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i!lánkom

Úlohy .kultúry a umenia
pri výchove
socialistického . človeka

husrového virtuóza zul. u melca Tibora Galparka dl·
horoi!niho koncertného majllrl a neskôr sólistu Sloven -

aklj filharmóni a,

vraciame

11 k nadivnemu 38-rol!nému

jubileu nniku tohto najvýntamnej~leho

slovenakáho

orchestdlneho

telesa,

ktorého zalof eniu a
Jlr•tai!nántu

rastu

ku

inter·

prispeli

n6rodný umelec Václav Ta·
lieh i a6m autor l:l ánku osobitne velkým podlelont .

Václav Talich (v strede) s huslovými virtuózmi
Ede Záthureczkým (vľavo) a Ti borom Gašparkom.

Spomienky
na Václava
Talicha
Mal som to stastte byt pn zrode Slo·
venskej !llharmónte ako člen prlprnvneho vyboru, koncertn9 majster a tH!skorsle ako JeJ sólista. Tieto roky patrili v
mojom iivot e k ml)kra)Sitn.
Bolo to obdobie po VHaznom fcbruíirl,
ked sa poloitll zaklady nasPj novortohi'J
hudobneJ k ultttry: vznikol r ad v yznnmntch umeleckých inšUtú cH oko napr.
Slovenská filharmónia, VSMU, SCUK a
mnohé dalste. Bolo len pr trodzené, ze v
tejto budovate f skej atmos[ére sme my,
ak tlvnl koncertn! umelci stáli v prvy•c h
radoch a prilo:Wi ruky k diel u tam, kde
to bolo potrebné.
Po osl oboden! v obnovenej Ceskoslo·
venskeJ republike nase st yky s českými
kolegami prudko oiilt a priam dychtivo
sme obojstranne vyh l itdúvalt pdlezltostt
k stl·et ávantu sa. V t edy som často koncertoval v Prahe. Raz pri takomto hos·
tovanr pozva l dtrigent KarPI Ančc1· 1 VácJava Taltcha na ~enerálnu skúšku koncertu, na programe ktorého bola pral:skd premiéra Sucltonovej Fantázie a Bur·
leskv v mojom predveden!. Toto stretnutie sa stalo pre mna historlckym, lebo
znamenalo zučlntok Jed ného, časovo sien
kriitkeho, ale mlmoriarlno významného
úseku mojho žtvotlt.
V tom to období prebiehali lnton z!vn e
prípravy na zaloi.eme Sloven skeJ fllharmOnle a zlskHnie Viiclavn Talichu za jeJ
dl rlaentský pult. Mrl]stcr Tnlirh ponuku
prijal a !'> Jemu p rlznučnou enargiou a
dOkladnostou pusltl sa do organizačneJ
prlpravy založrmln ,.svoJho" komorného
orchestra n11 Slovensku, o čom svedč! Je·
ho dopis z 18 J(tllt 1949, v ktorom ml
p l~o: .,Drahý pnne koncertn! mistre, p ~ i
moji náviUiíve v Bratislave bytu tolik oFicleln!ch povinnostr, že nezbyl u č asu na
kaldod enni st arusli Cltil jsem t ento po·
l:hopil t!in }• ncdostntek a proto Vám dneH
pi~u . Práci s kumnrnlm orch estrom , p o·
kud jdr: o sm yčc ovnu skupinu, si pred ·
~tavuju to k, že budete vlastn e moji prR·
vou r ukou ... " l nasledUJll konk1·étnfl
~l'ij hl o 1om, aho st Tnllclt p i·Pcl~tavuje
pracu ~ komornym orchestrom) 11 ďah•)
pokraéu)ľ., ., . . . Chceme·ll vskutku slou titl slovenskému nl\rodu, nesmfm e sebe
Jl diti nepo1:tivuu
- tlm méoe jej! poYrchnnstl a vydával mn za pravdu né·
co, co je vnitr ni l ži. Po~tl dn e hrát, po·
tádn e provozovat hndbu noni jP.n postu ·
14tem ak robatické !ikovnosti, ale hlavne poliadav kem mravní m .. . chci se tecr
pokusiti o vy budovll nl komornfho or ·
chestru Slovenské fllharnwni e a prosim
Vh, drahý koncertn! mistre, aby jl!te se
pro svoje zna menité hudebni kvalit y stal
mým nuju:lAun spo lupt•acovnikcm u ~ te1r
Y dobi! priprav , k dy se jedná o to, aby
~Ieny komorniho orc hestru Sluvenské fil ·
harmonie se stali jen najl epl l z nejlepllch, l pozdi! jl, l<dy v druf né a napl navíi
práci se budeme snažili vytvofitl z n a~e 
bo souboru dokonalý reprodukč n f nll·
atroj ke cti Slovenska a reprodukč nlhn
111i!nl v6bt~c. Budu netrpi!liv~ i!ekat na
Vel• uulleck6 t.ltor•ace a 1 radoatl

t.vltäm kaf dou Vaši myllenku k snoU I·
mu dosaženl dokonalosti ( pokud j e táto
v lldských silách!) . Zdravlm Vás srd i!č·
ne a jsem VU Václav Talich."
Tento dopis odhafu je umel ecké krédo
Vaclava Tallchu, jeho vrely ntah k Slo·
vensku a nesmterm• nadsl'nle, s ktorym
sa ujal funkcie dtrlgen ta·vychov~vatora
ot·chcstra SF. Suéusno je to svude<;tvu o
Jeho velkeJ dóver e ku mne, ktorou ma
poctil a pnznávam sa, že ma to v na)·
väčimj miere doja lo!
Vtedy som bol este členom Rozil laso\ého symfonického orchestru. Podla Tallchov~·ch instrukci! som vyhladn i vytt·
povuných I udl, ktot·í boli ochotnf zrne·
niť pôsobi sko a tvot•llt potom jadro slá·
éikovej skuptny orchestra SF. Na mOJU
spt•ávu o stave voci ml Tallch odpovedal
8. uugusla 1949 11 pozval mH do Berouna.
Odvtedy som Vtac razy navštlvil Vaclnva
fd lu 1111 v Beroune 11 !Jo li tu v:ll.ly ne ta·
bud nutcfné chv ll e.
Akým In tenzívny m spôsobom zaujalo
m.tjst r u Ta llclta jeho nové poslante Et s
<•kou l~skou prilnu l k svojmu novému
pdsoll1sk u S V I)II či fll tuj<lt z~IHnlivá maliékost, ze na sva h u svojej záhrady pn
vtlc v Beroune ponwnoval Jednu zo svoj i ch oh!(tbených Cf'St l čtck ,.brl:ltislavskou
slazkou '. Tu v th·hom tlst run i sn ové! l
svoje nové plán v veľký umelec, ktory
JH'eslávtl vo svete Ceskll ltlhurmOnlu ct
na vrchole svojich t vorlvýclt sil pu st ti sa
do budovamn nového, mludého urchestrillnaho teiP.su no Slovensku s neocha·
bujúctm elc1nom, s nudsenlm, s na}v!lčsou
morlllnou zod p ovednosťou u s ncobme·
dzenou liískou, nesetrlac seba, 11le ani
dru hých. Začala s11 nová ér11 v jeho it·
vole, ule aj v hudobnom ~tvote znovuuoclcného Slovensku.
Potom u2 nas l edov~:~\1 mostu ce t v•·dcj,
mravenčej práce, puvznlisaj(tcej kuidli ho jedinca, mobil izu 1ucej n ll~e tvorivé si·
ly ai do k••aj nostt. A výsledky so čo
skoro dostuvilt. Orchester dýchal s jl'ho
tvorcom , tvortl homogénny ce l ok A kazde
jeho vystúpenie su stulo uda lostou, ba
SVtatlo.om
hudbumllU]ÚCeJ
VľrO]nOSti.
Av~ak Vllclnv Teltc h videl svoJe poslll·
OIC V SirSOlll kontexte vyrhovy OIJf)Cf'n·
stva v okruhu, ktorEimu tent o druh umP.·
nla hol zat1<1 ľ cudz!. T11k sme hrult pre
závod\' prlnmo na lrh pr acCJviskách, pre
mládcz, pod n iklt koncertné zaJazdy do
mensfch miest a Tnltch vsade zlvym slo ·
vom prlbHZil zmvse l u dOIPZ!tosr l'~tr.·
licheJ vychovy cez hudobnl' umenie. Ta
lttll vedel npo byčuj n f) putuvo nnpr(lvat,
kr.d hovonl, nt~st alo napiJtľ tic ho l me·
d1.1 n ezbednýmt ~ k o l iikmi, ktorych AZd<l
mokecly novedeln ov ladil f nlJaka moc
Ohl11s t5•<.hto v}·chovnych kun certov bol
obrov::.ky. No takýchto za)azdoch cesto
va l Ta li ch s n 1:1ml v aut obusr., od m ~e l ill
pohodlie osobné ho IItlla, zil s nami t
blectil s nami.
Rohy, ktoró som stt·livl l v ka="doden ·
nom sty k u s tým to vPlk S• m č l ovrkom,
ma ll rozhodu}tiu vplvv 1111 mow urne·
let ké dnznPvame. Potvrdil i spr{tvno<>f
mojeJ UlTlf·Jm•koj OI'IP.nliiCil• ll OtVOr ili 111 1
netuSené pnro;paktlvy inter p t·PtačnaJ do·
konalostl.
Mc• no V~c l uva Taiitll!l so za p!salo do
IIIIStr!t SÍ'C ll t1 0á iOV SIOVl'nske) filharmó
ute zlut~m l pfsmenamt
TIBOR GASPAREK

