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:). Nedúvno som abso lvo

vala n iekoľko koncer tov 
11 Bullliti'Sku a v ND R 

p a·ed nesmierne ku ltivo-
vaným, inspirujúcim a 

vďačný111 obecenstvom. 
Vefmi dobrý ohlas mal 
Schumannov Klav!rny 
koncert, z r ec ittí lovýcll 
vys túpení sa páčila n a j .. 

mU Beetllovc;n(Jva SonMa 

cl mol, op. 31, č . 2. 
Zo s k latl'i eb, kto ré č as· 

t o hrávam, v posledných 
rolwch nujús pešnejsie 
vyznievajú Ta tra nské po
toky nél rodného umelca 
J. Ci k kera. Uviedla s om 

ic h n lekolko níz do ma l 
v zahnani č! , ·nu!Ha lll p r e 

čs. J'OZ11 1éts a televíziu. 

S ledovali s te s lnven
skíi klavírnu pe d agogiku 

- v ~om by sa mohla 
ďale j d upliía (, rozvijať a 
rlusl tíva t' ešte š iršie eu
rópske a s ve tové para

metre? 

S Idou Cerneckou Z'ískula som vcľ 111 i clob
r ý zó ld 11cl na r:Su {u A. 
B rozove j], k lo rý vse
s lrunne rtlzvljal<a na IJn-a
t islavskom lwnzervn t(Jr& tl 

Q s kej 1'. ľo l,o ju a . \ w<ll;a ~vo-

_. • .a nase1 
t - íi c"h L.iakov ku- lnd tívova · 

nej hre u muzikáln emu 
prejavu. Profesor R. Mi:l · 
c u clzaflski na VSMU vyza 
tloval či stú hru po ki:lz

d~!j· slránkr., presnú res
. pd luvunic nt•toveho z<i

Jl l ~ ll, SéllllUS!iiiiWSI' il po· 

hutnvos ( v pr;íc i. ZaoiJe· 

1 a la su s n <nn i 11j jeho 
lllanzell<l:l Sylvia, k to r á 

značne p ris pievala k ro~

vij<mJLL muzikálnej s trá n-

klavírnej 
pedagogike 

Naša verejnost v ie, ze 
lilc po štúdiu na l;esko
~Juvcnských skolách a b
sol vo vali a j pos tg raduá l
ne stúdium na (;a jkov
ské h o konze a:vatót•iu v 
Moskve , co nás iste 
opt·áviiuje k otázke v 
čom vidíte špeciHčnusť 
sovie tskej klavírne j p e
dagogiky a a ko sie ju 
pre seba zn~itkova li ? 

Sovietska ldavírnn s lw
la vychádza z boha te j 
lludob nej t radície a pe
dagogic kýCI! skúseností~ 
z vedeckv ro<:pracova
nýciJ metÓdlcl<ých prin 
cípov a ich pohotove j ap
likáelcl v pe d agogic kej 
pr·axi. Myslim, že najzá
klacJncj~ou črtou je prá
ca ~ tónom, jeho zmys
lom. kvalitou a ra r ebnon 
dil'erencovanos(ou - a 
to h ne d' od poči atku lda
virne j výučby. Týmto sa 
bra na kl a v(ri s táva o r# 
prvého dotyku < l ieťaťa s 

·kJtawJsou tvorivym proce
som. 

z ďalsíc h ty packy c h 
zna lw l' by som s pomenu
la na jm~i ovládé&nic l!ra 
ewllo apar ií lu a psycllil:
k ú i l'vzlck(a uvoľnenosť 
ako hlavné pa·eclpok la cly 
ovlaclania nästro ja. 
Ve ľmi r.lô lež1tlí jr. 

sprf\vne sysln1Tiiltirl<6 ve 
rl r~n in t<ll.!ln tu u :C. od det
t;tva na Spr.(;iď lnnJ hu
rlohnr.j ~l<ol<~ pn1 m lmo
r iR<lne nad iini! detL 15-
1.6-l'Očný !dnvirls tn zvlťitl · 
ntč hociktorň dielo z \{la

. vírnej litm·atúry , v <fal-
šom vývoji s a . s ús tredu-

Je na urnelec ku zlozku 
1 nlCt"pi'P.t<kiEJ, rozví jé! ni e 
incliviclualily a schop11Qs
t i Sč.\!llot ne pracovať. Z 
toho vy plýva i výsostne 
unwlecl\}' prístup k pe
tl ugogil:ké mu p r ocesu na 
l; onz~: rvalôriúch. 

V Moskve som študo
vala v triede prof. V. 
(;ornosliljevovej. Okr em 
vlastných hodín sledova
la som jc'j pracu s ostat
nými žiakm i. Profesorka 
Gornosta jevová , odcho
va nl<yiía G. G. Nejg;wzH, 
nadväzuje na pH<lngngic
ké majstrovs tvo s vo•jllo 
ur:i tnl'a. Klad ie dôraz n a 
kvalilll tón u " CP.lej o b
lasti dynamiekej š k íal y, 
na jeho J:are bnú rozma

nitost, p lastické vedenie 

a vyp r acovanie jecln otli-
výcl1 hlasov. samo statný 
i;týlový prístup ku kaž
dému s ldmla_teľovi. Vy

chádznjúc z perfektného 
ovládania n ástroja za me

riavn ~a p a·c<lovsctkým 
mt acl ckvatnc tlmnccme 
obsailu, zmyslu intm·pt'P.
tovnnP.hn clíeln . Počas 

stúd ia Ll ne j s ús tredi la 
so;n sa ll.il i nte r pL'{-!!úc:iu 

romnntac ké llo repcr toil-
ru, na prirnLi z•:ne jšf a 
uvoľnnnej!;í _prístup k n li-

s troju. 

Kde ste 111ali v pos!erl-

nnm období najvýra zne j
šiP. umelecké úspechy a 

s čím? 

ky in terpretcíci.e. 
Sloven~ l<á klavírna pe

clugogika dosiahla už rad 
pozoruhodn}·cll výsled
kov. Vyc!Júdzala z trad í

c ie česke j, n e meckej a 
lllilďnrskej ~koly, preto v 
praxi dodnes pozorujeme 

l0Zillal1itý pr'istup k dO· 

s iahnutiu to ho istého cic

ra. Myslím, Ze väčšina 

po<l ttgógov sa ne pridržia 
va Llngmaticl<y s tar ých 

mnto<lick ých post upov , 
a le dop!fía ir.h novými 

progr nsfvnyml. Ak sa 
cllcmnc v bud úcnosll vý
rmme js ie pa'esncl i ť na me
dzinárodnom t6re, ma li 
by snHJ a j u nás založil' 

spe t:iál nn školu p re mi
mori udnf1 tulen ty a s kva

l i lntť pa·tlcu na niekto
r ých ĽSU Stáva sa to tiz. 

ze na kuaaztH·vatórl u, kdn 
hy mal l, •u . \rista zai:etl 
hudov11ť rHlJnr toár, musí-

1lle sa Zilobo rať klavírno u 
a becmlou, prfpRrlnc od 
stránenhn nespr úvn ych 
n<\vykov [po:wli tnka tw 
plat! všrwlHlcnr.] . Nn po 
!<nn s i mysHm, zo pop rt 

p fJstovan( sponl<'l n nehn 
muzikantskéiiO pľls t upu 

mail .. by · smr, ešte viaf' 

dbať na zvukovú kultúru 

a rozvfj nni C' v~estranne i. 

ll ucl.o_bno~tl. 

Otázky: . l·ed. 
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Pražská jar 
Tento má jový hudobný festival symbo

lizuje každý rok slávnu hudobnú minu
losť i rozkvet našej hudobnej prítom
nosti. Festival sa zrodil v procese socia
listickej demok'ratid cie kultúry a má 
každoročne dokazovať, že naš a vzdela
nosť je zákonite napojená na svetovú 
hudbu, že si vytvárala svoj národný pro
fil v tesných kon taktor!h s vrchol-nými 
zjavmi sve to ve j hudby a že pri všetke j 
internacionálnosti si česká hudba vyhra
nila svoj nezastupiteľný profil a svoje 
najkvalitnejšie hodnoty. Navyše, Pražská 
jar býva symbolom hudobnej dok onalos
ti. éeské i českosluvenské interpretač
n é umenie neraz ovplyviiovali na jvyšš ie 
interpretačné ideá ly, v lone našej hudob
nej kultúry sa r odili najvyspelejš ie in 
terpretačné predstavy a mnohí naši špič
koví interpreti si upeviiovali s voje ume
lecké kvality v silne j medzinárodnej 
konkurencii. Náš najvä čší hudobný fes 
fiva t je vždy prehliadkou interpretač
nej dokunalosti, previerlwu našich inter
pretačných umelcov v zalll'anič nej kon
kurencii i bojom o novú interpretační• 
kvalitu. Nie je nijakým ta·jomstvom, ŽIJ 

•: najmä české \ kvartetá, menš ie komoi•né 
!'iíibory patria s tále k svetovej špičke. 

Pražská jar je u ž festivaloln socia
listick ého typu. úmer ne sa du jeho pro
gramu za•·aďnjú sk ladby, k toré za·odil 
dneš ok , najmä skladby, v ktor ých sa u :il 
uda:á ža veľkosť našej pl"ilomnosti. Navy
iie je tento festival potvrdením vy s}Jelé 
ho hud o bn ého vkus u českého ;a sloven
"~Ph•• ľndu .. f'ndľfl n ai•• lírnč n& i!iícl> kr i
f:ertrštiívia svoJu dramaturgiu a vybe rá 
rlom.ácich i zahraničných umelcov. 
Zvl~!ítnou črtou je kontaktovanie pra
covnikov prafs:K'ŕr:b ztivodov s festiva· 

Národný umelec 

Ján 
Cikker 
o sebe 
a o iných 

l"red niekoľkými týžrliiami besedoval 
ná r. umelec Já n Cikkr>.r s poslucháčmi 
absolventských ročníkov hl'atislavské ho 
konzervatór ia. Na besedl! ich informoval 
o svojej najnovšej opere Rozsudok u vo 
svojich odpovediar:h na položené ntá7.ky 
vyslovil rad zaujhnavých názomv na 
margo svojej tvorby i tvorhy i.ných. P1•e 
závažnosť vyslovených myšlienok publi 
kujeme v Hudobnom živote takmer celii 
besedu. 

Vaša nová ope ra Rozsudok je situo
vaná do Chile. Dej sa točf ok olo zeme
tt·asenia - pr avda, hla vnú podstatn tvo
rí viacera ľudských osudov. Akú hudob
nú reč ste volili vo svojej pnsle rlnej opc · 
re a čo by s te chceli pnvedat' k jej za
me raniu? 

Moj ná zo r na hutlhu, hudobnú tvorbu, 
;e nnsledovn S• : ísť neuslfll n ďalej, dopre· 
clu , ale n ie nil~i l n e u vopred vypočHa · 
nými skokmi -- v:lcly 1bu tnk. ·,1ko to 
(;! ove k v sf:bo poci ťu je . Mo~no nHb ude tH 
l'eriť, ale (;love!< sa tulrto po·s tup ne do · 
s l·úva k tHký n\ zvul<avýrn I<O inllin<íciún' 
ktoré by !Jol pr ípadne poznal iba ten 
!'eticky z t·ých v~c l !jRkých s vstP. tnov. 

'Huclobn{l re~ mojej poslednej opery? -
Je · to no a·m(d nn dvf1Ílfasťt6nov1l tP.c:hni k.a 
Prnv<la, is ie l · ~om tlôsľednH le n za ' tým, 
c:o som p·otre llova l , t":o som c: llcel. aby 
v. novej. o[l).er.e , bolo. :.ro .je to najť<Jžšie! . 
Ide o nápaditosť ... • a le a by tie nápady 

lom, besedy umelcov pt·iamo n a pr aco
viskách, h romadné návštevr praeu júcic h 
na jednotlivých k onccrtot:h a n apokon 
i vyspelý názor na jednotlivé k oncerty 
a výkony. To p rehlbuje demokratičnosť' 
festivalu · a pod~ ta tne hu odliš n je naprí
klad od Sal~burgu, .kturý . počíta prP.f}.u
všetkým s návš tevou Hnánčné dobre s i
tuovaných vrstiev. ' : 
Ďalšou črtou Pr a žskej i<ll'i je zvláš tna 

mladosť. Nielenže medzi účinkujúcimi je 
veľa mladých interpre tov, a le i v š truk
túre n á všte vaiik ov p revláda ' ml á'd ež, mia~ 
dí e s te ticky vyspeli ľudia, n tíročni na 
umenie ' a bohatstvu 'zážitkov. T úto da : 
nosť si viííma jít mnnhl zahranič ní účast
níc i , závidia ' ju Prahe a vidia v tom to 
fakte jednu ' z p rediiOstí socia lis ticke j 
spoločiJ.osti. · 

Osobitnou a každoročnou čl'(ou sú vy
stúpenia ume lcov a te lit!s zn socialis tir.
kých š tá tu·v. Pr iamo na poc hode ž ivotom 
sa tu v hudbe buduje sonia lislické spo
ločenstvo a podčiarku j ft s a črty, ktol'é 
v kultúre spájajít s ocialistické štáty. Na 
tý chto koncertoc h sa môže dolml uvažo
vať O Ulll'elecke j ceste jednotlivých S\)· 
c ialistlckých štútov, n iektorých h odno
tách a spoločných č rtíich jt!dnotlivýoh 
hudobných kultíit'. 

To všetk o pt•ekrýva n ádhel'a Prahy, 
krása pražských ' k nl túrnye h a knneel't · 
uý ch siení, je1lin ečni! pražské z·ákntia , 
ter asy a koll(:ertné 1-íihr ad y. Má jová Pna.
h a pritúli v t e jto dobe stovky ume lr:ov , 
a každot·očn e dokazu je svetu, ze jr. to 
ve fk v rm,dzi n lil•od n ý fP.stiva l. kf.Ol'Ý jR sú · 
l!as(ou našej jtátnej k ultúrne j politiky, 
má svoj vyhrane ný kuilúrnu -politick~ 
profil a svo ju populal"itn v na jširších 
vrstvách ludu. z. N. 

Svoje rozpt·áva nie o nove j OJll!l"l! Ru.'l;
sudok dO}JiiUII ]án Cik.k e r hudubnými 
ukážkami. .. Solmku. ČSTK 

boli ta ké, aké lch chce 1:1 pot reb u jP ~kla
clate r ... , pa·ispósobiť ich zámm-u rn vs
lienke. To je tak. ako kP.lf ma lia 1· má 
k dispozícii určité (arbv iJ d iva ..,u na 
rozmaľovaný obl'éiZ. . . Aj to by i>olo 
pP.kné, aj lo by mu v~lwvovnl o, aj IA k<í, 
aj onaká fa rba ... , niP on to sl<úsa rf a 
le j, aby t[l cle[in!lívnu fiii'HIJna kmu iH n <i 
cia zoclpovecla la je ho Jl l'f!dSlllvf1rn . T11k je 
·to aj s huclboll . Aj tu l reiHl ~kíasnť. hľa

dať. Samou e jme , v l'akn j o pere musí 
skladateľ r ir.s i f mnohťi ťni!kcí p t·ohl l\ mv, 
na pr . otftzkn t'ormv, IHidovnn iP. veľk ých 

lirmnatic kí•C IJ plŕlľh , ~ t lc VIl ll i H lmnl rn~ l ov 

a leť . Tul<étó il pod obne\ pmblôm 1• s om 
muse l l'iei;if ; vo s vojo ! pO'; lcdn ej. ~;i ecl 

me j opm'cl. C l1col hv ~om eš t l' pori n t knúť, 

l.e v súvi~los l· i ~ Rozstadlwrn srnn voli l 
t roc ll ll In ý pnll'ovn ý postu p : nn i prv 
vznikli;! plll' ti lúr a a 11'1 ·potom c;om ua·o
hil k lHvír n y výťfl ll Pa·{w;a na opP. I">'-' mi 
tr~m'!c1 p l'esne dva ro J,,· ,, d\'11 mHq•rl(;t~. 

(PokračovA.ni e n<t 3. str. ) 



Spolupráca 
Pavla 
" 
Semetova 
so SOČR-om 

Snfmka: }. Vrllk 

1\oncom mája skonč( svoje ročné pôso
b enie v Sym fonickom orchestr i Cs. roz
hlasu v Bratislave sovietsky dirigent Pa
vel SEMETOV. je odchovancom Kyjev
ského konzervatória, kde studoval hru 
na husle a dirigo·vanle [ u známeho N. 
Rachlina] . Po kratše j . spolupráci s fil
movým or chestrom sa š emetov s tal šéf
dirigentom Charkovskej štátnej filhar
mónie a zárove11 pravidelne pohostinsky 
dirigoval prak ticky všetky významnejšie 
zborové teles{! ZSSR i orchestre. Jeho 
repertoár zahŕňa všetky štýlové obdo
bia, pričom mu najviac vyhovuje roma n
tická hudba v celom rozsahu. šemetov 
nah rával so SOČR-om clo rozhlasového 
ar·chívneho fondu v dvoch hlavných lí
niách. V pr vej sa velmi záslužne sústre
dil na žáner symfonického populáru, 
l<torý je pos lucháčmi stále žiadaný a 
t ým prí nosne o bohatil našu fonotéku. 
V clnrhej línii položil dôraz na drama
turg ickú objavnosť velkých symfonic
k ých titu lov. 

Z prvej skupiny treba spomenúť l. ru
munskú rapsódiu G. Enescu, Chopinovn 
Pulunézu A dur, Brahmsove Uhorské tan
ce č. 5, ll. Vo všetl<ých šemetov preuká-
7.al zmysel pre charak ter a výraz lo
llOťO typu hudby, pričom zvHíš ť t reba 
,)Lf~ ni ( Jl!ho z.vukovo jenmejsl pnstup ako 
je 10 obvykle zvykom. Sna:1;U sa "urobiť" 
z clrobnos lí ozaj lHlclbu a nie ohromo
vať efektami a orc hes tn\lnou virtuozitou. 
Azda najlepšou nahrávkou šemétova v 
.mJ.~Om rozhlase vôbec sú vtipné, neoby
'ťajnn prlťažlivé Sčedrinove Nezbedné 
'častušky, do k torých v.ložil veikú dá vku 
ro uzil;antsksj spontánnosti a priliehavo 
vystihol folkló rne štyli;wvaný lesk pred
l.olly. 

Drul1á skupina veľkých symConlckých 
sk lucl!e iJ bola pre rozhlasových symfon!
lwv do!Jrou prlležitosťou zanrať sl me
nej známe partitúry a overiť sl svoju po
hotovosť i š týlovú prispôsobivo sť: Ozajst
ným objavom aj pre znalcov ruskej hud
~by je l. symfónia g mol od Vasili ja Ka
linikova [1866- 1901], kde sa s tt·etávame 
S· umelecl<y svojráznym nadviazan!m na 
BonJCil nov epický štýl, oživený vlastnými 
r legeniami. V nahrávke te jto skladby sa 
s ústredili všetky znaky šemetovovho di
r igentského naturelu a cítenia: medita
tívna zahlbenosť, pokojné, vláčne rozv!
janie hudobného toku, jemné narába
nie s dynamickými vrcholmi. Jeho poda
nie sa vždy s naží vysti hnúť prirodzenú 
Hnlu k autorovi: dôsledne dodržiava 
všetky jeho pokyny. To isté by sa dalo 
poveda l aj o n ahr ávkach Skriabinove j 
Druhej symfónie (hoci v nej by sa mies 
tami žiadal váš nivejší diktus], Griegovej 
~ulty Sigurd Josalf8l', Cajkovského Roč
ných dôb. Dr amatur gicky objavná je 
Rachmaninova 3. symfónia a mol, keďže 
patrí s ostatnými medzi menej známe 
opusy autora (až nedávno sa o ich re
nesanciu zaslúžil J. Svetlanov realizá
ciou 1-platiiovéllo kompletu pre Melodi
ju, ktorý dostať l<úplť aj u -nás ). Seme
tov sa sám venuje kompozícii - napísal 
niekoľko desiatok s k ladieb rôznych žán
rov - a súčasná tvorba je mu taktiež 
blízka . Svedectvom toho sú nahrávky na
šich i sovietskych skladateľov: Poula, 
Holoubka, Klebanova, Borisova. Okre m 
spomenutých slovenských autorov sa so
vietsky dirigent živo zaujímal a j o ďal · 
š·ie diela, mnohé ho zaujali a je predpo· 
klad, že niek toré z nich u vedie aj do
ma. 

Hoci sme ani zdaleka nevymenovali 
~šetko, čo P. šentetov so Symfo11ickým 
orchestrom Cs. rozhlasu počas jedného 
roka urobil, už s amotné kvantum práce 
vzbudzuje úctu. Orchester sa stretol s 
di rigentol)l chápajúcim svoju p1•ácu na
najvýš zodpovedne a seriózne, ktorý na
viac imponoval a j svo jimi ľudskýlni kva
litami. Preto mohol na jmä v najlepších 
nahrávkach plne využiť všetku svoju mu· 
zlkalitu a dirigentské schopnosti. 

