
V t'a.d~t · zahraničných 
insconá'cu · Sur<hoiiovej . 
opery · Krlitňava bude 
!11Bf celkom uri!ite oso
b'itné miestn i prvá in
scenácia za oceánom. 
Stalo sa . tak 12. januára 
t: · r. v americkom J.an-
sil.lgu, bla11num meste 
titátu Michigan, ktoré 
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lostivé miesta predlohy. Je i prmatie 11> 
v zá,sade realis tiCké, 'ten zdôrazňtde v11 
zvýšenej miere dramatizmus diela pro• 
stredn!ctvom mnohý-ch driunatickvch. 
'"fr~ktov a nápadov neraz takmer d8tek· 
tívnych. Napr. Ján SteHna, vracajúci ~a 
od Katren y, zomr ie zasiahnu tý streiou 
neviditeľného 'vraha priamo na scéne. 
Nápadito pracovala i so skrornnýOJ d8~ 
saťčlenným tanečným súborom, klot'<í: 
popreplietaný so zbor om a j · v te jto To:· ~ 
me dobre prispel k plastičnosti svadob
nei scény a daliHch obr azov. Za zmien• 
ku s.toií nápad vyu2it černochov zo z bo• 
ru do funkcie cigánske j ka pely vyh ráva-. 
júcej do tanca. Výtvarník E. Haynes si• 
tuoval dej do podtatranske j d.edinv a 
vedel je i atmosféru pr imerane v.ýtvarne 
zvýrazniť. A kedže ai kr.oie boli slove n• 
ské, jedinou neslovenskou črtou bol . ~ 
inscenáCii žandár oblečený za šerifa [lu 
nepomohli ani protesty a prosby s klada
teľa, ani, snah v režisérlw ). kto rý ako 
vykoná vatei právomoci bol pre America-. 
nov dešifrovateľný iba v tejto .podobe. 

•ko pni\ americké mes
to · uvidelo Suchoňovu 

ná rodnú opel'U Krí1tňava. 
Na sláynostnom uvedení 
Kl•ft.tňavy v Amerike 111 

z~c1ast11il l , jej tvorca, 
národný umelec prof. 
Eug~n Suchoň, ktorý po 
svojom návrate sa so 
svojimi dojmami a zážit-. 
kami :z: americkej pre
ntj~ry Krlitňavy podelil 
na pôde Zväzu' sloven
ských skladatefov s 
bratislavskými novi~ár
mi a hudobnými publi
cístarni. s n~jzákladnej
š imi ·faktami a informá
ciami ohfadne uvedenia 
Krútňavy v USA ..- kto- . 
ré· -nám .pQskytol , prof. 
S~ch.oň - chce~e ,ollo
Zl_lámiť· aj .~i,atelov Hu
dobného t ivota. 

• t l • ~ l~'. . :. ' • • 1 ·, \. \ ·, l •• ~ • • .. , 

Nir. umelec p~oL Eug~n :Suchoň . na. ge,~er,.lj(e: Krútňav~ , v. au dlt~r.iu mi~hig;anskr.j ·ll,n~~er.dty. 

Prof. Suchoň sa s veľkým uznaním' 
vvslovil a j o sólistoch, predoviietk\rru 
o predstaviteľoch hlavných post áv. Vý
nimočný, celkom osobitný výkon podal 
menovite Giorgio Tozzi v postave sta
r ého Stelinu . . [edinečný. neopakovateľnv 
bol na jmä v scéne "zvítania sa" s mŕt~ 
vvm synom Jánom v prvom obr aze, i. v 
stvrtom abrtlze. kedy berie do rúk Kat~ 
reninho syna v presvedčeni. žé ie to 
;eho vnuk. Tozzillo hlboko prežité r ea• 
listické herectvo podopreté vokálnolf 
kultúrou dokázalo rozplakať účinkui.ú~ 
cich i obecenstvo. Výborná bola i Kato~ 
rena Alexandrie Huntovej, len James 
McCray. sa ťaž.ko vžíval do J)Ostavy on:;, 
clreja; stotožnil s.a s touto · náročnou pa. 
s ta;vq'u lllli llrimeraq~i ú.ro.val ai 'l)r.i tr~.i! 

' ' ' 

. bt·lciattva dirigenta: Hlavným. lniefá· 
tCiľOJľl · t>V.ad~Q.ia · Krqtňf!I(Y v USA 1~,0) 
americký dirigent Dennis Burkh, ča~tý 
hosť našich ·kon.certných 'p6dit. Pr{ svo! 
jich · hosťovaniach u nás mal dosť pr!
iežitostl oboznámiť Sä i s tvorbo u na
ihch skladateľov - našiel ku nei po
stupne vrelý vzťah. O Krútňavu preja
vil záujem už pred 12 rokmi, lJOci iu 
vtedy poznal iba z klavírneho výťahu. 
9eiho záujem o Krútňavu sa vys tupiíoväl 
v· r. 1973, kedy po rozhovore so sklada- · 
.-Etfom a zfskaní jeho súhlasu. sa defi
nitívne rozhodol k jej uvedeniu v USA. 
ZiJÍ:ali sa prípravy . . . 

Mesto Lansing a jeho hudobný život: 
V šesfs totisícovom Lanslngu s!dli Mich i
~anská štátna univerzita s pr ibližne 40 
ti ~íc poslucháčmi. Univerzita má , roz· 
si(!hle , dobre organizované hudobné od· 
delenie, na ktorom sa š tuduje kompo
zícia., teória, hra na všetkv hudobné 
JJástroie a . má aj svoj oo~etný symfqnic: 
k~· . orche.ster, zabezpečujúci konce,rt!lV 
ž ivot mesta. V Lansingu pôsobf operná 
spoločnosť - dobrovoľné združenie mi
lovníkov operv budované na spolkovolll 
zúklade - ktorej umeleckým vedúcim 
j P. profesor michiganske j univerzity di
l:igent Dennis Burkh, doslovný "musik
direktor" mest a. úzka vzájomná spolu
pl'áca univerzity a opernej spoločnosti 
zabeZpečuje v Lansingu niekoľko oper· 
11ých pr emiér ročne. Spoločnosť navvše 
pozýva .k hosťovani.u i celé operné sú
bory. Zásluhou Burkha je dnes v . Lan· 
s!ngu známe i s lovenské Interpretačné 

Lansin·g: 12.· .1. 1979 
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.4meJ1ie. , D,irigov.al tu. už národný ume
lec' 'Ladislav · s'tov'ák, · kôn'certovali · a · na 

.. uú!ilerzlte ·í pr eilniišEÍI! ·zas!. ' umelci 'ór· 
ganista ·dr.· F'erdina1Hl K linda 'a klavfrisl · 
ka Klára . Havlíková. . 

PríP.rava insce.nácie: V krajine. v kto· 
. rei š tátne subvencie . na . kultúru sú mi
nimiílne ' a organ'izácia kultÚrnycl1 pod u
jati ie odkázaná na ·s\.'!kromnú pomoc 
mec·enáš ov · a nadšencov. ··harážalb 'uve
denie Krútiíavy na · finančné · tažkost i. ·Po· 

, lll()C vš al<. Pl'išla .z . d.ornova. K úsillu 
o čo najdôstojnejšlu rei>rezentiíciu I<'rdt

. iiavy' za oceánom , priStlelr velkým', 1) 0 · 

· dielo in naši významní stí·anícki · či nite· 
, lia · a ·viaceré naše · kultún1e inš titúcie. 
, Osobitná v.daka. ;patrí v tpmto ,smer e Mi-
nistet:stvu 'kultúry .' SSR na čele s mi nis· 
trom kultúry Miroslavom· V'álkinn, ktorý 

venských krojov z predchádzajdcéi Za
., .. ch:arpve:i··irisc'enáqi€· ·~n1't-ň'av.v, IDILll\ <'cla
.~ la k , di~pezfp-11' zd~mlfl;l ·n&JC\'YÝ "'~·(ltel'lál 
. op~ry, SlQ,llenský v'h~ld~~ný .fQ"d,' ~a J?O· 

staral o re,konstn.1,~ciu . po.š,kodených 
· · nuitel:fälav·· á· !ďcll 'včásilé •odÓ'sl'antfJ,· ·.Pn~ 

Dennisa Burkha\ zo(!povednéhol·za ·u'Ine
leckú' úroveň,• bolo ·jednou ·z .hla•vnýcb 
úloh angaž,ovaf; J)l;e. hlavné, p

1
ostavv. Kr.út

iíav.y vvnik<ľib cich s pé,vá.kov, 'aby '.sa uve
drmie opepy st<llti 'pi·e · 'cfom:áb3' · obe'cen
stvo 1 spevá'Ckou , aťrakcťeu.; Z· newvor
ske1 Met~_opoHtan "opery. a ngai1o,val. · pre 
po,stavu SW!inu Gior)Olia Tozziho, pre 
Kutre nu Alexandru lhi.ntov6 a 'pre' í.in-
iÚeja Jamesa M:'ccraya. · .. 

L'ansingská · it\scenácia· Krútňavy:· " Na 
realizáci i l\rúti'iavv ~okrem~ dirikeíita 

. Denn.Isa Burkllll Z0dpovedai(tceho •. za hu
dobné n;;. tudovanie, sa podie~ali rdí
sét·ka Cynthia Auerbachová, . yýtvarnik 

' Edward Häy1ies, choreograf Dixie. ' Dutl', 
zbormajster Charles K. 1 Smith, 78~členhý · s<r .. osólme zrian~ažovaJ ; o. i. i na -v~úaúí 

obs.ažného fa1:elm éllo informačn~lio bul 
letinu, ktoré ho úlohou .bQlo , predstaviť 
v angUčtine . autor.a · a jeho 'ctielq. Táto 
výborná : p'omôcka ' pre Bur kha a ·jeho 
štäb, obSahovala preh l'ad všetltých do· 
mácich . a , zuhraničn.ých , inscenácii Krút· 
iíavv.. recenziu an tw,erpske j premi.é rv 
Kr úÚiavy · z' roku 1968 (prevzaté · z OPE
RA NEWS) . profil skladateľa a .š túdiu 

' o vývo ji slovenske j opery . . rialej sa () 
uvedenie Krútiiavy výdatnou mierou za 
slúžil minister zahraničných ' vec! CSSR 
Jog. B,. Chňoupek, ··SND ·v · Bratislave. · ' 
1\toré· zapo~ič a.l ó 150 ~ origlnáinycll s lu· . ' ' 

· univerzitný .. orchesteJ', zbor :llostav·eny z 
člen.ov zboru , lanslngskej ope~nej .; spo
ločnosti a zboru . miclliRanskei univerzi
ty a ·10:č1em1v súbor sólových ťáheč'ni
kov zastu'puJúd fialet . Dirigent D: Búr.kh 
zúročil nadobudnuté ·skúsen·osti · a ·vedo
mos ti o Suchoľ\c.vei ·.hudqe., a; odvil;)cj.ol 
s technicky precízne hrajúcim or ches· 
trom úctyhodnú prácu. .Mimoriadnv.m 
podielom prispela k úspechu inscenácie 
režisérka C. Auer bachová, 'ktorá prekva-
pila mnohými duchaplnými a sviežim! 
režijnými .nápadm( - po'mocou rilch ' vy
r·iešila . šťastne · mnohé '· l nscenačne chú-

' l' l ' 

fm11 : ,;;.eeľ~t;went · '. ' ·· · · ~ 

Slá,vaostná ~remiéra a reprízy: Slá1JIO 
nostné ovzdušie americkej premiér'f.< 
Krdtitavy . zvyšovala skutočnosť, že dr~ 
vivá časf obecenstva plne obsadenéhO' 
š tvortisícovjjho auditória . miclligansket 
univerzity tvorili americkl Slováci, sio-. 
venskf, ale, i · českí vysťahovalci spred 
50. rokov. Sledovali' PL'edstavenie s ne

.. všed~ou pozornosťou . a z'aui'atrm - vecr 
sledovali na scéne dôverne . známe ži
votné osudy vô bec nie operných hr·di~ 

nov - a cez prestávky a najm.ä po 
predstavení zahrnuli skladateľa vc~ ľkými 
ováciami; vedľa ďalwiúcich s lov nechý• 
bali ani vrelé s tisky r úk a mnohé zve
davé otázky ohľadne súčasného života v 
rodnej zemi. Kým druhé predstavenul! 
bolo venované mláclezi, ozajstným skú
š obným kameiíom bolo až tretie pred• 
s tavenie hrané pre domáce americké 
obyvatefstvo. Ai ono po r ezervovanom 
úvodH prepuklo po tretom 'obrazH do bu
rácajúce'ho aplaudovania. V hľadisku za-: 
vládla spokojnosť a, neskôr i nadšenie, 
hoc;i za , hlavnú hviezclu večera. basis tu 
G . . Tozziho, ktorý ná hle ochonJl. musel 
zaskočiť jeho · a lterriilnt. ' · 

Ohlas premiér~: Kr útiíava sa 'stt·etla v 
Lansingu s mimoriadnou pozomosfou 
nielen u členov operne j spoiočnosti a 
obecenstva, ale i u kritiko v. hudobn ých 
publicistov a noviná rov. Dokladom tuh· 
to záujmu . sú napríklad oficiálne .novi
ny ·r.ansingu: "The State Jou~nal", k toré 
11. januát•a priniesli niekoľlws~ranovv 
materiál o priJH'!! Vá ch ''premiéry. Krútlia
vy v Amerike. Tie ' isté noviny 14. januá• 
ra priniesli rozsiahly rozhovor Edwarda 
KukanA <;o · Suchoňom. Viaceré denníl.w 

{Pokračovanie na 2. s tr . ·l 

· · Kde ,viade · s te-
1

hré!li,· čo, pt•ed akým obacens.tvom a možno· charakterizovať názorom jednej z mnohýcb po· 

A. • k l t . ' aký. bol ohlas ,na valle vystúpenia? · Určite ste uviedli , slucháčok, ktorá prišla za mnou po koncerte a hovorila ·me.riC e .u rn .. e' vp svo.jom . rep~r.toäri ai sloven!lktf . tvorbu konkrét- ml· s dojatím. že žiadne sdčasné die lo dosiaľ nezapô• 
ne die•a -E. · Suchoňa. sobllo ·na je j city takým' silným dojmom ako Met:amor-

" , , . · fózy !l Elégia a toccata. Oakoví!la ·mi'. že .,som pre iíu 
zaslúžiléj umelkyne Kláry Havlíkovej. - ·Ce11trom ·. mojich vy,stúpen1 bol Lansing, hlavQé objavila Jedného · z ·'na iväčš!ch sdčasných skladateľov". 

mesto š tátu, Michigan, ďalej -s.om dva razy tíčinkoval a Mala , som šťastie zúčastniť sa na slovenskom veče re, 
. Koncom minulého roku s.te mali (JSeln kQneertov v ·v . ,Mi lwnuke.e, n.a!1,'ä~šom me.l't e •. š tátu Wisconsin ·a v u rčenom hlavne ameri«kému . publľk'u v Lansingu. Au-

USA. Ako došlo ku skontaktovaniu sa s tamojšími · a~en .. · · ~tyrocl1 cľal š!cli m.estácll. Sesť ; i·áz som uviedla s rm::ches' , tobusmi prlš!i. naň .i .Slcivácl z Detroitu. Tu som svoj 
táznymi pa rtnermi; a naším · Slovkoncertom. respc pdkiaJ · · trom · !l\Ti fJ !'~cl<ú · .. preJT)isi;u Sona tv; cpncertlltY pre k lB program uviedla aj slovami. · Atmos féra bola takä Jedi
pl'iiHel podnet k tomuto vášmu ko.ncertnému zlí jazdu po • ·.vlr • a ·dycbové: nástro je , od súčasQého· českého sklada · .· · ne.čná. ·akú možno zažiť len zriedkakedy. Bol to oprav" 
USA - prvému vo vašei doterajllei kariére? · .tera Zdeiíka . Lukáš a. Jeden z .klm certov· sa nahrával al clivý triu mf našej hudby. 

na platne .. Na dvoch 1:ec.itá locb . . som · hrala svetovťl, ale 
Podnet prišiel od americké ho dirigenta Denni ~;H , naim~i slovenskú . tvor, bu, vybrané. diela národného · Eng~tn Suchoň. po návrate z USA,. kde mil uviedli Ópe· 

Bnrkha. s· ktm::ým . som hrala v abonentnom cykle SF .. - mnelca .:Eugen:a· Suchoňa · - Metamorfqzy.-, Elégiu ta toc , ·t·u Krátňava - (ako· píieme na inom mieste ) . . hovo-ril 
Gr.legov klavírov koncert . P1;eiího bol ·ve'l'mi zaujimav~ ·, Qii,tu r a .HQra:lsk(t sui tu: J;'ublik'UJll .'pr iialo veľmi • syll)pa -· I"]Jrf!d .. novinlir;mi. o vel~ei.' tradfi:ii• a vvsojtnm štanda rde 
m(ii rcpertofi r. PrE•iavoval · zá~1 i.em n a jn111 o l~lavSrne ·kon · " ' ''ticky ,. súča.sné '• ~eské··.d i·e·l o, ktoré : som · musela •naš.tudo· tamo1ifch dyc~ových orchestr·ov. U nás tent'Dr 'dt~uh · hud• 
certv .. Stl'av!n·~kéhn Martin•' fl Sucho1111. V • USA ·smu· ··l(ať naspor11(iť r· v· ,ši.l::>cr,\.iil:nom · t érmíhe. · .zvlá'Šť , s1 veľkým · · by~ zosohňujé niečo; ; radové .--c. nie koncet•hté . :Myslím, 
h11ala naouJi .prv~ rAz. ale Zfi Atla ntiknm so'in už kon · · ohlasom ,sa stľet.Ji Sncho11ove diela, .kt~ré-odzneli·• v ~at= · iet kbritakty ; s · podobn;fmi .• dychavfmi ot•.nh~tl'ami ste 
cer~tové!la . V roku 1973 som .abs.olvovala koncertn9:•zá· .. , ,mosfére v.ehu! · seriCizae .• a s taros t>li\to :; ,ptlpr&llov)lnel. a i ma~i :J! USA aj -vy. - ·.aké boli? . ' .• •• 
jtzd·.na .Kubu. propagovanej -- premlér·Y'" Krútňavy •. ·Z11·Iášť - Y.ýstižne,·· to .· •.. ~~Pilkr.al}oll.a·niB··-n~-· ~· ~-.sw,.l 

' .. . .. ,.fl •tl \ ' .··. ' ;,. 
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OPERNí' SúBOR )UHOCESK:é:HO Dl· 
VADLA v Ceských Bude joviciach oslávi l 
1. I. 1979 ZO rokov svo jej činnosti. Za 
obdobie od l. I. 1959 do 31. XII. 1970 
uviedol súbor s polu 132 operných, balet· 
nýcll, operetných a muzikálových tttu· 
'lov. 

ZASLÚŽIL Ý UME~EC JA.EJ\ PQ§PlS!L 
>- jl:]det} 2i n<)JVÝ2i!tHPme!š1cb českých 
OPflľe!nýc)l SJ!leVákEJV zom rel l l. f epruá· 
ra 1079 v Prahe vo vekl! 74 roJ;;ov. Po· 
ča~ ~votr- i umeleplsej kariéry vytvoril 
n ielen stovky diy~delných postúv, alo 
vystupoval i koucql'ine. hral vo filQ:le 11 
n aht·a l stovky gramof~nových plijtn1. 
Mi nu lý rok vydavatelstvo Pa n ton vyd alo 
jeho s pomienky "Hvezdou operety" . Pat· 
ri! ~ vrrcllPI!J.Ý!Tl 2íií!VOJU celej čs. gperet· 
ne j histór ie . 

BYSTRlQKf; ZVONY - VIli. ročnfk 
fe~tivalu p opulárnej piesne .. ~ys~rickó 
zvony" sa lJSkutqiitl í v dií och 17.- l!l. V. 
t. r . v Bap:;kej Bystrici. jeho orgup!z(!. 
tot· i. l:>anskooystrlcký Pari} l{u)túry a od
d ychu s polu so štát nymi, politickými a 
spoločenskými orgánmi a organizác iami 
mesta ho ideovo zamerali. k 35. výročiu 
SNP ·ll Medzinárodnému rolw d ieťaťa. 

TRI úČELOV!!: PUBLIKACIE - ,,Kul· 
túrny rozvoj Slovenska v rolwch V. pät· 
roi::n ice" je názov účelovej publikácie, 
k tqrú vyda lo vydnvateľstvo 0 jnor v Bra· 
tisl;~l•e; T/Ublil\át:ia ·je urľ.e11ä pre potnJ
by rl gkL)mentácle, štu~lijné a pracovné 
účely a propagáciu výsl edlwv rozvoju 
kultúry SSR v rokoch 1971·75. Zbomlk 
štúdií ,Kultúrny život obyvatelov Slo· 
.venskiiJ (Na :t:áklade soc iologicjl;ých VY· 
skumov) vydal Výskumný ústav lntltút'V 
v Brqttslave. Zbornil< prináša viacero 
š túdií, zaoberajúcich sa ~ultúrnou úrov
iíou, po trebami čl záu jmami obyvateľstva 
čl jeho vzťahom k jednotlivým d ruhom 
umeJ)!éf. Výsku mný ústav kultOr v vyda l 
i cJ'alSi.u n uh liltáclu, .,Systém organizä
cJe rilj.c!enia rezortu lmltúry". kto re i IHi

tO l'Olll le Františel{ Karas. Vi:letkv tieto 
nepreda j Jlťi publikácie môžu záujemci n a 
plliiladonie získať od vydavateľov. 
M~~IKÄL "GHICAGO" od J. Fosseilo 

'[litll'Cto] , J. K~ndera pmdbnj a F. EbiJa 
l(te):ty p~~sní) uviedlo bmenské Divadlo 
b rati' i Mrštlkl1. 

HO?:HLASOV A SÚŤAŽ "PRIX MUSIC.AL 
DE RADIO BRNO" sa bude konať v Br
ne v cliíÓéh l.-6. X. t . r . Niipliiou 1.3. 
~·pč njl)a teito Jned:z;inárodne l rozhlasovtri 
~úťnže ~ú lmnlen tov!)né p rog t·amy vvtvo· 
rené z hudobných diel minulých eppcll. 
):(top3 Po svo jom prvpm uy~den1 v do
I.J e V?ľ!il\.U n eooll znvya uvecjen!'!. ~~lllll 
:;;~ihtže nqzvqplj. "Obnoveni"! preq1léry má 
slúžiť k vyhľadávaniu zalmdnutých hecl
n ôt -a roZšíreniu programoveJ rozhla~:>o
vej dramatm•~ie. PFihl~šky_ qo ~útaže:: 
j!lri j!ma Výbor PJ! IX mustcal de radw Br
no do 30. VL 1879, p r ogl'anw dq 31. Vl!I. 
!.979. 

