ZlE ie nový slovenský t anecný orchest er. ktorý sa sformoval v priebehu ro·
k u 1978. Má 12-členné lonc iwvé ob~ade 
nie a sp o luúčin kujúc u slá čiko v ú s kup ilHI, ztozenú z externých hudobnHwv. Vedúcirn a dirigentotn orche:;tra ie znfuny
sklada ter a interpret populáľllej hud by
,_ tr úbká r Silo1í Pohanka.
• DVOJITE.MU JANÁČKOVSKÉM U VÝROČIU bolo pripravených 20 operných
inscenácii v čSR a ťr i v SSR, z toho
10 nových naštudova nt Z 13 čs. operných súboro v neuviedll J anáčko vo dielo
iba súbory v Opave a Banske j Bystric!.
Pra:Zslré Núrodné divadlo má na repertoári Jej postorkyiiu, Káťu Kabanovovú,
Vec Makropulos, Z mŕtv eho domu a Lišku Bystroušku, opera Štátneho divadla
v Brne navyše i Výlety pána B r oučka,
opera v Plzni hrá Je j postorkyiíu, Lršku
Bystroušku a Káfu Kabanovovú, Brati·
s lava, Ostrava a ú stí n. L. tuajú po dve
ja náčkovské inscenácie, česl{é Budejovice, Liberec, Olomouc, Košice po jedne j.
rei p astorkyňa sa hrá v stľčasnostl v
siedmich inscenač ný ch podobách, Káfa
Kabanovová a Liška Bystrouška v štyroch, Z mŕtveho domu v t roch. Vec Makropulos v dvoch.
• V ZAVODNOM KLUBE ROH n. p.
Chemlon v Humennom bol diia 14. XII.
1978 V\' chovný koncert pre žiakov Stred·
ného odborného učflišta, n. p. Chemko
v Humennom. k torý usporiadal dychový
orchester n. p. Chemlon pod takt ovkou
d irigenta Alberta Hrubovčáka. Na vý• chovnom koncerte zazneli ukážky skladieb tanečn ého charakteru, ate aj skladby A. Ovoi'áka, B. Smetan u, K. Pá diviiho

a

dal5ťch.

Detský spevácky zbor československého rozhlasu
M. Vachom.

SO,

$VOjÍm

novým dirigentom
Snímka: J. Ydík

štvrťstoročie.

Detského speváckeho zboru
československ!í r ozhlas uspori adal 24.
novembra minulélzo l'oku 7-:.oncert , na k tor om sme si pri pomenuli clvaclsaťpäťl•očné
jestvovanie jeclného z jella telies
Detskr1h o speváckelw zbOl'll. Predstavil
sa pl'ogrwnum, profilujúcim jeho v(Jvoj
a súčasn1í st av ]JO r eper toár ovej a interpretacnej strdnke. Koncert bol zár oveíi
p1•lležil ostou k of ici álne; l'ozlúčke brali·
slavsk?íclt priaznivcov detskélw zbor ové ..
ho spevu so z!;ormatstrom DetskéllO speváckeho zboru Ondre;om Franciscim ,
ktorý fubilein.Qm koncertom ukončil svoiu älh o r oč nú spoluprácu s t.rímto dei Sk?Jm zbor ový m telesom vo funk cii hlavn~ho zborma jstra. Zár ovaií sa pr edstavil
jeho nov_q dirigent, m i nuloročn.L] absolvent vSMU - Marián Vach - po pr v!í
raz pred veretnosťou v úlohe vedúceho
zbor m a ;~>tra.

Všetky tieto okolnosti iste sú dôvodom, aby sme pri pomenuli, akú úlolzu
Detský spevácky zbor Cs. r ozhlasu v Brat islave zohral a spliía v slovenskom
hudobnom dlani.
Jeho potiatky spada;ú do obdobia, keä y sa začal na Slovensku pod vplyvom
nove;, ·60Cialistick o; skuločnosli prudko
rozví jať lwdobný tivot. Podnetov k vytvoreniu detského speváck eho k olekttvu
na pode r ozhlasu bolo niekoľko. Pre dovšetkým t o boli neustál e narastajúce po.
tr eby na detskú piesa ľí v r ôznych r ozhla·
sových programoch, kde uz n estačil systém priletitustného angažovania Spo;eného detského zboru bratislavských škôl
H ol .Om, a to ani po stráns dir igentom
ke i nterpretač nej ani dramaturgi ckej. Pociťovala sa aj potr eba vzor ového telesa
pre detský zborOV!í speu na Slovensku.
A v nie posleänom rade tu bola i nšpir u ;úcim momentom už orl r oku 1945 existenci a detského speváckeho zbor u pražského roz hlasu [ di r. dr. B. Kulín sky ) a

r.

Čs,

vJí moderné t an ečn é rytmy a clal ilnpul z
viaceryol skladatr~ľom z o/Jl rrslt populá r nej piPsne k tvorbe .(Jre r)etskf.! speiJáCke zlwry. K nelllu sa prllláuall post upne
ctal!ii, ako napr. '"· Uur las , A. Zenw ·
110iJský, f. Stxta. Vl . Bokes. Ueperw ár
si zbor vsak doplfwl aj literatúrou za·
lv •anil•nou, natmä nd skladateľov zo :;o·
cial isllck.tích kr a;ín.
Ci nnctsť r ozhlasového del ského zboru
sa nepre;avovala Zen cez éter, ale tie!
na vare j n!}ch koncertoch v Bratisl ave, na
slovenskom vtcllek u, v t ;esk ých kra ;ocll
i v zallraniN ( Buria pešť - 1959, B ĽR 1964, 1967, Taliansko - 1964, Belgicko
1966, Taliansko, Rakúsko 1966,
MDR :.... 1970, Tal iansko - 1971, !l i edeíi
- .1972. NDR - 1974} . St 1•etli sme sa
s nimi 1 pri spoluúCinkovaní so Slovenskou filharm6ntou ( C. Orff: Carmi na bu·
ran a - 1960, A. H onegger: Tana z Arcu
a B. Britten: Vo j nové requiem - 1965,
1968,
Z. Kodelly: Psalmus hunyaricus ·1'. Salva: Requiem - 1969 J, aj v oper11111
i nscenácii SND ( P. Dessau: Odsúdenie
Lukulla - 1962} ako i 11 rámci gramof6novet nahrávky Suchm'íOVJích Obrá~ J.;'a,v
zo Slovenska ( 1961} a ďalšej skladb!/
E. Suchoiía " Varila myštcka kašičku"
pre publikáciu vyda vat eľstv a Ml adé l etá.
rozhlasov_ý m zbor om pracoval ocl za·
čiatko v vo f unkcii zbornw;stra predovsetk.tím o. l•'r anci sci , krátk u dobu tiež
O. I.imárd, cľalet $ ním spalupracovql o
J'ad klaviristiek (l in!]ch in,~ t rume ntali s·
toll t ď(llšie interpretač n é telesá rozh/r,x·

s

rozhlasu

niekto1•ých ďalšieh tfJlif!s v českých krasu. V zbore zal!lnalo a vyrástlo niekol~
;qqlz es·te Pl'ecl druhou svetovou vojnou spevdkou, ktm•ým sa spe11 stal celozivi'J t·
{ Lýskov cletsk ý zbor na Morave, Kiihnov
ný m poslaním v s6listi ckom pôsobeni ž
v Cecháclz).
v zbor ove; profesionálne; a amatérskel
l'reclstava detského speváck ehp zboru
činnost i. Zborom prešlo u z ni eko ľko· geu pracovni kov bratisl av::;ké/zo rozhlasu sa
nerácií cletí., ·u ktorých sa vytpol'ili prert•
polclarly k illtenzl vriejštemu vnímaniu lzq.•
r ealizovala v roku 1953. No az 1•oku
1955, kedy O. Francisci s ko nčil šlúciid
dobného umenia. Zbor bol vzorom a Pfi•
na VSMU a jeho angažovaním vy tvorili
lnáhal v umel eckom r aste mn oh.tím ~P f!"
sa poclmlenlcy k systematickeJ činnos t i
u4ckym kol ek tívom na slovenskom virli e•
t el esa. V prekonClvcmi počiatočn.rích orku.
ganizacných, metodický ch i umel eckých
L'áto stručná bilancia 1e hodnotou, ktoprobMmov boli veľko u oporou skúsenos·
rá napliíala atmosféru jubilejn~lz o kon
tt pratského rozhlasového zboru. S ním
certu. Popri net sú však .ďalšie, k toré stí
zas pr1.sľubom, te rozhlasov!J detský z1J01'
- a neskôr po vzniku partne1•ských k o·
Zektlvov v ostatných socialistických r az.
v rukách nového dirigenta ·vyplnt nt~·
k toré interpretačné l dramaturgické po·
hlasoch ai s nimi - pestoval a pestuje
dlznostt, ze sa jeho práca rozoi 1fle k ešte
bratisl avsx:ý r ozlllasov!J zbor živé kMtak ty až podnes.
vy.~' s trn umeleckým métam, lebo. V!ÍVf!l i
l're 120-č len lf!J výbeltový kolektív, orneustrnzll (mi v Zánri detsk~ha zbarooé·
ganizovan!í v dvoch skupindch (prípravho spevu. Presvedčila nás už o tom 1lfl;·
príklad detskd tvorba skladaterop, s ktQ~
ka a k oncer t n.tí zbor ) , bol v po čiatkoch
jeho päsobenia naltehavgm problémom
rý ch menqnzt smr? sa doterCJz v praFJ1'11!
moqh zbm•u nestretli {l. Zel;enka, l , Hrll-~
r epertoár. Literatúry bolo mtllo, povinšovský ; . V natmladšej skladateľskef ge~
nosti veľa. Pre reprezentanta formufúceho sa cletsk{}ho zborov{}ho spevu nemohla
nerácii vyrasta;ú ďalšl prlvrženct detsk~"
Stačiť . tvOrba, pozostáVCJ/ÚCa Z ll).ek oľho ziJoror;éhb 'Spevu · - P. Cón a P. Bret•
' ký Ch ·,(ip1laV · i'qqových p(g.~tti .. f.-Mf<t·u/jku,
ner, M. Vach 11 dramaturgii konce~:tu-'ľ!' Fr. Bab(.lška, 1'!,iekoľk!}cl~ l,lrnelých piesn! ··zabudol ctnt na t/V~Jtné f1,1.bileU.17l ndred•
skladateľov M. Moy;.esa , a J. Vala!iťa
nlího ·umelca E. Su.choifa a prv.tJkrdt :t~~
na-D oltnsk~ho a prvé piesne pre pionte•
znilmtz posZuclzdiJov so ttvým pred!!ede•
rov G. Dusíka. n!m ·skla!!l.btl5ky "vm·tlq myšU!ka kaširJHxistencia zboru však r ýchlo pot;lnecoku" so sprievodom symf onické/za orolles•
vala novú tvorbu v r adoch slovenskgch
tra.
skladate ľo v. Už po desiatich, .rokoch sa v
Na zdver treba vysloviť vďaku Ondr!!•
1'epe1•toárt zbo1•u stabilne obtavovali me·
jovi Francisctmu za ve ľký doslova
nd Suchoiia, Moyzesa, Kardoša, Ferenpriekopnícky podiel na r ozvoji umelea•
czyho, Urbanca, Andrašovan(l, Mikulu,
ky n6.r očné7zo detského zborového spev/l
H trnera, Letňana,. Pr4šila, Očendša, Ko·
na Slovensku a Maridnovi Vachovt ur.•
w alskéllo a medzi ďal s!mi .predovšetk!)m
t ela( ďalš ie úspechy v začatom dtel~t,
O. Francisciho. Veľk!}m obohatením, nat·
k tm•r! b!l.de iste so záu;mom sledovať ·ka~·
mä v žá.nr t pionierskych . piesní boleL · dý, .kto· md rád rJ.enalzrádlternfl pôvaS
tuorba M. Nováka. · V mnoh!}ch . svoji clt
detského spevu.
pi es ňach a skladbách uplatnil. ak o prMAR CELA MÉ:SÄRO~OV.{
6

V súvislusti s li. in terpreta!!nou síiťa zou SSR, ktorá prebiehala v dňoch 4.- 10. XII. 1.978, otvorilo 6. decembra Literárne
a hudobné múzeum v s h•edoslovenskej metropole výstavu
"Hudba v Banskej Bys trici", Je prezentáciou výsledkov akviziľ.He j , vedecku-výskumne j a llokumentac ne j činnosti iuštitií·
cie, ktorá od rok u 1970 vcrmi seri6:.me a systematicky spt·a•:ováva hudobnú históriu a súčasnosť svojho .regiónu. Na realizácii al<cie podieľali sa a utorsky pt•om. hist. Eva Michalová
z PJ? ( história), pl'Olll. ped. Marianna Bárdiová - vedúca
Hudobného oddelenia ( sítčasnosť), prom. pod. Stanislav Tropp
a pr om. ped. Miroslav Bárdi (grafické a výtvarné riešenie).
Autori sa usilovali o vystihnutie kontinuity vývoja od prvých
:t.achovaných správ o hudobnom živote v meste až po pod čiar
knutie mohutného rozvoja, k u ktot•ému došlo a ešte stále do·
chádza v socialistických podmienkach. Návštevník môže sie·.
dovať prvé doklady a správy o pestovaní {výučbe) hudby na
latinskej škole, na evanjelickom gymnáziu (schnlastické hym·

Výstava
"Hudba v Ba·nskej Bystrici"
nyľ,

o pestovani bohoslužobného spevu (gregoriánsky chorál
so slovenským textom) a významných osobnostiach mesta.
ne1•az i nadregionálneho významu. Významnú kapitolu v hu·
dobnom živote mesta predstavovali aj známi mestskí trubači
a počín ajúc 19. stot·očím i hudobné spolky. Cím bližšie k sú·
časnosti , tým bola p1·áca autorov výstavy ľabilia, pretože mali
k dispozícii bohat!!i dokumentačný materiál a možnosť širšieh o výberu. Výstava zohľadňuje nielen aktivitu hudobných
osobností, ktoré v Bystrici žlli, pôsobili, ale v kapitole Vystúpenia koncertných umelcov v. Banskej Bystrici všíma si ai
lmdobnikov, ktorí sem prichádzali a obohacovali mestský hudobný r uch. PochopiteJno je zna č n.á časť výstavy venovaná
usobnos li bystrického rodáka a skla datela Viliama Figda-Bystl·ého. Ako exponá ty sa použili fotolc6pie d.okumentov (hudob·
nýuh záznamov, spt•áv, listín a pod.), portréty, autografy, re·
cem:ie, novinové oznamy a pod. Nezabudlo sa a ni na ozvuč enie výstavy hudbou bystrických skladaterov.
Ve ľká ,časť výstavy venovaná obdobiu súčasnosti začína
v súlade li UIUl!:cologickou pel'iodi~áciou .ad l'Oku 1911L Všfm~

Záber z otvorenia výstavy "Hudba v Banskef Bystrici".
Sntmka: J. Kubiš
si osobnosti i:eského pôvodu, ktoré v rokoch prvej republiky,
zintenzlvňovall svojou aktixitou hudobný život mesta peda•
gogickou, organizátorskou a d il'igentskou čin nosťou (8. Ho·
leček, K. Stika, O. ltei':í~sky a ďalší l. Obdobie po roku .1945 sa
zameriava predovlietkým na inštitucionálne dobudovávanie
hanskobystrického hudobného života (Opera DJGT, KOS , PKO,
od bo čky ZSS a KDK i ďal~ie), narastanie koncertného a hu•
dobného ?.ivota (Dni komorne j hudhy, interpretai': né sfiťaž e ,
Bystrické zvony a ďalšie akcie). Autori zvlášť vyzdvihli osob•
nosti, pochádzajúce z banskobystrického regiónu (ná.r. umelci
J. Cikker, A. O č ená.š, zasl. umelec Z. Mikula, J. Móry, P. Ton·
kovH!, V. Gajdoli a ďalši]; v' súvislosti s nimi sú vystavené
popri ikonografickom materiáli aj ukážky ich auto~otrafov..
Členenie výstavy je jednoduché, grafické riešenie vkusné
a účelné, texty prístupné; zohladilujú požiadavky a úroveň
očaká.van ého návštevnľka. Výstavu nainštalovali v pomerne
.malých miestnostiach, znač nú časť obdobia súčasnosti na
chodbe. K najzaujímavejšfm a najatraktívnejšfm exponátom pat"
ria niektoré trojrozmerné materiá.ly (trofeje} a originálnv
do\<u~entačný materiál najmä z obdobia .súčas nosti.

V. člžiK

(Dokončenie z 1. s tr. ľ
Uvedeným výročiam boli dedikova\IM
všetky reprezentačné akcie Zväzu.
V t·ámci dvoch posledných Týždiiov
novej slovep.skej hudobnej tvorby . odznelo na koncertoch v'yše 100 nových
diel symfonických, vokálno-symfontc·
ki•cll , koncertantných, komorných t vo·
k~)ny ch. Slovenská tvorba obohatila fla
<talei skladbam1 pre detl a mládež, t~o
aj p1·e ob(5ianske zálezitostt. Pritom tr~·
qä konštatovať, ze kvalitaHvne aj kyan·
t !r11Hvne je najbohatšie zastí)pená ke·
mprná tvorba. Tiež v hudobno-javislwvej
tVorbe vznikli zaujímavé novinky. V zbo·
rovej tvorbe sú to zas prepotrebné die·
la pre rudové š koly umenia a ~ajmä
skladbičky pre detské spevácke zbery,
Výpočet skladatelských noviniek by bol
neppchybne obrazom 'činorod e j akttv~ty
na~tch č l enov, ich angažovanosti za dalšf ro;lvo j slovenskej hudobnej kultúry.
Konkrétne oleJe sledujúce skvalitne·
nie činnosti bol! postavené aj pre kon·
C(l.r tných umelcov. Celkove treba zazna·
mepat v tejtb oblasti kvalitatlvny i kvanit)taHvny rast. Koncertn! umelci ni elen·
ž~ zvýšili a obohatili svot t1ozhľad a
estetické m'ízory, ale čo je hlavné stali sa výraznou zložkou slovenskej hu"
dqbnej kultúry, a to predovšet)<ým po·
kjaľ ide o interpretáciu súčasn ej sloven·
skflj tvorby.
Ďalsfm aktuálnym p roblémom bolo v
'o~jazclovom obdoi>r rozpracovanie otá·
zok marxistickej hudobnej estetiky a kl'i·
tiky. Tťito problematiku sme zatiaf rie·
šili čiastkovými predn~škami, ktoré buflú východiskom k hlbšej analýze. Muzikologlckú aktivitu sme podnecovali via·
r.erýml formami. Išlo o prednášky pre
r:Jenov Zväzu i Kruhu nitaclých, o pri·
spevky do muzikologickýcb zborníkov ll
e s pol uprácu s podujatiami skladatelské·
ho a koncertného úseku.