I. PODRACKÝ 

AKOLA 9\. HUDBA 
11~ 11)1 pn,ve prostredníctvom stúdia tohfo predmetu, vedie 
k ru<~VI J <~Hiu ~;:slll lid,ýdl pu lrieb žiaka. CIJérrakte risticlwu i:r· 
tou clu pn iw u iJy aku ~ l ' llll rtJetu Je bollutstvo llistorického ma· 
Leriálu a f tt k logrétfie. Túto s lwtočnosť kluclie veľké néiroky, 
na ZélpamiHtmle a mysllenkuvé Sl>L'tlcovanie nielen pri prvot
nom osvojov<m l si na vyuCovacej hodine, ale l pri ďalšej S8" 
mostatnej prád žia kov . Z tejto skutocnosti vyplývajú požia• 
clélv ky na u či terovu dicla kl•c l<ú a metodickú pri pravenosť, ma• 
teriúlnu VY ba v enosť skoly učebn9mi pomoc l\U ll1i UIW gramofón, 
magnet ofón, no tovým materiálom, p lati'lami a pod., ako i sa-. 
mostatnú prácu žiakov, ktorá spočíva v opakovaní, upevi1ova
n í a prehlbovani učiva. 

K problematike 
vyučovania deiín hudby 
na konzervatóriu 

jedným z nedostatkov, s k torým zápasí učiteľ dej!n hudby, 
je absencia uCelmice, ktor:á by vyhovela pedagogicko-psycho· 
logicl<ým požlada vkéim. Tento s tav trvá už tllel<aľko roko v 
a učitelia tú to situáciu rles!a rôznymi spôsobmi, ktoré všuk 
ma jú provizórny charakter. 

Nazdávume sa, že pre skvalitnenie vyučovania toh to pred
me tu bude po trebné aj niečo iné. Na školách [ v 211ine a Ko
siciach) doposla t pt·evlácla laký spôsob výučby, pri ktOl'Olll 
sa poznatky odovzdávajú žiakom v hotovej podobe. Také po· 
stupy, ktor ými by boli žiaci navádzan! clo r iešenia úloh, t. j. 
metódy pozorovania, porov11ávanl.fl este ti c kých javov sa vo 
výu ke objavu j(! zriedkavejšie. je zre jmé, že zmeny vyut:ova
clch pos tu pov v takomto zmysle budú vy:l.adovať efe k tívnejši.(') 
využitie znejúceho názoru, na hrávok a rozbot·u diel. No dô
ležitú ú lohu má i organizácia domácej prfpt•ttvy žiakov. 

V súčasnosti sme svedkami r ealtzácie projektu prestavby 
:československej výchovno-vzdelávacej sústavy. Nové pon'íma
nie estetickej výchovy sa odrazilo i v sfére hudo bnej ~ýchovy 
alm pr edmetu, ktorý prispieva k integrácii osobnosti žia ka 
a k výchove harmonicky rozvinutej osobnosti. Jednou z dô
ležitých požiadav1el{ výchovy a vzdelania, ktoré vyplývajú 
z nove j koncepcie estetickej výchovy je 1 požiac)nvka aktivizá
cie žiakov vo výc ho vno-vzdelávacom procese ako prostriedku 
zvyšovania efektivity práce učite1a. Pojem efel< tlvnosti zod
povedá súčasným clefom spoločnosti a j na úseku skolstvu. 
úsilie , k toré spo ločnosť zameriava na výciwvno-vzcl elá vací p ro
ces S!l má oelraziť v maximálnej účinnosti prostried kov , v pre
hlben! vedomostnej úrovne a správnej orientácll žiako v. 

Zvyšovanie efek tivity výchovno-vzdelávacej práce sa jnvl 
ako problém zložilý a je spojený s celým radom dielčich 
problémov. Jeho r ealizácia nutne musí vych[lclzať zo znalosti 
perspektívnyct1 potrieb vývoja soc ialistickej s po ločnos ti , ako 
aj znalosti svetových výsledkov a tendencií v te jto o blasti. 
V súvislosti s novou koncepciou hudobnej výchovy vy náril 
sa otázl<a profilu absolventa ĽŠU a naľl nadväzu júceho pro
fil u absolventa konzervatór ia. Z toho vyplývajú vážne úlohy 
preťiovšetkým pre konzervatóriá, ktoré sa s uvedenou inten
zifikáciou u r acionalizáciou práce učiteľa musia vyrovnať. Ten.
to problém sa bude týkať nie len skvalitnenia výcllovno-vzdelá 
vacej práce v oblasti peclagog!cko-psychologlcke j p rípravy 
u čiteľov na vyučovanie v ĽšU, ale 1 jednotlivých predmet ov, 
najma hudobno-teoretick ých. 

Jedným z predmetov, k torý prispieva k integrácii osobnosti 
žiaka s ú dejiny hudby. Št(tdium clejln hudby rozširuje okruh 
poznatkov žiaka o svete, je prostriedkom poznávania sveta, 
skulttirnenia člove ka. Každý pravidelný s tyk s umenfm, množ-

Domucu pr íprav u treba počltut k tl'lednu-huclinuvému systé· 
mu a pova žovaf ju zo dôležitú orgamzač nú for mu vyučovélni a 
cle j!n hudby, a j l<eď sa uskutočr'\uje mimo LrieClY· Domáca pri· 
prava žiakov na vyučovanie dejín huci!Jy, prec;lstuvu je ut•čiiú 
form u ind ividuálne j a samostatneJ práce, 111:1 i<tot'ú nemä učil(;)[ 
bezprostrcdn9 vplyv. Kladie nároky na žialwv v obla~li s práv
nej organizácie práce, volbu času a t echniky učenia. Nestačí, 
keď ucile! z času na čas žl1:1kov informuje o požiadavkách 
a zásadách uplall'iovaných v duševnej práci. Celá činnosť 
učilera mus! smerovať k tomu, aby už počas vyučovaniu sys
lemalicl<y pripr avoval žlalwv na domácu prlpravu, napr. é:lj 
fo rmou otázok na zopakov1:1nle, písomne vypracovanou osno
vou, vypľ<tcovan!m chronologických ta buliek , použlvanim tex• 
tových pomôcok, knfh, nOL, p latn!. Z n ich možno vypisovať 
hlavné myšl ienky, dôležité mená , odborné pojmy, ktoré si mož• 
no zaznamenať v osobitnom historickom slovn1člw, alebo mél-' 
žu s lúžiť na spracovanie cba!·a kteristiky významných osob• 
nos tí a pod. Uvedené triedenie domácich úlol1 nie je vyčer
pávajúce, má orientačn9 charakter . Dôležitým prostriedlwm 
prehlbovania učiva je i samostatná návšteva koncertov a dl· 
vadelných predstavení, kto1·ú možno žiakom odporúčať . Len 
u~e~omelým štúdiom tohto pľedmetu možno zabezpečiť patrlč· 
nu m formovanosf v hudobnom dianí, kto rá je cbaraktet·isl!c
kým znakom socialistického učiteľa. A. LIPTAKOVA 

Rozhlas a hudobná kritika 
Specifickosť hudobného rozhlasu ako 

moderného komunikačného prostriedku, 
postí.va ho k nafvýznamnejš!m kulttí.rno
/V01'ivým činiteľom dneška, ktorý preko
náva geografické vzdialenosli i tazykové 
bariéry. Medzi na/silnejšie faktory , pred
znacujúce jeho cestu a prognostiku 1'0z
vo;a, zaraďufe sa tí.silie o 7'ealtzovanie 
nov1ích met6d v tvorbe re lácii. Ako zá
kladná črta v inovácii programov v ob
last i ll u d o b n e 1 p u b l i. a i s t i k !J za~ 
tma dominovať tzv. ,,aktívny štýl"". Vzni 
kt! viacero nových hudobno,slovných 
útvarov [Z tvorivej dielne skladateľa, 
Umelecké impresie a i.J, ktorých autori 
si uvedomujú veľké možnosti rozhlasu 
c.ko jednélw z najdynamickejš lch feno
ménov masove; informtlcie, vzdeldvania 
i kullúrneho vyžitia. Svo;e príspevky do
slova ,,komponuj(/' na vyššej úrovni, v 
stUade s vysokými rozhlasovými požia
davkami a v záu jme citového obohacova
nia poslucháčou. Vychádzajúc zo zásad 
marxisticko-leninskej umenovedy, snažia 
sa o zvysovanie úrovne lwdobn.Qch relá
cií, aby neživorili na periférii poslucháč
skych záľub, ale aby súčasnému poslu
cllácovi boli žriedlom hlbokého estetic
k~ho a emociontllneho ztlžitku. Na, zá
kl ade poznatkov z!skan.Qch v komisii Ve· 
clenta Ceskoslovenského rozhlasu pre 
hoclnotenie vybraných reláci i možno kon
štatovať, že analytický pohľad na hu
dobné programy vysielané rozhlasom od
kryl medzi nimi este značný počet prie
nzern!Jch reldci1. Akosi sa zabúda, že 
Poslucháč nie ;e len "vnimateľom zvu
kov", ale subjektom, kt orého zmysl y a 
schopnosti sa prostredníctvom audltivne
llo vn!mania "anga'tu;ú" v takej miere 
ako sú stimulované. Hierm·chia hodnôt 
vnímanej hudby sa viaže na poslucháča 
v jeho dane; duševne/ situácii, ktorú ne
určufe len vek, vzdelanie a spoločenská 
situácia, ale a j " nálada" a motivácia 
v určitom okamihu. Mnohotvárnosť so
cio-psychologických momentov u poslu
clltlca poskytuje rozdielnu pripravenost 
vn!mať a hodnotiť hudbu rovnako ako 
rôzny posto; k vlastnému pestovaniu a 
počúvaniu hudby. Pozornosť, pamäť, vne
my, city, fantázia atď. zlieva/ú sa pri po 
sluchu clo spoločnéllo hudobno-psycho/O 
gického procesu vntmania, čo vy'tadu;e 
zvlá!;tny zreteľ pri uplattíovan! syntelic 
kého a dialektického hľadiska v obsahu 
i forme reltlcit. Stvárnenie danet tému 
a funkčné využtvante rozhlasov(Jclt V!Í 
1•azov(Jch prostri edkov (slovo, lwdba a 
zvukové efekty} predpokladá skúsen1íel'r 
pracovníkov, ktorí majú zmysel pre ro z 
h l a s o v o s (, pre objavovanie prog1•esíu 
nych foriem a nadovšetko predpoklady 
k rozhlasovému majst1'0vstvu. 

Aby hudobný program pôsobil v'tf!!l 
podnetne, v tom pripadá nemald tílo· 
htl aj um elcke; kritike. Pravda . 
na začiatku i na konci prqgramovo-tvo
rtvého úsilia musi stáť dôsledná autokri 
tika rozhlasov!}ch redaktorov. Tá sn 
uplatňuje už pred hľadanfm témy, po
kracuje v spôsobe tei spracovania, vn 
v!}bere adekvátne! f ormy [obe sa navzá. 
tom podmte1~ujtí., dialekticky určufú 1 a 
kMCJl celkovým hodnotením finálneho 

produktu poslucháčmi. Odhliadnuc od 
umeleckých prvkov interpretácie - pre 
kvali tu rozhlasove/ práce ;e rozhodujú
ce správne posúdenie i celkove; akustič
nosti všetkých prvkov. Pochopiteľne, ur
ciť vhoclnú koncepciu rozmanitých pro· 
gramových typov, napr. k on t a kt o
v !Í ch re l á c i 1, te zložitý problem. 
Iste preto sa l en zriedka meni alebo 
clotvdra profil pravideln.L}ch C!!klických 
1ítvarov {,,Tr i ot äzky pre . vás'{ na ob
l'úben§ "Dialógy s hudbou", folkloristic
lcé . pásma "Hory, ľudia, pieseň" a pod.J. 
Ide vsak o trvalé skvalit nenie všetkQch 
kultúrno-spoločenských závažných pro· 
gramov. 

Z uvedených pozntlmok vyplýva, prečo 
rozlllas - okrem pripomienok posluchá
čov a stálych aktivistov - prtlvom oča
káva hodnotenie programu a; od p r o
f es i on ti lne j k 1' it i k y, ktore/ pri
plsufe dôležité miesto prt zvySovan! úNn
nostt vysielani a. Ztlklacln!ím znakom ume
lecke; kritiky md byt hlavne ideovo-es
tetické a výchovné usmerňovanie apliká
cií marxi sticko-leninskej estetiky a ve
d.ec:kél!o svetonázoru. Každý človek to
tli nie je schopn.Q rtlsť autodidakticky 
a vlastnou aktivitou pochopiť sociálne 
funkcie umenia v celej jeho šírk e, A pri
tom možnosti hudobn.Qch zážitkOIJ člove
ka sa percepciou hudby pomocou zvuko
vého zápi su zmnohonásobili. Naša sú· 
časnost tým z!skala nové podnety. ktoré 
podstatne vpl,ývajú na poslucháča i na 
celkov.IÍ V!}vo; hudobnosti. Napokon, esle· 
Uclc.zí zl'íittok, kloní umoziiuje lludo/Jil.Q 
rozhlas má vlasma hodnotu, takisto ak·o 
živá hudba má vlastnú llOdnotu vo svo
je; realite. Oba sp6soby vnímania sú 
dnes realitami sut generis s vlastnými, 
na poslucháča sa vztahufúcimt zákoni
tosťami. Na tomto procese sa podieľa 
nielen bio-psychická, ale tiež sociálno
psychická stránka osobnosti posluchál:a. 

S vnímaním rozhlasového hudobného 
programu sa vedome alebo latentne sptl
fa i jeho v ý c h o v n o - vz d e l ti v a c l a 
ú l o h a. Preto diskusie a semináre o 
charaktere rozhlasovo-výchovnet praxe 
stále pokračufú. Diferencovanosť relácii 
sa začína uplat11opať nielen vo sfére tn· 
formačn,ých reltlci!, ale at v produkcii 
konkrétnych hudobno-v!}chovnf}ch cyklov 
pomocou narastania kvalitných stereo· 
~nímok [kvadrofónnych zatiaľ iba expe
•·imentálne / . Konec ne nastupuje taký 
trend, ktor(! uspokofovaním špeciali zovn
néllo auditória nielen~e neztí.ži počet po-
5lucháčov, ale naopak - získa si ďalii1 
okruh sústreden.ljch konzumentov. Z toh· 
to aspektu sa klaclll zv.iJgené nárok y na 
dramaturgiu lmdobnet redakcie, aby no 
základe rlifererwiácie programových tu· 
pov [podľa 'tánrov, foriem a noel./ uspo 
/,·ojila ni':!akávan.ia tednotlivých sociál · 
nycll skupin olJyvatP.l'stva i širšieho cel 
k·u. lde o rozvo; ,,viacstupňovttosti" re. 
lácif so zreteľom na hudobné záujmu po 
~lucháčov. Takto adresne zacželenou hu 
<lobnou výchovou rozhl l!l.s nesuplute, alf' 
úspesne plní svo; podiel na zvyšovan1 
hudobnosti. 

Tieto závažné fakty vsak lwdo.bnd pub
l iciStika viac-mer~e; obchádzala. Zaml1ria· 

vala sa zväčša na novinárske i nterview 
o pripravovaných hudobno-slovných cyk· 
loch, sporadicky zaznamenávala co roz
hlas odvysielal a pod. Nepovzbudzovala 
k i ntenzlvnemu domýšľaniu komunikaliv
nej!iich f oriem i nezdomácnen(Jcll pra· 
covných metód. A kto iný md podporU 
dynamizujúce momenty, odhaľovať tvori
vé úsilie rozhlasových pracovnikov ak 
nie hudobný kritik, ktorý umeleck!ítn 
vzdelcmim, sktí.senosfamt a pat rii:nou 
škálou argumentov vie presvecli.!ivo zdô· 
vodniť svoj näzor a näroky na kvalitu 
hudobno-rozhlasových reldcii. Priťažliuý· 
mi publicistickými ~ánrami ~za111· 
teresovľlť t poslucháčov' na rozh1ásovom 
procese a tak ich prlzvat k tvorive; úcas
ti. Smer rozvota sa totiž uberá k ctera
vedomef!itemu uplatiíovaniu kurzu al<:l1v
neho poslzLCháča, povýb'lť ho z poztc1e 
pasívnelw spotrebiteľa na spolutvorcu 
rozlJlasového programu. Už dnes stimu
luje rozhlas út!asť 'konzumentov na sa· 
matne; produkcii relácii , z ktorýcll ne· 
jedna je odrazom ich zaanga'touania 
["Hudba ;e súčasťou mOjho života", nol
nou!iie cyk lus "HUDBA" - ktorého ted· 
nollivé bloky Hudobným svetom, Ume· 
lecké kontakty, Dotyky s históriou, Bles· 
kové interview, Autori, diela, tnterprell 
- ztskall pozitívny ol!las. a mnollé ďal
sie/. 7'u môže kritika nveľa účelnejšie 
splniť svoje orienlacM a výchovné po· 
slanie, postupne oclkr•yt' nevšedné IJodno
ty a ovplyvnil spôsob, rtkúm mä bq( 
tvorba rozhlasu distribu01wná. Vo tnľa· 
hu h u d b a - r o z h l a s - p o s l U· 
ch ti c [obojstranne pulzujúci dialóy tml· 
mater a s hudobným dielom 1 ;e umelec· 
ká kritika článkom nezastupileľn.cím. 

Nazdávame sa však . ~e kritická ana· 
l,ýza jednotlivých 1'eláci1 nemá vyzdlJlllo· 
var iba kladné strtlnky, resp. vys/l'thcd 
precl určit!}mi nedostatkami. Perspektlv· 
ne mtl naznacit moznosti ešte účinne;
šiello, profesionálnetšleho stvdmenia 
patrične; t~my. Je preto potrebné veno· 
vať pozornosť a; špectftck!fm rozhlaso· 
vým U.lnrom , aby sa hudba dostávala l10 
na;hlbšte do súkromia a vedomia v!Jet· 
kých poslucháčov. Ziaľ, rozhlasove; zán· 
rol6git, najmä hudobnej, sa venuje mmo 
teoretikov. ["Hudba v rozhlase" nie ;e 
predmetom výučby, ako ;e tomu napr. v 
oblastt zzanalistiky na FFUI<. Budficl re· 
claktor sa tam oboznamufe so spravodal 
skými a publicisti.Ck!íml žánrami, p1•á('OU 
s mikrofónom, dikciou jazykového pre· 
javu v rozhlase atď.; Teda at tu m82e 

, kritik upozorniť na veci. kto1·é si redak· 
tor v praxi azda dostatočne Jlf'1J!ltmol a 
nabddar k riešeniu r6znycl1 m.etodologlc
k.tích problémov. 

Obfelclívn.a numost hudobne; krllik.ll 
ako spo jovacieho článku medzi rozhla· 
~om a posluchdčmi bude nesporne 1112· 
rastal r;tac než kedykoľvek predtQm. Pre
to v1tame iniciatívu časopisu Huclnbnrí 
život, ktorý venuje pozornosť a; nášmu 
oysielaniu . nomnielJame sa totiž, že uve· 
re jiiovanle oclbornýcfl posudkov o idea· 
•Jo-umelecke.; kvalite hudobno-rozTllaso· 
vQch relácii patrí predsa len profesia· 
•lálne erudovane; kritike, ktorá ~em6Ze 
' •bchódzat takzí emocionálne hlboko p~
~obiact spolot1ensko·vfíchocmq prostrle· 
clok, akgm te hudba v rozhlase. 

fRANTIŠEK BRAN!Š 
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stocov. Zo lo s tr{J n pOvodne j texlove j 
pnld lo lly ( nove l11 Zeme trasenie v Ch ile 
od litlinriclw von Kl ets ta ) som nupisa·J 
Jill l'utO k celovei:onJej ope re , k torej dej 
sa odo lu·a vu v rokoch 1646· 47 v SH n ti tt· 
gu de C!Jil c. l'rnvct a, na to som sa zase 
musel stať s pisovate ľom, musel som Ilia
d a ť prlllellnvé s luvtl. Prvý obraz je na
prík lad situova ný do Izby Jzabely, dcé
r y bolwtého Dona Henrica Asterona. 
Kon CI sa pomaly noc, začí na sv i tať ... 
lzabeltl a jej milý, jej domáci uč i. t e l Lo· 
renzo Ruge rs sa teš ia, že ta jne u jdú a 
potom sa zo berú. Je to riešené po do b· 
w; ako Romea a ] (Jl ia - podobné slová, 
ce!I((JVá jemnost výrnzit . . . Pred loha 
chcela, že som su v ú vode musel dať do 
komponovania nežnej lyrickej scény, v 
závere vš ak l do scén p lných najväčšej 
hrubosti, surovosti a násllnost!. 

Ste známy ako veľký humanista. Aku 
sa vám písala scéna, kde je Izabela od· 
súdená na smrť? 

Ncrlíd o sebe rozprúv.am, ale ked' sa 
tétk pozerám spätne dozadu, vždy som 
mal súcit s ubolenými a ubiedenými, s 
tými, l<torí trpeli, hlavne s tými nevin· 
n ými. htM sa to mojím operným die· 
lom ako červena niť. Tak napríklad Ju· 
ro Jánošík nebol pre mľia v pods ta te -
aku o 1'i0m hovoria - národn ým hrdi· 
nom, ale iba obyčajným mladým chlap· 
com, ktorý bol odsúdený na smrť straš· 
n ým, potupným spôsobom. Alebo ten 
úbohý Beg Bajazlcl, ktorý s i uvedomu je, 
co robil. Ako poturčenec zabíjal vlast· 
n ých Iucll a nevedel o tom - tiež tr · 
pet .. . Po tom - Mis ter Scrooge, bol tiež 
trpiacou bytosťou, lebo svojou tvr dos· 
t ou, l akomosťou a chladom odpudil od 
seba rud i. Alebo tá nevinná Kaťuša zo 
Vzkriesenia , ktorá sa dostane do koloto· 
~a bezprávia a odsúdia ju bez milosti 
a pr itom je nevinná! v nasledujúcej ope· 
re- Hra o láske a smrti - hlavní hrdi· 
novia Jerôme de Courvoisier a jeho žena 
Sophia tiež umierajú, pretože už majú 
dosť kr utej hrôzovlády. A napokon Co· 
riolanus - je tiež tl·agickou osobnosťou 
11oclnou poľutovania: často sa ma pýtajú, ' 
prečo som vra j eš te nenap!sal nejakú ve
selú operu? Nuž mii.a neustále ženie sú· 
cit, nemôžem sl pomôcť .. , Možno ale, 
že raz predsa len napíšem komicl< ú ope· 
ru! 