SPOLQéN1' BA~J:;'fNY KQNCERT sólls
tov btÚP.tl.J. SNU a sqlistov balettt Mest
s),ýc t) divadiel pražsl~ých s.a kqqal 17. 
februánt t . r- v SND. Bol vlastne geJ~e
l'áll{oq -pred vystúnením na I. IJl~dZipá
lfodnom festivale súčasnej tanečnej tvor
~y . v Buqal,'leš ti v df!OCh 20. Il. - 2. III. 
t. r. Pro&fi'!IJ1. krmcertu tvEJrili: béJietn é) 
kempqzíqia s ll~liVO!T! SCl;i, ktorij vzni!<• 
Iq. nl!. hll'HlJ.l t--1 , VarglJ. a v choreografii 
t , Mplftlirgvei·Záhot:,ákQvej vvsNP.ili v 
p e j ~(!I !J?ti SND M. Cerná ~ P. Voketlli, 
DrtJhÝID 'bratislavsk ým prispev~qm I:Jq lo 
Prelúdig eroic;o J)a htJqbu M. Vileca. v c;t)or!'logrl}f!i ~ réžii šéfa bE!lett1 )3. Slo
VQka, v kt~rom vystQpil! ZE!Sl. um, G. 
Heľépyi9vá, V. Zlochová, P. Dťi.!Jrav!k El 
'č!?!lElViE! b~lettJ. Prvým pražským číslorn 
belg Sláči~oyé k var teto ~. l ~· Janáč
~El v chorf:lg~raf!i ~ r éžii P. Smoka so 
sQ.)istE/.1111 K. frankovQu, Ľ. I< lotJb~om a 
L . Rajnem a druhým, v naštudevaní to
ho istého choreografa. baletné číslo né! 
huE)bu S·láeikovéhe ~varteta F dur ,.Ame
['ického'1 A. !Jveráka so sólistami K. 
Frankaveu, Z. Barthevou a. h., J. Klá
ránt a L. Kleubkem. Po vystúpen! v Bu· 
qéJ'p ešti uviedli. t ento pregra1n aj v Pécsi. 

RQK č~~K~l l{U!=J~Y. DIEr; +-€>: Pstav 
ilľe v9sl\.ql'll ~»!túry v E'rahe VYI\Ill-1 zá
,ver\jCI'll} ~prlivl! o RQl)n česke j 111.14PV 
H~7~) . l,(torlí v yšlé!- v 6. zvä~;J';qcll; l. 
Qvoqná lltijgia, 2. Tqpogr<!fia a ~V!!Jltl
.t~tfvqa arF~!ýza koncertnej .činnosti. 3. 
G QSI!hová aQI!lÝ~~ l<o!lcertnej činnosti, 
4 . Topog rafia a kvantitatívna an alýza po
dielu divadiel na Roku českej hudby, 
S. 'l'opegrafla a kvantitatívna analýza 
kultúrno-politických akcií v Roku česke! 
nl).<;iby, s, z~vere~n~ š túcHa El QdP.Qt.@é!
l).Jp, 
Oľ~R~ r>JGl' v J.~nswei B.y~tric:;l vv~.t.ú

plla ?~. iamJ~n t. r. n<t ::~~&ne Sl!'VSl'l
ského !l~rgq~éhe QiV~t.OI4 (lG SVOiC'll! lllii
Df>V$0 11 rrper:rwtJ insegnáelotJ. Verdiho 
,,f4l~t"_Ht:!w."· 

Z VYOAVAUtfi'ľVA !?ANTON l'>ľišli clo 
rE!I'l~kClle ti~to hlJ.det"nll'lY: S. Princ!: 
Ht:~ tJ !ia tlel~~. ~es4ť piesni nre m aterské 
š!\QlV (s pev a kl~vifl, V. KiJlij~is: V. 
symfónia [partitúra). Z. Blažek: Mallč· 
kosti II. [klavlr], J. Seidel: Romanca 
o kráľovi Ječmtnkovi. (m!J~ský z\?or a 
kl~Jv{r pre 4 ruky), I. Reztč: Torzo Sclw · 
m4.nnovho I'Ontnfkll [viol~, klavír], M. 
!Íitv~n: Son<at4 \')r e vielončelo a klí'ivír. 
J. !IC~Mií: Kvetel'lstv! jt;J.vorť'!, cy\dt,~s ptes· 
nt l'lľfl tenor a ~lavír. ·na veršm ~eskvch 
bás nikov. 

l. 

Na začiatku deJín štvorručnej klaví r· · 
ne j hry stotl veľk.rí otáMik. Prvé štvor. 
ručné skladb~ pochár)zaJú sice už z pr
výc/z desaťročí 17. storočia od Niclwla· 
sa Carlestona a Thomasa Tonkinsa ( sú 
zachouq.né v 4r;mdýne - v . British Mu.· 
seum}, ale do polovice 18. storoäta na
sled~tie ťažko vysvetliteľná medzf!ra, Da· 
lo by sa predpokladať, že i keď v tom 
.čase vznikli štvorručné kompozície, stra· 
tilt sa. Ani teoretické práce z tohto 
obdo'Qia podobné skladby vsak nespoml· 
naJú, ani tie, ktoré sa zaoberajú pat · 
ričným n!J§trojom, t . j. klavirom, resp. 
Jeho predchodcami. Max Wilhelm Eber
l er vo svote/ rukopisnej práci "Studien 
zur Entwicklung der Setzart fiir Klavír 
zu 4 Händen von den Anfängen bis 
Franz Schubert " ( 1922) hradd odpoveď 
na l etmé objavenie sa a skoré zmiznu
tie stvorrul!ne; klavtrnej hr~ v tom,, že 
také kpmpozíoie by boli škodili virtuozt. 
te, ktor(l v t(!Qh, (Ja,sech IJŽ mqla význam
nú l}.lohu, Tomu al~ pret trel!ia fakty, že 
pr4ve koncom 18. storočia sq. dostala 
štvo1'r'!Lčná hra do prve; etapy svejho 
rO'tVOfa, 'Jced1 .af vmuozita zneva ~(JUjQl[) 
doležité miesto, Ani vi-rtuozita by 11šak 
nebola mohla potlačiť vznik štverruč
ných skladieb pre domtícu potrebu. Je· 
dinQ, príčina sa nám ;avt logická a §a
nzozr e;má, že tati~ '/ťl(lvíry mali v t!}cll 
casoQh (l7.~18, ster.) tálť.ý mal ý r oz. 
sqh, ~e dvq osopy ll~ sa sotva, zmestil! 
p1•1 hre. AkelJ ral'ilqu, bola iitvorručnll 
lt7'a eiite a; v drl!hej polovici 18, $tero
čia, ukazujú nqdpisY ( tit!Jly) skla(j.ieb, 
napr, od 1· Chr. Bacha; "Sesť senát prlil 
cZ{lveot,n , .. piatu mé5ž!{ zahrať d'Qafa llr~
čl na tom istom clavecine" {po r. 1770), 
alebo ,,Sonáty pM klavír ako dvejsklad
by { Doppelstiicke J pre d pe o~oby na 4 
ruln(' od Cit. H. Miillel'fl {v r. 1782). 

Po .,.. 1770 sa zal!azo venapa~' viac po
zornosti stvorru.čnet ·hre. Vtedy s'[clada1 
telia mohli už počítať s pqťoktávouým 
rozsahom kladivkového klavtl'a, čo l!em
b[Jl o nedoiji(lhlo qni po SVQ/ef posl~dnet 
e(ape. Sparnen,utý rozsah osttíual (llhq 
tel] tstfí, Este a; Beeth,e7Jen sa, s ním mu
sel uspoko!(ť až po svafe tri Sf!JI'I(Íty o p, 
31. 

Te d6ležité spomenl}.t sp6sob písania 

nät vo §tz;cyrručnOcl! $/cla4báqll a sp6so/J 
sedenia pri hre v l!íchto poť!tatocn.qch 

etapách. Keďže prl dvojručnej lz re bolo 
zvykom písať pr avú ruku Z, huslovom, 
ľavú r uku v basovom kľúči, aj vo !itvor
rul •nej lu·e písali na začiatku pravé ru

ky v husľovom. a ľavé ruky v basovom 
kľúť!i, be<, ohradu na neprtrodzenost to

hoto U$pPri~dania~ Pr{top, '?~~~.li ,_~r.ty 
ľavef ruky prvfHto hró.ča a prave; ruky 
drul~ého hráča čqsto práz41te Q. PUk!J čas

to jedna druhe; prekážalt. Toto nešikov
né písanie nôt zapríčinilo, že pekne zne
; ríca stredná poloha klavíra nebola vy

u.Wá. Medzi hráčmi bolo qst c1 odde· 
l'll}úcim bodom. Prt tqmto nepriredze· 

I!Oil! spôsobe hry bolo tak málo zvere
né styrom n~kám, že to mohli dve r ltk!l 
pokojne zahrať. 'ľento spôsob písantq nôt 
sa dlho ne1Jdr 2al, l!o ;e pochqpžte('nt.! . 
{Už napr. J. C:h1•. Bqch plsr;l pre pravú 

ruk!J SecoT!4o t . j. dr1Jh.él!o hráča v ba· 
sovom kľúči/. Nelrva(q 4lho a začali pí

sať ľq.v.ú rztkl/. Prima t- ;. prz;ého hráča 
v h!Js(ovom kľúči, Určité problémy sa 
riešili q.j k r lžentm streQ.ných rúk. Spo

menutý spqsob ptsq.niq n6t sa udr žal a2 
da nasteh (!,n i: prq pr imr;J - dva hqsľo· 

vé, pre. Secondo .,- ť/.va bq.sové kl'úče. 
Najlep§ie riešenie problému techniky 

skladby vynasiel Mazqrt - ešte ako 
(lieťq.: pravá rl!kq. frimo hrq melóťf.iu, 

ľaveJ. r.qlca - SeconrfJa bq.sy v pokoJných 
krekťlch, stredné ruky r obia sprieved. 

Pest~tpne ~a objavuje mel6diq preehlí-

dzá;ú.ca z prv~l!o partu do dru/tého ale· 
bo do trettello. l .l!lo t1.t však o homofeln· 
ne sklq.dby· [v c/.ruhet polovici 18. sl()· 
račia]. Fugovaná kompozičnd. technika v 
stvorručne; hre je v tom case elite veľmi 
zriedkavá [Franz Seydelmann: Sonata /. 

... 
Stvorrutná hra bol a pova~ovana ku 

k onc!( 18 .• storočia väčšm.t za inštruktív· 
ne, alebo clomáce muz!círovante. Od 1. 
Haydna pocM.dza tnstrukttvna skladba 
"ll maestro e . lo scolare" z r . 1778. No 
nemožno tvrdiť, že sa stvorručnd hra 

n.e;upla(l1o()q,la i llQ, . k QH9!lrtnom p6cl.iu. 
{Mozart - ako dieťa - hral štvorruc

ne' t>O svo;ou sestrou na verefn.qch kon· 
certoCII. } Ako rarl(a sa obfavUt koncerty 
pre štyri rqkiJ - s orchestrom [napr . 
Lf!opolr:l Kožri!lult nctptsa~ tri k,om;erty, 
Czerny feden). 

*** 
- Pristu,pufme. 1,1šak ~ yýQe/IJ štlJr:~rrutJ• 
ne; ~ll!/.z;ímet hi"Y cltron.ologtcky. Tri so
náty J. Chr. Bacha ~(lm,e$tl'ld(lafú pšetky 

K d 
., , 

.· ~- eJinam 
v . ~ • stvorrucneJ 
klavírnej 
hry 
jjtyrt r~tk!J. ~!'LZ 4~4nes 7!~3'ht4tili sveiu 
sviežesť. AJ ťJhristrJph FT'ied.erieh Bach 

písal sťllláty, z k torých "Soizáta pour l e 
Clavectn a quat re mains A dur" sa vy· 
rovnáva sonátam mladšieho brata. Z t ,ijch 
čias spomeňme elite týchto skladatel'ov: 
liriedrich Wilhelm Rust [1739- 1796/, 
Karl Stamitz (1746- 1801}, Christ ian 

Heinrtch Kqller ( 173~-.17_82), Tohann 
Wilhelm Hilssler {1747-ľ822),' Pranz Xa

v~:r Sterkel { 17fi?--1817 ]. 

*** 
W. A. Mozart: Už qko devď.ťročn.Q pí

se f;tvorručn4 Sonátu C dur-. bal!iie dve 
sonáty; D dqr a B dur poclld.dzafú z 
cias, kec! mal asi 18- 18 r okov. 7'oto stí 
už majst r ovské diela, hoci formovq vQ· 
S(C<~Jba je estr; clasť jecf.nOI']iJ.Chá. lvfajtl 
sym[Qnický c;lzarakter, ku ktor~mlJ sa Mo
zq.rt rdd prlkl4iiq vo svojieh 11tvorručJ

ných skladbách. Toto symfoniek~ cíteniP. 
najz,reteľnefšie vyjadr!J ie Sonáta F d!Jr 

l= r. 1786, V nej je ~r?jmé, ŽE! Mozart 
pri jej p1~r;ní bol verj.e11ý symfonickljmt 
predstauamt. Ďqlsie sonáty sú: c d,ur a 

nedekonl!r;nQ. G rJl/.r. Okrem sen4t md 
Mozart este j(!(.lnlJ štvf)rručn(t skladbu, 

rozkošne hrqv~ VCiri4Qie G ť/.1/.r. Ostatn~ 
skladby neboli Mozl!lrtem pôvodne spra
eťivané pr e 4 ruky. 

L. v. lleethov(!n: Niekelkq rokov po
t em, čo Mozart naptsq.l svete poslean~ 

senáty pre styri ruky, začal ieh kompo
nťlvat aJ mladý Be(!thoven. $tí. to ranné 

Krútňava za oceánom 
(Dokončen~e z l. str.) 

priniesli poh otove recenzie už v prvých 
di'ioe}'l 1'>6 pl'I}Jlll~re. T~Jk Dl!l'ffkla4 1)11· 
ris Tt~~koff v ťlerll'lfku .,TI,e Stete Nf!WII" 
iil 15. januára dáva s vojej reeenzii tl
tql: Joírútäava - dramatick~ úspech, a 
ďalej plše: ..... ],)irigent Dennis Burkh 
presvecl~!!DÝ 11 vefkosti o"ry, orenoval 
svoju C~nergiu n.eún•vném!l o!JJtocUI!Iniu, 
kt~r~ vyvrch(llilo v piiJtol< ne pncnn 
l'r~tchtevení. Bolia to 11rodnkeia •YnJke• 
jl}.eeho muzfctrovania, clrimy, tanC)a, 
pr~tdstevenie, lttorii fa prvýkrát tJVadené 
na americkom javisku, cUalo, ktor• isto 
zaujme mie5to v l tandardnom reperto'
ri V!lfl<ýr.h 011arnýoh divadiel • .. Nafdo
Hmaveišlm momentom hola prítomnosť 
suchoňa na iavlsku 11ri 'fJ'VOlbant Jeho 
objatll[l di!inkufllcich bas slova a hlboko 
úprlmpe vyjadrovali humanistické srdee 
a dali pocltiť, :le vletci -. obecenstvo, 
dlíinkujllci i operu& spolollnoeť IB zll· 

i!astnili na historickej a závdnej ume
leo~ej udalostf', Tie~ Jay Carr v dennf
k!J ,.Ttse ~~~it New11" zo 16. jan uára 
nov,lh,!je Krtjtňav!J za ,.smelý čin" a do· 
d4v-., ~e Kr\ltňi!JV~ pola p re lansin~>:skú 
opel'l'lú spoloenasť a michiganskú uni
verzitu objavo!ll, stala sa šlágrom a do" 
qávlJ, ~e: " l(rllttiavt,t stoU za to vidieť a 
p~(!u,ť. Je to kofll.pe~tné dielo v li obra
zaclt, k'tof~lt~ tiitt~QI,l je bremeno viny". 

lted spolo~enskfcll podutaU: Hostíte· 
u., prll'rav!U lH. l'lt!lčesť skladateľa a le· 
ho osopnej flrUomnes~l v Lanslngu rad 
S!'oi'očenskvch l'lOdu!atf. Okrem stretnu· 
tl s 1,1melcami a neef)ecU, bol prof. Su
ol'!oi'l prl!atý S(Uvern~rom mesta Lansin~. 
zll.častnil sa tlačových besied, poskytol 
roz)lovorv nl'lvinárom, prednášal na Mi· 
chlganske! štá~ei u niverzite o modálne! 
ht,1dbe. Jeho vvst11penie na univerzite sa 
stre tlo zo str!).ny )'lrofesorov t posluchá· 
t:ov s veľk9m záuimom. Vypo~ul si tu i 

skladby, nie také hodnotné ako Beetho· 

venovľ .dvofr_učné klavtme opusy. Nq. i· 
stariiou skladbou sil Variácie na ténw 
qr6fa Waldsteina. Nasledujú Sechs Lled· 
variationen in D, venované qr6fkam Deu
move; a lJrunswickoyet. ďalej duo/často· 

vá Sonáta in D, op. 6, Treba ešt P. spo
menúť 1'1•t pochody op. 4!í. 

Taliansk~ klavirista Muzio Clementi 
napísal pre štyri ruky sedem sontít {C, 

F. /Js , C, J.::s , G, C /. 
v ťlobe klasicizmu sa pre 4 ruky kom

ponovali pl•eclov!Jetk!Jm sonáty (Leopold 
Kože/uh , lqnaz Pleyel, Daniel Stetbert, 

Anron Eberl, T(tn Ladislav Dussek a Jo· 
hmm Cramer /. 

Popri sonátach sa pomaly fi skr omne 
obfavujú tzv. ClwrakterstucJ.:e. V ntplz 
vystupuje do popredia veľktí majster 
Karl Marta von We/Jer {1786- -1826}. le· 

ho wvou skl adbou prP -~llf l' i ruk!f je " Six 
pe(itt?s Piéces faciles , op . .1". Pisa/ tu 
ako pätnásľrot•nq. Vttspele ;siP kompozič, 

né umenie prínásn Weber n op. 10 tfi 
skladieb}. Další v.tíuo; JWi!r tál!a op, 617 

/8 · skladieb 1, kto ní ,e na úrovni nctilep
šlch Weberov!fch dvotruénrícll sk/adleg. 
V lit?r(llúre sa uváclza na popreclnom 
mtestt?, Dvadsať r okov po Mozwtouei 

smrti vystupuje skladateľ, klOI'!Í bQl 
predurčen.IÍ k Lomu, aby !ítvorručnú k/a, 

v l rnu hr u povzniesol k druhému vrcho• 
Iu. Bol to Franz Schubert. Za svojej krát 
ke ; sklaclateľslce; činnosti obohacoval 
stvo1•ručmí k lmllmu hru veľk.rím množ• 
stvom geniálnych skladieb. Zveruje 
sklar;tb(lm 11 tomto slohu práve toľko 

vzácnych myšlženolc, ake iným. V yuži• 
va široké polohy s tch zvukovými efek• 
tamt a popri tom skladby vynikaJú vel-• 
kou pestrosťou pohybových foriem. V 
mladom veku ( 1810- 1813} skomponoval 
Sclwbert niekoľko f antázií. Od r. 1818 
klavtrn? diela pre štyri ruky uvádzam~ 
len stručne: stí to - pé5vodne pr e or~ 

chester myslené - ouvertu.I'!J C dur, 

D dur, F dur a g mol. Dal~í po'/Crolf, 
ukazu;e Divertimento e mol, op. 68; Ron• 
do D dur, op. 138 a "Rondo b1•illant 
e mol, op. 84, N1•. 2". Nr. 1 toho 

í§tého opusu - je "Andante varté" lJ 
l! mol. V arlácie e mol, op. 10 sú vene• 

vané Be12thovenovi. Z r oku 1818 fe 111ai• 
str ovské dielo: Gl'Gnde sonata B dur, 
op. 30. v r. 1818 vznikli ešte nasledujú• 
ce diela: niekoľké Tance a pravdepodob
ne vsetk~ pochody, ako Trois marches 
héroiques op. 27 a Stx grande Marches 
op . . 40. fJalet 6 P.olonéz· op. 61' a; .. S.tyri 
polonézy op. 75. Z r . 1824 zostali po 
11ťim závažné clíela: Divertimente op. 54, 
Son<íta op. 140 a Variácie op. 35. V že~ 
liezovciaclt u gr6fa Esterházyho kompo
·noval "Dtvertissement á la Hongroise,. 
op. 54 11 g . V tejto ~klaclbe te badateľn!í 
vplyv cigánske; muziky. 

Počas pobytu v želiezovciach {1824] 
1wpísal llif!koľko malých tancov, "Deut
sche Tänze, Ländler". Pravdepodobne v 
tomto roku komponoval cľalšte pochody, 
,,'l'rois Marclzes militatres" op, 51. Z ro
lcov 1825 a 1826 poclládza;ú Grande Mar
cite funebre ď Alexandre l" op. 55 a 

"Grande M ar c/le llérolq u.e au Sacr e .de 
Nicolas I.", op. 66. V r. 1827 kompo1loval 

malé Detské pochody v G dur. Rok 1828 
prináša ešte dve veľké štvorručiné sklad. 

· by: Fantclziu f mol, op. 103 a Allegr o 
a mol op. 144, vyclavateľom pomenova
né na "Lebensstiirme". V časove; bllz· 
kosti k Allegru sto jí ešte "Grand Ron
deau" op. 107 a štvorhlasá Fúga t? mol 
op. 152. 

AGLAJA DUKA ZOLYOMIOVA: 
[Dokončenie v budúc.om člsle. 1 

značné množstvo skladieb profesor ov 1 
žiakov kompozicie a bol prekvapený tch 
úrovňou. Osobitne ho zaujala na jmä 
tvorba p re d ych ové orchestr e . ktorá ie 
pa vysokej (!rovn i, takisto, ako 1 sa mQt• 
né orchestre hrajúce nezvyča jne ná roč• 
ný repertoár - tieto .,vážne dvchovkv" 
sú americkou zvláštnosťou a špecialitou. 

Mimoriadne milou pozornosťou hosti
teľov voci Suchoiiovi IJolo venovan1 e 
rozsiahleho al ba obsahujúceho bohAt ý 
dokumentačný ma te rilí l o llrípt·avách 
Kt•útľiavy v Amerike. Odovzdala 11111 ho s 
venovanfm riaditeľkil Lan singske i oper• 
ne j spoločnosti a in a!< .. ieho dom á ca" 
pecas amerického poby tu. Grace Retn• 
boldová. Toto allmm a iný boha tý doku~ 
mentačný a propagačný materiál vhod~ 
ne podopie rali a il ustrovali Suchoňova 
dvojhodinové rozprl!va nle o amer lckei 
pr emiére Krútňavy. 