Rozvoj soctllltsttckeJ spoločnosti je v zásade nemyslltefn9 bez vedecke( órovnr poznania spoločenských vzťahov, avšak me vsetko, co k tomuto rozvo 1u
pnsplCva, nie všetky spôsoby riešenia da ných sttuactr musia by( výsledkom
vedeckého poznania, nie v!letkému mus! predchádzať vedecká an1:1lýza. M11n1
na mysli noprfklad to, čomu hovorime iniciatlva pracujúcich. Tá, pravda, tiez;
predpokladá vysoký stupot'i osvojenia sl prtnctpov marxistickej ldeológ te
a v rovnakej m iere aj prHomnosť socialistickej etiky. Morálka je koniec-kon cov súčasťou ideológie a pôsob! v tomto prlpade ako regulátor protirečivostl
spoločenských a tndtvlduál nych záujmov, HJ ako motivačný prvok tejto ak·
tiVity.
1\k som hovoril o l mctatfvo pracuj(tcich, nema l som na mysli brigády soclalistickHJ práce ani rozličné formy socialistického sútažonia hoc1 to by
1.a dnlo v prvom rade očakávut. Myslel som p redovsetkým na oillfls( kultury
a osobitne na úsek umenia, kde za činnosť, ktorá je napriek niektorym ziisad·
ny m rozdielom typologicky prlbuzná lnlcial!ve pracujúcich, mot.no oznal:lť
spontiinnu reakciu umelcov na sociálnu objean ávku - reakciu, ktorá s11 pre·
Jav{ vo vytvoren( n ového ume leckého d iela či vo vysloveni novej myshcnky,
suiJoru mySiienok alebo hypotéz. To sa, napokon, v značnej miere týka aj ši·
rokej oblasti spoločenských vied. V oblasti umenia čt spoločenskych viad sa
často k novým poznatkom dospieva nie nu zaklada toho, čo vieme, ale na základe toho, čo tba tušfme. In t elektuálna lntulcia je- aj ked veci posudzujeme
exdktne - jedn9m z dvoch "jazykov", pomocou ktorých sa uskutočňuje mys~
lente; d1·u1tým je logika. Ale už Poincaré, francúzsky matematik 19. storoéta,
povpdal , ze ,.logikou sa dokazuje, lntufciou sa vyn alleza".
Utazka teda znie: Ako sa správame k tejto "lntciatfve pracujúcich", v na·
som prtpadc k tejto spontánnej reakcit tvorcov umen1a na sociálnu objednávku
a lebo na to, čo ako sociálnu objednávku ,.cttta"? Nejde o to, či JO tu dos(
priestoru na mnteriál:tu a spoločensku realtzaciu takejt o inir.laHvv - naprit>k
častej protlr.hodnostt r.ezortnych záujmov, nupnek tomu, ie jedným dychom
hovor i me o specirtck osti kultúry a sučasno i náme ten denriu uplatt)ovat v ne1
ekono mické pr avtd lil u rčené pre výr obné oblast• - tu tak9to priestor existuJe. Ide skôr o to, že umenie pracuje so slovom, s umeleckým obrazom, mysltenkou a nte vidy prichádza presne vo clw!li, ked sa to očakáva. Povedané
t echnicky, m!lze mať istý .,polttický predzápul" prllve preto, že vzniklo 1110
na základe vedeckého poznania, ale na základe lntufcie, aj ked samo je l~tou
' formou poznania a ie ho v rtanej chvili nemuslme prija( s porozumenfm. NM·
kofko mtenzlvna je absorpf:ná a pretrvávajúca schopnost spoločnosti, nakof'-o
pru~ n á 1e joj tmuno loglcká bllrléra, nako f ko kvaliCikovanc sme schopn! posu·
cit( opravnenost existencie tukéhoto umeleckého diela? Napokon posudzov11ť
opnivnenost existencie, ak dielo ui extstuje, je platonic ký problém. Skor h~·
sd bo lo trebn spýtal, ako s nim zaobchádzať, ak Je zjav né, ie nejde o dielo,
ktore JC z hľadiska prlncfpov sociHIIstickcJ spoločnosti nepriateľské. A na to,
11ko vruví stredoveký klasik, ,.treba ui veru schopnosti, dobrý rozum a roZVd·
hu, l~bo ak je chyiJa v p1·mc!poch, potom st1 vždy mylné prostriedky l clele ...
V obdobi, keď sa spoločnosť - takrečeno zočt-voči stretlíva s problémami,
mc nHjlahslm i, v obdob!, ked je verr.Jná mlenha náchylná pozltlva mimmd·
ltzovnt a negatíva ubsolutlzovaf, pretože je jej vlustnosťou prikláňať sa
k extt•ŕmom, prlchadza umelecké dielo a hovor! akoby od veci , pôsobi akoby
pt"Otl smeru nn sej Ideologickej práce ..•
Pruvda2e, nie každé umelecké dielo Jo tohto druhu, ale je v povahe umeniR
nat·usovut stojaté vody, jo v povahe umenta: spytova ť sa a pl·Ip adne nedávať
odpovede ... Sme pripraven! rozoznať, k to sa spytuje preto, aby sa veci stali
Jasnrjslmi, 11 kto preto, aby ntim zubránil hoc poznať pravdu?
Veď vseobecne nnpriklad huidý uznáva potrebu satiry, ale v 1ednothvych
konkt•étnych prlpadoch sa nám často zdá byť oemiestne zveltčená, ai l'Ozktod ná. Vcd vseohecne napriklad každ9 uznávu potrebu upozorMvat kt•ittc;kv na
nedostatky, c~le v Jlldnollivýrh konkrétnych prfpadoch radsej na ne upozornujemH anonym ne. Cervantesov Don Quijote hovor i, že ,.ib1t ľúbost n é listy ~a
nikdy nepodpisujú", ale n i ekedy - sa nepodpisujú ani listy, v ktorých '>d.
oznamuje, že "mládez hovor! neslušne, faJči a pije alkohol .. ." - sám som
lakýto list do:-tal.
V čom to spoélvu? Jo to symptóm illebo fo to Iba výntmka?
Kazdodenná kultúrnopolitická prax nám nezriedka kladie takéto otllzky
a ui to, ze n{un tch kiadlu, 1e dClkuzom pohybu, možno tvonvého pohvhu
vo shll"P umcnut. je už inou vecou, nakolko konkrótne vysloclky tohto poli1·hu
pl'lsptevaju k upevnemu socialistického vedomiA, k nup l nenlu spoločen-,J.. v.- h
•rlei\lov naseJ spoločnosti a čl smt! schopn! to naleilte posudiť. Aj keď kOn i!Č·
nýtn krttliríom hodndt iJyva v podolmych pl"lpadoch tos. c1j heď ho naša nrtrpmdtvost niekedy prcdbi~:~ltu, domnievam !>il, že niJakému skutocnénlll umo·
mu ~a ki·ivda nr.deje, ze nijakú vcTku myšlienku sme predboinf! nl'zllkt•tkli.
Na zt1klade coho budeme trda t•ozoznávat, čl Ide alebo nejde o hodnot} o hod11oty, kto1·é nás v su1'nsnom oknmthu nemusia p lne uspokojoval, s ktol yml sn r.ellHisimo stoto:lni(, ktor(' n;ls dohonca móZu provokoval d ., ktor\'·
mt, uko sa zdá, treba polemizovat? Na z<ildade ukych meradle\ budomf' po·
sudzovn l pokt•okovosl či rcukčnost takého S JJOiočcnského Javu, akym je v1.nlk
nového unwlcc:kéhu diela tohto druhu? Predovsetkým nu zák l ade tt·iedtwlto
a stran!ckeho prlstupu k nemu, pretože ten je koniec koncov revolul;ným hod·
notovýnt pr!stupom socialistickej spoločnosti.
Ak povtenw, že ume lec musf byť človekom politickým, považuje sa to za
Cl'lkum pri rodzené a nuozuj to tak aj je. Avsnk v súčasnej etape rozvoja soctaltsttckcJ spolui::nosti traba zn rovnako p r irodzené povaiovať aj to, ze ·pollllk
musi rot.umtPI ziisaciHým ot:lzkam ume nia A kuittiry aspo,, do take( miery, do
akej mHJrv sú orgonlcky spojené s rozvojom spoloč n osti a mysUm, ze moin o
pova~ovat za dokázané, že problémy kult(try nemožno od spoločnosti oddeliť
bez r tzlka, že by 'im f' tým založili (ej nerovnovllžnv vývoj, že by <;me tým ohrozili jej soclnllsticky charnkter.
M IROSJ,A V VALEK, minister kultúry SSR
• (Vy t1 a\ky z d i skusného prlspovku predn.eseného 2. \ aprlla t. r. na
zasadrtuU Ostt•edného výbÓt·u' KSS · v Bratt~lave. )'
,

