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Pr žskejj 
Tobt~o~ná Prab kfi J'U" je jubilejné; u! po 

3~ . raz sa v den vý ro l:la Sm&tllnflvej sm1•ti ro · 
&Otnejú rozkvltnutou P1•ehou fnNt ivalové knfl· 
Cllrty, ktoré nb uz tradil:ne budú sprevlídzat 
li do r,áve l•ečných tónov BP.ethovenovej 9. liym · 
fônie - vypol:ujeme si ju 4. júnn v podani 
Ccskej filharn1ónie za dirigovania dnes ni lo· 
1cndárneho Lovro 1'Un Matal: iča. 

1'ažiskom tohtoročnti hn fest ivalového diani a 
bude nepochybne cyklus orchcsta·áln ych kon· 
certov. Zo zahraničných telies sa s na jviil:ilfm 
záujmom upiera pozornos! na pr nJlonované vy· 
st lipenie japonskéhu NHK Symrhon y Orches· 
tra Tokyo. Ak sa tuto vyt~túpenio uskutnč nf , 
posluchá~i budú mat' možnost pnznat' v t>odoní 
tohto popredného japonského ora! hesta·a diela 
klasického európskeho rnpertoáru ( Cajkovski j, 
Mendelssohn-Bartholdy, Jleethoven, l\1ozart a 
Slruvlnskij]. l r·epre:r.nnt11nta sklodatefov zn 
zeme hos fu jilceho orchestra - dielo Bugaku 
od skladatela Mayuzuml. 

zauJimavý ensemble Concertgebuuwor kest pod 
vv.rlen i nr známnhn di rigenti! Rernarda Haitiu· 
I.R . Program obuch vcl:erov má sympatický 
dre maturgir:ký vý bP.r: na prvom zaznie pred 
5. S} mfún iuu A. 8ruckner n Oiepenbrockuvn 
dielo Elektr·a·Suitc. druhé vystfrpcnie obse hu je 
Mendelssohnovu predohru Kfud mora a Atastnii 
plavba, jehn Skótsku symfóniu a Slr·anssovu 
symfonickťí bliser) Tak povcdal Zarathustra. 

Obsahuvu bežne j~ ! prugran1 uvedie Stnntskn· 
pelle Or·esrlen lllld taktovkou Herhc1·ta Blom · 
slodta: 118 obnr. h vočerru:h zaznie tvor·ba S. 
Matthussa, K. Straussa, L. von .Beethovena. ~·. 

Schnbcrto a J. Brahmsa; n tnnrtn OI'Chestri jo 
v~ak známe, ze práva tentu r·,.per·tnár· inter·pre· 
tuje na vysokeJ ťírnvni. 

Tohtornl:ná Pražsk(i jar leda nesllUI:íva -
ako tomu bo lo v niektorých minulých rol:nl· 
koch - l>rcvažne na výkonoch Ceskej rilhar·· 
nrón ie, ktnrá sa l ak miiže dílsledn e sťí strediľ 
na svoje vystúpenia. Tnln na§e prvé rwchestról· 
nl' teleso otvori festiva l uz tradične cyklom 
Smetanovýr.h symfon ických básni ~loja vlasť 
pnd vedenlm §éfa opery árodného di,•adla 
v PruhP. Zdeirka Kojler·a. 
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Repertoár LeningrRdskej {ilhar•mónie, ktor·ä 
do Prahy nepJ•ichádza r•·vý ra:r., sa bude tohtn 
roku skladal' len z diel ruských a sovietskych 
skladaterov. a prvom koncerte. vedenom Ar· 
•idom Janlonsom, zazn ie ukrenr Släi:ikovej se· 
renidy P. I. Cajkovskéhu Snstakuvičova l .c•aln· 
1radllká symfónia, druhý koncnrt. sn ~éfom 
tohto telesa Jevgenijom r>t ravinský m, bude oh· 
sabovať okrem 5. symfónie A. Glazunovo opäť 
T,enin~rad5kú symfóniu O. Sostakovil:a a Cai· 
kovského Fantblu France!lca da Rimini. So
fijská ~t.tna filharmónia pod taktovkou Kon· 
stantina lljeva si zvolila ukrem OvorákovP.j 
l . ~ymfónie n R1·ahrn~ových Variácii na Hayd · 
novu tému tiel dielo bulharského autora -
Nlkotovov 2. klovfrny koncert • interpretácii 
Nikolaja Enova. 

Z konrnrn ých koncertov sl pravdepodobne 
zl~ka najv[i i:~í nhlas vystú11enie sp11väčky Te· 
rezy Bergani y, gitn•·i stu Lea Brn11wea·a, súbor·n 
Ars Antit111a de Paris, spevái':ky Edith Mathi· 
sovej, klav i ri stu Garrlcka Ohl~sohna a ensem· 
blu Boston Symphuny' Ptayers ~i l\1usici di Ro· 
ma. Uplatni sa tu spolu ~o Symfonickým or
chestrom Cs. rozhlas" v Rr·atíslave aj sólista 
opery SND Peter Dvorský, dalej zo slo•en11kých 
umelcov pr•ipomeňnre aspoii Slovenský konror
nv ora: he~ter pod vedenlm Rohdana Waa·chaiR, 
ahy sme z množstv11 domácich interpretač· 
ných zdrojov vymenovali aspoň niektoré. Pavol Kováč,· o ktorom plieme na str. 3 v .rubrike Prom y. 

Prehliadku zahraničných orcilestrov doplna 

V ynlka júcl rnadarsk9 klavírny virtuóz a skladater Er· 
nlí Dohnányt v rokoch 1898 až 1913 ~tyri razy kon· 

certoval v Banskej Bystrici. CMoplseckó správy (najmä 
v týidennfku Besztercehánya es vidéke) poznamenáva· 
Jú, že do tohto mesta vždy rád prichádzal a bol k nemu 
vtazany do Istej mtcry aj rodinnými vzťahmi , nakolko 
mu lU žil strýko a raz vraj navštlvll aj svoju starú 
111~tku v blfzkom Brezne. 

Na podklade t9chto tručných o málo konkrétny• h 
udajov sna~ll som sa o Dohnányiho rodinných pomeroc h 
zi~tlt niečo viac. P1·cd n!ekolkýml 1·okml vysla v Buda· 
pcsli kniha Bálinta Vazsányiho o ~1vote a diele Dolina· 
mtho, ktorá obsahuJe mnoho zauJímavého naelen o pes· 
trom a bohatom živote tohto velkého umelca, ale aj 
o )ohó pôvode 8 rodinných pomeroch, čo jc úzko spOJ!lllé 
s t1zemim Slovenska a do istej čnsti l s Banskou Bys· 
tr1cou a Breznom. 

Otec Ernll Dohnányi ho Fridrich sa narodil roku 1843 
v Sobotišti, kde Jeho otec StP.Ian bol ho::.pudúrskym 
spravcom a nejak}' éas notár·om a aj dalsf predkov1a 
till v Soboulitl . Otec E'rldrlchov mul údaJne značný za· 
u1em o umenie a amatérsky ho a1 pnstovnl. Bhi'.š1c sa 
o tom nehovori. Fridrich zdedil po ftom umelecke vlohy, 
ak(l gymnazista dobre malovftl a z11ujím<tla ho Aj hudbii. 
cisud mu však nczičll. l'redča::.ná otcova smrť uvrhla 
rodinu do . biednych pomerov u ~'l'idri('h, ako najstarši 
z deti. musel sa snaž!( zfskať také zamestnnme, dby bol 
čim skôr matke nápomocn9 pri výchove n1llldsfcl1 suro· 
dcn~ov. Po maturite sa zapfsal na VIedenskej unlver.o~tte 
na sl\idlum nwtemaUJ..y a fyziky . Kedze sa uz ako gym· 
nazlsta učil hudbe, pokračova l v tom aJ počas vysoko· 
skolských štúdii. Učil 'iB hre na violončelo u znnmenl
tého hudobnlka Karla Schleslngora, člena slávneho Ile!· 
lenbergerovho slác1kového kvarteta. údajne hral at 
s Llsztom. 

schleslnger chcel mimoriadne nadaného Fridricha zts· 
kHf na umeleckú dráhu, tento v!.ak vzhladom na rodin· 
né pomery odolal tomuto lákavému pokušeniu, odmietol 
aj ponúkané miesto a~>istenta na univerzite a po obdrza· 
nl profesorského diplomu roku 1868 sa dostal na rr.álku 
v Kremmcl, o nlekofko mesiacov na státne vvššle kal o· 
Ucke gymnázium v Banskej Bystrici, kde pôsobil až do 
roku 1873. 
Podľa vyročnych správ gymnázia vyučoval matematl 

ku a fyziku a čiastočne l kreslenie a stenogra riu, ktore 1 
sa horlivo venova l a vypracova l v teJtO discfp Une a 1 
vlastný systém pre maďarský Ja.tyk. Na~lel možnost 
uplatniť sa aj ako hudobn fk, na vlacer9ch gymnazlál· 
nych umeleck9ch akadqmllích ln·ol ako viol ončelista a 
)&bo hra bola aj v časoptseck9ch referátoch ( Neusohler 
Journal) vysoko hodnotená. 

Prfprava na tieto vystúpenia sa diala v rámrt častého 
domáceho ,.rnuziclrovanl a" " ajmll s proresorom Jánom 
lctlllll a aiekt.oeý!M mteet~i ..at6rm1, ala dostal sa 

T. G. ITEJZLAR 

pôvod ti 
E 

,, 
110 

Dohnányiho 
do styku aj s jánom Levoslavom Bellom, pôsobtaclm 
v tom ~:ase t iez v Banskej Bystrici. 

1\!'ď roku 1869 prišiel do Banskej Brstrlce shivny ma
dt~rskr huslistu Eduard Reményl, Fridrich Dohnllnyi sa 
s nim zolná1nl1 a predstavil mu l Bellu ako hudobnlka 
a sklädatcro. Reményl prejavil záujem o Bellove skladby 
d do pi'Ogramu svojho druhého koncertu v B. B)'stricl 
zuradil aJ Beliovo Vl<tnočn é kvarteto, za spoluú.člukova· 
nla Rcményiho, Bellu - viola, Dohnányiho - vtolon· 
!:clo a Bellovho zin ka Ploténylho. (PI~e o J)om E. Za· 
V!lľSký VO SVOJO) monografii O ). L. Bellovl.) 

Podľo úd11jov B. Va.tslínylho oženil sa proresor Ft·td· 
l' lt:h Dohnäny1 roku 1871 v Bunskej Bystrici s Olf!tou 
<.;laileyovou, dcérou prlsedlaceho súdu Moteja Stabey11. 
Blli:::.te o slabeyovskej rodine však Vazsány1 nehovoľf, 
preto som pátral ďalej. 

V mat l'lke sobásených rfm.-kat. fary v Banskej Bystri· 
Ll z roku 1871 pod čistom 25 som naslel tento zápis : 

Fr id rl ch Doilnlínyl , syn Stefana Dohnányiho a Leo pol · 
dlrt), rod. ll essel. obyvatel v Banskej Bystri ct č. 52 11 

OtiHa Slabeyová, dcéra Mateja Slabeya, advokfrta a Otf· 
la!J r od. Lr.pényi z Brezna, obyv. v Banskej BystriCI 
č. 211 uzavreli 29. augusta 1871 manželstvo, p1·1 čom ako 
svedkovio boli Jozer Szakmáry, profesor z B. Bystrice 
a Samuel Ctpkay, mei.tan z Brezna. 

V matr'Jke zomretých ev. a. v. cirkve v Bansl<ej Bys· 
trie! z roku 1879 pod č . 73 jo zápis, pod ľa k torého 15. 
túno 1879 zomrel Matej Slabey, 57-ročný obyv<ttel Ban 
~keJ Bystrice, manžel Otl!le I'Od. Lepónyt, sedrtálny pri 
sPd!ac1 no dôchodku. 

Z lnýrh pt·ameiJOV (v la:-.tnS• 7.1votop is dr. Gustáva Zo· 
rhentcra Luskomorského, niektoré pl'l!.pevky a správy 
v ľesťbudlnskych vedomostiach a Národných novinách ) 
vysvitá, ž!' Mlllej Slabey, právnik, pôsobil v p!lťdesta· 
tych rokor·h mi nulého storočia ako štátny zástupcA 
v Bt~ nskeJ Byst rici, neskorši e eko sťid ny prísediac!. Bol 
blf~kym p t:iatel om di'. Zechenlera, matičného mecenaša 
jána C1pku. )<lnA Frllnt.lsclho a l n9ch slovenských ná · 
rudovcov. i\ldlvnr :-a zucastnova l na slovonsk9ch narod· 
llÍ!Cll aollxboca a. bol •1 kandidovaný, za slovenskú stra· 

Snfmka: I. Grossmann 

nu do uhorského snemu. Keď po vyd,ln! tzv. októbrovéh~ 
diplomu veľejnc člnnl vyssf úrädnlc t Slovllt.l bo!t po· 
s11hnuti prekladunlm nH Iné 1111osta a lebo pnnztonovonl , 
!;labcy bol preloi.t!ny 11.1 Oravu a onedl ho poslaný do rto· 
chodku. Zll potom v Banskej Bystric! Hko advokát. Jeho 
rna n .o~e\l,u Otllta bola dcérou sestry vyi;siP. spornr.nuwho 
Jána Cipku z Brezna, veľkého podporovnwľa Mdtlt.A 
s!ovenskcj l slovonských ill\ól. Po smrtt manzc lä sa vrel· 
tJia do rodného Brezna. 

Správa o smrti Mateja Slabeya v 68. cislo Núrod nyr h 
novfn z roku 1879 hovori o nehohorn , ~c !Jol horli Vý 
rodolub, č len a zukladater násilno zrusrných slovl'n · 
sk9ch ústavov, muž všeobecne cten 9 a vážený. 

Z takejto čisto slovenskej rodlnv teda pochádzala 
matko Erno Dohnányiho. 

Kec!žo otec Ernó Dohuánytho sa narodil v Sobutli;f i 
a llJ jeho predkovia tam býval! , snužii som sa zic;k11 t 
poznatky aj o pôvode rodiny Dohn<inv1ovcov v su~om 
rozsahu. Ziska! som tn rormilc lu od pani VIery Slíndor o· 
vr.j rod. Dohnlí ny z BratislAvy, podlo k tor ej Dohnílnvuvcl 
sa prisťAhovali nsl v 15. sloroc! z Ciech, pripadne t> ,: 
z N emecka a založil! osadu Dohnany pri Púchove (MAJ· 
ne bol! som ,.dohnanl" ). Juraj Dohnány dosta l od kriHa 
Leopolda roku 1697 zemtansky titul zu z<'lsluhv v p rOll· 
turcck9Ch bojoch (uvcidza to a j Vaszllnyl ). Putom sn ro· 
dina rozvetvila, jedna vetev zostala v okolí Tren či11<1 
(naďalej sl plsall meno Dohnány). dr uhll sa usodlla 
v_ Sobot1stt .. (jej potomcl sl k menu neskoršie prida li 
p1smeno " t ). 

V knihe Mllano Ferko o Samuelovi )ut•kov lcovl , vý· 
znamnorn slovenskom vlastencovi a národnom bud ilo· 
lovi, ktorý bol učiteľom v Sobotlst! v pi'VeJ po!ovirl 
minulého storočia, sa spomlon. žo !;pc! jurkovič nacv1 Cn· 
val a organizoval slovenské divadelné prcdstavent cl . 
umozl)oval mu to vtedajší sh1žny Fridrich Dohnum 1 
[nič b!l~šleho o I)Om nehovor!) a slovensk(! d1vadelne 
predstavenia spestrovala sobottšťskll dychová hudba ve· 
ctená Stefanom Dohnánylm - teda otcom pro fesora 
Fridricha Dohnányiho. Tu nachádzam vysvetleni e po· 
zmímky Vaszánylho, že Stefan Dohnllnyl pr ejAvova l zá· 
ujcm o umenie a sam ho aj ochotnfcky pestova!. 

Z tohto všetkého môžeme vyvodiť, že rodina Dohnéi· 
n~tovcov v Sobolistl bola tlel slovenského pävodu a bo· 
lo dokonca účastná aj slovensk9ch nllrodn9ch akcii. 

Sám profcsor Fridrich Dohnányl určite hovoril po slo· 
vrmsky, keďže sf vzal za ženu dcéru slovenského ná· 
rodovca, ktorá, ako sa pani Viera Dohnánvlová do.tve· 
riP!Il, nikdy an i po maďarsky dobra nevedela. 

Ak aj Ernll Dobnllnyl svojim :!Ivotom a prácou patr( 
do pok ladnice madarskej kultúry, kam sa dostal pOso· 
hením pl'Oslredle a školskej v9chovy, hrdo môžeme 
poukázať na jeho slovenský pôvod a dobrý vzťah k Slo· 
vensku, najmä k Banskej Bystrici a Breznu. 

JAR0~11R BAZL.lK 



• • NAVRHY NA NOVOSTAV
BU SND: P!lťdeslattrl návrhov 
doslo do celošllltnej anonym
neJ urbanlslicko-nrchilek tonlc
k cj sú(aže nn •·lešenie novo
stavby !:iND v B•·atislave. Súfa:Z 
V)ipls<~lo Ministerstvo kultt1ry 
SSR a SND k l. máju 1979 11 
jOJ uzávierka bola 31. januára 
t. r . Porota, ktorá vyhodnotila 
stHa;(, udelila l. znlžonú cenu 
lng. arch. Petrovi Bauerovl, 
lng. arch. Petrovi Kusému ml. 
a Ing. &rch. Pavlovi PaMkovl 
z Bratislavy. Druhú cenu poro
t~ ncudeilla. Dve trelie ceny 
z1 skoil Ing. arch . Pavel Moléi· 
z Pnrdublc a ing. arch. Imri ch 
~hrcnborger z Bratislavy. On i 
sim vyhodnoteným návr hom u
cielila porota odmeny 1. a 11. 
hategOrle. 

• SND V OSLOBODENEJ 
VLA!:iTI - bol núzov výs!!lvy 
pripravenej pri prliu:Zitostl 60. 
v)Toč la svojho vzniku a 35. vý
ročia osiobodenln C.:cskosiovcn
skn Sovietskou arnlltdou. Výst.l· 
vu, ktorá v ~krntko zachytila 
v dokumentoch, fotografiách, 
ko~tymoch l maketách scénlc
k yl' h výprav 35 rokov života 
SND, IJul11 instulovan(l v brali· 
sluvshum Domu umenia v 
diwrh 7.-27. murca t. r. 

• Ni\ŠI UMJ::I.CI V ZAIIRA
Nil:l. Prostrt!dnfctvom čs. ume
IPI'heJ ugr.ntí1ry Slovkoncn1·t 
I'I'PI'CZOntu ju V llpl'fil V ZOhrll· 
11 il'l slovcnsklí hudobné intor
prPtačnc umonin tilo nušl u
Hwlcl: husltstu Jolu Spitková 
pohu~tlnsky vystúpi v nlekol
kých sovietskych mest(tch [U l 
junovsk, U fu, Kazoi1, Orenburg l, 
Ondrej Lenárd bude na dvoch 
k>~ncurtoch v Bydgošli [Po!
~ko ) dirigova ť dielu Beet hove
na u Ca)kovskliho, sopt·anistka 
Magdu léna l la jóssyová b•u.lc 
l10sťovot vo vlodcnskP.J Suíl
n!•J opere ako Donnu Elvira v 
Muznnovej opere Don Giovanni, 
Slov!mský filharmonický zbot· 
uskutočni tt·oj týidl1ové kon
certné turné po Tullansku. Slo
VP.nskii filharmóniu bude na u
molockom zájazde v Tuliansku 
v čase od 14. aprllo do 9. má
Ja t. r .. na mesučné turné po 
NSR a l lolandsku odcestuje sú
bor spevohr y Novej scény v 
Bratislave [24. IV.), kde bude 
uvJdzat Straussovho .,Cigán
skeho baróna". 

• SMETANOVU KVARTETO, 
komorný súbor Ceskej fllhut·
mónlo, luureá t Státnej ceny, 
absolvovalo v marci v!lčšie kon
certné turné po mestách Svaj
činrska, NSR a Ft·ancúzska. 

• SLOVENSKA FILHARMO
NIA V BULHARSKU. V rámci 
medzištátnej kultúrnej dohody 
hosťovala koncom marca Slo
venská fllhamónla v Bulharsku. 
Na festivale .,Marcové dni" v 
Ruse, Targovlšti a Sllveno u 
vlrdla pod taktovkou svojho 
sl!fdlrlgenta nár. umelca Ladi
slava Slováka Predohru k ope
J'O Predaná nevesta od Bedi'!· 
chu Sm otan u, ll. klavlrny kon
CPI'! Sergejn Rnchmunlnova (só· 
ll stn Marián Lap~anský) a III. 
S} mfóniu bulhurského sklada
teTa Cvetana Cve!!lnova. 

e• VyZNAMENANIA K V?RO
Cil.l. Pri pr!ložltostl 60. vý•·o
.člo zalozonla SND udeli l minis
ter kultúry SSR V. Válel< čest
né tituly .,Zaslúžilý pracovník 
kultút·y" sólistom opemého sú
boru Stanislavovi Bei1ačkovl, 
jurnJovl Oniščenkovl a dirigen
t ovi baletu Adolfovi Vykyda
l ovl. 