Pred akými úlohami stojí Zvär. sloven·
akých skladatelov Y súilasnostt?
Naďa lej
bud~
potrebné prehlbo v ať
ideo,vo-umelecký closah našej práce, ako
ai anga2ovanost nasich členov. Fol'!nv
sem inárov, kolokvil, prebrávok spo·je·
n ých s besedami, ktoré sa u ž v praxi
overili ako ús pešné a vyhovtJ júce, bu·
de potrebné rr;>zšíriť o nové pod u jatia,
ktoré btldú pre 'členov príťažlivé, osož·
né a obohatia prácu Zväzu o :r10vé hod·
noty. Dotera jšie súťaže, ako podnety
tvorby, rozš!rime o nové fo rmy, al{9mi
budú skladaterské obje'C!návlw . V tomt o
smere vypracovala už tvorivá komisia
sklad!jte!ov nový projekt, do ktorého je
zapojený · celý rad n ašich skl adateľ ov.
V tejto súvislosti treba uviesť, že Ide
tu o podnet Slovenského hudobného fonäu. Spolupráca s touto našou významnou inštitúciou je plodná a 'čoraz viac
sil rozširu je a donáša velmi pekné vý· sledky. ~
Pokial ide o komomú tvorbu ..... bude
Mtné obrátiť z4uJem a j na menej fr~k
~entovan6 ;nástroje, ešte Vi{!.cej zaiv,"
~ereso v at skladate!ov do velmi dôleZi·
tej obl~sti tvo ~;by · pre detl a mláQ.e~.
Nad'alei nám prichodí venovať 'pozornosť
orchestrálnej a javiskovej tvorbe zábavných žánrov, Problematika tvorby, hlav·
ne t vorby v oblasti zábavnej huqby, j e
podstatne ovplyvU.Ovaná systémom pd·
f)ravy na umeleckých š kolách, kde dote·
raz nebola príprava umelcov súčasťou
odbor ného štúdia. V tomtp s mere chys·
Ume príslušné návrhy. Napokon budeme
l,)lne podporovať myšlienku profesionál·
nej pomoci v š irokej oblasti ZUČ, For·
ma s polupráce bude tftk v l'Olohe tvori·
~ej , ako aj v hodnotiacich komisiách,
l'Orotách a \'lOd.
U koncertných umelcov je trvalou úlo•
hou zabezpečiť Ich ideovo-umelecký rast,
po ~porovať r ozvoJ talentov a hlavne dať
im vhodne koncertné prHežttostl, naj·
mä mladým. Pri zvýraznení pozornosti
slovenskej hudobnej tvor be, chceme zatnerať ich pozornos ť na súčasné diele
soclalisttck:el hudobnej literatúry a z
bohatého odkazu svetoveJ klastckel llte·
ratúrv na to najhodnotnejšie,
v muzlkologicl<ei oblasti bude nutné
zaoberať sa estetickými problémami, da·
lej otázkami kritiky a v tomto smere
v.oztHriť s poluprácu s českými muzikológ·
ml a kritikmi. Chceme sa tieZ zaobe·
rat koordináciou dokumentácie súčasné·
'ho hudobného diania.

Ktorl1 fi.lohy pova~ujeta pre Jtajblillie
.obdobie za najaktuálnejile?
'

· Z vlastltých podujat{ Zväzu sloven·
ských skladateJov v skladatelskej ob·
lastl Ide nám teraz o d0kladnt1 prtpra·
~u IV. týždňa novej slovenskej hudob·
nej tvorby, dalej o skladatetské kolok·
vta pre vážnu 1 populárnu hudbu. Z
cblasti koncertného umenia je tu t11oha
zebezp ečenla XIII. prehl1adky mladých
koncertných umelcov v Trenčianskych
T'epliclach a s ňou spojeného tnterJ)re·
tačného seminára pre členov Kruhu ml a·
Clých - klaviristov. Z muzikologickej ob·
!asti pr1cbodf nám pripravit semtnár
1,Aktuálne problémy st1časnef estetiky a
kritiky" a VIli. ročntk seminára mla·
dých muzlkol6gov a kritikov. Nal'lokon
treba tu s):loment1f t1lohu ustanoviť Kruh
zbormajstrov, ktorý má ovplyvňovať dra·
maturgiu jednotlivých zborových telies
a napomáhať rozvoju zAujmovel umelec·
kej činnosti.
Z celoštátnycl'i' podtUatt Zvi~U eest(o·
slovenských skladatefov významnýnt 110·
liujatfm bude medzinárodn9 ·seminár

llllmdstickei

muztk~161le

•

~

·smerom
k angažovanej
činnosti
seminár "Zábavná hudba v ČSSR". Na
týchto podujatiach b udeme spolupr.aco·
vať, resp. ich pripravovať s polu s n a·
šimi českými kolegami.
O necelý mesiac bude jedno ~ perio·
diokých podujaU ZSS, "Tfldeň DIJVI!i slo·
venskej hudobnej tvorby", ktorý je bi·
lanoiou najnovief práce i!lenov skla,datelskaj sekcie. ~ko sa divate na toto
podujatia a ako hodnotlte \\roveň slonnskaj hudobnej tvorby posledných ro·
kn?

Týždn.e nove j slovenskej hudobnej tvor·
by sú v súčasnesti skutočne d obrou bá·
zou, na ktorej v skoncentrovanej po·
dolJe· p rezentuje Zväz výsledky doslall·
nuté v slovenske j hudobnej tvorbe v ob·
!asti vážnej i populár nej hudby. Preto
Týždne sú v zvlizovom živote predmetom
veľkej pozornos li a stálej starost:livosli.
Po uplynulých troch Týždňov jovilo sa
nä.m potrebné spresniť konc.epc;iu tohto
podujatia. A t ak v tvorivej komisii skiH·
da teľov vyhr a nil a sa koncepcia v tom
smere, že na Týždert novej s lo venskej
hl.ltlobne·j tvorby budú zaradované len
diela n i€ s taršie, ako d va roky, že pôj·
de v prvom rad e o premié ry ale bo p rvé
predvedenia v Br atislave, d a le j - autor
sa bude uchádza ť o zaradenie svojej
skladby, pričom môže navrhnúť via cero
skladieb. Budeme mať ďalej n a zrel;all
úmerné zastúpen ie autorov čo do po č tu
zaradených sk ladieb, žánru a ich trva·
n!a, pričom sa bude prihliad ať na žán·
re, ktoré z hladiska kultúrno-politické·
ho sú dôležité (tvorba p re deti a mlá·
dež, zborová tvorba a pod.) . .,Týždeií" je
naezaj podujat!m celého Zväzu. Dbáme
pritom prirodzene na to, aby diela s pl·
i'iali näročné pl'ofesionálne a ideové kri·
t ériá. Ako to vyplýva z všeobecného záujmu z ohlasu v tlači, posledné Týždne
boli ~celku prínosom do pokladnice sla·
venskej hudobnej tvorby. Prirodzene, že
zo samotnej koncel)cie vyplýva, že · tele
o diela rôznorodé a že práve tu sa nask ytá prlle~itosť pre kritikov svojím
hodnotentm na'j)On,\&Cť ďalšiemu rozvoju
hudobnej tvorby.
Ako aktfuantu dirigentovi i• v6m iste
blblka oblasť nášho koncert·
nébo umenia. Slo•enskí interpreti sa v
loru dl!iej miere podlelaji nielen na
naiiom hudobnom ii'fote, ale kaldým ro·
kom stápa o nich záujem al v zahrani·
ň{. Podiela sa ZSS nejakým spôsobom
na neuatále at6pajúeej trovni slovenské·
ho in.tarpretalíného umenia?
obnláiť

Oblasť koncertného umenia ie mi naozaj bl!zka, sátn sa zúčastňujem na kon·
certnom živote a aj ako funkcionár rás·
tol som v tomto pros~redi. A tak mi je
milé konštatovať potešujúce výsledky
práce aj na tomto useku činnosti Zväzu.
Možno povedať, že ZSS sa všestranne
staral a stará o rast koncertných umel·
cov a že aj jemu prislúcha významný
podiel na Ich stúpajúcej úrovni. Dokla·
dom toho sil aj Prehliadky mladých kon·
certných umelcov. Je to podujatie, kto·
ré je dnes u ž zálež ito sťo u srdca všet·
k ých členov Zväzu. Podujatie, ktorého
koncepcia sa neus tále domýšfa a kto·
ré dalo nášmu kopcertnému umeniu ta·
kých umelcov, ktorí preslávili naše in·
terpretačné umenie na významných za·
hraničných fórach. Domyslenú, novú lwn·
cepciu dostáva aj XIII. prehliadka v
Trenčianskych Tepliciach. Te venovaná
35. výročiu Slovenského n lirodného poV·
stanta. Okrem Trenčianskych Teplíc koncerty odznejú tentoraz aj v Novej Dub·
nici a Trenčianskych Bohuslavlciach.
Budeme na nej prezentovať at víťazov
Celoštátnej spev&ckej sútaže Mikuláša
Schneidra-Trnavského. Novinkou bud e
zaradenie džezového koncertu. ·
Zväz slovenský'ch sklad ate ľov ďale !
spolupracuje na dalšom významnom podujaU nášho hudobného života. Ide o
Prehliadku slovenského
koncertného
umenia v Ziline, ktorú pripravuje Slov·
koncert. Prehliadka je po dlhšom čase
príležito sťou na prezentáciu šťrky slo·
venského interpretačného umenia. Te
p rehliadkou l,lil)elcov nad 30 rokov. Toh·
to roku Ide o klaviristov a spevákov.
Napokon zmienim sa ešte o medzinl:í·
rodných s11taž1ach, kde ZSS má rov·
na}!:o svoj podiel na poskytovant prile·
žitostf pre koncertných umelcov. Ide toti~ o ich kval1ftkovaný výber, ktorým
sa dáva mladým umelcom neo cenitefná
možnost overenia vlastnýcll kvaUt a spoznávania drovne interpretačn~ho umet1ia
zo !it'ókého asl)ektu.

Zriz aloYenakfeh skladateloY kalclo·
rol!ao rodiraje noje. raC1 o aovfch fle·
... • • • Jllleclfeh aklatatelaY, inter•

prstov, muzikológov a t<ritiliov. Ako hod·
notUe ich aktivitu?
V tejto súvislosti chcein sa zmientt
o Kruhoch n1ladých, ktoré už dlllšiu do·
bu, a možno po vedať, že vcelku úspeii·
ne, rozvija jú pri Zväze svoju činn osť.
Od tejto činnosti závisl potom 'kvalita
a aktivita práce tých, ktorí sa ·stanú
l'iadnymi členmi. Tak napriklad v roku
1978 evidovali sme v Kruhu mladých .
koncertných umelcov 43 umelcov. Vo
februári uplynulého rok u abso lvovuli v
štyroch s lm pinách 21 koncertov v čSH
a SSR, VIacer! vystúpili brigádnicky v
závodoch a olcrajových ča s tia c h Br uti·
stavy bez nároku na honori'tr. V posled·
nom štvrť rolnl zas absol voval! mladf
um 1~lc; i v tt·oc!J s kupi ná ch ll konce rtov
v ČS R v rá mci s pol očnýc h koncer tov s
č e:; l\ý mi umelca mi. Na sctnini.íro ch mia·
clých muztkológov odzneli zas v prednr;se ných príspevlm cll ana lv licko-krili.ckô
p rispevk y o na jnovších dielach sluven·
ských skla d a t eľov. Do uvedenýc h poduiatJ su alct!vne zapojilo 13 mltHlých mu·
zikológov. Hodnota ich pl'íspevko v u kú·
zala, že v!ičšina č l enov Kl'uhu mlad ýcll
muziko l6gov mú ~u nce zapoj iť sa nuozu i
al<tivnc do poduja tí Zviizu.
Mladí :;k ludaleliil s a p retlstavi li u ká:l·
kami svoje·j tvor by v má ji minu lého ro·
ku v rámci skladateľských kolokvií v
Dolnej Krupej. Úalej u skutočnil! prvú
vzájomntí akciu medzi aktl.vom mladýc h
p r! českom zväze a našim Kruhom mia·
dých . Členská zókladiía Kruhu mladých
skladateľ ov nie je však dostačujúca, 11
preto so s úhlasom VŠMU pri jali sme
do svojich radov štyroch posl u ch<íčov
skladby s pre s v edče ním, že práve oni
prispejú v najbližšlch rokoch k aktivi·
zácli mladých skla d ateľov.
Hoci sa konštatoval na V. zjazde istý
pokrok v oblasti hudobn ej kr itiky a ptlb·
licistiky, situácia je naďale j málo uspo·
kojivá. Ako by sa podľa vás dala zlepšiť
situácia na kritickom fronte?
Situácia M krlttckom fronte naoza1'
nie ie ešte tal<ii, alcá by p re rozvoj hu·
dob néllo života bola žiadúca. Svedčia o
tom aj nedávno u niis pri jaté opatrenia
na vytváranie predpoklncl.ov pre rozvoj
kriticke j aktivity. Podľa týchto opatren!
vychádzajúcich z dokumentov o zhodne·
t eni súčasné ho stavu literárnej a umeleclcej kritiky, budeme venovať v budúcom pracovnom obdob! zvýšenú pozor·
nost vytváraniu potrebných podmienok
Pl;e rozvoj urnelecko·kritlckej aktivilv.
budeme sle dovať rllst idcovo-odbormJi
úrovne, najmä mlade j k r iticlcel generácie. Javi sa tiež potrebným vypracovať
vhodné stimuly a o r ga nizačné formy na
systematické posilnenie s p o ločného f ron·
tu českej a slovenskej umelecke i k riti·
k y.
Zaktivizovanie
hudobno-krit ickéiJo
frontu bude sledovať aj pleniirne zasadn utie čl enov Zv!izu po č a s IV. týždtia
nove! slovensl,ej hudobne j tvorby. Na
t omto plenárnom zasadnut! odznie napr.
referát prof. dr. Kresánka nu t ému : Úlo·
ha hudobnej vedy a krlt!kv pr! hodno·
ten! hudobnej tvorby, ďalej pr e cln áš lc ~
Slovenská hudobná kritika, iej stav a
problémy (dr. Nováček), otázkami s úvisiacimi s hudobnou kritikou s a c!alei
bude zaoberať dr. Mokrý, hudobno-dra·
mutickou oblasťou M. Tm·!k, zborovou
tvorbou I. Hr ušovský, kritikou .v dennej
tlači E. Cunderlílwvá, vývo jom hudobnei
kritiky prof. Albrecht, rozhlásom a te·
levlziou z tohto aspektu dr. Urslnyová.
Nanajvýš potrebné je usporiadať spoločné stretnutia skladatefov. int~rpretov
a kritikov pri rôzn ych podujatiach, kde
priamo odznievajú novovytvorené diela.
V posledných rokoch sa obzvlášť často
konitatoval nedostatok odborne j publi·
cistlky v oblasti populárnej hudby. Zmeni·
lo sa za uplynulé dva roky niečo na tomto konštatovaní?

Pred tromi rokmi u tvoril sa u nás
Kruh publicistov populiirne j hudby. Sú
tu poväčšine absolventi novinárstva. a
t ak s a pre tento Kruh usporiadali po·
du jaUa zamerané tak, aby sa poskytlo
čo najviac poznatkov týkajúcich sa hod·
notových kritérH zábavnej hudby. Usku·
točnilo sa napriklad stretnutie s vede·
ntm casopisu Populár, ďale j I. Wasser·
ller&e11 oboznámil ~lenov s p riebehom

nieaziná.roô nýcn ôžezovycn festívaiov ..,
Pl'ahe a Vut·š ave, per tn1ktova ná bola
k once pcia slovens ké llo Fes tivalu polltic·
ke j piesne l Bralisln vske i. lýl'v a U\ikU·
1.očnilu sa s tt·et m1tíe s rna lizáter mi · a
autormi sl ove nského muzlkú l u ~~~vrano
z predmes ti a. Kt·uh publicistov md 10
členov , no s ukti.vitou t ýchto č l e n ov ni!~
sme eii te spoko jnl a hľ a!l clme sj lepšit:
organizačn é fo rmy p re t úto č i nn os t Na··
pokon skvalltnenie vidhne v pln Hj sú~
vislos tl s problematikou celéh o hu clob•
no-kr itického fron tu.
Potreba založenia celoštátneho 1.väzu
pri zachovaní obidvoch národných zvli·
zov - Ceskoslovenské ho zväzu skladate•
ľov sa v roku 1977 stala skutoilnos•
ťou. Ako sa osvediHla v praxi nová iltt uk~
tíu•a zväzových orgánov na čele s fede J
rálnym zväzmn?
Nová š truktúra zvHzových orgánov je
eš te če r stvá , mladá, už sa tu však vy~
hradll! zásady spolupráce, ktoré pred•
stavujú zdravú základňu pre c!alšl raz•
voj českosl ove n ského hudobného ume•
nia. Pretlovšetlc ým Zvl:lz českoslovenu
ských skl a da teľov a národné zväzy ma jď
pevne s klbené pl ány činnosti, a t o. ~í
už tele o plány na rok 1979 aleiJo . pl(m·:r:
dlhod ol.Jé. Zväz slovensk ých s kladateľov
mal tú č esť, ako prvý re alizovať v Do!.,
ne j Krup e j prvú culoštiítnu akciu Zvli.•
zu čes kosl o v enský ch s kluclate rov. V tom•
to smere bol aktívny náš Kruh mlncl ýd r
sklull a tc ľov . Elo o s tretti utie 1llladýcl1
sk l adateľov ZSSR a ČSSR v dt'ío ch 27.11.
nž :L. 12. 1978 . Podujatie naclviaut lo na
obdo bné stre tnu tie konané v rok u 1B76
v Prahe, v r oku 1977 v Moskve a Lc•
ningr ude. l'oclujalic sti plne vyc!m•iJo a
m o ž n os ť
vzá jomného pozná vania mla•
d ýL:h sl<lmlut erov, konfr ontácia tvorby a
tvorivých názorov ukéizala s a v eľm! užiJ
to čnii a plodná. Pr 1:1covné vzťa h y medzi
Zvä zom českoslovens kých s k lad aterov a
národnými zväzmi boli hnecľ od začiat•
k u upravené vzá jomnou dohodou, priro•
dzene, že v eľa ešte v t ýchto vztahocli
dotvorí živú p rax navy!mutne luu·monic·
ke j spolnprilce. V s úč a snosti napríklad
i cle o (l pra vu reldcif, !do ré vyplýva jú z
pozície ZvUzu 'česlcoslov en ských s k lada•
te ľov ako zástlJ.PCU vo vzť a hu k zahra<
ničiu .