Ktorú zo svojich opier považuje te za 
najsilne jšiu, najúčinne jšiu? Je to p re 
každébo oporného skladateľa iste ťažká 
otázka. ,. 

Ma t so m vždy taký pocit, že v moJeJ 
opDrnej tvor be je to Mister Scrooge. Po· 
dla IJ;lô jho názoru a vlmsu tvorí vrchol 
mojej lll'Ve j o pernej e tapy. Rozhodla o 
tom do značnej mier y p redloha s mno· 
h ýml výrazn ýn)j, vef!ll~ clif!il'enct')vnnými 
posfaváml , ktoré som sa, srtažrľ"' ou dob· 
ne primerane vystihn.úť, vymodelov.ať ... 
Čl o vek musí, ba pria m ho to nú ti maf 
s Iucfml p rekr ásnej Dickensovej Vianoč· 
n eJ . novely súcit.. . Nazdávam sa, že 
môj Mister Scrooge je dobre hudobne 
prellmočený Dickens. 

A čo V:~:kriesenie - najmä v televíznej 
podobe? 

Na túto otázku by som odpovedal tak· 
t o: Každá matka, i ked má viacero de· 
~l. má každé z n ich rov nako ra da. A 
t ak nejako je to i s mo jou l<lsko u k 
vlastným operným dielam . . . Niektorí 
k r itici povaZuj ú zn moju na jlepš iu ope· 
ru Hru o láske a Slnt'ti, in! Mistra Scroo· 
gea, niek torí Cor iolana, ďnlší Vzk r ir.se· 
n ie. Jednému vyhovuje to, druhému sa 
zase páči ono . . . Musím vš ak povedať, 
že urči tý vnútorný obrat začina v mo· 
jej operne j tvorbe Mistrom Scr oogeom. 
Pred vyše 20 rokmi som bol velmi ťCJž· 
ko c horý a nevede l som, či t úto operu 
vôi.Jc t: dokončím. Scrooge - to je vlast· 
ne kus môjho vteda jš ieho d en nfka. Ope· 
ra vôiJec, je kusom životo každého sk la· 
dateľa . je to ovocie niekoľkých rokov. 
Stáva sa aj to, že nové dielo nenA jde 
pochopenie, oa s llhne ho eš te i výsmech. 
Niektorí sk ladatelia to znáša jú veľmi 
ťažko, Iní nie. Taký Rossini . .. , nič si 
11apr!klad nerobil z toilo, že jeho Bar· 
bwr zo Sevilly p t·epadol. Vzkriesenie má 
v moje j operne j tvorbe osobitný význam · 
'tým, Ze som v nej doriešil tie vnútorné 
kompozično-štýlové problé my, ktoré som 
naznačtl už v Scroogeovl. 

Bude sa brať vaša nová opera Rozsu
dok i v Slovenskom národnom divadle? 

O túto operu bol veľký záujem v za· 
hraničí už v čase, keď som na nej ešte 
pracoval. Opera v Kolíne n. Rýnom ju už 
zaradila do svojho dramaturgickéllo plá· 
nu , s divadlom v Erfurte sme sa do · 
hodli na uvedení Rozsudku v budúce j 
sezóne, o nové d ielo sa zaujíma tiež Ne· 
mecl<á opera v zlipaclnom Berlíne, v pos· 
Jednom čase pre javil záujem o klaví.rny 
výťa h Rozsudku aj Frankfurt, .. Svetová 
premié1·a moje j poslednej opery bude 
vsak v Slovenskom národnom divadle 
:16. X., na úvod tohoročných BHS 1. 

Mäte obvykle náročné požiadavky na 
dirigentov, režisérov, s ólistické obsade· 
n ie jednotlivých postáv , . , 

Každý skl adateľ ·sa s tará ô svoje die· 
Jo, aby malo vhpdné podmienky p re svo
ju pt·emtéru. Treba dávať pozor, kedy 
a za akých okolností sa premiéra koná. 
Keď premiéra zle dopadne, trvá obyčaj· 
ne mnoho rokov, kým sa zmyje dojem, 
le opera je zlá. Oo sa t9ka pôvodných 
prem~ér. n1ojicn op.ier, yelmi rád sl 3po• 

~::- .... -': •: ' ... . ' ' . ···~ '·' . -. 

Snhnka: CSTI< 

Národný umelec 

Ján 
Cikker 
o sebe 
a o iných 
mínam na premiéru Vzkriesenia v Pra· 
he (1962) - bola to jedna z mojich 
najkrajších premiér. S vďakou spomínam 
na Alenú Míkovú, ktorá spievala Kaťu· 
gu v životnej forme - s nevídanou hla · 
sovou krásou a silou. Vynikajúce bolo 
l orchestrálne nnštudovanie diela dlri· 
gentom Jaroslavom Krombholcom. 

Mohli by sle nb oboznámiť s niekto· 
l'ými dominantnými scénami vašej novej 
opery? 

Moja nová opera má v súlade so zá
kun·mi hla~ic.'k'e-j tlríuny neustále st(lp<),j (•· 
eu vnúlomú gradáciu; cez dejové peri
petie s čiastkovými vrcholmi v treťom 
a štvrtom obr aze speje k záverečnému 
vyvrcholeni u - k surovému zavraždeniu 
milencov rozvášneným davom. Myštlcn· 
kové poso lstvo opery spočíva v závercč· 
n ých s lovách Pepy - Izabelinej pestún· 
k y, k toré vyslovené nad mi'tvou Iza belou 
vyznievajú ako výs tražné memento: "Ľu
dia! Prečo vraždíte nevinných? Pt•ekli· 
nani vús !" · 

Z toho , čo som naznačil vyplýva, že 
Z rl dominan tné považujem vo svo je j o pe· 
re tri pos led né obťazy. Trel! obraz je 

x prevažne snový. IzabeiQ uvr lmutá do ža· 
!úra za je j d omnelý, ťažký h r iech (na· 
roclílo sa jej dieťatko v kláštore, čim 
údajne poškvrnlla posvätné miesto l vo· 
lá svoju matku na pomoc, až od vy· 
č ~oJrpania zaspí. Začne sa jej snívať o 
súcle vo väznici, o tom, ako zomiera 
jej otec, a ko z!Ji.jú jej milého Lorenza, 
ako s ním tancuje, atw ich prenas tc · 
clu jú desivé prišery. Po pr ebudenl zno· 
vu vo lil mutku a prosi ju o pomoc na 
posle<ln8j ceste . .. Tu za scénou zaznie· 
va zbor - uteiiuje ju , že nemusi mať 
strac!J, lebo tam . .. , je uZ i ba ticho a . 
len tá láska . . . Zbor pouZivam za scé· 
nou a vyu žívam ho vo run kcii hudobné· 
ho nás tro ja. Pôvodne som uvažoval, že 
ho umiestnim dole od orchestrišťa. 
~rtý obraz sa odohráva na námes· 

tí v San tiago de Chile. Vše~je pt·i· 
pr avené k poprave " lH"iešne] Izabely. 
Námestie je p lné zvedavcov, ktorí c!Jcť1 
bvť s vedkami krvavého divadla. Mnohí 
h Íasito žiadajú "spravodlivý" tres t pre 
smitni.cu. V mom ente, kedy má kat od· 
seknúť Iza bele hlavu, nastáva zemetra· 
senie . . . Námestie sa prepadáva, domy 
pada jú, všade po~uť kvílenie, plač umie· 
rajúcich. Izabel s hlavou na k láte zo
st·á va uchránená - zaclll'ánH sa l jej 
milý Lorenzo l pestúnka Pepa, opatru · 
júca dieťatko. šťastnou náhodou zaclwá· 
nent, uteka jú spoločne z hrôzostrašného 
1118Sta cr a l eko do hôr , , . 

K h udobnému znázo rneniu zemetrase· 
n ia ml nes tačí orchester an i organ. Na 
vystihnutie dunenia zeme a padajúcich 
domov používam reálne zvuky. Aj t aká· 
tn ,,maličkosť" spoluvytvára charakter 
hudby. 

Piaty obraz sa odohráva vysoko v ho· 
rách. Tu na lesnej lťlčke zachránenť ml· 
lenci snlvajú o spoločnom šťasU be~ 
strachh. Chcú odisť preč, daleko za mo· 
re .. , V zástupe prichádzajúcich kajúc· 
nikov, ktorí prežllľ katastrofu a hľada· 
Jú útechu v llor6ch, sa však nájdu takí, 
l'tor i s poznajú Izabel. Jeden z nieh, E'ed· 
rillo, jarmočný k,_omed!ant a uvádzač, vo· 
lá po pomste: hriešna láska Izabely a 
Lorenza. }l na ,vlne, ge bo!t tnat 11. ...,. 

dobe zmnr. tJ·asflnia stihol Ich nevln· 
ných ... HU'tVÍISll !!ll ý da v S1l VľllíJ na !lH · 

lencov· a v lmevr. u zlobe Ich ukamu· 
iJOViiva. Vo clwíli, ked sä zdet lu , Q:P. s ú uZ 
zaclm1nenr : . . 

Aký ste mali dojem po predstavení 
J&nušíka na Devíne? 

Mnslm prBdov~e ll~í' lll povcdtl ť , že bolo 
vtedy (7. 7. 1963 l volmi teplo, čo účin· 
kujúcim znač n e sťažo va lo podmienky 
prejavu. Napriek tomu sa drža li sta toč ne. 
Uznúvam manifesta čno·výcllovný mome nt 
pri amfltoútrovýcll predstavc:n"lac ll opl.er, 
a le sn nazcl(ivam, že o pe1·a HI<O urč i té , 

svo jím spôsoho m jedin ečné špecifik um, 
patr! clo uzavretej mies tnosti. Pri pred· 
stavan iach vonku sa zvuk m usi· zo~ il· 

iiovať a uz nie je t· ~:~ ký kval itný ako v 
mies tnos ti. Inak to holo prel~rtisne pred· 
sta venie. Avšak zosil nený zvuk cez ve l· 
ké amplióny ovplyvnil akus tickú úrovci1 
predstavenia. 

Píšete s i libreto sám? 

Ano. Výni mku tvo r ia Iba moje prvé 
clve opery. Libreto l< ]ll!'ovl Jťlllošfkov i 
napisal zas! (tžilý umel Bc š tefan Ho za, k 
Begovi Bajazŕdovl národn ý umelec ján 
Smrek. Smrel<ovo li breto je mimoriadne 
poetické, vyšlo smnostatnfl a j tlačou . 
Smrek bol a j v inom ohľade výborný 
llbrelista. Kecfže je veľkorysý č lovek, ne· 
protestoval, ked som musel jedno-dve 
s lová vyhoclif. Zákony hudby sa musia 
predsa kryť so zflkonmi drámy. Forme 
drámy mus( byť adekvátna h udobná fo r· 
ma. Preto, keď si p!šem libretá siun, už 
dopredu viem, akú k tomu budem robiť 
hudbu. Tak si ako lib retista pomúhmn 
k to mu sk la clateiovf. 

Akä je inš trumentácia novej opery? 

Treba vziať clo úvahy, že ži jmne npo · 
chu, ktorá je v mnoho m uz ZVLJkovo za· 
fixovaná. Skladateľ má však podľa t ech· 
nických a zvukových zákono v pos tupo· 
vat samostatne. Má t1ľadať ta l<ý námet, 
také scény a momenty, v ktorých mô· 
7. P. orches trálny zvuk byť pripad ne od· 
lišný od zvukov, k toré ovlád ajú náš dneš 
ný svet . 

Ako priklad uvediem pinty obraz z 
Rozsudku . Prichádza tu k pos lednému 
stretni.1tiu medzi Izabelou a Lorenzom. 
Dohovárajú sa , že od!du z Chile ďa· 
!eko za more, clo Spani elska. Robia si 
pl[my clo budúcna, sú !5ťustn ! ... Tieto 
mies ta opery sú po hudobnej strúnl~e 
čfmsi novým v mojej tvor be, niečim , čo 
som doterflz ešte nerobi l. Mladé, čisté 
city - ktoré p redstavujú ten na j čistejš! 
prameií - s i žiad ali a j primeraný hu· 
dobný výraz . .. Keď potom ten p rmne ii 
zač!na tiecť, dos táva sa clo doliny -
voda sA !<alf, múll, ľudia llähúdžu tlo 
neho všc~ ličo; iiťastie pre te n pt·ame ;l, 
ak os tane dlho čistý, tak, ako títo mi· 
lencl, ktor í sa tešla, že hud ú konečne 

_ S' '{~l<r>11 1' l sa t r> vš ak smrťou .'., Všc t· 
ko to , čo sá. odohráva v dušlac'h oboch 
hr~inov, som sa snažil primerane :~;vý-

V~r. I ko, čo snnJ v Pral'ie počul i videl, 
ma lo n11 mliu silný vp lyv. P1·elo som ja, 
1 v~e lc i Sloviic 1, kloľÍ š t udovali v Pr ahe, 
zos tal i vern í te jto tradícii. a čerpa júc 
z nej smJžlrno sa í sť cta lcj dopredu. P.o· 
tom som ma l š ťastie, že som dos tal šti· 
pc~ndium na !ltúdium vo Viedni. ChodH 
som vera do opery, lule som spoznal 
opemé dielo Mozurta, Wag nerc1, R. 
Straussa, i na koncm· ty, na ktorých som 
spoznával dôverne jš ie Bee thovena, 
Bra hmsa, proste celú .nemeck ú hudobnú 
l<l asll~ u . NajsilnP.jš í vpl yv na 111 i1a mal 
vsuk v mlactnsli predsa len Dvoi·ák, čes• 
ká a s lovfl nská škola. 

Aký ]ná le názo r na vel'fslov? 

Podľa mc)jho názoru opera musí mať 
"veri zmus" , čiže mus'! hovori C pravdu. 
Ve rizmus - to je taliunsky spôsob vy· 
stovovani a pravdy. A tieto e lementy sú 
večne platné. ]a s tým s top e!'cen.tne SLl· 
htasím, [JL'elo mám r(Jd i veristov. 

Aký mäte názor na Pu~ciniho? 

ZboZiiujern ho, na jmä Bohému. je 't ak 
geniúl ne m·oiJcnú . .. . hlasy, polyfónia, l,n· 
i;trumentúcia . . . a 11šetko . lak pravdivo 
a ľudsky hlboko! 

A Madame Buttel'fly ? 

Je to báječná opera. Má techniku, 
Mnohí sH s íce dnes na iiu díva jú pohŕ· 
davo - a ko na ·hudbu súcu tak pre na· 
s inel; ,pods tat o jé vsal< vef mi hoclno tná l 
Ďa .l c j je tu Hkvelá Tosca, najmH je j dru· 
h é dejst vo. Neviem veru, či vôbec niekto 
n!lp ísal lepšiu hudobnú drä mu. 

Ako sa llOzeráte na nwrle~·nu - J,n• 
t ustawského, Pendereckého, Nona ... í' 

Podľa môjho nf1zot·u - Lu tostHws ki je 
z nich najorigimílneji; í a na jcenoeji;i. Za 
neho by som zaradil !:'endereckéhu, hoci 
o iíom na Západe p revláda ná zor , ~e 
je uri:itým kon jukturalistom ... , že vZdy 
vie, čo sa o cl neho :llacl a, že vie d obre 
vyhovieť momentálnemu dop ytu . Nono je 
v príbuzenskom vzťah u so Sc hôniJergom . 
- a to !Jo wačne ovplyvn ilo! Mys lím 
si však , že Nono Lutoslawského kom• 
pozične a Leda l umelecky n ikdy nepre· 
výši. 

Ako dokážete vo svojom vedomí ob· 
siahnuť na priklad Nona, Pucciniho a 
da lších? 

Povedzme, že má m k ladn ý vzťah k 
obom týmto sk tadate fom. Mám však m·• 
či té preds tavy a urči té este tické nor my. 
Na základe svojich poznatkov som ~l 
vybudoval a vyh ra nil svo ju estetil~u. 

Nazdávam sa vsak, že veľké osobnos t! 
nemusia sláť v p rotik la de. Ak sl o h ru
!Jime naprík lad Bartúka a Bacha, dobre 
sa to vmest! clo náš ho povedomia. Prá· 
ve moderný, vzdela ný a es tetlcký roz· 
hfadený človek dokúZe toho vera <t hsu r· 
bovat. Osobno s i nesmierne cením Bäl'"' 
tólht;''"íH:é · . ' ID" me:ttľRlnena;- ·a-by• Slll111 ~l-t·J er 

.ctil a neváži'! l ' Bacha! 

Národný umelec Já n Cikker 'beseduje s poslucháčmi Konzer vatória , .. 

raznlť i prostredníctvom vhodne vole · 
nej inš trumentácie. Posledné šťastné 
chv!le mllencov zv 9 razňujem naprí klad 
i citúciou čllskej melódi~;, 
Keď ste začali komponovať, mali ste 

dajaký skladateľský vzor ? 

Moje kompozičné začiatky siahajú d o 
čias, keď som mal 5- 6 rolwv. Vtedy 
mojím vzorom boli Scllumannove detské 
skladbičky p re klavíL'. Neskorš ie som s i 
oblúb.il Dvoi'áka a Gr iega. Už v ľudo· 
vej škole som hral na klavíri ich ly· 
rlcké skladbičky. Po odchode z Bansko) 
Bystrice na š túdiá do Prahy sa mi v Pra· 
he otvoril svet českej a ruskej hudby 
Ked som v Prahe prvýkrát počul violon · 
čélový koncert A, Dvoi'ál,a, skladby ). 
Brahmsa, B. Martinu, r. Stravinského, 
koncerty českeJ filharmónie - boli to 
pre mňa obrovské nezabudnutelné zá 
žltky . , . Alebo moji učltelía - V. No· 
vák a J. Suk; stretnutia s nimi zane· 
chávali vo mne silné dojmy . . . Nav
š tevoval som 1 zborové fes tivaly, na kto· 
l'ýCh spojené zbory (až 2000-2500 účin· 
kujťíclch) s pievall zborové skladby Sme· · 
tanu a Foerstra. Bolo pre mňa šťastím, 
'Že som mohol študovať v Prahe v tom 
ntjkraj!iom a nsjvn imavejšom veku. 

Snímka: ČSTK 

Akú perspektívu má, podľa vášho nä· 
zoru elektroaknstickä hudba? 

To, čo dokáže e lektronika, ja vietn 
robiť normťllnym orchestrom, Načo pri· 
berať do procesu tvorby ešte elektro· 
technikov? Je to určite veľmi zaujíma· 
vé, prináša to nové zvukové perspektí• 
vy, na základe ktorých môže skladater 
llľadať nové zvuky, nové veci.,, , je to 
však vec vlwsu. Elektronika nás obo• 
ltatila o určité nové zvuky - Ja by som 
vgak do toho nikdy nešieL Vo svete zá· 
ujem o elel<troakusticl<ú hudbu už upa• 
dá. Naopak, do módy. dnes p r ichádza 
j ednoduchosť, väčšia než je dlatonika -
až je t o pl'imitrvne. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti? 

Som ·teraz tl·ocha unavený . .. , ale 
pravdepodobne to bude zase ·opera. Sotn 
v štádiu hľadania novej témy, vllodné)lo 
námetu na operné spracovanie. Pomá!ta 
ml v tom l moja manželka, Olovek v 
mojich rokoch však už nie je taký zdra• 
vý a komponovan ie opery vyžaduje vef· 
ké fyzlc~é t psychická vypätie. 

Zapísala: E. ORAVSKl 

[l sP,r.acovlllie: r.Gtlakcil I 



Slovenská 
filharmónla 

22. a 23. Ili. 1979 

V poslednom obdobi 
velllli m arka n tne p okles
la návštevnosť na pmln
jatiacll SF. Je však para · 
ľloxné, že záujemei u 
vstupenky na jednotlivé 
kOilCIH' ty llflli10Zil byť 
uspokojenf - je vypre
dané . . . Majitelia a bo
mmtiek navštevujtí. len 
n iektoré koncerty a v 
hl'adisku býva potom ve
ľa prázdnych miest. Mož · 
no uvažovať, či a bonne· 
men t je tou n ajsprávne i
š ou formou zaisťovania 
návstevností. Vedenie SF 
urobilo už aj dotazníko
vý prieskum medzi nJÍÍV· 
števníkmi, zameraný 
hlavne na otázku zastú
[Hlltia domácej i svetovej 
tvm·by XX. storočia . v 
programoeh SF . . nochá
rlza tak k rozporu me
d zi tým, !!o sme v pos
l e d nom čase (~uraz čas
tejš ie vyzdvihovali aku 
vynaliezavosť dramot'ur
g ie a medzi požiada vka 
mi a záľubam i návštev· 
uík ov. Z poznania tejto 
sttulicie akoby logicky 
vyplývala d ramaturgia 
t ohto podu ja tia, ktorá 
zohľadiiovala nároky 
bežných koncertných 

.návs tevníkov. 
Slovtikuv um elecký na

tlll'e l svojou intenzívnou 
cilovosťou a ?.tíľuhou v 
sýtych farlJiích or ches
hálnl'j palet y znamemte 
rezonova l s p rogramova
nými sk ladb<lmi l<Once r
tu . ' jcllO lwn r:npcia tiVOrl 
m~j Čajkovského s yn,fu
nic k0. 1 ťanláZie Franc~sea 
da Rimini upú tali! mno7.
stvo m lO'éÍSnH VVPI'HCOVII · 
n ýc'' cletélilov [najmii só .. 
Jo 1. klarinetistu ] a pod
cwrknu tím nOVOľlll11<1n· 

t i cl<t~j faktú ry sklarliJy. 
Vedenie Sl>' často 

umož ilUJC preds taviť sa .,, ' ,_ 
m ladym domácim i:ntf·:r-

}Jretom s· orchestro'in 'SF. 
Teutora~ doslé1l prlle:f.i

tost odc hovanec VSMU a 
stážista u D. Oistracha, 
t eraz s ólista Rýnskeho 
l<Dmn m éllo orches tra, 
JaL:I< -Martiu Händler. 