• OPERA NÁRODNf: IIO Dr· 
Vt\DLA V IIOLANDSKU - v 
rámci medztšlíttnej kultúrnej 
dohody medzi CSSR a Holand
skom uskutočnllu oporu praž
ského Národ ného divadla za
~latkom aprlla po piaty ra z vo 

SVOJCJ htstórll zťijllZcl do Ho· 
lundska, kdu v nl u~•·• 11 ::;._ r.e
vonlngcn·llaug, Utrocl1t, Kolle r 
dam a Amsterclam predviedla 
za dirigovania Josefa Kuchln
ku sesť predstaven! Dvoi·áko
veJ opery .,)11kob!n". Ho land
sko je prvou k rajinou, v kto
rej sn Pražania (celkom 232 
členov opernóho súboru ) po pr
vý raz predstavi li v za h t•a n lč l 
s touto siedmou Dvo~ákovou 
operou. 

• PR IEMIE:HOVÝ PROGRAM 
VUSu - 26. ma t·ca predviedo l 
Vojenský umelecký súbor kpt. 
Jána Ná lepku v sá le Domu kul
túry v Galunto svoj nový prle
mlérový p t·ogt·am nazvaný .,Po
zdrav Kallnke" venovaný 35. 
výročiu oslobodenia našeJ v las
ti slávnou Sovietskou armádou. 
Program je zostavený z nových 
p1csnl a toncov, ktoré uutorl 
vybrull so ZI'Utclom na 35. vý
roi:io oslobodeniu. 

• CUDOV Á SKOLA UMENI A, 
EANAROVA 16, BRATISLAVA l l. 
- realizovalo v poslednom ob
dobi nlckotko poduJati: koncert 
vcuovaný 32. výročiu Vlfnznúho 
i chru ar11 126. I I.J. koncert pri 
prllc7.itost l 35. výročia osloho
dcnlu nnsoJ v lnstl Sovietskou 
Hrmádou a k MDZ (6. II I. J a 
koncert na pocosť 35. vý•·ocla 
oslobodeniu Coskoslovcnska So
vietskou 11 rmňdou 11 p ri prlle· 
žltosti Uitll uč llelov ! 26. 111.) . 
Nu uvucluných podu ju t loch vy
stúpili v bohu tom progra mo zla
ci l profUSOI'( skoly. 

• CUDOVÁ SKOLA UMENI A, 
OBHANCOV MIERU 6, BRATI· 
SLAVA l - uskutočni la na po· 
čusť 32. vý ročiu fcbt·uái'Ových 
udnlosll n 35. výroč i a os lobo
denia nusoJ vlusll Sovietskou 
armádou tri kultúrne pc.duju tw: 
l. žiacky koncet·t (16. l l.) sa 
konal v Ost•·odnom dome plo· 
n101·ov a mllldezc KG. V rílm· 
cl tohto koncertu odznela pre
miéra .,Ra psódie pre kla r inet 
11 orchester " od Igora Dibáka, 
l l. zl11cky koncer t (23. Il. ) sa 
konal v Koncert neJ sien i Cs. 
rozhlusu v Bratislave a v jeho 
dramaturgickej sk ladbe prevlá
duli skladby slovensk ých sklu
dutolov [SuchO!\ Kardoš, Fre
so, Kowalskl, Donátová, Dubov
ský ). V poradi tt·etl .,Slávnos!· 
n ý koncer t učltelov " sa kona l 
v Mirbachovom pulácl [6. 111.). 

IB. D.J 
• XI X. ROCNIK FESTIVAW 

.,IIUMENSKA IIUDOBNÁ JAR'' 
su uskutoč n! od 8. aprfla do 
27. maj a t. r. Na úvod nom kon
certe vystúpilo Trávnfčkovo 
kvarteto, dolej sa predstav{ 
opera štátneho divadla v Ko
šiciach s B1zetovou operou Car
men, k lnvlrlstka Ida Ccmockl!, 
komomý súbor Pro arte musi 
ca. Na dals!ch koncertoch sa 
prertstavla zahraničn! hostia 
festiva lu : kubansky gitarista 
Lllo Brouwer, západonemecký 
klurlnetlstu Wolfgang Meyer 
[vystúpi spolu s Košickým kvu t·· 
te tom) a portuga Is ký dll·lgont 
Silva Perolt·o so Štátnou fil
harmóniou z Košic [sólistom 
nn koncerte bude huslista V. 
Snltll ). Tradične usporiadaný 
fosllval prlpruvllo aj tohto ro
hu Kultú1·ne a spoločenské stre
disko a Kruh pt·laterov hudby 
v l l umennom a venovali ho 35. 
výročiu os loboden iu našej v lus
!1 Sovietskou armádou. (E. G.J 

• .,BRATISLAVSKE: DETI 
SPIEVAJU" - táto súťaž tlet
ských školských a pion le t·· 
skych speváckych zborov sa u
skutoť:nll u 30. tmu·ca v Koncert 
nej sieni Cs. rozh lasu v Bru
tl slave. Súťaž pripravili a ot·ga
nlzačne zabezpečili Mestský 
dom kultúry a osvety v Bratl
sluve a Mestský výbor SZM v 
Bratislave. 

l 

Vezmeme si príklad? 
V rám ci družobných roclproi:ných ~tykov 

Marlborskej uni verzity (Juhoshív ta) a Untver
zlty Komenského v Bratislave 1 pedagogická 
fa kulta UK v Trnave ) prijali smo vedúcu ka
tedry hudobnej výchovy tamojscj univerzity, 
poprednú juhoslovanskú hudobntl teoreti čku 

prof. janju Korošecovú. 
V pr i ebehu svojho pobytu hospitovala na Ku

tedre hudobnej výchovy v Trnave a Psycholo
gicko-výchovnej klinike v Bra tislave. Vo svo
jich prednáSkach pre pedagógov a posluchá
cov hudobnej výchovy v Tr nave pútavým a za
UJímavým spôsobom objasn ila podstatu juho
slovanskej intonačne] funkcionálnej metódy 
E. Baiičovej a prlnc!py vyučovania hudobnej 
výchovy na Ich základných školách. 

Hudobná výchova sa nek lasifiku je, neskúša 
sa typickým zoz1tým spôsobom, v deťoch sa 
predovšetkým pestuje láska a vzťah k hudbe. 
Dell sa dobrovoľne a s nadsenhn učia. Ne
rozlišujú Sil nudoné a nenadn né deti, ani vy
ucovHcla látka sa nediflrencujo na !ahSlo fl 

ťaisie zvládnuteľnú. Deli su učia hrou, k torá 
je spojená s hudbou. Do hry s hudbou Sil za
ptíJalú vsetky deli, vsetci sú rovnako aktívni. 
Ku ht·e im sl(lžla nielen Fahkoovládatefné ntí
)>trojc, alo AJ voci z prostrediA, v ktorom sa 
lmiJLI. Tieto vyuzlva jú najt·ozmunltojsím spôso
ham ako hudobné nástroje a Improvizujú na 
nu~ h. Teda lmproviztícia jo Zllčlntkom dotykov 
dntl s hudbou, venuj(t sa joJ bez znalosti toch· 
111ky hry na nástroji a teoretických hudob
ných vedomosti. Docieli sa tým zachovanie 
celého emocionA l neho bohatstva u tvorivosti, 
~o jo podstatou prejavu vlastne knzdého dio
ťa ťu. Je evidentné, ze dieťa sn ťažslo aktiv i
zuJe, ked je v spoJen! so suchopárnou výučbou 
hudobno-výchovných poučiek. Spontánny p•·e
jav dieťaťa a akt!vne rozv!ja nle schopnost! 
11 zálub je prvým a rozhod ným krokom k pl'B· 
búdzoniu hudobnosti u ma lého človiečika . 

V podsta te by sme mohli systém fu nkcionál 
nnj metódy zh rn úť dl) u·och bodov : 

l. V prvých troch rol!nlkoch sa zbadne 
t reba Yyhýbať yyu l!ovaniu hudobnej teórie, ale 

~ústav n e pren ikať do detsk6ho sveta hrou, aby 
sa dociel i l o, že die ťa samé od seba chce spie
va ť, td i sa 11 8 spev, na h ry s nim spojené, 
prenik á do obsah u hudby a hudba sa mu stáva 
po tr ebnou. Pomocou hr y sa dieťa i n tenzivne te· 
l esn e a dulevne ak tivizuje u zá kladné teoretic
ké poznatky prijhna nevdo jak - mimocho· 
dom. 

2. V druhej f áze sa diel'o začne zoznamo
va ť 1 k nihou - s hudobnnu teór iou, k torú 
d ak už ov láda p rakticky z hier z pt·vých 
troch predch(td za júcir.h !iOI:nik ov. 

3. Treťou f ázou výuč by d ieťa ťa je pnč(tva
nic a p1·eilvani e hudby 11 l u so ponecháva de
ťom vofná fantáz ia na výklad obsahu, 11 8 du j· 
my, ktoré v nich hudobný zážitok vyvo láva. 
Dieťa nenútla k hotovej p redstave, al e vedú 
ho k tomu, aby hudbu počúva lo, prožlvalu a 
potom vy jad1•ilu svoje dojmy sl ovne alebo ma
liarsky. Prof . Ko1·ošecová svoj výklad doložila 
mnotstvom .,hudobn ých mnlleh", kto r ú skvel ým 
11pílsobom prlsne i ndiv iduál no zo lw aznvali pn· 
city a dojmy del{ jed no tl ivých vekových sku· 
pl n z hudobných zážitkov. 

Prof. Koroilccová poukázala na to, ic aJ v 
juhoslávii existovalo mnoho lntonačn ýc h mr
tód. Autot·ka funkcionálneJ mntótly K Basil·ová 
vyb•·ala z nich pozitívne prvky a vytvorila 
viHstn(l, dnes už kladnou prnxou ovcronO 1110• 
tódu. v r. 1965 sa v ZMtrr.ho za ložila Spo• 
lačnosť juhoslovanských spPclullstov, ktor! sa 
systemattcky starali o jej zuvádzanic do praxe. 
Podstatu tejto metódy 11utorka rozváclzu v 
knihe Sedom nota - sto divota (sedem nô t -
sto záZt'akov). 

Aj my sn prl kllil1ame k názoru, že h udobná 
výchova musi byť hrou, zábavou, nnplnr n;i ra
dosťou a !tUbou deti splevuť, rozvíJa ť hudob
né schopnosti spolu s učll!llom. Juhoslovan
ská funkcionálna metódu má mnoho nových: 
originálnych myslicnok, ktoré Iným mctódum 
chýbajú. jo vybudovanó na zdokonnlonoj sol
m izačnej metóde dur - mol s fonomlm lkou. 

JOZEF PDTOtAR 

úspechy košického konzervatória 
Komplexnd ln!ipekcia výchovy a vzdeldvanta 

uskuto~nila sa od založenia Konzervatória v 
Kosiciach {1951} po prvý raz. Inšpekcia zisti· 
la, že za posledné roky sa zintenzlvntla kua
lita výchovného pôsobe.nta v celom vzdeltlva• 
com procese. Ku skvalitneniu dOslo lak uo všeo
becnovzdeltlvaclch ako aj v odborných predme• 
toch, najmä od ndstupu dr. Stefana MereS
!ia, CSc. do funkcie riad/tela. 

Konzervatórium udrZiava styky s družobnou 
!;kolou u MĽR (Stredná hudobnd skola v Miš
kovci}. Obe skoly sl uymielia/ú dua razy roč• 
ne umelecké programy žiakov a profesorov 
skoly, okrem to/10 pravidelne llospiluiú v ;ed
notlwých vyučovacích predmetoch. Tdto spo
luprdca umoži)U/e porovnduanle vyučovacích 
metód l výsledkov a treba tu podla možnos/l 
este prelllbil. 

Komplexnd tnSpekcía zhodnotila výsledky 11 
oiJias/1 zvysovanla efekttvnostl výchovy a vzde· 
ltlvanla. 

Pre zlep!iovanle !itudi/ných a umeleckých vý
sledkov žiakov vedenie skoly vykonalo celý 
rad opatreni. Očinnost týchto opatreni sa pre
tovlla uo viacer ých kualilatfunycl! 1 kuanllta
tíunycll ukazouateľoc/1. v roku 1975-76 pôsobilo 
na Konzervatóriu 37,9 perc. nekvalifikovaných 
ul:itelou z celkou~/10 počtu 62 interných uči
le/ou, v sk. roku 1979·80 te 7,3 perc. nekvallfl· 
kovaných z celkového počtu 70 Interných učl
telou. V !ikolskom roku 1976-77 z celkového 
počtu 352 ž/akou denného stúdia neprospelo 
15 žwkov (4,3 perc.), v šk. roku 1978-79 z cel
kového počt u 351 žiakov neprospelo 5 žiakov 
(1,4 perc.}. V hudobnom odbore v šk. roku 
1975-76 súfaWo 29 ~lakov u skolskom kole, 
ale v sk. roku 1978-79 súfaž1lo ut 74 Ztakou, 
v celoslovensket sútaž/ v šk. roku 1975-76 sú
ťažilo 24 žiakov, u sk. roku 1978-79 uf 46 
ž/akou, v clal!ilch sMatiach v sk. roku 1975-76 
trata žiaci, ale IJ !ik. roku 1978 18 žiakov. 

Vsetci odborní pracovníci z 1/uclobnet fakul· 
lti VSMU v /Jrallslave, a to: doc. Miloš Sta
rosta, doc. f.ldrla Smutnd-Vlkovd, doc. dr. Ivan 
Hru!iovský, CSc., doc. dr. Ferdinand Klinda a 
clal!il velmi poz/tlune hodnotili prdcu profeso
rov u oddeleni kldvesových ndstrotov, spevdc-

kom, akordeónovom, dychovom oddelen! a od• 
delenl hudobno-teoretických predmetov. 

lnspekcla venovala ve/kú pozornos( oblasti 
profesiondlnet orientdcie mltlde~e. Integrtllnou 
súl!astou komunlslicket výchovy ;e výchova 
vztahu k odboru a povolaniu. Progres!vna ,e 
v tomto zmysle priprava uchddzatov o stúdwm 
uz pred vstupom na skolu, v ramcl ktoret ~a 
spreSI)U/ú ich predstavy o ntlrokoch a požw
claukdch stúd1a. Od roku 1977 takmer 56 pro
fesorov z Konzervatória pol!as !ityroch voľných 
sobôt poskylll/e úl!lnnú pomoc žiakom u prl
prave na budúce pouola111e. 

Pr!prave k umelecke/ činnosti uenu/e ~kola 
dostatok priestoru a prl/eWoslí. iiaci sú od 
prvého rol:mka zaptl;anl do rozl1l:ných zosku
pení v komorne, hre i v /tre 11 orcllestľl. 

Okrem uyul:o11anw na ĽSU ma1ú posluclu:l
čl 5. ročnlka súlllas k pôsobeniu v umeleckýclt 
amatérskycll súboroch a združeniach. Poslu
chdl!l 6. ročn/ka pôsobia l 11 profesiontllnych 
telesdch. Osob/Iným spôsobom prtpravute sk o
la suO/!Ch absolventov pre prax - vede111c 
!;koly pre poslucl1tlčov 6. rul:mka uspor lllluuu 
so súhlasom OS Vsi. KNV a 11 spo/upráct s MV 
SAK SSR IJ Kosiciach ,.školu m/1/(/(!ho lektora 
Soc/allsticket akadémie SSN'' . 

Talentovaným žiakom sa uenu,e uel kt1 sta
rostlivost. Naflepsí žwc/ sú cie/uuedonw pri· 
pravovanl ku !stúdiu na VtJSokych ume/eckýclt 
~ko/tlch. Skola dt1ua preveroval žiakov už po
čas Icl! !itúdta na konzervatónu pedagógmi tllJ· 
soke; Skoly, aby sa ulallčll 1ch prechod na 
vysokú skolu. 

Spoluprtlca skoly s ĽSU v kraJI ;e na ver· 
ml dobret úrovni. Profesor/ ~koly konaJú na 
ĽSU pravidelné hospildc1e a odborno-metodw
ky pomáila;ú. Súčasne sl takto !ikola skúma ztl
zemie ta/entou a priprauute Ich na vstup clo 
prvého ročn1ka . 

Na Konzervatóriu u KoSiciach zodpovedne 
pristupu;e celý pedagogický kolek/lu k realizd
cil úloh, uyplýuatúcich zo ztlverov XV. ztazdu 
KSC pre úsek !ikolstua a kultúry, ako aJ úlo/l, 
vyplývatúcich z Celoštdtnet konferencie ul!ile
lou v april/ 1979 v Prahe. 

JÁN SADEr: 



Pavol Kováč 
Slovenské Inter pre tačné umen ie má v sú

časnost i rad zn11men1te pJ·tp rAvených klavi
r istov. j edným z nich je aj plesťanský rodák 
Pavol Kovllč . Pocháclz11 z r oclin v č elistu a uZ 
od svoj ich piatich rokov venova l sa hudbe. 
Po pies tanskej ĽSU [G. S lezúčková ) bol v 
rokoch 1961-67 žlnkom zasl(Jžilej učiteľky 

Pav ly Pokojnej na brnllslnvskom konzerva
tôrlu. Konzerva tóri um ahsolvoval vyn lknj(Jctm predne
~om Klavl m eho koncertu b mol P. l. ČaJkovského. 
S týmto dielom reprezen toval ústnv na sko lskom zá jazde 
vo Veľkej Br itáni i (1907) . Po~o s slúclil no VŠMU v Br n· 
llslave [ zas!. umelec prof. R. MacuclziJískl) zastupoval 
~ko lu na zítjHzdoch vo švajčiarsk u, NSR a v ZSSR. Roku 
1U68 st vybo jova l 3. miesto nH mn nlfPsla č nej sútažl vy
~okých skô l pri prfležltosll 50. v}•ročia vzniku CSSR. 
Z tiľ.nsln ll sa aj n11 mcrlzlnilrodných súťažiach v Moskve 
n v Bolz1:1 ne. V !'Oku 1971 vystúpil na mecl zlnlí r ocl nej 
prchiiHcl lm ln l orfórum v Maďarsku . V súčasnosti pôsobí 
ako aslsient VŠMU u ocl rok u 1975 pr ija l aj miesto só· 
listu v Cs. rozhlaso v llrotlslove. 

So svo jim genera l:n ým druhom ( llež odchov<Incom 
pro f. R. Macuclziňs kého) Stanl slnvom ZAmborsk ým vy
tvor i l Kováč r eprezen ta tí vno klnvl rne ctuo. S coloveccr 
ným progra mom v ystúpilo na v la il!l jsích RI IS. nllsl udo
valo a so SF predvied lo ľoulencov Dvojkoncerl 11 nn 
ďalšie h koncer toch p redstavilo sa l v niekoľk ých slo
venských m estách. 

Kováč je typom s po ľ11hlivó ho, r ýchlo štucl ujllceho k la
viristu, ktor ý budu je svoj ropcrtotí r v~est rnnne 11 cl o ľu 
vcdome. Blízka je mu elegancia u i s krivosť slohu vw
dcnsk ých k luslkov, l yrlkR a poetick á kantnbilitn, 111 11 

!Schumann, BJ·uhms, Busonl, Regor), sloVIJnsk[l mi1 k kusť 
aj drnmntlcká vyhrotenosf nemeck ého rOIIlJJntl zniU 
i funtazijn ý vzlet F. Chopina, B. Smetanu i ľ . l. GLIJ· 
kovského, premen livosť ľa rleb impresionistov, džezové 
prvky v tvorbe G. Gershwi na l vecnosť, drsnosť u l ech· 
nická náročnosť tvorby 20. storočiu (S truvinsk i j, Pro
kofiev, Sostakov ič ) . je vyt rva l ým u nm lšeným propu
g(Jtorom slovenskej k laví rnej tvorby, kto rú mú v jt:l10 
r epertoár i dôležltó a čestn é miesto. Z veľkých cyk li<;
kých sk lud ieb nastud oval Metumor fózy a Kon telnpliiCifJ 
od národného umelca E. Suchoiw , Somítu-ft'ilgJIWilt 
c mol od j . L. Bel lu, sk liHi by O. Mn rtinčeko , R. Mucu
dzilíského, j. Kr esánka, ll .• Dornnnskóho, l. Pur lku u 
ďulšíc h autorov včltane k om plotnej lda vl r nej tvorby 
janl\a Matušku. V Kováčovom sólisl i ckom r eper toá t' l f i · 
guruje značný pocet k lavírnych koncol'lov 11. S. Bach: 
A dur, L. v. Bee thoven: c mol , j . N. Hummel : C dur 
VH r iácie, j . Brahms: ct mo_l, P. l. Ca jkovsk ij: b n iol: 
S. Rachmaninov : ll r., D. Sostakovič: l. a Ccrsf1wln: 
Rhapsody in b lue a F dur ) . 

Svoje boha té skúsenosti zo sólistickej činnosti zúro
l:u je Kováč u:l od svoj ic ll študentských rokov ako poho· 
tový a vyhľadávan ý komorn ý hré.i:. StľotuprHco ~·tll · už 
s radom sólistov, p redovšet kým lnstrumenta listov . z ru
dov svojej generácie, ale aj s komorn ými súbormi ( nuj· 
mä Brallsl1:1vské dychové k v inteto a Bratislavské kvur
t cto ), pričom aj v tejto ob lasti má v repertoár i viacero 
diel slovenských autorov. Výsled k om tej to spoltqľrli co 
je aj r ad gramof6nov9ch nahrávok vydavateľstva OPUS, 
v ktorých dominu je Kováčova vysoko precízn11, k lavl 
r lstlcky s~ ve lá a kul ti vovaná komorná h1·a 1 pro fil ovil 
plali ta j. SpitkoveJ, j. H!lnd lera), Beethovenova Klavfr· 
ne kvinteto Es dur ( s Bratislavským k omorn ým zdru-
žením, dirigent V. Horák). · 

Kováč predstavu je typ technicky znamenite priprave
ného, tem peramen tného, ale vždy rozvážneho, racionál· 
ne tvoriaceho klavi ristu . j eho hra sa vyznačuje inten
zlvnymt tendenciami k poetizác li , jed in ečnou fa rebnou 
predstavi vosťou, zmyslom pre vybrúsenie detai lov a či s
totu faktúry. j eho koncepcie upútavaj ú log ickosťou a 
osobitou, a le vždy usmeriíovanou fan táziou. 