Krlltiiava opäť zv!ťazila i or! svoJet 
22. zahraničnej inscenácii fa 43 Insee. 
nác!l vô bec] - tentoraz na americkef 
pôde. A už s11 ·· twstá ie\ uveťlente v Mnf.,' 
chove. možn" l Saréltove záujem nrm-
javil 1 New York • • • ~R-



Národný umelec: Ladislav Slovák ·v · Japonsku meištcli a fo najmä záslutiou našlio výkannétio ume<' 
nia. Cestu k po:t.nan lu a obfube českej a s lovensl<e1 
hudby a ná~l 1 o vyspelého interpretačného umenia klles· 
nili v Japonsku české orchestre a sóli.sti. Tento rol< 
bude tomu už 20 rokov, čo som sa zúčastnil ako druhv 
dir igent s Ceslw u fllharmóniou a tej vtoecl ojš fm šéľdi• 
rlgentom Karlom Ančerlom legendárne ho zá jazdu tromi 
svetadielmi (Nový ZGla)lcl , Austrálif:l, fapon$kO, C ín~J, 
India, ZSSR l. prlCom pod;>tatnú časť zl\ lazuu sn1e slťá• 
vili práv11 v Japonskl.l. česká filha rmónia tu m& la vtedy 
fan tastický ús pech - p rin ieslo jei to crame pozvani<! 
a mne od vtedy u ~ pi.i ť hosťovaní . . . Smet i1110VQ ~v art EJ• 
to, Josef Suk, Jan Panenka u dnes už i :>lovenský ko• 
morný orchester sú v Japonsku stá lymi hosťan1i ll re• 
prezentujú vynikaj(JCO našu hudobnú kult(Jru ; sú í!:Pá• 
mi v hudobnom Zivoto Japo nsk(! tak do j:Jr e ako, poved~· 
me, Japonská filiHu:m61Jia . Ai dirigenti v. Nellllli:l!ll10 
Z. Košler, hus lista V. Hud(lček a c(alš! m~ iú v j apans~u 
širol~é zázemie a sú t. \.1 peppyčajne ob\'úbenf. Vstup 
k la viriBtu P. To percZ!Jra do jil ponskl')ho hudobn~!JO ž~, 
vota pri našom tera j~pm spoločnom hm;tov&n! poj ve r• 
mi vydarený a možno poved@ť. že v ťažkej konk ~Jren• 
Ci! mimoriadne (ispešný. Úalei V Jé!POilSky pôspbla f! í'l 
tamo jších konzerv&tórllích viacer! če~!d nedag()govia, 
V te jto súvislosti rád pr!pomfnarn i pôsoban te prj rn ~ria 
Slovenského l'va r teto Aladára Móžiho vo funkci! krm• 
cer tného nla jstra YOMIURO TOKYO ORCHč:STRA, kto• 
r ý si svojim umen!m z!s!l'al u tohto výborné ho orches• 
tra (d irigoval som ho r. 1977 1 a teho no jpromlnent• 
ne iš !cll zahraničnýc ll dir igentov veľkú úctu a u;l.nanie. 
Môžem teda konštatova ť , ~e čs. hudobn! umele! s ú p re 
Ja poncov stíi lym lá kadlom, a to p redovše tkým tým. čo 
oni najviac oceľluiú: vysokým ma jstrovstvom, vynlkfljú• 
clml muzikálnymi kvalitami l osobitým re l!le r toárom. 

PIATYKRÁT V ~RAJINE 
VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA 

N.árodný umelec Ladislav Slovák, šéfdirigent Slovan· 
skej filhal'lnónie patrí k tým našim umelcom, ktorí 
~lria dobrú tJovesť československého hudobno-lnterpre
tlli'!ného umenia na celom svete. Pre svetové koncertné 
agentúry stalo sa jeho menu zárukou umeleckej kva
lity, zárukou prvotriedne ho dirigentského výkonu. Pre
to tie opakované pozvania du celého· radu európskych 
krajin, ale i do Austrálie, USA, ZSSR, Japonska ... Ja
pQnsko patrí k jeho najnavštevovanejším krajinám -
na sa•nJnn sklonku minulého roku sa vrátil už z pia· 
teho umeleckého zá jazdu do tejto kmjiny. Pri tejto 
prl.le~itusti sme ho nnviitivlli a položili niekoľko ot4· 
z uk: 

Koncom minulého l'Uku ste sa vrátili z Japonska, kto
ré Sl!! ako dirigent, navštívili už piatykrát. Za dirigent
skými pultami ktoL·ých orchestrov ste stáli pri terai
~om z.ájazde u ktoré diela ste mali na programe vašich 
koncertov? Vy~načnje sa japonský hudobný život na rozdiel qd 

euL·lipskeho dajakými zvláštnosťami? Ten toraz som dir igoval JAPAN PHILHARMONIC SYM· 
PHON Y ORCHESTRA, s k to1·ým som uviedol dva progra
my. l'rogrulll p t•véllo tvonl ~l We berova predohra k ope· 
rc Euryanlbn, Mozartov Klavírny koncer t c .mo l, KV 
·1!:11 [sólistom bol ndš ľoter '.ľo pen:ze t· ] u Ca jkovsl,ého 
V L sym.ť('inia .,Pa telte kú ". N11 !Írograme dJ:u hé tJo · kon
cel'lu Lllllo jediné d ielo - Bee thovenova IX. symfónia 
~ ktorú som s t \· mto o rchestrom r eprízoval celkom 
7-krl\t. 

Nát·. umelec I.adislav Slovák a Peter Toperczer s vu
dítcim gramofón ove i fit• my VICTOR. p!hiOm MáttllllllO• 
tom. 

Iba v tom, že pulzu je omnoho živšie a nie je ešte ..,.., 
na rozdiel od e urópskeho - U)tavený. 

Vieme, že na rok 1980 sa pr,prav~tjQ koncertné tJJrné 
Slovenskej filhnrm6nto po Japonsku. llovorili ste so 
:r.á!ihlllCami japonl>KÝCh km1certných pgentlil' o tpmtu 
zá jaz(IQ? M<u ďaleko pol<ročili rokova11ia o toJutu, Vfiknt· 
kq historickom zája:t.d!! uMho prvé hg sV•1tfonickébo 
orche$tra do Japonska? 

Napriek vašim častým umeleckým cestám do Japon
ska predsa si len myslime, že dirigovať japonské or
chestre ie zriedkavá a vzácna príležitosť. Ako by ste 
charaktet•izovali spoluprácu s japonskými orchestrami, 
aká je ich úrove ií, v čom je ich špecifikum? 

Juponsl(é orchestrr. sfl veľmi do bré. Charakter izu je 
!ch technic l\ú precíznos ť a zmyseľ pre f!XHI<tnosť. Osob· 
111:! v~a)< u nich oceľlui cm !ch láslw a obdiv l< emópske i 
hudbe - programované diela hrajú s obt·ovským nadše· 
n!m. Mimoriad na j o ich snaha po tvprive j spolupr áci 
s cllrigen tom ; japons ké orchestre sú d irigentovi za ta
kúto spoluprácu velmi vďačné. Ich chtivosť po vzátom· 
ne j účinnej spolupráci dokresľu je napr. skutočnosť, že 
mnoh! hráči orchestra ma jú n a svojich p ultoch partitú-

zainteresovanosť a znpojen ie do procesu konuertu te 
niečo , 1:o každého umelcn nesmiorue hlllžf. Niet u ilho 
pasivity, nechod! na koncerty v pasívnom očakávaní 
" ... čo mí m zahráte ... ", a le chce mať zl\žitok - ne· 
chlí sa unlišať, hudbu prežívíl, mnoh! návštevnfci ;>vo j 
zážitok z hraného diela znásob u jú čl ta ním partitúry. 
Svoju spokojnosť a nadšenie z koncertu dáva na ja vo 
spontá nne a búrlivým aplnudovun!m - to je tú na ·j
lr~pšiu odmena pre umelca. japons ké obecenstvo mú 
p r itom rado každú dobrú hudbu. Tým, že napr. v 'l'ol,iu 
je ct onno-clenno až 5-6 konce1·Lov, na ktor ých účln-
1\u j(t najlepšie orchestre, najlepš í clidgen ti, najlepši só
listi - je veľmi rozhľadené, kultivované, vzdelané. Na 
tukomto medzinárodnom lwlbišti, v t a komto pros tt·edt 
byť s tálym hosťom - to je pre každého znhraničného 
umelca prinaj mene j dôkaz uznania a ocenenia teho 
schopností. 

Áno, Japan Arts Comp. pr ipr<Jvuje zájazd SF na máj
jún 1980. Zatial Jr. zaistených 15 koncer tov - ich el i• 
r!gentmi ma jú ])yť L. Slov<}k, Z. Košlet• a domiici !{en 
!č íro Kobajaši, dobre známy u~ i v Cesko!;lovensku, 
!:'ra úspešnú reolizúciu zájazdu by sme však potrebovuU 
finančnú podporu nášho Ministerstva kultúry. Bol bv. 
:>om nesmierne r líd, !{~'!bY sa tento ~áj azd uskutočn !!, 
pretože by to bol naoza j h is torický vstup Slovanskei 
fllharmúJlie nu svetovú ~oncertnú a rénu. 

Po návr~Jte z Japons ka vás i'lakajú isti! Q'alšle povin· 
npsti doma i v zahraniči. .A~ý ie váii prpgr&m do kQn• 
ca tejto ~pncertnej se:~;6ny? 

ru hraného dielu. . 
S akým ohlasom sa stretli u obecenstva a v japonskej 

'tlači vaše koncerty? 
S veľmi dobrým. 
Čp by ste mohli povedať na adresu japonského obe

t!enstva, jeho vkusu. Dáva z európskej hudobnej tvor
by prednosť niektorému štýlovému obdobiu, resp. má 
svojich obľúbených skladateľov? 

Japonské obecenstvo je jedno z naiJepšlch na svete. 
!ľo, ~o ono urobilo pre vnímanie hudby, 1e p riam fan
ias tické. Neuveriteľný je najmä jeho rýchly prechod od 
l·radičnej japonskej llu cl by k európske j. Ich vnútornú 

V posledných rokoch sa čs. inte rpretačné umenie vý
razne podieľa na japonskom hudobnom živote. V Japon
sku vystúpil s úspechom celý rad našich sólistov, dh·i· 
gentov, spevákov, komorných sítborov. V minulom ro. 
ku to bol i Slovenský komorný orchester a klavirista 
Peter Toperczer, sólista SF, ktorého ste sprevádzali na 
jednom z va~ich koncertov v Mozartovom klavfl·nom 
koncet•te. Z toho možno usudzovať, že čs. hudobní umel
ci majú v Japonsku dobrý zvuk. Co Japonci najviac 
oceiíujú na našom interpretačnom umení? Cím sme pre 
nich lák8vi a zaujímaví? 

Bol som nedávno v Košiciach, kam rád chodim po · 
máhať mladému oduševnelému orchestru, ktorý rúd a 
s nadšením pracuie. chys tám sa do Bulharska. Pr itom 
mám s tále dosť práce l doma v Bratis lave - so svo• 
jím clomácim znamenitým Ql'chestrom SF realizovl!l sant 
po návrate z Japonska 8, a ll. abonentný koncer t Sf; 
v mHrci buclBm plrlgov fl ť ďalšie d va abonentné kanceľ~ 
ty. Ešt e p redtým ma čaká i jeden koncert v rámci Týt~ 
d ií<J novej slovenskej ·t vorby. Navyše mám i pedagogic• 
ké povinnosti. Vyučujem n& VŠMU, kde sa rád s tretli• 
vam s mladými kandidátmi dirígov<Jnla, ~Lorýn1 odg• 
vzdávam svoje skúseno~ti .. . 

fiakujem vám za . rozhovor. 
V )aponslw ie československá hudba jedna z na tznä-

K storočnici Otakara Ostrčila 
11879-1979) 

Otakar Ostrčil patril k osobnostiam. 
ktoré sa výdatne inš pirovali životom a 
spätne inšpiru·júco VJJlývali na pražsl\ú 
hudobnú atmosféru a cel'ú česl<ú hudob· 
nú kultúru. Nestal sa lcompilátorom št~· · 
lov, tak ako ich poznáva! z dir igen t· 
skej p1·axe. Zasiahol do vzrušených spo· 
~ov medzí programovou a absolútnou 
hudbou, vyhol sa potrebe čerpať z in· 
venčnýcll zdro;ov folklór u a nenapodob
iiova l ani Novl\ka , uni Janáčka; stal so 
vš11k uvedomelým pokN!čovateľom dra· 
matizmu Smetanovho. u Fibichovho, cer· 
pal z Mahlerovho d uchovného svmfomz· 
mu, anticipoval mnohé tendencie eur 6p· 
s kei avantgardy , inldinoval ku skladob· 
né mu konš truk tivi zm u a k vefke j lín i i 
bez lirinutia na detailoch, t eda k prlsne i 
s tavebnostl a monumentalite. 

Nie ie bez zau jímavosti Os trčilov tva· 
rivý typ ~ intenzfvllV a ekollQ!ll{Ck\i 
logický bell prudkých zvl·atov a krízo 
výcll javov. nadmieru sústredený a ma· 
jú.ct r;vol skladateľský dirigent ský o ro · 
gram. Hoci. bol Fib!cbovým žiakom, cel· 
kom zákonite vo vlastneJ tvorbe opustil 
sféru romantiky. I v Ostrčllovom time· 
Ieckom živote ]Jol! e tapy kompozičného 
dozrievania a osamostatňovania, ktore 
odrážajú pos toj a hiadanie pokrokového 
ln te!P.ktuála. V tomto vývoj! má svoi 
psol:Jitný význam operná tvorba (Vlasty 

skon, Kunliluvy oči, Poupií, Legenda z 
Erinu, Honznvo královstvi), z ostatne! 
tvor by symfónia A dur, suita c mol, me
lodrámy, zborový cyklus .,Prosté moli
vy", symfonické variácie "Ki'ížová ces
ta", balada "Osirelo dillí". kantáta .,Le
Rand a o sv. Zite" atď. 

Inonárodné mý ty v literárnom s tvár· 
nen! J. Zeyera inš pirovali Ostrčila k 
psycllologicky hlbokým a myslitefským 
operným die lam. V opere .,Poupií" o bo
hutll tr adíciu česke j hudobnej veselohry 
expresívnym deklamačným š týlom, Tol· 
stého rozpt·ávku zámerne transformova l 
clo hudobného stvárnenia v opere "Hon
zovo království", a by v pod o be zt•ozuml· 
teľne j alegórie vyjadril s vo j humanitnv 
Ideá l a protest proti zmálut júce mu sH 
fašizmu. Bol t,o súm Zel enel; 
Nejedlý, ktorý rozpoJoval pero s kla· 
da teľa, aby sa prejavil ako fudový pr o· 
t ivotnový tribún, per zonifikovaný čes· 
kým Honzom. Pražská verejnosť. k toní 
pochopila Novákovu a Sukovu modernu. 
ťažšie sa vžívala do Ostrčilove i lluclo b
ne j reč i plnej voľne j polyfón ie a kon· 
centrovanosti hudobných myšlienok. in· 
telektualizmu a modemého melodického 
riešen ia. Od poi:iatku do sklonku živo ta 
chápal Ostrčilovu individualit u predo· 
všetkým Z. Nejedlý. 

Ako dirigent začal Ostrčll clir igoyaf 
amatérs ke orchestrálne zdr uženie, po· 
krnčoval vo Vinohradskej o pere. kde nn· 
š tudovni rad významných diel a po smr· 

· ti K. Kovai'ovica sa postayil na čelo 
Národného divadla. So zname nitými spo· 
lupraeovníkn;ri [nupríklacl .režisérom F. 
Pu jnwnom, výtvarn!kom F. Kyselom. só· 
li s tami O. Mai'f).kom, E. Bur illnom. V. Zít· 
kom, E. Pollertom a i.] usl·mtočni! mno 
ho významných pr emiér a r (3aji;mval Viíl · 
Gero cyklov operných inscenácií čes· 
kých skl adateľov (napriklad opier Sme· 
tält ovýcll, p ygMkových , Fiblc hovýcll. 
Foerstr ových, Novákových, Janáčko· 
v5ŕcn ], J.'rew_iéru Bergove i operv Votcel< 
s prevádzal škandál, vyvolaný reakčným 
buržoáznvm publikom. Ako dirigent sa 
Ostrčil prlkläňsl l' neromanticke1 Inter· 
pretlj,cii: dával prednosť odsubiektivlzo
va tt ef vecnosti, cieľavedomej s tavbe cel
ku, pokornej s lužbe d ielu a samei bod· 
note Qperného umenia. 

Zanechal však po sebe pamiatku 
umelca. tvoriaceho a pracu júceho v du· 
chu smetanovske i idov Národného di· 
vadia: .,Národ sob!i1', D1•. J, TVRDOlii 

Prvým organovým k on
certom u t omt o roku bol 
recitdl Anny Zúrík ove J. 
Krdtko pred nim, v de
cembri predchádzajúceho 
roku, účinkovala inter· 
p1·eck a na Prehliadke 
mladýclr slovenských or
ganistov, a tak bol o te l 
vystúpenie v koncer tne / 
sieni 'SP 8. januára t. r. 
zdrovel i prile~itosťou po
rovnať ;e ; posledn~ U!}· 
kony. Prvú polovicu kon· 
cerltJ vyplnili skladby 
/ . S. Bacha a Maxa Re-
gera, druhú venovala 
dielam francúzskycll 
majstrov: Nicolasa de 
Grignylw Césara Franc· 
ka, a Marcela Dtiprého. 
- V úuodnet l'assacaglil 
a fúge / . s. Bacha by bo· 
l o možné vzniesť Jednu
dve výhrady vot·i r egis· 
tracnej náväznosti jed
notlivých var iácií a prt
lišn{ím agogickým zvor
neniam. D6slednou, vý
raznou artikuláciou a 
Jasným f or movým blene. 
nim ako a j vy rovnan!í 1'11 
tempom v celom pr iebe· 
lw však Zúrikouá tlílo 
sklacibu sympatick!f vy· 
stavala i vygradovala zá· 
rouelí. /Jachovu 1'riovú 
~onátu G dur zacala so 
szrokým rozmachom, ale 
nie na úkor zreteľnosti. 
Trochu ntj.lzle bol spoma· 
len,q záver l . éasti so· 
•ráty, Pre ll . (;as( voztlq 
/CJsné f arby a (ICJOg ick.(} 
osobteosti poclá,vala vQ 
"azn!Jmz ťahmi. V t rele /, 
1·ovnako ako v prve; cas 
ti mala možnosť ukázat 
ze sa neľakd technic· 
k{}ch obt iaží a ndhod· 
nf} prf!hmat tu nevyvedili 
z miQry. V CE?le'! sonáte 
však - zrejme l vlnou 
zvolene / 1•egistrt1cte 
meškal pedál; boli by 
sme tiež p1•ivitali dlh!i ie 
vyznenie záverečného t6· 
liU na;mä v Il. a v lll. 
časti, prdve tak at uäčšle. 
cezúry medzi časfamt. -
Už prvé takty Fantázie a 
fúgy "Wach.et aut. ru.tt 

Recitál 
mladej 
organistky 
uns die Stimme" Maxa 
Regera si posluchái.'ov 
podmanili atmosférou, 
ktorú i nlerprelka vytvo· 
r1 l a a postupne umociw· 
vala tak, ako sa sk ladba 
rozvíjala. Celé dielo bo· 
lo až do konca nesené 
dynamickosťou a malo 
typický " regerousk(l 
punc". Vd'aka vhodne /, 
o,i)stižne; r egistrácii vy· 
slupooala l éma zreteľne 
i 110 zvukovo huln!ích 
úsekoch. RegislraL•ne 
trochu ndhly bol vsak 
prechod na hlavn!í stro1 
pred záverom fúay i na· 
sledujúce dynami cké 
gradácie; škoda, že pre 
toto a pre prlliš prudké 
spomalenie v závere vy · 
znela skladba skôr do 
!;írky a vyvrcholenie lak 
osialo trochu "neclot tah · 
nuté" . 

Po prestávke zazneli. 
najprv suita krátkych 
castí z Livre d'Orgue od 
Nicolasa de Grignqho. 
Vhodne kontrastne vol e· 
né a f arebne odltsen(! 
drobn(! skladbu / OPga 
11istk a skrátila progra m 
o dve v rdnwt !iet renlo 
elektrickou ene1•gtou l sa 
;.oskvel i vlacer Qm1 pek 
nými detailami ; možno 
by bol o na prospech vRel 
P.šte mäkšie. "francúz 
skei!iže" narábanie s 
f/Zdobam/. - Ak o celok 
tJyznel dobre at Clw rá/ 
E dur Césara Francka. 
Casté zvol'nénta v 1~om. 
natmä na konc/ f ráz, b.Q· 
uali však dos{ náhle a 
hrozžll stať sa takmer 
stereotypom. V celom po
danf vystupoval o do po
predia skôr tnterpretki· 
no u.chope11ie dtcla ako 

Pt•ipravil: ·/.. GAB/.UER 

liYZdl!UWutie aulOP(JVýCh 
osobitosti. - Sllo i $ar m, 
muzi/wlilu a zrucnost or
ya11l:slka na záver vý(Jur
ne pre~enwvula vo 
clvoch kontraijln.Qc:h, 
technicky znucne llaNJii· 
n;ích sklcách 1 Deux es· 
qutsses ) Mareela Dup1'~
lw. Su!J lill!eJ!>ia w vá i 
l)yslovene IJirLUť!zna d i'U· 
hd je l dali možnu~t za· 
skvieť sa svo /i11li schop· 
ncsťami, mladtstv.Qm d á-
1lú11l a temperame!llum, 
ale i preciznost ou, po· 
lrebnou k zvlddnutiu 
týchto dupréousky .,llák· 
IIVých" kompoztczl. Boli 
ozajstn{}m uyvrcholerzlm 
k:oneertu, k tor ý m st mla
dá interpretlca publikum 
postupne celkom 1w klo· 
rlila. 

Anna Zúriková te or · 
ganislkou so sľubnou 
perspektlpou. Pripomien
ky tu uveciené. vzn1kli 
tWimil na zdklaae po· 
r ovnania ;et posl edných 
Llvoclz, ale i predelládza
fÚCi ch výkonov, f Na Pr'e
fl Uadke mlacijích s/ouen
~kých organistov ll r aia 
Bachouu Tr loutí sondt u 
G dur. Francka a Dupré· 
hoJ. Je lypom tempe1•a· 
meninej. dynamickeJ, po 
každej st rdnke dohre 
fundouanet hrť1č/cy, kto· 
rá sa neľakť1 ť azktJstf; 
ich zdo/ávam m sa utm1• 

dzu;e vo S1)o/tch sdwp· 
nm;tiacl!. fet konr:f!J..>I.'i a 
le prc?mysle11d, vie ;u /.!O· 
dat a posluellat m; o net 
presvedči(. Stavia sklad· 
by s prellľadom , von ias
né farby a vtjrazn~ Uih l{. 
~ Te; spomalovanie zá· 
V"'"OV hudobn,q,.h mu~lie
nok a frdz by so 11 ~ak 
mohlo stat takm~Jr rtl'~la· 
rJúcou manll!rou: at ucel· 
ku by bolo prospešné 
Pšte jemne;Ste narábanie 
~ ago17ikou 11 stí.lade s 
požíada1!k amt dUl la a te
ho autora. Osobttost tel 
pre;auu by tý m v6bec ne
utrpel a a sklad(l(eľova by 
ro~hodna :tískala. .vr. 