Hus listovo chápanie Cb a 
čatmianavho Koncertu 
11pútalo drav)•m temper a

Jnentným spádom, ukcen

tovd uim r ytm ickej kres
lJy a početný·ch sy nko 
pických vybočPní. Ško 

dil, že Wincl le rov výkon 
m a l určite rezervy v in· 
to nácii , v l\valJie tóun 
[nezaš iwlli lo ll y viac kul-

tivovanos ti) na pn1l v 
t ec hnicky exponovanej- · 

š!c l1 úsekoc h. K najpre 
svecl civejiiím parametrom 
Häncllerovej ln 'y pa tr ila 
spevnú, sýta kantilé na v 

pomalej s tr ednej časti, 

a le aj vo ve dľajších t é 

m<JL:IJ okrajov}'Ch častí. 

je radostné konštatovať, 

že ll éimlle r ras ti e , ziska

va s ebaved omie, v1i či;i u 

i s lntu, prie l l ojnosť a iu
t e nzívnojs í citový po nor. 

Deviata symfónia e mo l, 
op. !15 ocl Antonín a Ovu

l:á ka "Z nového sve ta " 
j e kmeiiovou skladbo u 

,va r i vše tkých sy-mronil> 
k ých te lies. Aj Sľ. ju dô
.verne po<!:ná a na pódiu 
odzne la v koncepc iách 

viacer ých dirigento v. 

S lová kovo poda nie nebo
lo teda brzdené t eclmic· 

kou p r oble matikou, na
opak: mohlo s a opil'lrať 

a vy-u žíva ť zvokové f ine· 

sy jednotJÍvých skup!n. 
Vyborn e bolo s tvárnen é 
sólo · <mgli r::ké ho rohu v 
Lmg u, ale v sól ac l1 vy ni· 
kalí aj dal š ie níl;; t t·o·je 

(klarinet, flauta, atd.) . 

Orclle~ter citlivo reago· 
val na Slov<íkov zaanga· 
žovaný citový vldad. 

V. CížiK 

29. a 30. HI. 

Poslednú dvo jica mar· 
covýcl1 aboiumtnýclt kon· 
certov patrila hosťujúce
mu dirigen tovi , Paulovi 
Olmimu a sólistke~ Slo- ·· 
venskej filharmónie za
sl~tžilr.j umelkyni Klál'e 
Ha vlílwvej. Ta liansky di
rigent má naprie!< svoj

mu mlaclé 111 u veku [nar. 
1955 l na · k onte .početný 
r a d po)wslinských vystú
pení v Európe i v A me· 

rike. V čer,kos lovensku 

bol po prvý raz a , žiaľ, 

jeho vystúpenie nep otvr 
dilo oprávnenosť zahra
ni čnej reprezentác ie . je

ho gesto bolo málo v ý · 
razné, neenergické, ry l: 
mic ky n e presné, dyna
m ická škála a tým i cel· 
k ový výraz interpretova
ných skladieb veľmi plo
chý. Márne sme hľadali 

unHoJ!ecl<ú iskru , vzlet, 
fan tiíz.i u; no ne našli sme 
ani racionálne premysle
nú koncepciu. Alc<.ísi šn
divosť zavládla nad ce
lým lwncmtom . Taká bo · 
li:! úvodná Akarl P.mieká 

sl<ivnostná prerloh!'a, up. 
BU tHI Johannesa Bra hm-

Jac i<·Martin Händ ler 
Sníulka .. : ]. Lin zholh 

sa i Čajlwvsl<ého 5. sym
fónia e mol , np. 64 [v ce · 
lej ploche sy mfó ni e sa 

dynll lnicl<y obmocl?il nn 

mľ a f , no 1 liet u d Vf! 
cly iHIJli iCKé Zll Uill if! Ill<i! 

IJr>l i ve ľ111i blízl<o pri se· 

IJe ). Neins p ir liJ ÚCi pos toJ 
tlt rigen ta sn odrllzil nn 
výl<one orc he s tra [hoc i 
technicky mu nelllozno 
ll ič vyčíta ť) i sólistky 

5. koncet·tu pre k lavír a 
orchester (Fan tasia •:on
cet·tante l od Bohuslava 
Mar tini! Kláry HavHko
vej . .K la vJns tic ky n e ma 

la p r ak tic J<y vii čš i H proiJ · 

lé 1ny, 1 v posledne J vir 
tuóznej i:astt bo la t!lc ll · 
ní c ky ll olwtov[t. Sno.ícr sa 
tr ochu viac mohla po · 
lii'Hť s tón om, výntzovn 
IHJ odciil er encovať práve 
v tn j to posl ednej časti. 

U sóli s tky ll' t:ba ocr. ni l' 
drarn aturgn;ký prlnns 

uvedením toh to meneJ 
z námf)ho a u n;ís veľmi 

z riedka hnivaného lw n · 

certu. Die lo konvenovalo 
. jej natLn:elu a silne jšia 

umel ecká individua lita v 
osobe dirigenta by iste 
bola z name nala väcšiu 

VZftJOl1111Ú tVOl'lVÚ )JľOVO· 

ké1cnt, k to re j výsl edkqn1 

moho l byť eš te presved · 

čivejší um e lecký výkon, 
lebo reznrv y u 'sóli s tk y i 

v orchestr'i roz hodne bo

li. M. žiiNÄ 

TÝŽDEŇ 
vanie vymedzcmycl:i v'ýrazovycfi 
prost d eclkov bolo veľakrát zv~· 
raznené e xpouovanim naclnes ~)

néllo del\lamacnélJO pfltusu , 
precltnJenzovanou p1:uporčnos·· 

NOVEJ 
CE S KEJ 

ťou, nedostatočným využíva
ním funkc ií jednotlivých scl•· 
cií a ~6!. Pozornos! au toro v IJD· 
la skor koncentrovaná na clôs
lecl né architektonické a ins tru
mentačné lwncipovanie celkov. 

Vtičší priestor kvalite posky
tol okruh komorne] a zboro
V BJ lJtHiby. V te jto sľél'e ťliUŽIW 
pozorovat diferencova!IC lšiu 
skálu pr!stupov a realiza!':l'lí'Cll 
am!Jícti. Auto!'! siahajú níohm 
po ríl;mycll obsad~nh1 c h 
často atypicl(ýdl zoskupemach 
a inštrumentiílnych lwmbinci -

TVORBY 
Jn dným z vrcholných podujulí SČSKU JB l<aždoročmJ 

uspor·wclanú p re hliadka sklacltelJ z naJnovšeJ produ kcie 
él!sl<ých autorov. Alw už tradične i tohto,. roku -
od 17. clo 25. nwrcH - pozornosť pt·a ~skej hudobnej 
soc ie ty Sit s(Jslr<eclil a !lu toto podujatie, l\tOI'li pod titu 
lom Týden nové tvol'ily zavľSil o SVOJ 2~h r·u(;n ík . V rámC! 
lO kum:er lov oclzneli cleslä tky noviniek, od zúnrov po
pulárnej il džezoveJ hudby cez sklcicl lly kUilllll'llé, ú 
k rozsiatliym symfomckým ä vok<í lno-symlonicl~ýnl kom· 
poz[cicírtt, ktorými autori sumurizovah a IJ!Iancovali svo· 
JB umelt~cké snully posled né ho obdobia. V~· IJet· sklndieiJ 
Týidiía u ovej tvorby predstavuje [čt skôr mal IJy pred
stavovať J to mtjreprezenta tivnejšie, čo sa zrodilo v tvo· 
rtvých d!e lúach a to ui alwsi mimovoľne určuje zorný 
uhol a stupeň zuostre nia objektívu pozorovateľa . Dvo· 
hí kova swi1 Domu umé lcú sa sta la d" ns kom, s rnož.nos 
ťuu pulvrdzovat, utvtírat a do tvúrať dojmy a n<izory na 
tvorbu, ten denci<; a o r wntúcie Jednotlivých skladateľ · 
sl\ých grmerácií, osobnos tí 1 e n gr os súca~neJ českflJ 
kompoztcneJ obce. 

V rámci or ches trú lnych koncertov Týždľia odznelo 
12 skl<tdie!J symfomckýcll, vokálno-symfonických a kon
certontných. Tak ai<o v minttlých rokoch 1 tohtorocuú 
p:·e!Jiiacll<a pooclhalila t.Jolest ivé mtes la českej orches
tnílnej hur.lt.Jy. Len s poré a s pOl'ttd ické výnimky preli
uajú začäruvaný kruh, v 1\lorom sa ocitli a ustrnul i 
sl<ladatelia rnuiJZUJliCi sa na tomto poli. Vi\i:š ína zo 
skladieb prezuH iovan ých ·v troch lwucl~ r· toch znamenala 
krok vpred, skôr po tvrdzovala reZignované zotrvävan1n 
v "teple " priemernosti. Tieto tendr.nc ie transparf.mt,He 
pwllovorili z o zvukovo vyziJroJenýcll, no pôvoclnosťuu 
n npudov H postupov nehýriaci c ll cellwv fosfJ[a Ccremu
gu - v prevažneJ mi e re r llzospievaml j a Jusave J Praz
slmj symfnnicUe či symfomcl<ého obrazu Miloša Vacka 
Osam i)lý m oteplavec, v ktorom ~a a utor, prilľJárm: sú · 
siT OtleH)' !Hl pop ts a t lnstrii c i u vytýčenólw progrumu 
w íl ts n eo llzer,í za origina lttou invencie. C1 te l'ne jsiu dáv
ku Im11Vit!uálnelw vkladu a zreterneJsro snalw po osob
nostnom clid parll tradicných p rostriedkov implikoval ! 
konc<ertaulnú si<l.ad ily Oldi"iclla Flosmana -- Cu neertiuu 
)ll"C g itaru a sháčiky a Dvojkunl~~rt pre bask larinc t, kla
vír a sláčikový orchester Václava Felixa. 

SU!ndarclne jsou úrovúou pci su lli la lit'ilnwtic\;[t pnHiu
lJru Sluky odva hy Arnos ta I<ošťiíla , fragmen t 11re viuln 
a komorný urdwsler Smutel'\ sl uší viu!e or! )any OhJ•n v-

/ ske j [ v.trl prílis proporéne preexpDn ovtlný]. l yTic hy 111-
t r uvn r·nB DrWJ i tovan 6 sJ <ic1kuvé Posl luuium Mirusla~a 
Hlaváta a· z ťo l k lôftr"'Vyc l1áC!zajúca a na prmcípe štruk
turúlnych jednotiek ľudovej hudby vy buclovanä\ fan túz1a 
pro dva sl<ičil<ovó orcl1est re Poselstvi od Arnošta Pa r
scha. Folklórny c; Jement, traktovan ý a pretavov<m ý clo 
ľo t'lll y a organizmu autonóm(lych huclu lm ýcl! ú tvarov, 
JC v súčas11ých trendových súv is lostiach JUV vysl<ytujúc r 
sa nie znecll<avo . K z:JUj[mm·ernu prb tupu Jlls pu·ova .a 
luclova pHJ sDú Jii·HJo Válka, k torý v kurnpozicll Cunce l'(o 
giocoso pre l'laulu , nHu-imlm, llal·fu a orchester lio::;ailli JE 
účwné a k o nzukvet116 ZJellnotenie a vzáJumnó p l'Hllll<
uu ta~ suč<tsne cliápänýciJ prostn~:tl kov a p<l ľdilHJtluV 

orcll!lslr<.í lne j hudb y s clucltuvnou podsta tuu folklóru. 
j e priam prilvidl om s tn! távn ( sa na prnhliiHJI\ dCI\ 

česl<e J tvorby s rozsta il lyHti kantéitov ýnlt sl< IHcliJa llli. 
l tentD I'IIZ [l l'ÍSpEdi SVO]Illl Vl\lildOnJ d o !01!1 0 ZÚ IJľll l l'il ja 
autori - Zrlenek Jonák Kantátou u mlru p ee miešaný 
zbor, dychové a bicie n<tst•·oj~. klavíl' a ha r fu na text 
V. Fischera, jii-í Ovui'<íček dielom Ziji a zpívá m (s po
už itím mozaikovite pospája n ýc h t1:xtov viacerýe h básni 
kov l prn mezzosoprán , te uur, mieša ný a de ts l'ý zbol', 
nwitátut'a a o rchester n mqwko n r•:p1·uzen rnn t na]nil acJ .. 
s e j sklttdiilfdske] gp ne riícin OtOllliH' KvP.eh ly rí ckuu kan 
tátou na verše Fran tiška Hruh ina Cesta svčtn icí. Voľba 
mo h ut nýct1 reprocl tll<č n ýc h ap nrúto v a kon1pozičné <mga
žovnme sa na veľkýCll , z l o~. 1l ýc il p locllúclJ !lf!poclnt0ti la 
a utorn k ich nápaclítejši r; rnu využitiu , Konvenčn é u~i -

ciách, ale i po rozsialtle]S0111 
spektre tecrm!k od t,ra

ctičnýcll a own·t::n ých až po P.rogr esivn e, syntetiwjú c~~ 
a vel'akrát objavné pohľady. Uvedených 17 .. sklad P, !J 
autorov pos tihlo gene račný r ozp ty l o d naJstarslclJ pre1J · 
s tflvitcl'ov (Emil Hlobil svojím 103. opusom, Sonátou pre 
klarinet a klavír l a Z po zástupcov najmlallsielJo polw· 
lfmia, co tiež. načrtlo komplexn ejší, ucelr;nejší obraz. 

Tvorbu Jil' ího Matysa rr;prezentovala v prell llacll\e 
skl a dba Variáční monológy pre sólovlí nautu. Prezr a
dza l" nie l Pn autorovu erudovanosť v zm ysle stav am a 
a kont rusi né ho nuansovanw päťčastovélw cel ln t, ale 
i cit pre využívame techniky a faneb ~lis! rojiL Oispozi
CJe toho ts~r:iw nástroj a , v znftsollenHJ, auoveJ zostave 
tl!Hoi:ili ra d vtipných rny~lienok a procesov v Dialogoch 
Kal'la Reinera . Pavel fe i'áhtJk, prís lusníl; J1tlJin ladšeJ ge
mJrácie slda clatelov sa predstavil lentortlZ Sonátou pra 
violouí::elo a k lavir, nesúC~;J podtitu l Revolui:: ni, Ktorá 
vyclwdz<l ( van troc hu v rozpore s podtitul om i s auto
t'Dvou generačnou prfslusHos(oul z tracl ičnejsfch lwm~ 
puzii:nýcl1 pr incípov. V l\1oravskom triu pre Uautu , ma
rimbu a harfu sa Alexej :E'l'ied s naží v 1nten c uicll svo
Jet doteraJsej tvorby o s yn t tízu clzezovýcll prvkov s prv
k anJi vti:imej hudby, tentoraz p r íberá vsal< ďals i kom
pone nt -- ludovy element. ProGes ~:ldbema v sl\lallDe 
twvyzni eva ctJlkom l<Onzel<vetn!l él lwmogénne, cítiť v, 
rw J nadmerný pl'iemk cliezového rny-s lenw . S l<l adby Vik· 
tura Kalabisa na prel11iadlwvom tóre minulých rotní

kov boli vzdy zárukou clobrej az vynil\ajucej úrovne. j e
lio nový opus 11. non cto "Pm:ta pi•irode" c!okumentuje 
autora apartnej mvencw, tec:!Jnolugi ckej zručnosti , veľ
kého zm~slu pre muzll{(wLský vtip ä uJs l l'urnentačnú 
v y nuli ezavosť. 

v n epos lednom rade tre!Jä s[JO ill fmllť Ivo Iiráska s 1111 .. 
pozanluým Il. sláčikovýlll kvarteto m "Ludi con tre to· 
ni" s doslovne k ti tulu ekvtvalen tným lntdoiJným dia .. 
ni1;1 v s k laci!Je; cfa lej mlmlélto autora Ladislava Knblka 
s Je!Jo uekonvenc ný111 pol d'adol>l na šká lu výra:lovycil 
rnož.ností ldavir ä v nároč nej Invencii, JOilD roves!t ika 
Milana Slavického s kultivovanou dikciou s l tlč tkového 
kvarlt; la Dialógy s ti chem, v k torom na pDzacli kon ciz· 
nel to tecluľolugJcky a clranw ttll 'gJcky p1· emyshméllo ú tva· 
ru , vyrastá !Hillb<~ značuélJO eliiOCion<tlnello úcinku. 

Nie prekvapením, al e putvrurmiLJl tale lltu a lwmpoz(č 
nycll kvi1 Jit Iva na Kurza !Jo l cyklus detskýc!J zborov 
Létajíci koberec, so sprwvo<l um nw!é iJO slrícilwvél1o ett· 
s emlJlu a zolJcove: tJauty. P6vrtlJll é texty J. Votli)an· 
skélto su vo výsleclmcl u 1nocnuné l wc! !Jun spontánny t:h 
ntipudov plnou SVle2e]~H- nefHlsovane] pľostGty"'a' espn· 
tu, p r enikn u té schopno sťou skladateľa priblížiť a s totoz
niť sa s cletsk)'m svetom. 

l cfuiBie dve zo ziJorovýeli skladietJ ~a ~tretli s uá · 
lezitým olll asom: Fran tišek Cha nn v e lr<gici'Y ladenej 
Pocte E. F. Buriano vi ( t~xt :Fr. Branislav l pre iensk)' 
zbor sa ten toraz pn kltíila lw Jdasicl<ému neseniu. Fran
t išek Ernmel' t v In!liánské m Ié te (soprän, miešaný zbor 
tom·tom y - ll il 111 e pri! is precovec!čivíi literárnu precUo
l tu l. Odehna lal koHľronltljt' Vlästn u myšll~)nkovú pod· 
s ldtn s melodiclw u >;trul<lúrou a utentlc kétw Jnclréiu
sk!l llO Mipevu. 

Na mi es1 o .~ci v t.·ru s" pouúka J8clud konstatrJvanie: sta
lo sa p ravidlot ll , ;i;e české g r a mofótlnvé vydavateľstvá 
už niekoľko rokov po!JOlovo r t"a g u]ú n~ prezcmtacill no .. 
ve j tvut·!Jy. Navštevn íc i kon certov si rna)ú možno~ť 
pri amo na "mwste c inu" za l"1 piť pla tm1 s nallrávh·ctmi 
s ld i!lli e b, k toré vlastne len pred ntelw l'kými hodinami 
od zn eli na ko n certno n1 póciJu . Ako priklad l'e jto, priam 
otJclivuho dne j p rninosti, )e kolekclil š tyroc lr platni f. s na· 
l1 r<m ým i 14 s kl acJba111i l z produi(CJe vyrlavatcJl's tva PAN
TON. A li1k r,J u;':no pros trn<lníc tvom te chnic l<y kvalitných 
zúznamov znovu rr~kapttul ovat a tento ecli/iný slmtok 
l< v i to v~l ť - s fazko u ta ji te ľnou ctávl<ou závisti. 

A. ŠUSTYKEVIČOVÁ 

Bratislavské dychové kvinteto 
KUIILOr ll!Í k oncert Brullslavského ci.vclwvého kvll'll eta, 

ktOI'lJ sa uskutoisul u Zrkaälovef Sl l!111 ÚDPMI\G '13. mar
ca 1979 sľuboval pekn,í; wlwleCk?í zäíll ok·. Uz traäli.'né 
uystúpenia to/H o w l esa na BN S clemons/l·ouali jeho úzku 
uz(ah k súčasne; slovenske j tvorbe a k lwcl/)e 20. sto
ročza. l'rel o nás w u;ala prvá polovtca programu, v klo
r e; boli zastr1pené diela inúch št.lil ov!}ch obdobi: k/a~i· 
cisticke Dychoué kvinteto G clur Autonína Rejclw a šlfí· 
lova dos/ príbuzné Dychové kuimeto g mol Franza Dan· 
zilw. Za vr choln!í zážitok tohto komorného k oncerm 
možno ;ednoznacne považovať inlerpretácíu Refchovho 
l!ychouélw kvmteta, ktoré bolo clotvorenfi so zmyslom 
pre štýl omí vyhranenosť. Dokonalá súhr a a intonačná 
i:tstota boli tak st rhuiú ce, že možno vysloviť len uzna
we za krásny a prežit.Q pre;av. 

Dychové kmnt eto y mol i... Danzzho ;e ovplyvneni? 
Beetlwvenovou hudobnou r eéou, av~;ak motivicko·tema 
ucká práca dáva už u mnohom tu,~iť blii zaci sa r o 
mantizmus. l nterprell sa spontánne veili/i do skladale· 
ľoue; lzuclolmeJ reči a vel'mi cillwo a uvázene interpre· 
tovali Danziho slohovú dvotakost. i ial' , v záverečnom 
Allegre sa objavili drobné nepresnostz - úzkostliuá se· 
/Jakontrola a úst/ie po teclmwkei precíznost i býva;ú vždy 
najväčStm nepriateľom muzicí r ovcmia. 