Svojim vyhraneným umením presadil sa Kováč nielen 
v domácom kon tex te, alo absolvoval koncertné turné aku 
sólista po Kube (2 razy), Fr ancúzsku , Taliansku, Rakús· 
ku (2 razy) .Maďarsku a NDR. Ako k omorný h ráč hos
ťoval s husJTstkou j . $p ltkovou v Španie lsku a s J. l!änd· 
Jerom v Bulharsku. VLADIMIR CIZIK 

Mlím rai:lo R'ť z ťolio , le sfe mn 
pui. lddil li ll IIHl lC Spll llll t! ll l, y po· 
k iilľ lUH U IILOJll tllil pll V B J'il l l ~ ld· 
ve. Spunt 11:n i<l' su oZII J lt:11 ue na j· 
knqs 11·. u It· u 1 nezalluclt iUtl:ltnó, lH· 
bo tam ~~~ uz i:t·ta la vlastne mo jn 
optl l'nil kariéra, a j ked som až do 
roku l92fl·30 an i nepomyslela, že 
l>y som ls la k d i vad lu . Nič takého 
~0111 si o se be nemyslela, aj k ed 
som uz ud roku 1918 ( vtedy som 
pr estúpi lu z ostr avského k lasické· 
ho gymnlizia do tretej triedy diev
čenského reformného r eá l neho 
gymnázia na Duna jsk ej u ltcl v Bra 
tislave) spieva la na dobroči n ných 

k oncertoch alebo besiedkach, 
pravda, ako nešk olená speváčka . 

čl o mnou 11 klor'(J ~ ~ \ll' il l pr i ~! !' l k 
nemu vy počut , ucpo 11111lliil . Nu, 
a tu to zai;ulo. Vogl llltl ~: llcd 
hneď angažova ť do O~truvy . Ne· 
llolo to také jednoduché, lebo otec 
nechcel o tom ani počuť. Vravel : 
"Mnt: stač{, že mčÍm SVIHI u sa· 
movra llov l bo l IP. toc 1 u ns l '' dd! 
r 11 a lly lsl <~ ku kumerltllnlom" . 'itH 
Vog i mu:-,nl nslt! 11'1 razv p risť clu 
llm ti slfl vy a prclinvúru( otc<~ , u ln 
nnkoni ec Jo dopad lo clohr c u n ;1 
sezónu 1!130 31 snm clo tej Ost n 1· 
vy l sli t. Ale bol tu es te Iný húc lk. 
$tudovn la a ahso lvnvalA so 11t '' ' 
hudobnC1 vndu nu Univr.rzite K11· 
menskŕ.ho v llrati slavo u ()o iJro· 
stava Or la, kde näm predni1s<t l aj 

Zaslúžilá 
umelkyňa 

ŠTEP ÁN KA 
ŠTEPÁNOVÁ 
spomína 

Zas l. umnlky iia Sti!pánk <J Stčpánuvá na kuncorto k joj sedomdos i11li· 
ná m. 

Ucl ruku 1020 sotn ~kuru denno 
cliocl l la nu UJH)r y i; l operety, hol 
tu Ll llll ku n1 i;nk. 

v skole su IllU troc ii U ll jilla PI'() [, 
l' laclt (l, k torú s ll llllll 1 spr evndw · 
la ní1s na klavíri ) rlél ~ tu!.lovula 

spol očne s budúcou s pev(L(~ ko u Vie
rou WasserbaunJ·ovou-St rc lcovou 
tll l lucku tlt: t ~ k it opc: ru "Ogai·i " od 
j a roslava Ki·ic i(LJ. Mali sme vtllli y 
vet ký úspech a zinda lo sa opa ka· 
vun ie. Máme nn Ioto prodstavcntu 
krásn u hritiku. 

O to, ze som &n Zltču lu v[Jzno 
uč i ť s p i evať, zuslt'J ztl sa vi;1:1k ! tiav
ne môj gynliHIZi<ílny r i<t!.litd 13o
humí l': llaluzický, vtody aj literár
ny kritik Lidových novin . llol to 
on, ktor ý požiada l moju mmn ic· 
ku, 11by ma da lu uč i ť spev, l ebo 
vraj mám ve ľm t pek ný hlas. Za· 
čaJa som sa nč1 ť u prof. j . Egema, 
keď som odi$la z Brutlslavy do 
Brn<t a P1·ahy na Pr írodovedeckú 
f akult u UK, učila som sa v Brne u 
IJusi stu opery Kuufussa a v Prahe 
u Egona Fuc ltsa. Potom som sa 
vrä t l la do Bra tisl11vy, kdo som uč i · 
la dva r oky mil tematl ku 11 fyzi 
k u. StJ časne som t r ikrát t ýžden
ne cestovn la clo Viedne k pro ťc· 
sorovi Viktorovi Fuchsovi. U neho 
som sa azda najviA c na učila, al e 
aj tak som chodila zo zo t1'Va č nos
li aj v Bratislave k pro f. Ula nov
skómu. Spomínam ho n j preto, i l) 
keď som k nemu raz pr išla na ho
di nu, požiada l ma hneď v pr ed· 
sien i, aby som ni ečo Jl i'Odsptev;ilu 
~ófovi ostr avskej ope1·y Vog lovi, 
l ebo tá pan i , čo pr edspleva la pre· 

riallitd Slove11 skCll tO n .~ rotl nliho dl · 
VIH.i lu, vo l ký llllLZika n t ll skiHcliilOf 
Oskar Nud hul. A te11 m1 ponúkol 
anguzmfl n t lo opery SNIJ. Mul<~ 
som toda dvo ponuky. A tu m i 
Zfl S čl ve ľmi dOIH'C ( lJI YSi ím ) pora· 
dl l riaclilo ľ B. l laluzic ký, ktorý 
ma ako spevúčku zroJmll nespus
til z oči. Huclil mi, u l>y som tslu 
do Ostruvy, ze sl ta m lll ÓŽClll UJ'O• 

IJi ( r epr. rloú r, nu čo by som Zl:l · 
tiar v Brutisl11ve nema la pdlczt
l osť, l ebo tam lloln výbor mi spo· 
vnt: lw Hcznli;kovéi a pred tým Kru· 
sov<i . Mul pravd u. 

Mi lova la som " mo jich " spevú-
1\ov u speváčky z oper y: Simu no
vli , Murkovu, F log la, Krlisovú, Clio· 
roviču, I IHd rubovú a, sa mozrejme, 
hneď ocl za č ia tku bratislavskej 
ope ry llelenu BartošovCJ, dJ'. ja n
I<H Blahu a vtedy tu bo l 11j Zdu
n~ k Otava. V Brati sluve so1n uež 
v ldelél prem ióru Bel lovej oper y 
Kováč Wieland v titul nej ú lohe 
so Zcloitkom Otnvom. Do Bratlslét· 
vy tiez ču s t o doc lwcl zall uj slii v
n i spr.v11ci uk o Ba klanov, Már tfl 
Német hová, Ancln yovit, Le lw devu a 
cfalsí. "Moje mir.sto" bolo skoro 
1\azd ý vncer v opr.1·e " na stá l te'' . 
A ked mi Oska t· Nedba l pr cdnll
šal na uniVOJ'Zite, n iekedy si ma 
zobra l na záskoky, kod niek tor á 
s pevCt č ka ochorelu . Zaskoč ila som 
na prfk la!.l zn pun i Rczníč kovú v 
premiére opr.r y Zr.1111 a boh od 
K. B. j lritka v ú loho Cnrmcnty. 
To bo l vlastne mô j p1·vý dotyk 
lantatén;ky ] " s doskami, k torú 
znamenajú svet". Kriti ka ma po-

rlivMtln, ale ~o sorri pri torri priJ• 
~.1l o1 ~trac hu, vod som prcd::.a ne· 
mala vci iH:c u i jnku p J'i pravu z kon· 
zcrvu tórln . Potom som zaskoč i la 
"gónta" v Carovnej fln ule, aj tlru· 
hú žienku v Rusal ke. Gaslo su mys· 
ll, že som bola v SN D ungnžova· 
na, čo však n ie je prAvda. Zho
dou okuino,.,ll ho liL tll lll anga7o
vana a lttst l<il Bo7e tt a Stepô iWVd · 
KulHiiOVit 11 ~ iHlU si tn fl neskri r 
kri tici pltt: t l i . 

l'ck n(l spomir:nku mam na doh· 
ročtnný konr.erl !bola som 11111 1 

pozvuná], na I<I OJ'Om SO lil VV'>l ll · 
povaln spolu so st(Jvnou Hilde Ku· 
notzny a po koncerte k r iti k na
p ísal: " ... Ili Ide Konetzny - to 
boli husle a S t~ pá nová viola. Táto 
mlad[! speváčka obstál a výborne 
aj vedľa tak slävnej speváčky .. .'' 
( bolo to tuším v roku 1931 l. Da 1~ 
sia m i lá spom ienkn sa mi vynára 
na uspáva nky j. L. Bellu, k tor é 
som spievilla na koncerte v Bra
tislave a k r i t i ka mi napísala, ža 
som tch najlepsla i nterpretka. 
Spomínam si a j na tera jšieho ná
rodnóho umelca Karo la Pllcku, 
ktorý st ma v čase, k ed pôsobil 
v Brn tislavc, vybru l do rozhlnsu, 
aby som tam zaspievala slovon· 
ské fudovó piesne v úprave Ví· 
tčzslava Nováka, k toró so mnou 
sťtm nastucloval. Mnlú som z toho 
v e ľk ú radosť a mam ich r ada do· 
eln es. 

Kr itici od za i: latku chváhll fa r 
hu môjho hlasu , vyrovnan ý, roz
siah l y a dobro skoloný hlas. Kc~ď 
l:>O ill 1111 zači a tku nw joj umeleck e j 
ka n éry v Prahe ho la pozvu nil du 
Z(threiJu na hosťovn nl o v Ald e 
( 1\mncr is], kde som l:>plevalo so 
Ztnkuu Koncovou-Milanov, li e~ 
vyztl villova li ti eto vlHslnosli a 
chc!:li mn hned a nga zovať ako 
pr vt'1 mezzosopra ni slku. i'.<t se snm 
Sfl op ýt;, Ja aspoil písomne B. Jla
lm:icl<ého, co málll robi ť. NHpisul 
mi , zo som r.ste pJ'Ilis mtaliú na 
t<1k é zodpoved né m iesto a m ysllm, 
ze mu l pt'Avd u. Z Ostravy som 
však bo la čosko ro pozvnnú p rof. 
Ost rč ilum do Nti roclnóho divadla 
v Pruho. Zcl[1 sa m i, že ti eto spo· 
mienky sú spomlen l<am t len na 
prácu, ktorä sa zat nla už v oh· 
dobi, k ed som bola uč i teľkou v 
Bratislnve a súčusn r. som lrikrút 
týžden ne cestovH ia do Vled nr. 1111 

horhny spevu, takm o1· kažclý večn l' 
chodiln do cl i vndla a čast o som 
nr.stH čila op ravi ť ani zošity. VIP.· 
dy ma "zaskoč i l " aj môj otec a 
asp011 zltrubn označil v zošilocll 
chyby ... 

M yslfm, že snm bola ozaj dos ť 
usi lovníl a a j Sil m l to vyplatilo, 
Inak by som u7. dnes nespt evHia . 
často mi vol11 jú telefon ick y cudz{ 
l'uclin, či som ozaj v mo jom tele· 
v íznom moclni l lin e. k tor 9 p l'lp•·nv i l 
d r. Vár lnv l lolzknecht. spl cv!11n 
" naži vo". Aj kocr todt·. llolzknr.cll t 
osobi tno zclô1·awil , :f.o som pr išl A 
do slúd lil Zll sp iCVRf, PI'Oci sa n iP.• 
l<tol'l posl ueiHíi: i nochccli VP.J'lt, Z'l 
hy som este dnes, v 74 rokoch 
mohla t11k splevilf. je lo pl'fjemný 
pocit; dokonca aj v Ná1·odnom d i · 
vad te niekedy zaskočim, Ako l o 
ho ln nedávno v Pr eda ne j novcsJe 
za chorú ko legy t1 u. Keď som ma
In 70 J'Okov, ZASpieva l A som sl li· 
tulnú ú lohu v Pikovc j dlíme A mn· 
lfl som krlisnn kritiky. 

RECENZUJEME 
Mestský dom kultúry a osvety vydal 

neddvno zborník hudobno-vedeckých stú· 
dil a ref er dtov z konfer enci e, ktor á bola 
v októbri 1976 pod ntfzvom "Významní 
Interpreti a Bratislava v 19. storoči". 
Tento malý zborníček je sympatick ý z 
r.tekolkých dôvodov. Predovsetkým t o· 
tii dokazuje, ako sústavne sa na Sloven• 
sku dolu:Ma to, čo tu ťa~ké pomery v 
minulých vývo jových etapách nedovolili 
vóbec rozvinúť a ako sa t o robí dnes 
vel koryso, na medzintírodne; základni 
{spolupracovníkmi toti :t boli českí, pol· 
skl , maďarsk! a sovietski kolegovia}. Da• 
le; nemožno nezdôraznil, ako sa výsled
ky i §pecializovaných vedeck ých odbo• 
r ov okamiile stdvajú majetkom osve/o• 
vo-popu/arizačných zar iadeni a in§tittí· 
c/1 a s ich podporou sa Ihneď §tr ia na 
verejnosti - z toho by si mali vziat v§a
de inde priklad/ Zaisťuje to pevné spä
tie vedy so ~ivotom a prakt i ckou potre
bou l VlíChovou. 

zostávajú bezdôvodne celkom čtst é ..• 
Meno zodpouedn~/10 pracovníka v!iak v 
tiráži nend jdete. 
Zborn!ček obsahuje 16 ref erdt ov a s/ú

d il od autorov zo Slovenska {8} , z čes
kých krajov ( 3}, z Polska { 2} , Maďar
ska { 2} a ZSSR {1} . Nejde o rovnor odý 
materidl {lo sa nedal o ani predpokla· 
da( J, takže zú.u;emca tu ndjde vedec
ké stúdie {niektoré i detailne prepr aco
vané - 7'arantovtí , Muntdg atď.} , ale tie~ 
plí lze tnf or mdcie s k omenttfrom { Bar en-

mecké a čiastol:ne i maďarsk;é kru/ty, 
zotiat čo pocite/ Slovukov ;e skutočne 
okrajový. Ntízou zborníka . sústr ecl'utuct 
pozornos( na l 11ter pr etou a ich v plyv na 
Bratislavu, je pomerne lízky a niektoré 
pr !spevktf tomu celkom nezodpoueda/ú. 
Zau;tmavými faktami a zdvermi upúta 
Inak veľmi st ručný dr . Pečman, p1!iúci 
o Ceskom kvartete na konci minulého 
storočia u Bratislave, l1 lavne vsak dól e
W ým tvrdením o pomerne neskorom pre
n i k an! klasickej česke/ hudby {Smet ana, 

btt sl ;u mal ka'!.dý záujemca o de j llllf 
lwdi1y u 11ds aspoit prezrieť { a to je do· 
statol:ným ocenením! } . Nielen preto, ~e 
pre mnohých t o bude i zdvažným r oz· 
!ií r ením doter a;síC'I! lnformtícll a ntízo• 
rov o !Jur/IJe, al e a; osoilit ne o slouen• 
sko-českých vztahoc/1. te pot reb né zd6· 
1·ozniť kult lí r nopol/l i cktí závažnost te/'o 
publlktície a nedal sa pomýlil člastko· 
vým významom úzlro spectdlnych vedec
k!ich Informácii a f aktov. Zborn!k je m,z. 
lý r ozsa/10m, ala významný svo;ou f unk• 

Rovnako ako tné podobné publ ikdcie 
u nds, ani tento zborníček nie je bez ne
dostatkov - predov§etk]m v technickom 
a redakčnom spracovant Začnem od ma
ličkosti - v texte sa vyskytuje mnoho 
tlačových chýb, kt oré niekedy spôsobujú 
i nemilé odborné nejasnosti, inok ed!J 
trdpne poci ty nad povrclmosťou korek· 
torskej prtíce. 7'o by sa vo vedeckých 
publtkácidch nemalo v takom množstve 
vyskytoval, lebo potom sa t o stcíva utíi· 
nou slabinou cele; akcie. Ai graf ickfl. 
úprava a hlavne zalomenie strdn p6so!J1 
na n iektorých miestach diletantsky, le
bo sa pr l l iš pl !ft vd miestom l papierom. 
Niekt or~ strany sú uytlačen~ iba jed
ngm alebo dvoma r iadkami 10. alebo 

VÝZNAMNÍ INTERPRETI A BRATISLAVA V 19. STOROčí 
(Zborník z muzikologickej konferencie) 

bojm ,_. prečo nte je uvedený v ob
sahu?} alebo v§eobecné tíva hy zásadné
ho významu {napr. obidva poľské prí
spevky o klavl rnet im provizdcii a vir
tuozl/e v romantizme a o chopinovskom 
~:.vlej, ako a t §pecidl ne čiastkové prá· 
ce, ktoré t voria d.Dbľfí .. podklad pre bu
dúce komplexné spracovani e témy . ver
mi vhodný, ideovo jasný a sprdvne 
orientu;úct je tívodný príspevok vedec
kého tatomn!ka konferencie dr. Zdenka 
Nováčka, C$c., ktorý vecne a zasväte
ne načrtáva zákonitosť vývo jové/zo pro
cesu u súvislosti s lwdobným i ivotom 
Br atislavy. Pre českého čitateľa tu bude 
z1 e1me o pät dôvod na zamyslenie - nu 
Slovensku ;e tom bež !Jé (na r ozd,iel ocl 
českých krajov }' cl!dpa( kult ú my vývo j 
určil~lzo mesta, oblasti komplexne, t . ;. 
bez r ozl i!iovania hranic ndrodných kul
túr. V prípade Br atislavy te to dané /lis· 
tor ický mi f aktami - hudobnú kultúru 
u XI X. storoči tu zaisťovali prevai ne ne-

Dvoi·tík a t .j do Bratislavy. Nemenet 
stručný, no ztfsadný ;e ž príspevok dr. L. 
Mokrého, CSc ., ktor ý správne poukazuje 
na podmienky rozvota hudobné/zo živo
l a Bratislavy v prvej polovi ci 19. sto· 
račia . Trochu mimo p ltínu sa dostal a dr . 
Jitka Sntžk ovd svo;lm príspevkom o f. 
Hei'manovt a tie'!. oba1a maďarsk! vedel, 
k torých záujem je, pochopiteľne, ovplyu· 
nený iným pohľadom na ztíkladnú otdz
ku. Obohatením vsak ;e §túdia o nd· 
st r ojároch {E. Duka-Z6lyonziováj, preto
!!e sa na t ieto veci často zab"tíi.ta. K naf· 
cennej!ilm pr íspevkom zborn1čka patri 
uäčsia !it lírtia M. 7'arantove;, klortí soo
j i m vý znamom presahuje rdmec dane; 
t ~my a ovpl yvni iste l mnohé líseky bd
clan ia v českfích krajoch (úloha F' r. Pa· 
lack~lzo v dobe .~ttídií v Bratisl ave a 
pod .} . Nie je dosť m iesta na podrobn~ 
r ozvádzanie a hodnotenie ušet k!Jclz pr l
speukov, čo tiež nie ;e hlavnou ti l olloll 
t ej to r ecenzie, donzniepam sa v!iak, za 

ciou { nie je uuedentí cena!, preéldva 
sa vôbec? } . 