SID~e.nsk-á. filha.rmónia 
\ . . . ' . .. . . . ' . ~ . . ; ~ . . 

not ného ., sl<lhrmtl'ho, ce lku Z(lillrc~ý . u me· .. , 
·· tiím · sólist"u ·· Hem·icha 'Stlľiffa · i rovno
merne~ korešpondu íúce í dirlgentske í 
kreácii šéľdiri~enta Ladislava Slová'l<a. 
ktorého zitslu!Jou orchester SF podal 
iedén 'zo svoiiclt IJ!lJll~nšYr.h výkonov· p~
s leclnéiJo· obdobia. 

tu , štýlové c!fen i.e. ,f';iistri, zatiaf , ,l'J~i, 
a ani oem.ôže mať ·vjir,azne · as'obité, Ie
ll inečné pofiatie;· je však zrejmé, že · sa 
od veľkých m.aistnov. taktovky· dekát:11l 
vseiWomu . priLti:lf ·a vyLv,~rij si ... tak cTIJtl
rú ·východiskov(t 'pozíc iu pre d'alšie uŕíte• 
locké napredovanie . Dva moin entv ·tre-: 
ba ob:?vlášť vyzdvihnúť: kultivovano'sť 
zvuku v celej dynamickej stupnici; s · tým 
súvisiace zaobľovllnie kulminačných : mo
mentov, držaných tónov a pod: . a vari 
ešte viac uvoľnenosť a ·zanietenie; · ktoré 
od ensemblu dosiaho.!. Vďaka nemu mal 
Mozart potrebnú dávku . {lravei.' e legal\" 
cie i. odtalJč-enélw brta. Beetllov.en pl·as~ 
tičnosť tém a o kúsok plnší, mužnetšt 
nl'ibo j: nnjpresvecl čivejšie vvzllľ.la , n ritom 
vstupná č11st, Adagio by si žiadalo e'íte 
p t·ehlbenl:!jšifl tek tonické dotvorenie, ďa i 
i:ile éa~u u:l. Mistri nedokázal podať so 
stúpa íúcou l<rivkou, ale ani prí!ťiš :,ljiiV
ne nekleso l pod tú vysokú. un1.eJéČktí 
t1rovei'í, alní sruboval úvod. Fflllarmoni· 
c i . podali znamenitý, vo všet kých sku
pinách vyrovnaný výkon bez z íavneišíc!J 
:za[\OHsani. šťastnú n1ku rnala 'ctramattn·
gla, al' za kon cortantn é ľ.íslo · .p·ro.~tl'f.l· 
rn u zvollla skladbu súčasného česke,Jo 
sklacln1<1ľa. a i u niis dobrr:: znáinP.f1o 

25. a 21i. I. 1979 

Rakúsl<y dirigent Tl1eodor Guschlhauer 
~e podobne ako dirigent p redchádzajú
,cei dvojice koncertov F'arsllacl S and jari 
odchovancom Hansa Swarowského. ľe 
však umelcom odlišného n atu relu a . i.né· 
)lo t emperamenlu . THto skutočnosť sa 
pre mieta aj 'do jeho gest, ktorP. nie sú 
natofko zveličené, teatrálnl:!; sú. slried
me·jšie. a le rovnako úči nné. Pn1vcla, pr i 
tomto f akte zohráva podstatnú illollu ai 
vek . Zatiaľ t:o Snndjariho p re jav má ešt e 
pyľ bezprostredne i mladosti. G~lschlbaue
rovo podanie je už produktom zrelého 
intenztvne r ozmýšl'ajúceho. štýlovo jas~ 
ne cftlaceho. ale m1sp orne vž dy tvoria
ceho dirigenta. Zalial čo Sandjar i sf 
podmaií uin posluchiíča s vo j!m iskrivý m 
temperamentom. GnschlbauArovou sil· 
nou zbt•aiiou j e intelekt, filowfi.ekA me
ditácia, zmysel pre klasiekú 111iernosť 
a vvváženosť, ktorými. zau jnl 'v úvoc!nei 
Sy111fónii B dur, č. 77 (Hob. 1/77) od 
Josepha Haydna. Hudobné frázy modelo· 
vn! plastir.ky., v zvukovo pastelových oci· 
li en koch. I napr !ek tomu, že táto Svm
ť!in ia zaznieva často, dokumen toval v~ 
kon orchestra na jednej strane poh otu· 
vo s t 'a techniCI< ú vyspelost ht·áčov. ·a 

. na druhe j strane clll'igentovu tvoriv(t in· 
venciu, ktorá zohľadi!oval a klasický sloh 
s uhl adenos'ľou, eleganciou a u~rach lí
-Iou spevnosťou. Pr i v'šetkej tmponujúcei 
·úrovn! malo vsak podanie Haydna e~te 
ll i rezervy v jednote súbry a niekedv 
Eli vo vyvlížen osti nástro jových skup!n . 

Svoju viacročnú opernú prax zúročil 
ilir i gent (ie goncmílny m hudobným ria· 
rl iteľom v Linzi l pri poclanť dramalur
gicky pozoruhoclnei Prvej Villpur~~:inej 
noel, op. GO pre sóla, zbor 11 orchester 
od FRlixa MetÍ.dels8ohna-llartboldvho. 
Umelecl<ti l:ivoveii podautn pt·c";uhova la 
be'l.ný štandai'Cl symfoniclw-vok úlnyc;h 
in terpretácii IH! j)ódiu SF. V d iele sm e 
JJaVyše ])uzna li zv ukové poslnpv 11 soá cl. · 
s k torými snw sa stret li o ni ef{()! iw dP.· 
ssťroč! ~~esl>i.ir vo Verdiho RuquiHm: 

. Guschl baue r od halil v Menclelssohn ovi 
ďalši.e. čr ty s vojho naturel u -- s tr!Jtliú
ci temperamen t, zMu bu v zápl f!ve fd

.l'ie b, v typicky rom nn lic lwm (!ynélnrizrm: 
' I tu clobn ého toku. Pritom však ni kcly ue
stratil konl1'olu nild l;val itou zvuku a 

.Pl'i célkovom zre tel i na vefké ob lúky a 
'tcll napätie dokiJza l vvclllltnóvať detai
ly i sledovnť vyviszenosť ot·chest1·a so 
sólis tami. či zborom. ' 

K interpretácií diela anga žovalo vede
.ll ie · SF vyn itwjúcicl! zahraničnýGh s pe· 
.vákov. 'Skladateľ poskytol z nich najviac 
pr!ležito stí barytonistovi . VieclenčmJ 
Georg TiGity dokázal ich plne využiť a 
demo-nštrova! · široké sJ')ekt rnm IJohato 
(tifereneovaného .a vo všetkjich regis.

•'troch kvalitnéh o tónu . . Svoje isté,, seba~ . 
. vedomé vvs.lupovanie na pódiu dokázal 
V.VVá.žiť a·j lllllCieCI<y VVni!<nj(icim .a VO 
všetkých pin•ametroclľ [výraz. tecbnika. 
ernocionlilny ponor}. fnseinlllút illl vokHI· 

1nvm prejavom. Fans t·o Tonzi upl:ital 
k t·á~nym, typicky taliansl<vtn timb t•om 
svojho hrdins l<ého tenoru . Spirwal uvof
nene, s lllld~en1m, ale predsa je to typ. 
ktot'Ý s a potrebuje rozuspieva t. k čomu 
pri s l<romnosti svo iho par tu ma l menei 
priležitostf. Hlasovou polwtovosťou, krfiS· 
nou artiku láciou, zamatovým t.imbrom, 
znamenitou techni kou i vrúcnou muzi
l« llltou vyZlHIITHm ala sa vynikilj(Jca hel
f(!cká alltstka Ria Bolle n ová, ktorej a~t 
tor zvtJ I.'il ponwt•ne najs kromneísiu úlo· 
hu, ale a j na jej malom priestoJ·e do
kázala ju naplniť veľkým .a ž iHrivým 
11mením . 

Na zas lúženom ú spechu u obecen
stva [žiar, dosť preriedeného l sa po
dieľal a j Slovens ký fi lharmonický zbor 
:(z!Jormajster Valen tín Iliinl , ktorý podal 
·,jeden zo svojic h lepších výkonov. Do
minovalo v 1'ínm tvorivé zanietenie . vvso· 
ké technick é para metre. 

Po Fra nce Clidatovej - os trie JaneJ na 
svetových pódiách a Ivanovi Klánskom 
- laureátovi medzinár odných sl:iťa?J s 
bohatými kon certnými skúsenos·tami. do
stal pr!ležitosť k spoluúčínkovaniu s or
ch estrom SF aj domáci reprezentant 
S tanislav Zambor ský. Pt·edstavíl s a ako 
só lista III. k oncer tu P l'li! klavir a orches
ter od Bélu Ba.r t6ka. Toto dielo figu
'l'll ie v Zamborskéh o rep ertoári už nie · 
kollm rokov, no z ieho ptedvedenia vnu· 
coval sa posluchilčovi do jem, že inter
pret ho h t·á s orchestrom azda prvý 
t•az. Doslova visel na dirigentov\ a ťa
ži sko jeho t vorivej pozornosti s a premr
hávalo v početných úsekoc h (hodnot!-

. m e š tvrtkové predvedeni e) Iba na sú 
h r u. Pochopiteľne, nt~dokázal s a potom 
dostatoc ne uvolniť p sychicky i fyzickv. 
Prejavovalo sa to jednak v celkovej kon
'Cepcil, ktorá talmuto pt·í!iš opatrnou 
hrou, najmä v I. · časti, dosť utrpela. a le 
aj v detailoch. Vo všeobecnos ti nám 
'Ch ý bali zamatove jšie odtienky a navyše 
a j v úsel<nch, kde tematickú v~stavbu 
preberal orchester, bol klavlr prltvrtlý 
·a prízvučný. Paralelne so zvýšeným 
uvoľnenha a s výrazneišhu tvorivým 
vkladom (vo virtuóznych úsekoc h.. a dt·a
vých rytmoch finále l podal Zamborský 
presvedčivejší výkon. Škoda však. že ani 
spevná a mužná lyrika II. časti nema
la svoju potrebnú meditatívnu a tmosfé· 
ru. 

Toto konš tatovanie nechce znevážiť 
Zamborského výkon. ktorji za danjioh 

· 'OkoJaos.~ a Alt1 s~1:0mnom ~iíi~I ZalU• 

borského pot.tmc iflftt IJni i.n v bvť· ne· 
mohol. PokiHľ naši umelci 'n~z!skA i ú 
viičšie pódiové skúsenosti. nemôžeme od 
nich ani · čakať výkonv na výške ttlJ 
tvorivých schopn.o~tí. A tie u Za mbor
ského sít nesporne ovr<ľa vyššie! 

' V. CÍZIK 

l. a 2. Il. 1979 

Poč(tvame, konl.rontujr-!me. hoclnotlmt: 
výslerlný tvar. ktorým sa stáva urne!J')c
ké dielo alebo innožina tónov; tVOJ'IVIí 
fanli!Zifl aleho prečftantí partitúra. i kl:!ď 
sttmozJ'éíme r.xistuie .i meclzistupe ií, ak ~

si .,iltanclaidný výlwn". kl'ité'r. lu m hod· 
nôt u i.nterpreta räla predovšetkým s 
týmito pólmi, na jnHirkantnejšie obnažujú· 
clmi um olecl\ý intelekt. vlast nú lnven-· 
(;i u, inlllginalivn u tvo rivú si lu , osobnost
nú sebil t'ea li zác; itľ korešpon cl u júcu s o 
sklaclateľovým zámel'om . Nie menej vý
znamnýn t ľaktom je štýlové orientác ia 
lnlerpretH. rezonancľw s kompozičným 
11JySl t:! llÍIJl sl\lutlatda. f , keď tieto pred- • 
pold élfly .sa Ztllljít byť vi-ac-mene i iba fll<
l'fvnym želaním, r ca.lita presviedča o VÝ· 
n i močnýctr osobr!osliach, u k tot·vc h sa 
Inte le k t svntetlzuje ~ tale n tom, teória 
s praxou. Heint•icb Scl1iff - ral<úsky vin· 
lončellsta po neúspechoch s romantikllli 
[aj v Bratislave nä · UNC:SGO-Iriilúne). 
,. na~lel sa" v novudoborn kompozičnom 
myslen! ~úČ<Jsných 1111tclrov. Víťazstvo v 
LutoslttW$kého kcmcerte mu otvorilo 
dvere do svet;t, do konmoz i čn ých rli ol
n í S lí čr.lsn~kov a n a koncer t né pócl iél n1li· 
známejsích lmdobný(':l\ festivalov. Ietto 
.interpreti~C iä je výslecl kom pni ce a m vs
lenia novoclohé!Jo virt uóza : intelel<tuála . 
racionulistu , altJ predovšetkým lmdobnf
ka s ume leckým vkusom, bohatým in
venčným ziízemím, . intenzívnym prein
vom svo jho Ut< lé lto majstrovstva. Tíe ln 
výnirttočné vln~tnosti zúročil Scltfff 11 i 
na konce rtnom pódiu SF l. 11 2. februlí· 
t·a . t. r. v. ·!ilovensl>el í. pt·emién~ . Koncertn 
pn violunčelo a urchestm~ od nemecké· 
ho ~ktadatcfa Sie~frieda Matthusa. Au
tm·ov zámer ~ vvťailť zo sólového tuí
str·o. ja r z on:hestril čo najširšiu zvuko· 
vo ·fareiJnú paletu - rezonovala ~ real l· 
tou . 'ľ(J spoč!vR la v IJoiJatýc h registr och 
v-ýi·azuvýclJ. dynamicl{ýcll. Iarebnýc!1.. 
zvukových obrazcoch. koláž! až klustrov. 
ktoré nH klasickom formovorn pod k lad e 
111\é hos'i ,. bnssa con tinua" oc!ví íali vzru
šujÓce, rnscinujl:ice· dram a tické vrclJo lv. 
11 nimi spojen é napli té očakávania, s li · 
mulu iítce IHtdraden ú lwmpozično·vvznH· 
movú ideu, ktorá sa citeľne klenulu noel 
celým dielom. Výsledný tvar bo l do ied-

Ak prvá čast koncel' tu tvorila ume
'leck'y 110mogé11ny, .celo!< v kompozlčno
··ealizačnom naplnení. .v Haydnovei Om- ' 
ši ll dur "'ľereziánskei" vyuZil poskvt· 
uu LCt príle7.itosť Pl'edovšetl<9m , S!oven
>ký f ilharmoni<Jký zbor. V naštUdovRn! 
zbormajst r a Lubomir a Mátla uplatnil 
ďa·l šie z registra svojich možnost! -
umelecký výraz. kot·ešpondu júci s cha· 
ral<te rom icltlnotl ivýcll čtt stí sJ.;: laclby, cit-· 
li vo diferencujú ci tex tové nuansy, or
clJestrálny part; sólistickP. vstupy: drob· 
nokresbou dy na miky, vrúcnosťou pre.,{. 
nt.~~u. forn 1oval 11 clomin oval 1 nncl spol.u
Crčinku j(tcimi partnermi. TakáJo mar
kantni1 prilCél s hlasmi v krehkýCtl iwim
socll- zažinrila v pompéznom úvodnom 
Kyrie, v nežnom zborovom "sóle" Gló· 
ria. vstupom m ajestátneho .vokíilno-or
chestrl'i lnoflo Créda attr. lcll kvalita po
zd vlhuje úróveií každého ot·atoriálneho 

· cl·ie~la. l<torýc lJ počflt dra maturgia 1Íkobv 
priamo pt·ispôsobovala vzrastajúcej re· 
prezen l.tti:ne j úrovni sVo jho vokálneho 
l P.lesa. CP.lkovíi ume lecký dojem z in· 
WľPI'ettície liudobno-dramatickej sklad · 
hy joseph!l Haydna podčio rkli irnpon(t· 
j(tCil.lli vstupmi i sólisti ND v Prahe J. 
jon áiiovä, M. Mrázová, V. Kociá n, sólist11 
SN D V< Bratisla ve r. Špaček. i:JkO f nre 
t:tzne .hrajúci orchestet· SF vedený šéf 
dir ige n to m Lad islavo m Slová k om. [elw 
ce lková koncepcia niesla znaky d'~lO · 
ročného vynil,aj(u:t:ho znal ca vokáln\•c il 
a inštrumentálnych paJ·tltúr . čo zúroču

je na výsleclnom tvare J(aždého intel'llr<!· 
tov<Uléh o diela. E. ČÄRSKA 

8. a 9. 2. 1979 

Nu t El ÍW dvofici Hbonentných konc.,, 
tov sme Sä zoznil111 ili s dvoma umelca· 
mi ml<HI~~<i genm~úcie - diri~enl.om Phil
rosa Mish·i m f pôvodom in dickej nárud
no,;ti, vyštudova l vo Viedni l a vvni!\u· 
júc im· l:eskýuJ violistom Lu bomírom Ma· 
lým. Mi::;tri pt•tš icl cflll<om pochop i teľ
ne s klas1tkou hudbou. l<tmej nefahl\é 
in terpre tačné úsl<a lla i ~tiiročiam i ove· 
t'<mé ťinesv na ic;h prekonávanie mô 
mo,.uos( SIJOZn iivať priumo tJt'i pramB 
ni. Vvbra l si 11 s orchestrom SF ilä' 
studoval Mozal'tovu Pl'ednhru k Figaro 
ve j svad be, KZ 4.92 a Becthn venovn 4. 
symfó rl iu B dur, op. SU. Mo l1ol .na nich 
demonštrovať svoju pamäťovú istotu fdi · 
J'igova l bez partitú r. čo sa v poslecl 
nom case stáva naimii pre mladšfch 
ume lcov u;?. takmer normou 1. muzika li· 

Americké turné 
zaslúžilej umelkyne Kláry Havlíkovej 

[Dokončenie z 1. s tl'.l 
- V Amerike Je skutočne veľká traclicia, a le a j vv

sok ií út·oveií hry tlél dychové nástroj e . V L.a nsingu nwjú 
vedľa symfonického o J·chestra osobitný orchester, . zo
stäl/e ný zo š irol, P. i šk,'i lv dyctw výc ii a l>icícrll nfistr o· 
jov. Americké p ublikum mil ZJ'ej me zvlásť blízkv vzťah 
k takémnťo orchestru. čo ml potvrdili p lné konc;er tné 
siene. Majú kva li tné nást ro je, ale äl výborných hráčov. 

· ·Oldricha F!osmana , nazvrmt'1 Michel{l.il
. geiov kllnteň. lbli v podtitule je ozna• 
čeJJéÍ za koncert pre violu 0:1 orchestrlr; 
r31m ontoŕ len podčiarku je, že 11111 ne· 
slo o virtuozitu, brilantnosť. roz.vinnrie 
Ronctlrt antnéllo p rincl'p'u. SkÍitóčJYr.. ,;u;
lový part ie prakticky od zači ailw GlJ 

ko nca postave n ý na spevnosti a rl\; ••;m 
trJhoto · nástrojä vv lwv u júceJ medit:3Uv
l1l:!j lyri.ke. Ambíciou diela určite n&-ooJ 
lo podať obraz obrovitého génia Mic ll il · 
l.angelov!Iu, ve cr v iiom celkom · chý há lú 
tóny ·evokujúce silu. nadmerncisť. pá
to:; !eh o kr li lopských sôch č i frmm:k. 
Sliór te tu prítomní· Michelangelo lu 
sonetov. maličkých. kreh kých kupidov. 
len bé\snik v l'iom, hfadiaci ·a hléldJ{;j !ú· 
c i kfl mefi c:h ví?u · predtým, ako s n im 
začne tvrdo zápasiť: teraz sa sústrtl· 
ďuje . Flos man il'l zn;hnv svojím iednu
:.mačným esteticl<ým Zilmera nlm na u.!J· 
~ah . nwšlienku . vn(Jiorný chara k ter vv
povede, čo impl ikuje , že štruktút·no-teéh · 
nologlc:kd z lozka cero[t z overeného tnt!· 

teríá lu, inak povedané . ie celkorn tl'H· 
cl1. čn<l. On stí m i rnnol1 í inf ítlúr.i totlfo 
cestpu. maitl pochoplteľllll \)ľ i H~u iom 
IJI'acl aní a tvorbe tiež .. s tnH'( -- ~i
chelangelov kaiJieí) vša l< patri nes pornP. 
medzi "n.ä!e~y". re to dohrá. hlboká. Ul· 
žitá hudba, pnľodzene J) lvnúca. kom u
nika tlvna . Violista L.u bomlr Malv dislo 
u autora objednal. premiérovo ho uvie
dol [v Er furte .r. 1975 } a interpretač
ne zvládol na na.jvySšej úrovJit.' Bol to 
i t~den z n a jlepších sól!stic;kých. výkon()V 
v teíto sezóne. ' · · 

IGOR po'oRACKt 
l ' ' • 

· Pravcla, nejde tu len o ne jaké \<O morn é zlo?.en ie. ale 
o ve?ký orchester s monumen tá lnym a krásnym zvu
kom, majúci do s to členov.· OJ~ rem 1\ laslckého repe!'· 
t oárn h rajú najm ä svoju a svetovú súčas·nl:i tvorbu. 
Koncert, na l<tOI'OJU som účinkovala, zostavili :l Mozm·· 
tove t Serenády, zo s pomína nej Sonaty concertatv Zdeií· 
ka Lukášä ·a z jeho nového cll.ela Musica BoBma. lJale 1 
odzneli diela americl<ýc h sk ladateľov Gustava Holsta. 
Gllnthera Schlillera a Jere Hutchesona .. Takýto !(valitnv 
orchester by sa iste upla tnil aJ u nás. Vychádzam zo 
značnej obľuby a rozš!renostl našej ľudovej dychovky, 
k torá vš ak ustrnula na nízkej umeleckej nát•očnostl. 
Určitým impulzom by moh la byť tvorila, teda vznllt no· 
vých. pôsobi vých skladieb pre takýto orch ester. 

Snímka z k on certn zasJ. umel,kyn e K. Havlfkovej .v Lan-· 
s ing u (7. XII. 1978 ). 

Podla vášb11 osobné ho dojmu: môže byť naša hu dba 
pre zámo1·sk é h o poslucháča v niečom šp ecifická. iedi
nečn.á, pútavá. Myslim pritom na skutočnosť, že tamo jši 
koncertný n á vštevník m á iste k dispozicii nie le n vrchol· 
né orchestr e , dirigentov, sólistov, ale i celí• p a letu l 'ÔZ· 

norodých kompozičných štýlov, skonkrétne nýcb v die· 
lub, ktoré n1a jú umeleckú hodnotu . . Cfm teda môžeme 
my, malý nát'Od (odchovaný predsa le n n a iných h od· 
notá oh a t r adfciách) upíitať ta mojších konce r tných náv
števnfk•v? 

- Mole skúsenosti, a t o nielen z USA, potvrdzujú , 
že. vrcholné diela našei hudobnej kultúry, ktorým n e
chýba c it a srdce, ma jú čo povedať poslucháčovi h o ci· 
kde na svete. Hrala som konečne Suchor10ve diela. 
a tie sú výra zne špecifické a t9m jedinečné a pútavé 
aj pre amťlrické pu blikum. úspech Krútňavy to len po
tvrdzuje. Túto slwtočnost si , Zlal', nie dosť dobre uvedo
mujeme. Chýba nám, malé mu národu , primeraná hrdosť 
na ozajstné hodnoty našej kultúry. 

· D.o n ového roku ·iste ntupujete s novými.. plá nmi na 
~túdium diel, k on certné cesty i nahrávanie (r()zhlas. 
te levizia, g ramovy davatefstvá) . Mob li by s te aspoň o 
tý eh najhllfšfch ttlánoch poinfvrmovať? 