Funkciu vedúceho tajumn!ka ZSS vy•
lmnávate súbežne s aktivnou tvorivou
dirigentskou ilinnosťou. Ak·o sa v6rn da·
rí zladiť tieto dv~t náročné úlohy?
Skoro 30 rokov som pr acova l v ko•
Jektlve ml aclých ľudf Lú čnice. Za ceiý,
ten čas som dirigoval, vylmnával funl'"
clu ria diteľ a 1 ďalšie verejné funk cie.
S tihlo ma teda to, čo môjho otca. VždYí
som si musel zlaďovať plnenie viacerýcl1
úloh. A tak je tomu 1 t eraz. Len zdra•
vie aby slúžilo, a potom bude aj dosť
síl aspoii pre tie najbližšie rôčky.
Na decembrových Dňoch čs. kultúry
v Bulltarsku l'eprezentoval našu hudobnú
kultúru pod vaším vedením aj Sl)evácky:
7.bor Lúcníce. Dopoiluli sme sa o vef•
kýr.h úspechoch vašich koncertov. Kde
vša de ste v Bulharsku vystúpili a Hkíi
dojmy ··ste si odniesli z tohto zájazdu?
Vystupovali sine zvlicša v severnej čas•
ti Bulllarslm, a to aj v družobnom mes•
te Ruse, k tor é obha ju je v Bulharsku už
rlllJé roky v pomere v Sofii a Vame svo•
io zborové p rvenstvo. Na medzinárod•
n yclt súť ažia ch ča s to som sa stretáva{
v naozaj ťtt žl,ých zó.pasoch p ráve s bul•
ll arskými zbormi, kto ré - vzhľadom nu
výborný h lasový materiál - pred stavu~
iú vždy pre československé zbory, vliž•
ne n e bezpe čie. Celý s tav zápasov na me•
dzinárodn ých s ú ťu ž!a c h s bulhars kými
zbormi je zatia ľ nerozhodn9. Na oosled"
ne j sítťaži sa niim podarilo zvíť aziť !Ta•
lianskoJ . Ma l som pr eto veľkú re. dosť , keď
nás v mestách bulharského severu vťtali
mo j! dávni známi - dirigenti i spéváci.
v llfuclisku ži vo reagu júcu časť obe cen•
s tva tvorili práve dirigenti a speváci.
o to cennejší je preto úspech zboru
v t om t o prostred!. Vefml milé spomlen•
ky ·mám na záv Hreč né vvstúpente Dn!
čs. kultúry v siile Bulharskei filharm6•
nie v SofiL Bol to skutočný trium f. Na•
pokon poznatok nte stce nový: zborovv
spev sa v Bu lharsku teš! veiket ob rube
t sta rostlivos ti zodpovedných fun k cl oná•
rov, české a slovenské zberové skladby
sú v Bulhars ku známe a v poslednom
čase vyšl a v BĽR naozaj reprezentačná
zbierka 'česlwsloven s lcet zborovei tvorhv.
v k tore j významné miesto maj(! aj sk lad- ·
by slovensk9ch sk ladateľov , k tor! tej to
tvorbe venovali celoživotnú pozornosť.
Pripravil: A. f;ABAUJR

Profily

mla~ých

ELENA HANZELOVÁ

- sopranistka, odchovankyňa bratislavského konzervatória v
spe vá ckej trie de Idy Cerneckej. V roku 19&8 ziskala 11. cenu
na Celoštá tnej spevlickej súfaži Leoša Janá č ka v Luhač ovi 
l:iach , v t'. 1!173 bola finali5tkou medzintirodnej sítťale Pražs ké jar a v tom isto.rn roku na ll. celoštátnej speváckej sú·
faži Mik uláia Schneidra -Tr navského ziskala 2. cenu. Úspeš n e
úč inko vala a ·j na VU. a IX. prehliadke
mladých ·kon ce rt ·
ných umelcov v Trenč ian skyc h 'l'l:pliciach. Od r. 1975 je Ele·
na Hanzelová čle nkou Zvä zu s lovem;k ých skladat e ľov. Viac
t•okov ž ila a umelec ky bola aktlvna na východnom Slov e ns ku
Preš ove. Do Diva dla J. Zá bonké ho sá dostala r.ez via·
ccro pôsobísk : SĽUK (191i9-70 ), viedens kú Volk sope r (197071}, a br atislavskú N ovú s cénu [pol roka v sezóne 1971-72).
V prešovske j spevo h re bol a v roko1:h 1972-76. 'f i e to r oky boli
pozn ačen é n ie len v.ia r.erými spevohernými p r il ežitos ťa mi n a
javisku, ale a i štítdlom roz siahleho r e pertoá'r u , ktor ~ :r.a hr ň u 
je piesn e a k on certné árie Caldaru, Glucka, Mozar.ta, Be'ethove na, Schumanna , Schuberta, Dc bussyl10. Cajkovskéh o, Glie ·
It
r a, Glin k u , Ra chm a ninova, Musorgskébo . Sh·avi u~k é ho .
Str a u ssa, Dvoŕá ka , Janá čk a, Kfii!ku, F re~u . Cik kera, Sucho iia.
Kowalského, Ba 2 in a ... a ďa l ši e h dom-ácich i svetových sk la d a teľ ov .

Od r. 1976 j;: E len a Hanze lová slobod nou u melkyňou - čo
znamena n ielen vera čas u na
štúdi um , ale l väčšiu zodpoved n os ť voci v lastnému umeler.ké·
m u pwfilovaniu. Jei usi l ovnosť
vsak n e pofa vu je: š tu duje a brú si si or a toriá lny, kantáto vý a
Qpern ý t•epe rtoár. Spomeiime.
Z:e je v i\om o. i. i sopr ánový
p art z GreSá kovei Vokálne j
sym fónie, Janáčkov a Glagolská
omša, Dvoi;ákova Staba t mat er . Requiem , Sviltá Ľ udmi l a .
S vadobná košeľa, Verdiho Re·
qulem , Schubertova Seren á da a
Salve Regina ...
Z opier má naštudovanú postavu Agáty z We berovllo Ca rostrelca, Mascagniho San tuz ·
zu, Pucciniho Manon Lescaut,
Mimi. Maciam e Bu tterfly, Verdih o Desdemonu, Cajko vs ké ho
Jolantu, [anáčkovu Káťu Ka!Ja ·
novovú 1 jenttfu, Ca jl<Dvského
Taťjan u
z Eugena Onegi na.
Múdr u že nu Carla Orfía l
Ka t r e nu zo Such oňovei Krútilil·

vy . Tú to p ostllVU pre ct sp 1eva iH
aj autorovi a u kázk<J n a lwncertuom pód iu p otvnli ln. ž~
Ele na H a .\ Zt~lová by do k(tzalu
vnies ! do postu vv nové odtien ky výrazu.
Má mladoctramatlc ký soprán .
ktorý je svie ž i a hrejivo jem·
ný vo vysokých tónoch. rozžiaren ých bez näsi ln éllo fors!t·ovan ia . .v s tredoch rm\ . vrú c nosť
a schopnost tvarovať. melodickú li n ku i výra zovými , clvna ·
mickými p rostr iedkami. Má vokálne predpokladv a jeden veľ ·
ký d ar, k torý iei pomúha študovať 1 pohoto vo reagovu(: al)·
sol útnv s lu ch. Práve on je i
tme cr v prvé dni tt·valého bratisl avs kého p o bytu [v novembri 1978) J)Omohol pri záskoku:
pod tak tovkou d r . Cudovita Rajtera a Ladislava Holás ka s polu·
účinkova la v Schubertove i Se·
ren áde p re sólo . ženský z bor
a orchester [hral Slove n ský ko ·
morný orchester l. a v Sil l ve
Regin a od toho Istého antora.

SBATÔŽKOM
A KROŠŇOU,
ale kam?
SLOVENSK? ĽUDOVY UMELECK''! KOLEKT]V·: Premí~
rový program S batôškom a krošnou, 17. Xll. 1978, Ndmel: dr . K. Ondrefka, CSc. Scenár: J. Kubánka, zasl.
umelec a dr. K. Ondrejka, CSc. Hudba: T. Sal va a S.
Stračina. Choreografia: J, Kubánka, zasl. u,me,lec a
D . Struhúr.. Scéna: Tng. V. Gruska. Návrhy kostýmov:
š . 1\isová. Dirigujú: J, štelzer a 1. Matuss. Réžia: J. Ku·
bánka, zasl. umelec.
·
Pod pojmom SĽUK st kM.dý d ivák, náhodilý či pra·
videlný, a samozrej me, i ori.born!ci predstavutú takmer
i deálny . obraz bohatých tradícií slovenského ·· ľurlového
u menia v tej n ajkr aj!ej podobe a umeleckom umocnen/.
Nie ;e príJemn~ konštatovať , že tomu tak uz dlhsiu rlobu
nie je z príčin uiac alebo menej známych, resp. objekt iv·
nycll, č t subjekt!vnych. Keď si uvedomíme vplyv tohto
profesionálneho telesa na vedomi e a formovanie vkusu
!;irokých vrstiev, zisttme. Ze absencia jeho prinosu k
pojmu nt!rodná kultúra narástla v neddvnych rokoch do
značných rozmerov. Určitým zobudením pre všetkých
boli programy z obdobia l'Okov 1974-75, u ktorých sa
ob1avili prvky signaltzujťice možnosti prekonania cel·
kove; stagnácie SĽUKu. Od tohto času prameni na!;a
viera vo 'v znik nomích umeleckých diel s nevyhnutn.!}·
ml ko mponentami estetickými. ideovými, p rofestont!l ny·
mi, spo lo čenskými . Preto sa at poslednti premMra oča
kó.vala s úprimným a netateným zdu;mom vsetkých t tých, ktorým bola situt!cia súiJlSl4Ca s pr estavbou tohto
~-2~ . . . .

Novinku nacv.fc!la í:Iosfova za
je de n deií - p ričom · n a • dil:'u hom abonentnom koncerte sl
dovolila už n ielen P l'of e slonálne sp ievať, a le aj .,niuzlcírovať". Kritik na margo jej VÝ·
konu napísal : .. . . . pre o ch ore·
nie V. Str a cen skef spievala ElfJ·
na · Hanzelová . .. Podala, na jmä
v Serenáde. o bd ivuho dný výkon, až sa ne'c hcelo v et•!(. že
sa pripravovala prakticky je,
cien det1'' (-lp- clt1a "27. XI. 1978
vo Vf)Če t·n ! lcul.
Mé\ p rijemn ý vzhľad. š kodél
že ho n emožeme oce n iť a uhod
notiť ä i na opernom Jll ViSkLI
Hosťovala síce v košickom Stá l
n om di vadle [ OdfOVé! Múdrt~
žen<J a Le hi! rov Pagani ni 1. no v
Bra tis lave s a zatiaľ éiÍw operná
s pe viíčka neuplatn il a . Jei p les
iíový r eciWI 3. clecembn t 197H
v Mi rbachovo m pa llíci v Brali
s lave. kde v órigintí lnorn Ja ·
zyk u uvtedlá niekoľko skvostov
pies1lov8 i l i le ratúry , bol vyda·
r8ný, koncentrovaný, umeleck~
pdso l)ivý. Dostojnc uviedol t úto
mlad ú u melkviiu na bratis lav·
ské pódi um. k de mtt a rn bfcitpäsobH tak, aby svo ju umelec·
kú povesť prelllbi la , povýši la 11
ešte vyššfm métam pr esn e
v zmysle skromného výroku
že pra vý umelec n ľk dv nemôže
byť so svojou p rácou absolút·
ne s pokojný. Elena Hanzelovú
je húževna-tt1, sympatická a
~kromná
umcll<vňa
cheB
p racovať a odo vzdávať výsled ·
ky svnt lw talen tu l p rHto . le·
bo ie v opt!múlnom spevúckum
veku. kedy teclluické ni\vvkv
precM tlza JCt v majstrovské 1111
l'<ílmn ie s b l Hsom. St{Jie chod í
l< svojej pmľeso rke . verná iP.l
n1e t6cle ll prHsvedc:cníu. io ni e·
l<o ľ konúsolJné
výnwnv
lJlaso
vých pedagóRov ncmožu spevtikov i po mócf . je presveclce na.
J.e umelec musi ma ť kontrolll
mi m o seba, z odstupu, z fud·
ského nad!Jfad u. ktorý 111~ n <'l ·
11radf žiactnv
rn ugne toľ(movv
zázn am (ako ldvHk pr!tom ný n11
každom
VHI'I)jnom
vvstúuenl
lnito S[)IJV(i!;ky l.
MomfHltiilne stoja pred t'íou
úlollv viace rýc h l<nnccrtov. po
skvtnutých Slovko n ce r tom . Nn
~úver ro l(U Ul7!l osobne vyces·
tova lu do Prahy, aby v Ceskom
hud ob n om
fonde
nadviazala
kontakty ä vybréila s i vllodné
súčasné c:eské piesne a cyklv
na d o plneni e r e pe rtoú ru -ved
právB táto ob l asť nie ie zatiaf
zastúpená v ie i r cper totlľi. Vu
le b r>uí.tJ.'! budl:l spievu"ť na dvvCll
zväzových koncer toch poriada·
n ých už tradične v úzke] s po·
lupráci s love nských a českých
ume lcov, v má fi fu čaká reci·
tát v bra tislavskom Pri maciál
nom paláci. na k tor om o . l. od·
znejú českos l ovenské prem ié ·
L'V japo n ských umelých p iesni
a Pro lwfievových Päť piesnr bez
slov. V it"ili bude sp i e vať na
cfalš<!i Prehliadke mladých in·
ter p retov v T renčianskvch Tepli.ciach. U vita la by ä i d alš ie
možnosti komomého i koncHrt·
n éllo m u ziclrovania - o OJlerP.
ani nehovoriac. Je to však ibo
le i vec ?
T. URSI NYOVÄ

Tucet otázok

Hanušovi Domanskému
Asi
prečo

nezvyklá o tflzka
sk l adate ľo m '(

Povodne som c hcel byť lekéirom. ale olminosti nalwmec
rozllodll imič. Mo ja nwmicku
aräla výborne nu lduv1r1. na
l\turý som sa ai Zé!Či:!l u~ iL J~ l o
1u i to pomtn·ne slusne. Po čéi
se lllét prestalo u~pokojovar t u.
co ~o m musel cvi č iť ( J)OZn <lte
LO l. R11dosť rni robilo impt•ovilovaf o zača l s om písať a i drob·
né sl\lad by o tam l<desi to zaca lo.
Vede li by ste d efino va ť oroť !!siu

sklada t eľa ?

skladate ľ
v<:ntl<lo
~ l ovenského skladať a

Slovo

zo
an·
glickéllo tel i povedal tmei;o ]. Inak nemám r ád cleft uicie. Delinfl.: ia znu11wna n teco
vopr ed tlnnél1o,
n emen né.lw.
mate Jnalický
vzorec,
suchý
!akt. A komponovt:~n ie je čm·
nost, kde hru významnú ú louu
ľa n tázia .

Co je podľa vás
mladého s klad ate ľa?

p oslaním

Hovoriť
rečou
sCt(;a:méllu
mladéllo č loveka .
S te je dný m z m ála s ld<tdate·
ľuv svo jej ~em! r ác i u, 11 b udbe
klul'Vch cit a Vfľétz siuja uad
l<u mpoz ié nými u r o b iCl!Hillli. ľl'e
i:u ? Má to uiei:o spulut:né s va·
ším um e le cký m kré d om?
~om p r esvedi:env, ze lJcz t1J
!JO i\I)IH> Z(lZl tku n ernoze exi~to
vat sila umelcckt) 1 vypovtlclP.
Hud ba musí smerovur tlo vnm·
L'il člov e ku , musi uúiw Jtľact<J l
rezonanciu, ~umozrejme ľHlJVv.;
slnli umeleckýmt fol'ltJHil li. v
z t vute preifvanw toľku zúZll·
kov . to ľ ko p ri t>ehov krilsn vch
t t rpkých, k tol'é sa núm h lbo k o
VľÝVél j Ú do PéllllHli. kloní -al
keď
si to mozno IWuvedo·
mu Je me -nás nwn iél. uld acta]u
Sí.l V n ús , ObO]ll!Clllll ll ílS CilO·
Vý SVet, aby llilS l l USkliľ l llŠPI·
rova lt. Str!JCame, ubv sme znu·
Vil naciJádzal i. U:t. preto umrl·
Ilie U ŽlVO t lHJIUÓZll IJy( Ocl se
oa oddelen é kéitegórie. Mu~tä
sa vzli jO!IllHl tloplfwf H p restuoova C.
D o pos iaľ s me s a
vn vašei
t vo l'lw , ok l'l:m z borových die l.
n est r etli s komorrHrll skladbou.
l'tore j hlavným in šuir:ilorom
sa s ta la literál.'"na u redlo ha . Z
akého d ôvodu ?
Nie je to cel k om pravda. spomeniem svo j .. Son et tumler e"
alebo kan tlltu ,. F i ~1t lux". k toré
som napfsal pred 10 rokmi. Pri·
znám sa. 2c milnjem poézi u.
Ale zh u dobnil obs11l1ovo zá.važ·
ný a silný text Je n esmierne
náro č né a ťažké. Vždy som bo l
toho núzoru . ie sp ieva ť len s lo·
vá bez hlbšieho hudobné ho
umocnenia n em á zmvsel. Ako
!"o urobít, to je otázka. s !(to·
t·ou sa práve tP-raz snaž1 m vv·

rovnať.