Na ztíuer elite vý hradu ku koncepcii 
zborníčka; domnievam sa, ~e zaradente 
príspevkov malo byt redigované tak, aby 
vynikla viac logika a zmysel konferen
cie a t ý m t IJy§§l a konečný cier celého 
bádania . Keď už boli vytlačené l prí
spevky, ktor~ sa priamo netýkajú hlav• 
net t émy {porské a pod .J, mali sk 6r tu?• 
r if dodatok zbornfčka pre svo ju zau/!J 
ma vo sť a hodnot u, nemali v§ak naru.~ovať 
S•'f'd úvah, ktorý sa zač5al dobre rozví /o( 
(Nováček - Mol:rý - Ballolltí. potom 
11<ala byt ihneď zar adentí Tarantová 
attľ.J . Myslím , te by dvo;cllelnost zbo''• 
ničku v mnohých smeroch prospela rt rn:• 
IWlo hy sa flím, čo je hlavné a podstal
n~ a čo okratov~. Vedel by k tomu mdlt 
mat pri redigovaní odvalzu, lebo at to 
;e vedeck d prdcat 

MIROSLAV. BARVlK 
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úspešné vyznenle hudobného 
JJOdujalla determinuJe charak
ter konštelácie vtacer~ch kom
ponentov: dramaturgia, dlrlgen
tova tnšpira Uv na schopnosť, 
koncentrácia orchestra, počet, 
vnfmavost publika a pod . Tle
to zložky bývajú v dialektickej 
vtlzbe: jedna podrntei\uje dru
hCt a z Ich súčinnosti vytvi\ra 
su to, čomu hovorime atmo
stéra koncel'tu. Ak by sme skú
mali zastt\penlo týchto činíte

fo\ <;poluvytváraj(tclch doJem z 
honrertu orchestt·a SF, ktorý 
clu·tgoval iéf SOCRu Ondrej Le
nárd, mu~ell by sme konšta
tovať. ir predovsetkým jeho 
pro~t·amovi\ zostava nebola pri
fažltvá a tak navštevnost vy
hfi WVIl lit nilpaclný pokles. Ne
:rname sk llldby, mená menej 
fr!!'-ventovan9ch autorov, pru
mli\m usposnf!ho slovenského 
dt " lll naplnili Koncertnú siu11 
:>F velmt sl\romnc. Navyse, a 
pt·tzllilJnll' to otvorene - i u
m t•IPckli kv11llly Sc hnmonnovho 
t ript yr.hu Ouvertúra, Scherzn, 
up. 52 a z(Jverocného Borodina 
í pri účasti clu·tgcn ta s takou 
tvorlvou fantáziou, akou ne
spot·nc disponu je Lenárd, ne
boli schopné Inšpirovať teleso 
k ViTazn Pjstemu výkonu a vv
nwmt sa z pri emernosti. Azdlt 
pt•vó uvedeniu neznamych skla
dl<;b p!'lllš zaťuWI hr!lCov a nú
tl : t tr.11 sústreďova ť sa predo
Vlóetkým na techm ckú stľ(Jnku 
naStudovanla - intonáciu a sú
h r u a tak účasť tvortvejSieho 
zaanga~ovant<1 ocnla sa akosi 
na perlľéľll. Nemoino v~ak po
v edu!, žehy azda Lenárd pr1-
llšnou spontánnosťou čl plno
k rvnosfou bol skresli l schu
m annovský sloh. Po stránke 
rozvážneho pr!stu pu, vo výbe
r c jemnejš!ch pastelových orl
tlonkov l pevnyml rytmickými 
kontíu·urnl poskytoval au toruv t 
zo svojho tvorivého at·zenálu 
vel a, ale pt·edsa nie toľko , aby 
hol presvedčivým. AJ technická 
sll dn ka výkonu nebola bez re
zr.t·v. 

Nllpľl e k výraznému podčlar
k uvHvanlu slávnostného pátosu, 
v o:!1y sytej!>!rh farieb, rozváž
n ej konccpcu tlynanuckej vý
!'tavby nepatrila a111 ll. sym
Inniil h mol (Bohatienka) Ale
xandra Borodina k in te!'prelá
clám, ktoré prekračujú bežn ý 
standard. Mohli srne sice napr . 
v Scherze obdivovať technickú 
pohotovosť v náročných par · 
toch p lechových nlistľojov, ži
vosť spádu t'ýchlych l:ast! l 
v r(tt:nu spovnít l yriku Anda n te, 
a iP podRn ie l samotné dielo 
m :dokllzttli v obecenstve výraz
n<•t.,ie rezonovať. 

ZIH tým klincom večera sta la 
:>O prcmičt·a vynikajúceho Kon
c•~ l'fu pre klav!r e orchester 
Uta Forenczyho. Tu sa - ako
hy v lde<llnej syntéze - st rel
It v~ctky momenry slastne: 
sklaclatcrova Invencia, nástro
JOVo vdačná, náročná a efekt
nn klllvít·na sadzba, ktorá vy
ZildU)e technicky všest ranne 
p11praveného hrlil:a , bohatstvo 
nltlad s výrozny m za::.tupen lm 
zemJiosll, dramatickej hutnos
t i , ale aj hlbavčho lyrizmu a 
spo<vnost t, skvelé protlpostave
nte kontt'llStov, uspe!.ný evolu
Cionizmus a na jm1l (Ilko r ezu l· 
lll t týchto komponen tov) prf
sllwnosť a log ickosť formovej 
vý~tuvby. Fernnczy ho kuncet·r 
jo dielom komuntkntívnvm, !Hl 

pt vú pot.ut te !.lovenským - či 
v t·v tmlckom, melodlrkom, bit 
čiusiočne a j lnštrumon tačnom 
p!ll'llrnett•l. Ohilostroj farieb, 
h t·llantný sólový part a skvelí 
lu:urpretl - technicky suve
rčnnn, fantazi j ne vy•-.oko zaan-

gui.Ovaná a v koncepcii rozváž
na a súčasne bezprostt· fldne pc:l
!iOhtoca Talillnll Frailová; na 

druhe( stra ne• ln~plratlvny part
ner, plnokr vný, muzikAntsky 

tvoriACI a súčasne c itlivý spre
vádzater O. Lenárd sa spolu
pod wfall za výda tnej pomoci 
ot•chcstra na nebývalom ítspe

c. hu promléry súča sného diela. 
Ft·ai)OVtí skvele zvládla nároč

né virtuózne figurácie, dokona

lA stála nad tech nickou prob
lumaltkou a s pr avým, nefalšo
\'ttllým narl ~onhn formova la Lo
to dielo. My~llme, že nebude 

nr.ebnané na ~ konätatova ť, 

že keby bolo d tF.:Io odznelo v 

ramcl Týzdn11 nove j slovenskP.I 
hudobnej tvorby, holo hv sa do 

kontex tu p rehliadky zat'At1tlo 
ak o ~plčková skladba . 

V. C1ZtK 

14. 11 1. 1980 

Hostnvauie zasl. uutclca ZdeiJ 
ka Koi lont za pultom Sloven 
skej fllha•·m6nie jo pro Bra ti

slavu vidy :.vta tkom. Jeho ume· 
nic dof..úzo pn kl!7:d~ ral na
plnlt RNiutu H prtnlest radové· 
mu poslur hA<'ovl nPka, doclenn ý 

Emmy Henz-Ditímandov6 

umelecký zl\ Zi tok, koncert, o 

k torom su dlho hovod. Rovno
ko posluclHičovl , ktorf lde nn 
koncert s najvy~~lm! nárokmi 
čl už dramaturgickými alebo 
i n terp retačným i, odkryje Koš
Jer znovu a znovu kus nezná

meho sveta - prineste nezni\
me dielo, málo znilmeho sk la
dA tora, nový pohratl. na dôver
ne známe dielo. V takychto In

tenciách sa niesol Aj ľCCPnzo

vAný abonentný konrert SF. 
úvodný ~kladnter Olhier 

MessiHen je u nás z koncert
ného pOdlo málo znJm y, !.ko
da, že nemohla zaznle t z jeho 
tvorby reprezenta tlvnejsla 
skladba než akou boli Exotickl 

vtáci pre klavlr a mal ji ot·ches
ter, umožt'\Ujúra sidi pohľad 

clo jeho sk iA dntcľskej dielne. 

Svajčla rska klavi ristkA Emmy 
Honz-DiémandovA podald die

lo s pln9m zaangažovrmlm, sú
stredila sa predovšetkým na fa

t'ebnít a rytmickú zložku, kto;·a 
tu aj kompozične dominovala. 
Am dln~en t s orchPstrom (dy
chové ná st ro JO a btrle) nena~ll 
v partitúre In ý parRmeter. 

Sh·šte možnosti sa nasf.. ytll 
sOitstke 1 orchestru v Honeg
!!Bl'Ovom Concertine pre kla•lr 
a orchexter. Z tohto diela od

ľahčeného charaf..teru s džezo
vými prvkamt, preh l ad ného. 

čistého v l nstrumen tácll, kom
pozt čne stm eleného, mohla 
však vy ťA i: lť v111 c, pt·osvltHtt ho 

prllvf.l tou ocl fll hčcnosťou. Bole~ 

je t na dosAh ruky a tlJrlgcn t 

s or chestrom jej pľitom výdat· 
ne pomáhali. Ve lmi tak tne vy 

r lesll Ko~ler sit uáciu, ked sa 
sól tstka na Jednom mieste pa 
miHovo stratila. 

Symfónie d mul Cbara 

Francka sa Ko~ler zmocnil orl 
gin61n ym spOsobom. Podal ~ 

orchestrom, ktorý bol mimo 
riad ne tvárn y a In t onačne pri 
hladne čtstý, dielo akoby vyte 
sané z jedného kusa tn t'RlllO 

ru, ktot·ý vsak právo opr·aco· 
vanfm, dokonalou pt•oporclona 

lllou, vycflenlm vrcholného bo 

du napätia a ukľutlnenla ptlso 
b! teplo, prljemne a akosi de· 
flnltlvne. Zdá sa nám, že Koš 

Jer od holil partllt,l'U do na 1 
mensteho detailu a vvužil ho no 
čo na jobjekt!vnoj~! pohľad n11 

toto cHelo, .\4. tl~A 

l'odfa kontrllktu uzavret ého 
.; [. lUIH! 1871, malt !:><l'SktJ\1.1, 
otec ill<~rttn 11 ~1 11 ]án, postdvlt 
" evanjeJJckej lilaroturanskej 
c trk•• novy urgau 16 mutoclu
vý pud la nim udanéhu pianu . .. 
ncodvulatefne a neodkl;ulne do 
:ll . oktobra 11172, ktorý tcrmln 
nijakým spilsobom ll pod zíod 
nyn• zámyslom pt•omenit a od 
dialil sa nesmie, inlíč by pre
menenie cel ého r:ontraktu v 
pruspcch cirkve noslt:dnvat 
mohlo''. Za hotovy organ muli 
dostat Sa!.knvcl .!900 zl. r ek. 
Usla a k to1n 11 '>IH r ý orgHll, nd 
200 zl. cenený. 

Nevteme prucu prov~a ll Sas
ko ve! zilvriHvok !'> prvou rAtou , 
8!30 zl., ai l. 1anull t•a 1872. Z 
<l'al sut t.iJchovfnw t pu t."t•• ;1kv 110 
JD6G ll. vy!.VItcl , iw tHsll ot·gu
na clovtezli dn Sturo t Tut•ej 111. 

5. marca 1874. V tomto roku 
st vy•zdvihll pod ľa pOi steniek 
ci;te 489 zl., z čoho 214 zl. za
pllltlll .,za ko1ot pánu l lmllco
ri ". V roku 11:175 prt lll l )dn 
sa~ho 180 ll v roku 1876 c~te 
15 zl. Spolu znefu všetky pois
tenk y len 1111 obnos 2745 zl., je 
teda pravdepodobné, že ctrkcv 
znfzil.t dofodrllln y' honornr p re 
mei;IPsntc. \1 r oku 1872 l1olwn
čll vsak S<t!okO 'SO f.ynom M<ll'
t :nont !>l!JVbll svojho najv ;Jči; t e

ho orguna (dvojnwnuá luvclto, 
3.! regtstrove tto J pre kalvfn:.ku 
c11·kev v Llékésl a dokončoval 
sVOJ lll t•ogi strový nástroj pre 
I nvl!l1clov v Trnave. NAt•očnosť 
stavby a okolnosti, p re k toré 
:3aškuvc t doplatili na slarotu
rdnsf.. ý organ, najlepšie vynJ
kaJú zo ,.SrdečneJ prosby", kw
ro u sa 3. marca 1876 ,.u l tokallu 
otec a syn )án "pred tvár sláv
nej ci rkve: l. Pt·t Jednani dali 
:.mc sa pr!ll~ od nilsho 1 tak 
prlvf.lfml n!zkcho rozpoCtu u
hnut v Lej nádeji , ze ltSJl<td rna
t eľiál Jak drevený tak 1 cJno
V)' clo toho času z ceny upad
ne, on ale k našej verkej Sko
de velmi zdražel. <!. ľt·evudzn
nie mechu do vMo mnohem 
vtllC práce a náklartu srúlo, nez 
sme si to predstavoval i. 3. Ku 
uplnosli celej harmónie o jed
nu po t t•elm (t hrajúcu muráclu 
sme vi ac vyhotovili. 4. Pone· 
vádž celá práca neomilne tle
leJ ll'Vlll mosela, todn of lfost 
nás tcmet· o dve stovky vi!IC 
stal než sa to predstavi l dulo. 
Dôvcrujítc v slechelné kresťan
ské smlšlánle slávnej c tt·kve 
Staro-Tur11nskej, tou sladkou 
nádejou l>H ko1tme,, ~tJ tuto po
n ft.enú prozbu nasu vyslyšal a 
nám pr t nasej vernej a svedo
mitej pr.tcl tak značnú i.kodu 
vynahradtť t•áčl ... " A skutočue 
Im doplittlll 155 zl. 

Seuemnilsfreg lstrový organ, 
ktorý zal:la tkom 60-tych rokov 
tohto storočia opravoval Pavol 
Baxa a rozšfrll o jedon regi s
ter, má túto dlspozlciu (v po
rad! na vztlusnictach): 

l . Manuél: 

1. Princi pal 8' - v prospekte 
nah raden ý zinkovi·ml p!sfll · 
lami r. 1923 fi rmou josef 
Melzer, Kutni! llora 

2. Octava 4' - V prospekte 
t tc2 nahrAdená 

3. Mtxtura 1, J/3 - 5-rac.IovA, 
repetuje na c•, c2 

4. Forte - Pdvodno f..vmta, 
2, 2 3, ktorú Melzor nahra· 
d il zinkovou Flautou !;plča · 

tou 4' 
5. llohlflôtE' 4' - FIRUtR dutá, 

Saiiknv organ v Starr. j Turej z r oku 1873-74. 
Sn!mf..a . O. Gergalyl 

šaškov organ 
v Starej Turej 

hevtkovitá, signovdné na o
zvučntcl: C/4, na tábtu : lult 
64, Aufs 7"', na nohe: C 
llohl F'lôtc 4 F/64 

6. G<tmbtt 8' llevikovllá, 
stgn.: C 8, l uľt 65, Wlola 
Gnmba. 64 

7. llohtrlôte 8' - F lauta du
tá, ve l ká oktáva drevená, 
od c1 c!nova, llevlkovllá, 
sign.: C18, luft 64, Aufs. 7, 
Ct liohl F l/64. 

8. Superoktava 2' - prlstaval 
nn pomocnej vzdušnlcl za
čiatkom 60·Lycb rokov Pa
vol Baxa a pripojil na ma
nubrlum "Tremola" 

ll. Manuál: umiestený bezpro
stredne za pfšťalaml hlavného 
stroja 
9. ľrlnclpá l 4' - signovaný : 

Geigen Prln. 4 f/55, Aufs. 
2 9, luft 66 

10. Oc tavo 2' - sign.: C/2, luft 
63, Aufs. 2/9, C/63 · 

11. Fugara 4' - sign.: C/4, luft 
66, A u fs. 2/9, Fuga ra 4 F' /58 

12. Flll utll 8' - drevená, od c ' 
kov. krytá , sign.: luft/68, 
Auls. 1/ 2 

13. Sallclonal 8' - velf..á oktá· 
va zinková, pOvodni\ , od c 
eln, stgn.: Ci8 Sa l , r /Sali
clonal, 61 fug., má bočné 
brady s ft·enulom 

Pedál : 
14. Violin 4' - ,.Ku upi nosti cc

Jef harmonl eu pr idaný 
15. \to lin 8' 
16. Ortav Bass 8' 

17. Subba~s 16' 
18. Princ! pa lbass 16' 
Octav Copula po h - sub, od 
c1 - suprr 
Manual Copula. Rozsahy: c -
f·1, C - f . Nástroj je udržia· 
van ý. 

Ztaclolo by sa vysvetliť skrat
ky udajov, slgnovaných na 
ozvuč nl clach (horná časf pís
ťa l y). láblach (rtoch, o by ča jne 
na hornom rte píšťa ly ) a na 
nohách pištA!. Luft = vzduch, 
znač !, že pišťala bola predtn
tonovaná na určity tlak vzdu
chu (u Saškovcov obyčajne me
dzi 60-80 mm vodného stlp
ca ). C!slo za tým neudáva \ yš· 
hu tlaku, ale poradie pil.ťu lv 

v rámci registra. Aufs. (Auf
schnltt) = v9rez, výška výre
zu alebo pomer výšk y výrezu 
k jeho šlrke. Aufs. 7"' zname
ná, že výrez je vysok ý 7 l!nlf 
(llnla je 12. diel palca alebo 
rOlu = 2,2 mm). Prekvapuje, 
ze ani na jednej plšťale sme 
nennšl1 údaj o mi este určenia. 

Pr i najbližšej väčšej oprave 
hy mala byt vsadené na svoje 

. m iesto KvintA 2, 2/ 3', právom 
označená na manúbrlu : Forte, 
pretoža akustick y zosilfiu 1e 
Principal 8' asi tak, ako 12 ďal
i-Ich rE'gl str ov Prlncipalu 11 tie:'. 
dodáva osemstopov ~•m reg ts
lrom osobltnčho zafarbenta a 
lec;ku. Baxom pndllná Supr.r
oktáva 2' je len vftaným logic
kým doplnkom dlspozlcle. 

OTMAR GERGELYI 

SOCR v Redute 
lO!>U, a le s utlekvátnym drama
tickým ná bo rom. 

'v reho tom koncertu bola mo
numen tul nH l,eningradská sym· 
fúnia ll. Šostakoviča. Orches
ter znel sý to, hlavne dychové 
nl!st roje mflll pt•lležltost za· 
bkVIo ť sn svo11n1l kvalitami. Di· 
l'lgent budova l celé dielo stro
k ým ~letcom, neilet rl ac zvuko· 
výml kont rasl ml a zv lneuou 
ngo~t kou. Z jeho gesta bolo ef
tlf Istotu, nadhľad nad part1tú· 
I'OU, zmy~el pre budovanie ver
kych plôch a Ich začlenenie 
do kuntP.xlu skladby. 

Pri kal ciom vystúpen! SUCN 
Hratislava su v kri ti kách zdô
razňuje, že tento orchester, pod 
vedením O. Lenárda, dosu hu je 
v posledn ~•c h rokoch vysoký 
umelecký štandard. Nepamätám 
sa, že by bolo nlckto t·č z jeho 
bratislavských vystCtpen! s O. 
Lenárdom poslucháčskym skln · 
ma n!m. Stupnica kval!ty sa po· 
súva obvykle od spomlnaného 
umeleckého standa rdu k vyko 
nom nadpriemern ým, dosahujú 
c!m európske pa rametre. 

Takto možno označiť aj v}•· 
kon, ktorý podal O. Lenárd so 
svojim orchestrom v nedeľu 16. 
marca 1980 v Koncertnej sien i 
SF. 

ú vodné Clkket·ove Variácie 
ll il SIOVlllllk6 rudovú piesP. iJ, 
dielo majstrovské v sprocovn
nf témy a v lnštrumontáci l po· 
dáva Lenárd zvukovo plasticky 
so zvlnenou agogi kou a využi · 
tlm celej šk ály dyno mlckých 
odtleť\ov. 

Magdu Blahu~htkovú pozmí 
me v Bratislave z občasného 
hostovania v opere, ale aj na 
koncertoom J16d1u. Podáv.a 11Zdy 

Ondrej Lenárd. Sn!mka: CSTK 

spoľahlivé výkony, je f prejav 
je In teligentný, hlas dobre sko
I on ~, vie nim narábať s ohra· 
'-nm na dielo, štý l , skladateľa , 
ztvaznost umeleckej výpovedP. 
Beethuvcnovu scénu a áriu, op. 
65 ,.Ah! perti.o" predniesla !lt ý· 
lovo ~Isto be2: ztbyt~ného pi· 

M<~lo obsadená Reduta nad
šene aplaudova la dtrlgentovt 1 

orcltPsl ru. Usporiadatelia po
dobnych poduJati by st mRli 
všimnM. ako •ch akcia prebie
ha aj po organizačnej strán
ke. Pred RPdutou mohol bv t 
aspoit propagBLný pútač. vo 
vesltbule n(ls plagát poz~ vnl na 
Vcrcltho Rekviem a prakticky 
počas celčho koncertu otvorené 
dver e do sl!ly pr lpomlnall kor
zo, čo niektor! návštevnfci a1 
vyu~lvall a prichádzali a od
chl!dzall v pr iebehu skladteb. 
Na abonentných koncertoch SF 
nachlídzamP zo st rany uvádza
l eTov viac úcty k umeniu čl 
dôsladne)Ste plnome svoJ eJ po
vinnosti, K. ZlTNi 



Návrat 
Dona 
Giovanniho 
na lmšicl<ú 

l 

seen u 
W. A. MOZA.RT: DO N GIOVANNI. Oper

"' drtma 'Y d•osh dejstvách. Libr etu r,o
rtnzo da Ponte. Slonnsk ý preklad zasl . 
amelec L. Holoubek. Dirigenti zasl. ume
lec t . Holou.bek a Z. Bflek. Réiia M. Fi · 
ecber 1 . h. Scéna J. Hanlik. Kostýmy D. 
Han6kod. Zbormajster ka ). Réc:r.od. 
Atitlentka rét ie B. Hanliková. Pl'i na· 
ltudounf spolupracovali a ilembalový 
part hrajú K. Bachmannovli a dr. V. Ti· 
ebj. Operu u•ledlo Státne divadlu v Kn· 
lieiaeh dňa 1!1. februára o 17. f ebruá•·tt 
1980. Sólisti: K. 1areček a F. Bahín 
(Oon Giovanni). E. Puppová (Donna An· 
.. ). Gabriel Szak" ( Don OUavio), G. 
Spiiák 1 P. Kasarda (Komtur) ,. L. Gan
I09á a E. Malatincovli (Donna ElviJ·a ), 
). Somorjai 1 L. Neshyba (Lepurello) , 
IUI. umelec M. Hájek (Masettol , A. Mrá
IOYt a I . Olejčekod ( Zerlinal . 