Zasadnutie
Slovenskej budob11ej rady
Slovenská hudobná rada na
svojom
prvom
tohtoročno m
p racovnom zasadnut! ( 26. III .)
zaoberala sa nasledovným! otáz·
kum l súčasného slovenského
hudobného života:
l. Posúdila predložen é edič né
p lá n y hudobnln a knih o hud·
be vyd avateľs tva OPUS n a ro·
ky 1981 a 1982. Po p rlpomten·
koch k edičným plánom, ktoré
upozomlll na zbytočne veľký
p oi:et
rezervovaných titulov
(i: fm sa p evnosf a záv!lznosf
edli:ného p lá nu a jeho konkrét·
ne realizovanie oslabuje a o·
l 1rozuje), nercpreze nta ntfvnosf
a malý počet vydávaných par·
tdúr, v oblasti knih o hudbe
vera prekladov na jednej stra·
n e a malá p1·oclukcla domacef
knižnej tvorby na druhej st ra·
ne, nezohľadnenie predchadzn·
júcich p ripomie nok na ad r esu
u r~·chic n ého
vydávan ia knlž·
n it:h profilov národných umel·
cov - sk l adateľo v l tnterpre·
tov, boli do zá v ereč ného uzn c·
sonia k tomuto bodu zahmuté
n11sledovné požiadavk y: citlivo
zvazova ť otázku v ydávania par·
t llúr, pohotovo vydávať partitú·
ry r eprezen tatlvn ych diel ako
l sk ladieb odmenených cenami,
zvý~iť ml ro č nos t na vydávanie
partitú r st1čas ných diel l knih,
7ohľudnlť juhi l e<í autorov a lAp ·
šie koo rdinovať vyd a va te ľsk ú
i:i• · no~ t medzi OPUSom, Slovan·
slq 111 hudobným fondom a Zv!l·
wm sl ovenskýc h sk l ad ateľov.
2. K problematike vydúva·
nia huclolm ! n z oblasti zú bav·
n Pt hudby prehovoril Pavol Ze·
hmay, tajom n!k Pracovnej sku·
pl ny Tvorivej komisie sk lada·
terov zss, kt o r ý v st ručnosti
unl:rtol vydávanie tejto huclob·
n t!f lller atúry v minulosti, kon ·
stntoval s Cičasn(l nepr iaz nivO
si tuáciu [not y a partitCit·y skla·
d leb z oblasti zábavn ej hudby
sa pre vysokú eko nomickú stru·
t ovos ť dnes nevyd ávajú) a vy·
tyi:i l live a ltcmatfvy riese nia
tu hlo naliehavého pmblému.
Cl enuv i n SliK stt p riklonili pri·
]<I ť za východi sko z terujšej si ·
tuat:Je druhú altern atívu, podľa
ktorej by Sil mal pravi deln e vy·
davat úč e lový níi klad zo vzni·
k HJ úcej novej tvorby [to nuj·
Jcpsie, č o vzn ikne za u rči t é č a· '
· so vé obdobie-) p r e potreby h u·
c!Ollll ej praxe. Popn Clčelovom
nuklude ( v št1111dlll"tlnom aran L.llHtll J by sa mala tiez vyclávaf
produkcia
l:l!·atislavskej lýry
ll ~ sl oven sk ých finálových pes·
JIICICk ), pripadne v lťazné sk lad·
by z fcsllva l u po li tick ej piesn e
v Ma rtine.
3. Ku koncepcii Bt·ati slav·
sl-. >c h hudobnýc h slíivnost! na
JHtJ IJI Iislch pä ť r okov p re hovo·
r tl p1·edsedn festi va lového vý·
boru BHS dr. jura j Hnluzický.
Kongtatova l , že predlože ný "Níivrh "koncepcie BII S" zhÍ'l)a do·
terajšie skúsenosti z predc há·
dzajúcich p!ltnástich r oi:n l k ov
a zot1ľacli\uje s účo s n é fina n č n é
možnosti.
Posla nie f estivalu,
ktorý dospel do š pi č kové ho hu·
dobného pod u jatia , má zostuť
n ezmenené aj pre najbli 2š ie
ro č n lky preze n tovať to na f·
l epšie z domáce j t zahranič n e j
hudobnej k ult úry. V záujme u·
drža n iu dosiahnut ej Cl rovn e, v
snahe v ylepš i ť kon cepciu fes·
· tlvalu a r ešpektova niu doteraj·
šfc h
kritických pripomienok
uvažuje sa v nasledujúc ich ro·
koc h s určitými korekt úrami v
štruktú re festivalu. Pr ed ložená
"koncepcia BH S" ako i kritic·
k é di sk usné p ripo mienky k nej
v yús ti li do t ýc hto uzáverov:
- udrža ť doter ajšiu umelec·
kú (11·ove11 festivalu,
- s tabilizovať počet poclu jd·
t! BHS asi na 35,
-s tr iedať lnt erpód ium s Me·

dzinárod11ou tnbúnuu mladých
Interpreto v,
- prizvať Operu a balet SN D
ako ďalš ieho spoluusporiad ate·
ra festivalu,
- rozš!r iť žánrové spektrum
f estivalového programu ( súbory ZUC, domáce l za h ranič né
folklórne súbory, operetno-mu·
zlkálové In scen ácie a pod.),
- vyu žiť vo väčšej m i ere In·
ter pr e tačnú kapacitu z ľudovo
d emokratických krajin,
- organ izovať BHS v koope·
rácH so súč a s ne prebie hajúci mi
zahraničnými i domácimi fes·
tivalml
[Varšava,
Budapešt,
Berlfn, Linz, Graz, Br no),
- venovaf vä čši u pozornosť
zastúpeniu sl ovenskej, česke j
l sovie tskej hudby v progra me
festival u,
rtešlf po novom otázku
patronátnych závodov.
Po diskusných pripomienkach
sa p redložený "Náv r h koncep·
cie BHS" odpoL·učll na pri jatie
a schválen ie.
4. lnfo rmtíci u o čin no s ti liu·
dobnej mlád eže poda l čle n om
Sl!H La d isla v Mokrý, riadlter
Slovenske j filharmóni e. Označil
toto hnutie za v eľm i akt!vne
a ži votasc hopné. Konštatoval,
že toto hnutie má plniť svoju
úloh u tam, kde sú najv!lč š i e ne·
dostatk y (m edzi robotníckou
m lád ežou). žo Stat út Hudobnej
mládeže je v súčas nom obdobt
v )H'ipomlenkovom pok ra čova
nl [ má byť sch válen ý do kon ca
tejto koncertnej sezóny), že ne·
vyri ešená je zatiaľ otilzka č l en·
stva v medzinárodnej fedcrá·
cii. V závere uviedol, že dokla·
clom životnosti hnutia Hudobnej
mládeže je prvé stretn utie čes·
kej a sl ovenskej Hud obnej m lá·
deže v Piesťano c h a Il lohov·
ci (28.-30. I li. 1980).
5. o) lnfo1·máciu o ďa l šo m
proľil ovan l
Hudobného info r·
mač n ého stredi ska SHF a darie·
!:en! otázky dokumen t!!cie náš·
ho hudobného ži vota poda l T.u·
!li slav Mokrý. Uviedol, Ze v sú·
cnsnosli túto či nno s ť ncvyvfja
u nií s systemat icky žiadna i n ·
štitú cia a od por účal dať návrh
MK SSR , aby vydHlo vykonávaci e nariadenie v zmysle rozdc·
l eni a Clloh pr!sl ušným Inštitú·
clám.
b) SHR sa Pl'ikláňa k pod·
pa re vydá vania hudobno-vedec·
kej encyk lop ed i ck ej literatú r y.
Vyda vate ľ stvu OPUS sa odpo·
rú ča zač ať p1·fpravné prá ce na
vydan! moderného slovn! ka sla·
vcnskej hudby.
(ag)

V dvoc h sl ávnostn ých predslo·
veniach na p o česť 35. v ý ro či a
osl obodenia Bratisl avy Soviet·
skou armádou (3. -4. aprlla )
vyst úpi li na Novej scéne v Bra·
tisl ave só listi družobn ého mos·
kovského Stát neho divadla ope·
rety v sovietske j hudobn ej k o·
méd ii "Nech gítara hrá" O.
F eľc m a n a, J. A nen kova a J. Gar.
perin ovej. Na snlmke I. Telucha
vidlrne zasl úžil ých umel cov V.
Ba r in i na (V lad Bogdanov ) a V.
Mi Al eho [Ivan Toropov ). Tretim
h o s ť om bola zasl úžilá umel ky ·
iia V . I. Maron ovová [ Seraf ina
Ku z m in i č n a ).

RECENZUJEME
HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE 3. ~O čNfK
ZÁKLADNEJ SKOLY ( SPN Bratislava,
1978) a niekoľko 11ozn á mok k ui!ebniciam platný m v s ú č a snosti.
Učebn i ca , ktorá v yšla v Slovenskom perla·
gogickom nakladat e ľstve o ktor ej uu turmi sú
Stefan Ka ntor, Ľubica Sik ulová a Márt11 Mos·
ná, če rpá zo skúsenost! na z"klade expcrime n·
tá tnej u čeb nice, z osnov a z novej koncep·
cle predmetu. Nové učebn é osnovy h udobnej
v ýchovy pre 1.-4. ro č n ík ZOS [SPN, Brat!·
sl11va 1976) majú odlišnú št ruktú ru ako pre·
došlé a dá sa pov e dať, že sú lepš!m podkla·
clom pre tvorbu učebnfc. Vymedzuj ú p resn ejšie
a konkrétnejšie hudobný ma teriál , aj prácu s
nfm. Viac zdôrazň u jú procesuáln u strán ku s
v yužit!m hudobných či nno st{.
v dotet·ajšej p rax i sa uč it e lia stretávali s
dvoma druhmi u čcbn lc p re hudobnú v ýchovu.
Rozdiel v ich ponl ma n! je daný do ur č itej mi e·
r y už v názve. Uče bnice pre 3. až 5. ročnf k
sa na zývajú Spevník, od 6. roč n l k a je to Hu·
clobná v ýc hova. Autori chceli v r ozdi el n osti ná·
zvov upozorniť na osobitné poslani e pred metu
na l. a na 2. stu pni ZD$. Chcell zd ôra z n iť
d om inantu spevnej zložky v n lžšfch ročnlkoch,
kto rä sa čast o clostóva do pozadia na úkor prv·
kov náu kových. Tot o n ebez p ečie sa však ná·
zvom u če bni ce nemôže o d s trán i ť. Pom enovani e
"S pevn ík " nebolo výstižné a j preto, že u če b·
nica ho presahovala, nakoľko obsahovala aj
zložk u poi:úvania h udby a poskyt ovala ďal šie
moznosti p re rozvoj h udobnosti žiaka [nap ľ.
získavanie urči t ýc h poznatkov o hudbe).
Sumozr ejme, že u če b n ice hudobnej v ýc hovy
na L stupni si v yžad ujú vzhľadom na rozvojový
stupeiJ dieťaťa Iný c harakter ako vo vyššfch
ročnfkoch. Napr fklod pre d eti mladšieho škol·
ského veku je názomé motivovanie h udobné·
ho di ela oveľa na llehavejšie ako u stars! ch
21a kov, kde možno vo li ť in ó cest y k podn ie·
te111u estetického zážitku. Od liš!1 ý m us! byť te·
da aj p ristu p k hudobnému m~ t erlá l u, ale aj
k spôsobu vstepovan ia poznatkov a skúsenost!,
formulovaniu požiadaviek a ú loh.
'lreba spome1111t, .Ze ·-pL•e-1. a 2. roč n fk sa za
· posledn ýclr 20 ro"kôv účebhica n épouživala
(prilc u u čiteľa v 1., a 2. roč. usn)er i\ovala
v poslcdn}•ch rokoch Metodická p ríru č ka pre
1. a 2. ro č n ík ZDŠ od S. Kan tora, SPN 1966).
Spevnfky pre 3.-5. roč n lk ZDŠ (pr vé v yda·
nla vyšli v rokoch 1963, 1964, 1965 v SPN Bra·
tisJava), ktoré sa dote1·az ešte pou ž!va j ú, ob·
sah u jú notové zúznamy väč š ieho počtu piesni
p re spevný prejav žia kov. )e to po če t, ktorý
presahuje možnosti nácvi ku za škol sk ý rok.
Uč ite ľ má teda k dispozicii väč š i v ýber . Okrem
spevného prejavu a po č úvania hudby po č fl a·
JÚ Spevn!ky v n iektorých prípadoch s pohy·
bovou či nno sťou t a n ček mi k vhodným rudovým pies1la m . Nerá ta sa s rôznor odejšlm
vyu ži t!m pohybových prvkov, ani s l nštrumcn·
tá tnou čin no s ťou žia kov .
Spevn!ky pre 3.-5. r oč n!k sú teda od r azom
doterajsej koncepcie hudobn ej výchov y, kd e j e
zrejmá rep r ezentácia dvoch zákla dných zložiek
(tak, ako sl to vyžadovali doteraz p latné u če b·
né osnovy pr edmetu ). V spev n!koch sa preja·
vuje aj ďalš ia, n ie dosť prog r eslvna črta dote·
ra jš!ch osnov - I zo lovanos ť t ýchto zložiek, aj
keď snaha au t orov o i ch prirodzenú koexlsten·
clu sa sporadicky vysky tuje.
Pod ľ a zásad novej koncepcie hudóbnej vý·
chovy je nap!saná už učeb n ica Hudobné výcho·
va pre 2. ročnlk Zš spolu s met odickou p rlruč·
kou pre tento ročník od štefana Kantora, Má·
rte 2ikavskej a Ľubice Stku l ovej. [Vyšil v SPN