'ľa

č o ie pod ľa vá s pr e sk l.a date ·
n a jväčší mor á ln y záväzok?

Aký bol terla výsledok?
Dramaturgia - pred ňou stella neľallká úloha, pretože
sa musela vyrovna( r; prvom rade so základnou povahou
programu - nárokmi komorného ladenia. Na rozdiel od
doterajsích bežných zvyklostí zvolila dr·amaturgia monotematický program s V.strednou my!;lienkou: drottlra pu·
tujúcel!O po Slovensku. To samo o sebe umoUwvalo
pomeme iiirok.tí výber výrazových p1•ostrtedkov, ich variabilitu vo vsetkých prejavoch - lwdbe, p ohybe a slove - i mieru stylizácie. A tu do!ilo k nedorozumeni u,
myslíme si, že k zásadnému, z ktorého vyvier a ou:ízka:
kde ostala tednota vyfadrovactch prostriedkov? K tomu
poäOI!Jka.me, že výber programu z hladiska dramaturgie SĽUKu je prijateľn.zí a jednoznačný a otázka te mie·rená na vlaslnú umeleckú realizáciu programu, vztalw
hudobného cílenia a pohybového vy;aärerlia, vztahu V!ítvarne; zložky k celku, clra.rnalíčnosti atď. Tieto rl6le'žité !itýlovotvorné komponenty zostali izolované, osama·
lené , /Jez viditeľne; vzáiomnet väzby a spoločného Ja·
zyka. Ide v prvom rade o prvú časť.
V čom spočlva neja snosť ? Mysl!me si, že tento prog r am je predsa len w·t!ený siršiemu publiku a ;eho cie·
tom nemd byť experiment a progresivita za každú cenu,
i keď a; lieta prvky sa, samozre;me, očakáva/ú v programoch tohto telesa. Voľba kompoztčného iit.f íl u a hudob·
ného vyjadrenia by v~'ak mala byť v oboch častiach
irlentická a rovnorodá. Spo;zt dvoch skladateľov tak od
Ušného kompozičného zamerania do ;eclného monol e·
matického programu te oušem prina;merze; netaklické
Nechceme tu upoz or1~ovat na nezínosnost { Salva}, 1·esp.
neu;asnenost a nevyrovnanosť {Stntt!ina} prístupu tedné·
ho alebo druMho skladateľa k folklórnemu · mat eriálu.
Otázka štýlovef anal.fízy je však zó.ležitosf muzikolóqov.
Nás úroveii hudobn!íCh kompozícii zaujíma predovset·
ký m z lzľu.diska celkove; dramaturgie programu. z aspeft·
tu vztahu skladatela a choreografa. K tomu treba po
vedat, Ze dr.ešn_q stav percepcie diváka tohto žánru taž
ko stró.vt spôsob hudobného vyjadrenia v prvet časti
Mr~slíme st však, že t tento spôsob prístupu k folklór
nemu materiálu z hľadiska r ozvoja pohľadu na ľudov~
umenie i celkového stavu ešte stále romanticko..senti ·
mentdl nehD cht!pania ludovej tradícte mtf svoje tY{JOdstat -

..._

d osť

ste sa s tali

Snfmkii: J. Vrlfk
A v nči komu? Voč i s e be či ~ o·
či

posl ucháčo v i?

éo povHcltJ ť. kedv poveclaf a
ii kO poved !l f . [l! to ZOdpOVl<U·
no~! voči po s lucháčovi a naI'O C nosť k ~~J!Je .
čo pn.! vás znmnen a jO llliÍ·
mv awanl~éli'da a experimenl?
Hféldanle. BB<!. tvunvéllo hľ !i·
clan la IH~(;Ci i<B lill E! VÝ I"ti<:llé l Vl) ·
rivc činy l
Vo vaše j funkcii v Cs. !'I JZltlase vám IJJ'e chá dz;l t•ulwm l
mnu:t.stvu dumáce i i ~ahraruč
ne i it nd!Jy . Máte zrejme náwr
n a ítroveit a zal'ade nie s ú ČH!;·
nei s io venskei h ud bv d u eu r:'l!JSl<ebo lwntcxtu .. .
SIIJV(Jtl~l<tt lntt.l lw 1e VÝZI1í:1111·
nou s úbtsťou ~mr·ópskel hudubnej Jwltúrv. do ktoreJ SH zapi·
sa l<l rnno ltým t Z!ll l1 1nw výml rlle lalni. ľ e nto f11kt potvr clzuitl ll\
:w n k l"ét ne m~Jdzinlirod n é (Jsoecll y.
Ktn!'ých s k l a da t e ľ ov n bd iv u jete? Stali sa nicktori p re vás
VílOl'U nt?

Mozno ll! to d i vné . a le sCl 10
sla ln St t'ävinskii. Honcg~er a
[anttčok . ·U prvého obd ivu 1e10
zmysel pre tvorivý eXJ)e t' ill iHnt .
u clr uh éJJO hlbokú ludskosf a u
trtH1!il1U krehkO poéziu ielin llu.~ dobn é l!o sveta.
Aké mumentv sa vám i<Jvill
v i nšpiríir.ii na id éiležíteíliíe?
Všotky , ktoré n ás uči l'! žiťl
Coh o bv s i mal mla M člo vek
na jviac väžil?
eu dskosť, sl<romnosť. (Jprhn•
nosť. pr iat eľs t vo a lásku .
Co ie p od ra väs pre um e lc a
na iddležit ejš ie?
Ostať z milsa a kosti. Vá ž jt
si i:lovek a, je ho prácu. nech ie
akfllw ľ vek. rozu m ieť 1et1o \)Olestiam, Etl e ,Ili ráctostia nľ. vedie ť rešp ektoviJf prácu svoiir.b
lwleROV.
Pripravila : V. A llAMČI A.KOVA

Hó.dam na;väčštm problémom premiérq te diamet raÍne sa zmace vyjad1·ente choreo{jrafa /. Kubánku v pr·z;et
časti, ktoré nekorespondu1e s hudobn!ím c!lením a v1i·
;adrením skladateľa. Samo o sebe te doslatočne n osné
a tnz;enčn.é a ťazko napodobtteľné. Respektute regt r:rn álnu
pr1slušnost, samozre;me u ·ansRonovanú spôsobom chrt·
rakterizu;úcim J. Kubdnku. Te ale nepochopitelné, ako
mohlo dôjs( k tak rozdielnemu vríkl adu. O choreografovi
ani o · skladateľovi nemožno predsa lwvoržť ako o zači d·
tot!n!koch, resp. o ic/1 nedoslatocn!ích skúsenosliar· h. ,
Veď existencia SĽ U Ku je nerozlučne spojená prt!ve
menom Kubdnku a jella um eleckou tJlí·poveďou . Chl.{b'a
sa musela stat niekde inde. Ale kde ? Eládam už v .pri·
prave tohto programu zo strany vedenia SĽUKu. Druhd
časť programu je podstatne mene; ro zpomá už a1 t 1í m ,
že si jej tvorcovia na~lt aspoň spoločn.Q tazl.{k, nie nt1r·ol'nlí a veľa naznačil/líci. K aktlz;am tetto časti paiet
prezentovanie náde jného choreogl'nfa D. Struháro - TJerl me . že nezostane len pri t ýchto tanei..'n!7Ch kreáciál"!h.
Z.:. celkove; dramatičnosti by pro .~pel o u;asnenie pn .~ t n .
vy ärotťlra , ktm•á spáia diatlie a ;e urt.'utúcim. Pl'l! k nm
základne; my.menky. Slťílo by za ú11ahu ;al2o väč.~i e
a aktívnejšie zapojenie do cle;a a ;ednotlivl}ch t anr'm.
Použiti e slova te nosn(> 1 obsažn é. 1 kPcl' ni ekf~clzt br; molilo byt mene; patetické.
. Členovia tanečného súboru odviedli maximtílnll _ri.fJ.·
k on., technicky V!í r aznrí. zanteten.1í a úprimmí i v /JOla·
hách im nezvyklých - hudobll!ích l hereck2ícl2.
Absolut6rillm patrí al Vlíloarner stránke - kost l}mom
a scéne. Samozretme, že ani ich neobchádza p1·ecJchá·
d zajúca výhrada, tQkaj úca sa tednoty oytadrovactch pro~triedkov rJ prve, čast r programu. VQrazn~ boli vstUP!/
ookálnej skupiny, kiOI'é sa na;adelwátneme prtbZW li
pravdepoclobnému zámeru dramaturgte.
Tento rozporuplný premiérov.fí progŕam vyniesol opätovne na pom·ch. probl~m symbióZ!/ tednotlillfÍCh zložiek,
urtJu;úcich výslednfí efekt predstavenia, podľa nášho
názoru nielen umeleckzích. Vedenie SĽUKu b!! malo uvá·
ž enej~ie prezentoval svotu prácu , exploatovať vQrazn.e
a ;ednoznačne svotzch tvorivzí ch pracovnikov a v dokonalom súlade prezentovať ludové tradíciP. Po posledne/
premti'!re ta'tko určit lfni!l a smerovan i" ;"'' n ori11"P • nko
1 Jet hodnotu.
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Ceskoslovenská
.premiéra
Mŕtvych duší
v Brne

RECENZUJEME
Zilcz: Bevezet és ,a t~.l'·
hang szerekre. 1.
f úvod d o ense mblov e j hry. Fúku r. il~ p lechové
näst.t·oje.]

Máriássy -

dramaturgia Statnello di vad la v Brne ow ·
t'i:IZ Un om Jll lruu na du e j zcivH):nostl : 20. de·
Cfllllb l"i; 1978 cJO~l u !OtlZ V ] 1:1 11i.i Č IWVUill I I I Vil(li f: P O t!l il ýt: !J
a l"lci i' O čn ý c ll pl'fp t·aviÍcll k cBshoslovt~ nskel pr cm tét·c
M ŕt vyt: h duší, ktoré potlľŕl uesmrtefnéllo Gogo fovllo ná·
n:~tu napísal soviets ky s k l ad at P.ľ Rodion K. Sč e d rin .
V uáväznosti nil ntskl1 ope rn (1 t radíciu koncipoval sice
Ši~cctrin svoje d ie lo ako fantuzi jné, voľné .,o pr.r n é scé·
n ~ ". v s lwtočnost i vš ak vytvoril huclobn o· d ivndelnv t\'HL"
v~·sol<ého st up ňa integrity . Dielo fascinuje n apriek
ostentativne zdôraznen ým rozm11nitým hudo bným a di·
vad e lným zdro jom - svo jou prcsved1:1vou IJOmogénnm;ťou. Autor Sél n czastavuje pred spá janím na jprlkrejšfc lJ
ko nlJ'as luv. Je oc llulný šok ovať avantgardným vvrazon1.
ally vz<ipiilí ~ i alw l hlbolco do pok ladnice prastorvcil
\(Zor ov ope r y s uzavre l ýml čísla mi a opernej I<Unta iJ!Iity.
Napfše scénu ako vystr l.hnutú z Čajkovsktlh o ttl e bo Prokofi e va, ktorou ironizuje pochy bný lesk sa lónneho a
ta n ~č n ého prostredia, ! hn e ď sa vša k pono r! do tvrclych.
v celkovom úlll'ne však zvukovo ľ úbivých heterofónn ych disonancií a intet•jekcll, perzonHikujúci c h pt·írodn ý
a rudový_ svet, ,v ktorom sa rozprávková ta j omnos ť snúAun a Bal'UVá (Sofia lva no vna) a Natália Ru ma n ová ( Anbt s najrýdzejšou pravdou. Pr á ve tieto svoj riÍzne nov{J na Gr igol'ievn a l v Š če d r in ovýc h Mŕt v yc h duš ia ch .
Snfmka : R. Sed l <.í c~ ek
to rs ké ohlasy folklórne j hudobnosti a vý chodn ej zvukovos ti znamenaj ú niele n Ščedrin o v na jinclividultln.e iii í
štýlový výdobyt ok, uJe 1 hudobn ú kost ru drá my. V te jto
l\y pr ísn e j kolektlvnej akci e, kto r á bola v každ om okapoloh e je totiž. sk l adate ľ úpt·imne vážny: v ka leiclosko·
mihu podriadená realizácii ústrecl ne·j mys lienkv .
p ickom slede scén, v ktorých de filu jú proto t ypy Ju·u Pravda, nebolo by však správne zamlčať vážn y pr ob·
zost rašne m ŕtveho sveta k zániku odsúctených purazitJém, ktor ý sa vy noril hned pri premié re. Brne n ské pubní•Ch tried, je jeho výsmech nem ilosrd ný. Sče d rinova
li lwm p at r i u nás určite k najvyspelejsiem u. A predsa
poeti l\a je teda v n a jr ýdze jšom slova zmysle gogorovvyvolalo v !'10m uvedenie t ejto operne J novinky rozpaky.
sktí..
Ako by sa tu naraz vynorilo overa viac než môže divák
!::iila brnensk e j in scenácie s po číva v tom , Ze túlo poeuniesť : radikálny a zámerne nároCný hudobn ý prejav.
tic;!(ú k valitu adekvátne vystihla. Bmenskí umel(;! odo ·
nezvykl é chápan ie funkc ie sp evu, nová Insce na č ná poe·
v:/.Ciall s kutočne enormnú l<olektívnu tvorivú p t·l!c u. Znatika dttmí ovšem élutorovým pl'Ojektom a l'torá s em nie
me nit y preklad a utorovho libreta ie di elom sk úsiH"te l
je v ni.ja ko rn p rípade vnáš aná u melo zvonka, zv láštna
E. Bezde kuvej. Osvedčená dvojica M. Pásek ( režisél')
ideov{l n úroč n osť diela, v kto r olll i t! e na jtr iviálne jšie
11 K. Zmrzlý ( vý tvarnik ) vytvor ila za pomoci choreograp rostriedky ma jú svoj celkom osobitný význa m. Značrt á
fa L. Og ouua skvelé panoptikum, pripomín a júce svo jím
c asť návstevníkov jedn oduc ho tú to mieru nových výreži1 no-hereckým s lvárn e n lm a výzorom inscen ač n ý šty l
razových pr ostried kov ap erce pčne nezvlád la.
sovietskych komorných opier (najmä s lávn u a u mís
O čom táto sociologicky vý r ečná s k u točnosť h ovorí?
r.numu in scená ciu Sostukov!čovbo Nosa J. Zásluhu na
Vin u nem ožno iste hľadať iba v obecenstve sam otnom .
vynik a júcom hudobnom n élštudové!ní m á V. Nosck, k torý
Zdá sa, že by naše operné mštitúcie mali o mnoho viac
si vsak tentokrát musel priz vať k spolupráci vedľa zbor dbať na úroveii a účinnosť predbežnej osvetovo-popumujstra J, Panč í ka ce19 wd hudobn ých poradco v. Nie
larizačnej práce . Málo sa využ1va besied tvorco v in sccvsetko bolo n a prem iér e úplne presné a rlot!ahmtté do
n{tcif s návštevníkmi , tak mer vôbec nie s ú využ!vané
dokona los ti , ale ná r očná par titúra sa zaskvela v cele j
mélsovo-komJ.Illi!<ačné prostriedk y, k toré v celom rade
ln·a jín pomiíhaj(t operný m séénam p re!Jo ·jovávať nový
svo je j výnimoč ne j lnáse. Aby mohli byť oi.Jsaclené d esiatk y úloh, musel byt zmo bili zovaný temer celý sólis ticume lecký názor. Je tiež oč i vid n é, Ze sk lud ba repertoilký zbc;>r. G. Abra h á mová a D. Sury ová p lnil! nát·oi:n ú
r u poslednýc h rokov le n málo or ien tu je obecen stvo k
úlohu predspevákov; ich prejav vyvolával :špecifickú
novým, netradične k on cipovaným oper ný m dielam. Pr!·
liš zr iDcl ka sa ob javujú krúčové diela s úča s n ého svetoruskú a tmosféru zvýrazn e nú nie n áhodou c hagallovsky
ladenou scénou (ako bl1zko má ku gogofovské mu svevé ho repertoár u. ščeclrinovo dielo, akokofvek novátor tu práve Chagall! l . V d'a lšfch úlohách na s e ba upozot·ské, n estráca predsa zr eteľ nú súvi slosť s tradíciou s tu r·
uill..JI. , KJ:e.fi!ík, L. Lesmancvá, R. NiJvák, J. Júlt6k-á, 1. -.šej i--avantgardnej -opery.. Beža·ý dilillk cwšem- túto l>POi·
Safránkovdí, J. Holešovský, J. Klán, N. Ruma nová, A. Bán.icu ťažko slím vytuší. Verím e, že uvedenie významnej
1'0Vá , V. Halíi' , J. Palivcová, J. Veverka, V. Pi'ibyl a mnonovinky signalizuje úprimnú snahu brnenske i opern·e f
h! rľ alší. šťastnou voľbou bolo o bsadenie umel ecky doscény, dať s a novými cestam1. Ruka v ruke s odvážzretého F. Caba na clo (Jslrednej postavy C i čiko v a . I tie
nou dramaturgiou bu de o všem treba zaviosť nový svsn ajpresve dčiV ~l j šie individuálne výkony
(nie ktoré vy~
tém v~·chovn ovzclel ávace j čin nos ti. j e to nuclpráca, ktovolali spontánny potlesk) boli pritom chápa né ako zložr ei sa vy plut1.
JI:!U FUKA.C

v DJZ v Prešove

E mi l Pl'id o:tu ý ( CaUucci l a (ú li us Piussi ( Machia velli l
v muzikále Mach iavelli.
Snímk a: V. Lichtig

DJZ v Preš ove ie s vojrázne , originálnou ntmosrérou
dýc lJajúce divad lo, k toré s i v ob lasti hudobného divad ·
la vvtvortlo vlastnú umele~kú tvär. Trend m uzik<llu ne·
obiii itd ani toto lli vétcllo, J( toré su postav ilo roz ho dne
odi Jocllane a c i e ľ ave d o m e k i nscenač n ý m Pl'oblérnO JII
muz iká lového žánru, pr.i uvádzan! k torého sa musí ka ždé 1111rlobné clivé!cllu vy ro vna ť .s radom ť ažkost! vytvá J' ať porl mienlcv p1·e a daptáciu celého s pevo lleJ•né ho
sLiboru a predovšetk ým vy h raniť úzus umelecl<ei intr:g riíciP. do sublimuiúceh o celku, schopného obst áť v
r el' lckt orc hodnotiace j kl'itilcy.
, Hudollný súbor DJZ v Prešove spliia v~etky p redpo:
kla dy úspeš né ho a s ukcesfv ne llo zvládnu tia muzikáloveJ
p1·o1Jimnatikv. Do kazuje to a j výbor ná pn!Ztmtflci a toh oto
sú l.1oru n a p re hlia dl<e h udobného di vadla 1978 v Olo·
JtiOU CI. kde súbor spevohi'Y DJZ úspešne uviedol m uzikál
S. So ndh ei ma V Rfme na Fóre.
Sympatickou črtou hudobné ho s úboru DJZ je evi·
dontnä sn11 ha vytvorit po tenciál, kt orý by erudovane
rozmnožoval už získan é podnety a zároveií umožnil
ďa l sie skvalitiwvanie a prlbe ranie výr azov9ch prostriedkov, závislých, a pt·avda, ur.č,e nýc)l možnosťami súbo~:u.