Dvadsa ťštyri rokov uplynulo od pos
ledného uvedenia Mozartovho Dona Gw· 
vannlho na ~céne So v Košiciach. Ne· 
zotrelo všilk per spomienok na jej ml· 
moríadne úspesné nR~tudovante koslckou 
5(levohJ•ou r. 1956. Vtedy sa uviedol tl 
do Cunkcle sérdlngenta opery v Koši· 
c1ach nastúp1l zsslui1lý umelec Ladisluv 
Holou be k. ( RčiJU ma l vted v host u júc1 K. 
)ern ek. 1 Tohtoročna premiéra v l~tom 
zm1·sle bola pre mnoh~ch abonnntn}'' 11 
navstt:vnlkov divadlu unpulzom k po· 
l'ovnanJu rea llzlic1e op,.ry v plitrlť.~ialyth 

rokoch a dnes o to skdr, že ak térmi 
súčasného ntlstudovanla boli opli( L. Ho· 
loubek za dirigentským pultom 11 Karol 
Mareček, Íl!.pešný Don Giov11nn1 v m1nu· 
lo!.li, llj ter11z. Dobrý ohllls, klorý malo 
na~tudovanie opery r. 1956, pri oslavál'h 
200 rokov narodenia sklRdtltPTa, ~a zopa 
kol'al. 

z~sl. umelec L. Holoubek operu mimo· 
r1odne starostlivo hudobne nastudov11l 
a vysledkom bol konklúzny, ucelený tvor 
hudobnej drámy, 1-torou opera Don GJO· 
vannl v skutočnosti aj )C. V Holoubko· 
vom podani sa stýlovo náročné vokálnP 
aj orchestrálne party vzá jomne opttmi:il· 
ne doplňalf. L. Holoubek optiť potvrdil 
znamenitý prlstup, aký k dielam \V. A. 
Mozarta prechováva. 

K. Mareček v titulnej postavp potvr
dil, že je aj dnes ideálnym prototypom 
donjuanovskej postavy. úspešn ú kreáct u 
naročnej postavy v súčasno ti zopako 
val a roz~lrll v diapazóne plastickej tvár· 
nost1. Svoj štýlový vokálny prejav pod· 
l;~arkol herecky per fektným podaním. 
Tohtoro~ná Interpretácia opery Don Glo· 
vannl v súvislosti s menami L. lloloub· 
l.a a K. Mare'čka nie je len spomienkovou 
gJorlfikáclou na r. 1956, ale úspe~nou 
skutočnosťou súčasných dnt 

Obsadenie prvej premiéry bolo zvere· 
né skúseným, niekolkoroi'!ným sólistom. 
Na druheJ premiére sa prezentovali za
t lnajúcl sólisti ŠD, i'!lm sa obe premiéry 
vyznačovall svojskou, neopakovatelnou 
atmosférou. Mladi sólisti I. Olejčeková, 
E. Malatlncova a L. Neshyba sa snaž1ll 
o maximálne sfistredený výkon. Presll 
vstupným sóltsllckým ,.krstom", ktorý 
potvrdil, ze ,.omladenie" bude pre spe· 
voherný su bor v. Košiciach znamenať ob· 
rodu. Predpokladáme, že lndtvidulilne re
tervy v speváckych výkonoch všetkých 
troch sOllstov só rezervami Ich slubného 
v9voJa na scéne So. 

Rézlu opery mal Miroslav Fischer 
a h. ZdOraznil predovšetkým vzťahové 
Interakcie Jednotllvych osOb. Velmi dob· 
re sa mu v tomto smere darilo vo vedeni 
postavy Leporella a Giovanniho. Sociá l· 
ny pôvod sice tieto postavy rozdeluje, 
ale mektoré spoločné povahové črty tcb 
zabe spáJajú. M. Fischerovi Išlo o vy· 
stihnutie vzájomného vzťahu tejto, svo· 
jim spôsobom velmi zvláštnej dvojice. 
Obom postavám patr i celý priestor Ja· 
viska a sú ,.dušou" všetkých živých ak· 
elf. Svmpatlcká bola snaha umocnlt au 
tentii:nost dramatických scén. SúbojoviJ 
acéna v závere l. dejstva bola rozohra 
D6 v bojovom zápale, pravda, aj s rizi
kom plynulého technlck6bo predvedeni a, 

Záverefm1 scénu 2. dejstva, iižasnó vo 
svojej dramatl~nosti a úde!'nobti Komtu· 
rovho prfchodu, viazal M. Fischer na r e· 
produktory, ozvuču JUCe Komturov hlas. 
Nedokons lá technická realizácia [ šumy) 
ubera na účinnosti te j to konfhktn!lj scč-
111. v ktorej dochádza k stretnutiu .GJVO· 
tli, vzdoru a smrti. CrJiková ruž1jná kon· 
cepcla aj reat1zác1s opery ns scéne SD 
d}Chll pravou atmosférou oepokoja, kto· 
ry Je vplsaný do životného osudu Dona 
U10vannlho. 

S postsvou Leporella Sil optimálne sto· 
tozníl Juraj Somorjal. Mimoriadne úspe~· 
ne rozohrRt melen vzťah sluhu k pa· 
nov1, no ilj vttah dvoc ll vefkých a v 
mozartov~kej partítllr!l rovnocenných 
postáv. ]. Somor)ai a K. Marecek boli 
v tomto ohfade perfektnou partnerskou 
avojicou. 

7. galérie ostatných postAv, vstupUJU· 
r.Jch do vztahu s titulnou postavou, Zd· 
ujala Donna i\nna. EIISka Pappová JU 
koncipovala v dJ•amatJt:ky vypä tej llntJ. 
Pravd iVO a dôstojne stvárnila CJtovn trR· 
nr-mi srar.htlčnú. v jeJ charakterovom 
vvkre~rovani vyzdvihla tie črty, k toré JU 
!>p&ja!J s vlastným otcom. Snubenca Don
ny Anny kreoval Gabriel Sznkál v In · 
tenciách zlyričtonis postavy, v prollpólc 
k dramaticky pľlebojnej Donne Anne. 
Donna Elvlra r.ucle GanzoveJ lnkl1nova
ls k zdl'lani lvejšiemu, pasivncjiuemu 
vzťahu k Donovi G1ovnnn1mu, Eva MOli! 
ti ncová, atternantka postavy, h!adala v 
nej zas prirodzeno aktivitu ženy boju· 
júCeJ o lásku vlastného mHnzels. Zer· 
linka Allbety MrázoveJ bola mozArtov· 
skv puhvbhvíi, no nJekLCJr é vyrazovó 
prvky prlpomJnaiJ SAblónu čl maniérn. 
D1uhé ohsodenlr Ivicou Olejčekovou lly· 
chu lo íqHimnostou a teplou i skrou pros· 
tčho vidieckeho dlevčata, nepoznaJúCe· 
ho koketériu ani prefCkHnost. Zaslúžli}· 

J. OI P. j~cknvá (ZAdina l a zas l. umele•: 
j\J. Hájnk ( l\1asello) v košickej inscenlí · 
cii tofozaJ•tovej npery Don Giovanni. 

Snimkn: O. Bereš 

umel ec Miroslav Hájek bol obsadený do 
ltlohy Ma~etta. Réz•fl precxponovala ten 
to typ dedlnskiího dobníka, no rozhod· 
ne nie hlupáku, do polohy komickej fi· 
gurky. M. llójek podsl v charakter ovom 
vykreslenl ta k to chápuuej postavy vel· 
ml vyrovnaný a prepracovaný výkon. 

TJtulnú postavu v dt•uhom obsadenf 
vytvAral Frantl!.ok Balun. jeho Don Gio
vanni mal Iný fRrehný odtteľ\ uj ambltus 
ilko G1ovanni K. Ma rečka. Zo základ· 
neho ŽIVOtnéhO SlýlU postavy Jl!lVybočiJ, 
len jej povahové črty kreslil pasteloveJ· 
stml farbsml. 

Don Giovanni a Lepo\·ello korešpondu· 
vslt v svojskej atmosfére aJ v druhom 
obssdenr. Duchovná spriaznenosť oboch 
postáv vyplývala aj z pribuzných znakov 
Bal(movho a Neshybovho podania. Ladi · 
slav Neshyba transformoval do Leporel · 
la črty až detskej hravosti. Prec!zne 
ov ladanle partu a prirodzené cftenle dl· 
vadelnfka mu umožnilo využit priestor 
javiska pre šiba lstvá svojej postavy. Pre· 
kvapl i svojou pohybllvostou. Podobne ako 
F. BAlún, aj L. Neshyba lnkltnoval k 
svellejil1emu tónu. 

Tvorcom scény, tak ako v 50-tych ro· 
koch, bol ján Hanák. CharakterizuJe ju 
po:;úvatcfné st l poradie, ktoré spolu s tva
rovl!nou konštrukciou dverl preskupu JE: 
a od seba oddcTu1e jednotlivé ohJ·azv 
a výstupy. Schody, ktoré rámcujú plo· 
chu javiska, umocinJju vizuá lne drama 
llcké vstupy a odchody jednotltvcov. 
lllavným znakom nasvl r.ten•a In teriéru 
JB l:lerno-bloly sveteln ý kontrao.;t. Fa••eb· 
né zladenie a stý lovost kostýmovam., 
hlavných postáv Dnntcou Hanakovou na 
r uštll dl sonujtíce prvkv v kostýmovRn 
dievčat baletného zboru. 

Naštudovani e oper y Don Giova nni ko 
~lckou operou bolo úspršné čl v kva l itl! 
tlvnom meradle bolo prlnosorn dn dra 
maturgie opem ého wbo•·u SD. 

DITA MA.RiNClNOVA 

GRAMU RECENZIE 
L'ARTE Dl PLACIDO 001\tlNGO 
London Sy mphony Orchostra diriguje Nello Santi 
© RCA - OPUS 
Stereo 9112 0936 

Na predvianocný g1·amof6nový trh r. 
1979 SR dostala p lah)ll, ktorá mimonad· 
ne zau ja li! na jmli mllovnfkov krásneho 
sprvu. Proľil Jednej z naJ~Isrivej!;Cch 
operných hv1ezd súčasnosti - tenoristu 
španielskeho rodu a medzinárodného pó· 
sobenia - Plnclda Dumings. Vo vzéi c· 
neJ jednote sa na :.pomlnanej snhnke 
spll)a umenie Interpretačné s kvalitou 
nahrávky a zvukovo- rea l izRčncj podoby, 
takže po vJacn(tsobnom vypočutí s1 plat
ne má diskofil utvrdPný doJem, ~e sa 
jedná o mimoriadne kvahtntt (ak nie 
najJepslu 1 snfmku posledných rokov, 
ktorú vydavatnfstvo OPUS pripravilo z 
domácich, resp. hcenfných pramenov. 
Ak pri n iektorych - najmti operných 
~elkoch - id e o onPskoroné pr1bhiu 
vame umeleckťiho mlljstrovstvn popt·ed· 
n}'Ch vokálnych hVJUZd (čo má zr·ojme 
svoje dôvody finančn(! ). v tomto prípa· 
cle dostllvnme do rúk konečne niečo 
aktuálne, stíllf' ~ladonó na najvtlčslch 
opm·n~ch scénach - a tt~da aj záuJem 
cami o vokálno umeniu vóbec. Dramatur
gifl profilovej platne je pestrá - rovno
merne vyvažuje známe ukážky klasJcké· 
ho bel cantového r epertoaru s menej 
fr!:lkventovltnými titulmi a áriami [R. 
Leoncavallo 1e ltlstupen}• 111eten Kome
dlan tml a z ních známou áriou Caniu z 
L dejstva vrátune elektného .,llnllie", ale 
aj Bohémou toho 1stého autora u z nej 
áriou Marcela zo 4. dejstva. Známa ukáž· 
kA z Donizett i ho NápoJa l!í sky je vyvfl· 
ieoá krásnou hudbou Massenetovcj Ma· 
non a CllnoveJ Ar lcsanky. D1·uhá struna 
platne pJ·edsluVUJ!! P. Domi ngu En·iou !.yo· 
npla z 3. detstva opery Marta od F 
Flotows, aby po johnsonoveJ urii Clľella 
m t creda z Pucriniho D1evčota zo Zá· 
puciu zai~kri iR Znilmil ária VOJVOdU Z Rí· 
golf'lta - La donna é mobile, potom 
u nás neznama ukážka z Massenetovho 

GEORGE GERSHWJ : PORGY A BESS 

Cida a Meyerbeerovo O paradtso z Al'rl· 
tank y). Dostatočnr atraktfvny repertoár 
azda obchádza Iba tofko bpomfnsneho 
Otelia v toxte z pera Mariána jurlki! -
skoda, lebo autor poučeného sprievod· 
ného slova priam numaskrtll posluchacn 
práve na ukúi'ku z tohto Verdiho dtela, 
ktorého sa zmociJUjú ai zrelA hr d1nské 
tenory. Placido Dommgo SVOJ1111 kovovo 
zafarben}•m hlasom JO prP.durť.ený stvllr· 
nit ni!llen jndnu 1. nBJkrúfovske)sfch po· 
stáv verCIJovskej operne j literatu ry, ilie 
akohy v jeho umeni vyia1·ovalo n1ečo z 
Ca rusov ho odks:w, tlu r, našou generá· 
c;ou ui sledovaného lbtl z davnejsic..h 
záznumov me naJoptlmálneJ~Cj kvahty. 
ľrávo moJ.nosť pnrovnávanw zvukuvo sC· 
ce neporovnatetnýth I>I'O[Jiov dvor h 
spomlllaných tcnonstov (OPUS pred n1e· 
koľkyml rokm1 nuprfklad vvctul album 
Slávne hlusy sto roč1a, kde Jl' l pliltua 
s Cat·usom 1 stPduwme tPGhlllcko fun~hnu 
prlbuwost oboch genJóinych spevllkov 
- aj keď pnpustume jť!mné ocllisnobtl 
vo vyi>ere výruzovych prostJ·•rdkov a 
frázovunlu. (Frapantnií Jll, 'n cl1ívno 
1111' tvy C<~ruso je čas to stnndnlf'1si tm 1 
lrlľZVI'JS! - H Wdfl JléÍJ1l hlfžs{ - V 111i· 
l adovom 11\'kres'rní Arín, ako s1iensnik Do· 
m1ngo ... , eo nquko neznumena, že Du· 
m1ngo nedokáže strhnút a pn~svedčJ t 

!lVOJCm vntHomym ohiHHn a pravým jut.· 
ným wmpPrsmentom : Z<J vset ky uká 7. f.; y 
trehn porovnat nnprfklad známu Leonc:d· 
vall01 u án u Canla Vesll iu gt ubbal l Ak 
upusllme od sondá:lneho porovnávRnla 
dvoch osobno-;ti, z ktorých kuzdéi pn · 
niesiH a cl<íVH dopostaf luďom rl1dost i 
sl zu uprimnŕho prrzJtlil , t1·ebo uzavl'lflť 
toto krátf.;e :aunysleme ~·• nad Pdičnym 
činom OPUS-u úprunnym poďnknvunim 
zn tych, ktor! doposia[ v spPve v1d oa 
najdokonalejsl múl.Jcky preJaV Judského 
duchu. 

Spievaj(t : ELLA FITZGERALDOVA A LOUIS ARMSTRONG 
( Me16dir. z opery G. Gershwina Purgy a Bcss vybrat a zn10111vi l f. Vinar ick9J 
© POI.YDOR·SUPRAPHO Stereo 1116 2418 

Akoby sm P počuli e;e l kom ln(J operu, 
akoby to un l pravda nrbola, keď počú· 
vo~me také t.nánlf', prežité R vefakrät 
pui:uté pie:.ne, line, spi rituály, chórusy 
a melódto z Uershw1novej Porgy a Bess, 
kloré v J'oku 1957 nalli'Ah v Los Angeles 
prr fit·mu Pol)dor I nternational Elt11 
Fitzgera idová a Louis Armstrong s or· 
chf'St t·om pod vndenlrn Ru:.l'lla Gat-clu. 
l'ovoctne komptntnH nu hrävkll diela pr1· 
chuciza k domóicrmu záujemcovt ( čl!'no
vl GK l ľitltvo vybraná J. Vlnarickým z 
dvoJplatiHJvého pôvodného kompletu -
s nemenej zasvllteným sprlevodn}•m tex
tom Lubomira Dori•zku, htot•ý aj abso
lutnemu laikOVI tlžozovej lnterprf'lác te 
obJnsnf z<lkonitost l č1 .. hezz<\konno~ ť" 1111· 
provlzácJe, tohto nenapodobítefného u
menia, ktoré JO dané Iha vyvolf!n9m. 
Ella 11 Lotus k n im potJ•ia - a hoci snáď 
máloco z pôvodne prlsnc za pfsanej ope1·· 
n eJ partJtury GeJ•slnvina (okrem melo· 

ciH:k!'j linw ) Zittlllt:\·a v podrJJIJ tých· 
to umolcov, Jľ w 11~ 1 prrsne to, co skl.t· 
da tel cft1l a ma l v túmeru pr i duc..hov· 
num ;;meni Vf! lkf! ho lhtmelu zo svetu amu· 
I'JCkýrh čc1·nochov. Alt• pr i teJlO platni 
nc: trebu ~pekulovn t, odok t·y vu t póvodny 
zupis sklacltlleľu, porovnllvat ho s tym, 
co je neopuknviltl'lnc podfurbenl' Anu
:;t rongovou tr(lbkou 1 jeho spr.v<íckrm 
podaním, kturf! Doril?.kn prirovn(Jva .. k 
Vllikil ll ll ~ pOII Iil ll ni'IJO lllliZiC Í J'OVII Illd " H 

u Etly k .,\·l.orovómn reproduki:11rmu ~l)· 
lu. v ktomm J!! v pOtl'-l.t tH duvoi ~ Jl ll 
vse tkO, pri čom nhJ)Sl i'OVS(VO .,a )li'BIUVUJO 
\ tom, ktore l dovolen ých prostnedkuv 
M spuv<ik Vlherl'l" . Treba potúvu(: pn 
vSetko] odlišnosti od fllivodnPj ln~lru · 
nwnt(IC'Jt' !l k lasíc kf~J oper nej rP)HOrluk· 
ne zniln1ej z JUVJSkH (a j náshol Jľ to 
huctba uplne nová - oza j&tná sopka 11111· 

zidrnvdnla z rodu pravého ume1 lC' krdJo 
t ra cličneho džezu. T. URSINYOVA 

GEORGES BIZET: SYi\1FO IA C DUR, PREDOHRY Z OPERY CARto1E 
Slovenská Wharm6nia, dirigu je Zdonek !\oster 
© OPUS Stereo 9110 0590 

Zaslúžilý umelec d1rtgent Zden!!k Kos· 
ier podni už noruz dókaz o tom, ze ok· 
rem overenych hodnôt, tvorist:lch bežný 
koncertný repertoár, rád siaha l po me· 
nej zn(Jmych, obchádzaných, resp. úplne 
zabudnut ých skladbách. Dokludom tejto 
Koš1arovcj táluby pro zaprášené partltu· 
ry ( pl'lpomíname napr. nim uvedenú 
Chaussonovu Symfóniu B dur so Sloven· 
skou filharmóniou pred nlekolkymi rok· 
ml ) je aj jeho gramofónová nahrávka BI· 
zetoveJ Symfón1e C dur - sk ladby, o 
ktorej existencii nemá velká čast dne1.· 
ného koncertného obecenstva ani len tu· 
senle. Symfónia 17-ročného parfžskeho 
konzervatoristu (z roku 18551 patr! to
liz k tým strateným R zabudnutým par· 
tlľúrsm hudobných géniov, ktoré hudob· 
nf historici objavili dodatočne - bud 
náhodou alebo systematick ým bádanlm v 
archlvoch (v prlpade BlzetoveJ sym fónie 
r. 1933, do koncertnej praxe JU znovu 
uviedol ~olávny dirigent Feli x Welngart· 
ner). 

AJ keď sa ce lkOV}i , zuacnc eklektJc· 
ky výraz, tP.Jto ranoromantlckej symfóni e 
s typicky klasickým plldorysom nezho· 
duje s vzltou prodstavou zrelého Bizeta, 
akeho ho poznc~me z opery Carmen. 
predsa zau jme aj náročného fliskofllu. 
Je totiž názomym dokladom B1zetovho 
talentu, OSVOJOVallill Sl kompOZICnéhO re 
mesia, dokumentom jeho .,učilovských " 
rokov a hoci je Stýlovo nevyhranenfl 11 
popla tná najrôznejšfm vplyvom, jedna· 
ko len odzbr OJUje posl ucháča svojou ne· 
falsovanou úprimnosťou. mladkkvm 
vzletom, hr aVO'ilOu, bflzpro<>J t r>clnnsfou H 

zvukovým espritom. 
Y.elm! živé a vzdušné Allegro vivo svo-

j (m klasJctstJckym vyt·atom JP. pr ipome
nutím sveta ,.klasikov" , luboznym po· 
1.dravom papá llaydnovi. Uputava staveb· 
no~:~ zovretostou, l ahkostou a hravo~tou 
hudobných my~ ll enok l zvukovou dell· 
kátnosťou. V Adsgiu sa Ol.}i vs uz bud uc: l 
.,operný" B•zet. Prostriedkami f<u·uhnBI 
a sugestlvnej lnštrumenU\cle v yk r r slu te 
tu skladater bájny orientálny sve t -
~vet meslt, minaretov, nádherných pctl1· 
cov, ďalekých mol'f, l esk l ých clrahoka· 
mov, teda to, čo našlo uplatnenie v JB· 
ho ncskoršlch operách Lovci perá 1 a 
Perthská krásavica. Zrelšie Alleg ro vt· 
vaco je už bližšie k romantikom, Schu· 
bertovt a Mendelssohnovl . záverečné opä· 
lovné Allegro vivace je naplnené op!lť 
živou, vrúcnou l keď málo orlg tnálnou 
hudbou na mlie este vzdlslenou od .,sku· 
točného" Bizeta. 