V úvodne; éasli dru/ze; polovice proaramu odznelo 
Dychovfi kvinteto od Jif1ho Baue1·a. Je to hravé vtipM 
dielo, zJyu'iívajúce eklekli ckým spôsobom prvky cha
rakteristwké pre neo/dasici zmus. Bauerovo clielo te ná
ročné, najmä na preeíznu súhru a na vyuzilie gtrok!}Ch 
timtrrových a dynamických r egistrov. Interpretačný v./Í· 

kon Bralzslavsk~ho c/yclwueho kumteto mozno hodnotiť 
ako tuorivý a muzikälny. 

V záuereeneJ c·ast i komorného korl4'ettu ocl.zrwli ešte 
2 časil pre flautu , hoboJ, klarinet a fat]Ol orl {acque::;a 
ltJerw a Malä lcomomä huäba pre !i dyclwv.Qclz nästro tov 
act Paula llindenutlw. 

j acques lbert , ktorého jrancií:zska kritika neraz hor!
nolila len aku Ravelovlw epzqona, /CIVÍ su v spomenu· 
tom dwle eSte a/co r eprezentolll pozc/noromantic l.:el 
francúzske / šlcollt a zúžillcouante zmpresumi ~lic!qjclz wu
korJ ;e tu skôr fragm entarne. Interpretácia diela bo/Cl 
presiaknutá senzibilnosťou a cletailnou prepracOVI/1/C"
ľou. l ndwiduálne muzieírovanie bolo skibené clo ee/k11, 
znásobené prekrásnou farebnostou a .~irok.l)m dyrwm ie· 
k!]m 1·egzstrom. Po Rejchovi bol to 11esporne 1Willó1:· ~i 
mtm·pretačný záŽitok večera. 

KrllWkfi uýlzracly ;e ušak: potrebné oyslo1Jlľ na aäi'C";u 
interpretácie H~n.demithooe1 [vf alej kornomei hudby. V u
razne neobarokvá lcompozičrzá ;acLzba, tak pri/Juznä í pre 
3. a 4. sláčzk:ove kvarteto. o ?."ladnom (JT'ípacle neopráv· 
i lllje interpretov k akademickému pretavu a k absencn 
expresívneho vklaclu. Hindemillwv ant iromcmti zmus ne· 
tl'l: lw . interpretacne utvrdzovať zi./.ria_lllivosťou v pl'<•ian(,) 
a okliešten~ím emocwnálnym vkladom. Nazdär;am sa . U ! 
nad interpretäciou Hindemitha sa bucle potrebne znova 
zamyslieť a vybudovať ho do vyhranenejšich dynamie
k _ljch a fca·ebn.tích cltmenzií. Hindemillwva Malá k omomá 
huťlba m.ä 11 se/Je nesmierny dynmnieh".lí nábo j a sirok'lí 
emocionálnu skd/U - je {JO(I 'e/mé ju len Í/1./el'pretačne 

dotvoriť a vyj({dri t . IGOR BERGER 
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OHNIVÁK 
Zborové umenie v kon

texte nášho hudobného 
iivota zaujlma významné 
postavenie. Na rozdiel o d 
mladšich uml!lérskyc ll 
zbor oví,ch kolrll<ťivov, 

~ 

Teodora Seba-Martinské.ho 
k toré sa nu Sloven sku 
s formovali v p rvých ro
koc h po oslobode n!, Spi~· 
vácky zbor slovensk ých 
učitefov má už svoju bo
hat ú 'llistóriu u lrad!c iu. 
Ten to ko le k tív os lúvil v 
roku 1976 u:Z 55. výročie 
svojho za lo ženia. Od svo · 
jich počiatkov su S pevóc
ky zbor s lovenských uči
teľov za poj il clo šire
n ia hudohno-umelec l<ýcll 
hodnôt clesilll'lwm i Vý · 
chovných a ce lovečer
ných koncertov 11 rôz
nych vystúpe n í. Dlhot·oč
ným dlt'igenlont SZSU hol 
prof. dr. ]n1·aj ll alttzický 
[ .1954-1977 ). k l o ré ho zá · 
s tuho u zbor oaštuclov;JJ 
a nv i~)rJol vrc l10lné d i.e
\fl slovfmskej n česke j 
zborov P.j li leratllry. 

na scéne DJZ v Prešove \ 
Divadlo JOnáša Zábor

ského v Prešove po n e 
dávnom uvedení po ľské· 

h.o muzil>álu Machiavell i 
Zliľellgovalo opl.tt pohoto
vo, tentoraz nn pôvodnú 
slovfmf;kú tvor bu tohto 
žámu a u vhJd lo v cq lo
št átn ej p remiére muzH<á l 
Teod nra šeba-Martinské
hu Ohnivák (23. ll. 1979). 

Sympatickou a zdá so, 
už aj pr·iznačnou črtou 
prešovské l1o clivodlo je 
slwtočnosť, že v drama· 
turgickom p láno počíta s 
clielami, ktoré pomáhajú 
výrazne profilovať súbor. 
Muzikál Ohnivák patri do 
radu týchto diel už aj 
p !·e to, že je ::;lovens kou 
p ôvodinou, ale aj preto, 
že rozširuje obzor muzi· 
kálovej koncepcie. 

Ohnivák 'ľ . Se!Ja-Mar· 
tinského a libretistov Gi· 
ty Kopeliovi~ovej a Mira 
Sebu je v skratke vlast
n e pribe!Jom étllHH'ickéllo 
sp isovateľa Jacka I,ondo
na. Večnú londonovskú 
túžbu po vzdelaní 'steles
i iuje· h lavná postava ' Jack 
Gardner, .námorní l;:-zlato· 
lwp, neskôr zbohatlíl<, 
11lc predovšetl<ým básnik
spisovateľ, ktorý 1nus:í 
prejsť p e r ipetiami tvrdé
ho života, aby dospel k 
viere vo vlastné neo
chvejné zás ady mravnos
ti a humúnnosti. 

H u dobný materiál mu
zikálu možn o cllarakteri· 
zovať ako spevný a svie
ži. Hudobná zložka poza· 
stt\va väčšinou z uzavre
t ých strofickýcll. piesn í, 
ale aj zo sp evných čí· 
s l a.k a.c.iózne.J:lll... ~b.a!:.uk..te
r.u a kh;mutéhw r ecitatí
vu, akým je na p ríklad 
vs.tupná pieseii Jacka. 
Typické sú laitmo tivic ky 
sa vracajúce melódie ako 
napr. vstupná pi.HSP. ii Jen· 
ny, piese'/i o priatefstvP. 
a le bo pieseii o rodnom 
kraji. Orchestráln e me
dzihry vyrastajú z pri
huzného temati.ckého m<F 
teriálu, sú spojovacími 
.~!linkami vo svojom kon-
'textovom uplatnení a 
'dostávajú vysvetru júcu 
fun kciu v c llot·eografic• 
kom stvá rn ení (tu máme 
na mysli "zlaté nugge
ty" ].· Niektoré piesne sp l• 
iiajú aj požiadp vku moti
vácie Jac kovh o kommia 
vo · význam e sémantic
J.;o-huclobnej, terla ·Jacko
vu túžbu po dotyku s 
ideálom - vzdelaní, ale 
a j jf!ho etický princíp 
v ie1·y v pr! ate ľstvo a 
dobro (napr. ústrednú 
pieseŕi Carolin y, p iesei'lo 
priateľstve). Muziká l je 
Členený väčšinou sólový 
m i piesfiami jednotlivých 
pos táv a okrem . piesne 
Santa Fé n emá výraznej-

š ie ho dueta. En semblové 
výstupy mfljú punc svie 
:losti, ba až neviazanej 
radostt, ktorú zcluraziíu· 
je aj réži<t. Postava 
Jacka , stelest)uj(tca vlast
ne aj ide u, ktorej sa pocl
rladujú ost a tné pos tavy, 
je koncl povan.:i viac-me· 
ne j ako činol1erná pasta· 
va. 

Tex ty piesní muziktíl u 
sLi pr!kladne späté s hud
bou, k torá podporuje ich 
význam a po užitie . Ho
vorené slovo na druhej 
s trane vša k vyuzivn len 
v ma lej miere skra Jku a 
väčšiu údernosť dialó· 
go v. 

Charakteris li ckou č t'· 
tou inscenácie Oh nlviika 
v DJZ je s nahu o p rav 
divý výra z. Najpresvedči
vejší je u hlavného pred
staviteia Jacka - Slavo
mira Benku, k torý vimo
hodne predldacltí divúlm
vi ]ackov natu r e l - je
ho silu , odhodlanie , vd
lové vlastnosti. ]ackov 
neskro tný temperament, 
výbušnosť, fo r mu je Ben
ko miestami až P.xp res[ v· 
nymi Výl.'étzovýrni pros
triedkami. 

va Bl'Oža v tipne vyuztvél 
jedn o tl ivé n ástro je l ce
lé nilstrojové skupiny. 
Pochvaln e sa možnp vy
jadriť o hre orcllest!'a ve
deného Tiborom Haraká
lym, v ktorej sa vyn fm a· 
li preciz.ne sll\čiky, ale a j 
dychové nl\stro je (hlav· 
ne trCtbky) . 

Ilos(ujúci režisét· Peter 
J. Orave1: primerane vy
kresli l spo ločens!Hí pt·o 
stretl ic, v k torom ~a lu·i
zi s nobizmus s vefkými 
i deálmi a da l ka7.de j scé
n e vlastnú atmosféru. 
Oravec usme rnil prlebe!1, 
vývoj a vrcholy muzll<álu 
clu vztljomne j clialol<tikl' ; 
vý razové prostried ky 
všélk rHžiser niekedy h ro
mad i, opalntjc icl!, čo sa 
prejavuje h lavne pri prá
ci s h ercom (l l. dejstvo) . 
Režlsérova pníca je vsak 
presvedčivú v e nsemblo
výc ll scénach, rozol.JL·a 
n ých ft rle taí.ln e VY[ll'llCO
vaných ilj v drobných 
postavičkách . 

Kostýmy a scénu na
vrhla Alena Kobylkovii· 
Balejová a. h. Pre scé-
nu a jl·lj cľa.lšie pres ta v by 
sú východiskom hrub é 
neoprucované dosky z 

S pe vohra D) Z disponu- úvodnej scény prístavné· 

S lovenskí sk lmlat elia venovali tomuto 
umeleckému te lesu viacero vynikajúcich 
zllorovýcb skladieb, k toré už nespočet· 
ne-l,rát oclzn!'lli na domácich i zahra · 
ničnýc i'J pódiúCl'l - ni.P.k lo1:é z n ich Pl' i 
náša aj profllova pla t fiA Speváclmh~ zbo 
l 'll slovensl<5'r. ]·l uc:ilefov. l<lorá vysla v 
OPUSe. Starostlivý a premyslený clr ama
lurxtcký výhut· primí'in na p latni repre 
zentanlívne zhorové lwmpuzfc te J. L 
Bellu (Za vlasť , Zll ľud , ZIJ 11l iet• J, En 
gena Suchoiia (O llo rach], Olu Fer?.n 
c~ylHJ (M<'ije a Vola nie - z cy l.; lu I n 
m nzské z bory ], Andre ja Očeaúša [ Sl~J 
vensko mojeJ. Milan a Nová ku ( PoveclzzH 
mi, povedz), Zden ka Miku lu (Páse! Ja· 

ISI.I HUDCI HOROU 
~lovenské ľudové balaLYj 
© Ot' liS Sh:1·eu :11111 05'1:1. 

je sympa tickými mladý- ho móla a krčmičky 
m i tvárami. Takými sú Kto uvicti v gramopre-
Ľndmila Piptová (lenny), prístavnéhu salónu . V dajni t úto platitu, v pr-
Anna Benková-Kramári- choreogrnfickej práci Jo- vo m rade Je upútaný mi-
ková a Elena Kušnierová zefa Starostu a. h. s trhá· moriadne pô~obivou obál-
( Caroline Hammondová), vaj ú na seba pozornosť kou, Ilél ktore j je re pro-
Vladimír Ti mo~ ko (Bill) ctukclä diela výtvarní ka 
a dalšf. Tieto m ladé tvá- "zlaté nuggety" využillm Dusuna Kállaya. jel1o ne · 
re vniesli na javisko DJZ revui\lnycll pt·vkov, dúv na výstavél v bril tl-
pohyb 11 šarm. Jeh hlaso- umocnľ.nýcll výi>el'Otn siHvskej s ieni C. Maje t·· 
vý prejav . nemal vsak kos týmov. nika zan eGhala v mís po· 
všutlr. u vždy prime t·anú . . . , . , , ci t k t'f1l!ke j krúsy, aka 

, n•wnoof a · ne !Jo.ll ..... d uslec:L-...,.. ~ Mu~ tlw l OJH:!.!:~l ·_...,."t-:---'.._....·, ·.....,~~nai!,!lii~z~:;""~~~~~~ 
ne využité ani Ich herec- · dara Seba-Martins kého ... rýc h miniatur istov, 
ké schopnosti. Ezechiela, rozšiL'i l slovenské pôvo- Jiacich svoje obrázk y na 
citlivého a zranitefného d!Dy 0 svojrázne dielo d okraje misálov, biblií, 
pod povrchom humoru a starých tlačí [nie nadar-
vtipn, kreoval Emil Pri.e- prispel k rozvoju muzi.- mo je D. Kállay význam-
ložný. ldtlovélw žf.1nru na S lo· ným t vorcom exlibris l, 

Veľmi dobré orches
t rálne nranzmá n Mit•osla-

von s ku. 

DITA MARE NCINOVA 

Scéna z preš ovskej inscenácie muzikálu Oh'nivák. 
V lJOl)r.edí Sla~~mÍJ' Benko (Jack Gardner) a J;udmila 
Piptová (Jenny ), Snfmka: V. L!Chtig 

vytvárajúc tak nielen ko· 
mentát' l< nap!saném u, 
a le 1 svojbytn é vyjad re
nie inspirácie, vychádza
Júcej z iného d t·uhu ume· 
nia. Pr vý šťastný krok 

upútať vonlw jsou 
úp ravou p latne - vydava telia spr avili 
t f1dU výborne . Zostáva pozrieť. sa na ob· 
sahový zám er a realizáciu slovenských 
Ju dových tJalád. Sú zrejme vybraté z dáv
nejšej kn ihy Slovenského vydavalelstva 
l<rtí~nej literatúry, dosvedčuje to aspot:i 
c i tút. z tejto loll.ily, publ ikovaný a j nn 

zadn ej strm1e oba lu g r amo platne. jel'lo 
a u torom v k nílte l lu je prof. dr. Jii'l 
Horák. Pri listovaní star šími ročnil<mi 

časopisu Slovenská hudba som naš la kri· 
tik u k nihy S lovenské ľu dove balady 

(SVI<L, 1957, Bratislava], l{d.e sn ok r e m 

záslužnosti edičného činu pripom.irw 

fakt, že vydavateľ a ko mentá tor balád 
n ebrali v úvahu hudobnú stránlw veci, 
a tak zostali na ·stanovisku romanticl<ých 

obdivovate.ľov ľudovej p iesiiovej .,sloVI~s -

Zlý sen 
nerešpektoval danosli súúoru, resp. jeho terajsie moinosti a 
svoje choreografick~ vyjadrenie a tvaroslovie dokonale za
sifroval. Pohybová charakterizáeia postáv osciluje od ušeobec
nej klasik!! pu pantomtmu bez ;ednotiace; a určujtí.cet polohy. 
Percepcia di11áka je dezorientovaná zložitosťou v,ýpoueäe. Cho
reograf mal vol'if menej náročlltí spôsob realizácie a selekciou 
o.bstrahouaf prvky, ktoré súbor zvládne; príkladom je var iácia 
Lienky v treťom obraze a všetky var iácie Ferdu Mravca, ktoré 
sú akoby vystriknut(! z iného baletu. Stálo za úvahu realizo
uaí inscenáciu ~ dôrazom na pantom!mu, 

FERDO MRAVEC, balet v štyroch obrazoch. Hudba Jii' l Pauer. 
Libreto podľa Oldficha Sekoru Jun Pirm!r. Choreografia a réžia 
Ja n Pirner. Dirigen t Miroslav šmíd. Scén a Pavol Herchl. Kos 
t 'ýmy Eduard Hofman a . h. Premiéra 7. 4. 1979. 

Urcite nie te natideálnejšim sp6sobom zactnaľ hodnotenie 
premiéry zásaän,ljm a negatlvnym stanoviskom, hlavne keď 
.~a jedná o záner, kiOI'!Í mä äosť problémov 11 cel ei svojej !íl r· 
ke existencie. Posledná p1•emléra baletného saboru DfGT v Ban· 
skef Bystrir:t ma však núti k tejto ouvertúre. V minuloročnet 
reeenzii predstavení baletov Viktorka a Slnečnica bolo kon· 
!;tatovo.né nie na;lepšie personálne obsadellle baletného sabo· 
ru. ako 1 1i.Qhrady voči umelecke; realizáciz uveden.zích t.itu · 
Too. l•'alcty lctor!Jmi sa má zaoberať vedenie d•ivadla. to však 
ukňwla tcfto Inscenácia? 

vseobecne znúma a rozšírená rozprávka medzi našim det · 
ským publikom bola uďacným sastom pre dramaturgiu, choreo· 
grafa i pre fJUblikum. Výsledn{l tnscenačn(t IVar však pre
konal i' to nat~kromne;šie očakávanie - ale o zom zápornom 
sl ov,;; zmyslel Cele; znscenácii ch.tílw det>kti poézía, hrazmsľ 
t bezprostrednosť. Reži;ná i dramaturgická llnia nemá komu· 
llikativnosť vo svoiei pohybovej výpovedi. Choreograf vôbec 

I)alštm faktom ;e netícta k hudobnef p1•edlohe. Ak sl nevieoi 
poradil s lwdbou pohybovo a dramaturgicky, tak z toho oznikä 
obyčajne nov(! l ibreto alebo "medzihra", ktorá nedáva pô
vodnľ!mu dielu patrlčn.q V!íznam. Poznamenávam,. že výkon or
chestra pod vedentm M. Sm!da patrí k najsvetlejš1m stránkam 
predstavenia. Partitúra PaueroveJ hudby je ideálna pre takýto 
orchester a dramaturgiu divadla, ale jej znejúca podoba zosta
la choreografom u·estuhodne nevyužitä Stačilo ;u ilustrovať, 
vytvoriť ottzbu ;eänotlivýcl1 obrazov. 

V záverečneJ sumarizácii považufem w prooracl~ dat na 
úvahu celkovú prácu baletnľ!ho súboru DJGT s akcentom na 
perspektfvu. Pracova( takto dale7 znanumá skôr poslupn(t lik
uidáciu ako existenciu. Treba zača( prestavbou a l!ľadan1m 
taneťJnlkou pre ~úbor ra/olz a dlhodobá! a zabezpečil' umelecké 
vedenie ·- clwreografa 1 pedagóga s dostatočnou profesi ona
litou a umeleckým zázemtm, · EMIL 'ľ. BARTKO 

CBNZIB 

no s ivé volky), ]<Íiltt Cikkera (Staré reg · 
rú lsku) a Bol!usiltvu Murtin i1 ( Swvu; ú, 
stavu]ít - z cyklu Mornvsl.;c zbojnid<e 
p i r~sne ). 

N~:~treiHl príJE; zd<iraziwvať, zt; vsu tl\ 1~ 
l ie tO iTI<IJS!I'OVSI\Ó Z bO l' O Vé skla uil y pr e 
tnužský ziJOt' iu tm·pretu je Spevácky ZIJ~J ľ· 
,lovcmskýcll učiteľov vysokou ll lusovot t 
kultúrou, l<torú s<t t l'i bila a r ástla po d l· 
!Jó ro l< y. Táto pla lJ) él pre mysleu ým re
perlo[trum a iul!)l' [Jt'ClilČ lWU t:u:ov [Jull pľl
spnje l< este lepsi€:ntu uvedonHHIIll , si 
vysokycll i u l t!t'pn;t.ační'C i t 1\vul.!l Sj'H')VtiG· 

lwllo .-.boru slovun sl<ýCI't učtlt)luv a l~;ilo 
-.ús lužne j práce v slovem;l<ej ttu do iJllo"!j 
k ultúre. NORA KYSELOVÁ 

nosti " . Akosi ta l< je to aj na gramo pla t· 
nl , kde sice f\u cl ba zaznievH - jtq au la· 
I'Om je p ohotový a skú sený Mil<tn Du· 
hovský - no nic ako autentický k le uot, 
dokresľujúci prostotu a čistotu ructto· 

·va nej poézie. S!cladateľ s ill llO I po rie· 
gen! t r ansponovan iu nwlóclie do l;l.yl i· 
zovanýcll s úvislost!- dokonca tak st vli· 
zovaných, že sa kontúl'y pôvodných pt r.s· 
ní celkom strácajú. Ich intflrpretaci a 
JH'O iesionúlnytni spevákm i jn li.eií unH11 ~. 
i;l'ylizovaná, taká . ako ju vyžadu iu ll ll· 

dobní• podklad. Pýtame sa, či bolo dl'li· 

m<ttu rgic ky nu tné spájať ľndovt'! " umP.
Iým, r esp. vytvára( z hudby ilustntclu 

textuí' Možno Je to vec názoru réži jnéllo, 

scenít!'isticl<ého, dramaturgického - pri
čom sklada teľ vyhovel p6žiadav}{{tm nll• 

jHdntivatef ov. M)lsl!m s i , že a!; f;a u nás 

pestuje - r ozhlasom počnúc - úr:l.él k 
s lovu poe tickému, mala by byť zac hova· 

n<i rovnaká pieta k hudbe: v oboch pr(
padoch miimP. na mysli umenie, vyviPI'a• 

júce z ľudového základu. Na Slovenl'>lnt 
je napok on vyspelá ľoli<lo ristilw, klorl'! j 

zélstu pcovia by Iste radi a ochotne po· 
radili s autenticl<ým! ukttžkami, ktoré 
sa mohli nahrať ako jednoliaty a t·ovno

cenný dopl nok k výborn f) (i kf1ď za u ii· 
ma vo dlferencovan H) t•ecl.tovanýlll ul;il:ž~ 

l<am slove ns kýc h !'u dov9ch bal á d. NP.za
oberali by sme sa toľko platňou, n 11 kto
t·ej prevláda slovo, Hk by sme nemnli 

pocit, že mohla byť ešte lepšia , cloko

na le jš l.a - po domyslenf hudobných uká· 
žok z ozajs tn ých spl r1V'I nýcll bal á d Nie

kedy pleta môže byl vačš!rn činom ako 
bladanle nových ciP.s t. Odkryla sa stud· 
nička krásne ho slovf.t na hudobnom pt·a
men i luclovP.j IJalad y však ešte ntkt o ne

odkryl pravé žriedlo. Zostalo utajf)n é . 