Pod týmto ndzvóm vydali maclarskt autort
zauf!mav!J ,úvod do ensemblove; hry pre
ná~tr oie plechovet !wr mónte. Práca ;e k onci·
pouaná v dvoch (Jasliach. Prvá t.Jast sa zaobe·
rá p r oblémom . súhr y od ;e; zai!tatkov a zák l adov, clokonca zai!ína· metoätck,t;rni návuämi
pocnúc od sanzotn~ho ladenia nástro; ov · eez
cvičenia dynamiky a rytmiky súhry. l keď zá·
kladu 1e venovaná veľká pozornost. nezatJud·
li awori ani tu - prákticky pu niekoľkých absi<aktnyeh cvicen tach - na vzácnu tdéu Vllllžif
ku vsetklhnu živú hudbu. 1'ento koncept ;e preto akýmsi zák-l adn.lím metodick!Jm prirelpom
celého diela, ktorého ·vel'kou zásluhou je to,
že je 1 zároveň 'úuodom do · znejúcet hudobnet
hist6rie: . Naprlklad uz cv ičenie dvoJitýc h i ntel'·
valov , kl'OM ·vzn'ikajú ' n?:edzi tromi ·nástroimi,
, využíva predlollU troihlasntjho organa .z .!.). stor9_čia. V práci sa
pozornosťou· · sled uje, ab.l.f
boli uvedeM nielen hisťorit!k.ll' hodnoverné príkla dy, ·ale ai to, aby bola dodrzand akdsi žán ·
rová pest rosť, ktord dáva prehľad o vteda;sí c.lt
kompozičných a hudobn.t ích typoch a formác /z.
ueľmi

ú,Jeľná

'Machia·v-e·lli

Rézľúvó

Ed ilio Musica , Buda pest, 1976

k\ ap i In opä (

Pôvodný pol'ský muzikál

Va rasdy -

sns zene g ya.kor i<J té'lba

Za radenie pilvodného poľské h o muzikálu Machiavel!i
do prog r amu s pevohry DJZ možn o považovať za dramaturgicky pohotový a nápaditý č l n. Autorom h u dby ie
Jer zy Wasowski, libret o a te xty piesni na motívv l<O Jn é·
die N . Machiavelliho Ma n d r agora n apísali Ryszar d Ma·
rek Gróňsk i a An ton Ma l'ianowic z. V prešo vslm m diva_dle p oužili p reklad Ladislavu Simona. Réžiu m á Já n Sila n , dirigentom je Já n Bedr ich , z borma jstrom Já n Sitte r
a choreografom Emerich Ga bzdyl a. h . Scénu navrh ol
Ott1l š uja n a. It. a kostýmy Alena Balejová-Kubylková a. h . Pre miéra muzikálu bola v DJZ Pr ešov diía l . 12.
1978 (naša sp rá va h odnotí reprízu cli1n 28. 12. 1978 ].
Poľs ký muzi.ká l Machiavell! patr! medzi diela s nedávnym dátumom vzniku. Po jeho p n~m ié r e r . 1975 !10
réWJill i.nsce novali viac er é h udob né divad lá v P o ľsku.
Die lp nú s r.uvedie do ren esa n čné h o 'ľal i äns ka na wčia t··
k u 1.6. stol'Ocia. Autori lib rBta no osnove zniimeh o re•
nc s an čného p o li ti ka - myslite ľ a a básnik a N. Machi nve l!iho rozvi ja·jú žartovnú, bé! až briskne vtip nú kon1édiu,
motivovunú ma nželskou neverou s o bľ úbenou zá me nou
osôb.
Muziku ! je h udo bne vybudovaný z uzilvre tých č isel.
čis týcl.l, sviežich mel6dií. Ly t•izujúce piesne s ú vyvážen é
úsečne j šfml , aj k eď nie vyslov~me drilmatizu júcimi čas
ťam i typu ariosa. Hudba je prtrodze ni.i , nevyum elkovHn.ú, l'all l{Q p lv núca, možno sí1 tu eš te reze r vy v orchestrúlnycll fa rlních a b oh atšo m r vtmickotn čl e ne n L Zlln·
ro vé aj sólové časti sú h tlclOIJ ne l'iP.šfmé vkusne. nená·
silne, étrzenál ]luclobn ýcll pr os triedkov ie volený a spra·
c:ovaný p osl ucháčsky prís tupnou fo r mou.
Pr í jemn ým p1:ekvapen ím p rešovského s pevoher ného
súboru boli výkony mladýc h sólistov: RudoUa Gre~u
( Machiavc!Ji ]. Sla vomíra Benku (Ka ll im ach 1 a Ľ udm1ly
Piptove j ( Lukrécia ). V ostatných Ci to há ch spomenlem fl
Stefan a Se nl<n (Timo te j] . Valériu Leškovfi (Sos tr a ta l a
Stef a n a Márto na (Calfuci l ]. P rt~ clovšetký m R. Grega A
SL Be nko sa najviac stot:oi:nil"i so zámerom autorov.
u obidvo ch vSak ešte osta li otvon, né možnosti h e r ec·
kého aj spevélckcho dotvor enia pos tftv.
ústre cln ~tn variantom muzikálu -koméd ie Machiavelll
je pohyi.J, kto rý pocl mieiioval aj t•e ži jné a choreografické
l'lešenie. Pohyb n a ja visk u DJZ vyža1·ovul opt·imtzmus.
veselosť, radosť. jas. ChorP.ogr ofické vsuvky nevyčeroall
vša k všetok pt•ies tor, ktorý poS I\ytovala hudba, podohne ai voká ln e zborové časti uviazli n a Ul' čitei pohybo·
ve j s tereotypnos ti. R o r.ilmmos ť nlel\ torvcll s cén si priam
'l.iad aln vlizllu só listov o zboru.
Orchester pod ve(lenim J. Becl l·ir.ha "dielo pl astick v
dol vára!.
Význ amným fo t·motvor n ým prvkom ie scéna Ot ta Sulana. riešená p ohyblivým a ľal1ko p r emi estn iteľ ným
•esom zo stropu p adajúcich s t užiek -č ipiek. Ich Pôzna
konštelácia ot vára pohfacl do kaplnky, do h ostinca alebo
vytvára vnút ro komna t y, je pod mi e ne ná a s ama podmieiiuje is kru vzdušnosti.
DITA MAi.ENCINOVi

s

J'Jalšou predti os[OU práC(? fe; ze IJ ,krátkosti
v texte charakt er a prfz rza(~né ť!rtrJ
sklaclobilých for iem. N aehádzame tu prevažne
civo;- a trojhlasné skladby z obdobia gotik?J
a r enesancie, ako i ZO začiatkov ba1•oka. Z ja•
uuiti sa tu mená ako Castoldi , Landino, Peuerl,
Orlando Lasso, ako i . skladby anon]Jmov , me•
dzi iným i dokumenty z Vietorisovho kódexu.
vysv etľuje

Druhá čast pokraču;e d6sledne v tomto projekte a roz ši r u;e paletu skladieb a skladateľoiJ
o významné partitúr y z renesancie i raného bar oka, pr ičom sa už prechádza k strš!m, až
pärlzlasn,l)m obsadeniam. Tento diel uvádza diec
la Melclzi ora z:rancka, G. Frescobaldtho , ďale j
ukázky zo Scheldtov.l)ch sinfónif, z tanečn tích.
zbierok Piel'l'a Attaiqn.an.ta, Pi erra l!'halesa a
i"líchaela Praetol'iusa, ukážky z Purcellooe i
tvorby i zo sklad ieb ďal ších významných auto·
rov týchto období.
Treba vysoko hodnotžt iniciatlvny pr!stup au•
t orov pri vywáranl metodicke! ubebnice In·
štrwnentáln.e; súhr!l, ktorá nie ;e iba poku·
som, ale patr1 uz k ofieiá ~ne; učebne; lätke
siútnyclz hudobn.tJch šk6l. Stúdtunz tohto äie·
la zaruču je zär oveii poznani e hodnotne;, inak
mdlo známe/ literat úry, dáva základy instrumentálne; súhry a navyše ešte poskytu;e estetick!í zážtt ok z hodnôt uveden.!Jch diel.

Korai barokk mtivek vonósokr a (Ranobarokov~ ·
dj<·da pre 'sláčiky l
Editio Musica BudalJest, 1977
Pod t,t;mto näzvom uverejnili eclil01'i l swán.
Märiässy a Lajos Vigh trojhl a.>~ a štvorhlasé
skladby s generálnym /lasom. 1'áto zbierka
sklaclieb má vyhovieť potr ebám slá čikárov v
oblast i ensembl ove-; hr y . Pritom úzko vyhran ell!Í cieľ súhru zťlmerne prekonáva výber skladieb , ktor~ môi u slúžif ako klúč k pozna·
ni11 hudby obdobia raného baroka.
Charakteristickou črtou tohto obdobia i e tJše~
obecná prax genm·álneho basu, ť!Ute sprevódza•
nie t;iac-menet polyf6nnych útvarov k lávesovým nástr ojom. Te to obdobie oslabovania ko ntrapunlcticke; sadzby, ktorá v!lak naprzek tomu
si v tomto · obdobt udržu;e hl avné zásady ve denia hlasov. Namiesto ne; st z!skava domin.uití cu úlohu harmónia. čast.lí vfískyt trioo(Jch
útvarov {2 husle s konti nuom } sa stáva príznakom tejto doby , keďže akordlka zakl•!)vatúca stredné tzlasy robila r eillnu prltomnosť stred·
ntí clz lztasoiJ (vial! zbytočnou .
Zbierku otvá.ra Sym phonia Heinricha Schiil zp.,
koncipouaná v podobe triovei son cí.(?J. Pomenovanie "symphohia" sledoval o len oznac·eme
skladby i nštrumentál neho charakt eru. faclrorn
zt;i erkÍJ sú 4 symfónie ko ncipoucmé tzez " po~
dobe Úiove1 sonát y a jedna .~tvm•ltlasnd r auranta Samuela Sclteidta. Stlmf 6nie Samuel a
Scheidta pocl!ádza jú zo z /Jier~!l 10. symfón!t,
ktoré možno poual'.ovať za ak!!Si lnštt•umr-mt~l 
ny ,,mikr okozmos" 17.- stm·oNa, Prt značnou cr tou lljchlo symfónii ie to . že oiJsahulú sam o·
stalnfí hlas qenerálneho basu, ktor (( spreuá.·
dza celú skladbu i utecly . keď in .~l. rum.enlfltn u
basový hlas · pauzuje , ;e to teda typiclcu .,basso
seguente".
za obzvl ášt cenn.tí clokument možno oznaNt
"Passacali o" Bzaqia Manmho. k torého pozn ám e
ako priekoptl!ka sólovej sontity. Te považnvnn:J
za autora prvei llUsľotJeT sonátu s qenerá/nqm
basom. V t e;to skladbe ho spoznár1ame ako
konlmpunk/.1/(.'(t.
Zbi erka ďale; obsafzuie dua stoorhlasé ,.RitOI'·
nelli" od G.. B. Lullyho. !Jalšie uká'tkl! znzntimia h r át!a s IVor bou G. 8 . VUali.hn l nte ntínz
známeho Tommasa Vílaliho/. Pur ceLTove sklad·
by vhodne uzatváraiú clobre volenQ o(fher z
t ohto obdobia.
Zbte1•k:a ranobarokOV!íCh sklurl.ieb /1? r:r-mnQm
prí noso m ku kolekt1tmei lll'e na ~ko/11ch . ako
1 k domácemu muzic! r ovaniu a niP na].w slP.d!!
t k vere;n~ mu predvedentu. Zbierka ďale; svedči a starostlivom a pružnom p1•tstupe vqdavateľstva Musica v Budapešti, ktor(! spr!stupiiuje cenný materiál široke;, hudbu milu;úce;
vel'ejnostt.

JÁN ALBRECHT

,

Herec v ·opernOm umeni
Stephen E. Rubin, autor knihy "The
New Met in Profile" požiadal významného charakterového herca staršej generácie Burta Lancastera o osobité vyznanie (o. !. sme ho vide l! naposledy
vo_ ,!llme L. V!scontlho "Rodinný portret }. Umelec v mozaikovitom portréte
približuje svoj vzťah k hudbe a niizory
na ľ\u - v konfrontácii s divadelnou
kultúrou. Prinášame výber z rozsiahlejš ieho mater-Iálu, ktorý vyšiel v ča sopis e
OPERA NEWS m. r.:
"Vo svete t zv. umeleckých hvi ezd sú
operné
hviezdy najdonq ulchotskejšie,
na jarogantnejšie a najemocionálnejšle ako cletl ... ", uvažuje so žartovným výrazom rezignácie dnes 64-ročný Btp:t
Laucaster, ktorý hovor! o spevákoch a
spievanť zrejme na zá klade d l horočného,
dôverného poznania zákulisia opern ého
s veta.
. .. Ale treba pri z nať, f e opernt umelci
i nathú ževnatefšl l udia na svete. Pra·
cujú veľmi tvrdo , skt1!iafú dlho - v hereckom živote te to až ar chaické. Aula
toto dobrQ.lJorné väzenie a ä isctplína spô·
sobufú ich zvláštnosť. Hrat - to n ie Jr!
to i stt?, ako spievať. K osobnosti herca
p ristupufe niekedy čaro osobnosti. 7'aký Gam Cooper alebo Clark Gable ne·
boli t akl veľk 1 ako Laurence Olivier t!i
P.a.ul Muni alebo Emil f annigs. Ale nteco
s.a z ich osobnosti luďom páčilo - preto Ich mali radi a spravili z nich idoly.
l( opere je hlarmým i!init eľo m hudba.
Speváci sa snazia na diváka p6sobit
primárne svoJi mi hlasmi. Ta - ako lzerec
..:.... so m' i m!Uen1í, ked' sa pozerám na nich
k .onzplex ne: ako na ľudi, k tort by mali
pôsobiť nielen magickou silou hlasu ale i osobnosti. Naprtklad nemôžem
t.niesr. pohľad na Joan Suthe1•Zanäouú. Co
Zen r abl, aby bol ;e; t ón k valitn.líl Má
síce .nádhern.tí h las, ale mimika z ne;
rol!í. na javisku akúsi neľuäsky sa tvá·
ri acu osobu .. . Som veľký fanúšik opery
ale ziadam od n et obofe: hudbu i
d rámu . . •

Burt La ncaster sa vyslovil a l o punu ·
kách, l\toré dostal na .reži jné vedeiJie
diel al ebo spevákov:

ho sus eda - Talianlnl - pozvala počú ·
v ať na starom fonogrnfe s r učnou krukou Carusove gramoplatne. Odvtedy sa
dutu je jfJho obdiv opery:
. .. B9lo to v časoc h, kedy uzi.'al litt(
slávnym J.awr ence Tibbelt a spievali Tohn
Charles 1'lzonzas, Rosa Ponsellová a Lil11
J>onsouá. /Jokonca - 11ted.y mal rozlú6·
h·ové predstavenie staní Giuseppe De I.u ·
ca. P očúva l som rádio - a tam i svo·
;e opernd iäoly. Ked.tjkoľuek som sl nu·
z lzŕiial dOl ár, i~ i el som äo M liT sa1hozr e; me, na slálie. I lJa raz som sa od·
vázil priblížiť k orchestru a nazrie( "do
tam y". Cilll som sa neisto meclzi divák·
ml u prvých radoch, ktorí ma pozoro·
uali - pochádzal som z chudobne; r odiny. Prauda, rokmi sa pod obné pocity
zmenili. Už ako filmov ý herec som sa
i.;asto vrátil z Hollywoodu do New Yor·
ku a priam z letiska som isiel do Met·
ropolitne ; opery. Pozndm mnolz!íCh spe.
vákov; vldl sa mi, ze ich hlasy sú clnas
technicky oveľa lepšie pripraven€! - a
predsa, nepoznám nikoho, kto IJ.lf spieval
t ak muzikálne a lcrásne ako Tito Sclzi ·
pa. Placido Domingo- má nádherný /!l as ,
ale - podľa m1ta - nie ;e velkým spe·
vákom. Carl o Bergonzi - oproti tomu má mal!7, ale dobre veden.rJ hlas, no ako
ho vie vy užiť! Ker! spieva, priam sa l ásk a s t6nmi. To Domingo nedokdže. Vá-

Hovorí Jurij Simonov

Dirigent J. Simonov (prvý sprava }, režiséri V. Vasillev a M. Kasatkina pri sktíške
Snimka: A. Makarova
Mozartovej opery "Cosi fan tutte".

čas

nemá moc nad operou

Jurij Shnonov sa postavil za pult Velkého divadla ZSSR roku 1970, keď nemal ešte ani tridsať rokov. Dva roky predtým, roku 1968, prvý v dejinách sovietskej dirigentskej školy vyhral v Ríme medziná1·odný konkurz dirigentov . ..
Simonov sa počas svojej činnosti vo Vefkom divadle prejavil ako ozajstný zástanca operného iánru. Uviedol Pskoviťa nku a Sadka od Nikolaja Rimského-Korsakova, Glinkovho Ruslana a Ľudmilu, ako aj balet sovietskeho skladateľa Rudiana Ščedrina Anna Kareninová. Naposledy naštudoval Mozartovu operu Cosi
fan tutte a Bart6kov Hrad kniežaťa Modrofúza.
V besede s korešpondentkou APN Irinou Makarevičovou hovoril hlavný di·
rigent Velkého divadla Jurij Simonov o s úč asných problémoch operného žánru.