Zdontl!k Ko~ler s perfektne ln·ajúc iru 
orchestrom SlovenskeJ fllhs rmónJc In· 
terpretu jú toto ranč úsmevné Bizetova 
d1elko vymka júc lm spôsobom. Vše tky 
spom!nané atribúty symfónie sú tu 
skvelo umocnené a vyzdvlhnnt~. Ol>· 
zvláš( oceiwjeme vyrntovu l'ahkost, hra· 
\·osf a vrucnost podania, zvukovu 
usfachlllost a eleganciu, mllkkosť sla::J· 
kov, krásne sóla clrwv (vvnika jílt.e ho· 
IJojovč sólo v druhej Č!lstl) a te< hn•cku 
kvalttu nahrávky. Kosier brllantnym po· 
liHn!m HtzetoveJ symfónie pripravil d ts· 
kofllom neobyčajný, takpovediac, kult · 
nárny zážitok. 

Gramop1Ei l11U dop1J1a stvorl ca populár· 
nych predohler z opery Carmen v sý· 
tom, 1\ ťavnatom podanf, aké jP vlastné 
len symfonickému orchestru. 

A. GA.BAOER 



NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Kecf hrite, naprfklad lacl1a, af to vlaatné tranakrilU'IIi' 
Zásadne sa transkripciám vyhýbam. Hrám Iba originály. Vea 

existuje tofko krásnej pOvodnRj gitarovej literatúry • • 

O gitare i corride 
VU nástroj, ktorý sme videli, r esp. počuli, vyniká nejakou 

zv láitnosťou. 

Jeho značka je PAULINO BERNABE-MADRID, nechal som ho 
vyrobit na objednávku podfa vlastnej požiadavky. Striedam 
dve desatstrunové gitary, použlvam aj vlastné nást roje s Iným 
počtom strún, vlhuelu a lutnu. Väčšina l ud! sl, žiar, mysli, 
že gitara nie je t ypický koncertný nástroj, pretože vraj vy
ludzuje len plano. A tak spravidla každý do nej búcha čo naj· 
viac v domlenke, že vtedy hrá dobre. Ako by sl t ým llečtl 
komplexy, že nevydáva také forte ako napriklad klav!r. 

bez povestného španielskeho .,flamenga" 
Ten podtitulok azda najlep~le charakterizuje jeho hru. Ani 

v rozhovore po koncerte neprejavoval neskrotný temperament, 
jeho odpovede boli vecné, triezve, jeho ce lkový prejav skílr 
rozumový ne:l spontánny. 

Ste Španiel a určite navitevujete corrldu ••• 

.,K hudbe som sa dostal až 21-ročn ý," hovor! JOSE: LUIS 
LOPATEGUI, .,dovtedy som sledoval dráhu, ako sa stat úspc~
ným elektroinžinierom. Ale pred osemnástimi rokmi nastal 
zlom a začal som študovat na Vysokej hudobnej škole v Bar
celone u vo svete presláveného gitaristu pr ofesora Yepesa 
a teraz vediem gitarovú k atedru v Bar celone na škole, kde 
som sám začlnal. Okr em toho som viedol I nterpretačné kurzy 
v Barcelone 1 v New Yorku, vera sa venujem komornej hud-
be .. . " 

Možno sa budete dlvlt, ale k srdcu ml prtllš neprirástla. Na 
býčie zápasy sa dostanem skOr pr!ležltostne s eriatefml z cu
dziny. Ale corrida - to nie je vášeň celého Spaniel ska , ale 
predovšetkým Andaluzanov, ktor! ňou skutočne žijú. Mo?:no, 
ie jej v skutočnosti .,fandtm" viac než sl mysltm a hovor!m, 
rozhodne ma však vzrušuje ovela viac než futbal. To, čo sa 
v aréne odohráva, jo vlastne neúprosný r i tuál so svojimi zá
konitosťami i Ideológiou a človek, aby to bez zvyšku pri jal 
a prepadol tomu, mus! byt na to aj mentálne založený. 

Zaznamenal: VLADIMIR CECH 

Maurice Béjart • tancujúci filozof 

Večer čo večer tlsfce Pa rfžanov t ia hli 
k Palácu ~portov, aby boli svedkami 
predstavenia choreogra fa Maurlcea Béjar 
ta a jeho súboru, Baletu 20. storočia, 
,.Láska básnika". 

V .,Láske b(lsntka " dôleZile jšle než dej 
sú postavy, k tor é sa pohybujú okolo 
ústrednej dvojice: autor a h t·dtna. Sú tu 
PRIATELIA, tri trad ičné múzy, ženy-ln
~pn·átorky, IV .. 1čka, pr la ter vsetkých bás
n ikov a "Ona", .,Milá", prttomntl a ne
dosažitelná, nežná a vzd ialená, večné 
d1eťa a "Manželka" ako jej karlkatúi'O, 
l ebo " láska žije v okamihu a nie v ča 
se, lebo okamih jo večnosť". SI LY SMRTI 
predstavujú muž v čiernom , riaditel cit·· 
k usu úzkosti u smiechu, organizá tor, že
na v bielom a motocyklisti. Sú tu myto· 
l ogické postavy - Pegas, Dtonýzos a Za· 
r athustra a konečne Cirkus so svojou 
nenapodobitelnou poéziou - k launi, ak
roba ti, plerotovla, masky, upr ostred nich 
George Sandová o Básnik. Básnik - to 
sú v lastne vsetci romantick l básnici: No
valls, Shelley, l Hllderlln, Het ne, Niotzsche, 
Rimbaud a, pochopl teTne, veTký básnik 
Fellinl. A, samozr ejme, Baudelalre, k to
rého hlas sa mloša do hudby Roberta 
Schumanna a Nina Ro tu, autor a hudieb 
k Felliniho filmom. 

Ntlph1ou života básnika je hTadnnle 
Inspirácie a súlndu medzi jasnými chvi
Tnmi tušenia, predtuchy, predstáv a dls· 
ci p l!nou. .,Práca je menej nudná než 
zlibava," hovori h lns mimo scénu. 0Zft j· 
stnou lá slrou básm ku sú slová, zvuky a 
uk sa vyjadru je tancom, j e to očarenie 
pohybom, rytmom tiel. 

Schumann, tajupln ý básnik, plný nos
IRig le a nehy a Nino Rota, neroz lu č n ý 
pna ter Felliniho, stretávaj(! sa ta m. kde 
sa stretávaj ú smiech a slzy - pri pra
meni fantázie . .,Neverte tomu, čo sa pl 
!;e v knihách o láske. Je to všetko klam. 
Reali ta je n iekd e (ip lne inde." Schuman
nova pt esc1~ " V prek1'í1snom mesiaci má
JI " udáva tón - t úžba a predstavA ml· 
lej. Básnik tvol'l v spoločnosti kostlivca, 
m<tčk y a r ôznych preludov. P1·t tom je 
sám, stálo sám. Básni k umte1·a, ukladá 
sa sám do truhly a zatvárajú nad nim 
veko. Poézia zomrela. Zostal hr ôzyplný, 
zmechanizovaný, perfek tne zorganizova
ný svet. k torý sa bl!žl v ne(tprosnom 
n nezadržatelnom ry tme. Behajú z neho 
zimomr iavky po chrbte. 

Mytologické postavy sa pohybuj(l v ne
skutočnom, snovom priestore: Kôl1 Pegas 
s obrovskými šedými hodvábnymi krld· 
lami, šantivý Dlonýzos, prorok Zarathus-

t1·a a jeho dvaja spolocnlct orol a had. 
Slová, slová, slová: Ideál, idol , ld1ot, 
Idea. Lernen, l achen, Leben, l elcht -
na velké kocky-plsmentl sl sadajú plo· 
ro tovia a rozpútava sa nespútaná cirku
sová zábava v matematicky presnej r6W. 

Javisko, to je vlastno ring obkTúčen ý 
z troch stríin divákmi. Prichádza sa nail 
zozadu. ale aj zospodu, sprava a zrava. 
Inscenácia je tak uZ vďaka sa motnému 
scénick6mu prlcstoi'U otvoronó. Scéna JO 
pre Béjorta p1·ocoviskom. Odohrúvo Sil 
(IllU vsetko. Tam sa žije, pracu je. tvor!, 
prezlleka, vzťahy medzi postllv!unl s11 vy
víjajú a zanlknjú. Na ho1·1zonte jo roz
konllrený oraniový si i'Om ?.Ivota, nemen· 
ml veličln11, ktorll tAm zostAne po ce lý 
ča s. Znásoben~ plátna sluzta projekcii 
diapozitívov, vizuálnych ulomkov 19. !tlO· 
ročlo : bieln ovalr. tvAr s hr.hkou plP.ťou. 
kllrmlnov\•ml llslamt n hftVI'Oniml v las
ml. Strnulosť porrr.ltínovi•ch b;íbik. Mu
liHI'OV poh!ad 111l Vflf'i H ľudí. A kOtf Sil 
h lásiA noť.nl mot ucvk l ist 1, v ohlnšu ju
com rnchntr prcnihfl ji'l 1111 .:;r:fmu pril vo 
cez tir.t o pl:'i tnn, trl1r1 j11 pArAvli nv a do
slova vtrhllvA jlí na sr l\nu. 

Jr.dnollatv sObor tanPčnlkov disponu
je perfektnou klnslckou hototnou tech
nikou, ktorú Réjart ozvtást1lu je na svoj 
sp/\sob: láme pohvb A ukonču je ho ne
predvfdane. Hlavný tAnečnlk Jorge Donn 
je nA scéne 1waktirkv po celý čas, jo 
protagonistom 11 cl lv6kom zároveii. Je to 
nflš sC1ča sn lk , kamu1·M z ullcn v ten ls
k ,,Ch ·a džfnsoch. ktoré zohlioka na ja
vi sku, slcdu júr pr itom hru ost11tných 
a po kostýmovet metamor fóze vstupu jn 
do hrv prevtoTu jOc sn do postavv. ktorll 
vznikla v hlave hásnlka. je vsntk ým: 
mi lencom aj killllnom. básnikom aj hviez
dou muste hallu . 

Schumannove plesne. Boudclllli'OVO 
texty 11 ci rku~ovA hutlhA Sil prr linnjl1 
r sú sklbcnl\ nnvz6jom nn prlncfpe svm· 
fonlckcl suity 18. s t o 1·očiA. Z te jto zmo· 
!ti vznlkti n eočA kávA ná. nová A čistá poé
zia. 

" Vedel by som uveriť Iba v boha. kto· 
r9 by vedel llwcova(," vyznáva Béjar t. 
Verime mu, lebo tento kozmick ý rozmer 
stále prftomný v jeho Inscenácii je mol
no práve to, čim sn ltšl od všetk ých 
ostatných dnešných choreografov. 

SABINA SKARBOVA 

Pred BAYREUTHOM '80 
Parsifala [hud. naštudovanie Horst Stein, r éžia o scéna Wolf· 
gang Wagner, kostýmy Reinhard Heinrich], Lohengrina [hu cl. 
naštudovanie Edo de Waart, réžia Gtltz Friedrich, scéna GUn· 
ther Uecker, kostýmy Frleda Parmegglanl l a Blúdiaceho Ho
lantfana (hud. naštudovanie Dennis Russell Davies, réžia 
Harry Kupfer, scéna Peter Sykora, kostýmy Reinhard Hein
rich 1. Sólistami v uvedených operných Inscenáciách bUdil 
celá plejáda vynikajúc ich wagnerovsk ých spevákov·špectalls· 
tov angažovaných z ce lého sveta. K minuloročným sólistom 
pribudne tohto roku cel ý rad ďalšieh , novoangažovaných spe
vákov. Spolu (lčlnkova t bude orchester, zbor a balet Bayr euth· 
ských slávnostných hier . RladHelom a umeleckým šéfom tohto 
jrd lnečného umel eck6ho podujatia Jé opä( vnuk Richarda 
Wagnera, dnes 60-ročný Wolfgang Wagner . 

Na progrumtJ tohtol'Očných .,Bayreuthských slávnostných 
hier" (25. JCIIa - 28. augusta l bud (l z obrovitého Wagnerov
ho operného odkazu repdzované diela naštudované už v ml· 
nulých rokoch. Ťažiskom Sl ávnostf bude opäť kompletná hu· 
dobno-dro matlcká tet ralógla .,P1·s tcň Nlbelungov" - Zlatu 
Rýna, Volkýra, Siegfried, Súm rok bohov ( hud. naštudovanie 
Pierre Boulcz, réžia Pat r i ce Chéreou, scéna Richard Peduzzt, 
kostýmy jocqucs Schmidt). ktorá vzbudila v odborných kru
hoch l u Wagnerových nadšencov značn(l pozornosť, avšak 
vyvolala aj vefké diskusie. Oalej sú na programe Inscenácie 

Patrice Chl!reau Giitz Friedrich Hnrry Kupfer Karan Armstrongovi Siegfried )er usalem 

- Gerard- Mortier;-ktol'Ý zatial vykoná
vaJ funkciu zástupcu riaditeľa parížskej 
opery, nastupuje od r. 1981 ako riaditel 
hruselského operného divadla. Má 36 ro· 
kov a považujú ho za schopného o1·ganl· 
zátora. 

Málo známu operu Dessaua "Leonce a 
I .ena" uviedli s veľkým úspechom ~o 
Freiburgu. Kritiky hovoria o vynikaju· 
cej hudobnej koncepcii , humore a zaují
mavej javiskovej podsta~ diela. 

V NSR urobili zuujlmavý pokus. Po 
vypol:uti Honoggm·ovej skladby Poci!ic 
2:H namaľovali prltomné deti svoje duj
my. Výsledky boli prekvapujúc~ zrete. 