- Práve končím: štl:id iunt V. k lavfrneho koncertu Bo
huslava Martinu, k torji bude m hrať koncom marca so 
SF pri príležitos t! 20. v~ročia smrti skladatera. Mar
tinú patr! medzi mojich najobľúbene jších skladateľov. 
Je to už jeho tretť k oncert, ktorý s om naštudovala. Ver
mi sa teším, že ho ·bude m osobitne nahrávať a l v r oz· 
h lase a 'Pl'tl]avu)\1 oň záu jem a j Iné · orchestre. V tele-

l 

vízii som v Januári nal'lral v Such.oňovu Baladickú sui· 
tu pre program, v ktorom národný umelec- Viliam Zá
borský reci tu je Hviezdoslavove K1·vavé son ety. Pripra
vu je m televízn u nah rávku Sucboiíových Kontemp láci-í. 
re to, podľa môjho názoru. najlep~Je a najpôsobivejšie . 
ko mo rné die lo s ·tem~ltlkou SNP. S Drál'.ď11nsl<ou fil hR1' · 
m6niou a s d voma ďalšíml orchestrami NDR predve· 
cliem ešte v te jto sezón e Suchoi\ovu Raúsodicl(Íl sultu · · 
So SF Koš ice bude m hrať Vm1halov kon cert pre }<lavír 
a ot,chester. l>torý spolu s Haydnový m koncertom D dur 
p ripravujem prfl gramofónovú na!1r ávku Opusu. Ešte 
do konca sezóny chcem naštudovať svoi nový recitál.· 
v l< torom budťt predovšetkým dl e la starých česk~ch mH í· 
s t r ov, ale aj rané. dosia l nehran é SuchoňoYe skladbv. 

Blí7.i sa 35. výročie SNP. Okr~m p ôsobivých Konte{IJ· 
plácil - za spohn\činkovania . s Evou Kristinovou -
ste si ú d a jne pr ipravili nový tú•ogram , zostavený rovna 
ko z d iela Eugena Suchoňa. O čo ide? 

- K 35. výro'čiu SNP, v znarnenf ktorého bude vstup • 
do novej sezóny, pripravujeme 2 progJ.'amv. Prv9 je ve· 
ra ráz overen ý a má názov .. Odkazv". Jeho hlavným 
bodom sú práve Kontemplácie. Našim nový'm llrťspev

kom k .vjiročiu' je program, ktor ji s me nazvali .. Baladv 
hôr". V hudobnej časti 'chcem uplatn iť vhodne vybra· 
n é Suchm'iove diela. Premyslená a citllvo komponov.!!-

- ná kombinácia po ézie a hud by ie p re naše publikum 
velmi účinnou formou propagátle um enia a pribll žo
vRnie sl<utočnvch hodnôt n ajšir šfm vrstvám posluchá
čov. Ďalším mojím p r íspevkom k výročiu SNP budú 
recitá ly z vybranej s lovenskej tvorby, k toré mám na 
jeseň uviesť - z iniclat.fvy u šporiadatefov - v niekto
rjich :Ceskjieh mestách. Otbky: - uy -

. ~· ;· 



Banskobystrický 
s.o·c c .. A c.c I<D 

Bgva nep!san,qm pravidlom, 
te· ·v predvianočnom t:ase uvá. 
dza bansk obystrie'k.:á operruJ 
.sc~na premtél'u opéretnéha ti
tulu. Táto prax sleduje predo 
vsetk(Jm záu;em širokého pub 
llka , . ktor ého zázemie je ut tJ 
siičasll osti pevne , čo sa pre;a 
VIL'/e ~~ neustále; priazni a oča· 
kávanl každého novonastudoua· 
néhn operného 1 operetné/u : 
diela. 
• pľia l4, Xll. 1978 premiéra· 
VQLt trotde;swovú operetu Boc 
caccio Franza von Suppého 
Viplo. ktor.ému uplynie .l. te(! 
r.uára 1979 st o r okov od prvet 
prem-Mru vo Viedni, obišlo ui 
mnohé scény a zaujalo pubii 
kum predovšetkrí m pre ducha· 
p lnost m!tšlienok, výraznú me
lodiku a 2/vý rytmus. Suppe 
nezaprie v 11om Taliana, ktorcí 
ädr1e1'ne pozná Verdiho. kanta
biÍnost a. nebráni sa ani vply 
vu vieden1$kého valčíka z čia11 
jeho rozkvetu. Hudobnú hist6· 
ria považuie Boccaccia za jed
rw. .z .. 71aizdm•iletsí'ch Suppého 
ope1·iet. ; 

Velká trojdetstvovti: opereta 
mu._la IJO bqnskobystricke; scé· 
ne St)Oje (ažisko v st riedani 
::>l ova a llUdby, ktor(! v~ak in
terpretačne nebolo ekvivalent · 
né svojej umeleckej hodnote. 
Režisér Koloman Ci l l í k vyne
chal posobi 11iJ baletM scémJ, 
čím urobil z diela jednotvárnu 
obraz pos~riídajúci znak!/ vié· 
rlen~ke; operety, ktorá dbala i 
no pohybový efekt. V zwede
nom rá'(IWi vystupovalo množ· 
stvo postáv, ktoré sa striedalt 

Jiu·oslav· Kosec (PÍe h·o l ~ ' Jar
mila Va~icová (Isabe lla}. 

Sn fmka: K. Miklóši 

11 mál o {p;adal'nei náväznosti 
Jednotliv_rjcll · v(fstupov a obra 
zav, L'o =celé dianie na scéne 
znac'Jne uzemňovalo -- r:hríbal(l 
narlľahčimosf operetnl§llo zánru 
11 pohybe, slove, huc/be. 
. Zo spevdckttch v.zikonov tre 
bu spomenúf puslatJy z pľ!Jel 
pr.emtéTi!f /14. xn 7978/, zvláš/ 
Stejana ' Bab 1 a k a (korentn(Jr 
I.ambertuccio J, ktorého komr· 
lea 1 speváckr1 vríkon mali v in· 
scenácii dominu iúce miesto. ll 
nrnnu možno priradlf dobre pn 
pravenťt ci. v tomto 'f.ť!nrt skúse· 
nú Tarmilu !l as lc o v ú tisa· 
bella! a stiíle na dobret úrovni 
~pie:vatťtceňo 1aruslar1a K o se
c a l parmsk.zí pri nc Pietro J. Po 
p11i nich si zasl úžia zvlástnu 
pozornoS! OJíkony Mikul áša 
TJ. o b.o š a (študent l.eonetto 1 
lc~orO ·v . poslednom obdob! mt 
tvára spoje postavu s mimo 
Naänou umel eckou zddpouea 
nost'ou a Antona K o ž tí k o 
stvá1'1l Ujúaeho pohubovo v.Obor 
ne debnárskeho uč1'ía Fresaa 
Os(atn! účtnkufťtct zostali v tie 
nr · celéh,o dtela. Plat! to i c 
hlarmet posta11e Giovanna Boc 
caccza v podaní . fť.ina . z e m k u. 
Druhá · .premtéra 17. X ll . 197F< 
zostala celou um.eleckou úrotJ 
i!ou, ďaleko . pod priemerom pro 
Je.siqnálnet scény. obsadent~; 
hiavných postá11 členmi súbo 
,u~ 'k tcrl len zriedka vystupu 
ltí sólovo ; na kvalite operetnPI 
prRmi~l'!l v6bec nepr i dalo! 
Sc~nu .pre operet_u Boccacclr, 

navrhol Pavol R e rc Tt l, kton 
sá priklonil k jednoduchosti a 
viactíčelnostt lahko pohybli 
v!ích ku11s. Kost(fmzt li i'ího S o 
ch o v s ké ll n postrádalz tre) 
né· a farebn~ efektné ladeniP 
ktoré .bJ.I si tak vtipnCi, vzdu~ 
n(l opqr eta - ako Boccacctr 
te - v pln.et miere zasltalla 
Boccaccla ltudobnP n.astudov(J/ 
Volt ech l a v o r a vo v tírazovr 
sprtivnom otten1, mrmet presn• 
v§ak už v .s1íhre né1ročnfich pn 

s~mblových partoch. 
EVA MICHALOVA 

MAGDALÉNA ,HAJ0SSYOVÄ 
SP!IVá_ckv pQrt~ét . 
~. OPUS Ste"reo 9112 0&2& , 

Po Pe trovi Dvorskom dos ta· 
la . prlle~itost profil ove j gramo
platne naša ďalšia mladá ex· 
portnä hviezda: Magd Hléna Ha
jóssyová. Od r ok u 1971 s ólist-

LEOS JANAl:EK -
Káťa Kabanovová , 
(1:;) SUPRAPHON 112 239192 ZB 

ka opery SND, t e r az sólls tka 
Nemecke i ští\t nei ope~·v :v Ber
l.lne, , kc!e si za k rátkv čas z!s-

-kala veľkú úctu · u publi-ka . a1 
odborne i kri tik y. Kvality Ma~-

. c.lalény Ha.jóssyove j s ú n.ár.n 
dobre zná)lle a m ožno ich 
stručne charakterizovať a'ko 
výsledok dokonalej s lu chovej 

riadne uvážene volí tempá, s o 
zvlá~tnym dôrazom na dôležl· 
t(niť iazvka a nutnosť. a by po
sl u cháč vnfmal súčasne s !mel-

Do našich predajní sa dol; tá- bO\l prekrásnu slovnú dikciu . 
va na hrávka · firmy Decca Re· Sôderstr·om.ová te ideálnou 
curd, súbo r pla tn[: ktoré už vy: preclstavít~!ko u Káti, ťaž! m t!· 
volali m imoriadny záuiem na xi mum z na it•ozmaniteišlcll r y t-
sve tovum gramofónovom trhu . míckých. impulzov, Janáčka 
Tre ba pr iv[ta{ pohotovosť. ~up- spieva ľa hko. dávajúc dokon-
raphonu, i e .tento s kvost už ca vysokým po lohám zvláš tnv. 
l ťláme v rukách. ZauiimavosC je 'uz k'olor utúrny lesk. Spolu s 
v tom. že Káťu s pi'eva švédsku Dvorsl<ým . vytvá rajú na p latni 
sopr anis tka Elizabe th Sllde r - ideálnu Janáčkovu dvo jicu . 
st!'iimovä, Boris a Grigorievlča Dvorský s i rozví ja l kantilén u 
Peter Dvorský · KaiJaniChu Na· na . 'Viacerýc-ll ta lianskych. ope· 
uežda Knip lová. Ticllona VIli· rl'tclL Do teraz mu p omáha la ne-
clim!r Kretč~k, kupca · Diko ja smiem e výrazná muzika lila a 
Dalibo r j edlička a Varvar u Li- hlavne univerzálnosť 1eho ta · 
busa· Máro vá . Nahrávka je rea- Jentu. s· týmto vkladom pristú· 
llzovňnú v ~esl<om Jnzyku, pri - pil k !anítčkovi a dal aj jemu 
čom človak m us1 vysloviť ob· pečať dokona le oddaného v ri-
d iv ~védskej umelkyn i za do- s tupu. Mn ohé scény akobv ja-
konalé zvládnutie českéilo ia· náčka posúvali d0 nových, ešle 

: ,, > • Z:YI<:<t· ·a .oJJdkv.ovať Petra Dvor- .,, sHn e1ších poJ{lh. Zvlái; ť to pia · 
s l<ého •. že . iná v,'ôbec naj le pšiu ' tí o · celom· závere,' ' najmä tam. 
výslovnosť na . platni. DiriRen l !(de Katar!na ' chce ešte r a'z vi· 
Charles Mackel't'a :;, žiak Václa · die(' Borisa a potom s a azd1-1 
va Ta liclla , .oslobodzu je celé t·ozhod n (l( pr e sm l.'ť. Táto pet• -
d U'l lo od akejkoľvek k ŕ čovitos· te)< tná platila. ktore j hodnotu 
ti, úJOrazl'íu ie janáčko~u mäk· umocňujú i Viedenskf filhar-
kosť , ba až dojímavosť. mimo- n1oníci a jednotne ju sklbu ie 

JOHANNES BRAHMS - Symfó
nie I- IV 

SLOVENSKA FII.HARMÚMIA, 
diri~uje ĽUDOVÍT RAJTER 

© OPUS , Stereo 
9110 0534-11537 

Koncom m.inuléllo · roku sa 
dosta l nR trh štvorpla tilovv 
komplet s Brahmsovými s vm· 

· fóniéllll i, určený v prvom t'ade 
pre čLenov Gramofónovéh o k lu 
bu . Vydavateľstvo OPUS vzd alo 
takto hold autovo.~ii, k torého. 
tvorba sa na na!le g r.amofóno ·. 
vé plattlfl dostáva len. sporadic
ky (h la vn e piesiíová, ktorá· ie 
domé nou nemeckých s óévá· 
kov l. s,účasne dé!lo prlležitosť 
dir igentovi Ľuclovltovi Ra jte'r o -· 
vi; c!ô'vemému zn a lcovi Brabm
~ovho diela, zvukovo zaľixo1(ať 
nespočerné kreúcie týchto s kla
dieb, ako s me · tc b pozna li z 
konce t·tov so Slovens kou ·fi! : 
narmónlou a .symf onickým or · 
c;h estrom českosloven ského 
1 ozhlas u v Bratislave: 

'Rajte r ove· nahrávk y B~~ahrŕľ· 
sových symf ónií vychádzali n11 . 

platniach Opus u priebežne ako 
boli , n a hrlívane a v našom· ča
sopise sme ich, postupne re<;:en ,. 

z,lVali (naposledy 3. s ymiónlu 
F d ur , op . 90 v HZ 14/1978] . 
.lntm·pretttcia 4. symfón ie e mol, 
op. 9il sa n esie v llnii predchá
dza lúcich sym tôn í!. Ra jte r má 
pr es ne vy prueovanú konce pciu, 
ktorá nás s pt·e viidza všetkým i 
·št vr mi · sk lad bami - má rne pr i
Je mný zážitok stretnúť sa so 
znä m vm dirigenťským rukopi
s om, dokonalým vypracovu ulm 
detailov [vždy s prihliadnu
tlm · na ce tok}. Dirigent ova 
p redstava vol! umiernenosť vý
razu. dáva , vyniknúC š irokody-

. d i·ÝI11 melódiám, . hud bu plyn ie 
prtro clzElným t okom bez p ríl!š
n ých d ynamických kon t ras tov. 
Nepôsobí všák šedtvo, le p ln á 
dramatické ho náboja , elegič
n ostí, ake jsi ž ivotne! múdros ti. 
ktorú ta k vždy s úctou obdi
vujeme -pri sk ladate1och i in-· 
te rp retoc il, ktorých nad parti- ' 
túrou s p erom či taktovkou 
zdo bia šedinv, 

Exportne . vybavený a lbu m (s 
dobrou zvukovou i technickou 
réalizáciou') má obšírny. pre
c ízne p r ep racovaný, troiiazyc-

ný sprievodný text o s klada· 
teľovi a int erpretoch z p e ril 
lvan fl Martona v grafickej, veľ· 

.oe·but Hummelovho trir 
V netlelu 14. ja nuára l 1'. preclstavtlo >;a brfl'ttsluvskem u pos h > 

·h{tijovi v r á mc i nr-deľňaišfc:h manné, ktoré o rganizuje Mestsk ' 
dom ku ltúry a osvety a Ga lé ri a h lliv néllo mes ta BL'atislavv v Mi> 
IJacl10vom puláci, nové k lavfrn t< trio pod ní\zvom .,Hu mm~1 l ov . 
1 rto". 

Členmi tohto komorn ého združeniét sú zná ma profesorka b U!< 
tove i hry na bratislavs kom konzeJ·vatóriu Vier a Podhrad11ká 
violončelistka. Mária Onderfknvá. čl enka súbor u MÚs lca aete rn 11 
ktorá ukončila n'linulý r0k' <nroje š tCI'dium na . VŠMU ( u prof. Ml 
loš a Sád! u ) a k laviristka Nataša Bezeková , a bs olventka VŠMU 
l*orá študoY.a la i · .V.-P.olsku, bola · d lhš i :čas č.inná· ako pedag6g n a 

GllAifORICBNZIB. 
preclstavv. pru·octzen.ých dat1 
nosti čisténo.' vybrúséného sop 
r á n tt ...:.. k torv ' je pedagogicky 
ved ený k tec ll ni cke i perfekciL 
vy.rovna nosti r egistrov a zvo
n ivo krásnych výšok. Magd a· 
léna Hajóss vová 1e navyše hú· 
ževnntíi. präcovitá a na lllld bu 
sústrP.d e nfl umel kyňa . bez von· 
kajš1ch prejavov hviezd opeľ· 

nétio sveta. Jej ·muzikalit il naš 
la šťastnú hviezdu vo s vetP 
k lasick e j a preďklasiclmt ilud: 
by, ktorá na jlepš ie svedč! fah; 
kému, sviežemu lyrickému 
sopt,ánu. jeho krištálove·t zvo· 
ni vostl. v nájdenl seba ie 
šťastie umelca . Z<.l á s a . že M. 
Ha jó ssyová je ·st vedomá svo
jícb naioptimáliHlišícb možnos
tí, a tie prezP.rituie v pomeľ
ne štýlovo vyh\·anenom reper· 
toát'1 a j n 11 profilovei pla tn i. 
čo tým m ys lime? Prvá stt·an a 
platne nám predstavu je Inter· 
pret!W S VVlllčne UlOZRl'tOV· 
ským reperto&r om [Grófka z 
Figarove j S\ladb_v, Elvlra z Do
na Gi.ovanni110, Anna z tej istei 
opery. Fiordillgl ;z Cosi fan .tut· 
te ]. ·Je· radosť ppčúvať-: ako Ha-· 
jôssyovii vvc!tila · objektívnu 
k r iisu Mozartovho operného 
odkazu , krásu , spočívajúcu nie 
v zdelení obsal1h slov, a le nai· 
mii v per f.ekciľ<.· a vvvážonosti 
hudobnej. Nieť tu miesta pre 

Ch. Macke r ras. patrí nesporne 
l< .to mu na jl epšiemu, čim o bo
hatil Snpraphon našu kultúru .· 

BOHUSLAV MARTINtl 
tá z ia Concertante · pre 
orchester a Koncert 

· kl.aviry a · orchester 

- Fan
klavír a 
pre dv.a 

Hrajú Ald Bile k, Vle i'a a Vla -
dimír Lejskovcl · 

SYI'>li!ONICKY ORCHESTER FOK 
a STAT~A l'ILHARMONJA BR
NO; díri~njft .Jindi'ich ROHAN 
a Jii'i WALDHANS 

© SUPRAPHON 110 2338 G 

,, u b ieKtivnu Cll'ii lTIU rutiidntické• 
ho rázu - veď ll i Don Giovan
ni oonec:hal svoii m hrdio ká t'n 
iba a i{VSl vzne~fmý , nadosobnv 
cit. Všetko Je zjas nené lludbou. 
Druhá str anu gramoplatnovéllo 
profilu M. Haióssvove í ie p o 
:ll ýlovei strim ke dr ama LUJ.').(J c k v 
rôznorodá: začín<l sa Be iHnlm 
a ukážkou z ie ho Nor m v [ sla v~ 
na Cas ta Diva]. pokraču ie sa 
barokov~m 1-lťind lom 10 I1Htť 
t.ch )ubels Harť z Jozue 1. u\;áz
kou z 1·eformnei operv Glucka 
lfigénia v Taurtd e (ária lllgé·
nie z II. dei st va l - ii končí 
sa V8rtstickýrn Puccinim l á na 
Mimi z l. de jstva operv Bo
héma 1. Tu dostala spevačka 
väčšiu pr1ležilosf demonš tro
vať rôznor octv pr!stup k ~ tý l u 
- prízMm1 :;a, Ze najviac mi, 
a ko posl ucháčovi , vy hovoval 
vznesený ba ro'kový spe v v 
Händlovi a v Gluc kove i lťi,ge
ni.i. Možno preto. i e práv <: tí 
to autot•i vklada jú do 11ucl lw 
toľko vn útornei katarzie, ktoľá 
te i prlvlastkom Hai6ssvovei 
umeleek iillo pl'e favu .. Nie ie Lo 
:;peváČka drásavých c itov. :skôr 

o bjektivitu J1Udobnei k t·ásv c í
tiaca dárna veľke! voktílne·t kul• 
lúry. A pt·ed sa len túži po 
PuccinJm. . . T. URSÍNYOVÄ 