....

V poslednom čase sa mnoho hovorí o
osude operného žánru, o tom, že postupne zaniká. Je táto otázka aktuálna
pre sovietsku hudobnú scénu?
Ano, o opere sa hovori na celom s vete. ]ednt v!d!a v tomto žámi útočiš t e
pre krásne a dnes také zriedkavé ume·
nie bel canta, druhi v 1 om vidia "nástupište" pre s kúse!losti vo sfére vytvárania hudobM I dramaturgie nového ty·
pu a ďa lší . .. tí jednoducho upierajú
opere právo na život a hudobným dl·
vadUHn v najlepšom prí1Jade ponechávalú funkci u múzei zbierajúcich umelecké
skvosty minulosti . . .
Myslím, že sa nemožno hnevať na
t ých, čo operu necháp u, alebo ju nemajú radi. Veď operné umenie je demokratické. Nie však masové. Ak má č lovek
hodinlm alebo, dve hodinky voľna, nepo·
beží do op ery ako do kina . . . Medz!
klasickými opernými dielami sú diela
veYmt hodnotné a geniálne. Od divá ka
sl vyžadujú, aby sa na ne seriózne prípravn z estetickej i kultúrne j stránkv.
Opor.a v. sl1Iiasnom ponímaní je ume-

. . . Nemyslím, že by som t o mohol ro·
s t!ist_fím svedomlm. Veď nepoznám
ani t!asť vnútorn !íClz zákonitostí hudby.
leclin(j, kto si mohol ·clo v oliť poclobnú ·
p rácu s hudbou, bol Luchino Visconti.
Nielen preto, že sa - ako dieťa - n aučil hrať na viol onče lo. On hudbe rowmel, cítil s i lou, mal v sebe at 1'ytmus.
Porušil vsetky tradí cie, dané dovtedy fil·
mu a p recl [nie za} herca kláclol l!udbll.
Tá w·L;ova/a tempo akcie, ndlaclu ä eja,
rllarakter clrámy. l{ eďže nepoznám hudbu tak d ôverne ako tento veľký u mel ec - hocako ;u milu;em a ol;divujem
- nemôžem sa podujať ani na 1'dzlu opery, ani n a vedenie speváka k l!e1•eckel
akcii. Clzoclím clo opery ako fanúslk a lcrililc. Niekedy poču j em divákov kri·
cat " bruvo" t vtecly, ak speoák bol mi·
zer ný. To je potreba te; t5asti obecenstva,
ktorá sa citi byť privileqovaná v danom
umení. Dáva jef to snáď · pocit naclradenasu - pre iiu je všetko Mječné. čosi
podobné som vypozoroval at v nzojef prof eiiil. Člov ek ;e vžcly na pokl•a;t · korupc ie - v akom koľvek clrullu umenia, po·
kiar nepracuje osamotený - ako maliar
alebo soclzár . V okam ihu, keď k ;elzo
p1•áci pri st zípi ol;ecenst vo, te tu už snaha, nebyť absolútne pravdiV.IÍ· Ale· t <u ··
stí výnimky: taká Callasdvá - nikdy nehrala " na obecenstvo". Len sl sponzeMe.
aká bola teatrálna ale teatrálna v
zmysle účinku. 7'o, čo r obila, bol o vftdy
umelecky spr ávne. Bola i skr ou, ktorá zapaľuje ...
biť

S,i}.

Burt La ncastor má k hudbe vzťah už
od detských čia s. Vyrás tol v te j časti
New Yorku, ktorá sa nazýva ,.Spanielsky
Ha rlem". Pôvodom je Ir. Mal spev é.ckR
nadanie, ktoré sl cvičil - ako viičšinfl
chudobných detf - opakovanlm vtedy
populé.rnych p e sn ič ie k a p očúvantm roz·
blasu. Za svoj e detské produkcie hol odineiiovaný pohárom mlieka a kúskom ko·
l áča. Mimoriadnym zážitkom bolo, ked

~im si t Sherilla Milnesa md nielen
výborný lllasový fond , ale i schop no5f
decentne, nie veľkoo pern e hrať a polly·
bovať sa na ;avisku. Nezabudnem na 1e·
ho Scarpiu v Toske. Podľa nz6;ho názo·
r u te Tosca na;Zepšia vec, akú Puccint
naptsal a v net: Scarpia hviezdou.
Je ·to antilzrdina podl .tí, pln.(í nenä·
uisti, zdkerný. Teho charakter vyrástol
z pocitu, ze nepochádza zo v znešene;
r odiny, pri tom sa snaží uchopiť moc no necíti sa Isto v tetto pozícii. Jeh o zá.
kladná vlast nost te - nenáv isť. Milnes
vyslihol tento zálclacln!í t6 n Scarpioum
charakteristiky - ale nehral naturalizo·
va né clivadlo, no štyltzovan.tími znakmi
poveclrzl o svojom hrdinovi viac. než n a·
turallzovan_1}m1 prostriedkami. Nie ;e t o
ľahk(] veď tým porušu je clllw rotnú
tradlciu. Sám som vytvoril počas :tlvot o
cel.f} racl negativnych postó.v a viem · oce··
niť, čo ;e to, vytvárať podobný typ .. .

nim novej kvality. Nie le to jednoducho
len hudba na scéne, ale s yntéza hudby
a scény. Lenže, žial, nie všetko, čo sa
odohráva na scéne, zodpovedá hlbokému
a utorovmu zámeru .. .
Profil každého divadla je vytváraný
jeho repe1•toárom. Velké divadlo je ne·
smiel'lle bohaté: iba za l'Oky sovietskej
moci uviedlo vyše sto ope1•ných predsta·
vení. Aký je vzť ah divákov k nim?
Napriek tomu, :ie máme dve scény o
každý ve čer sa na opery a balet poze l'á
8000 clivái<ov, pred divadlom sú vecno
masy ľud! hľad ajúc ich pre byto č ný lfstok.
Veľké divadlo navštívi l' O čne 650 000 dl·
vá kov, zati aľ čo našu druhú scénu v
kl'emeľsk om zjazdovom paláci 2 milióny
divákov. Pravda, pr! výbere reper toál'll
sme prísni. U nás sa hrá už overená kla·
sika: Boris Godunov, Chovan šči na, !vtt ll
Susapin, knieža Igor, Eugen Onegin, Pi·
ková dáma atď. Niektoré z týchto diel
sa dožili vyše 500, ba aj vyše tistc pred·
stavení.
Ako vysvetfujete existujtíci názor, že
za našich (:ias nevznikajú také operné

[Preklad a spracovanie: M. MRÁZOV A
OPE;RA NEWS 20/1978}
.
diela, ktoré by mohli pahradiť klasiku,
alebo ktoré by s ňou boli rovnocenné?
Nie je to tak. Pozrime sa len na repertoár Ve!kého divadla. Tu sa . predsa
uviedlo· vel a · súčasnýcll opiet• (ProkofieV.
šaporin, Sebalin, Sčedrin, B~~t~en, Bartó k). Všetky kladne vplývau .·na r.ozvol
i nter pretačného umenia a poskytli pries·
tor režisérskej tvorbe. Na jmä Prokofi ev . . . Sotva možno dnes menovať déls·
leclne jšieho a smelšieho reformátora ope·
ryl Ak mám hovoriť o tom, ako pri ji·
majú súča sné predstaven ia diváci, možno to p reveri ť na mláclezi: na predstaven i.a ch- je je j plno. To znamená, že ope·
ra ?.ij e, ie plnii života. Som p resvedčený,
že čas nemí1 moc mtd operou ...
Ste najml adším dirigentom v dejinách
Velké bo . divadla. Ako ste sa. dostali k
01iernému pultu?
Nemusel s om ísť ďaleko , - vtipkuje
mô i s polubesednHc - Jednoduchp som
sa v opernom divadle "narodil". Bol o
to v Saratove (velké mes to na Volge] ,
kde matka i otec spievali v opernom
zbore. Naozaj som sa ve!mi skoro zapo č úval clo hudby, zvykol si na atmo·
sféru divadla . . • ako · p äťroč n ý som sa
pevne rozhodol sta ť sa dirigentom.
Vo veku, k e ď som už bol rozumovo
z l'elý, som sa naozaj neus lloval pracovať v opemom divadle. Veľa s om cestoval po kra jine, dirigoval som symfonic·
ké orchestre. Práca v opernom divadle
je ťa ž ká, n e vďačn á . .. A predsa som sl
ju neslwnale o bľúbil. Veľké divadlo ne·
možno nema ť rád: je to vysoké ume·
nie, vysoká kultúra spevákov, členov orchestra, zboru . ..
Nemálo č asu však venutete aj symfonickému dirigovaniu . ..
Som p resvedčený, že dirigent nemôže
od deľo vať od seba opernú a symfonickú tvorbu. Naopak, vzájomné prenikanie štýlov obohacuje. Jedno mus! obohacovať druhé.
Zúčastnili ste sa s Veľkým divadlom
na mnohých pohostinských vystúpeniach
v zal!rauičf, v mnohých krajinéch ste
vystupovali ako dirigent. Aké máte sktí·
senosti v tejto oblasti?
Vystúpenia V e ľké ho divadla v zahrani čí nachádzajú vždy a všade veľm i velkú odozvu. Možno to v ysve tli ť na jm/l
tým, že naše divadlo má stály súbor 1 or·
chester, čo aJú zďal eka nie je vždy tak
samozrejmé na Západe. Máme šťastnú
možnosť udrž iavať v repertoári majstrovské diela .,zla tého fondu".
Kontakty so zahranič ným publikom, s
ľuďmi Iného psychologického a emocio·
nált1eho založenia vrha·jú svetlo na clo·
veka samého, na jeho život. Jasnejšie
vi d! svoje prednosti 1 nedostatky. V kultúrnych stykoch s druhými krajinami.
ktoré sa každým rokom rozširujú, sme
si my, umele!; pine vedomt svojej poll·
ticl<ej 1 tvorivej zodpovednosti.
Z materiá lovAPN preložila: E. Bránikov,á

~ZAHRANIČIA
Vufkú pnzurnost zlskala nuv.á in~cená
cia Wagnerovej opery Tannhäuset•, kto·
r ú režír oval v Dr ážďano ch Hany Kup·
fer.
Francúzska ro:r.hlasov á sta nica ·France
music si tohto roku pripomenie cyklom
šiestich koncert.ov z nalll'ávok Wilhel·
ma Furtwä nglera 25. výročie úmrtia tohtu slávneho dirigenta.
Tohtoročný salzhurský festival prine·
sie dve !!Vetové premiéry: K. Pen dl!rockébo "Vize a finale" a ,.Ockeghon pre
elektrofonické zvuky s orchestrom" od
R. Radauero..

Päťdesiat rokov existencie slávnehÍJ
Alexa ndrovovho súboru piesni a t.ancov
Sovietskej Rl'Utálly si pl'ipomenuli viace ~.
ré soviets)5e . odborné" čaSO JJisy.' Jubilej~
né čl á nky priplimina jtí •. že len t.o armádi)Y,
stíbor išiel vet•ne so sovielskvm ľudom .a
mal mimoriadne zásluhy vo "veľke j vlasteneckej vojne.

Na snímke je maketa med únárodného
kultúrneho centra mládeže v Bay1·eutbe,
ktoré bude slúžiť na všestrannú prácu
s mládežou. Má tu byť priestor pre koncer ~y, výstavy, výskum otázok mládel
a kultúra, pre · rôzne záujmové ·krúžky.
pre nové formy medzinárodnej spoluprá·
ce mládeže v oblasti kultúry, preduvšel•
kým hudby.
Tibor Serly, priateľ a spolupracovník
Bélu Bartóka zomrel v Londýne pri dó•
pravnej nehode vo veku 78 rokov,
Maja Pliseckaja, svetoznáma sovietska
primabaler1na stvárni postavu Niny Zarieč nej v balete "Cajka" od Rodiona
Sčedrina komponova ného na motfvy rov•
nom ennej čechovovej hry. Premiél'B sa
uskutočn í v budúcej sezóne vo Veľkout
·divadle v Moskve.
~,..,..,..-Opera v Ziirichu uviedla Janáčkovu
operu Z m ŕtveho domu. Na príprave inscenácie, ktorej premiéra bola 11. no•
vembra m. r. sa významnou mierou po•
dieľali českí umelci:
Bohumil Gregor
(hudobné nastudovanie) , Josef Svoboda
(scéna) a Jan Skalický (kostýmy }. Ré·
žiu mal F1:iodrich Giitz.
G~amofóunvý

komplet Supt•aphonu s
opet·ou Z mftveho domu, kto•
rú nahral orchester pnbkého Národ•
ného divadla pod vedením dirigenta Bo•
hmnila Gregora, získal v · Paríži cenu
"Zlatého Ol'fea".
Jan áč kovou

V Bruseli bola koncom nuvembt•a otvorené výstava venovaná životu a dielu
Leoila Janáčka. Výstavu usporiadala Spo•
lačnosť

belgicko-českosJovenského

telstva v spolupréci s
ČSSR v Belgicku.

pria~

veľvyslanectvom

•:.

Pančo Vladigerov, jeden

z najvýznam-

nejlilcb bulharských skladatelov, zomrel
8. septembra m. r . v Sofi.i, · pol rolta
pred dovŕ! enfm svojej sedemde"sia.tky~
Vladigel·ova tvorba obsahuje diela sym•
fonické (o. i. dve symfónie, päť klavír•
nyclt koncertov, dva husfové koncerty},
komorné i hudobno-dramatické. Jeho
medzinárodne úspellnú operu C,!ir Ka•
lujan uviedla krátko po jej soflfskej
premiére ako prvá zahraničné scéna opera Slovenského národného divadla (30•
januára 1937).
Pendereckého operu "Stratený ra.t,
skomponovanú na moUvy poémy angllc•
kého básnika Miltona uvedie začiatkom
t. r. milánska opera La Scala.
Tohtoročný festival v Salzburgu .má ·a a
prog1•ame vä čší počet plesňových reci•
unov. Pre tvorbu · Antonína Dvoi'éka sa
okrem Petra Schrelera z NDR rozhodla i
americká mezzosopranistkA zvučného
mena Marilyn Horne.

I.ips.ko, uko hudobné mesto, slávi toh·
to l'oku 500-ročné jubileum. Svetozná•
n1y Tomanet•chor je síce omnoho star·
ší, ale od roku 1479 existuje mestom pla·
tené mestská hudba, z ktorej vznikol
ne&kôr Gewandhausorchester. Oslavy vy·
"vrcholia v dňoch 3.-8. júla Festivalom
Hansa Eislera, ktorý bude venovaný amatérskimJu: zborovému
.
. .spevu.
:

Ju·bi1ant

de N. Kuoáta vystudovai l'iusle [1932·37). S trúbkOu sl)~ ja
sa načas Gábrielova bOhatá or·
chéstrálna [OJ)era v Košiciach,
bratislavský rozhlas) i pedago·
gická pralli na Kon zervatóriu v
Bratislave [1950-57),
Gabrielovým životom sa a·ko
tiálme spolupráca
s bratislavskými orchestrami a
komornými súbormi, pričo m pri
zrode viacerých telies mu osud
určil úlOhu zakladajúceho čl e 
na. V roku 1939, v s úvislosti s
rozpadom ČSR a po odchode
českých hudolm!kov sa aktív·
ne zúčastnil na znovubudovan f rozhlasového orchestra. Stál
pri k ol!ske zrodu sláčikového
kvartet a absolventov Hudobne i
a dramatickej akadémie, pokračoval a ko druM huslista v
Actardjieffovom kvartete, bol
d lhoro č ným primário m pr vého
Slovenského kvarteta aZ do
ukončenia jeho činnosti v ro·
ku 1959.
V prvej etape svojej činnosti
zbieral s kúsenos ti, pričom do·
zrieval ludsky i umeleck y [ako
trúbkár a huslista). Jeho zameranie určovali a vymedzova ll
potreby r ozhlasového vysielan ia. V rámci t ej to inštitúcie sa
v povojnových rokoch vytvárali podmienky p re Zaklud a niť'l
nových menšfch hudobných telies. Tieto ensembly vyZadovall
si n1ku skúsených a naslovovzatých hudobn(ko v. Gabrielov i
sa takto naskytla p ríl e:li to sť dokumentovať svo·je muzikantské
schopnosti aj za dirigentským
pultom. Dr uhé obdobia Gabl'ielovej aktivity sa začalo v roku 1949. Po založen! Slovan·
skej filharmónie - ktore j sa
stal zakladajúcim členom prebr al po odchode T. Gašparčervená niť

Snfmka: E. Remp
P!lťašes ťdesiatlny

(6. II. 19791
zaslúžilého umelca Voltecha
Gabriela, koncertného ma jstra
Slovenskej filharm ónie, sú pre
nás p rUel!ito s ťou k zamysleniu
sá nad jel10 ešte stále nezavŕ
šenou mnohostrannou a n eúnavnou činnosťou v slovenskom
hu dobnom živote.
Zivotnú p(lť nastúpil v iuho.západnýcll Cechách [Koloveč
ľll'i DomaZJtciach), pokračoval
a vďaka viacstrannému talentu
bohato rozvf jal rodinnú kanto rskú .trad!ciu. Do slovenského l'tUdobného žJ.vota vstúpH
K.o tr úbkár . I:Irával však ai na
fl autu a na bývale j Hudobnej
• dramatickej akadémii v trie·