v ľ. 1977. )

roč n ík zak lt~tllio l sJ..ol ) u tiei Metodická prlrul!ka. Obidve nadväzuJ ú na predchádzajCicl roč•
ni J<, r ešpel\lujú požiadavky rozvoja muzlkality
il v yc hádza jú z ideových zásad systému komu·
nis llckeJ výchovy.
Pod ra nových u če bný c h osnov žiaci v 3. roč•
n i ku prechatlza jÍI od hu do bn ých hi er k zámet··
net l".udobncf prúci a k zač iatk om elcmcntá r •
neho hudobného myslen ia. V tvorivo Zilcicl e·
ných i:Innoslia<.h hlbsic pren ikiljú do struk·
túry hudobn ého dielu, zdo kon uľuf (I vlustn9 hU·
dobný prejav, postu pne otlhufUft1 rozmunité
fun kci e hutliJy H za~inajú sl usvofuvuť z:lklatl·
né mra v nô hodnoty socin list ld\ého č luvcka.
Vu vy u č ova com procesu je preto tluluzl té zla·
k a sús lu vnc u cl u~ l cd nc rešpektovať ako suiJ·
j ckt u objek t hudobnej výchovy.
\i~etk)' llcto poL.iaclavky mali na zreteli au·
tori ui:c iJnice pri jej tvorbe. úspcsllc zv iOtlll
pozwu uvku vytvorenia učebnice, v ktoreJ sú v
sprtivnej miere za stúpené néu kové i proklic·
hó či n nos ti, k tora umožiwje nkllvnu účast žia·
kov na vyučovani a r ozv!ja Ich hudobnO tvo·
r i vo sť. [Autor i tieto aspekty zvýraznili a j pri
t vorbe Metodickej p rlručky. ) Učebnica buduJe
na súč innosti spevu, nästrojovej hu d by, r ytmtc·
k ej aktivi ty dell, p očC1va n ia hudby a prvkov
el emcn tá m ej mí uky o hudbe.
Vy u čovacie Jednotky sú r iešené systé mom
dvojstrán , niekde štvo rstrán, č o umožiwje zblí·
ženie praxe s teóriou [piesúov ý materiá l a náu·
kový m ateriál) na hodinlí.ch hudo bnej v ýchovJG
aj väi:sl u prehladnost a spolu s priliehavýml,
náhletove vhodnými a veku dieťaťa pt·imcra·
n ýml ilustráciami Jána Petráška zvyšuje este·
tick é p ôsobenie. Oproti predchádzajúcim uče b·
n ic!am nový j e aj dodatok s názvom Prll eil·
tostné a doplňujúce piesne [podobne v Hudob·
n ej výchove pre 2. rol!. Zš).
Učeb nica má žiak ov motivovať, I n formova ť
a pod n ecovať k ~ln nostl , má plnlf m e: todlc·
kú funkciu (na základe zásad p rimeranosti
a postu pnosti) aJ funkciu kontrolnú. V z hľadom
k uČite ľovi m á plniť etapove funkciu prost ricd·
kov plánovan ia učiva , riadenie dldoktického
procesu a jeho kontrol y. Hudobn á výchova pre
3. ro č n fk
spli1a li eta požiadavky. Učeb ni c a
aj Metodická pl"lru č ka poskytujú výborný ma·
teri ál (pod k lad ) pre splnenie základ ných úlo h
v 3. ročn!ku, ktoré uklada jú nové u če bné osno·
v y.
Bude však závisi eť od mnohých didakticko·
metodi ckých čulitcfov a od schopností Jed not·
ll vých u čiteľov č l hudobná v ýc hova v treťom
roi:niku bude tntenzivna a efektlvna .

zs

DA NA JAKUBCOVt\

ALEXANDER ALBRE CHT: l l DROB·
N ÝCH SKLADIEB PRE 3- 4 HUSLí
OPUS Bratis lava 1 978 - n otové vyda·
nie
Celkový rozvoj hudobného dian ia v naše !
spolocnosti vedie okrem iných pozit!vnych ja·
vov aj k na rastaniu V)• d ava t e ľs koj či nnosti. Tak
nak l adateľstvo OPUS Brati slava vychádza v
ústret y záu jemcom o hodnotné lnstrukt!vne
sk l adby a vydáva liter atúru tohto žánru vo
zvýsenej m iere.
Sem patri, okrem Iného, aj pozoruhodn ých
"ll cirobn9ch skl adieb pre 3-4 husi!", od po·
predného bratisla vskéh o skl ndat c ľA Alexa ndra
Albrechta [1885-1958 ), ktoré maj (l pre nasu
hu sľov(t p edagogik u z na č n ý význam. Keď u vá·
žime, že p re uved ené obsadeni e mllme este
stále nedostatok lnštruktl vne t literatúry, je
tento vyclavaterský čl n o to r.en ncjšl.
Ka zd ý h udobn ý p edagóg vie, ako fe d6lei l·
té prebudiť v žiakovi ti ež zmysel pre komor·
nú hru, na ktorého základoc h možno ďale j
budovať. V tomto smere n tijdu Albrec htove
drobnosti širšie uplatn eni e najmH u pcdug6·
g ov ĽŠU , už aj pre samotný fakt propagcíc1e
pôvodnej slovenskej tvotby.
Zviás tnos ťou t ohto cykl u je nielen r Oznoro·
do sť obsad enia ( 4 skla dbičky s Cl pre troje hus·
ll, 7 pre stvor o husi!), ale najm!! 1c11 melodika,
ktorá vyviera priamo zo slovenskej ľud ove j
piesne, a Ic h ha rmonická stránka bartókovské·
ho poníma n ia. Sú to v s kuto čnosti ma lé ko mpu·
ztč n é štúdie, ktorých bohatstvo nápad ov sa
pohybuje od lyrického až po groteskné a sú
tak chara kteristi cké pre svoj ho tvorcu.
Id e o s kuto č n e cenné dielko, k toré sl svo·
je hodno ty uchová l clo budCicnostl.

V roku 1978 vyšla Hudobná výchova pre 3.

luilc.u

PÍŠE A KRESLÍ

~

POZAJJRA V. PRAHE.J POPOZAJTRA

V PRESOVE A V 05t.,_
I<A
;....:'.N.;..E_;_
. _ _ _....,

MIRO SLAV PEJHOVSKf

o sláčikársk,om

N~~-·--

. . . .!&.!!!lLJi'WÍ 1 4 4 * & -

_,

..yo

.

umeni

Sláčik považujtl mnohl nezasvätenl, r
sú medzi nimi aj hudobnlcl, za podrad·
n ú súčas( s lé čl kových strunových nást r o·
j ov. Majú pravdu, pokia! majú mt m ysli
t uctové, vo velkých sériách t ovárenským
spôsobom vyrábané tzv. školské s láčiky,
p redá van ťl zn n iekolko desia t ok korún.
No sláclk je - už rovných dvesto rokov
uj u melcckorem&se lným manuálnym
výrobkom vynikajúcich ma jstwv·s l áčl kd·
rov. po všetkých strá nkn l: h rovnocenným
vrd10ln ým vý tvorom mnJstrov· husllarov.
l' od ru toho je aj cenený. j eho sku to č nú
i 1ut1notu vie viwk ol:en lf len lnštrumenta·
h ~ l a, hrt~júcl na sl(tčlkovo m nástroji. Vo
Iu nklll umel~ho precll:lenla pravej ru·
k y je proit l:u~tu tl!llnžilejši ako samotný
nctst r oj . Väč~lnu huslist ov, violistov, če ·
listov l kontrabasistov hlad..t dlhé roky
p odla svojich f yziologických l nervových
dispozicii .,na mieru sttý" sléčlk . Len
m Moktorému sa to podarí, p retoZe vy·
nlka júclch s l áčikov je podstatne men ej
eko sláčikových nástrojov. S l áči k m ôže
byť požeh nanlm l prekllatrm re produk č·
n ého um elca. je známe, že dokonca
ľaga nlnl , hoci v lastnil viac st1·adivári ek
l guarnerlek, po celý život hfadal ideá l·
ny sWčlk a n ikdy nebol s ni jakým cel ·
kom spokojný. Z o bdobn ých dôvodov l
v súi:asn ostl m nohl renomovanl sólisti
pra videlne striedajú dva l Iri sl áčiky
neraz diametrálne odllsných vlastnosti.
Len Ich súčet vytvára uspokojlvtl sy n·
tézu, dovofujCtcu splilat ná 1·očnCI škálu
dnesných tech nických l muzikálnych po·
žiadavlek husrovej hry.