tivnv pohyb, moderná kanti lé
na i ohsahov<l lllbka. Zvláš ť nw 
zau jal Koncert pre d va klavi
rv, kd e už v pr vej časti a ko bv 
pohy lJ ,.hnala " často uplatľio
vaná syn kopa. Mar tin f1 bQI ob
darený zvláš tnym optimizmom: 
akoby tu všetlw tancovalo, raz 
úpl n e zjavne. inokedy sk r v te 
~~~ vi r tuóznymi pas ážami , do
kona le rovnocennými v oboch 
klavíroch. V pomale i c';nsti · Z<l

i;ína klavlr sám tak trochu 
ellopinovsky a koncen tru te na 
male 1 ploche vážnu modcmú 
majestátnosť. Lvril<a - až dvo
i'ákovská - znova pripomína 
núr odnú p r ovenie nc iu hudbv. V 
závet·ečnei časti rozdáva Mar
tin u š tec\ro množstvo svojich 

Zás luhou Supvaphonu sa po · typických nápadov, názorne 
stUJJÍle, á le cleľaveclome k om llo kumentuie :;voju majst rov· 
l)l e tizu je znejúci odkaz Boh u· :>k ú schopnost s tavaf svo je a l-
s lava Martinu. Sme vďáční ZH ' I·egrové častL '· Znafl'fen ité ·duo 
kal e\ ú platťitt , ot•etäií" tVIat'.Út'\Cl ·- ,tHJ!lžól;;v ·I:eisko?~Ch:' spol 11 · ~'l 
dote raz. vcelku· nepozná m e a Ští\ Lnou ftllla r móni.ou Brno n e-
nemôžeme" · ho ani preto ·dobre zost áva DÍČ dlžn é par titúre á 
dohoclnotiť. Obe s kladby patria s pomocou technick ých P.t'a• 
k mn jstrovským die lam s klada· 
teľa , ie v nich vš etko, čo sme 
sa naučili ui1ho 'obdivovať: vir · 
tucizHa. českosť, zvlášť su~es· 

ml pekne navrhnutej po<lob e . 
Tento výrazn'(r .:edičný čin Opu
su zaiste poteši každého mi· 

r:ovníkov odovz<.lávaiú vere i• 

nosti IJri lantne realizovan ú na• 
hrávku. Z. NOVACEK 

lovníka hudby 11 bude ozdobou 
irl llo dls kotékv. 

V. t.JTNÄ 

PedagogickeJ fakulte . UK v Trn11ve 11 ktorá teraz pôsob! ako oro
i'P.sorka Kon zervatória v ·Bratislave 

Nový komo.rnt s úbor na prem iérovom programe mal Tr io con· 
~ ~'1 rtante ·J; N, Hummela a nedokončené Trio AleKand ra 8nro
dilla. Vďaka .starostliveJ korizu!Hlr.H u zasl. um elca prof. Tibora 
iasparka podalo Trio pekn ý v~kon bolo c!tiť. že hus listka 1 oia 

nistka pôso bUi n iekofkn rokov v D!imskom m'f'hestrt. VoľbH oro
'\(J'amu bola šťastnll a r.o dpOVI:ldfd tt llature lu a š týlu i.nterpl' <11\!k, 
' k toré dobre vyh ove li Hummelove j po7.iadavk» k lasicistickei le m
nosti: čo .nie le ·úloha nijako ľahká. Podar ilo ~R Im tým po ložiť 

·iobrý základ k ďalšiemu umeleckému vývo fu tohto k omorného 
~ú hol'u. Treba poznamenAť. že frézovanie ako 1 gradačné postu
DY. celé r ozv!janie myš lienkového sveta sa ctarilo s11boru realizo
vať veľmi dobre, čo potvrdila aj tn terpJ•etácia Borodinovho Be~ 

dok:oqenébo . ir.~i.. JAN AfiiRCIII 
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MOZARTWOCHE 
Salzburg 20. - 28. l 1979 

Festiválov~ mesto Salz:burg neslávi sviatky hudby iba v lete 
v rámci svojich svetoznámych Slávnostných hier: m!lovn!kov 
hudobného umenia priťahujú už po ntelmľko r okov 1 Karaja· 
nove Veikonočné a Turičné festivaly. V ich tieni - pokiaľ !de 
o nákladnosť, ceny a "exkluzívne" obecens tvo - sto jí od 
!.'Oku 1956 pravidelno v januári, v období výročia Mozartovýcll 
n arodenín, poriadaný Týždeň W. A. Mozarta. Usporiada te· 
l ?m je Medzinárodná nadácia Mozartea v Salzburgu, ktorei 
cwľom je prezentácia mene j známych, okrajových alebo za
budnutých diel najv!lčšieho r odáka tohto mesta, ich interpre
tácia na základe najnovš!ch vedeckých reviz!í notového zázna
lnu ä S(lčasne špičkovými umelcami, ktor!, prirodzene, do· 
s távajú aj možnosť zaskvieť sa v "repertoárovom" Mozartov!. 

úvod tohoročného Mozartovho týždiía tvorll ďalši článok 
v reťazi cyklu Mozartovýcll nmých hudobno-dramatíckýclJ 
d iel, začatých v r . 1970 v rámci ktorého už zazneli Mltri· 
date, Re di Pon to, Il Re pastore, Lucio Silla, Apollo a Hyacint. 
'Ascanlo in Alba, Bastien a Bastienne, Betulia liberata . Tento
l'BZ bola na r ade serenáda Il sogno Scipione - Scipiov sen 
...._ skladatefovo prfležitos tné dielo z r. 1771, pôvodne veuo
~:~ané jubileu ~alzburského arcibiskupa Sigmunda Schratten-

Záber z koncertu G. Kremera a T. Grindekovej v Salzburgu. 

hacha; po j eho niíhlej s mrtí· Mozart bez okol kov pre p!sal ve
novanie na nového arcibisku pa Hieronyma Colloreda. t; trohý 
barokový tex t Pie tra Metastasia clo v e ľke j 1111er y predurčil 
c hnralacr die la ; 15-ročný sk lada teľ ale s ohclivuhodným for· 
rn ovým cften!m dal se ren{Jde napi:Hie, koncíznejší tvm· a s pád 
a v ne jednom 111omente výl'Hzovo anticipoval svo je zrelé OJJ Cl' · 
m i dle ln. Neobvyklá vo ľbH sólovych hlasov - tri sopránv 
a tr i tenory - ktoré v tomto ·zo~kupení lľrozia jednotvárn{)s
ťou a už z h ľucliska výberu s ťažuJú realizá~iu diela, našla 6r l 
koncertnom pr edvedeni v Salzburgu priam ideálne obsadenie: 
Erlita Grúberová, Lucia Poppová a Edith Mathis, Peter Schreítn• 
fJ vynika júci mla d! speváci Claes Ahnsjii a Thomas Moser 
nndcllli hlasovou kultúrou, perfel;: tnou technikou a sc llopnos
tnmi na jjemnejšej výr azove j diferenciác.ie . Dirigen t Leopold 
Huger s orchestrom Mozarteél - dôverný vzťah 1;: Mozartovoi 
hudbe znel doslova z každého ich tónu - boli rovnocennými 
TJartnermi a citlivými sprevádzateľmi. Ai málo využitý, ale 
vzorne pripravený Sal zburský komorný zbor prispel l< lesku 
večera, ktorý posunul latku inte rpretačne j úrovne na vysoký 
stupeľí a pre nasledujúce podu jatia určil m!et·u hodnotenia. 

K vrcholným umeleckým zážitl<a m nesporne patriU tri kon
certy Viedenských filharmonikov pod vedením Claudia Abba
dM, Leopolda Hagera a 1-IOJ•sta Steina. Tu pt·edovš etk9m oča
r il sám orchest er so s vojím ned os1almuteľným zvukom, na imtl 
::;l áčikov, ktorý sa v posledných rokoch, po radikálnom OJula· 
deni s núbi s perfekclou a pr ec!znostou, s ideálnou vyrovna· 
nosťou nflst ro jovýcll sknp!n a predurčuje orchester k priam 
dokonalýnl výkonom. Pod taktovkou Leopolda Hagera odznela 
dô,verne známa symfónie Es dur KV 543 a kantáta Davidde 
. pen !ten te [dielo poskladané z hudobného materiálu sl<lada· 
te rove ( omše c mol l s opä ť vynikajúcou L. Poppovou, h lasovo 

Arabel/issima 

zauj!mavou, ale technicky l výrazovo uevyrovnanou •K. Cie· 
sii1skou a W. Hollwegom. VIedenský Jeuness e·zbor spieval 
zvukovo i výrazovo n1álo plasticky a napriek vcľačn9m ťtlo· 
h ám neprispel k úspechu koncertu. Zriedkavá iskr a sa pre· 
míš ala do publika na koncerte dirigovanom Claudiom Abba
dom, Dôraz na dokonalé frázuvanle, majstrovstvo Pl'echodov 
a priam geniálny zmysel pre vnútorný pulz J1udby umožnili 
nekonel:ný pokoj pomalých a vzrušu júc! ťah rýchlych časti. 
Exal<tnosť do posledného detailu v tempe, dynamike 1 t'Ytme, 
agogická voľnosť iba v miestach, kde to logika stavby davu
ru je, (tplná absencia akýchkolvek náslluostl a neprirodze
ností spoluvytvárali mimoriadny zážitok z oboch uvedených 
symfónH KV 201 A dur i KV 385 D dur (Haffnerovej ). V oboch 
sólových voká lnych dielach, v. motete Exsultate, jubilate KV 
165 a v scéne a ronde KV 505 Ch'lo ml scordl dl te, Non 
temer amato bane, bola ideálnou interpr etkou a partnerkou 
Novozélanďanka Klri TeKanawa, sopranistka so zázračne zvu č· 
ným sopránom , žiarivá osobnosť , ktore j muztkallt a, pôvab 
i bezprostrednosť sa pr eniesli do Mozartovej hudby a dodal! 
jej málokedy počuté dimenzie. Horst Stein zarad!l do svo(ho 
programu okrem Mozarta 1 Mozar tom inšpirované dielo: Re
gerove Variácie na Mozartovu tému. Sklttdba hustej ronwn
tickei fa ktúry nepostrádala v jeho interpretácll nič zo svo(llo 
romantického zvulwvého čara, predsa však zaujala zre ter
llosťou Hnií, formove j výstavby l plastickou charak teristikou 
jednotlivých variácii. Osobný vklad di J•igenta hol veľm! su
gestívny a presvedčil o jeho schopnosti jasne tlmočiť vlast· 
né predstavy o die le. Mozart (symfónia KV 319) pod Steina· 
vým vedením znel vyrovnane, bez snahy o sebarealizáciu. 
prir odzene, a bez akéhokofvel< for~í J•ovanla. Sólistami večera 
boli Taťjana Grindeková a Gidon Kremer v Mozartovom Con· 
certone KV 190. Obaja umelci, dokonale zohrati (vystúpil! a j 
na spoločnom večere v cykle koncertov Scény mládeže mimo 
festivalového programu a na komornom koncer~e v Mozarteu l 
zaujal! vysokou kultúrou 111:y a schopnosťou tónove( a najmä 
výrazovej difer enciácie. 

Kremer vystúpil aj na komornom koncer te, kde olu·em 
trnch Mozartových chrámových sonát (za vynikajúcej spolu
účasti violončellstky Heidi Litschauerovej a kontrabasistu 
Georga Härtnagela) a §iestlch husľových duet Leopolda Mo
jzarta, hral s Krystlauom Zimermanom {ktorý v chrlímo
vých sonátach hral organový part) tri Mozartove sonáty pre 
klavir a husle (KV li , 481 a 547). 

Z klnviristov účinkuJúCICh na Mozartovom týzdni si palmu 
vlť azstva odniesol Zoltán l<ocsis. Hra toh to mladého, ši roko 
rozhľadeného a v tmdobnom pre jave o!Jdivuhodne ZL"elého 
umelca nepoznajúceho technické problémy · spliiala všetky po
žladflvky v súcasuost! kladené n a interpretáciu zásluhou pre· 
cbmos ti, absolútne·j š týlove( istoty a dobrél10 vkusu, ale a j 
intclektuálňeho prístupu , nepostri:Ídajúceho spontánnosť a 
zmyse l pre intenzitu v9razu. Sprevádza júci orchester Festival 
Stríngs Luzern sledoval svojim prlstupom k dtelam zt'e jme 
lllé r iele. Zaujímavý progt·am, zostavený z Bachových fúg v 
Mozartovej úprave a z vlastného adagia a fúgy c mol KV 54& 
~;o záverečným Hud.obným ža1•tom KV 522, vyznel nezáväzne. 
br.zproll lémovo, nucl ne a nesústredene i v dôsledku neinšpi· 
ru j(Jco a samofúbo dirigu(úceho Rudolfa Baumgartnera. 

jediný klav!r ny recitál festivalu sa usie i Paulovi Badurovi
Skodovi, Zll <imemu a zas lúžilému interpretovi a bádateľovi 
v oblast! tvorby raktiskycll h uáoboýci'L skladatelov; Jeho zna
losti · o M0Z1n·tovej klavtrnej tvorby a predstavy o je j re ali· 
zúc!i zaiste zodpovedajú najYyšš!m nárokom. ·Ukázalo sa však, 
že krajne ner vózna osobnosť má problémy s ich adekvátnym 
pl'rmesen!m do konkrétneho zvukového t varu. A t ak sa sonáty 
KV 310, 331 a 547, F~tntáz:ia KV 475, Adagio KV 540 a Prelú· 
dium a fúga KV 397 vlastne stali premárnenou prHež!tosťou. 

S mimoriadnym záujmori1 o čakávan9 koncert Guarneriho 
kvarteta s tromi Mozartovým! sláčikovými kvartetami (KV 157, 
421 a 4&5) bol pr e poslucháčov mči tým sklamaním. Mozart 
v ·jeho podan! vyznel jednostrunne a plocho, miestami po
VJ'Cime; interpretácia stavala výlučne na kvalite typicky mäk· 
k(!ho, akél1osi molovo-violového zvuku tohto kvarte;a , pričom 
sa však zanedbal rad iných aspektov počnúc čistou in tonáciou 
ai po zreteinosť llnií a fráz. 

Rad 19 podu jatí festivalu doplnili chrámové koncertv a 
koncerty v menš!ch sieiiach {napr. tanečná hudba Mozartovc i 
doby ]. koncert posluch<íčov Mozartea a i. Do posledných miest 
vypredané siene svedčll i o mimoriadnom záujme domi:Íceho 
i zahraničného obecenstva, ktoré sa nedalo odradiť ani sťa
ženynu ces tn jhnl podmienkami a rado putovalo do zasne
žEmého a zasneného zimného Salzburgu . 

A. RAJTEROVÁ 

na slávnostn./Ích hrách v Salzburgu 1958 
vytudra po prvý raz suotu ztuotna úlo
hu. 

K jubilantom svetove; operll prvých 
mesiacov roku 1979 patri a; šva;ciarska 
soprmllstka taliansko-nemeckd'llo pôvodu 
Lisa della Casa (nar . 2. februára 1919 ) , 
nafväčSia predstaviteľka StraussoveJ 
Arabell.IJ po roku 1945. - Straussoua 
" viedenská" opera Arabella z roku 1933 
patrí nafmä na ;auiskách zdpadn~ho sve· 
ta k nathrávane;štm ma;strovým operám. 
Ak k ;et prientku do bežného repe1·Loá· 
ru operných divadiel prispela, popri 
Straussoue; hudbe a Hof mannstha/ovom 
l ibrete, a; garda skvelých interpret ov 
kr.nca trtdstatycl1 a prvej polovice štl/ 
r i dstatych rokou p čele s premiérovou 
t itulnou hrdi nkou V:iortcou Ursulec<c -
pot om osudy á ohlas t ohoto diela na sve
t ových (auiskdch na.~et doby spó.fa sa s 
menom Lisy äell a Casa a Dl!Jtrl cha FI 
scllera-Di eskaua, rwedstavttéľ a M andry
ku. Td časť opernet k r itik!/ , ktortí. sle· 
ťlu;e u.fíuo i svetového operného divadl a 
IJ posledných tridsiatich rokoch nezried· 
ka uvádza, ze obe kreácie, spolu s Cal· 
l asovel Toscou sú azda vôbec natv.Qraz
nejšímt speudck;o-ltereck.rími kreáciami v 
detinách posl edne; etapy svetouet oper1r 
Skvelá, technicky stopercentná sper;áčka 
a herečka s činohernými skúsenosta
mt, krds·na zena, nazývaná svo;ho času 
11%1 "Lollo'brtgld.ou opemého tavis'ka" -

všetky tieto prednosti snúbili sa u Ara
bellisstme päťdesiatych a šesťdesiat ych 
rok ou, ktorú ist,q u.Qznamnfí kr itik na
w al " opernou k reáciou st oroi5ta" . 

Dom~nou str ieborného l llri cko-mlado
dramatick ého sopránu stal sa Mozart 
(Ilia u l clomeneovt, w6fka, dona Eluí
ra a dona Anna, [lio rdíligi, Pamina a 11 
prv.rích sez6nach pôsolien ia ai vypätli 
Kráľovná noci } a Richard Strauss f Sa
l ome, C/1rysosthemts u P.lektl•e, Sophie, 
Octauián a mariiálka u Gavalierovi s ru
zou, pričom v Ziil"ICllu spieval a i epizOcl
ny part Annlny, Ariadna na Naxe, skl a
dateľ z teJ isteJ opc!riJ , qr6fka u Cappric
cw, Arabella}. K nim sa - skôr a/co 
oýnl mka - radí a; W agneroua lilsa. Beí.
ll!Í repert oár !:;ua tčiarske; sopranistky l<? 
u .~ak oveľa sirší. Na leclnef strane ohra· 
nil.'ute ho Händloz,a Aqripptna a Cleopal 

Li sa della Casa debutovala u roku 
19t11 na malom ;avi sk zl švafčlarskelw 
Bielu v tttulne; Glohe Pucciniho Madame 
Butterf ly. V rok och 1943-50 patr ila k po 
wedným sopránom oper!! u Zi.irichu. Me 
dzt niekoľkými clesiatkomi úloh z toho· 
to obdobia - popri tých, ktoré sa ne· 
skôr stali te; doménou - nachádzame 
a; Offenbachovu Antóniu, Leoncavallouu 
Neddu, -Pucciniho Mi mi {u zr elom · veku 
pridala k ne; i Toscu}, Verdiho GiZelu . 
Smetanovu Marla11ku, Gershwi novu Sere
nu a niekoľko operetn,tích postáv. V Zii 
richu po prvlí raz spieval a at Zd~nJw 
- druh!) veľk.rí soprd7UJVfí prJrt z Ara
belly ( Arabellu vy tvdrala l egendárna Ma 
r ia Cebotar t}. V roku 1947 obfavuje sa 
s touto 11lohou u~ uo fest/val ovom Sal z 
burgu, po boku Marie Rei ningoue;. C!tvá 
ra si brány brilantnej medzi ná.rodnl?/ 
umeleckeJ kar iéry, ktore j natu.Qznačnet· 
!iími meclzn1k mt je Viedeti , Scala, Paríž. 
Londýn, u roku 1952 wagnerovsk ý f es· 
tival v Bayreuthe (ElJička u Mafstroc ll 
spevákoch} a u r•oku 1.953 debut u MET 
{grófka z Figarovej <Uadby }. V Keilber
thouom povestnom naštudouan! . Arabelly 

ra z Tlilta Caesart.L. Gluekova Eurlldilco 
- na stranP. <11•ulzej postavu opery XX. 
storočia, Regina z Htnd~mithr:;uho Ma· 
liara Mathisa, čt t~o;postava u suetouer 
premiére von Etl'll!mouha kafkous'klilw 
Procesu. Zof ka z inscenáci e Ciqánskehr; 
baróna v Metr(!pOl itan opere { 1959! te 
na;v!}znamne;š~m výletom uz sl,_ávne/ 
umel kyne do sNry k lastcket operetl/. 

Umelecká kapitola u živote Lisy dell rJ 
Case; sa uzavrel a. Otdzk ou zostáva, kto v 
na;blWilch rokoch pr~vezme stafetovzi 
kolík fei neprekron.ateľneJ Arabel ly .. 

-BJ-

1J) ZAHRANIČIA-

~~Kii~i~k-;;7 · IÍ~;~t ,- s0'i;fp; 
kého orchcsh·a Moskovskej [iJharmtinie 
a huslista Vik tor Tretiakov buli pocteni 
~~~l~!~J!.!!I'!.!.~~-~~!~R:, . .... ,~ • . -.-

Olivie1• Messian dostal pri pr iležitos
tí svojich 70. narodenín cenu f , S. Ba
cha, ktorú udeľuje mesto Hamburg ud 
l'Oku 1950 [od 200. výročia úmrtia T. S. 
Bacha). 
- ,.._____....~~~, ...... ...... ~.,. •• •• :t.t. .t'lCU"~ 

časté fes tivaly politicke j piesne, ktoré 
organizujú komunis ticky orientované or
ganizácie vo Viedni, nadväzujfi hla~ne 
na h·adíciu piesiiove j tvorby Hansa Eis
lera. Sú výbomon príležitosťou ku kou· 
hontát:ii nlízorov na ďalši v·ývoj tuhtu 
piesňového žánru. ...----·-~-

. Lulgi Nunu v J•ozhovul'tl prn denník 
talianskej komunisticke j strany Unitá 
vysoko ocenil hudobno-výchovné snahy 
v Mml'a1·sku. Uviedol, il.«! liBto snahy .pr i· 
uášajú ovocie i na význa mných festiva~ 
luch hudby. 

Poter Giilke, dir igent a muzikoló~ z 
ND~, u nás známy z muzikolu)itickýcll 
sympózií v Bratislave a Urne. pt•edvedle 
na festivale Wiene1· E'eslwochen spoln su 
súborom Drážďanske j š tátne j opery Pr í· 
heh vojaka od Igora Stravinského a IJe
dinskú rozprávku od Kvt•ila Volkova. 

Viedenská štá tna uper11 bude ~ no• 
vembri t. r . hosťovať vo Washingtone, 
kde uvedie Slra ussuvc onerv Ariadna na 
Naxe [dirigent Karl Blilun), Elektra 
( d. Lorin Maazel), Salome ( d. Zubln 
Mehta), Beethovenovho Fidelía { d. Leo· 
nard Bernstein) a Mozartovu E'igarovu 
svadbu {d. Herb!:!:! von Kara jan,L._ 

Významný francúzsky sklatlateľ Gern·
ges Auric. pdslušník slávnej .,l'arížskei 
~~" ~il sa 15. JI. t. .Ea.Jl~....!:o.k!J~ 

Pupredu ý Jlllfský sklada teľ Zbygniew 
Turski zomt•el 7. l. l. r. vo Varšave._ 

Operu UenviJnuto Cellinl Heclut·a Ber
lioza v nove j textovej úprave Helmuta 
Breidensteina uvedie 13. mnrt:a t. r. opo
ra vo Wuppertali. Réžiu má Glancal'!o 
dei Monacu. -~.....,.,.._,,.. _____ _ 

Hannoverská opera uviedla 28. januá" 
t'a t. r . Janáilkovu operu Vec Makropu• 
i.os za spulup~ác e cesl<ych divQdelnfkuv 
Vá clava KašHka ( réžia) a Josefa Svo
bodu (scéna). Hudobné naš tudovan í!! le . 
dielom Georga Alexandra Albrechta. 

Divadelný r-ežisér Franco ZeUiralli 
plánuje nato!!iť film o Mérii ·Ca\lasovel. 
Postavu slávnej speváčky má vytvov!ť 
Irene Pappasová. V speváckych scénach 
jej vokálny !H'ejav nahradi samotná Ca~
lasov.á z originálnych nahráv.,2.k. ~·- . . . _ 

Tohtoročný Bayreutllský festival utvo"' 
ria 25. júla novou inscenáciou Lohen• 
g1·ina. Réžiu bude mať Ft·iedrich Gätz, 
výpravu navrhne Giinther Ocker, Hu
dobné naštudovanie je zverené Edo de 
Waar tovi. 

Vel'ké div.ad'i;;M~;;;;k·~e· 'uviedlo ZB" 

čiatkom januára Hänďlovu operu Július 
Cézar. Inscenácia je dielom mladých 
umelcov, absolventov leningradského 
konzet·vatót•ia dirigenta Vladimh·a 
Vajsa a režiséra Vadima Milkova. Scé· 

~-.Y!!m~-X-~1:~-·-···· · ··-

Scéna z operv Július Cézar - Ľ. Bogda
novová (Kleopa tra) a P. Zverov lfúlius 
Cézar ). 

SnimlHI: APN 

V Sofii bude v diíoch 5.- 21!. jún :< t.r. 
VII. medzinárodná súťaž mladých oper
ných spevákov. Na súťaži sa môžu zú
ča~tniť spev~ei a so?.viíi!kv dn 1 ~l t•nk'llv: 

Budúcu opornú ~ezónu ul vor i Frank· 
furtsk& opera pr emiérou Ber go ve 1 o nerv 
Lulu. Dielo hudol)ne naš tuduje Michael 
Gielen, režisérom bude Hat•t•y Kupľer. 



JUBILANT 

Snímka: A. š motlák 

Di1a 23. februára oslávil svoje 65. na· 
ťodeninv popredný s lovenský spevoher· 
n ý umelec, tenor ista Belo Turba. jubi
lejné narodeniny, ktorých sa dožíva v 
dobrom zdraví už na zaslúženom odpo· 
~lnlnt, s'ú vhodnou pr!ležltosťotl k tomu, 
a by Gme p ri pomenuli iello zästoj v slo· 
.vens kom spevohernom umen.í. 