SI 

Netreba vela ná mahy, ab y ste 
i>ld n~mestia pred Théíitre-Fran
'<ais uzreli perspekUvu avenue, 
ktoľú ma jestátne uzatvára bu
aova Oper y. Byť v Par!ži, ne
prejsť touto avenue a nevkro
j;iť do Opery, mi prichodilo tak
mer ako bar barstvo. Obchá dzal 
som t út o unikátnu bud ovu, 

,o bostretú závojom akiste po
myselného posvätného ticha a 
a ko nadšenec opery a h udby 
vôbec h r úžii som s a v pamäti 
d o atmosféry pr eds taven í, kto
ni mi u tl\vcll z čltani a alebo 
i'OZprávania. A t!, klorf Parf7. 
zažili a zažili najmä atmosfé t·y 
p remiér, opria dli túto budovu 
legendo u, k torá má d odnes 
zvuk a iste n ie náhodný. Nie 
s me v:Sak spr ievodcovia operou 
a Opet·ou a tak sa rad~ej uspo
k ojme t ým, čo t u zažil šťastnou 
náhodou p ros tý návštevník ... 

Operu v Parlži si na záve r 
minul ého roka vyhradila milán
·ska Scala desiatimi predstave
niami Verdiho opery Simon 
Boccanegra a jedným výnimoč
ným koncer tom scén a oper
nýd! ál'ií. Mená ako Freniová, 
Gjaurov, Cappucoilli, Luchetti, 
Schiavi · a "benjaminci" Sc<tly 
ten01•ista Beujamino Pr ior, al· 
tistka Elisabeth Connellová a 
fínsky basista Matti Salminen 
sľubo vali pas tvu predovše tkým 
pre s luch , a le i pre oči. Keď 
sil mi za mimoriadne šťastných 
olw lnos tí pocl Hr ilQ získať Ustok 
mt o peru i konc;er t, uľahčene 

'som si vyeýchoi. Vďaka sťá~t
ne 1 nitho<te Jnár.:som pre-Q--o~e• 
bo u d va veče t'Y v. Qpere sq Sca· 
Io.u . . . 

Vy br al som sa na p reds tave
n iu takmer hodinu pred začiat· 
kot tt a ani som sa nenazc\a l, 
do ~t~l som s a clo obkľúčenia 
t ýc h, na k torých sa v tomto 
tro jmiliónovom mes te nedos ta
lo. Na schodoch Opery sa h r· 
'č i l i skupin y ľudí všetkých ve
kových kategót•ií a ža cloniH o 
·Hstky. Mladí India chodili s 
.t t•tmsparent mi nad hlavou, po· 
n úkajúc cen y za vs tupenl\ y; 
· roztočil sa ko lotoč, aký nemá 
nnšinec možnosť vídať. S istým 
zadosťučinením som sa zamie
s al medzi vstupu júcic h, vst úpil 
za t•e ťéjze a preplietal sa bu
dovo u fascinovan ý drahými ve
če t·nýt~i toaletami, ktoré priťa
h ovali zra k akosi podvedome. 
Ale podvedome priťahoval mô j 
zrak aj skromne jš ie oblečených 
návš tevn íkov, ba dokonca aj 
na jslu omnejšte - v texaskách 
a vo svetri. Tento paradox 11111 
n i.jnko neprekvap~~al , ba u ve
domoval som si, ze pozastav1ť 
s a nad n ím nemá vlastne ce
mt : keď zhasnú s vetl á, celé 
hľadisl<O sa s táva jedným orga
nizmom, dychtivým a bažiacim 
po niečom ú plne inom ako po 
oblečení. Zaujal som svoJe 
miesto na treťom bal kóne v ló
ži, na poslednom mieste . • · 

Poznám Verdiho opery nie
k toré viac , niektoré menej. Sl
mona Boccanegi'U som dovtedy 
m;počul a nepoznal vôbec. Keď 
si ju opätovne prel!lietam ~ s lu: 
chu a zraku , zist ujem, ;:e sl 

Mirella ·Frenio:rá 

ma podmanlla od p rvého taktu 
a od p rvého obrazu v temnom 
prítmi p red palácom, kde sa 
odoh1·áva vzrušen ý dialóg o 
moci medzi janovskými patri
cijmi a plebe jcami. Strehle ro· 
va r éžia sa vyžlvala predovšet
k ým v prudkých s trihoch svet
Ja a pr ítmia. Akoby ustavične 
chcela sprítom ľíovať · vnú torný 
jas Verd iho oper y a pr ísne za · 
chovať jej vn(ttom ý dramatic
k ý pôdorys. 

Prvá verzia opery Simon Boc
canegra ( 1856-57) sa zrodila v 
obdob! a utorovho života, keď 
sa veľmi nástojčivejšie pokúš al 
uviesť cl o lyr ického žánru mo· 
men t psychologického r ozv!ja
nia postáv, t eda momen t, k torý 
charakterizuje divadelnú d rá 
mu. Verclimu v tom čase išlo 
p red ovšetkým o plynu ie jš! a lo
gickejší tok dialógo v. S p ribú
dajúci mi postavami na scéne sa 

· obohucu je Verdiho štýl hudob· 
ne j dek lamácie: nepotláča pri· 
t om čis tú vokalitu, a le ani ju 
zvl ášť nevysúva do popredia, 
väčší dô raz kladie na umocne· 
n ie citového zafa rbenia spevác
kych par tov a na ag res! vne j~í 
vplyv orchestrá lneho kome nta 
ra. Opera Simon Boccanegra je 
zo všetkých Verd iho opier o r
chestrál ne najbo hatš ia. jej p r
vé uvede nie (12. II I. 1857) sk lH
malo očakávanie . Až dô l<ladná 
revíziu diela, k torú urobili Ver · 
eli spoločne s libretistom Boi: 
t o m r. 1881, priniesla a u toro vL 
vytúžený a dl ilo očHkávaný 

'1."i~e-c)l . Zrefvtdovaná opeTa z.a· 
zne la 24. IIl. v Scale s · diri· 
g!'J\ltOJ!l Franco rn Facciom. 

v Par!žl túto operu uvádzala 
Scal a 25. XI. 1978 s di rigen tom 
Nellom Santim a sólistami Pie· 
rom Cappuccillim v úlohe Si
mona, Mlrellou Freniovou v 
úlohe Marie Boccanegrovej 
(Amélie) , Nikolajom Gjauro
vom v ~Uohe Jacopa Fiesca a s 
verianom Luchettim v úlohe 
Gabril!la Adorna a zožala 
úspech, k torý ovenčil Verdiho 
novým t riumfom a va vt•fnom 
nevädnúcim . C llv!ľ aml mi at· 
mosféra predstavenia prichodí• 
la neu ver iteiná: pr i vokál nych 
Jq·eáciách Fren iove j, Gjaurova 
a Cappuccilli ho obecenstvo 
vstávalo z kresiel ; výko ny 
hviezd uvádzali obecenstvo do 
varu a vytrženia, na ktoré sl 
našinec mus! spočiatku zvyk· 
núť, kým sa ne vdojak sám _ne· 
uvo!nl a nevpadne doň pr tro
dzene strh nutý spontánnosťou 
prostredia a nesplynie s orga
nizmom, ktoré ho sa zmocňt~j e 
krása. Videl som mlaclýc\1 " l u
ctí usmievať sa a plakať zaro
veií., videl som oči, ktor é sa ne
mo cllvali pred seba, hlboko za· 
snenť:i videl som oči, ktoré po
čúva li a tváre, ktoré žili c hvíľ~ 
kou dokonale j prltomnostl. Ta 
dolwnalosť plyn ula z výkonu, 
k torý znesie iba jedno prirov
nanie - jedinečný. 

Prh·o dzene, v každej vel ke j 
ope1·e sa čaká na pr íchod nie
k torej z charakteristických po
s táv, čaká sa na ár iu. Nech Je 

Nikelaj Gjaurev. 

fo Carmen, Ai.da alebo Amélia 
v Siu10novi Boccan og1·ovi. V du · 
c!lll toh to veľl\óho očakavania 
vllal som n!t scéne Améliu, kto
rá p rii;Ja vysp ievať svoj osu ,!, 
svoju lásku. Mire lla Freniová lo 
n ie je len fa ntastl cl<ý Ilias a 
z jav, ale aj hlas 1:1 z jav p lný 
fantázie. Dominuje jej (Ilia po
stava a krásne velké oči. Kr.d 
na scéne rozviln ce lú š l<áiu 
svoj ho ~peváckeho umeni a -
od h l i.Jokých zvučných spod
n ých tónov až po vysoké pia
nové t óny tvorené s ľahkosťo u 
a t ec hn ickou dolwnalosťou a s 
takmer neviditeľnými náclycllmi 
- človek uveril je j krédu: ,.Nte 
kričať. Spieva ť, spievať p t·eclo
všetkým" . čo iné teda alm kré
do f rancúzskeho básn ika a na j
väčšieho hudobn!ka pézie Pau
la Verlalna: "Avant tout Ja mu
síque" . V mno hom mi - umenie 
MiL·ell y Freniovej pt·ipom!nalo 
práve túto hudo i.Jne nesmier ne 
krehkú a pritom citovo hlbo
ko za [a t•benú Verlainovu poé
ziu . So suverénnosťou im vlast
nou spievali a hereck y stvélr
t1ova li svoje úlohy aj Nikolaj 
Gjaurov, Veriano Luchetti a 
najmä bar ytonista Piero Cap
puccilli. Výkony všetkýc h oce
nilo publikum nevldanou tem
peramentnou odozvou. Predsta
ven ím sa ltko červená niť li ah· 
la k las ickú a nevnucuj úca sa 
dokomtl osť, reži jne pt•epracova · 
ná Giorgiom Strehiet·om do JHij 
me nšiello detailu, scéna nu1xi· 
1nftl ne (lgpor Mt, ale funkčn[! , 

p ľleslOI' ponecl1an ý p redo vše t
kým spevu a hudbe. 

Výnimočným koncer tom scén 
a operných árií sa- l . XII. Sca
la lúčila so svojimi parlžskymi 
priaznivcami , k torí ju za celý 
čas jej hosťovania v Opere za
hriíovali poctami a srdečnos
ťou , pre Francúzov naozaj -
má lo v!cl anon. Ale Sca la si ne
mohla nezfskať ich Sl'clcia. Odo: 
vzdáva la Sil a odovzda la do 
posledného dychu a tónu. A to 
F t.•uncúzom i 1n ponovalo, bol v 
to m k us obapol nej úc ty . 

Nello Santi 

p l'ejav sympati í. Mohol by som 
menovať dalšie spevácke l<reá
cie: ár iu Dona Basilia z I. dej
stva Barbiera zo Sevilly " La 
calunia .. . " , ktor ú in terp reto
va l n.evyčerpateľný Gjaurov ; 
ár iu Germon ta z I. dejs tva Tra
viaty , k torú i nterpretoval <::ap · 
pnccilli; áriu Cavaradosstl~o, 
k torú spieva l mladý sympaltC· 
ký, a le a j sebavedomý Benja
mino Prior. A ked sme už pri 
ťíom , Benjaminovi -pri interp re
tácii árie z Ili . de jstva Ver
diho Rigoletta sa prihodilo n ie
čO, čím doslova "šokoval" pa· 
rížske publ'i kum. Začal známu 
áriu Vo jvodu až p r!l!š sebave· 
cloo1e , jeho gestá nasvedčovali, 
že sa mieni vypnúť k vrcholné
mu výkonu. A navnaclené obe· 
censtvo, pr irodzene, tiež. Zne
l a "La donna e mob'ile", na 
k torej výškach Benjamina zha
sína l, a napokon aj zhasol .. . 
Ruky pr ipravené k potlesku 
l<le:;li a celou operou s11 vznie 
so l jeden spoločný, sklamaný 
vzdych. šum, k torý nastal, ne-
pr ekvap il iba Prior a, ale a j sa
motné p ublikum. No hviezdy 
operného neba znova vyšli a 

. verne chránili r enomé slávnej 
Scaly. I ba Ben janrlno Pr ior sn 
uz zo svoje j sto ličky nepo hol 
a smu tne hľadel pred seba. Bo
lo mi ho Iúto a Iste nie iba 

Miesto na tomto záverečnom 
koncerte sa mi uslo ta kmer pod 
p la fónom v a mfiteátr i. VÝ.h!ad 
so.m mul síce o nie čo le ps! mne. V závere sa mu však uš lo 
(operu Simon Boccanegra som dosť ovácií na to, aby naprázcl-
ce lú p rai<ticky prestál). obával no predsa len neodišiel. Vyrie• 
som sa iba vzdialenosti, k to rá 
ci e li la amfiteáter· a scénu. No šil všetko skromný úsme v . .. 
moje po·cllybnostl a oba'vy roz· Výnimočný' 'koncárť bol znova 
p týlili lmed pr~é t{)ay..-In: 'tleJ4 >večerom ~ fivie-zcr:• . FrémoveJ, 
stva Verdiho opery Doll' Carlos. . · ' 
Koncer t o tvoril N. Gjliur·ov •Fili· G]au rova, Cap pucp!ll!ho, Lll· 
povou á t•iou Ella glammai chetiho, kto r! akoby symbolic-
nľamo ... (Nie, nemiluje ma, ky priviedli na scénu svojich 
jej srdce je pre miía zavre· bu dúcich nástupcov - Salmi· 
té . . . ) a vy nikajúca akustii{a · 
Opery ho zblížila so vše tl<ými 
jej mies tam i. Ba aj s tými, kto
r é sú vyhradené len na počúva· 
n ie. Gjam·ov vložil do tejto á rie 
t11k mer ce lé svoje majstrovstvo : 
vvcibrenú techniku s clyna· 
nÍikou far ieb, mužnosť, vláci
covstvo a zá roveií smú tok 
zmietajúci srd com Filipa - to 
vše tlw sa zlialo clo úvodné ho 
triumfu, k torý rozpútal v h fa· 
disku hotovú búL' l<U narlšen!a. 
Búrk u nadšenia hneď nato zo
žal neza buclnu te fný duel dvoch 
basistov - N . . Gjaut•ova a mia· 
d ého Matti Salminena - v due· 
te Filipa II. a Veľkého Inkvi· 
zitora. Videl som pr ed sebou 
dvíha ť sa ľud! zo sedadiel , eb y· 
tať sa za h lavu a nech 4pavo 
vyvraca ť oči k balustráde. Ne· 
uveriteľné ! Davové nadšente 
bllzko fre nezie. Vzápä tí nas le· 
doval nový duel medzi Mil·el· 
lou Freniovou, v úlohe Elisa· 
!1cth a altistkou Elisabeth Con· 
nallovou v úlohe Eboli. Hlasy 
oboch speváčok priamo tryska· 
li zo scén y ako farebné ron tá· 
ny a na konci Connellová za· 
ž!Ja ovácie, ktor é a kist e pred 
čili všetky jej očakávania. No
Vá tvár, nový l1las a priezt·ač· 

ne dokonalé a čisté umen ie tej· 
to speváčky vzbudili zaslúžený 

l'ierro ~~ppuccilli 

nena, Conne\]ov ú a Priora . Da
li zaznieť nestárnuce j sile spe· 
vu a h udby v plnej k ráse a v 
p lnonl les ku nestárnuce j Scaly. 
V parížskej Opere zažila opHt 
jeden zo svojich triumfov a ]?a

r fž znova zhliadol známyc h a 
vyhl!adol si cfa ls!ch m!láčkov: 

Mám r ád t eQ pocit, ked sa 
v opere t esne p, r ~d príc;llQdgm · 
dirigenta intenzívne rozcvičujd 

orchestrálni . hráči a v h fadis· 
l<u vládn i;) šum ; ked sa rozd á• 
vajú náhodné l nenáhodné 
ús mevy, neznámy s a p r ihovorl 
neznámemu a pr iatelia si me
dzi sebou vymen ia pár nesúvls · 
Jých a známych viet. A potom 
tích nutie svetiel, jemné pokle
pan ie paličkou o pult a prvé 
tóny, ktoré dobre poznáte, ale-
bo a j nie, ale to nija ko nepre · 
káza, ste na chvílu súčasťou 

čohosi zvláš tne p lného a po
ľudšťujúcello .• • 

Také boli dva večery v par íž· 
ske j Opere. 

PETER ŠTILICNA 

Veriauo Luchelti 

Zo zahraničia 
Nový l'iadítdom Veľkého di· 

vadia v Mosk ve sa stal 40-t•oč· 
ný Stanislav Lušin. Absolvoval 
moskovské konzervatór ium a 
pôsoltil ako violouňelista. V 
posledných rokoch zastával ve· 
dítcn funkciu na Minis ter stva 
kultúry ZSSR. Doterajší r iadi· 
ter Georgij Ivanov prešiel do 
funkcie zástupcu min istra 

· kultúry. 

Na tohoročných Vefkonoň· 
n ých operných s lá vnostiach 1', 
Salzburgu tvorila dominant11 
Verdihu opera Don Carlos Y 
hudobnom naštudovaní a insce· 
n ácii Herberta von Kar aja na . 

Druhé tohoročné i~ íslo šva j
čiarskeho h udobného časopisu 
Schwelzeriscbe Musikzeitung" 

i'e venované Edgardovi Varé· 
sovL Niakuľku puzomhodných 
článkov a š títdií zasvätene hod
notí jeho skiada~eľský odkaz. 

Nedávn a par ížska pre miéra 
dokončen e j Bergovej opet•y Lu
lu (operu podľa poznámok u 
inštrumentácii dokomponoval 
rakúsky skladateľ Friedrich 
Cerha) vyvolala mimoriadnu 
pozornost'. Západuaurópska h u· 
dobná k ritika vysoko hodnoti 
predstavenie a konštatuje, že 
režisér Patrice Chéreau, zná,
my svojou progresfvnosťou, t u 
opäť hýri re~ijnou vynalieza· 
vosťou a nezvyčajnou inven· 
ciou. V dokonalom sólisticlltJm 
obsadeni dominovala Te1•esa 
Str atas ako Lulu. 

Nemeck ý tenor ista Siegfl'ied 
Jel'ltsalem, ktorý svoju spevác· 
ku kariér u začal po predc há• 
dzajúcom pôsobeni v dlvadel• 
nom orchestri ako hráč na fa· 
got, sa stále viac presadzuje 
na všetkých svetových ope r
ných scénach. Dňa 18. mar ca 
debutoval vo Viedenske j š tát· 
nej opere aku Wagnerov Par· 
sifal. Túto úlohu má spievať 
aj na tohoročnom festivale v 
Bayreutl!e, kde sa predstav! i 
ako Lobengrin. 

Opera " Prisaha" talianskehe 
skladatera Saveria Maroadan· 
teho (1795-1870) bude v bu• 
dúcej sezóne koncertne p.r11d• 
~ ~Viedeusk1'HJátlt•i 

opere. Marcadante .. je · pova'to
vaný za Ve1•diho predchodcu, 
hoci nedosiahol jelto d1•ama· 
tiOnosť. 

Americká sop1·an istka Marga· 
rethe Price spievala s verkým 
úspechom tituln(t úlohu Verd l· 
ho Aidy v štátnej oper e v I-fllin• 
burgu. I ked' dte nedosiah la 
umeleckej úrovne svojej sláv· 
naj menovkyne Leontine Price, 
jej popularita m4 · s tále s túpéJ· 
júcu tendenciu. 

Peter Sclweiel' spillval kon· 
c11m marca vo Viedni málp 
uvádzaný cyklus 15 r omanci 
op. 33 ( "Kt•ásna Magelona" ) 
JohanllllSa Uralunsa za spri•· 
vodu Ir viua Gageho. 

Monte Cat•lo oslávilo v ja· 
nuári sto1·očnicu vzniku svojej 
Opery. Na programe slávnost· 
ného operného cyklu boli Puc· 
ciniho pTUl'ando.t", Saint.Saen· 
sov "Samson a Dalila", Verdiho 
"Don Carlos" a Wagnerova 
"Valkýra". 

Svetoznámy livédsky fi.lmov; 
a divadelný rel!lsér Ingmar 
Bergman naštuduje r . 1980 Y. 
Bavo1•skej štátnej opere v Mní• 
chove Offenbachtne "Hoffman~ 
nove rozprávky". 