VZNIK SLACIKA
Najstaršie sláč ik y vzni kli - podobne
aho prvé strunové nástroje z luku.
1\de a kedy, nevieme. Existuje viac hypo·
téz.
Nlektorl sa domnievaj ú, že pravla s ťou
s l učlko v je In dia l ebo tu na jprv zdo·
mác nel kô11 -, In!, že Cina . Ak vsa k
p red pokladáme , že konská srsC n ebo la
najstars!m vlás!m s l áčikov, mohli by prtst
do úvahy aj ln6 mimoeurópske regióny.
Pôvodné sláčiky sa pre svoju krehkosť
l bezcennosť nezachovu ll a preto ni c·
kofki bádatelia vychádzajú z anal ógie
s l áčikov súčas n ých prim it!vn ych kmei1ov.
Ostatn! sO výlučne odkázan! na staré
v ýt varné pamiatky, na ktorých sú vy·
obrazenl h udobn!cl s rôznymi s lá či kov ý·
mt nástroj mi.
. Do EurOpy sa dosta ll pryé sláči.ky p_rav.·
d epodo bne z arabsk ých k raj!h. Primesll
I ch do Spanlelska so svojimi nástrojmi
v 8. až 9. storoči Maurovia. V 10. sto·
ročl sú známe už aj na britských ostr o·
vach - u Keltov.
Ak však vychádzame z n ázvov s láč l·
k ov u rOznych európskych národov, je
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Okrem bllnl~usu i!rul'iým n~~ jM!I r§fm
znám } 111 materiálom puudvllnym na vy·
robu slučtkovych prútov bolo tzv . .,had ie
drevo " [ IIgnum colu br l n um ), tiež Indie·
k ocej lonsk ého pôvod u . Na rozdiel od
bambusu sa v tejto svojej funkcll udržalo aj v Eu r Ope, vo v ýn imoč ných p dpa.
doch podnes.
1\k odhliadnem e od s l áč ikov perzské~
ho 11 11rabského robabu, lmportovanýcli
Muurnmi v 8. storoči do Spanlel ska, sláČ ik keltsk ej chrotty ( crwth) znamená •
10. s toroč ! prvú európsku modillkäclu
s láčika s prvými n éznakml budtlcehO
h rotu.
Na v ýrobu pr ú tov sa začali použlvaG
okrem dovážaných aj domáce dreviny,
menovite buk a slivka. Dôl ežitá bola pev~
nose 8 pru žnosť dreva, hlavné vlastnost{
vyžadované od dobrého s láčika a) v sú·

~

Majstrovský slll č ik Fran~oisa TOUI'I a 1ľal"f ž , cca 1600) .

čas n osti.

V 13. sto roč! vznikla prvá žabka, no
violové sláčiky sl svo j oblú kový tva r za ·
chovali ešte pln ýc h dvesto rokov. Vzn i k
husle! (oko lo r . 1550) l ostatnýc h hus·
rových nástrojov prinútil výrobcov slá·
čikov uva žov ať o nutných zmenách v
Ich doterajšom !varovani l o ln 9ch zlep·
sen iach pri ICh použlvan !. Najväčšfm ne·
dostatkom vše tkých doterajšieh s lá č i ko v
bo lo, že h ráč mohol zvyšova( napätie
vlásia pr i hre Iba pomocou pal ca pra·
vej ruky. Ten to n edosta tok sa najprv rle·
šil postupn ým zn ižovanlm oblúku p r(Jta
a predl žovanfm jeho dlžky. Roku 1640
sa stretávam e s prvým rovn ý m prtítom.
Speclalizova nl sláčika rl ešte neexísto·
v<tli, s láč iky v yrábali výl uč ne v ýrobcovia
sláčikovýc h nástro jov. A ko podradnú prá·
eu ju často prenec hávali svoji m pomoc·
nfkom a uč:t'tom. V obdobi renesancie sa
na výtvarnú stránku hudobn ých n ástro·
jov l s l áči kov kládol mimoriadny dôraz,
čo málo prospl evalo Ich úžitkový m v last·
nosllam. Prúty slá či kov sa vykladali
r ôzn ofarébnýml d revenými Intarziami, na
ume lecky ozdobn e v yrezávané žabky i
hroty sa použ!vala slonovina, želvovlna ,
eben, perleť l drahé kovy. Nespoko jn!
boli v prvom rade husfo vr umelci, ktor!
z11 ča ll pri zle p ~ ovan í sl áclkov s husliar·
ml spoluprll cová ť. Zlatými pfsmenami 111
• tomto zmysle zaplsall do dejfn si~IH ·
kirstva hlnne Arcangelo Corelll (1853
d 1713) -spolupracovnlk A. St rad in·
riho - , ktorý roku 1700 prvý pou!il na
nojom sl41!iku posunovatelnú labku po·
mocou s,krotky, Wilhelm Cramer (1743179!1) eko tvorca modern6ho el61!1kové·
ho hrotu [1770) a napokon Glonrlnl Bat·
liste Vlottl (1755- 11124), radca a spolu·
pracovnfk
"Stradiv6rihô sličika "
Fran~;oisa Tourta ml. (cca 1747-1835).
Pari! sa stal kolfskou majstronkého
slál!lkárstva, dovtedy neznámeho ~&mo·

Vuillaumeov s l áčik s pevnou ža bkou a rýchlo vymenitelným vl ásfm.
tomu dosahoval geometr icky exaktné vý·
sledky čl ui pri postupnom sten č:ova nl
prútov, určovdnl ťa21ska sláčika l pri
jeho celkovom vyva žovanf.
Naprv zistil, že najldeá lnejšlm dre·
vom pre prút shičika je brazllsky Cer·
nambuk. Opracované prúty nahrleval a
konkávne (opač n e) Ich prehýi1a l. Tým
vy l ú č il Ich ohýbanie pri napl nan! v lllsla.
Určil definitívnu dlzku slilčl kov l Ich cel·
kovú váhu. Okrem Vioftlho bol č astým
hosťom v . jeho Llieloi fram; úzsky hoslo·
vý virtuóz Rodolph Kreutzcr 117881831) . 1\j on pomohol geniálnemu slá·
člkárovl mnohými cennými radami. F.
Tourte a ko prvý vykl adal svoje žubky
striebrom a zlotom. [St1·ieborné vykla·
dan ie žabky je porln es jedným z hlav·
n ých poznáva efch znakov majstrovského
s lä čl ka .) Ptúty sláčika~ nikdy nelAkova l,
Iba Ich brúsil olejom a morskou pe·
nou [ p emzou ). Použ!va l Jen najkvalltnej·
šte drevo. DnešnCt kon ečn tl podobu do·
s1ahll Tourtove sláčiky v rokoch 178017~10.

/
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Fran~;ols rourte

ml. (cca 1747-1835).

Dominique Peccutta (1810 -

1874).

·Frangois Nico l as Volrin (1833-1885) .
Sn!mky: V. Hák

zásadný rozdiel medz! západoeurópskymi
ozna č ujťí Ich vte·
dajš( obltlkový tvar (arco, ľarchet, bow,
llogen atď.), druhé popisujtí leb srn ý·
kavtí, klzav(t funkciu (sm yčec, s myč ok,
lmyczec, sláčik). Aj m aďarský výraz vo·
nO je odvodený od slovesa vonnl = fa·
haC. To dokazuje, že aj sťahovan ie náro·
dev z v ýchodu do EurOpy zohralo pri I m·
porlovan( prvých sláčikov dôležitú úlo·
hu.

statn6bo povolanie. Tamojil hullar L.
Tourta sa ako pnf celkom venoul el6·
čik6rstvu (asi od r . 1740) • •o svojej
pr6cl sa najviac prlblflil modernému 116·
člku. Na prllty svojich s láčikov uhl vy·
pafont nad labkou: TOURTE L. K do·
konalostl vl ak dospel al jeho mladli syu
Franc;ols, t•kmer 1to r okov po doalah·
nuU dokonal6ho hu1rov6ho modelu Anto
nlom Stradl.arlm.
DNESNA PODOBA

DALSIE MA]STROVSKE SLACIKY

HISTORICKr VÍVIN

F. Tour te bol pôvódne hodln~rom. To
to pôvOI~ňle v ňom vypestovalo mimo
riadny cit pre precfznost l ostrý pohfao
na každý ·detail pri vlastnej práci. Ked
po Osmich rokoch opustil h odln6rčenl e
a p r eilel pr~ covať do dielne svojho otca,
vefml r ýchlo sl osvojil s lá čl kársko t•e·
maslo. Všelič o sa mu však n e páčil o. Kva·
lita spracúvaného dreva ani estetické
ta~kopádno sf hotových prlltov, Ich fa·
btek a hrotov. Za~al ex perimentovať na
vla!jtnú päsť, zväčša lntuit!vn ym spôso·
bom. Ňevedel P.lsat ant l1ta( a nawtek

F. Tourte ~ oskoro našie l vo svojej
medznfkovej tvorbe pokračovatefov. Po·
i:et sl áčlká r skych maJstrov rástol, vyza ·
doval h o enormne rastl1cl dopyt po slá·
i:i kocb doteraz nep redstavltefných tec h·
nických prednosti. Boli to v prvom ra·
cle F r ancúzi, medzi ktorými sa niekto·
rým naozaj podarilo p rlbllžiť sa k svoJ·
u'lu vélkému vzoru . Z najvl!čšf ch sporn e·
nlém aspo11 Dominiqea Per.ca tta 118101871), Nlcolua Fran!;olso Volrlna (1833)
a! 1885), z m l adllch Eugéna Sat·toryho

4 slovanskými. Prvé

V Britskom mtlzeu v Londýne sa pý·
lia unikátnym starolndlcký m slá čl k0v 9 m
nástrojom nazvan ým podla ce jlonskéllo
kr!Ia Ravanu - r avanastron. Bambuso·
vý prtít jeho sláči ka má oblúkový tvar,
vlásie je prlm!Uvnym spOsobom upevne·
né na oboch koncoch prútu. )e t o naj·
starš! známy sláčik a na základe názoru
niektorých organolOgov, ktorl odhadli
vek nástroja na nleko!ko tls!c rokov,
vznikli aj spory o prvenstvq medzi tre·
clml a brnkacl ml chordofOnml,

Hoci niekt oré z nich majú už dvesto
rokov, podnes nič nestralllt zo svojej
OZitkovej , ani výzorove J dokonal ost i. Nie
sú signované ( niektoré dodatočne ) a v
i účasnosti sú cenené na 25 000-30 000
DM. SO najväčšou túžbou každ6ho hus·
iového ume lca. Zachova lo sa Ich men e j
i ko napr. Strad lva t•lho hu ste r a nema lá
tas( z najkrajšfch odpoč!va v snobskýc h
tblerka ch zberatefov.