.Janáčkovská
V ý stava pod názvom L, fa ná.·
tek Osobnosť a dielo, slávnostne otvorend za tWasti stranícke! a vládne! delegácie a
Zväzu československ.fíah skladateľov 28. septembra 1978 v
lJome umenia v Brne, sa skončila 30. novembra m. r . Bola
prenesend do Ostravy {janudr
rJ. február 1979 ). Počas Pražsk·et
jari bude inštalovaná v tazdiar.
n i Pražského hradu, na leto te
plánovaná do Litomyšle a v okt6bri bude putovat modiftkoba'ltá do Bratislavy.
V pamätnet knihe umiestne·
ne; pri vchode na výstq.vu č i·
tame v jednom z mnohých zápisov, datovanom 19. novem·
bra, tieto slová: Vďaka tvorcom v.t;stavy. škoda, že na jednom paneli ie chybné' dátum
Janáckovho sobdša. Pod t.tímto
zorn1ím uhlom h odl áme r ecen·
zavaľ výs(avu.
Pracovnfkom Jand čkovho mú·
ua na čele s d r. 'l'h. Stulkovou, CSc. sa podarilo vytvorit ,
'fl.adviazanim na. osveclcené vrístaV.l/ v minul.fích rokoch, po
st r ánke ideove;, materiálov&; i

výstava

~
~J

e'!fteticke;, dôsto;nú
vfístavu.
Ndvštevnícl obdivovali ni elen
krásu ldšskei prírody v JantUJ.
k-ovom rodisku, ale aj počiatok
]ormovdnia ?änackovet povahy
i hud obnosti uprostred školy a
medzi ľudom. Velmi d obre bolo
zobrazen é prost redie ponemče·
ného Brna, Tanáčkova umelec·
ká vynimocnosť a budova t eľská
cin nosť, ako organizátora, za·
kladatela umeleckej organovet
i:ikoly , dirigenta 1 s pi sovat eľa
a skladateľa. Nedostato ťJne bO·
lo zachyt ené h n utie mlod<?i Moravy. Zdôraznéni! bolo kľúčov~
post(wenie Te; pastorkyne v Ta·
ntU!kove; tvorbe. Hlcw m1 pozornosť venovali tvorcovia v.zístá·
Vil prenikaniu fanáckove / h.ud·
by z Brna a z Prahy do sveta. Dôraz sa kládol na inter-

I·V. týždeň
novej. slovenskej
hudobnei tvorby
19.-24. II.. 1979
19. II, 1979 - Koncertná sie ň SF, 19,30
hod. J. Cikker: Epitaf, T, Salva : Balada
- fantázia pre soprán, klavfr a · komor·
ný orchester, J. Podprocký: Koncertantn á part!la p re organ a orchester, I. Parfk: Fragmenty, J, Grešik: Organová
symfónia. ·
20. II. 1979 - Koncertná sieň t!s. rozhlasu, 19,30 A. Moyzes: Musica istropolitana pre sláči kový orchester, T; Andra·
lovan: "Koncert pre čembalo a sl áčiko
vý orchester , J. Kowalski: Hudba p re
violončelo a komorný orchester, J, Beneil: *Hudba p re trúbku a sláčikový or·
ches ter, ·1. Konel!ný: "Koncert p re kla·
vír, s láči kov~ orchester a 2 trúbky.
20. II. 1979 - Konoertn6 slel SF, 19,30
hod. Kon cert Dychového orchestr• Min isterstva vn útľ a SSR.
21. 11. 1979 - Koncertná sieti fls.roz·
hlasu , 1&,00 hod. P. Bartovic: "Sloven ská
s u ita p re klavfr, J, Malovec: "Poéma pre
hus le sólo, M. B6zlik: •u. dychové kvinteto. A. Oi!enAš: *"Listy stvovltske", cyklu s plesnf pre n1 2šť h las a k lavír, op. 51,
M. Novák: •sonat!.na pre flautu a klavír,
L. Holoubek: "Hudobná scén.a " pre sláči kov é kvarteto.
21. Il. 1979 - Koncertná eieii SF, 111,30
hod. F. Pr6iil: *Fantasia qu!lsi chromatlque, I. Zeljenka: 6 š t1Ídif pre orga n.
J. Mel.ar: *Fantasla concectante tu"e or-

ka funkciu ľ. koncer·ťnéil'i~ mal•
stra orchestra. Podobne, ako v
predchádzajúcej fáze, uplatnil
sa Gabriel ai tu ako sólista,
b~ . počas Talichovej . choroby
dmgoval na zá jazde po Slovensku 6 koncertov. Popri dlrl·
gentskej spolupráci so Symfonickým orchestrom čs. rozhla·
s u, Sloven skou filharmóniou a
neskoršie i Štátnou filharmóniou v Košiciach, stal sa tiež
s poluzaklada teľom a
lmncert·
ným majstrom Bratislavskéh o
komorného zd1:uženia ( umelecký vedúci V. Horák). s týmto
telesom absolvoval Gab riel ako
sólista ai turné d o Viedne a
za temer tri desaťročia spolupráce realizoval rad rozhlaso·
vých nahrávok. Bol tiež dlho·
ročným koncertným ma tstro m
a sólistom orchestra opery
SND, trvalá bola ieho spolupráca ·s rozhlasom.
Gabrielov umelecký profil
dokt·esl uje okrem rozhlasový ch
i rad gramofónových nahrávok.
na realizácii ktorých sa podieľ al ako sóllsta, dirigent a komorný hráč.
Ako huslista disponuje Gabriel veľkým technickým fondom a ku stúdi u d iel pristuptt·
te s pocitom umelecke j zoclpovedn osli. Teho prlzna čn á húžrJVnatosť a schop nosť vvstihmH
skladateiov zámer do mi novali
aj v komorne j a cltrlgrmtskH1
č i nnosti. Bol a zostal zanie tenýlil propagátor om slovenske j
husľove j
tvorby. Nadiieni e a
elán, s ktor ými pristu poval ktt
štúdiu i k interpretllcii, sl u držal dopostar a eš te s til le sa s
n fm stretávame za pu ltom O l'·
chestra SF. Ad multos onnosl
-žk -

pretacn~

umenie na

s Ta·

:We nebolo vyzdvih nu té Spevácke
združenie m oravs k zích
učiteľov s Ferd. Vachom. Ani
vedecki pracovníci, zaoberajúct sa Janáčkov.rJm dielom, medzi ktoi'.Zími sa vôbec nenachád za jú L. Kundera a Zd. Blažek,
nie sú prezentovan! úmerne k
ich v.l}znamu. Napriek t!Ímto
pripomienkam možno v.fístav u
uvitat a hodno tiť veľmi priaz.
nivo s nádejou, že sa v priebehu ďalšieho svo;ho putovania
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Dtia S. januára 1979 odišiel náhle z radov Slovenské·
ho ľudov é ho umeleckého kolektivu jeho šéfdirigent jozef Stelzer.
Narodil sa 14. apríla 1925 v Tá bore. Odborné hudobné
vzdelanie získal na VšMU v Bratis lave [odbor dirigovania). Jeho umelecká aktivita sa sústredila na zbormajstrovskú prácu vo Vojenskom um eleckom sftbore v Bratislave , kde o dviedol velký a cenný kus tvorivej práce.
Osobné a ľudsl<é vlastnosti zosnulého vy nik nft o to viac,
ž 1~ svoje vysokoškolské v..:delanie realizoval a ukonč i l
popri zamestna'ní. Vyžadovalo to od n eho sús trede no sť,
húževnatust - in áč príznačnít pre celé umeleckého s n ažnn ie f. Stelzera.
Od r. 1.961 nastúpil d u Slovenskélw ľudové ho umelecl<ého k ulektlvu - mr jskíir ako zbot·majster, n esl<íir zastával fun k ci u dirigenta a n apokon šéfdiri gen ta. Pr i
tejto práci nplatiíova l svoje vynika júcp umelecké a
ľu d s ké vlastnosti ako je d is 11 iplino vano s'ť , náro č nosť, or·
gan izačná sc ho pnosť, skvalitiíovanie umol.ecl<ei úrovne
jemu :r.verenýr.h telies - naposledy orc hes tra. Jeho priam o sť a l<r i tickos ť mali jediný cie ľ: neustále zvyšovaniH
tunelel:kých výsledkov v oblasti profesionálnej kolektívno-sfll.Jm•ovcj praxe . Mal ambíciu, a by SĽUK zastával v
naše j l<nltítre viídy miesto zäslužné, ob javné, reprezentačné. Tomu podriadil všetl<O svoje úsilie, vše tky osobné
a mbície - s lfti:iace verne a do posledných chvlr tejto
krásnej myšlienke. Bol vzorn ým pracovníkom n a poli
u menia , venujúc prá V!! jemn svoje srd ce . . .
Jozef Štelzer realizoval so SĽUKom velké množstvo
kvalitných nah1•ávok a to pre rozhlas i g ramoplatne. Vo
veľko m zármutku nad jeh o odch odom nás a spoň to pot ešu je, že i mŕtv y zápis dokáže o ži viť spomienku na
aktívneho a činor od ého č l ovel<a , ktorý podlah ol zákonom životného k olobehu.
Spolu s o SĽ UK om , k torého bol Jozef štelzer n ielen
radovým Nenom, ale i r e~ r e zentantom jeho umeleckéh o veden ia, sa s Jozefo m štelzrnm lúči aj Zväz slovenskýclJ s k l a dateľov ako svo jím č lenom . V smu tnýcll
dňoch, kedy sa s nim navždy lú čime, oceiíuje n a j111ii
Tvorivá kumi.!lia koncer tný1:h umel cov ZSS jaho prínos
pre zveľadeni e toho úseku tvorby, klot•á sa spá ja so slovens~_<ý m fol k lórmn, odka zmn náš h o ľudu , do k torého Jo·
zef Stelzet• vrástol svojo u osob no ~ťou a význa mom.
Ces ť jeho pamiatl<e!
Slovenský ľudov ý umP.lecký kolekt ív
Zväz slovenský ch sk l ada t eľov

BOHUMlR STE:DROŇ

Odišiel

vzácny
človek

Zimmer: Sórtáta. pre organ, J. Hat·
z denníka, cyk lus žen·
ských zborov, A. Zemanonkf: *Verše hrdi nom, cyklus 5-hlasn9ch miešaných zborov a cappella, I. Hrulovský: •c a nti pre komorný miešaný zbor a cappella.
22. II. 1979 - Koncertná sieň čs . rozhluu, 19,30 hod, S. Hochel: *Dódeka·
theon pre fl autu a čembalo, B. Urbanec:
*Tú kantilénu, cyklus piesni, M. Korínek:
*Kvartet o pre flautu, husle , vi o l o nče lo
a čembal o, I. Dibák: Partita p re sólovú
violu, op. 14, D. Martinňek: *V. sonáta
- toccata, "Vl. so náta - meditácia, L.
Burlas: III. sláč ikov é kvarteto.
23, ll. 1979 - ZrkadlovA sieň ú DPM
KG, 10,00 hod. Koncert z tvorby pre
mládež ĽŠU.
23. II. 1979 - Koncer tná sieň čs . roz·
hlasu, 19,30 hod. V. Bokea: "Na svo ! spôsob", cyklus ples nf, op. 26, J. Hatrík:
"Ciaccona interrota pre husle sólo, l.
Zeljenka: Galgenlieder, cyklus piesn!, A.
Oňenál: *Svad obn é tance pre k lavír, op.
52, P. Bagin: *Pastorále ~ 4 mikroštruk·
t11ry p re flautu sólo, D. Kardol: •m.
sláčikové k vart et o.
24. ll. 1979 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu, 11,00 hod. Koncert SĽ UKu - výber z p rog1·amu "Piese ň života".
24. II. 1979 - Koncertná sieň SF, 19,30
hod. E. Sucho ň : Concertino pre kla rine1
a orchester, }. Puspflil: Dve symfonické
fresky, op. 32, J. Zlmmer: • "Mŕtvi sa n e·
vrátia", o ratórium pre rec'ltátora, s óla.
miešaný zbor a orchester, op. 60.
Diela oznAč en é hviezd!člwu sú premiéry.
gan,

rfk:

čele

náčkov.fím kvartetom, ale nále-

-

J.

"Fra~ménty

....

Prehliadku novej sloven ske! hudobne!
tvorby us poriada Zväz slovenských skla·
rl aterov v s polupráci so SHF, MDKO v
Brtlll slare n Obl<aSS Br atislava I.

Na sklonku minulého t•oku , dňa 29.
decembra, zomrel v Mar tin e bývaiý
literárny a hudobný kritik tr ids ia tych r okov, publicista, n eskorší dlhuročný bibliotékar a vedúci J,iter át.•tw ho arcli1vu Mutice sluvens kej, nwohostranne vzdelaný vedec oncyklopedických v edomosti, hlboký :r.nalec s lovenskej hlst6rie a lmltúry, z b erateľ
slovanských lito1·árnych a bndobnýcll

pamiato k, JH'ialeľ a zna lec Bartóka
d r. Anto n Au gustín Baník; rodoľub
šlachetného srdca, vedec, k torý do
slova a do tJísmena ro:t.dal sám seba.
llllSillieme s kro mný člo ve k , ktorý upisal dušu ľu du , ;r. k to t•éhu v Poluonsl\oj Va laskej 26. f c l.J J.' U Úl'fl 1900 v:r.i·
š iel. Odišiel v til:hosti, n enápadn e.
uk o aj ~ il.
česť jeho pallliat.kel

Umelecký šéf 011ery Slovenského národné ho divadla v Bra tis lave vypis uje kon·
kurz na obsaden ie voľn ého miesta
koncel'lného majsh·a pre ot•chester opery a baletu SND.
Podmienk ou prijatia je absolutór ium VŠMU, AMU, JAMU alebo k onzervatória.
Prihlášky na konkm•z so životutJisom a po~robným popisom pt•axe zasielajte
najneskôr do 15. III. 1979 na Umelec l<ít sprá vu opery SND, 891 38 Bl'atislava,
Gorkého č. 2.
Povinné skladby:
jedna skladba z barokového obdobia,
jedna skladba z obdo bia k lasicizmu,
jeden kon cert p ndl'a vlastného výberu.
Dátum k on an ia konkur zu bude vybra ný m u ch ádzacom GZn ámený písomne.

Ostredná hudba MV SSR v Bt·atislave vypisuje lwnkurz na tieto vo ľn é miesta
v orchestri:
flauta, lesný t•oh, krídlovka, tenor (barytón), pozauna, bicie.
Podmienky:
- ukončen á vojenská základná sl už ha ,
- vojenská hudobn á šl<ola s maturitou ale bo
- absoluttírium konzervattíria. prípad ne
- ukoni!en é sh•edoškolské v:t.de lanie s maturitou a úsp ešná konkurzná hra.
Prihlášky posielajte na adresu: ú stred ná hudba MV SSR. Marta no vičova 2.
881 24 Brat islava.
Termín konkurzu dohodneme individuálne.

HUDOBN'9 ZJVOT - dvo jtýžd en nik. Vydáva Slovkoncert vo V vil <t vnl.- 1 ~ 1,
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lm Nováček . CSc., r edaktori: V. Zitnf1 o A. Gab Auer. Redalt č n á r ad a: P . B11gin
Ľ . Cfžek, prom. hlst., L. Dóša, M. J u rko vič, A. Lukn<'ir . prom. pe d., Z. Mtku la
PhDr. M. Pa! ovčfk, MUDr. G. Papp. M. Šulc, Boi~Llmil 'ľ rn ečka. Bartolom('!
Urbanec . Adresa red a l~C J P.: G or l~ého 13 •VJ .. B\13 36 Br11 tls la va , teiP.f6 tľ "\31:1 <'3"
Adm!nf$trácla : Vydavat e ľ stvo OBZOR , n, p ., ul. čs . arm Ady 35. 893 36 Bra t! s le·
va. fnzertné odd elenie: Gorkého 13, 893 36 Bra1'ls 1Ava. T l ač t ll NitriA n s!; A ti ~
cla1·oe, n. p., 949 01 Nitra. Rozši ru je PNS . Ob jecln l:ívk v pred p l a tit e ľov prlt!rn
PNS - ústredná exped icia tl ače , aclmi nistrácia od borneJ tlll če. GottwAldov<
nám. 48/ fV., 80510 Bratis lAva Objedn ávky odberatP.l'ov v Zllh ran lč! pril frn •
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v~tlačku 2,- Kčs Neobjednané rulmpis v sa nevracajll.
lndexné čisl o: 492 15
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IU.