Letný operný festival vo Ve· 
ronskej aréne (12. júla až 2. 
septembra) ponúkne svojim 
návštevnikorit v nových intJCe• 
náciách Pucciniho "Turendot"· 
s Hanou Jankii v titulnej post<J• 
ve a v t•éžii znlimeho soviet• 
skeho herca a filmovéb Q reži· 
séra Ser~eja Bomlltrčuka, Ver• 
diho .,'fraviatu" , Boitovho " Me• 
[istofela" so sovietskyin basis· 
tom JevgQuijom Ne5terenkom v 
titulnej postave a Čajkovské· 
ho bQlet "Luskáčik". 

Opera v Kolíne nad Rý nom 
uviedla v západonemeckej pre
miére novú verziu opery "Omp· 
hale" výt:hodonemeckého skla· 
dateľa · Siegfrieda Mattliusa. 
Libreto opery, ktoré spracúva 
námet z antiky, je dielom po· 
p1•ednélto východonemecktbo 
dramatika Petra Haeksa. 



ZLATf VENIEC 
MESTA 
BRATISLA VY '79 

Schiffelova s dirigentkou E. 
Martinkovičovou, ktorý sa pre
zentoval sklaclbaml M. Nováka 
- Naša budúcnosť a P. Siniav
ského ..- N. Peskova - Pt•o-
buždennaja pesenka. Možno 
jednoznačne konštatovať, že 

n~ tiohatstvo tohto die la strhlo 
miešaný "?bor Konzel·vatót•ia k 
peknému vý)\onu. Ztar, toto 
konštatovanie sa nevzťahuje na 
interpretáciu dvoch Zeljenl{O· 
výc h zl;wrov ých s ld ad leb, v kto
rých teclmlckft nepresvedčl· 
vosť, ako i tlm brova nesúro· 
dosť bol! prekážkou obsahové· 
ho zmocnenia sa diela. 

Na počesť 35. výročia SNP 
34. výročia oslobodenia Brat!~ 
slavy Sovietskou armádou a 
Medzinárodného roku dieťaťa 
uskutočnil sa v koncertnej sie
Ili Slovenskej filharmónie 1. 
apr!la 1979 ,slávnostný 1<oncert 
speváckych zborov o tohoročný 
Zlatý veniec mesta Bratislavy. 
Ni! Slávnostnom koncerte sa 
IH'eqstavilo desať zborových te
lies, čo bolo z dramaturgické· 
ho hľadiska rozhodne neúnos
né. Pochopiteľne, že každé zbo
rové te leso sa mohlo uviesť len 
dvoma, maximálne tromi sklad
bAmi, čo b olo zase primálo na 
o bjektívne posúdenie slmtoč· 
n ých kvalít súťažiacich zboľov, 
'( V rozpät! necel ých 10 minút 
sa vystriedal jeden s pevácky 
zllot• vrátane príchodu, odcho
du, potlesku a konferova
nia ... ) 

detské zborové skladbičky M. 
Nováka boli najväčším pdno
som koncertu s peváckych zbo
rov. Invenčnosť a kompozičná 
zrelosť vtláča každej skladbe 
pôsobivú neopakovatelnosť a 
presvedčivosť. Pri hodnotení in
terpretač ného výkonu zboru 
úsmev mus!me opät konštato· 
vať, že bez cl1iklaclne jšej hlaso
vej pr!pravy sa nemožno do
pracovať k vý1·aznejšhn ume
leck ým výkonom. 

Obdiv a uznanie možno vy
sloviť Akademickému zboru pri 
PKO v Bt·atislave s diri~entom 
), Potočárom, ktorý sa pred
stavil sk ladbami A. Agofoniko· 
va - Darožnaja, I. Hrušovské· 
ho - Nebanovala by a V. Fe
lixa - Matka a vlasť. Každá 
z Interp retovaných s kladieb 
mala s voju š pec!flcklí atmosfé· 
ru a vyhranenosť. Do de tailu 
pr epracovaPá koncepcia jed
notlivých diel bola podložená 
spontánnym m uzikálnym pt·e
javom. 

Bratislavský detský· zbor pri MDKO s dirigentkou E. Sát•ayo
vou-Kováčov~u pri svojom vystúpení. Snímka: M. Brtva 

Na slávnostnom koncerte 

Zbor Sln iečko s dirigen tom 

speváckych zboro v sa predsta
vil l Mieiianý zbor bratislav
ských učiteľov s d irigentmi A. 
Vykydalom a E. Gálikom. V po
da n! bratislavských učltelov 
sme 'si mali možnosť vypoču ť 
Dvor.ákov miešaný zbor - Zít
né pole a prekársne dielo o. 
šostakoviča - Popravený. Vy
kydalova koncepcia Dvoľáka 
bola výrazovo i dynamicky pre
di me!lzovaná, Gálikova koncep
cia Sostakoviča bola zase po 
výrazovej s tránke nedotvore· 
ná; chýbala precluchovnelost 
pre Sostakoviča tak príznačná 
a v interpretácii jeho diel n e
postrád atefná. 

notné vystúpenie Bratislavské
ho komorného zboru pri MDKO 
s dirigentom L. Holáskom. Na 
p rograme odzneli dve diela I. 
Hrušovského - Ke,r sa pôjdem 
a Dithyramb a častušky O. Ko · 
lovského. Intet•pretačne n ajpô· 
sobivejšie vyznel Hrušovského 
Dithyramb, skladba vyznačujú
ca sa hudobnou krá~ou a kom· 
pozičným majstrovstvom. 

Právom 1Jola p reto . cena za 
najlepší lcleovo-umelecký pro• 
gram a jeho lnter·prétáciu ude· 
lená Bratislavskému detském u 
zboru pri MDKO. Cenu za štý· 
lovú interpretáciu zborovej 
tvorby 20. storočia udelila po
t·ota Akademickému zboru pri 
MDKO. Ceny za hodno tnú u me· 
leckú interpt·etáciu zborovej 
tvorby získall Bratislavský ko· 
mo rný zbor pri MDKO a Car• 
1nina ruventa.e. Spevftckv zbo~ 
súboru Slniečko získal cen u za 
najlepšf prednes an gažovanej 
skladby k výročiu oslobodenia 
Bt·atislavy. Diplom y za a ktívny, 
pdnos pre rozvoj zborového 
spevu v Bratislave udelila po• 
rota Miešanému zboru Konzer• 
va tória a Dievčenskému spe· 
vtícl<emu zboru Mladosť. Mie· 
šnný zbor bratislavskýcll uči• 
teľ ov získa l cenu za interpre• 
táclu sovietskej sl< ladby. Zlatý 
veniec pot·ota v tomto roku ne• 
udelila. 

Slávnostný · koncert spevác · 
k ych zborov otvoril dets l<ý 
ZlJor Prvosienka pri ZDŠ Ruže· 
vá dolina s dirigentlwu T. Ru· 
žičkovou, ktorý sa p redstavil 
skladbami V. Neumanna - Det
ský sviatok a I. Bázlika 

Skutočným vyvrc holením 

15 000 000. Pôsobivý a vtipný 
bol detský zbor I. Bázlika. žiaľ, 
interpretácia oboch skladieb 
nebola na želateľnej úrovn!. 

Ešte bezradnejšie pôsobil 
Dievčenský spevácky zbor Mla· 
dosť s dirigentom I. Hrdinom, 
ktorý sa predstavil s kladbami 
B. Urhanca - Svadba a M. No· 
váka - Autostopárka. V obocli 
prípadoch išlo o veľmi pôsobivé 
zborové skladby, ktoré pri dob
r ej interpretácii môžu pln e vy
niknúť. žia!, technicl{y a výra
zovo nedotvorený prejav na j
mä v Urbancovej Svadbe znač
n e oklieštil skladateľov t vor i· 
vý z·ámer. 

J. Svitekom sa predstavil sklad
bami M. Nováka - Bratislava, 
A. Zemanovského - Mlyn a I. 
Zákoviča - Vlak. Sk ladba M. 
Nováka bo la opäť dramaturgic
l<ým pr!n osom a po interp re· 
tačnej stránke vyznela najpre
svedčivejšie. J. Svitek je typom 
cl it·igenta, ktorý dokáže tvori 
vo pt·istupovat k interpre tácji 
a zmocnif sa ka žd ého diela 
muzikálne. Práca s detailom a 
jeho dotvorením ostáva však 
neraz nepovšimnutá, čo sa mar
kantne prejavilo naj mä v Ze
manovského skl ad bičke Mlyn a 
v kompozične nie veľmi pre
svedčivej Zftkovlčovej skladbe 
Vlak. 

V poradí p iatym účinkujúcim 
bol Miešaný zbor Konzevat6-
r ia v Bratislave s dir igentom 
D. Billom, ktorý sa posluchá
čom predstavil Dvoi'ákovou 
skladbou - Napadiy písne a 
dvo ma skladbami I. Zeljenku 
- Sladké mlyny klepocú · a 
Nežná, krehká, krásnL S In
terpretáciou DvoNíka možno 
súhlasiť ta k po strán ke výra
zovej ako i technickej. Invenč-

Kritické slová je potrebné 
vysloviť i na adresu mládežnfc· 
keho speváckeho zboru Carmi
na Iuventae s dirigen tk ou N, 
Rakovou. V podanf tohto voktíl· 
ne ho telf) sa sme si mali mož
nosť vypočuť Burlasovu skl ad
bu Mamka a Zeljenkove Rie
kanky. V oboch prlpacloch bola 
in terpretácia technicky a výra
zovo nedotvorená a bezfarebná. 
Bul'iasova skladba bola stroho 
oclspievaná, bez výrazu a vnú
torného zanieten ia ; v Zel jen· 
kových Riekankách pos l ucháčo
vi chýbala zasa h lasová lwltú
ra , te da hla vne to, čO robf zbo
rový s pev k rásn y a p1· fťftžli vý. 

slávno~tného koncer tu bolo vy
s l úpenie Brati~lavského dets ké · 
ho zboru pr i MDKO s ·dirigent
kou E. Súrayovou-Kováčovou. Na 
koncerte odzneli diela D. Ka
balevského - Dobr ú noc, A. 
Zemanovského - Sen partizá
na a M. Zednlka - Písnička, 
poj{ľ si s ná mi hrát. lntonač

ná č is tota , pekná artikulácia a 
h laso vá lwltúra p ôsob ili jedi
nečne . Sáruyová -Kovácová jed 
noducho vie s ľudským hlasom 
pracova ť a fot·movať ho clo pri· 
rodzenej k rásy . Kabalevského 
sklad ba ba lil in terpretačne 
umocnenď ctetui lným, dynamic
kým a muziká lnym clotvorenlm. 
Expresívne vyllränená Zema
novsl<éllo sl>lud iJa klád la clót•az 
na farebnú a dynmnickú cl! fe· 
renciác:iu a zúvcrecnú Zeclnílw
vu sldadbu plnú op tim izmu 
zvýraznil spontánny interpre
tačný p re jav a prlklaclnó muzi
kalita toh to de tského zboru. 

Ucle rovanie cien "plným prie· 
hrštlm" však nástojčivo vyvo· 
lúva otázku či umelecká kva
litn jeclnotlivýcll zbol'Ov bola 
Mlležite oddlferencovanA. Ved' 
ceny by mali patr i ť len tý m 
na jlepším. Ak leda vo lil me po 
kva Lite oce riujmo a cliš tRncu jme 
ju od priemeru, aby sme jej ne· 
ublížili a nevzali jej vietor z 
plachiet. IGOR BERGER 

O poznan ie h od notnejší bol 
Yýkon zbor u úsmev pri ZDŠ 

· ~entrt~~šiiR-I'>ftt----'-

severným susedom 

JUDr. B. Demo, riaditeľ Slovkoncertu 
(vlavo l a E. Werther, riaditeľ zábavného 
úseku KA·DDR pri podpisovan i protoko
lu. Snfmka: M. Brtva 

Koncom februára t . r . uskutočnilo sa 
v Bra tislave medzi§tá tne protokolárne 
l'Oltovanie medzi československými ume· 
lockými agentúrami Pragokoncert, Slov
koncert a umeleckou agen t úrou Nemec· 
kej demokratickej repu bliky Kiinstler· 
Agentur der UDR o vzájomnej výmene 
um~;~lcov a umeleckých telies medzi na· 
iimi dvoma spria teleným i socialistický· 
mi krajinami. Toto rokovanie nadviazalo 
na doterajšie mimm•iadne dobré skúse
nosti pri vzájomnej výmene umelcov a 
telies, čoho dôsledkom je nielen plodná 
konfrontácia, ale predovšetkým oboj
s tranný úžitok pri rozvoji a skvalitňova · 
n f koncet•tného života v oboch krajinách. 
K tomu treba dodať, že NDR je zo socia· 
listic;kých krajín n a prvom mieste, po · 
k iaf ide o počet ume lcov a telies vysla · 
n ýcb našimi umeleckými agen túrami. do 
zahraničia. Do NDR odchádzajú českí <1 

s lovenskí interpretační umelci nielen na 
krátkodobé umelecl<é turné, či jednotli· 
vé vystúpenia, ale pri jhnajú tu aj dlho· 
dobé a ngažmá n či u ž ako orches trálni 
lll'áči alebn členovia spevuherných di · 
vadiel. 

Na p••ograme tohtm·očných protokolár 
nych rokovaní boJu aj zabezpečenie ver 
k olc pn koncipovanéh o poduja tia, pripra· 
vovaného pri pi'Íiežitosti 30. výt•očia 
v~niku NDR, kto~é Sil uskutučni v júni 
t . l'· V tomto mesiaci ( pl'ibližne v čase 
od 15.-23. júna 1979) uskutočnia sa to 
til! na územi oboch kt•ajín Dni priateJ
IItv& a kultúry. (Do NDR na tento týždeii 
odcestujú o . i. Peter Topet•czer, Jozef 

Po d ramaturgicke j l lnterpl~e
tačnej stránke bolo velmi hod-

Chuchro, František Jílek, Brigita Sulco-
--V,á a dalii.-}- Na ·našich -ki~•u:~~~cill ,..pil,--.. --:z.IUIJIWe.jši..-:slov~l~4-..Ll.u.:.-,.,_ 

dlách v tom istom čase prlvltame pl'O
minentných umelcov z NDR - " bude t.o 
napriklad !lirigent Volker Rohde, klavi
r istkél Anntn•ose Schmidtová, sopt•anist· 
ka Renate Ft•ank-Reineckeová. Nespur 
ne najväčšou kultúrnou udalosťou počíls 
Dni priateľstva a kultúry bnde u nás 
vystúpenie berlinskcj Komickej opery 
(pravdepodo bne v Prahe a Bratislave J 
a u našich priaterov zasa účinkovanie 
opery pražského Národné ho divad la. 

dobn9 k med:t.lvo jno
výcll rokov bol by S<t 7. 
apríl a t. r . clo ž ll svoj!c i1 
sedemdesia tich na rocle· 
nín. Svoje boha té mu<:i· 
lwlogické a filologi cké 
vedomosti, estetické cite · 
nie , vysokú umeleckú ná
ročnosť a nekompromis
llosť dtll clo služioiJ I)Oj<l 
za mode rnú a po krok ovo 
orie ntova nú s lovens l<li 
h u dob nú ku ltúru, l<tora 
sa práve v tritlslal yc l1 
rolw ch zäčal~ ut vá t•u!. 
A!w et·uci uvaný a rozli ľa· 
de ný kritik sta l s11 cl ťls · 
tajným k ritickým pa1·L ne· 
ro m novonastu puj úce: 
gene1·ácie s lovens l\ ýl 'h 
sldäcla terov, ktorá i iP. ho 
pričinením položiiH zá 
k lady modernej s luven · 
ske j n~rodn ej h uci iJy. Po· 
znal sa osobnl'! s n Hjvý 
wamne jš ími osobnosftJ 
ml vtP.li a jšr·!j sl oven ~kej :· 
česk ej h udobnej k ul tOn 
- ). L. Belia m. F. Ka fen 
clom, A. Albrechtom. A 
Moyzesom. K Sucho ií om 
O. ft K. Nr-!dbalom. V. No 
v;ll\0111 , ). Su kom, V. Ta 
tichom - ich die lo s tis 

Umelecké agentúry oboch krajin ur· 
ganizačne zabezpečujú vystúpenia ume
leckých te lies, ktoré sí• d o zahraničia 
vysiela né v t•ámci plnenia článkuv kul 
túrne j dohody. Medzi akcie tohto druhu 
bude patriť ešte tohto roku vystúpenie 
Rozhlasového symfonického orchestra 
Berl!n, t iež Thomanerchoru na Bacho· 
vých slávnostiach v Bratislave, ktoré bu
dú tohto roku súčasfou BHS. Ešte v tom
to roku má k nám z NDR prlsť Symfonic· 
ký orchester Berlin. Z plánu na rok 1980 
spomeľíme aspoň úl!inkovanle dvoch nai
významnei~it!h telies - bude to Státna 
kapela z Drážďan a Balet Nemeckej ~tát
ne j opery z Berlína. 

z Ceskosluvenska v t•oku 1979 odíde 
na umelecký zájazd Symfonický orches
te!' hl. mesta Prahy FOK, Praiiskl madri
galisti, naša Lúčnic.a a z divadelných 
.súborov Cinu.herní klub, pražské Kresle· 
n é divadlu a Kapesnl divadlo. V •~oku ' 
191!0 plánuje sa zájazd českej filharmó · 
nie s dil'igentom Vát:lavom Neumannom 
a niekolko predstaveni pt•ažsk ého Di· 
vadia na Vinohradech. Väčäina našich 
telies bude účinkovať v l'ántci Berline!' 
Festlage. 

Bohatá a obsiahla je tá časf protoku· 
lu, k torá sa zaoberá vystúpeniami in· 
štrumentalistov, vokálnych umelcov 11 
dirigentov v NDR a naopak interpretač· 
ných umeh:ov a menilích ktlliHH'ných te· 
lie s z NDR u ni).s. Z CSSR do NDR vy· 
cestuje do prvej polovice t•okq 19111 asi 
12U ko11certnýcb umelct~v a z NDR u 
nás vystf1pi asi 7U umelcov. 

Pok1af ide o naš ich umelcov, o kto· 
t•ých ma jí1 v NDR záujtlm. spomeňme 
aspot) niekoľkých zo Slovenskat (zreter
ne väčäiu t:asf tvo1•ia i! eski umelci l ld01 
Cernccká, Magdalé n11 Bajô~>syová, Peter 
Michalica, Vlaqislav Branner, Mat•ián 
Lapllanský , Ľuba llaricuvá, Klát•a Havli· 
ková, J. M. Händl~r o P. Kováč, Ferdi· 
nand Klinda, Ladislav Slovák, Zdenek 
Bilek , Andrea Sestáková. Pokiaľ ide o 
umelcov z NDR zaznamenajme aspoň 
mené niektorých dirigentov: Giintber 
Herbig, Peter Sehreler, Herbert Kogel. 
Thomas Sanderling, Hans-Peter Frank. 

M. P. 

Konkurz 

tavne pľebojovúvHI clu 
povedo mia slovHnskel 
kult úrne j ve1·ejnost i. Ako 
lllldolmý refe rent· Slnve n 
skýc h pohľadov , Slovan· 
skej politiky, Slovunské 
ho denn íkA. revue Tem· 
po , ako s pol upn1r·ovn!k 
!.i rlov ýrh novín 11 prAž 
~kého týžde nn íka jednotn 
n <~ p isa l v l'll i(()t:ll HJ ZB- 3~' 

vyš e tisíc kriti ck ýc r 
č l á nkov a rece nzi i. ktor!~ 

sú ni e len verným obr a · 
~om vtecla jsi e l1o o pc mé 
bo n koncertného 7.1vn ln 
Bratis lavy, nle l clokla· 

clom jeho es te tických ná• 
zo rov, kritickej eJ•udo• 
vanosti a ncíi'Očno~tl. Bol 
prvým slovenským 11u• 
do bným kritikom, · pre 
k to rého sa stala kritika 
nie dopl nkovým zamest• 
nRním, al e životn ým po• 
volan ím. Za dvanásť ro• 
kov kri tickej cinnostt vy• 
konal v s lovenskej hu• 
do bnej kultúre kus zá· 
~Iužnej, priekopnlckej 
pr<'ice. k torÍ! v c111orh je· 
ho nedoži tých jubllej• 
ných narod1~n ln opäť s 
vda ko u oceiiujl!lme. 

Vedenie Státnej filh at•mónie v Košiciach vyp isuje konkurz na o bsaden ie vol· 
ných miest v skupine 

trúbok, 
llobojov, 
1. husli, 
2. lt usli. 

Podmienka p1•ijatia: absolutórium konzervatória al ebo VS umele(:kého 11111ei'U. 
v prie·he hu 2-3 r okov možnosť zíslwnia t•odinného hytu. 
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Co dal 
Antonín Dvorák 
svetovej hudbe 

V Cecbách sa 1!111 veľmi (IUmaly udumácňJtje vedomie 
skut~cnosll , ~e Antonin Dvol·ák nie je len najltranejším 
.ceskyJ~- skladateľom za hranicami, ale že je vôbec naj 
známel~hn českým umelcom všetkých odborov a viieť
kých čws ·vo svete. 