.ll171..:.19U) ,

Pri tejto pr!le:lltosU nemožno n espó·
menút kotJgenlálneho francúnkeho hus·
liara Jeana Baptisu Vulllaumea (17981875) . Vďaka obrovskej v ytrvalosti sa mu
podarilo roz lú štiť tajomstvo zákonitosti
s tenčovania Tourtových prútov a ho ma·
tr.malicky znázorniť. Ako podnlkav9 ob·
chodnlk potom ZHmestnávttl naj lepšie h
francúzskych sláč l károv a hoci sám v
~ivote nezhotovll n ijaký s l áčik, o zna č o·
val 1ch majstrovské výtvot·y v lastns-m
menom. Tvarova nie žabiek a hrotov p re·
nechával Ich v lastnej fa nt ázii, no pri
opracovanl prútov pr!sno kont1·olova l
Tourtovu metódu. KvOll zvýšeniu výroby.
dokonca skonštruova l stro( na reza nia
pt·útov.
V Londýne i~li anglickí släčikári vlast•
nou cestou a predsa sa niektorým po·
dA rili znumenlté vysledky. NovAior<;ke
ma jstrovstvo F. Tourta takmer dosi Ahol
bez toho. že by ho poznal, l en o mé lo
mlads! John Kew Dodd (1752-18391. na·
zyvaný .,a nglickým Tourtom". No na roz·
diel od svoj ho francúzskeho ko legu svo·
je výrobné prl nclpy pr!sne strážil. 7. Lo·
ho dôvod u nemal ani žiakov a tajomstvo
iltlepanla dreva sl vzal do hrobu. Oni ·
sim znamenitým anglickým sláčl kársk~tn
majst r om bol James Tubbs (1835-19211.
Nllpokon slávna londýnska husllerska ro·
dína Hillovcov zollrala v brllskom ma j·
strovskom sláčlkárstve obdobnú fllOilu,
oko je j obchod n ý prlate f J. B. Vullla u·
m e. Zamestnávala a podnes zamestnáva
vynikajúcich majstrov, k torých sláčiky
s vlastnými tradič n e typickými zle pšenia·
ml (kofojntce v prúte na vedenie žao·
l1y l a vonka Js l ml znakm i (la lia na ža b·
ke l. signuje vlaslným menom.
POvodné nemecké s lá člkárstvo v ychá·
dza z pul"liskej ~koly . Vu lllaume zdoko·
nalll a zamestnlivat štyroch Nemcov, z
ktorých traja: Ludwig Christian Baosclt
(1805-1871), Johann Chrlstof NUrnber·
ger (1639-1899) a Hermann Richard
Pfretzschner (1856-19211 sa v néma·
lej miere pričinili o podnes trvajúce vý·
borné meno slá či kov vyrábaných Ich na·
sledovnlkml. Treba však poz nam enať. že
mnoh! vynlkaj(Jct nemeckl sláčlkárskt
majst rl, podobne ako Ich ang liek! k o·
legovla, Išli vlastnou cestou. Ich po če t
postu pne prevýšil francúzsk ych sl á čl ka·
rov a saské mestečko Markneuklrchen
sa sta lo Mekkou nemeckých sláčlkárov.
ZnameniU s l áčikári pracovali aj v Dráf·
ďanoc h a v Lipsku a v neúprosnej kon•
k uroncii a! traja nemeck( slál!lk6ri sl
vyslúžili hrdý titul "nemeckých Tour·
tov": Bausch, Wilhelm Knopf (18351914) a August Rau (1886-1945) . Vletel
traja z Markneuklrchenu.
Západočeský Schilnbach (dneind Luhy)
hol v s l áčlktírskO m umeni vždy len pé·
rifériou
bl!zkeho
Markneuktrchenu.
Hoyel•ovcl, Schusterovc i i Winterlingovcl
boli Ion menej významn ými reprezen·
tantml svojiCh na d r uhej strane hranice
žijúcich pr!buzných. Slá či ková v ýrOba
v SchOn bachu s11 preto v prevažneJ mlé·
t·e orlentovtt la ne sériovú výrobu, 11 po·
kiaf sláči k y slgnovale , slgnetúra zne m$·
naia Iba modely známych majstrov. Ml·
mo SchOn bachu a jeh o okOlia. ma jsl rovsk á výroba sláčik ov n11 na šóm územi
ni kd y neexlitovala ( okrem o jédlnelých
prác nlekofkých majstrov husliarov).

MIKUtAS KRESÄK
,(Dokon,enle v budllcom ~lllle.)

s·t ov·ENSK A

FJLHARMúNIA
H . IU. a 1. IV. 1988
v.•Tky i nterval medzi re prlzou tohto podujatiA za p ríč irut o ochorenie peváčky Natálie Romanovej, kt01·ú na druhom koncerte nahradtla sopramstka Br lgtta Schulzová.
Verdiho Rekviem je pomerne frek ventovanou a nj v radoch koncertného obecen!>lva vefmi pop uiArnou sučasťo u k rn e 1~ovéh o r eJlfll'toAru naši c h pt•vých tel ies - orc h c~ l ra SF i SFZ, čo sa u nich
vfrazne prejavuje v technickeJ Istote 1 umelecko-tvorivej sfére.
So svojim! široko konctpovanýml plochami Rekviem znamenite
k orešponduje s plnokrvným umelec kým naturciom národnéh o
umelca Ladislava Stov6ka , s jeho koncepciou protlpostavenia pr!·
kryr.h kontrastov - jemn e l yrl ckých, vrúcnych do med itácie zachádzajúclch p olOh s dramati cky ítdernýml, vzt·ušeným i, ba at.
bu rácajúcimi úsekmi. V súlade s t ýmito nám známym i konšta nta·
mt závisi potom celkové vyznenie d ie lo p redovšetk ým od kvuhty
sólistov. Pri hodnoteni výkonov vokálneho kv11rteta uj pri zn ač
n ej dá v ke toler ancie a s prihliadnutim na fakt, te nie každý tón
n a pódiu musi sa stopercentne vydarlt - a Verdi, sk úsený dra111/ltlk, k lad ie tu 1111 spevákov n emalú nároky - nemôžeme mu
dat absolutórium. Tento prfvtastok sl zusl úžl Jedin e kutuvovan <t,
pohotová, hlasovo tvárnu a naj m!! lntonn čne pevná a tech n ick y
bollflto vyzbrojená Interpretka sólisticky nn jexponovancjšicho alt oveho (resp. mezzosopránového l pa rtu Marie Mrfizov.fi. O vý kono
sopranistky Brigity Sch ulzovej, ktorO sa v Bratislave viackrát prejavlla ako JBdlnečml Interpretka súčasnej hudby s vyd<llnym CItový m 1 technlck9m ZdZPmfm, nemôžeme su vyJadriť ut. ta k jednoznačne. Ten to fakt nemože os p ravedl n iť a ni s kutoč no st, ze tu tslo
o záskok, pretože n RJillä úseky, ktorťí vyzadovnli tlramatlrkú
n os n osť a In tenzitu h lasu , ju prí liš v y čerpávali a núslcdná únav11
sa potom prejavila uj no kvalite lyrlckých pasázl. SamozreJme,
že v jej výkone sa nasll aj technicky l výrazovo vydareneji.te
úseky. V ka:ldom prfpade vsak jej v9kon vo VPrdun dosť značne
zaosta l za )ej kreíic fumt súčasnej tvorby . V pomnr ne mCIWJ ex ponovanom tenorovom pttt·te neuspokojil nás 11nl výkon Jii'lho Ztíhradni~ka, v ktorého prejave nám fW~)kázalo m tenzfvne v1brá1u
do sť čas t o sk!zava júce do neprfjem ného tremo la, iut oll ui:nil neIstota a predovsetkým absencia kultivovaneJšieho prístu pu. Nujslab!:lm člá nkom sólistickej št vorice bol vsak ba~islll Ondrej Ma·
Jachovakt. jeho lntonu č ne t>rekvopujúco dos( neistý, muzikant sk y
Cažkopádny prejav, v ktorom n ebolo možné už stuvot Ibu na jeho
neoflskrtepltelnej I ntenzite o kráse h l asového tlmbt·u, núti nás k u
konstatovaniu nap rosto nespráv nej volhy speváckeho t)•pll. K na jslabsfm Inte rpr e ta č ným zložkám v Rekvtem pat t•ilf vsuk sóll !>tick(l
ensemble. V ča sti Quld sum mlser 11 cappella sólistické trio
zna čne neus pokojila, k varteto v LIIC I'yrnosu lJoto tiež i n tonačn e
neisté, sólové du o sopránu a altu v Agnus Dei holo nevyrovnanú
a pod. Nem lentme vypočftavať da l ~lc nedotia hnuto!>tl, k toré Sd
pri uvádza ni takél10 to dielo nutne vyskytujú - aj v orchcsln,
11tebo v s(th t·e orchestrálnej a vokál nej zl ožky, ale lflkt1 l nt onač n a
la bi lita, akó prejavovali sólisti, nojmU v ensemblových číslach,
presa hujll. hranice Akéhoko l vek taktn ého pri žm urovuntu o č r nad
n edosta tkami. Ak potom zožal Verd i aj nap riek tomu vufl<9 úspech
tt obecenstva, muslme ho prlplsať majstrovst vu samotného au tord,
dirigentskej koncepctl a na jmä výkonom vefkých reprodukčných
zložiek, predovšetk9m Slovenského Ulharmonlc kého zboru, vzorne p r ipraveného zbormlljstrom L. Mdtlom .