Vo svete sa ozývajú hlasy, že mi lán· 
ska La Scala sa dostala do stavu " trva· 
lej nemoci". V čl ónkoch so analyzuje 
najmä hospodárska si llH'il:ia tohtu rli· 
vadi a aj problenwtick6 otázky okulo 
~~~eckých rioditcl'ov. 

Livia Budaiová spieva s úspoc:hnm iiln· 
bu Carmen v nuvom nalltuduvnul v Ocl· 
senkil·chcnc. Pukrnkuvý r czijuý výkl.1rl 
ukazuje Carmen ako ubcf spului.:cnských 
pomeruv. 

Karan Armsii'Onguvá vytvú1·a nnvé 
umelecké kreác; ie v stuttgurtskc!j ius1:n· 
ná1:ii JJebussyhu Pelloas a Mélisnncld, 
Kl•itlky hovoria, ze tátn dráma lásky clO· 
stala tufko nových udtionov aku málu· 
kedy._ 

Herbert Uarth, :r.uárny bayreuthský nr· 
ganizátor medzinlirudných stretnutí tlu· 
dobnej cnláde7.e a znalec dielu Rich<~r· 
da Wa~~~·o, sa duží l 70 rokuv. 

Medzinlirudný Vuft1·h hudhy vn F1·ank· 
fUJ·te prezen tuval svetu nc\•šed ný l'll?.~n j 
výr oby hudobných násh·ujov v NSR Pn· 
darilo sa tu nadviaza l na staré nástro· 
járske tradleie a tieto tfa l ej ruzvljat. 

Peter Schreicr spieva s vofkýcn úspe· 
chom titulnú postavu v Pfitzneruvej IIJIB· 
re Palcstrina. Nová mnichovská i ust:ena
cin ukazuje fllm:ofic:kí1 pudslatu ll!jtu 
~ry a_ je ítda jn e veľmi zaujlnwvú. 

llärnm·eilel' Verlag IIZIHJmujc tcntu rnk 
2á· l'učné jubileum vydávania vrm:Jw vych 
partitúr. Doteraz vy§Jo 220 partitúr. 

Budape~tlanske Planetárium bolo za· 
i!ia tkom april a scenériou prvej mad ar· 
skej .,vesmírn ej opery". Elektronirká 
opera llll sice odohr6vo na zemi, ole jej 
hlavné postavy - aj hudha - sí• vcs· 
1utrne. 

V Státnej opere v BudapcAtl bolo sláv· 
nostné :100. predstavenie známej spevu· 
hry Háry János od Zoltána Kudtilya. Od 
premiér y v r . 1926 patri lláry János mc· 
dzi najtaste j§ie hrané madarské spevo
hry a uviedli ju aj mnohé zahranič né 
'!perné scény. 

V Státnej opere v Ortižd'anoch mala 
ÚS(lCSnú J!remiíii'U OJlOI'O " Abu Said, syn 
Ka lila" od švédskych autorov Ebcrhar
da Eysl era (hudba) u Axelu Stri nd bc1·ga 
!libreto) . vnuka významného švédskeho 
&pisovatera o dramati ka Augusta Striud
lterga Premiérované dielo zlska lu v ro· 
ku 19711 prvú cenu v medzinárodnej sú· 
raži C. l\1 . Webera o novú komornú npe· 
ru. 

Východoberlinska Komicl<ä oper a u
viedla už takmer zabudnutú Offen bacho· 
vu operu feériu .,Cesta oko lo sveta" ' 
réžii j erôme Suvaryho, léfa dnes už ~cr· 
mi slávneho súboru Grand Magic Clr· 
cus, ktorý Into iUinrovn nevyhranen6 die· 
lo oscilujúce medzi operou, operetnu, 
muzikálum, revue a show uviedol nrcd· 
tým aj vo svojom materskom súbore. 

Významný hudobný vedec a hachnv· 
ský bádateľ JH'O f. dr. Christhard 
Ma hrenhnl z (NSR) zomrel v Han novr. ri 
vo veku 80 riJkov. Ako nástupca Tho· 
maskantora Karla Strauheho bol Mahrnn
holz v rokoch 1948- 1975 prezidentom 
Novej Bachovej spo loi!nosli so stdlom ' 
Lipsku. 

Východonemecký rožis6t• Harr y Kupfr.r 
ua~todoval s oporným sítborom v raku ~
kom r.ra zi Händlovu operu " Alcino". Po 
Sll·aussovej "El ektre" a Moza•·tnvn1n 
" Don Giovannim " je to už tret ia Kupl'ero· 
va r éžia v tomto sCtbnre. Premiéra hnla 
22. marca. 

Nn jväi:šia kubánsko primaba lerina All· 
cia Alonzová no5tudovala s baletným sú· 
hOI'Ocn viedenskej Státnej opery Adamnt 
balet .,Giselle" . Umel kyl1a, ktorej ume· 
nic a meno sú dues už takmer legend ~r
nymi pojmami. vychádzal a pri na!itnrio· 
\•ani tradičnej Giselle z ol'iginálnej cho· 
t·eografie Coralliho a Pero la. Premiéra, 
ktorá sa uskutočnila 12. marca, stola sa 
významuou umeleckou udalosťnu Viedne 
a prispela k prehfbeniu kultúrnych sly· 
kov medzi Rakúskom a socialisticko• 
Kubou. 



JUBILANT 

Stanislav 
Beňa čk a 

Patri med:/ pruýclt odchouoncou spo· 
uúcl:yclz t r ied Vysokej skoly lllÚZICkýclt 
umeni, ktorl u dru/toj poloUtct päfdesla· 
tych rokou nastupovali angažmdn u opc· 
re Slouensk~ho ndroc/n~/10 dluadla. N1o 
je tomu tak dduno, čo sme túto s61/sttc
kú qardu nazýua/1 mladou speut1ckou qe· 
nPrcíctou - a hľa, tep/{}, mllkk{} Úas, 
ktorý sme poMual/ uo uelkýclt partoch . 
ale najmä u men!iiclt úloltt1ch a rt1zoul· 
l !Jt'/1 rplz6ducl!, s/dul pii fdeslallny. Mno2· 
Muom reprlz sa ndm najmä u tých pos· 
ledných {často uytut1ranýclt bez allernt1· 
cle l Ili' lf l dO p,<m!lll: ako b rannom !iere 
t o~kým krokom uchádza na bastu rim· 
s~·ella anjelsk!Jito hradu (!'.alt1rnlk 11 
1'uske l, ako komicky bezradne sa pok ú· 
,;a lllfhOulct r o:latdr ene j Muse/le Má1·io 
l!uiJOIIO/ f A/clndor 11 Roh~me/, ak·o lichou 
replikou a 11lúdnym qestom ute:.uJe a 
u/teua nádefe do zamierajúcef Vlolell•t 
{Doktor Gren11llle u 1'rautaleJ. Baststu 
s pravou, nefal.~ouanou farbou suo jlto 
odiJOrtL a pot rebm)ml h11Jkaml, clostcíual 
1111/lllil u piii(ÍL'h sezónach a SND OJ rio· 
sto'(lk ueľJ.:ých prlleWosti - otca Pa· 
louck~lto u Hubil!ke, :!alt1rnlka Rene~a 
u Oallboroul, Masel/a u Don Glovanntm, 
Sarn,,tra u Carounej flaute, ministra uo 
Pir!~lioul, faraóna u A/de, Lodoulca 11 
Ote/loni. Duojpostauu fart1ra - Jazveca 
uytut1ra Bel)ačka v pozoruhodnom Was· 
~pr/:auerouom (/ /loloul1kouom nas/udo· 
u'lrl /,ísky Rystrousky, u prvom slouen· 
skom 1/l'edtml P~llea a M~ltsandy sp1eun 
k rála .'\rkela. Neskor k týmto ucľačným 
tílohdm prlstup•tfe varja'tský llosf zo Sad· 
ko f JC'r'lntí "uý!>ľap• s nd rotnou dr/ou/ 
a 1'/umkett z Flotowovef Marty po boku 
r e:alltuinuternl!llo lmrlclla jakubka. 

ľnmerne bohald te paleta umelcouýclt 
1Jfl'lúv aj u lnscent1cidch diel pôvodnej 
s/mu>n~kej opernej tuorby. Domlnufe na 
nr>1 c/ucll MarlPtJa u Cikkerouom Mistrov / 
Srrnoneoul, U!íraznou postauou te po
l•nn~klí u!adyka Boqat u druhom dejstur> 
Surlt iJJ)OIIho S!lä/op/uka. Ale prl~loueč· 
nn•1 umeleckou pocliuosfou Ultznač!uiú sa 
aJ ďal!ile zdsto;e - napriklad dr. Carl· 
sen z /lolou/Jkouho Profesora Mam/ocka. 
l'o;nk - /nualld z Bt1zllkouej oper11 Pe· 
ter a Lucia, maco Mrmro~ z Fre!ioue/ 
rozprdvkouej opery Martin a slnko, starý 
Pjotr z poslednej Jnscent1c/e Vzkriesenia. 

-BJ-

KONKURZ 

1\tinistcrstvo kultúry Slovenskej socia
listickej republiky a Slovenský hudob· 
ný fond v snahe vytvoriť priaznivé pod· 
mienky pre vllostranný rast mladej ge· 
nerácle koncertných a spevoherných 
umelcov a komorných súborov l do 5 čl e· 
nuv) a ich aktivnu ú i:asť na hudobnom 
livolc v sulndn s poll·ebam i soc ialistickej 
spnlo~nosti každul'fll:ne vypisujú kon· 
kurz na pusky tnutie štipendi! p1•e absol· 
ventov konzm·vatóril a vysokých hudob· 
ných lkôl . Poslaním štipendi( je lllnOž· 
niť najtalentovanejilm mladým koncert· 
ným umelcom naštudovať závažné die· 
la koncertného a hudobnod rama tického 
repertoát•u s osobilným dôrazom na sú· 
/!usnú tvor bu ndich skladat erov. Pod· 
mienky konkurzu: 
1. Konkurzu na zlskanie štipendia sa mô· 

i u zúčastniť obča ni a Slovenskej socio· 
listickej republiky do dvoch rokov po 
úspešnom ukončen i konzerva tória , vy· 
snkr.j ~kol y alebo postgraduálneho iítú· 
dia, ktor! v ruku konkurzu neprekrn· 
tia 28. ruk svojho života. U komut·· 
ny1!11 súhornv nesmie v roku konknr· 
w p•·ienwt·ný vek prek 1·o~i t' 30 ro· 
kov. 

Z. f'rihlásky na kunkurz sa IJOdáva jú na 
podpísanom tlo~ ive Sl ovenskému hn· 
dobnému fondu, Bratislava, Fučiko· 
va 29, do 15. má ja bežného roku. 

3. Stipendium nemíllu poberať umelc i, 
klort sú v riadnom pracovnom po· 
mere. Zamestnan( umelci mô:lu na z6. 

Z koncertov MDKO v Bratislave 
Medzi slabšie ohnlvká rcťazo slovcn· 

skóho konccJ•tnóho života patri pestova· 
n ie tradície konccrtnóho spievania - na 
~kodu spevtlkov l obecenstva. V posled· 
nom časo sa situácia oj v tejto oblasti 
ment k lepslcmu. I sto k tomu nemálo 
prispieva pozornosť, akú Mestsk9 dom 
lwlt(Iry a osvety v Bratislave venuje v 
skladbe svojich podu jati voká lnemu 
umeniu. Zvýšil sa počet spcvllckych kon· 
cer.tov, lnvcnčncjšou sa stáva Ich dramu· 
tlll·gta o neruz sa predstavia pozoruhod· 
né Interpretačné kvality. Zazltl sme to 
aj na koncerte Mát·ie Mui·ga!ovcj, sóllst· 
ky banskobystrickej opery, v Zrkadlo· 
vej sloni Pr lmocllllncho paláca 26. feb· 
I'UIÍ I'a t. r. A ukáznla sa tu ešte jedna 
sympatickú črta prllcc MDKO: znova dni 
prllcžltosť umelcovi zijúcemu mimo cen· 
tra. Takéto stretn utia s(I v!tanó, p1·eto· 
že dosť málo pozn(une moznosti, amb!· 
CIC a schopnosti Interpretov, klorf prn· 
cujú a tvoria v mlmobrullslovskýr.h hu· 
dobných lnsll lúci(Ich. 

Máriu Murgašová , ktorú na klavlrl 
sprcv(ldzo lu pro fesorka IJra tl slu vskŕho 

· honzei'Vatói'ill Helena Okresuvá, JH'cdsla· 
vílu sa s bohatým a náročn ým pl'OE:I'II· 
mom. jeho prvú čas( tvorili plesne Ta· 
Jianov Lolllhu, Porgulcs ihu, Caccinihn, 
Parodicsa, výber z Dvurákuvhu cyk lu 
Pisnň milnstné, Rnhinstnjuuv;I Nm: ll dra· 
matJu·gická l nie oj iutci'PI'cl atníi l IJOI'la 
ve~m·a - Päť piesni no Halltltln tuve t i!X· 
ty, 36. dielu Sergeja Pl'llknfiovo lz ro· 
ku 1921 ]. V druho), opernej čnsll reci· 

lulu, popn oosť frokventovuných tJri1i ch 
Gluc.:kuvho O•·rna , Mcn:artnv hu Cherubl· 
na, Vul'!fiiiu L.uunÍII'Y zn Síly usudu dostfl · 
li su ku cti aj ver mt pl'lsne ( aZllu i pro· 
to mtílo vyii1oduvun6) sk(Jsobn6 kume· 
ne vokúlncj vyspelost i - hez techniky 
ť!tzko ovládnutefnll, koloratúrou nublt;1 
mczzosopi·ánovó Rossiniho Semii·umis n 
Uonizcttihn r.eonúro z ope1·y Favo•·ítka. 
Murgasova odsplcvula program hez ml· 
n imálncj hlnsovc l únnvy, ukrujinsk(l plo· 
seľ1. ktorou sn na ztívr.J· oclvcrať.t l n zo 
aplauz počr.tnM10 obecenstva - a ktorú, 
tak ako vsel k~ čfsiR svojho programu. 
splevnla v origináli - znela sviežo, ako· 
by prvý progrnmovaný opus. Sema ose· 
be to nie jo málo. ani bežné. Murgašová 
viiak svojim, takmer dvojhodinovým ná· 
ročným programom , ncunnvl la ani poslu· 

klade úspdného výsledku konkurzu 
požiadať zo meslnávatera o udelenie 
neplateného vofna na dobu AtipendiR. 

4. Výber štipendistov z prihllísených 
uchádzačov vykonáva Atipendijná ko· 
misia na základe konkurzného pukra· 
čovania do 31. mája bežného roku. Po· 
sudzuje sa pri ňom umelecká a od· 
borná spôsobilosť a obč ianska bezú· 
honoosť uchádzača . 

5. Stipendium sa poskytne spravid la na 
1- 2 roky do výi ky Kl:s 2000,- me· 
sačne. Podmienkou poberania lltlpen· 
dia je vykonávanie koncet•lnej č in· 
nosti v súlade so itlpendijným zame· 
ran Im. 

O. O poskylnull l tipendia uzavrie Sloven· 
1ký hudobný fond liU Atipendistom do· 
hodu, v ktorej okrem iného urči ili· 
pendistovi aj konzultanta. 

7. Stipendist a a konzultant vypracujú 
oriental:ný pl~n práce, v ktorom zo· 
hfadnia jednak vleobecné po~iadavky 
hudobno-kultítrne) praxe, umel eckého 
rozvo1a itipendistu, ole aj odpnrúť.o· 
nfa výboru, vedenia , prlplldne infur· 
ma~no·propaga~nej zložky SHF ( Ili S l 
na na~tudovanie zák ladnýr.h diel i no· 
vlniek pOvodn ej slovenske j hudobnej 
l iteralú t•y. 

ll. Pt·iebeh umelecke j čin nosti 1;t ipondis· 
tu sleduje na základe ~tvrťrnč ných 
11práv konzultan ta ~t ipendijná komi· 
sia, ktorá v prlpade neplnenia dohod· 
nutých podmienok navrhne sankčn é 
npatranfa. 

Slovenský hudobný fond 
Ministerstvo kultúry SSR 

ch{iča, naopak, dokázala ho plne upú· 
tof. Putl'l medzi vefké, ,.ťažké" hlasy, 
:.tvor ené pre operu. Spievala a spieva 
Toscu, Carmen, Cajkovského Lizu l gróf· 
ku, To(janu l Ofgu, Azucenu, Santuzzu, 
Suchoiiovu Katrcnu. Vie sa vsak adapto· 
vat aj do lntlmnejše j atmosféry koncert· 
nej slono l do sveto piesne, má dosta
tok prost riedkov na vystihnutie joj cel· 
kovej ntílady l jcmn9ch výt·azových od· 
liCnkov. V prvých, ,.tallunskych" čls· 
Juch, prekvapila mocným, hutným, zdra· 
vo vlbrujúclm a v našich končlnllch no· 
zvyčajne tmavo zafarbeným hlasom. V 
1-'rokoftovovi vystihln hlbku, tajomnú nt· 
mosféru impresionisticky ladených ples· 
nl a tu aj ona tvorivo oponova lo dosť 
zažitému ntizoru, že 20. stoJ•očlu, sú· 
i;osnlkom pristane skôr lnterpr clócla 
rovným, quasl civilným hlasom - o prtí· 
vo v Prokoficvovi bola aJ joj vokl\1· 
nu deklamácia vzornti. úspesná Semira· 
IliiS l Favoritku vcfn povcduli o Mlii'gU· 
i>ovej lnlonlo l vedomustloch, "nc:vyprc· 
pnrovun9" ilt91, akým lntcrprctovnlo Pro· 
ko[leva uhazuje, )\o oj sľlčusná tvorlm 
hy tnoh lu mat v M(II'Ii Mnrgai;ovej po· 
zor·uholln(I intct·prelhu (vcruku svojim 
hlusOV}Ill kvaiil(lln l zrclcfnrj muz1k<il· 
nosti holo by vi;uk iste zuujfmuvii <~l pi'C 
oralorlliinr koncerty, nu jmli z Jll'l:tlkla· 
sl!'hllJ hull by). Z. MARCZEI.LOVÁ 

Ndrocn)í R !lruniuturgicky róznor ntlý 
prugrum, ktorym ~il prrodstavlll ľu tc •· 11 

Elmw Michalicuv1; i ll l. 3. Hli!OJ v Z1·ku<l 
lu vej sion l l'l'lll ldCIIÍ llwho pu l<~ eu, s l tli· 

sl u liu jl' minHwln<lny obdiv. Do judu611u 
inisruv(:llll rt•t'ilulu Z<l rHdiť l;lk n ó ročnn 

clwlu 11iw llnktJsuvn L.u Fullu ( l!im:cun11 
tJrl: súlnvt1 hush:). llnJ:Iwvn Sunáln g mnl 
Jll'll silluvé husle, M•~ssia enuvc V'lr iár.il~ 
pi'U hush! a klavír u 8eP.thuvlliiU\'n Sn· 
nátu 1: 11101. IIJl. 30. č. 2 (J re husle a 
Ida v ir - lo Jl: vshnt ku VWI'IlV 11 ZoiVllt.:fl~ 
lirll lllHIUrgH;ky JlOČIJl. 

Oohusova Ln Fulla v piiWI m ici'P zod· 
;'IIVPtlitloi MII'IIUIH UVIIlll JIIIIH'PI'CIUl:ll ŕ. lll U 
~lyln. Exprns1vuy oaiJOj d11•lu IJUI hiVi.lr· 
HI!IIY S lil'ľh)I II l ii1\ SI0111 J11'1 ' <iVI1111111ľk(I 
vyslavl>u . tni kuinii nui:nó vrl'liuly 1 kan 
tnhlln(: I.ISI!I\)'. /\k ill llli'Jll'l !l ZliCf llll SVII ( 
ro'l'llil l dlo•loin, l, lnl'll odkryvu ll'lio 111'· 

popll;rall'lllf' kv,dlly , po10111 hl'zprustrml· 
Iíe Z<II'utlun io to~l< nú ror:néhu dl!lln ako 
(o Bachova SOIHHH g mol po~kytu jo po· 
sluchačom možnosť nevsodnc j konfron· 
wclo. Ml challt·ov Rach n tolon~c uspoko· 
j ll, alo v pi'I1VUI11 zmysl!! slovu pri:SVIld· 
eli IIJ n.qná roénf!JŠII!ho posluchat.I. Tu 
unslo lr.n o púhu lntorprotilllu, all' n do· 
JIIOni;t J'UVO nie vyhrlllll'IH'J kOIII'CJll'lol, O 
pllslOJ ll nJZOI'. l'o~IIJCII,IČ ~~~ Illllll ll~f 
vzdy lliiJlrOSIO slotnit.ni( S kollt:llpl'illll 
Interpreta, ale musf clllť osoilnuslný 
Vklad il respr.ktOVIIIIir 7.áki1Hin9ch stý· 
lovyc ii ZIHtkov. Mil: lwil cov Buch jo mo· 
IIUiliCII IÚIIIy, sluvnosl ll ý U Vyi'UZilVU liO· 

tvorený - lo dnes uz II'r.l>u I'uspoktova( 
nko in l crpruta l:nó špecifikum. Mlflslflml 
till ml zladulo azda "skomornlť" pro jnv, 
,.uslublť" prlcl>ojnosf, oi..lviť ln tcr pi'<H;1-
clu nllllllu vo vý1·uzc. o le Mlchallcovti 
koncepciu nnpri ok tomu povuzuj1~111 Z<~ 
ukccktabllnú. 

Mlchnllcov 1611 je pri r.zrnčný a zvon! · 
vv, jeho decrcsCiliHlá sú uvolncnlm ex· 
prestvlty a dynmnlckn) hlntllny, jo to 
hra s neustálym nilhojum 11 vzruchom. 
Ta to tntcrpretnčna vlustnosť su prejnviiR 
na jm!! v Messlnenových Varlllclách Neu· 
stúle stupiiovonte melodickej klenby v 
I'ámcl V!I I' Iačncj práco, dopovedanó hor· 

KONKURZ 
Riadilcfstvo Slovrmske j filharmónie. 

Pnlackého 2, 898 20 IJratislavo vypisuje 
konkurz du Slovenského f ilhormonické· 
hu zboru du hlasových skupin 

sopr án, 
alt, 
tenor, 

bas. 

Konkurz sa uskutočni 24. 4. 1980 u 
14,00 h v skúšobni SFZ. Prih lášky so 
stt·u l!ným životupisom zallitc na kádr. 
a pers. udd. Podmienky konkurzu ozná· 
mlmc pl'ihlaseným uchádzačom pisom
ne. 

monlcky vyhranenou a osobitou kfavfr· 
nou sadzbou, navodllo ncopakovatelnú 
atmosféru. Michallcov záujem o fran· 
cúzsku hudbu má už svoju tradfclu a 
významné miesto v kmeľ\ovom rcpcr• 
toárl. Navyše Messiaenove Variácie od• 
zneli v Bratislave prvý raz. 

Koncepcia bezprostrednej štýlovej kon· 
frontácle sa prejavila 1 v dr·uhej 'časti 

programu. Po Messiaenovi nasledovala 
Beethovenova Som1la c mol, čiže opli( 
dielo s nesmlcrno n ó t•očnýml ln terprc· 
tučn9ml požiadavkami. Tak ako v pr· 
voJ časti programu, l tu Peter Micha· 
llca potvrdil svoje l n te rprclačn(i kva ll· 
ty. Beethovena stvárnil tak, že možno 
vysloviť Jon slova uznan iu a obdivu. Tu 
sa jeho cxprcslvny prejav naplno stotoz· 
nll su štýlov9ml pož1adovknml v duci1U 
Bunl hovcnovc) hudobnej rr.cl. Spontti n· 
nosf stálo v sluzbilch dielu. fntolcktuúlny 

Snlmkw R. l1nl1ík 

niHIIJFud I'Ugulovu l cmot:lunulnosť. lakte 
vysl1!dný z<l?.llok bol homogénny a prav· 

d i vý. llusrový a klavlmv part hol kom· 
puklny. vý ru zovo u proporčno vyv[Jitnný. 
Elnnn Michnltcová stvarmla klnvlrnu 
ľnk l nru toiJio dlr.ln nes1111crne h1 1IZ1kólne 
u JII'r,sveliCIVO. Bol lo najkrntsl z<lzlluk 
Vľ.ČI!rll. 

Nn zaver so ziada dodu(, ze num vy· 
r<l~ t ln a dozrelo vz(tcna umelcckó dvo· 
jir:ll, kiOI'll 111J VSetky predpOI\ iliU V pre· 

~ndlt sa no mtjvýznnmncji.fch svetovy1'h 
pódi(ICh. l. BERGER 

Oprava 
V 111inulu111 1: isle bul v rulu•iko Tvnl'lli\ 
m~sprlí vne uvedený názov analyzovan oj 

Nklad hy Miro Bázlika. Správne má byť 

Qnaluur il cordes. Osprovedfilu jnmn sa 
autorom l ~itaterom . 

F .. '· 1: l a 

KONKURZ 

Riaditeľst vo Konzervot (•rio v Kos•clae:h 
vyp isuje konkurz na vurn é miestu intct·· 
ných pedagógov s nástupom od 1. !1. 
1980 no tiet u od bory: 

k la vii• (v yučovanie hlavnéhn Jl ľl!dnlll· 
lu 1. kurc l>eticiu, I I' Íibka, lesný I'Oh, pu· 
zauna, knntrabas, akordeón, husle, 
tanec, spev a na vyučuvanic hudobnej 
teóri e. 

Vyžaduje sa absolutórium vysokeJ !lku· 
ly prisluilnóho odburu. Ziadustl treba za· 
sla t' na rladlt el'stvo ~kol y v Ko8ioiauh, 