Beethovenova tvorba je stále pred met om skúmania z rozovch aspektov. Ob·
siuhlc i;túdie fo rmy il technik y jeho diel
vy judruiú obdiv nu d technickými ll od
n otHmi jeho hudby. Popri p r ácach venov aných rôznym žánrom Beethovenovej
~1udby, problémom este tiky a štýlu, obwvu!CI sa štúdie fakt úry a in terpretácie
jetw s kladieb. Na jvážneišim problémom
sa vsak stalo skompletizovanie p r ameJ1u v. Od č ias sC11Jorného vydania Beetllovutwv9 ct1 sklad ie b nHš lo sa vera nových lwmpoz!cll, v nie-k torých prípadoch
sa potvrcl\lo Beetl1ovenovo autorstvo ,
a lebo sa zistilo, že niektoré skladby
sa mu mylne pripisovali, napr. tzv. Jensk{! symfóniu. Z iniciatí vy W . Hessa, beethovenovského · IJ(Id ateľ a, vyš lo 14 zväzkov dodatkov k súbol'llému vydaniu, uver etnenýc h vo Wi.esbadene v rokoch 1959
a ž 1971. Obs ahujú o. i. dve verzie Leon órv z r oku 1805 a 1806 skic u k 1. scéne opery Vestin o heií, l. verziu finále
l. č a stí VIII . symfón ie, pôvodnú verziu
H_us rového koncertu D d m·, časť Husro v eho koncer tu C dur, fragment 1. verzie
Klavfrneho koncertu B d ur, n ové kadencie ku .k oncertom, množstvo komorn ých s kladieb. d robné k lavírne sklad b y,
p tesne so s pr ievodom k lavíra a úpr avy
p iesn! rôznych národov, )<ánony a hu·
d obné scherzá, ako aj originálne Bee·
thovenove klav!rne výťa h y . Od roku 195:1.
N"y chádza zásluhou Beethovenovho do·
mu v Bonne nové súborné kritic ké vydante ltl ho diel. PJllp ravujú sa tiež
plnky a opravy tematického kata ló~?;u
Beehovenových diel, s pracovaného G.
Kinskym a H . Hahnom r oku 195'5. ríale j
sa sk úma autors tvo n iektorých Beethov enových skladieb a úprav. Napr!klad
n a poslednom Beetho ve novskom kongrese v Berlin e vyst(lpil Shin Augustinus
Ko jlma s podrobnou analýzou úprav rôznych
Beethovenových orchestráln ych
tancov a v niek olkých pr ípa doch do:l_cázal cudziu úprav u , o. i. Beethovenovho brata K. A. Kar la na n iektorých men uetoch z r oku 1799. U dalosťou posled·
n ých r okov bolo, ked O. Pulker t n ašiel
v archive Nár odn ého divadla v Prahe
k ópiu 2. verzie Leonóry s Beethoveno.v ými vlastno nľ1!n ýml poznámk ami, k torú sk laclater poslal na uved enie v Pr ah e r·oku 1814 I>Od taktovkou K. M. Web era. Pritom treba p ozname nať, že au togrnf 1. verzie op er y nejes tvu(e, pre tože
p ravdepodo bne sám Beet hoven, alnbo
ni ekto nhn povere ný, zmenil ·j ednotlivé
:ča sti opery podľa poradia dohodnutého
nn predstavenie r oku 1806, č ím vzn-ikla
2. ver·zJa. Pražská kópia je významným
kri ti cl<ým p rameňom pre dalšie vydan ia .

do-

Prvoradý význam pre š túdium Beetho·
ve!love j tvorby má vydanie všetkých
s kle, na ktorom za č al pracova ť Beetho.venov dom roku 1952. Beetj10vep neodha dzoval svo je skice, stále s a vracal k
svojim hudobnýrh nápadom, velakrát
p repr acovával ná črty hudobn ých tém.
Dokumentu jú preto celú tvrdú t vorivú
r;>r<'íc u, ako a j vš etky odtiene charakte! 'U jeho pf sm a, čo je ·d obrou pomocou
pri overovan i au te ntiť~no sti Beetllov e.no.vých au tografov a korektúr a u m ožňu•
~ú hlbšie vniknúť do osobnosti a psy•
ť: lli ky sl<ladatera. Vyšli už skice k Pas- ·
~oráln ej symfón:ii, k Triám op. 70, k
F11nt~ z11 op. 80, l< Variáciám na Diab el ·
Ul10 valčlk a 3 zvHzky sk!c k Missa So~
·lemnls. Treba tiež spom enúť ·3 zväzky
:Seetho venovs;ch skíc z rokov 1802- 1803,
s pracovan ých a vydaných N. r:. Fišman om (Moskva, 1962]. Beethovenova ski·
~ e majú okolo 7000 strán , vyl úštiť
~
t t·ans l<r!bovat !ch znam ená obrovskú prácu . Nie vždy s a podarí zi s tiť zápis· jedno7.nnčne, preto .sa nverejl'íu jií faksimil e,
transkrip cie a k omen táre. A tak s a pod"
k lllcly pre š túdium Beeth oveno vho diela
ei;l f! stlíle menia, rozširu jú a prehlbu jú .
l'o ktar !d e o tnte1·pretáclu Beethovena'
:vei tvorby, ťa žko b v bolo v ymenovať h o·
ť:i lr.n vlicši e . novš'ie préce. clotýkaiú'ce
sil
lf! !to problematiky z na jrôznejšie ll
l1 7 :,tff~ k. Počn ú c všeobecným!
úva)1aml
cez 111 no ~stvo publikácií venovaných iedn ol liv9m druhom Beetl'Íovenove j lmdby
a ž po detailné p r áce t ýk ajúce s·a p r ob· ·
~émnv h armónie,
f or my , i.mpr ovizác!e,
š tvlu hry, ltl-avíl"nej faktr!r y a l:la.pokon
!n terpretácie a poň a tia jeho diel vinie sa
mo lfv nového p a>hľad u n-a Beethovenovu
hudllu v kontexte sCl'easne; histm.'>kl~ra•
'rlclw i. estetlckP.j a metodologicke j p erspP.ktfvy. Poku som o nmohostr annú. ir1terp reflíciu Beethovenovh o di ela T5olo na~rfkl ad jedno zas adnntie n a pos lednom
b eP.t l\ovenovskom kongrese v Berlíne. venované výl u'č ne ot ázkam analýzy Allegr et ta scherzan da z VIII. symfónie. Vzh rac om na obmedzen ý r ozsali 'článku možno ibA velmi s kráten e llkázaf rozvo j zafat·hr.nla zvuku v Beethovenovom diele.
n ov9m spôsobom zh odnotiť problém -periocl izác!e jeho 't vorby, oceni ť veľk o st
leho t vorby 1 -prelom v h u dbe, ktorý spôsobil.
Beethoven sa vyjadroval i:loslova vo
všotl\ýCh hudobných žánroch. Sym!ónie.
·o uvortur y, or chestrálne tan ce, koncertv
'(t reba s po menú ť , že nap!sal kon cert pre
h oboj, z ktorého s a zachovali i ba za~ l atkv troch čast ! ], sk ladby pre dychový orchester·, bohato sú zast únen é ko·
mol'tl (! s kl!tdby ocl okteta po sólové kl~ ·
v!rn e s l<ladby. pi esne, kan tá ty, oratór iá
o mš e a napokon opera v troch verziácb
so 4 ouverturaml .,_.. tvoria panorámu

BP.ef·lwvenove 1 tvorby, lindo onú syntézu
teho doby ·! p erspe kt!vu premietnutú daleko cľo budúcnosti. Skúm anie jednot li·
v5'ch žánrov v ich vzáiomn ei závislostí
množiíu je lepšie po c hopiť kontinuitu vý·
vo ja Beet110venove1 tvorby a iei špecifickosti v rôzn ych obdobiach jeho ži·
vota. Vycll adza túc z tohto hľadis ka, m ož·
no v Beethovenove j t vorbe vyč len iť 3
velké etapy: 1. clo roku 1800 - etapa
klHvfrne j h u dby a hľadania zvukom arby v t•ôznyc]) Inštrumen tál nych zosta·
vách ; 2. ocl roku 1800 d o rok u 1814 etap ll symfonír.kP.i h ucl bv a sv m fo niz~
cie iných Mnrov ; 3. o d roku 1Bl5 etapn
sy ntézy hucl ohn ých pl·ostrí edkov vo všet·
ký:éh žá nroch s lw nc en trovaním sa na
sláči kov é kvarteto.
?áklaclom Bee thovenovej tvorby je kla·
vít·na hudba, n ielen preto, že okolo nei
Be'elllo,ven osc'il oval v prvom období svoje j tvorby, ale hlavne p reto, že je j zosta l
ve1·n ý clo konca žlvoiR ll že bola zdrojom inšplt•ácie m noh ých hu dobn ých m yšli enok. Beethoven zač al tvol'if v čilse.
kec! klavfr vy t la č i l k lllvichot·d ll klavíčemblllo. Už· od pt·výr.h klavírnvch skla·
dleb Bee 1'110ven vnikal do chllraktet·u
zvu ku nástroja. Mimochodom. podiellll
sa a l na vylepšovllní konštrukcir. k lavíra . V Berl!ne Sil zozn ámil s anglickým!
k lav·lrmt. ktoré vzbudi li rcho záujem a
hudby. 1'en denciúm SY.mfonizovať . neodo;
Jala ani jediná Beet hovenova oper a Fi•
delío, ktor ú v tom ~ase nap ísal a ktor á
p redstavu je revolučnú f r ancúzsku o pé-.
ru typu drámy "zá:tl'ač.n e.1 záchr.an y," · i
p reill oeným etttk9m výrazom,

Beethovenov život
a tvorba vo sv·elle
t
'·

l

Pôvodn é vydanie "W.ellingtunovho
víťaz
stva", op. 91 v
úprave pre k la vír. Titl. list.

+-- - Beetbovenov
posled.ný
klavh·, dar viedenského výrobcu
klavírov
Konrada Grafa. Je
majetkom Beethoven ovho domu v B-onne.
Snímky:
O. Vlková
radil Str:eicher ovl, ako dosiahnut lepšiu
r ezonanciu. Hoci niektoré Beethovenova
s onáty, napriklad Patetická či Mesačný
s vit ma li v súlade s vteda jšou praxou
ozn ačenie " pour le pianoforte ou cla ve·
eln", n emali u ž s klavičembalovou fakt úrou n i č. s p o loč ného. Beethoven využi·
val silné dynamick é kon trasty a odtiene
sily zvuku (ktor é s a n eda li dosiahnut
n a k l avič e mba le) diferen ciáciu ar tikul á•
cie s výrazn ým p refe r ovanbn viazan e j
hry, spevného legata, a ko af vysp elé vir·
t uózne prvky , k toré niekedy prip odob·
1 nvali soná tu k on certu (napríklad Sona ta C dm, op. 2, č. 3 ]. Tieto vlastnosti.
spolu s rozvojom for my, dynamickým
p r!stupmn k tzv. tem atick e j práci dali
Il eethoV!movým sklaclbií m origin álne 'č r 
ty. On s átu bol v tom č a se aktívnym
kla·vit''l:o;to m. PrekvapovaJ · po s lucháč ov bo ·
hatstvom hudobných myšlieno k v ímpr ovlzäclách, expr e stvnosťou, "hrou na or·
cbestrálny spôsob a bohat9m využívaním
pedálov", :čo potvrdí! C. Czernv. Niekedy údajne -pod Beeth ovenovými prs tami
praskali s trun y, pre tože ch cel dos iah nut taktí silu zvuk u, na ktorú jernnP.
viedenské n ástroje n e boli pr ispôsobené.
Od ·či as pr vého použitia symfonickej
form y r ok u 1800 sa za čí na 2. etapa v
Beethovenovej tvor be. Do r oku 1815 nap lsal takmer celú svoju orchestráln u
hudbu s výnimkou ve!kých vokálno-in štrum en tálnych diel - IX. symfónie a
M!ssa· Sol emn1s. Každá jeho symfón ia
bola svojím spôsobom ob javná. Bohatstvo té m v Eroice, u meni e ich pretvá·
pania, Zltvt•hnu ti e starýc h formových
s·chém, sve dčia o z na č nom r ozvo ji sy mfo nick e j f ormy o (:)roti k lasi kom. V. sym ·
fónia ie prejavom integrá cie svmfonic·
ké ho cyklu a v e ľl< e l t ematick e i koncentrácie. Motív .,osudovos ti " prenil<á cr.lou ·symfóniou, kým po chodové rytmv n
nrzvyčaj n e dynA mické f ľnále pripomfnil ·
jú atmosf!iru Franctízske j r evo lúci e. Vl
symfónia nadväzuje na programové di e -

Ja vo velebení pr!rody, Ilus t rácii . vtáčích hlasov, búrky , spevu pastiera a pod.
Typi cky programovým dielom je Wel·
lingtonovo viťazstvo a leb o bitka pr! Vittor U z roku 1813 s využitlm rozšírenej
skupiny plechových a bicích nástro jov
i delových výstrelov. VII. a VIII. symf ónia sú pr e po jené akcen tovan!m milej 1udovej nálady, ale a j melancholic·
l<eJ zá dum či vos ti (smú točný p ochod v
VII. · symfónii) . Majstrovské ovládnutie
veľkej for my, r ozš íren é zložen ie orch estra, 'J)Iastické nará ban ie s kon trastml
farby vy tváraj(! Beet hovenova novátorstvo v oblas ti symfonickej h udby. Beethoven s a však usiloval aj o symfon izáciu in9ch žánrov. Predovšetkým d al
Ol'c hestru al<tlvnejšiu úlohu v k lavlrnychkon certocll, niekedy p ouž!val k la vír ako
jeden z k o.lor istickýc h f aktor ov orchestra. Vir tuózna sólová kadencia sa stala
integrálno u časťo u kódy (V. koncert Es
dur l. klavír zasiahol do tradičnej expozície orch es tra (od IV. koncer tu G dur ).
Beethoven teda V)rtvoril l!niu rozvoj a
symfonického koncertu, ktorá ie v protik lade k štýlu br11lant. Sym fonické kon·
cepcie prenlkll a j do komorne! a s ólovej klavít·nej tvor by. Beethoven r ozvinul
technik u h ry, obohatil š kálu dyn a mick ých odtieťí o v a chcel dosiahnuť na klavíri orchestrálne far by, napriklad v Ap ·
pass!on ate. Zdokonalenia mechanizmu
ld a v!r ov, ako a j r ozšírenie rozsa_h u n ástroja v Strelcherových k lavír och a
Erardovom klavire, k torý Beet hoven do·
s tal r ok u 1803, boli priaznivé ·jeho sn all[im. Prehlbenie výrazových prostriedkov možn o po zor ovať aj vo virtuózne i
Kre ut:torove j sonáte pro husl e , v Tr Úicl1
op. 70 a 96 a v sl á'číkovýc h kvar tetách.
ln divi duú lny svet Bee thovenovej zvuka·
vej fan l'i1zfe ie v9razn ý n a jma v Kvar1P. (flch, op ~9 . venovun9cll kni eža ťu Rfl ·
?:t11nnvském u. tP.matickým i·ozšfr enhn z
lH! imPni;ích mo tívov, p onžitím p olyfon lc·
kých for iem a pr vkov ruskej ludovej

V. posledjlom období tvor by, :v. liter.a-.
túr e o Beetllovenovi často nazývanom:
r omantickým, upútalo Beethovena na-i-o·
m ä slačikové kvarteto , hoci v o blasti vo•
ká.lno-inStrumen tá.lnej
hudby, vytvorit;
svo)e na j vä.č.šie diela a neprestal tvol'i1i
ani skladby pre klavlr. Z jednoliateilO
zmenia kvarteta vyťažil Beeth oven úpl~
ne nové zvukové f arby, t ým, že rozsi~1.b
r ozsall jednotlivých n ástrojov, zav1eclol
bohaté prostriedky artik.ulácie, zavr hol
r ozdelenie cyklu n a 4 č.asti, použil ar. .
chalzmy a tech niku fúgY., ktorá dosa hu•
je kulmináciu v Kvartet e·Ftige op. 133 tl
m a jstrovskom nar ábaní rôznymi rytmtc•
kými o bmen ami teJ is tej t ém y. v pos•
Jednom o bctob1 Beethoven uká_zal typ fak •
túry kvartet!l, ktorý p revzali a r ozvin Uliaž skladat el!a 20. stor očia . Vrcholom vo•
kálno-inštrumentá ln ych diel L. v. Bee•
thovenu je Mlssa Solemnis, ktorú zač al
p ísí:tť pri pr!lezítosti menovania ar ciknie•
žaťa Rudolfa za ar cibiskupa v Olomouci,
ale dokonč il ju až o tri roky: - v roku'
1824. Z mJ spočetných skle k tejto omši
vidn o, ulm h lboko vnikal Beethoven do
textu, a ko sa obsahová osnova kryšta•
lizovala do s ymfonickej idey. V IX. sym~
fón ii, n ovom type symfónie s použitlnX_
rozšíreného orchestra a vokálnych llla•
sov vo finálove j k antáte na text Schli..
lerovef "Údy na radost", ktorej hudobtl-11
tému nas klcoval Beethoven už v obdob1
svojej mladosti ešte v Bonne, opäť uká•
zat nové m ožnosti z jednoten ia veľke j hu.a
d obnef fo r my cltovan lm predchádzajú•
clch t ém s ymfónie vo finále, formova•
n!m hudobných m yšlienok individuálny'm!
s pôsobom a využit!m virt uóznych mož•
ností nástro jov. Ale aj v tvorbe j)re k.la•
vír pt·išiel s novými, o bjavnými zvuko•
výml efel<tmi. Všeobecne sa usudzu ie,
že l\ ostotn ým ve ľ k ým klavírnym s k l ad~
bám in špirovttl Be etho\18n a anglický ida•
v!r Broadwooda, l<torý do~tal roku 1818,
s pln ým 6-oktávovým rozsahom. Ku kon-<
eu života dostal Beethoven ešt e klavír,
od C. Grafa s podstatne väč$ou síloti
zvuku. Ten už nemal vplyv na Beetho~enovu t vor bu, je vš ak cenným pra me"
nom poznatkov o znen! k lavlr ov ·z bée•
thovenovsk ého obdobia. Rekonštr uovaH
ho a nahrali sa na ň om Beeth ovénove
sklad by. Zdá sa vs al<, :íe a ni jeden kla ·
vfr Beethovena plne neusp okojil. Vo svo•
je j fantá zii st vyko nš truov ~ l nástroj, kto•
r ého možnos ti d a leko prek račova l i to .
'čoho bol vteda)š1 mech anizmus scl1opr'lý:
V posled ných klavfrnych s kladbác11 pred •
viedol Beet hoven celé boha tstvo pt·os•
t riedkov: mintaturizáciu i ten d enciu k
r ozšír en l.u form y, ovl l:íd nu tie celého n:iz~
salm n ástro ja 1 u ktízanle zvukov9c l1 11o d•
nôt krajných r egistrov. mocn é dvnamic•
k é nap ätie i inmné ko'lor istické trikv. PO•
lyfonickó mu jstrovs tvo v sonátach i Vl"
cho! variačn ll ho umen ia vo Variáci éf~-l'i
n a Diabellillo valčík. Táto kumu li:i d a
s k l adate ľskýc h s l<úsenostf a zároveií vízla nových ciest r ozvo ja hu dby jas r. e
dokazu je plno sť, a kťt dos iahol Beethoven vo s vojom umenf, a to v 'čase. keif
ho hl uchota odrezala od fyzick ého s·vN a
zvukov a jeho di elo s a riadilo iba obrazotvo rno sťo u .

H. H. Eggeb r echt konštatoval. že dnes
zna'čn e

pokro čfli v9s kumy týkajúce ~a
technických otázok, kým v ob lasti ' PI'!!-'
vosti, "obsažnostt" a výrazu Beethovenovej hud by narábame stál e s p ojmami
z 19. storo č ia ako sťi .,titanský záp as".
.,h eroizmus". "utrp enie a n áclei" . Aké•
koľvek by boli Interpretácie a p ojnwvé
kat egórie, Beethovenova huclb11 zos t<ív a
mocne pôs obi acim spo je n ím h lb oko l~ ud •
s kého .,.obsahu" s h ud.obnou formo u, nie•
ten odzrkadle nnn .,ducha doby". al e nä,j ~
vyššou s ubllm áclou ľndskéh o myslenia
vy iadr en ého hud bou.

Preložila: H. Lerchová
(Ko-mec~