211. Jll. 1980
Fllharmonlcké obece nstvo mato na tomto podujatf prfležnosf
slovenské mte r p re t ač n é umen ie so sl ov i nským pt·ostrcd n fctvom vystú pen ltl sMdlrlgenta Slovinskej filharmónie Antoaa Nanuta xa pultom SOC Ru. N anut je ty pom plnokrvného, skor
ex trovertne orientovaného umelcA. jeho tvorivé sc hopnost i sme
sl mohli najlepšie overt! pri sprievode Choplnuv ho Klavlrnehu
koncertu e mul a naj111ii na koncepcií ll. tiymfónie O dur, op. 73
Johannella Brahmsa. Znttal co v Chop inovi p reukázul Nanut znaC·
n ú \)Ohotovost pri pa mlltovom lapsuse sólistky o vera zachránil.
prods11 len dost ato č n e citlivo ne1·eugovat na menšie (u Chopin/l
priam nevyhnutné] agogtcké v9 k yvy a nes tal sa tllk spoTohlivou
oporou sóli stke koncertu D. Ru sóovc r.
K Br ahmsovl pri!.tupovul stovtnskS· ho!>( so snuhou o Ist ú vyvá~P.nost lnter pt·c tn č ní c h pAranH!II'OV. Pri nn p!iHml a 1 ea llzovant
t ejto kon ce pcte ch ýblll.t nám vsnk pn cuač nost fnktút·y, vybrCtsen o~t detailov o pt·cduvi.t•lkým rovnováhu emorionťl lnnt l raclonúlne j zlozk )•. Zvukovií kultúru, vyprucovunlc hlasov, vyt·ovnanosf
sh•Jpín mttll určité - l11lr.st11 mi l znač n ~ - rewrvv. Zdu lo sa nám.
žr nad diPlom nesttílu pevnťí form u júca ruka , atu ~kÔ l' nA oka mž.ltú tn;.pll·lírl u sa spollnhatítca umt>l eckll osobnos{, ktOI't') sa však
s q·111mkou opttml sllr kiiho finále velmi nedarilo.
.,Siovenica" od d1rlgenwvho krajathl, predsl!lv111'fu stn•dne j generácii" slovinsk ýc h sk lnctHte fov Alntza Srebotnjoka , zaujHlo pom ern n vydcu·en ým poku~ om o syméw dum(lclr.h folklf>rnych hu dobn~r.h prvkov s modernými kompozti:nýml prostrimlkaml. Zv u kov/l vyna ll ezavosf, sk\actatefova funtllziH sa tu vycla tne dostali
ku sl ovu a najpresve d člvej~le vyznrli v strednej ČII S tt (Tanec]
a v dvodní•ch Anllfónach. Finálny iu tu ~ tn)• spev nn rozdiel od
názvu nebol melanrhollcko-lyri ckou mP<li táciou, all' l'a stou, ktorJ
je vybudovaná na pomeme prlkrom kontraste d1·amallcky údern ých 11 el egických t rarebne oddlfcrencovans•c h plôch, ktoré po
llkohy ťídcrn ýc h akordoch na popla ch vyznievajú v zl\vcre vefmi
depreslvne. Dielo sól!osne vnucov11 to pos l u c h áč ov i otlízku ~ týlovc1
jed noty, pretože v pod stat e ka ždá čast je tn 9m výrazovým svetom. použfva Iný d ruh kom pozičnej techni ky, Inú dvnaml c ko-fa
rebm1 paletu l odlišn é formové riešenie. Al e a j v samot ných jed notlivých č R stiach je badateTný roz por. Napr. vo finále je ran
[ firový 1ísck, h"torý nám tnwnzfvne ptipomínn jAnáčkovu Sinfon lotlll. No d ruhe j str ane p ráve Srebotn jnkova Sl ove nl ca patrili!
p11 InterpretačneJ strl\nke k nn [presvedl'lvejšfm Na nutov ~·m krcá
ci am .
Ak o náhradnička za českO klavlrtstku D. Batughovú predstavlln
sa na pódiu SF vtoi'lajsla vft11zka Tnterpr et ll č n cj " ú faže SSR Daniela RusóoY6. Ak posudzujeme kvality jej intet·pretárle Chopinovlto Klavlrneho koncertu e mol, op. 11 hez ohfadu na pHmlitovll
zakotrsa nle a sna zíme sa jeJ vjíkon ( v ktorom Iste nedokl\zalo
~ plnej m iere demonšt ro vať všetkv svoje t vorivé ~r.ho p nostll zn
ra diť do k on tex tu klavl l'lstov jej ge nen\cle, mô~!' m e opráv nen,.,
k onštlltovat, že Rusóovll nemá v hlbke citu. v bohato-;tl t vor lvet
fantl!zte u nús konkurenciu. Sympntl cké bolo aj Isté zrýchlenlr
tempa Ovodne1 casti, ktoré sCt'č'asne znemo,;i'lovato okékoTvek upatl
nutl c do sl Adkastého, presenllmentattzova né ho prfstupu. Pumäfo
v ým lap susom možn o li al a svojim n e;1 t čllvco m zbrail tlo ruky
bo lo vša k k ruté o n espravodlivé. keby sa z jednéh o mn tého za
kolfsonla ma la zn hotat klavlrisl ko cesto ku koncertn ej kariére
Pn~ko cl tlo h1• ~o t jím Aj slovenskému lnter p rMač nému u meni u
Je totiž typ om, ktorý vyhranen ým postojom, emocionálnym ponorom cl0kMc znH mrnlte rezonovať u ohf'censl va. plne ho znujaC.
n11cl r.hnút, čo nnkomcc potvrdil a j nehývlll jí úspech, ktorý zo~a i A
Osobnn vel'fm v um enie D. Rus6ovej o bol som jej choptnovskou
l ntorpt·ctáctou nadšený.
V. ClZIK
k onľrontovať

Hovorfme s teoretikom

1

skladatarom

dr. Václavom Kučerom, CSc.,
vedúcim tajomníkom Zväzu českých skladateľov
a koncertných umelcov
Prfjcmný zjav, dôkladná •·a cio nalito, v ecn osť a odstup, tvor i vé nad! enic i prfznatný elá n - to v!ctko no mna silne zapô·
sobilu p ri stretnuti s Václavom Kuccrom , kloréhu som zastihla v starej budove na Valditejnskom námestí v Prahe vo vh•e
každodenných povinnosti. Dokladom toho je l nái vzájomný
rozhovor.
Pätročn é
i lúdium hudobnej
vedy na Cajkovského konzervél tóriu v Moskve ste abso lvnvali
pt·ácou ,.LeoA Janá če k a mot·uv~ká fudová hudobn á kullítra".
Akým problémom sa teraz zaoberá te v hudobnej teórii?
- Rad ~Y so'ffi .upresnil vasc
slová. Ok rem štúd ia hudobnet
vedy som v Moskve ab::.ol voval Ile~ ~lúdlum kom pozlcle u
prof. V. J. šcbulina a to bale·
t om .,)Ct nosfk". Som totiž toho
názoru, ~e teoretici by muli byť
čo nl:lJbtl ~sle k hudohnej praxi.
Co viim je v hudobnej teórii
najbliUio?
- je t o hudobná estetlk1:1 so
zamera nlm nu hudobnú sémantiku. Zaujfm11 ma ako hudba
prt cMdzll k poslucháčovi, aký·
mt prostri edkami no poslucháča pôsobi, čo sklacJater mcUo
z tPór te vyťazft pra !>VOju tvorbu. Ako docent kolllpozict o nu
pražskej AMU veclwm spectá tny kurz o novodobých kompoz t čn9cll sn'leroch hudba od
Scht!nbe 1·ga po súčnsn u tvorbu
- ktoro je môJmu s1·dcu ntt j·
bližšia. So m č lenom umetnckej
r acl y t::xporlmentá l nelw stúd111
Cs. rolhlnsu v Prnhe n prnkll cky su z.tober(tm kompoz t č·
ným experlnwntom . je to podľa
mitf! jPdrn z pracovnych odbo·
rov sklndutera, k tory su nu tne
m usí rozv!Jal. Tak vznlhl! nnpr.
moje skl adhy .,l nva nnut ", komponovaný pod ohnP 11ko "Tnbu"
pri' súbo r DUl' lloPntl di l'rugu.
Jlfôžel e nlim pt·ihllžil ich
vz nik?
- Na magnetofón som sl ns hral út·vvok llllllógu oboch tn·
tf!r t>l'l!l ov zo sktii>ky a nle kofkokrát zn ~C' bou snm sl pretoči! sllllr t.rolSť úsek tejt o púsky. Zfskill som tým zaujlmavý zvukový blok vybudovaný
grad,\r-lou skracovania 11 tento
zvu kov) blok tvol'f expozlc1u
sklttd bv I nvAriant.
Vznikl a tak to i va~ a skl adba
.,Lidil·e" ?
- Nn tejto rozstnhlnj hudoh-

no·d•·u mattckej freske (90 ml·
nitt J som sl na jlepšie ozrejm ti
prácu s akusuckýml zdrojmi
[ fudský hlas, elek tronické zvuky l . Nluko ho možno prekvapuJe toto spoJenie, alo Ja som
presvedče ny, že toto spojenie
Je mclen možné, alo prlnáSo
l nové výrazové možnosti pre
hudbu a teda i pre poslucháéa. Mysltm sl, ~e vill:ltci lf, klon v Plzni poculi Llcticu, uznali
pri má r nu
hudobnú
úč 1 nnost
tohto postupu.
Ste l eda za experiment?
- Ako som uz povedal, experiment povozujem lb1:1 za jednu z možnosti hudobného vyjtHiren to. Rád komponu jem pre
konkt·ťítny
súbor alebo konkrétneho sólistu, klory ma In spiruje. Nllprlktact moje ,.Sla·
č1kovl'l kvurtHo" Vllltklo na žiacl 'Is( Hl'lllt ~lavs k é ll o kvarteta a
J!!hu premiúra sa u s kutočn illl
na Rrntt sluvsk 9ch hudobn9ch
slá vnostiac h v roku 1976.
Anu, puznä m toto kvart etu
nesít ce v záhlovl oz nače nie
.,Vi!ll oml su uvislostl'' a povedalo hy som, že jo vo!lfm život·
ný m vy:tnanl m ...
V tom t u kva lit! te som sa
prlltlťtsll k Vétnčurovskcj filozo fii. Je rnt vefml blízku u sta la
se~ ml základným 1nšplt·flč ným
llliJillentom. \'efml rúd spomínil lll na prcdpremtl'rovt:t spotuprilc ll s lnterprC'lmt. Prl' ncd os111101< čnsu so m Iba fudn ym teleiOnlck)•m hovorom vysvetli l
svoj ~kludate f sky zámur u pri
t>rť)ml(•re som bol milo prekvnpnny; st r etol som sa tolti so
stoprrcenln9m
poi'Ozumenlm
inl C ťj)l'Ctov. A lllk CSIO i dnes,
l en Inou formou, mtl:tem pollo ko vn t Bt·n t islilvskl!nw kva1··
tetu Zil zodpovedný prístup k
naplsaném u die lu.
K tomuto kvar tetu venované·
hn pantialk P. Vladislava Vanturn sa vzt'a hu jc ešte jeden pre
vás dôl ežitý zái itok.
- S llíčl kovť. kvartet o .,VMomf ~o• 1v lc; l ostí" holo v rnku 1971!