Málo sme sa. dot.eraz zaoberali otázkou, prečo je to
mu tak; skuto~nost, že na}H'íklad v r . 1970 uvá dza sve
tová š tatis tika gramafónových nahrávok Ovol'áka -
ako najfrekventovanejšieho českého skladateľa - 11 a 
10. _mieste m edzi skladateľmi ,vážnej hudby, že britská 
š ta tistika z r. 191i3 ukazuje, ze Dvoh'ik bol na koncert· 
lJýélt programoch Festival Hall na 3, mieste za Beetho
vcnom a Mozartom, že vn svete je k dispu:tícii už nie · 
k~fku úplných nahrávok všetkých je}JO deviaticlt symfó· 
mi a dva komplety jeho sláčikových kvartet atď, -
t~1 všetko by_ bolo naivné vynetrovať tým, že mal šťas
tiu na dobreho zallranil!ného vydavateľa [vyvracia to 
už púlly poh~ad na Sinll'ockove vydavateľské katalógy, 
ktoré dokazttJú, že tak ako o p ropagál':iu Ovoi'á ka sna· 
:!il sa aj o propagáciu iných s kladatel'ov, z kt~rých 
okrem Bra hmsa už dnes prakticky nikoho nepo:máme ). 

Na~riek ~omu, ž~ Dvurák je toľko l1raný, stále ešte 
medzi muzikológmi, predovšetkým zahrani~nými, pre· 
živa názOl' , že tu ide ibu o nesmierne talentovaného 
liacionálne a exoticky zafarbeného primitiva, ktorý ne: 
bol schopný umeleckej reflexie a jednoducho spieval 
,,lak, ako mn zobák narástol ". Vinu na tomto názore 
mujlí práve tí muzikológovia a estéti, ktorí vníma jú 
hudbu len intelektuálne a predovše tkým pros tredníc· 
tvom nejakého sprievodného slova. Pretože ovoi'ák -
dobre vediac, že mu chýba dat; s lova a ostatne pohŕ· 
d nj úci šJHtkultlvnym ,.povídaním" o hudbe - im sám 
nedal komentujlít:i kľú~. nept·opagoval svoje umelecké 
zámery, nek ome ntova l s luvanti vš tl lku h íbku a bohat· 
sivo svojho umHieckého a fudského sveta domnievali 
sa, Žil teuto svet nenxistuje, alebo že je vefmi prostuť:· 
ký, Tento nP.dos ta tnk autorských výkla dov a odhaľovu
nia zámerov však vŕibec neprektí~u tomu, aby Dvoráka 
po.:hupili hudoiJ níci a srdcom vnímajúci poslucháči; 
odl.ml' pranll!ní lnký nepomer medzi láskou a záujmom 
s~uloč!Jýcb :r.áujem nov a konzumentov hudby a pre
zreravym JJOstojnm väčšiny zahraničných [a kedysi i 
niektorých českých) mu zikológo v. . 

A prodsa een11 mneleckého di e la určuje predovšet· 
k ým jeho rýdza uskuto~nená um elecká podstata a nie 
p rok!mnované zlimeJ•y; prP.lo p1:ežívajú i niektoré diela, 
ktorych - kedysi vet!l:a mi tak oce iiovaná - pse udo· 
filozofická mimohudnbná ko nšt.r nkr:ia vyprchala a odu
llli'P.Ia. Plati to napr iklad o Vlll'l<ých novnro mantikueh , 
u ktorý1:h Si dne1; t;nnimc plnos( hudobného subs lrál.u 
idt ~iela a nad ich mystickým, symbo,listickým, i!i iným 
lltl!l'al'nym mud11lnm sa dnes už Jen zhovievavo usmie· 
ume. · 

Až v posl ednom š iVl'ťstnročf ·sa začínajít množiť ve
d ecky fundované hlbš ie pokusy splatiť tento dlh, vy
rovnať nepomet· najmä ~~~ sa týka zahraničnej hudob
n ej vedy - n epochyb ne tu vedí! Angličania, zatiaľ ču 
Nr:mt:i a Ameri~ania za~ína jú svoje manko likvidovať 
iba tcJ·az. Je však J!Bl·adn xné , že nakoniec je to Gerald 
Abraham, ktorý - po Johnuvi Claphamovi venujúcemu 
lia analýze v:.o:nlku hla vných Ovoi'ákových diel na zá · 

klade yorovnávania skíc - opäť čin! krôiHk dopredu a 
ukazuJe českým muzikológom 1falšiu, i keď len čiastko · 
vú tému, ktOL·Ií by bolo treba spracovať: inšpiráciu bás· 
niekým slovom v d'alšom Dvol'tíl<ovom zdanlivo absolíít· 
nnm", nepr ogr amovom cykle , Legendách, op. 5S1

• A tak · 
liA l! samotný názov nuvej štúdie mladého amerického 
muzikológa, Davida Beveridgeho, je velmi výrečný a 
charakteristický: Rafinovaný primitivizmus - význam 
penta tnniky v Dvoi'ákovom Americkom kvartete. 

Ovorákov význam a jeho sila v knntP.xte svetovej !md· 
by 19. storočia spo~íva predovšetkým v tom, ako sa ve· 
d el - ve dra Johannesa Br:ahmsa, a strhujúcou vitalitou 
svojej hudby vlastne ešte viac než on - - postaviť za 
sarnostn tné, nezastupitelné pos lanie "čiste j " hudby, hud· 
by plnej a l'ýdze j, nenaťahovanej na apriorne kopytá 
esle lid<ých ·ll pseudolilozofickýcb teórií alebo Iilel'ál'· 
·nych predlôh, ale pl'itom samozrejme nesmierne obsaili · 
nej svojou výpoveďou o vnútornom a vonka jšom svete 
skladatcl'a ( Jll'e ložc bez takejto výJIOVede niet žiadneho 
skutočneho umeleckého diela ). Ai po dvojakolll po· 
znanl - jednak pozoruhodného sklad ateľovho vý voja 
nd úplného. ucbvlitenia Jisztovsk ým a wagnet·ovským 
nov tH'Olllantlzmom (o l<torum svud~ia i jeho •·an ú k var· 
tetá a symfónie a prvíi operné diela ) k tvorbe v duchu 
národnom a klasicísticky vyl'Ovnanom , v k tore j ešte 
pred Brahms~m mal ua neho najväčší vpl yv Bt:d i•ich 
Stiletana, a - v in om ro:tmf!re - po po:.: naní jeho 
úpomej sebal<ritickej pllát:e na diele ud prvýc h skíe 
az k par lilfire, ·v JttOl'.!ti .... !!ltä( J!eyáhl! ZIIO VIl a ZII!!VU 

prepracovávať ( nebojhne sa tu viesť paralelu s tvori
vým prot:esom Beethťlvenovým) - až po tomto po
z ml n f milže i muzikológ pochopiť, čo jl! citlivému uchli 
nezaťalienému p redsudka mi jasné okamžite: že tu ide 
o zjav pt•vnJ•adého významn, osobnosť zásaduú a mocnú, 
tvorcu, k torého dielo si samo vytvá ra svo j existenčný 
priaslot· nž zaznenhn prvého tónu, svoju zákonitnsť 1:e· 
lým t•ozvoj!HII svojej stavby, svojou hlboko ľudskou 
platnosťou, c1~lým myšlilmkovým zázemím čl oveka , k lU· 
J'éhu tvOJ'ha vy viera z tol'k ých prameiiov šir oko a in · 
tl!n ~ívne žilého života. Dvui·ák - a lu je väčší neii. 

Bralims, skladater nepochybne vyhr ósenefiif a stístrede· 
nejiil, avšak nazerajúci n11. sve t skOr oko fllozofujtít!i 
pus tovník - sústr edil v sebe bohatstvo kontrastných 
~ivotných zážitkov JU'Iive v1ťaku lomu, že bol schopný 
Ich t1·pko chápať a JlOddaf sa im; nesmie nás tu mýliť 
hradba mll!anlivo·sti , zdanlivá uzavreto~;i, nedostatok 
slovných komentárov, ostýcbavosf pred slovom, ktoré 
dokáže odhaliť 'najvzácnejšie sh·ánky tudského vníttra, 

tivot, ktorý tak dychtivo prežíval rovnnlto v lesoch 
a luhoch svoji!J vlasti ako i v spolo~enskýclt saló
noch [nesmieme zabúdať, že sa horlivo" zftčastňoval na 
pražskom spolkovom a spoločenskom 7.1vote, napokon 
bol !lvagl'OIIl významného príslu!;nfka starej českej s l'at:ll· 
ty gl'ófa Václava Kunnica, ktorý bol sC.časne sociálno· 
demokratickým predbojovnlkom českého robotnickeho 
hnutia!), rovnako tak v milovanej Prahe, v ktorej pre· 
žil viac než 40 rokov, v :&átišf svojho letného domu na 
Vysoké, ako i na početných a fľalekých cestách cudzi· 
nou, to všetko sa objavuje ako "nájdený čas" v je.bn 
diele [aby sme sa vyjadrili Marcelom Proustom), ktoré 
je vlastne jeho spoveďou, dennfkl)m, životom v najvlast 
nejš om zmysle slova. 

Ved' i lá jeho záľuba vn vtedajAej najmodernejšej 
tec hnike, lokl)motfvacll a lodiach, nad ktorou sa ne
chápavci zhovievavo usmievali, ukazuje nrku jeho ľud
ských záujmov a má svoj pendant i v jeho ltudobnaj 
tv01·be, v ktorej - hoci si to sfičasnici uepoviiíimli , pre· 
tože im to skladateľ nezavesil na nos - sl v!fmal a vy• 
užíval vš etko to nnjmodernej~ie, čo odpovedalo ume· 
leckému konceptu jeho diel (kontt•abasový klarinet v 
opere Gtlrl a Káča je, pokiaľ viem, zatial jediným vy
u žitfm to hto nástroja v českej hudbe , J!ät'strunový kon· 
trabns" v Karnevale · a iné). O tom, s a.kým llátljmont 
sledoval tiež súčasnú svetovú tvorbu svedčl trebárs 
klavírny výťah Chal'pantierovej Louisy s jeho vlastný
:mi poznámkami (1903), o neustálom prehlbovaní vzde· 
Jania svedčí jeho štúdium latinčiny, s ktorým začal 
v šesťdesiatich rokoch , kedy pocítil, že um nestačf l.en 
%bežne rozumieť liturgickým teJCtom, o jeho Vllímavosti 
pre• myiillenkovú abstrakciu svedčí napdklad okomen· 
tovaný zápis výrokov prof. Kreji!fho (1899). 

Najväčšinl omylom, vyplývajftcim z chybného zorného 
uhla , bolo pova~ovanie Dvoi'áka za ,.proti vývojový", 
" kom:ervatívny" zjav. Naopak , v dobe kedy sa poddan· 
s tvo hudby v diktatúre literatfu·y, mýtu, prechodných 
filozofických koncepcií pokladalo za konečný vrcholný 
stav vývoja, mal odvahu (pravda opäť podpo1·enfi prí· 
kladom Brahmsa) poukfl zať rl' alej, l.c ďal~ím štádiám 
vývoja, k novoklasicizmu Stravinsltého a Martinu, .ale 
i k " hudbe života" Leoša Janáčka, inak velkého Dvorá
kovho obdivovateľa a prvéhB analytika jeho symfonic· 
l<ých básni. 

Ale i velký tvorca žijúci v inom myšlienkovom sve
le , Gustav ' JI.iahler dobt•e cítil ten prameň živej vody zur· 
čiaci v Dvof.ákovom diele; pokladal si za ~esť premié· 
rovo uviesť jeho Phmii hohatýrs ké a usiloval sa - fiar, 
márne - predvies! vo Vie1lni Rusalku. Ale predovšet· 
kým fJOCujeme ozvenu Ovoi'nkovho diela i v niektorých 
jeho symHmiách, lll nž v tónoch dra matických a bala
dickýclt , alebo v tý ch, ktoré evokujú vôiiu rodnej 2:eme. 

Dvoi:ákov odkaz sa ~láva čoraz vo väčšom meradle 
maje tkom celého s veta . Už nielen posledné tri sytnfó
nie, ale i uiektoré z predchádzajúcích, a obdobne tu 
platí aj o jeho di e lach k omo t•ných; u :& nielen jeho 
mohutné kantátové fresky - Stabat mater a Rertuiem 
- ale i voľakedy tak podceiiované operné dielo, aspnii 
to Iihretisticky najživohu:jšie z nehu. u:r. nielen jeho 
v iolončelový koncm·t , a le i husľový a v poslednom čase 
i klii'vlrny, a -i díela intímne7"íiiesňové či klavfrne-;-na
chádzajú iloraz širiU ohlas a uplatnenie. ~uchopenie, ža 
táto tak bezprostredne pôsobiaca {i keď mnohokrát 
úpornou p1l,ácou vznikajúca} hudba, výraz umelca tak 
fudsky bohatého a ítplného, a sfi~asne i evokácia živ.o
ta, plného krás a múdrosti , vytvih-a most medzi · veľ
kými Majstrami klas icizmu a dnP.š kom, a le taktiež me
dzi národmi tým, že ukaznje všeplatnosť základnýclt 
fudských nádeji, šťastia a bulesti - toto pochopenie 
upev.iinje ďalej a ďctlej Uvoi'ákovr• postavenie v celon1 
kontexte hudobných dejín. IARMTL l:IURGHAUSER 

--------------·-·-·-· ------·--------------------------------------------------------------------~-------

Návšteva Antona BI·ucknei1a 
v BI'atislave 

V nedeľu ráno, 27. aprfla 1890, o 8. 
hod ine 25. minúte odcestoval Anton 
Bn1ckner rýchlikom z Vied ne clo Brati· 
slavy, aby sa tu zúčxs l nil pt·edvetleniél 
!;Voje j Siedmej syn1[ónie E dur. Sp re· 
vádzali !lo štyria člfw ovia viedens l<ej 
Spoločnosti R. Wagnera s je ho preclse· 
d om Jozefom Schalkom {1857- 1900), 
proff)sorom h u dby, k torý patr il spolu so 
svojfm. bra lom, neskô r význ am n ým cli.ri· 
g entom Franzom Schalk om a s Fer di· 
na ndom Lŕiweom mec\ :r.l m ladých propa· 
gá torov Bt·twknerovej hud by. Bruck ner a 
jeho pr ia te ltit p riš li d o BratJslavy n a po· 
zvä nie ]o:t.eľa Th iard -La fores ta, vy ntkajú
ceiJo d irígent11 bra tislavskóho c irkevno
J·,u cJr,bné!JO spolk u [ ďa lej CHS ), n a čel e 

klurélw stá l v r . 1881 až 1897. J_ Th im·d 
LafrH·est, rodá k z Pod unajských Bis ku · 
p fc, bo l v rokoch 1878-1881 d i t• igen tom 
lw duiJné lto spolku v humorn l<úsk om Lin · 
ci a hol v priatelslw m vz(:IIHI s Bruckne· 
ro 1n . V lwl'eijl;on drmcll z t'Uk u 1890, uve
rejn!mej J, N. Bntk om po smrti Thi a rd
T.aforEs!'n v brat is lavsi\ Bj ll itči. s i G6-roč
n ý Br nclm er so 49 -ročným Tblard·Lal'o
restom tykal. Z tejto koresp onrltmcie i z 
uverejnen ýcll telegramo v som če.rp<l l 
presn é časové údaje o Brucknerovej ces 
te clo Bratis lavy. 

V Ceskoslovens kém h udebn!m s lovní 
ku {Praha !1.965, 2. zväzok), sa pod bes 
lom Thiard-Laforest [šifra autora Z. H. : 
nes právne u vá dza, ze v Bratis lave p1·erl · 
vil·)ciol za prítomnos ti B•·ucknera jeh o 
s tvJ'tú symfóniu Chybu vznikla Zl'e jme 
na základe niel<torých ročeniek CHS, v 
ktorých sa píše o uved en1 Bruckn et·ovej 

sym l'ónie Es dur v Bratislave, llil rn iesto 
SlH'<ívnc lw E dur. Tn nlo c lt yiJn ý úcl11 j su 
vyskytuje aj v Z<llljímavum clnnku j. Tov 
fousa , basis tu a býv11 lé lio •n·r.hivúra 
CHS, v Pressburget· Zeitung :l r. 1927, 
ktle plsal o llls lóri i CHS. 

Koncer t S<r ku nn l 27. a p ríla 18UO o 
1eden íistej hodin e d opoh•lln la v koncert
n ej s ieni Zupného do nH\ ( v ll nesne j bu
dove SNH neJ Ol; t611 rovom nitmeslí]. 
Vlak došiel podľa úda jov vtedajšieho 
ceslovnélJo por iadku o 9. hod. 57. min. 

Koncertu pr edcháclzala sp omenutá ko
rešponden cia, v k torej Bruckner o. i. 
plsa l o pt•obléme t:t.v. Wag ne ro ví•ch lúb 
v siedme i syn'!fôn li. Bruckner od p o ru čil 
objednať výborných bt:tíčov z vieden · 
skej opery ako to sp ra vil i v Stajet·sl<om 
Hr adci a leb o naln'Atliť Wagnerove t LtiJy 
lesn ými rohmi, ovšem s potrebou t rans · 
ponovoni a h lasov, ako postup oval pri 
pt·em iére tejt o symfónie m ladý Artur Ni
kisch r . 1884 v Lipskn . . _ 

Pri p reštu ctovanf hlasov tejto symfónií! 
v arc hfvne) pozosto los tl CHS uloženej v 
Archive mest a Bratislavy som zistil, ze 
na r ozdie l o d ostatn ých hlasov zostlll í 
hlaS}' k var te ta Wagn erových túb bez rn č· 
ne písanýc,h pozn ámok a miesto nich 
sú vlože né, rukou p fsan!i tl'a nsponovan é 
ll! asy pre basové l<r fdlovky, ktol'é Zl'f! j 
me h'r Hl'i l:lenovia posádkovej lmdh y. 
Thiar d-Lafo rest ted a zvolil dr uhú alt e r 
nat fvn , n av rh nu tú skladntH.ľom. 

PI·ed vedeniP. tejto závažneJ Bru cknero 
ve j symľón i 1~ , ktol'ej Adagi o Bl' ur.l<nc t· 
do lmmponova l po d dojmom sp róvy o 
smrti R. Wngn era v Bm1út!wcll, bolo . 

Antun Uruckner 

druh é na územ1 bývalého Uhorska [pr 
l:lu dapeštt r . 1888 pod tak tovkou šl\ndor 11 
Er kela l a d ruhé na í1zemf dne~ n e j CSSH 
f po Prahe r. 1889 pod ta l< tovkou Ka r la 
Mucka) . Bra tislavské predveden ie Bruck
nerovej Síectmej sa neu vádza v žia dnej 
lllnnograJJi o Brucknei'Dvi, ani v podro b
tl om zozmune predved enf v~Htkýcll 

Hrncknerových skladieb d o r. 1911, u vP.· 
ru jnenom v mno h.ozvllzkovom d iP.I e A. 
Gol lnricha, doplnenom M. Auei'Om. 

V deií koncertu · bol v br a tislavs kých 

novinách uverejn ený obsiably životopis 
An tona Bruclmer a čl pott·ebný komentár. 
k jeho Siedmej symfón ii. 

Koncert otvor i.la Berl iozova pJ:ed ohra 
l< opere "Benvenu to Cellin i". Dalej nm;le
tlovala lnJI11á l.CI. Thiard-I,aforesta "Ozve· 
net", l<lO J'llj sop1·i'mové sólo zas pievala 
:.:míma b ratislavská speváčka Fanny Ko· 
v<'tt~ová a potom už nasledovala Sieclrna 
symfónia Bruc knera. ľhiard·Laforest cl'i· 
ľlgoval r:c: lý ](Qncer t s pam!!t i. 

Kr iti ka, ktorá vyšla uz deo pn ko ncer 
te, pfšc o strhu júcom výkonr; n o búrli
vých ováciách p1·e skladate1a. Pouztva 
o. i. pre vledajiiiu dobu typicl>é vzletné 
s lov{, ako " na jeho tvári (t. j. Bru ckne· 
1·a l zii:lr i :lOrél gťns ti.a a slobody a toto 
je svetlom a teplom, ktor9mi vyžar ujú 
l ťu: tl !,~ho l tudby do s í·clc posluchá
tov ... 

J. Točfous si pamät al na kom icko·do· 
jfmovú scén ku , pl'fznačnú pre Bt•uc'kne
rovu p.lachú a sk.romn ú. povahu. Pri o do· 
vzdá vaní vavt·inového venca na kon· 
certnom pódiu, sa Bruckner zdráhal leu
to pri jať a podal h o dirigen tovi, ten, 
pochopi teľne, vrátil veniec sk ladate rovt, 
·čo sa este nielwl'koräz za smiech u obo· 
ceristva opakovalo. 

Br uc kner SCI pr avdept1dOIJtle este toho 
d(ía vrátil do Viedne, o jeho prťpad· 
n ých c\'als lch nf.1vštevácl1 v Bra tis lave ne· 
má mH správy. 

Podľa Bruck net·ovho listu :w 7. rn t'l]a 
1890, adrflSovaného Thiard·Lafores tovi ·v 
ktorom bo .Bruckner os lavuje ako ,. tľa j .. · 
lr:pšieho priateľa A n a jšfa chetne jš lello 
priaznivca" , mala sa v BI'FJlis lave ei;te 
to ho roktl uvádzať jedna z Br uckn ero
vých omš i. Sk!adate.l' zasla.! partitú t•u 
ľ hi ard -Laforestovi, avšak ·pred vedP.nie sa 
neu skutočnilo. 

Osobná pl'f torn nosť An to n" Bruckne· 
r<1 na p n;clvedení jeho Siedme j sy mfó 
nie v bra tislavskom Župno m do me patt·f 
nwdzi významn é t1 p i 7.ôdy hn!l nbnAj h is
tór ie 13J·alislavy. 

GABRIEL DUSJNSKt 