Belo Tur ba, rodäk od Nitry (23. II. 
1 914, Mlynárce), začal svoju divadel nú 
kar iéru ako ochotn ik v Nitre. Tu si je· 
ho speváckych schopnosti vliimla riadi
teľka :tá jazdovéllo Stredoslovenského di· 
vadia M. Nováková, ktorú ho okamžite 
'anga;,:ovola. Po dvojročnom pôsobeni v 
opere tnom súbore tohto divadla (1937· 

.Náš vzfah 

39ľ, ktoré oofô pre mladého , zacina'ľúce• 
ho speváka arénou zbierania skúsenosU. 
ďalších plných šesť divadelných sezón 
počas vojnových rokov bol už sólistom 
o peretného súboru Slovenského národ· 
ného divadla v Brallslave. V iíom Turba 
s úspechom uplatnil pt·iro dz~mé vokál· 
ne danosti, pôs obivý elegantn9 Zjav l 
nadobudnuté her ecké s kúsenosti v naj· 
:oávažnejšich tenorových ú lohách· sveto
vého operetného t·eoertoúru, najmä v 
cllelacll F. Lehára (!::lou-Chang, Rossilon. 
Arma nd Brissard 1, pričom mul pt•íleži· 
tosť spievať aj v operetách slovenských 
skludateľov - G. Dusíka [Modrá ruža, 
194'1 - Edmond; Tajomný \H'steií., 1944 

Richard J. M. Schneicl ra-Trnuvsl<éllo 
(Bellarosa, 1941 - Barón Frangepán ) . 
J. Móryho a L . Berku. Voktí lne majstrov· 
stvo sl počas pôsobenia v SND. zvyšoval 
š túdiom s pevu na Štátnom konzervató
riu u dnes uz legendá rneho A. FWgla, 
neskôr súkromne u F. Hvastlju. Po oslo· 
boden í a vylúčení operety zo SND pôso· 
bil Tur ba jednu sezónu v spevohre Štát· 
neho divadla v Ostrave, oc!l<luľ - ako 
operný objav Z. Chalabalu · - prešiel clo 
ope i.'V Slezsl\ého divad la Z. Ne jedlého 
v Opave. Roky pôsobenia v tomto divad· 
le (1946-51 ) \lriniesli 'ľUl'bovi bohuté 
mo žnosti uplatnenia sa v o pernom re· 
pertoári. jeho mäkký lyrický ma teriál 
predurčll ho k interpretácii celého ra· 
du vďačných postáv ln·ickéllo tenoro
vého odboru: Teník z Predane j nevesty, 
Lukl!š z Hu iJičkl' , Princ z Rusalky, Len
~ki l z Eugena. Oneginn, Vo jvoda z !{i
gole l ta , Alfrécl z Travlaty, Faust z Faus
I.H a Mtll'garéty tvorlŕl len čusť z bohrttej 
galérie tu vytvot'flflÝCll postáv. Lvrioké 
par ty Wm·thera z r ovnomennej Masse· 

· netove 1 opery (už l v Ostrave ) a Romea 
z Gounodove j opery a Romeo a Júlia 
s pieval ako prvý slovenský operný inter· 
pret. Obe postavy patrill k leho najmi· 
lovanejším a radia sa i k Turbovým 
najúspešnejším krelí.cUnu. 

Kecľ sa v roku 1951 v Bratislave for· 
mova! s pevoherný súbor Nove 1 scén v. 

k orientálnej hudbe 
Na posledných BHS vystúpil aj súbor NIHON ONGAKU SU

DAN z japonska so svojimi sólistami a dirigentom Takuo Ta· 
murom. Na náš vzťah k orientálnej hudbe spýta.lL sme sa 
skladatflľa Jozefa Malovca. 

čo sí1dite o tom, že dramaturgia BHS uvádza i or ientálne 
hudobné kultúry? 

nev.álial TúrEa zameniť Opavu za oUzku 
a milú mu Bratislavu. na ktorú mal naj
lepšie spomienky z predchádzaiúcich ro
lwv pôsobenia: ieho meno figuruje v zo· 
zname sólistov spevohry Novej scény od 
samého začiatku. V tomto súbore sa 
ovUť vrä t!l k náročným t enorovým úlo-· 
hám oper etného repertoáru. Mnohé, vy
tvorené už na p redchádza júcich pôso
biskách, si tu zopakoval (Bolo z Pol· 
skej krvi , Rossilon z Veselej vdovy, Per· 
rlno z Giuditty]. ale rozsíril paletu a l 
o nové postavy, Z tohto obdobia sa nám 
natrvalo zap!sal do pam!itt jeho Svmon 
Rymunov!č ~ Millocke i'OV11o Zobravélw 
študenta, Kate z pôvabnej gruzínske j 
operety Keto a Kote od Dolldzeho a Mu
radeliho, pôsobivý Franz Schubert z Do· 
mu u troch dievčatiek, Gabriel von Ei· 
~enstein zo Straussovho Netoptera. A 
mnohé dalšie postavy z k lasických l sú· 
časných operiet, hudobných komédH a 
muzikálov. Počet vytvorených postáv na· 
rasta l a i tým drobným charakterovým 
postavám a flgúrkam vedel Turbu vdých· 
nuť sann a osobitost. Ke<] v roku 1974 
sn Tm·ba tozlúčil s dlvucllom, moho l za
registrovať na svo·jom kon te ol<alo 125 
po~ttt v. 

Po cllllé roky patril BEllo Turbli tiež 
lc nadšeným propagátorom slovenskej 
rurlove j, umele l i tanečnej piesne v Cs. 
rozhlase. Roku 1967 s i našiel i novú zá
ujmovú oblasť : založil a dodnes vedie 
Stúdia IJOpulárnei piesne pri Obvodnom 
kultúrnom stredisku Bratis lava lll. v 
ktorom objavil pre na~e konzervatór iá 
u Jnó hudobné ueilištla a tnš tH úcie rad 
tal~ml.uv ( E. Mázikovú, E. Blharvova 
P. Hečko , R. Vušek, V. Sobolič, j. Klr
scluler j . Z<l túto činnost v prospech hu· 
dobnej výchovy mládeže z!sknl n!ekoľ· 
ko vyznamenanf a čestných uznan!. 

Belo 'ľurba sa zapísal natrvalo do de
jín slovenského spevoherného Ul)lenia. 
Nujmii v operetnom žámi zanechal ako 
inte rpre t výraznú stopu - patrí mu za 
to vctaka u uznanie. A. GABAUER 

Recitál Evy čipkayovei 
Hovorí sa, íe kto chce dobre obstáť n12 

koncertnom p6diu musí 'vlastni( predo. 
vsetktím dobré nervy. Mladd klautr tstka 
pôvabná Košičanka Eva tJtpkayoud md 
tieto predpoklady u zvrchovane/ mtere. 
a predsa v súvislosti s ie/ bratlslavskrím 
vystO.pen!m f 16. tanuára vo výstaunet sie
nt SNM v rámci cyklu komornQch kon
certov MDKO 1 vynor il sa otdznlk, v ake; 
miere vyraunan.Q nervov.Q systém stačf 
k tomu, aby niekto na pódiu plne zaujal. 
Člpkayová mä veľkú ddvku šarmu osob· 
nosti, fyzického zjavu, sebavedomia. Ntf 
koncertnom pódiu sa cttt äobre, hrá bez 
podstatnej!§tcn v,í}kyvou, mii spo/'alllivú 
pamäť i technicky te pomerne zdatnd. 
Napriek tomu nem6žeme vgak tel Vl/~fú· 
penltJ ohodnotif práve natprtaznfue/šte. 

l'rU'inu toho t reba hľada( v fednotlt· 
výcn lnterpertačných parametroch. v 
prvom rade tu zväzu;a obmedzené fyzic· 
k tJ dtspoz!cle (rozpätie ruky 1, ktor6 ne· 
umoZľíujú v (P,chnicky exponovanef$1ch 
mtestac7l dostatočné uvoľnenie hracieho 
aparátu a tým a; kvalttn.Q a nosnQ t6n 
v. akordoch a oktávach. Skutočnosť, že 
nzekto dokáže nil!lčo Vl{hraľ, neznamená 
este, íe ;e szil!asne scllopnrí to al na 
úrovn/ umeleck!/ stvárnil. Daišt, ale pod
stat net!i1 fi keď s prvQm nesporne sú· 
visiaci 1 moment ;e CipkayoueJ ZlliíPná 
pozornosť na Worenie t6nu. Toto tvrde· 
nie sa neuzťahuje iba na lw1'1l~ dynamic
ké rerllstre, ale 11 podstate na ~el.rí roz
~ah, pretože napŕ. af v kanttlene l a na 
to by tec•lllllt'ké predpoklt~dl./ mala 1 ne
clo káže v.~raznetsie 'rli jerenóovať a tva· 
rlvo uycllutnťwať kvalitný klavtrny t6n. 
S touto druhou rezervou SÚ!JIS! dlalek· 
lieky to hlauné: probl!Jm emocionálne/lo 
pono:u - nedostatok osabllostt preja
vu. Cipkayovet hra má určil(/ ndter elP.
gancte, :tivosti, ale ;e to len povrchnú 
lesk, ktor.IÍ k jadru prauet umeleckei 
tnterpretdcie nepreniká. 

Z konštatovaného v!Jpl,Vva, že ·s tak/f · 
milo clispoziclaml nemohli sme byť po· 
tum rovnako spoko/;ll s úro11ľíou repro· 
dukcie v.~etkých hraných diel. Pomerne 
úspe!ine l vel aka pevn~mu dr:taniu temtJll 
(/ clstet prst ove; technike l zvlddla kon· 
cepclu liändlovej Chaconny s variac/a
mi. 8eelllooenove Bagately, ap. 126 sln
ia a padajú na kráse a preWí detailov. 
Do mlnlatl1rnycll plôch Raqatel tllesnal 
Beethoven esenciu svo;e; hud/Jy, lsteze, 
inter pretácia niektoret zo sund/ mlrutšie· 
lw obdobia mohla byť ľalli;ím or•ieskom. 
no dramaturqlckzí pr/nos nemusl znam e
nať vždy aj wneleckQ úspech. Podcer1o
vanie dro/mokreshl/ vystúpilo tu veľnzt 
markanlne do papreclia. 

Jandčkov cyklus V hmlácll vyiadu;e 
zas or/ interpreta veľkú ctúvku tvorive / 
tantá.~le, zmysel pre v,eclenie kanlil13ny 

Donedávna prevládal názor, že jedinä hudba, ktorá sto jí za 
lto, je európska. Vyplývalo to z preceňovania nášho de jinného 
liudobného prostredia a prevažná väčšina posl ucháčov ne· 
,millfl ani tušenie, ako vlastne iné hudobné kultúry vyzerajú 
a pokladala ich - vzhľadom k európskej hudbe - za pei
mitívne a menejhodnotné. Zabúdala priť"om, že L európska 
hudba pochädza z t ých !stých zdrojov. Treba preto len p rivl
•tať dramaturgickú aktlvHu BHS, že nás prostreclníc tvo1n naj· 
lepších s úborov svojho clrul).u postupne info rmuje o t9chto 
lw lt(orach a t ým nám o samotnej hudbe dáva komplexnejš í 
o llr<JZ. 

Zíi!Jc1' z vystúpenia súboru NIHO N ONGAKU SUDAN v Jlrati· 
slave. Snímka: Milan Movzes 

.,..(L(/~.llypertrofj~itovostl QJl medi· 
t(lCie až po vzrušenú vóšnivosť. Technic· 
k6 obmedzenosti lc lauil'istk.ll síce osla· 
bili úl'inok uásnivých qradácií - o tie· 
to potom nemali potrebný ťah am vr 
chol - ale l v kantiléne sme pociťovali 
rezervy v citouej zaan_qažovanostl. 

Spomínali ste spoločné zdroje. Je možné porovnávať európ
sku hudbu s mimoeurópskymi? 

V minulosti, keď ešte neexistovali komunikačné knnály, ked 
svet bol rozdrobený na uzavreté enklávy, vyv!jala sa v nich 
l111dba samostatne a oddelene. :reclmologickým poluokom sa 
vlastne začína rysovať prva konfrontácia medzi oclľall lý mi 
~Asťomi sveta a ,tý m vzniká predpoklad pt•e novú syn tézu 
s lwtočne svetového hudobného umenia. Ako pl'lklacl uvediem 
hudobno·etnograficl<ú činnosť B. Ba rt óka, ktorý na to, aby 
odhallJ hudobnú poclstutu vlastnej národnej ku ltúry je mne i
ším rozlišovaním, musel prebádať hudbu všetkých okblitých 
11tn·odov. Dnes je tento spôsob skúma nia vo "vyššej oktáve". 
Dnes podobne porovnávame európsku hudobnú kultú ru s 
ostatnými, aby sme sa dostali ďalej v poznan! vlastnej. Prvé 
k roky ok rem iných urobil už O. Messiaen tým, že intenzívne 
študoval ínclicHt hudbu l:l tvorivou konfrontlí.c!ou s elll'ópsky· 
mi zdrojmi dospel k obdivuhodnému hudobnému jazyku. Po· 
dobne 1 splynutím európskeho hudobného myslen ia a africkej 

polyry tmiky - i keď násilne impor tovanej do Seveľnef AmQ
rl ky - vznikol nový hudobný žáner, jazz. Dalo hy Sq pove
d ať, že všetky tieto j{onf rontácle sú prípravou k ďalš!m mož· 
nf•m syntézam. ktoré dnes ešte ani nevieme dosť dobre od
lJudnliť. 

Schumannov svet poézie l nároč!ná kla
vírna sadzba Novelety fis mol, op. 21, 
č. 8 so svojou polyf6niou uyznell poclob
ne plocho, pomerne ieclnotvárne a bez 
V!írazne;sieho tvoriuého vkladu. z hľa
diska možností /Jol int erpretačmí V!ísle
lolc, ak!í sa Cipkayovej podarila closiall· 
nuť v Istom zmysle imponutúci, mc'í.lo 
vsak prekročil hranicu, ktorá cielt púhe 
zahratie nót do ich sformovania v sku
točn.Q lnterpretačnzí čin. 

Jp. teda možné hovoriť o určitom sPlývaní orieiJtiUnych a 
l!tll'ópskych hudobných kultúr? 

Treba povedať, že na jživotne lšle ázi jské kultúry s (• s ilne 
ovplyvnené filozofiou 7.e u·budlltzmu, kt orý vo svojom estetic
l<Om zameranf ie jedným z inšpi ru júcich podnetov Pľe súčasné 
umenie . V tomto zmysle badať l v Európe niektoré tenden· 
cie, ovplyvnené touto estetikou. Ako príklad uvediem niektol'é 
8kladbv skupiny Beatles a po nich Mahavisllnu. V oblast i 
komornej a symfonickej hudby sa tieto tendencie prejavili 
v tvorbe Stockhausena, niek torých severoamerir. kých autorov 
a snlícľ Ich ná jdeme l v niel<torýcll dielac h poľskej š ko l\ 
(napríklad B. Schäffer a ]. -;-ký-

Seminár k výstave ,,Hudba v Banske; Bystrici'' 

,..Hudba X X. storočia so suo;iml ry tma· 
ml, teclznickou bravúrou ;e klavlrlstkin
mu naturelu podstalne /Jlii,~ia. Toto kon
Watovante pla/l pre okratové .tasil z 
Troch klcw/rnztch ~klaäieb Ivana Porz· 
A:a, l keď v záverečnom Alleqre nebolo 
teehni eké zvl ácJnutie perfektné a bez ka
wv. Intermezzo porlľa ndsho nť1zoru by 
si bolo žlaclalo view medttt1cte a poclslCIL
ne pomo/sie /empo. Záverel•n/Í Bart6k 
f Se sť lemcov v bulharskom rytme 1 hod· 
notíme z celého programu natuyššte. Tu 
sa totíz . Cipkayovej in.terpretačntí štQl 
pomerne na/viac s/otaíňoval s ·autorO· 
V.fím zámerom. V. Cfž iK 

V rámci v_t}stavy "Hudba v Banskej 
Bystrici" , ktorú usporiadalo Literárne a 
hudobné múzeum vo svo/ich v.Qstuvnzíclz 
p1•iestoroch, uskutocnil sa na Katedre 
tw.clobnej v_1Íchovy PF v Banske j Bys
tl·tct jednodií.ový seminár k téme v.rí
stuvy (15, XII. 19781. Jeho cieľom bolo 
bll~.~ie objasniť niektoré faktr.t z lzuclob
ne; lllst6rie Banskej Bystrice z pohľa
dl/ UJívinu kultúry na Slovensku i z as
pekl u súčasnosti. 

0/Jsahová náplll seminára a referátov 
sc1 pridl'žala historického vymeclzenla vQ 
vínu hudobne; kultúry IJ Banskej Bys
tric/ aci najstm'.~í.ch das ni! po súčas· 
no.\ /, tak ako lw podávala a; V!istava. 
Celé rJ.zívinové hudobne obdobie v pre
hľaäe načrtol na začiatku semindra ria 
dileľ Literárneho a 7wdobného mrízea v 
Banskej Bystrici Dušmt Dobr1k. O kill· 
ttírnet politike KSČ hovorila riaditeľka 
SAK SSR v. Banske; Bystrici s. M. Rlllt· 
k ayovd. 1'ieto úvodM referáty vytvorili 
rdmec rokovania, v ktorom odznelo nie· 
koľko odborných referátov. Dr. Richard 
Rybarič_, CSc., vedeck.Q pracorm!k Ume 
novedného ústavu SAV v Bratislave re· 
f eroval na tému Niektoré problémy hu· 
dolmel regionality z hľadiska výskwnu 
star!itel!o obdobia, IJ ktoz•om poukázal nó 
eSte ([odnes neprebádané miesta u na 
šet hudobneJ histórii, predovsetkým u 
Banske/ Bystr ici. O koncertnom i!ivotC? 
v Banskej Bystrici na prelome 19. a 20. 
storočia hovoril dr. Jaromír Bázlik, kto 
rý už niekoľko rakov sa venuje z tJSOb· 

nélzo záu;mu a vo svo;om voľnom čase 
uuedenet problematike a vo. svoJom bá
dcml zlskal niekoľko pozorulzodn.(Jch po·· 
znatkov objasľi.u;úctch situáciu v kon
cert1lom živote mest a na prelome sto
r obi. S hudobnrím životom v meste v 
rokocll 19.18-1948 prítomných obozná· 
mila vedúca huäo/Jilého oddelenia Lite· 
rárneho a hudobného múzea u Banske! 
Bystrici Marianna Bárdiová. Na základe 
ziskaných materiálov podala prehlad VLí
znamných hudobn.Qch podutati, ktoré sa 
11 tom čase uskutočnili v Banske j l3!fS· 
trlci. O hudobnom živote mesta po ru· 
ku 1948 a v súť!aSIWSl/ prelwuorila Hua 
Mtchalouá, odborná asisl entk·a katedru 
l:lz1 PF' u Banske/ Bystrici, ktorli v chro· 
nologtckom slerle informovala o vzniku 
a práci hudobných i nštitúcii mesta , po
ukázala no bohato rowinrLt!í huclobnQ ~~
t;ot mesta, kriticky sa vyslovila i o exts
tuiúcich nedostatkoch, ktoré narúšai11 
kvalitu hudobného cliania. Hlstorickzí po
hľad na vývin hudobného !ikalstva rJ 
Banske! Bystrici so zamerantm na súčas 
nosť preclniesol dr. 7'ťhor SedliCk!í, CSc .. 
Nen katedry Hu v Banske; Bystrici, kto · 
r ý v stručnom a v.t}sližnom prellľade po·· 
cial obraz lluclobného vzdelduania u mes· 
/P. Na pôsobenie banskobystrtck.rícll VP 
íovýcll truba/!ou zameral svoje poznatk!/ 
dr. Boris Barláry tz Matice slovenske j v 
Martine {pre ·teho neprttonmosi ich 
predniesol vedúci hudobného oddel enia 
Matice slovenske i Eman Muntág l , ktor~ 

ball ulzodnfím príspevkom do celkového 
poznania lwdobného života mesta Ban· 
sket Bystrice. -ern-

KONKURZ 

Vedenie opery Slovenské ho národného divadla v Bl'atislave vypisuje konkurz 
na obsadenie týchto pracovných miest: 

l . Inl!picient uper v - veková hranica 35 1·okov. požadované vzdelanie absol· 
ven t konzervatória, event. hudo bnej !!koly. 

2. Korepetítor opery - veková hranica 35 rukov. požadované vzdelanie ab· 
solvont konzervatória, VSMU, JAMU. AMU. 

Prihlášky na konk•u·z so životopisom a podr obným popisom p1~axo za!lidlajte 
na adresu: Umelecká správa opery SND. Goi•kéhu č. 2, 691 38 Bratislava. . 

Dátum konan'ia konku1•zu bude vvb•·aným uchádzačom oznámauv písomne . 
Cestovné sa hrad i len prijatým uchádzačom . Ubytovanie nemôžeme po~kvtnfiť. 

HU00BN2 ZIVOT - dvojt9ždeno!k. Vydáva Slovkoncert vo Vyd11v111els tv• 
OBZOR. n. p., u l. Cs. armády 35. 893 3€l Bra tislava . Vedúci rerlll ktor · PhDr Zdel' 
ko Nováček, CSe .. redaktori: V. ŽltnA a A. Gabauér. Redttkčná l'ada: P. !atln 
e. Cížek, pt·om. hist., L. Dóša, M. jurkovi č, A. Luknár. l'l'Om. peCI .. Z. Mtku\11 
PhDr. M. Pa lovčík, MUDr, G. Papp M. Šulc, Bohumtl Trnečka, Bartol01t1et 
Urbanec. Adresa redakcte: Gorkého B tV 1 .. 893 36 Bratislava, tel ~;~tOn~ 338:.!34 
Adm inistrácia: Vydavaterstvo OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 893 36 Bratlslt~ 
va. Inzertné oddelenie: Gorkého 13. 893 36 Bratislava. 'rla<!la Nitrianske tla 
čiarne, n. p., 949 Ol Nitra. Rozširu je PNS. Objednávky predptetltélov l'rl1fnv 
PNS - ústredná expedlcla tlače, admin istrácia odborne! tlače, GottwaldOV(' 
nám. 48/IV., 805 10 Bra tislava Objednávky odbera tetov 11 zahrantl!t J')rljfmA 
SLOVART, úč. spol.. Leningradská ul. č. 11n .. 896 215 Sretlslava. Cena lednéh l' 
výtlačku 2,- Kčs Neob!Rdnané rukopisy sa nevracajú, 
l nclAxné čfslo: 492 15 Re~lstrl!čné čfslo.: SOTt 6flC 



Peter Pacfgs sa naroéltf ešte za Rakus
ko- Uhorska, mož,no povedať, že v ieho 
posledný normá lny rok, a le už v čase 
počiatku jeho zá niku, 27. júna 191.4 v 
Brezinách nad Zolnou pri Zvolene. O 
mesiac a deií po ieh o naroden! vypuklo 
prvá s vet ová vo jna. Vyrastal v chudob 
ne j pas tierskej rodine v p rekrás nom 
p odpolianskom kra ji, v tvuickv rázov! 
lom slovensl<o m prostredí. nedotknutom 
mado rlziiciou. nH"lzt ľudmi vvtvára jtíclm ; 
sJovensl\ú ľ udovú kultúr u, ži júc imi s i'JOU 
a v ne j. Podpolianska kotlina so s lrymi 
lúkami.. zapačami, pr iehybin amí, kýčera 
rni, llohutá na úJ'odnú pôdu, na ktorei 
sH pes tovalo obil ie, bola domovom bohfl· 
tých gazdov i c!Judohných pofno bos J)o· 
cl lírskyciJ robotnílwv, drevorubačov. 
z bojníkov, naj mä všuk slobodných vala· 
chov, pastierov o vier. l p astierov rož
ného dobytka. Salašnlc tvo v Pacigovom 
rodnom kraji bolo tak rozšíren é, že zvo
lenská brynd za S\)Od Poruny sa s l'ala 
sve toznámou. Život valaský bol lákavý . 

FU 
mužný, hrd ý, statočný a n e jednému 
cillaiJcovi ~ očovsko·detvianskvch d erlín 
·a lazov ptSťalo za n!m sntce. Ale nio 
vše tcí Gll.!apci moh li pra covN( na snia · 
šocll. Mnohí pracova li doma a lebo s tú 
žil i ll gazdov. Peter Pac iga býyal tl u 
svo j!Jo sedem ntísteho rok u tam, kde s11 
m n·odil 1'1 odmalička p1·acovaJ s ovcami. 
d oby tko m v mašt a li, na poli i na pastve , 
b u i v Jese , ro bil tak, a to. ako robil 
jeho otec. k torý bol DOfnohospocl árskym 
robotn íkom na ::ltátnom majetln l. Po vo 
jenči n e opäť pr acoval Ilko ro botník pr! 
štátnych lesoch na d1·evosklade a 11 ž 
v roku 1940 sa na iJ us mialo š'ťas tie , keď 
dos tal trvalé zamestnan ie ll š tá tnej že· 
leznici n n zastávke vo Vígľa~i. Tu J'o· 
bU a7. do odc hodu na dô chodok· v ro· 
lw 1974. Je žen a tý a jfl s ta r ým otcom -
syn ie sús tružní kom v ne cl'aleke j továr
ni. dcéra zdravotn ou ses trou vo Zvole· 
n e. 