Leninova 89 do l . 5. 1980. Prihláseni 
uchádza či hudú pozvani na k un k ll ľZ pi · 
som no. 
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Sólisti 
interpretácia -
ti~ adícia 

(Dokon{!enle z min. 'e!sla.) 
Najm!! v pr vých dvoch desat

r ociach existencie slovenskej 
opernej scény , ba vlastne až do 
KrútJ1avy a prvého obdobia roz· 
voja pOvodne) modernej oper
neJ tvorby, tvorili domácu zlož· 
ku r epertoáru SND české kla
sické tituly, predovšetkým die· 
lo Bedl'lcha Smetanu a Antonf
na DvoMka. Najv!ičšle z opier 
t ~chto ma jstrov neschádzall 
pi'llktlcky z hracfch plánov, 
o.ltvovali sa obnovenými naštu
dovanlaml, omladzovanfm obsa· 
denia a podobne. Najmä v ro· 
koch šéfovania Karla Nedbala 
dll ~o hovori t o programovom 
pc:.tovanf smctanovského kultu, 
ktorý vyvrcholil predvedenrm 
homplctného cyklu skladate ľa· 
yýt;h oplor, čo sa v roku sme· 
t<lno\·:.kóho jubilea (1934) po· 
da nl o okrem brat !slavského sú· 
bon• 1b11 opere prúskóho ND. 
Su:.lllvná prflomnosť týchto diel 
na JAVIsku v nastudovanf špi č
huvych umeleckych osobnost! 
(na ji ·ustejsie stá l za pullom 
!>Hm Karel Ned hu l), pl'ltomnost 
shusenych českých operných 
!.pevakov, ktorým bol smela· 
novsky Jnterprctačn5' !;tý l viu sl· 
n ý - knntllúnd a zasa Ion kan
ttlénll a otlmuní t' l'izovnná pros· 
tota vyrazu - to v!;etko kon
com tridsiatych rokov VVliSll lo 
do ZI'OdU dVUC:h V)'ni lll OČOýCh 
l nlel'!ll'e lai.:ných zjuvov českej 
opAJ'OCj klasiky z radov mia
dych domácich sôllstov SND: 
Bartošovej kreácie Mat·enky, 
Vendulky, Blaženky, Karollny 1 
Anežky a heroickej Milady. Hla
hav janlk, Lacllslnv, Lukáš, čl 
V!lek z TAjomstva, mohli sa 
rovnocenne postaviť vedia vzo
rových lnterpretáclf na scéne 
pražského Národného divadla. 
Ale a 1 v päťdesiatych rokoch, 
k')d sa počet diel českej kla· 
:-.icke] literatúry v opere SND 
redukuje, nadväzujú na Barto· 
~ovej nezabudnutelnú Rusalku 
MArgita Cesánylová a Mária 
Hllbová; v optimálnej forme 
znejúci, tmav)i, zamatový, dra
matický soprán Cesánylovef ex
rr.luje v Milade z Dalibora ve
dia titulného hrdinu clr. Gustá· 
va Pappa, ktor 9 su·hava k ová 
clám pražské pu blikum nielen 
formátom svojho romanticko· 
hrdinského zjavu, ale aj P.xpre· 
slvnym tenorom, mužnej~lm než 
Blachutov, čl Zfdkov, ale za
sn m!lkšfm v porovnani s tra· 
dlclou burlonovsko·schOtzov
skou. Janáček a opera SND -
to je trndlcla Slovákom neoby
~ajne bllzkej Jej pastorkyne, 
n tekolko repertoárových naštu
dovan~ Káte Kabanovove j, dye 
Inscenácie Lfiíkv Bystrouskv. tri 
predstavenia Z mŕtveho domu 
(Nedbnlovo naštudovanw z je· 
scne roku 1938) a Koiilorovo, 
K1·i~kovo a Vychodilovo suges· 
tfvno vyjadrenie skladntelovej 
human l~tlckej ľllozofle vo Veci 
Makropulos. lllstorlcký ZJav 
llr.lony Bartošovej, ktot·á od 
pllst!Prt kfl , Karolky, cez JonOfu 
dospr.la fi Ž k strhu jticej Kostol· 
nfl'kr., naslel niísledn !č ku v 
pozoJ·uhodnej psychologickej 
~ t (tdll Buryjovky 01gy Tlanáko· 
vej (1966), po štvl'ťstoročf na 
Ba rto~ovej Ltšku nadviazala 
Hdf'kvlltnym spôsobom Anna 
Mnrl voňová vo Wasserbauero· 
ve j lnsrenáctl. slovenské oper
né herectvo dosiahlo jeden zo 
svoJich vrcholov v Ellno Mok· 
ropu l osovej El onv KlttnArovej. 
Slovanská k ht~fka, ktorá sa v 
dlhodobej dramaturgii opery 
SND vlastne prekrýva s kla· 
sfckou ruskou, zanechala nám 
dnes ul legendárnu "llaTjapi· 
novskú" ~túdlu Arnolda FIOgla 
v Ronsovl Godunovovl, ale a j 
nlekolko ďa l šfch kreáclf, kto· 
r9ch kvality v spomienkach ne· 
V)'pt·chlivBJÚ ani odstupom ro· 
kov - Cesánylovej Taťjanu. Ku
charského Lenského, MHlachov
ského I<ončakH, Pappovho Her
mana. 

Zhruba v polovici šesťdesta
tvch t•okov stretol sa v opere 
Slovenského národného dlvad· 
Ja mimoriadne kvalitný sólis
tický ensemble. Kvalita pritom 
bola znllsobená kvantitou. Tá 
pi·odov~etkým umožňovala udr· 
~IAvaf pri života ~lroký reper· 
toár v počte viac než trldsa t 
titul ov. A hoci odstupy medzi 
predstaveniami neraz poznaC.Ill 

ln~lenačnll podobu d1ele, hoc.l 
OJ'ChP.">ter v tom ohdobl pattí l 
ku kritickým zložkám opery 
SND, prevažná kvalita spcvác· 
kych krcí1cií malo v českoslo· 

vcnsl\om kontexte vysoký štAn
dard. Pritom nr.bolo výmmkou, 
že v tzv. repertoárových ope
rách typu Bohfimy, čl Travlaty 
striedali sn vo ve l kí•ch úlohách 
l tri ·styrl aiiArnácle na doh
rei kvnlitativnr.j urovni. Stále 
sa este v zenltf' udrž10val8 ge
nerácia Cesányiovej a Hubovej, 
vrcliolill umPlncklí 1 fyzick/\ 
~chopnosli tých, to pl'lšll do 
stHlOru v pt'\'ýCh povojnových 
SľZÔn<H'h, Z kr[ISOyCh mutE:riU· 
lov hojno čerpa lu prevažná čo st 
m ladých odciJovnncov VŠMU a 
konzei·votOna. Súbor v tychto 
I'Okorli posilnil rad zrel9ch 
osobnustf z mlmubt•atlsluv:"k 9ch 
dlvlldicl. Nlnkoľko kvalitn ých 
sólistov pri?.lo z Košic, k dr. 
Pappovt <1 Antll'cjovi Kuchar
skl"mu pristúpil brnenský I m· 
neh jllkubek a ostravský )lrť 
Zalmtdníl:ek. Tfto štyr ia umel· 

Imrich Jakubek vo Verdiho Tru· 
llad~rovl. . . 

Cl vytvorili tenorové kvarteto, 
doménami značne dl ferencova· 
né, ktoré v tom ča se - a nie
len v tom čase - nemalo páru 
v republike. Z Opavy pr ii. lt 
Sedllli'ová 11 Smyčkovlí, zo 
sliezskej metropoly o čosi ne
skor "polúväzkári" bas•stn Kyz
ll nk a lJaJ•ytonista Mlčá k. Žiar, 
tento subot· vydrzal Iba do re· 
konst rukcle st11 rnj opernej bu· 
dovy. U nlekrorých opOr sa o· 
hlásil vek, da 1 ~1 dali prednost 
angažm{m v Iných divadlách 
prf'd pocli1llenkoml nlekofko· 
ročného provizória, v nejednout 
p rlpade dosto l k umeleckej 
stagnácii talentov. V máji roku 
1969 zomrel predčasne vefk9 
belkantový slovenský tenoris ta 
Imrich jokubek. Spomfnaný en· 
semble sa úspe~ne up latiiova l 
v cr.lej šfrke repertoáľU a po
vestný sa stal na jmll lHti. tudo· 
vaniam! románskej romantickej 
opery, vrátane Verdiho, k torý 
je - popri Mozartov! - ďlll· 
~fm skúšobným kamenom vy
spelosti vokálnej kultúry. V 
hraclch plánoch týchto sezón 
žijú temer súbežne Rigoletto, 
Tra vla ta, Trubadúr, Maškarný 
bál, Sila osudu, Don Caľlos, 
Alda, Otello, potom k ni m pri· 
stu puje Nabucco a Macbeth. V 
Rlgolettovl svieti éterická Gil· 
cla A. Svobodovej a dvojčf arko· 
vé vojvodovo "H" za scénou 
lermatu 1e Jlťl Zahradnfček 
spravidla až do ~atnice. Tento 
tenorista strháva tro jčlai·kov9m 
,.C" v Manrlcove j strelte, k9m 
jeho alternant Imrich jakubek 
dojlma rarP.bnýml oblúkmi "f· 
mol á rle". Oba ja sa doslovll 
pretekajú o pr·iRZeii ole sfce 
početného, ale odu&evnclého 
obecenstva v Rlccat•dovl (Ma~-

ktlrnt bfl') 11 i\tvarovl ·rstTa 
osudu }., Jakubek navyše nad
chýna ocefovo pevným a pred· 
sa vrúcnym Radamesom. V ti
tu lnej postave Verdiho Otelia 
strháva vefk9 volumen a expre
slvny výraz dr. Gustáva Pappa. 
A je tu Margita Cesánylová so 
svojou expor tnou Aldou, Amé· 
llou a Alžbetou z Valols, so 
svojou štýlovou Leonorou z 
;r'rubadúra, Desdemonou l lady 
Macbethovou, vytváranou vo 
svojej trldsfatejplatej (l) diva· 
delnej sezóne. K tejto spomien
ke priraďuje sa aj Hanákove j 
Amneris a Sedlát·ovej Azucena, 
čl dvoj ica volumlnózne "oblud· 
n9ch" oplzód Samuela a Toma 
z premiéry Maškarného bálu v 
podanf dvojice Hrubant - Ma· 
lachovský. 

Verdi potrebuje rozsuh. NH· 
~ell·ll vysokými tónmi, aby u
mocnil expresivitu vokálnej vý· 
povede. Ate "zaklial" vera dra· 
matickv poclstntnóho nj do hl· 
bokých tónov (na rotdiel od ve
nstov) a do vy;mamovo po•la· 
tf'j koloratúry. Ve fm! potrebu je 
fRrbu hlasu, farbu hudobnt\ho 
nástro ja, p1·etoze v jeho hudob· 
nom orga nizme je ľudský hlas 
ďaleko n<tjpodstalnejšfm inštru
mentom. A pretoto bohatá psy· 
chológla jeho dr ematlckých po· 
stáv nie je tba v rel áciách !ib· 
reta, deja. neobsahuje ju lbe 
krivka notovéh o zá pisu a jeJ 
dynamické dl iH enzlc, alo aj 
spOsob jej Interpretácie - je 
u Verdiho významným cbarak
terotvorným prostriedkom mo
dulovr~cla schopnost hlasovej 
fa rby. Tá istá schopnost, kto
rá v geniúlnvch rozmeroch u 
Cullasovc j dokáza la vdýchnu t 
nový život zdunllvo manieristic
kej, bezo!Jsa7nej 11 na prvý po· 
hlad hlasovo ekvlltbJ·Istlckej 
predverdlov<;kej opere. V hra
niciach konvencii' operného 
konglomei·átu slov11 a hudby 
vyjadruje sa Verdi preclov~et· 
k ým spevom, melodickou !tn
kou - preto vyžaduje pr!sne 
I!Jgato, veJký oblúk frázy, kto· 
rá je ucelenou lmdobnodrema
tlckou myšlienkou, potrebuje 
- na jmll u žensk9Ch hlasov -
schopnost kolot·atúry, k torá 
n ikde nie jo sarnoučelná. Potre· 
IJu je vofn9, mllkký, "súkanýu 
IOn - ,.pradenle tónu " - ,.fi· 
Iar il tuono". TPoto prl nclp nfJ
možno Zt'fldtť ani turn, kde dra· 
ma tic ký v} raz vyia.duje veľkú 

expres1Vttu - verd lovský spev 
má tné pi·ostr•edky na vyjadre
me expt•eslvily než krik a se
k anie - Intenzitu tónu, feho 
neopakovatolný náboj a moz
nosť volenej farby! - Ak sa 
z t9chto aspektov pozrieme na 
ve!ké nastudovanie verdlovlek 
spred p!ltnásllch·dvadslallch 
rokov, musťme vo svojom vte· 
daJšom obdive co·to zredigo
vať. Obdivovali sme zdravé hla· 
sy, ktoró nemali problémy s 
rozsahom, ale skutočného šl\i· 
lovóho vyjad r enia Verdiho hud
by, legata, kantilény. pradťnia 
t Onu, bohatej farebnej pulety 
bolo predsa len o čosi menej, 
než patrf k pravému verdlov
skému týlu. Nejeden - Inak 
pozoruhodný - výkon hre~n 

n11 rozbfjanle frázy, na jej pre
rývanle nádychml, na "maza
nie" koloratúry, čl "oddychv" 
pred "velkýml tônmi". Ak sl 
trúfame z te jto oblasti preto 
dať niekomu absolutórium ver
dlovského Interpreta, z hladis
ka plnenia vyššie uvedených 
postulll tov, robfme lllk v pr!
pade dobre osplevnného, fareb· 
ného a perfektne na dychu po· 
adeného sopránu M. Cesánvto· 

vej a "urobeného" tenora Im· 
ri cha Jakubka, hlasu, v ktorom 
nebolo nič živelné a náhodné, 
ale vsetko vedomé a "urobené" , 
vrátane jeho tak obdivovanej 
sladkej wllanskej farebnos\1. 
Stýlovost HkeJkoľvek Inter pre
tácie nie JC Iba vecou chcenia 
a vkusu, ale aj vcrl omostl. O tú 
musť !st slovenskej vokálnej 
kultúre predov~etkým. Preto v 
ob lasti verdlovskl\ho spevu žia· 
r i aj dnes jasným svetlom pr!· 
klad Cesiínylovej a Jakubka. 
Pripomenutie zdroja tradfcle, 
pravda, neznamená, že so 
symptómami štýlového verdlov
skéllo a pr edverdiovského spe
vu sa na scl:ne SND nestretá
vame aj dnes (Dvorský, Kop· 
čák, Mauréry, Starostová ). Ex
pasé v sta ti je na ml este skOr 
preto, že to, 'čo je štýlové sl 
nemOžeme určovať sami, pod ra 
svojich želanf, ale že to prlsne 
urču jú pr.vné a všadeplatné ki'l· 
rérlá. Platr čosi podobnó, ako 
sme povedali pri Mozartov!: ani 
Verdiho nemožno roblt dobrf' 
na "britský", čl "slovenský" 
~pOsob - s krltjSriAml sn mA 
nlpulovat ned/l .. 

Zámerne v tír·hro návr.arurh 
nevenujeme vera priestoru ln· 

ferpret4clť vertsttcke'j opery ~ 
francúzskej opernej klasiky. 
Druhá v posledných rokoch z 
našich javisk - s výnimk ou 
Carmen a Fausta a Margaréty 
- takmer celkom (a zdá sa že 
oprávnene) vymizla, hoci v tej· 
to širokej oblasti literatúry pri 
posudzovan! diel, najmä Ich 
dramatickej nosnosti, nemožno 
jednoznol!ne generalizovať. Ve· 
rlzmus, to je otázka zdrav9ch, 
fa rebných a rozsahovo (sme
rom hore) disponovaných ma
teriálov. Tých bolo v opere SND 
lakmer v :ldy dostatok. Predsa 
v!.ak z minulosti spomeňme Ja· 
k ubkovho Chénlera a Canla, 
Martvol\ovej Butterfly a Hubo· 
vej legendárnu Musettu, z nov
!:ifch kreáclf za v~Nky Dvor· 

'6otiov pn '6udifcftfls'f. t'ívtlt•· 
tlcký psychologizmus Klttnaro• 
vej El iny Maktopulos doplna]~ 
krvnatejšie psychologické štd• 
die Ofgy Hanákovej (v Menot• 
tlbo operách Konzul a Mé· 
dl um ), bohatý real\stlck9 he· 
recký arzenál, miestami at na 
hraniciach naturalizmu chat•uk· 
terlzuje Nltt•anovej clkket·ovské 
hrdinky, najmä však Kaťušu zo 
Vzkriesenia, naopak, štyllzova· 
ná askellčnost výrazu je typic
ká pr e obe obsadenia Modro
[úzovho zámku, ale aj pre d!lv
nu Pei~aškovej Múdru ženu. Rad 
pozoruhodných kreácii nachá
dzame v realistickej štruktCírfl 
Gershwlnovej opery Porgy a 
Bess (s dvoma celkom odlišný· 
ml hlavnými hrdinkam i ). Pap· 

7.as l. umelec Ondrej t-l a lachovskt v l nscedcll Suchoňovej Krú t• 
iíavy (SND 1978) . Snfmky: J, Vsvro 

skčho Rudolfa medzmlírodných pov Lukullus bol zaujímavý, 
Pfli'ametrov. tým, že jadro j eho hereckého 

Najmll v poslednom desatro· 
cl dosa huje sôlisllcký súbor 
opery Slovenského n&rodného 
divadla rad pozoruhodných 
Cispochov na poli opr.ry XX. sto
l'Octa. Existu je však moderné 
slovenské operné herectvo? 
Otázka vrznlcva priveľmi aka
drmicky a mám obavu , te je 
vôbec noop1·uvnene poloienli . 
Ex1:,tuje vo svojich veľkých, 
čiustkových kreáciách, neextstu
JC však ako škola, čo by sa mno
hym skulometsky hodilo do Ich 
konštrukcii. Stanlslavsklf mo
hol svoj systém založi( na rus
keJ realistickej k lasike, Brecht 
na epickej drHmati ke. Možno 
vsok i ladat znaky školy od so· 
batalen tovanej~teho a sebadJs· 
ponovH nejsleho operného her
ca, ak sf v jeden veéer podmll
ľJU je realistických hrdinov 
Krútr1avy, v druhý večer štyli· 
zované postdvy alegOt•Je 
Udntného krála, alebo v Inej 
podobe Benešovej andersenov
skej vorner trH nskrlpcle? To, 
čo mnoh! sledujeme v Krlško· • 
v5•ch ln:,cenáclách slovenských 
opier, ale aj Iných diel (Vec 
Makropulos, Ká ťa Kabanovová, 
Modrofuzov zámok, v Inej po· 
dobe, ale v tej Istej podstate 
prlstupu aj v dávnejšej Insce
nácii Pucciniho Plášťa), onen 
clvillzmus výr azu - to nie je 
herf'ckl! škola - to JC rež1sér· 
sky sloh! Napokon, pľl menšom 
počte prllei'itost! v oblasU sú
čusnej opeľy dá sa pľáve tak 
hovoľlf o slohu rei.JSéJ'a Fische
ra, l nkllnu júceho k plnokrvné
mu I'Cal!zmu výrazu. Pre ta~to 
dlumctr!llne odlišnú divadelnú 
poetiku pôvodn9ch slovenských 
opier nemäžeme hovoriť o glo· 
bálnej InscenačneJ a fnterpre· 
točnej tradfcli na tomto poll. 
Tým viac, že s výn imkou Kr(lt
J)avy, Jura jánosťka, Svlltoplu
ka a návratu Vzkriesenia sa 
v~etky ost11tné pôvodné diela 
na brat Is levskom juvlsku obja
vili jediný raz! - Krútňava -
to je "Iná pesnička"! Co In· 
scenácia, to Iná varH\cia pohfa
du - a každá lst~'m spôsobom 
namieste, každá obohacujúce 
pohfad na dielo. Po prvotvare 
)ernekovom, SOCIOIORIZujúCO· 
folklorlzuj(ica Inscenácia Fied· 
let·ova, potom Zachnrova Krllt· 
itava - balada o duchovnej 
prepo je nosti slovenského čl o· 
veka s prfrodou (podobná kon 
cepcia Bargárovej v Košiciach), 
naposledy velká psychologicky 
analytická (nie psychoana lytlc
k/11) štódla Krlškova ... Práve 
tak bolo by možné nájsf modl· 
flkácle v Stellnovl Zvarfkovom 
n Malachovského. v Ondrejovi 
Hozovom, Pappovom. Kuchar· 
ského ra Konderovom) ... 

Tak čl onuk. v oblasti domá· 
c·nf l znlrrilnlŕnej Stlčasnej oper
neJ tvorby je dosf záchytných 

prfstupu zrodilo sa z vokálneJ 
predstavy uzurpátora, HuboveJ 
dve z posledných javtskov9ch 
postáv zau jmú diametrálnou od
lišnosťou hereckého rukopi!.U 
- svedectva umeleckého pro
fes!onallzmu : po štylizovanej a 
usporne su vyjadrujúcej Pri.ma4 
donne z Cardlllaca je put•ltán
ska lady BIIIOWSOVá z Alberta 
lferr!nga pl'lam ohňostrojom 
jemnej drobnokresebnej komi
ky. V popred! tejto žatvy stoji 
celá séria postáv Jura ja Mart· 
VO il a. 

Juraj Martvoň a dr. Gustáv 
Papp sú protagonistami pôvod
nej slovenskej opernej tvorby 
nielen tým, že vytvárali v jef 
p remlérov9ch Inscenáciách rad 
hlavn ých postáv, ale predovšAt• 
k ým mierou svojho kvah tatlv
neho zástoja. Pappov Ondrej 
je dnes u~ klasický, pritom v 
mnohom atypický. V porovna
s ostatným! vefkýml lnterpre
tamt tejto úlohy je jeho hrdina 
na jmenej zaťažený "rustikálny· 
ml" poplsnýml črtami cha•·ak-< 
teru dedinského mládenca, ba 
vnfmame ho ako nie už najmlad
~leho, zrelého muža. Preto je 
práve namieste, ze kým Jnf1 
"pa robkovske jš1" Ondrejovia sa 
pod výčitkami svedomia des
l!·uujú postupne, na Pappovom 
hrdinovi sedf "mora hriechu" 
už od pr vého vstupu na scénu 
v druhom obraze. Clkkerov )u· 
ro jánošfk je v pJ·edstavách 
divákov opery SND Identický 
doslova s umelcovou osobnos· 
tou, neobyčajne presvedčivý 
bol jeho Bajazld 1 dve postavy 
v bielych pláStoch, socfologlc· 
k y tak bltzke jeho občianske· 
mu povolaniu ch irurga - dr. 
Hellpach v Holoubkovom Pro
fesorovi Mamlockovl a dr. Sl
gellus v Andrašovanovej Bielej 
nemoci. j uraj Martvoi'l bol v 
pr11vom zmysle slova spolu tvor
com takmet· polovice hlavnýt.h 
postáv pôvodnej tvorby - Pet· 
ráka v Rodine, pro fesora Mllm· 
!ocka, Moyzesovho Svatopluka 
Andi·ašovanovho Maršala, Be: 
nešovho Clsllt·a, a le predovšet· 
kým tria vel kých pni·tov ci k ke· 
rovských - Ner.h ľudova, Snuo
gea. Cout·volslera ... A opäť -
Martvoiiovo mnohotvllrnr. opf'r· 
né herectvo ole je len eruprl11 
talentu - je to vedomost. Zfl · 
slúžilo by sl samosta tní• sra
dlu. 

Sólisti patrili vžd\ k najcen
nejšfm umeleckým zlozklirn ope· 
ry jul.Jflujllccho f>lovrnsi.P IJo 
uflrodného divadla. )e w uspo· 
kojujúcľ konsta'tovanlP, prf'to7e 
c·oz herca-spevllka (a lebo v 
opačnom poradf) sa najpln~Je 
pľesa dzUjf! dielo, HUtOr. tlirl
~r.nt l re21sér - ~lvý r lovek 
v čnsP il prlestorn te pre divá· 
ka - posltH'h<íčfl v hfHdfsku 
nlljkontaktujt'•l r•ji;im partnerom. 

JAROSLAV, BLAHO 