Pe ter Paciga je nil blízko m i ďalekom 
okol1 znám y ako výrobca f u já r 1:1 pí.~ťal. 
al e n i ako muráJ', ~tolä r. ro botn ík· nl.ít.u
r is ta , k torý sa pustí do h oci jaltéll o re· 
mesia, 11éJ k toré ie od káza ný človek ži· 
1úci na dedine. Chod! za n!m ve ffl ru cl! 
.. zo sveta" . vera zvedavých fu d l. novi· 
nár ov. výskumnílwv, národopiscov. hu
dobných vedcov, f ilmárov. výkupcov. 
priekupcov. obch o dn!.kov ! špekula n tov. 
čo tomuto veľmi ľudskému , pracovité mu. 
zliovo t•čivému, spoločnnském.u človekov[. 
dobrému kamaJ'cí tovi s vvnikaíúoim roz
pt·ávačským ta len tom l politickou ro~
h fadenosťou a primeraným vzdelanfm. 
len krad ne čas. Peter Paciga ie účastn!· 
k orn Slovensk ého ná rodného povstani u 
a členom Immunistickei stranv . Sám &i 
pripadá aJco po trava pre hradných -
zvedavých. Ked už zo n ím prídu. n eocl 
m ietne Ich, vďačne sa s ni mi J)ozho· 
vm·a. Len sám so sebou n ie ie spokoj
n ~· . zdá sa m u. že 1o, čo rozpráva, už 
niekde počul. Nie len poč ul. a le i oro .. 
žil. O f uja re najradše j rozpr{tva tak. že 
zve·ctavca zavedie clo pivnice. kde m<~ 
p re s vojho koníčka - fujaru dve .,mie:>t· 
n osti" . V jedn e j má sta rý, oct n e lJo 
starš! pong-varš tat. na sten e povešané 
dlhánske, ale i ce lkom krátke, malé ne
božiece, pHky rämo vky. hoblíkv. šmi rg 
le, všeli julc(: žcJliezka a péll'rónv n-a vy
bl·jun!e tli<:~·ok do fu ja ry, v druhe i ie 
Je n k oto l na vareni e ll malý stolík. JHl 
ktor om fu ja r y vy pafu je kyselinou dusič· 
nou. Nie ie to honosná die l ňa, o to ho· 
n osnejš ie m eno majú jeho výrobky -
f ujary a p íšfaly a naimU ieho hrfl n a 
tieto vlastnoručne zhotoven é fudové hu

' dobné nástro je . 

D lva ť sa a počúvať ako Peter Paciga 
pr acu je na svo jich n ástrojoch , ako po
t om na nich vie zahrat. to je práve tak 
c l;vHkový pôžitok, ako l dlhodobý z.ážl· 
t ok. ]el1o hra je skutočná hra, IJOhrá· 
van ie s i, jeho tvrdé, ako kolíky m ocné 
Uf.ll'ilCované prsty tancujú na fu jare, sk ti· 
ču z d ie rky na d ierku ako nezbední mh\ · 
rle nci, sami sebe si hraiú. sami p od.Ya tei 
m elódie tancu jú. A tvár. n ie napätá, len 
t a k" mierne sústredená. ·flle p okoiná, oč· 
kíl pr!žmúrené . t t•ocha š ib als ké, ked sa 
odk ryjú, u smieva j(l sa. a nohy, aj ke\1 
pevnt:i .... s to ja roz!{ročené. p red sa neudr 
žia telo . aby sa mierne. podla vôle a 
p otreby dychu . hlbkv. či výšky melódie 
fu jary n epoddávalo s ladkému mumlaniu 
fuia ry. Paciga vie, k olko a ak o dlho 
má h rat, n esmie t o b yt málo, ale ne
smie to byť ani veYa , lebo pre človekn 
z Iného kra ja sa všetkv melódie. vš~Jt
ky detvianske pesnlčlw hrané na f u ja
re podobajú ied ne i sm utne i. zv ltiš t nei 
dojfmavej melódii. Ale naozaj s a n epo
dobajú. Všetky pôsobia chmúrne. vvvo
\áva\ú smútok v duli\, 1en človek 7.. h01· 
tohto kraja v'ie o fu jare t o, čo v·ie a cHi 
Pet er Paciga, že ked na nei píska, hrľ1. 
že to nl.e je len hudba. že tam ie eštr 
niečo navyše, a le čo . . . ? to ani Paciga 
nepovie. ·Nie že by n ech cel. Skôr ako 
to povie , musí sl to a le premyslieť. po
r adlt so srdcom . · K eď prestan e ptskať 
zaspieva, a lým sp evom ie už s koro 
p ri tom . To , čo pred chvíľou 11ískal, t(~ 
\!a't sn evom roz'!)ovie, nozhovára sa sám 

so seliou. potom so svetom. vvžaTuje sa 
horám . · čo ho mrzí. bol!. čo bv chcf!~ 
PDVerlaf . bačovi. ~H·ečo ho klial a oreč1 
doma . ne nocova l. lJrizná sa . že nocoval 
u ··milei a i t ejto nôckv a t te j pominu1 ei. 
Pótom vyzná !iísku Poľane. poľu tu ie iu 
'Jko ie zo raná od n ôh c hl apcov. čo sa 
na ne i J)asova!i. potom povie čiernvm 
ho rám ako nentz prešio! cez ne. zaplač" 
nad. cbytoným zbo jn!kom. zavzdychá o 
valaskej siobude, pucllváll s i ovečky, ž, 
mu · dotn'(l doja, popýš! sa s ·Ic lJ li1'1tym1 
zvoncami. ešte u1volá z vŕšku do do 
linky ako sl prihamoval a niečo 
zavolll z g r ítiia na ~rúň. na druhý sa· 
lilš. že všetky ťie ovce, p1;e k toré ~~ 
vvslúžil ši benice s(t hellce. lebo na ha 
lfmu treba bi elo súkno, nalwniec fra 
iel'ke zahohuie sedem bol1ov a vvčltčl 
jej, koľko krpcov sl zodral kým k n fli 
c hodil. Peter .Paciga sa pr izn á, že p is · 
kajúc na fuja re a lebo oíštalkách sa IJO· 
zhová t•a aj' s horou. ai s ľuďm i, oo
rom, pastvtnn mi., s divým! zvermi. ba al 

s duchmi pr edkov a šírou žírnou očov
skou kotlinou, tou milostivou zemou ž i· 
viteľlwu medzi hor-ami, bi:J poho vorí sl 
a i' s oblakm i, hromami a bleskami, s 
cinžclom a božský UJ všeinohúc im s ln ko m. 
s .ce lým t_ým blízk\'111 svetom, po ktorom 
chod il v11 lachov kr pec. 1 svetom ďal ~
kým, n ~.C!~rz: iernvnJ u nepochp]Jitefným, 
ne konečným s vetom. nevvsvetli tefným 
val ask~::l mvslí. do ktoré ho tak ľahk'.l 
zabl(tcli duša osamoten<l ho. v llo rácil 
Olllls lené lJO va lacli<J . 

Pete r Paciga hovorL že nie lud ia. (;o 
ho poč(t vu jú ako p íska, at e on sám ll 

este lepsie ovce rozumejú ieho llre na 
fuja re. Vlo o tom, viet e! to al<o malý 
ch lapec i stlm s kúsil Il kO" oclras tenv mltJ · 
d::111ec ketf pásol, že ovclt fu ja re, píšťale 
rozum ie a sám, si tak mysl í. č i tlelo 
ndstroje p11 s t!er n ev vrobil len pre sebu. 
11 le a j J)ľe ovce. uby 'sa v samote, v 
h orske j tf!>ine · téšili a tQm to vsevládnym 
jazykom · ·llúdby dohovorili, videl. k eli 
va lach zap!slw l n a fuiHre alebo p!šťat f!. 
ako sa ovce upoko jili, drža li s a pri iíom 
v kŕdli a n eodisli od neho. A podm:s 
rnu do ja tie stls!{a srt!ce. ked s i s pon10· 
nie a ko na nedale kýc ll koDCúcll počxs 
letných tep lých večei'Ov blč i avali val· 
ričky pri kosial'ocb a osv!!tľovo l i tvál'IJ 
valachov, s triižiacich ~voje ovce. ako 
hlas fujary vys lan\• ocl o lmíkn s pt•t.:d 
s tré 7.mJi kolibv bl údil PO l'lOl'ttGI1 i l ~cl1,'1 · 

d·z.al do dolln. clo derl ín a aku !Jo ieho 

fuiaristu 
Petra ·Pacigu 
z·Vígraša 

sluch · zach ytával a pľipúsťal k srdcu . 
Alebô. keď sa valasi rozdubaslli a z nl· 
čoho nič začal i jeden po 'rlrutrom pis 
ka t, pretekfli(Jc sa, k to zapiska krRjšie. 
clojlmaveiš ie i. rezke jšiH, až na koni P.c 
cl vaia. tra ja, ba i štyria píska li spolu 
t11k krásne . že · d ievky v dedine oll lokv 
otvá ľa l i a potom . ce lil noc zaspať ne 
mohli; takú moc nad nimi m ali valaske 
[ujarv . . . Kedy sa Petroví Pacigovi do
sta la fu jara d o rúk po prv~ raz. na to 
sa uZ an! dobre n épamHtá. Ale bolo t o 
niekedy, keď mal š tyl'i-pH ť ro kov.. Ai fu · 
iaru, aj p!š !alv mali cloma. vedel na n!c l1 
písk ať je ho otec. Al on p<j'trll med z! 
tí•Ch , · čo večel' p ískali · na grt\.l'ioch. ai 
on bol pas tierom. valachom. robotn.t-kmn 
n a štátnom nutietku . kde sa chovali ov
ce. Kto ho učil? Otec? Kdeže! Na fu
·jare p1skflf sa musíš naučiť sám. To sa 
mnsf. n ajprv chcieť. veľmi chc i eť. fu 
jljru mus!š milovať, no~iť so sehou, s lá s
lw u · a dojatlm počúvať te i h las a s olJ 
divom sa d !vaf na toho. čo vie n a ne i 
hrať. A l)Otom skúšat. f\1kat. zlostit sh 

na ústa, n a prstv. n n svoju n eschopnos1 
ba · n ejednu !niarku ai zmlátiť, dolô
mať ... pravdaže z lč'lskv. až raz , .. r az 
sa tl to tak zazd á. Ze si čosi zap!skill 
ako tr na salaši, že fu!a rkA prehovorila 
a potom, ked si začneš .s ľiou rozumie! 
\~ed s a s ňou už trošku dohovor tš. po
tom to už \de veselMe, n\ečo k tomu pri· 
dá š, notom ešte a ešte. až zistlš. že !' 
tie h lasy ovládaš prstami a ústam L . .", .. 
ked vd ýohneš do · [u ja t·v. ona tým · dv 
cllom ožije a ty iu ootorn tli. len prs tn 
mi štekli$ a ona sa zasmete ako š tek li 
vá dievk a, zavýs ka . za~1fg ka . s krlkne. za 
kvičl, ba 1 plal; ať ·t.itcne oolom šomra! 
s l<rát l;a lm.'t li ako i' ilf' eš . Je tvoja a 11· 
s i i\1 za m i lu ieš . 'ľnk te to s tým učen\m 
a tuiarou. ' 

ATe fujaru nel:iolo ťak Tahk o získa'ť ~ 
mat iu .ll i<P. svo ju . OtP.c P•Jtrn 'P11cigu .In 

· ~íce ma). niH ' bola jeho . .. Oi. naobzerR ' 
som sa jej. naobracal v rukách, až lll11 

t•az napadlo , že si takú lujarôčku · spJ•a 
vím, takťí , čo bude le n moja : . . " Pete r 
Pacigu mal dosť času na spriadanie plá
'Lov akti ľntaru si vlast noručne vvrobi · 
ľr!násťročný s lľtžll u gazelu Zachara né! 
Hornej Mil:ln eí, pá sol ovce a prito m 
tnorclo val ofšfulu . Tam s<1 na ne i za jed 
no leto na u či l Ri IJís kať. Ale to nebol r· 
e~ te fu jat·a . len píšťala . 

Raz v zime pr išie l Pe te r Paciga do 
Zvolena k u i(:ekovi Tancčkovi. A tam si 
už tak podskočiL U jček bol m a jster. vv· 
J'<íba l ľtJiary a i p re Jýc]l, l( tOJ'ých v noci 
počul píska C na s a lago c iL U j č ek Tan ef:! .. 
ka bol majste r. J(torv ne mal uč iía. ale 
uni 'ho nepo treboval. Pe ter Paciga. už 
či to utček chcel alebo nie. oredsa sa 
!;tal jeho tu jným učúom. "Okále mi z ju
milk vyskakovali, keď som sa diva!. akú 
il.revu si uicek Tanečka vvbel',á na fu-

Sn ímlw: Milan Movzes 

jary , akými nebožiecmi ho vŕcu. ako 
vyrezáva'jťl, ako zdobia. ako · vvrezuií• 
p~· ieduch, akú dl.hú pumnci1ú l>fšfalu t'e · 
mienkom k n ei prip eviiu jú. aký pisku1· 
do nej vkladajú, čím a ako iu zdobia 
ako ďaleko dierky patl'ônnm vytláčajú 
čim fujRru zvnútra čistia a mastia, ako 
hlas 'skítšaiú. čo si pr i to m šomrú a no~ 
korľie e som vo Zvnlene J>oči:JI ' ujček<' 
'ľanečku tok pískať na fuiat·e ako b\ 
tu píska l t•oden ý valat:h n a o čovských 
pastvinách alebo Detvan pod Poľa 
nou ... " 

Tu Pet er Paciga prvv r a_z nao;:;ď i uve
ril, že si fujaru urobí sllm. l,'ryít fu iarll 

.l<tOJ:ú si Peter Paciga urobil. sa síc ť! 
l' uiJn·e vodo lJi.l !a, ai p!skalfl. · ale éllW~' -
Smiesn e, chripľavo a neposlúchala . Bo 
lo s u treba pus tH do dxnhej. Tá sa 111 ! ' 
o'ct vďačila tým, že bola lepš ia ako pr 
vá, ale Paci!l,ovi sa ani tá nepáčlla, ne
llrata tak, ako bv mala. K tým na Rrú 
iíoch a salašoch m a\R eš te tlaleko. M 
s treťou boi ~polminý . Tá p!sl{aia ako 
tie, na ktorých .hra li va lasi pod Poľanon 
Peter Pacigu prišiel na to. že o zvu ku 
J'ozhodute pr ieduch práve tak. a ko po 
mocná pišťala, jei d lžka. alebo svetlos t 
fu iarv v pomere k \e\ ctlžke, \Il e a\ m t 
sadenie cecúta-piskora l s pisovn e vrn 
,náhublw" l i to. ako daleko sú od se 
IJo dierky vvd la ban é, či sú vŕtané, ·ale 
bo patrónom vvkroiované a na ktot•om 
'l!ies te ru jar v s ú vvvŕtané. "A potorn 
dych, ako ho jazvkom v ústach poomá
laš , akou silou h n H1kne~ do piskora. A 
melódia. tí1 mus1s mať v krvi, melódia 
ti musí hy ť tak á hlízkn srdcu ako matc
duská ree. lebo ľudov &. pieseň, tudová 

mel6dla. to fe nti druhf r0t1n'f lft'Vi. 
Ked' zapískali. zaspieval. to a)w by. sl .~• 
od srdca vvžaloval. tiprimno ooilttnrá,r111. 
iJŽ ti ie Pťltoll'! na dtiril '· rat\llle. ~ed' , ' ' 
/!love k ZOJJfska . zaspieva, ie akýsi čis
tejší, krajší a šťastnejši. Ba ešte ai 
druhému rádusť m·ohíš. A f udia ťiJ malií 
J•ailšei. Už 11á vno nenísks5, nespievaš, 
ale ľudia na to ne:r.ab·udli, us!llejfi $11 
no teba, pripomenú ti . to . . A. tak. darmn 
si mvslíš. že ~i pískas. spieva~·. či tl!n• 
cuie5 len pre soba, či pre svriie oveR;. 
l':udia vravia, že nielen pre seba píska~. 
s pievaš, ale aj pre nich. aj za nich. Oni 
to všetko robia s tebou, len to sami 
nevedia. Taký je náš človek pod Pora .. 
nou. Nie, neskrášfuiem tohoto človeka. 
Náš valach sa aj pobil, aj ovcu ukradol, 
aj jalovicu ukradol, ale k fujare ·má ta
kýto vzťah. Aj · keď ovcu ukradol - 'Ili 
bača bačovi - tak len preto. te ·. l!ol 
hladný. alebo z huncútstva, abv sa po· 
tom zabnvil, zapiskal st· ·vvpil, zaspieval. 
llatancovat. Baraninu · m:v aj dnes' · mé~ 
me velmi 1'9di. Len ovcu ni et kde :ukrad• 
ntit' ... " · 

Fujary vyrobené v podpolians kom kra4 
íi [tu ie ich rodisko l sú svoi~m spô~o· 
oo.m originá lne. Ai kli!ď . čosi .podobné 
mali ai pastieri v Rumunsku a Maďar
sk u, tento lYil J)íšťfllY .. fujary". ak\r Sél 
po stároč:ia vyrába qcl ZvQlena po t<o~ 
lHIVu nacl Rimavicou, sa nevyrábal nikcle 
inde. Patri do .valašskej kultúry na Sl.Ó• 
vensku . Pac iga pokračuje vo výrobe· tl·a• 
dičných fujár s tradičnou výzdobou. · lB>' 
ho ornament je geometl'ickv a r.ast!iJv 
n ý. Každá výzdoba · ie orig inálom tak, 
ako s amotná fujara. ani tedna so .ne• 
DOciobá druhej úpln e, nie je• ani. kóPi.nlll 
at1i ·odliatlwin, ani' sériovým ·.výrobkom. 
jednak preto, že ie vyrobená z nerovna,.
kého kusa dreva. alebo dokonca z iného 
cJruhu teda má inú dlžku a · hrúbku a 
i~akši~ je na nei us poriadan ý ol'riamtúlt. 
Pe te 1· Paclga bo mR1u ie .. s pamäli " a 
no l<ažclú futaru ho píše v i.nei 'veľko~ ti 
čl inakš ie ukladá. Sú výrobcovia fui (u•, 
kt orým sa n echce takto s každou . fu~ 
jarou piplať; vžclv nové, ori.~tinálne kres" 
l enie orn amentu ie vraí náročné na pľá" 
eu a čas, preto radšei · kop!r).liú. oref.!i• 
su i ú orn amentv z papiera na fu iaru P~" 
mocou indiga. Petrovi Pac igovi sa tentt'J 
s pôsob pfsanla ornamentu nepáči. vidf 
sa mu n epoctivý, netvorivý a vôbec ·nie 
ľ<tclov ~ . 

Pe tBr Pac(l!r-t si vyrábal fujary a píš• 
ť a lv po niekoľko rokov len J)t'e ·seba ~ 
svojich z n.á mvch. Väčšinou Ich daroval 
a považoval Ich tak t rochu ai za brač
kv. Až v roku 1953 sa na ieho dvore vo 
Vígľaši objavil is tý pán z Bra tl.slav9 1111 

bicvkli a s n ezvvčainýril ziíuimom · o l't~ 

h01·nc si prezrcjl iehó p rjcu. vyskúš a'! 
Il ias· fu iar v. vypočul jeho hru .Pa. fufa.l'l~. 

rio podrobnosti .si poprBzeral.. J!IOk.r.esl~l 

a s fotografoval · f.ujarv a pišťalv a ~ls· 
ko l ho a·ko výrohcu ore· Ústredi'e fudu· 
ve i umelecke·j výroby. Ten pán n a · bi• 
cvkli. čo ocl n eho putoval ďalej na ·net• 
vu, Hriňovú a Hrll'íÓvské lazy bol "tri av• 
n ý výtvarnfk UI::UVu dr . Kautmann. le• 
J'ujš! profesor VSVU v Bratislave. ·Na 
človeka. ktor ý ťa nájde. objav!, poeho• 
p"i, v ktol'Om zistíil odbol'fl!ka. ktor~ sa 
s tebou · poradi a do tlodne a tv z toho 
máš osoh. na to ho sa · nezabúda. Pet !lr 
PRciga ie oresvedčen~. že nebvť tak~oh' 

: rudi. čo sú zapálení pre Ich tvorivú: vý• 
!'!) bu. čo ie l roz.umeiú . ne byt. t eli po• 
v~t1uclzovanta e1 rád. z ktorých ti·eba · Pl:l" 

1ať len ue n a flep šie. ·že nebvť ' všetké~ 

ho toho ne únavného oživovania a um e• 
leckého vvzdvthovania. čo fudl.a kedv~f 

vedeli vyrobi ť , všetka lá krása a. schop• 
nnsf tlašich J)t'ecl kov . vvtvo1·ená za stov• 
ky rokov by bola . pochovan,á s . nhni 
v · ln·oboch ako podk lad. ~torý: · bv t;ž 
nikto nlk.dv nevvkopa l. neobiavil.. P.et e r 
Paciga tak ako sa rác! zabaví. tak rád 
Ili IJ racuíe. s tretá va sa s hrďml. Prizý• 
vanie na fes1ivalv ľudovýc:b piesn! a 
l11ncov POVI'Ižuie za isJ(J odmenu .. za 
11znanie ieho pt·áce. <>choonostf. tale·n· 
tu Má v sebe čosi. čo m a iú her.ci. Nto.· 
ho jí sa Za))íslw ( a zasJ)Ievttf do mikro
fó nu pred tis!cami poslucháčov. Telio 
n.Aiob!6bť,1ne)išou témou rozhovÓro.v . ok· 
Pem fuiarv sú spomien kv.. S\Jomien kv 
na d ets tvo. Po vs tan.ie. ria Naďu ·Be l.taie" 
vovú. partizánku. ktore j ako železrii r.•1v 
~trážnik zachránil žívot a s ktor ou ~a 
už v vše trlds a t rokov máme s n aží · s po· 
iH. pozhovárať. A. potom sú ·tu' deti .a 
hory, po k tot·ý.ch ch o dí akq .lo vec tli!· 
zv. javora · a in ého súceho d t•eva ne fn• 
jarv. Má svo te ta iné miesta nie len .' v 
okol! v1gtašsl<ého zámku. ale ai b odn·<!. 
t'Ío dn e daleko pod Potanou. ale tie m\es· 
ta nikomu neo rezradí. Tam t·as tie bR'za 
!en na lebo fuia ry a ' \).íšťtl ly, Drevo. 11~· 
za. to ie 1e11o z lato. hora 1e · ieho hla~~ 
ným zásobovačom, v n e t r11stú ' Paci~ove 
<;pievai(tcc ťujarv. To onv potom plaih\ 
za ho.rou a hoJ:a v nich 