zaradené do programu svetového kongresu MedzinárodnHj
s polo č n osti pre sll.časnú hudbu
( tSCM l v He lsin kách, kde predvedenie bolo zverené flnskemu
kvartetu Voces fnllmae qua r·
tel t. Na druhy dei1 po predve·
dení som bo l zvolen9 za člena
predsednlctvo menovanej SI>O·
točnostt.
Ka ~ d é ho , kto
pu ~ú va
vaiíe
skl adby, napadnú sl ová ako
kultivovanosf, dľachtilosl. Tý·
kojú sa tak nápadu, ktor ý 1e
podnetom skladby, tak i JOhn
realizácie v zvukovom ma teriá·
li. Tak jo to napi'. u ,,Gatant•
ných piesní" 11rH mezzosuprá•,,
rtautu , klari net a violu, ,.Afn·
•·izmov" p re husle a klavír,
,.Amorose" cyklu pre mezzosop·
rán, flautu o harfu. Oatej je lu
,.Orbis pictus" p1·e komorný
zbor a staré nástroje, ,.Salut"
pr·e 11ymfonický ut•chester napi·
snný pre Stovenskli filharmú·
niu. Na čo m pracujete v súčas·
nej tlolJe?
- Na libreto Vlasty jindra·
veJ ,.Zivot bez chyby" som vy·
tvot·!l tan ečnú básei1 s jednou
zukladnou my~lten kou. Ctovek
obklopen ý clvlltz6ctou o technl·
kou sl neuvedomuje, že je ne·
smiern e ochudobt'tovaný. Hu•
dobne bude mať táto myšlie nka pevný rytmický zák lad džezovej a modernej hudby a mys.
lť m sl, že nástroje symfonické·
ho or chestra ml poskytnú boha·
té vyjadrovAcie možnosti. Mo·
j u bnletnú novinku uvedie praž·
ské ND v te!to sezóne.
Rada by som 11a spý tala na
va!e f.elanla?
Sú žela nia a želania . . ,
Rád by som zodpovedne zastá•
val zverené fun k cie akými sú:
vedúci tojomnlk Zv!lzu čes kých
sk iAdateTov a koncertných umel cov, člen Predseclnlctva ú iT
7.CSS, člen výboru Pt·ažskej ja·
rl, člen Hudobne j rady (mo·
montálne existuje l en slovenská
vetva l. da lej chcem zodpoved·
ne pr l stupovat k pedagog icke j
činnosti na AMU a hlavne by
som st p ~ tal vera dobrých ná·
padov pre nové skl adby .

Zhová 1·ata sa :
REf.ENA TARKO

Mladé ambiciózne kvarteto
Už tt·etiu koncer tnú sezonu nti~>obí v Ba nskej Bystrici pri
Parku kultúry a oddyc hu profcsi unúlne hudobné telesu Trťiv 
nitkovn kvarteto. I ch Jlllsobeni e v huduiJn om živote mesta , cel ého Stredosloven ské ho kt-aja i v In ých mestách našej v lasti
ohoho tllo hudo bné tli un ie a n1nclockó zázitky množstva 110·
s luch á~ uv i kon certov. Bansl<uhyslril: kému publiku sa pred sta vili n iekoľk ý mi celo vccet·nými koncertm i , u sku to č n i li n es po če tné mno žstvo výc hnvných konc et·lov oko aj iných prlle·
zitnstnýc h vystúpení v kt•aji. Amb 1C16zni mladí ľudia nefutu jú svoj čas a rozdávajú s11ojc tu neiP.cké kvality aj v stretnu ti s mláddou v t zv. Kvurlel · klnhc. V minulej sezóne začali
OIJät spolupracoval' s Jl rimáriom Vl ad imlrom Kov6furn, ktorý
povodne s nimi sí1bor zakladal. O prác:! v kvartete bovorf :

- Práca výkonn ého hudobnlka je velm 1 náročná. PovužujP.lll
za velké š(ustte, 1e su vo vedeni PKO v Banskej Bystri CI
našli fud tn s tukým záujmom
o vec, ze umoznllt extstencw
n ášho telesa.
Va~c
pt·acovné
zau ja tie,
mt!Ožstvo koncert ov vás všetk ých núti vedi e ť si \)resn e zodeli ť !:as. Aký program máte
v najbližšom období?
S rozdelenlm ča~u je to
~k uto čne tužké, na jmä preto, že
le rmtny mnohých vystúpeni v
n&JbllzSom období esto ne\)o·
lmím e. V ~ tádlu prtprav sú zájazdy do lureckn l do Bulhur
<>ka.
Dram aturgia vašej umelecke j
pt•áce má i stú Jiniu, k to rá pri hliada pr·e dov~etkým na dva
momenty: sprfst np ňovať ši rokému publiku krásu komorner
hudby a sú č asne pre vás trfbenie, cvič enlt1 , ~ ludovanie o zvyšovanie si techni ckej pohotovosti a umel eckej náročnosti v
koncertnej Interpretácii .
Hudobná h istória u rčila
uz klenoty komornej hudby pre
k vartetá , ktoré ma jO na ropert oárl vše tky popredn6 sóllory.
V tom to smere nechcem e teda

bv t
objavovl:ltelml.
Chceme
vsak sprístup ni( tú najviičš t u
emocioná ln u h!bku týchto slávnyc h di el. PodTe náš ho názoru je k tomu potrebné preko·
no( celú lnterpretač nu problemtltlku a pln e sa s dielom stoto<:nlt, preto repertoár studuje·
mn sp11 mlltl. Okrem k lasických
diPl Hn)•dna, Mozarta a Beethovenu zameriava me sH. azdR
vďaku nášmu veku, si<Or na
hudbu
romantickú. Poznám~'
oba kvartetové opusy Smelanove a janá č kovo , diela A. Ovo
i·itka, M. Ravela, D. Sostako
vlčeJ. Z novej slovenskej tvorby
sme naštud ov a 11 kvartetá B
Urbanca a A. Moyzesa, prem iP
rova t f sme 3. kvarteto D. Kar
došH, m1íme naštudovanú Av•.
Evu od Z. Mtkulu, 1. kvartet o
O. Ferenczyho a Melódlr a dia
logy S. Jurovského.
Žifeta medzi luďmf a an i vá:;
neobídu starosti prostého člo ·
veko. Ako to vptý11a na vasu
um el eckú prácu ?
- Vefml. Kvarteto je citllvil
vec. Ni ekto spolužitie št yroch
hráčov stlboru prirovnáva k
štvornásobnCimu ma nžolstvu, a le
kvarteto ned i sp onuje manželskými zmterovacfmt prostr! ed -

kaml a tak Zilluzr ten na cha·
rdkterových a povahovych kvalltúch jednotlivych čle nov. Mys·
tlm, že pou·ebnú psychlcku ~La
bili tu mb žc vytv ol'tť n j zuisteny domov, ktory v Bansku1 Bybtrlcl <:ulial mcJml} Iba dva1a
Pdso bite v meste, kto1·é má
síce bohatu hudobntl tt•adíciu ,
al e l:asto bojuje o dostatok kva·
fitnóbu
hudobn ého
J!Ublika.
Azda !lt o lo i s á m postreh l i pu ·
cas vU ho pósollenla v kvat·te·
ta. Pokračujete n a1ľa t ej v pt·á·
t: i Kvartet -k lu bu a s akým t.am erunim?
Hoci hudobnlcl u ~; tlmr~Je
bojujú o svoje publi kum, 1e
pravdu, že ho je nP.d ostatol< a
to n iel en v Banskej BystJ•fci.
~ pó sobute to cel ý rad prlc1 n.
Predovselk ým Sd v ll tne hut!t>a
hodne vzdialili! denným pot rH·
b.,m č l ov~:;ka. 1'1ež sa hodne
ul.Jiilllo stavovsl\ou nu dratltHIO'>·
tou a ~ sl erillzllc;tou vl\2ue t hu d•
by a oasilnSl'm zfsk<~VIlní m pub·
Il ka. Pt·eto Je dnPs po tr P.hné
popularlzovat
v1Hnu
hudhu
prfstupn ý ml !Oill!tlllll a pl'dVQ
Kval'tet-klub by chcP.I byC Jtld ·
nou z týchto foriem
a jeueii minu lého roku st cr
mimoriadne úst>eilne 'vystúpili
na Interpódlu a vo F toreucit
na súfa:Zi PREMIO VITTOIHO
GIU 1979 ste zfskali v k al cgorii
s l áči kových kvartet pr vú cenu.
fc to 11efmi úspdn ý litot·l mia·
dého profesionáln eho tefP.sa,
ktorý určite 1-aväznje. Vnše
umelecké plány a purspP.k lfvy?
Plán y umelca st1 za da·
nych okolnosti dosiahnut čo
najvyššiu k valito . A to by, nám
potom mola pomOc ť llj k perspektlvam .
Pr1P,ravlla: EVA MlCHALOY.l

V r ámci jubilejnej dvadsiate! sezóny uviedol sllbor opery DJGT v
novom naštudovanf operu G. Ver·
dlho Trubadúr. K tomuto titulu sa
súbor vrátil temer po 15 rokoch.
Opera Trubadur láka lnst.tmllto·
rov pre umeleckll silu hudobnej
zložky. Je p rfťaZIIvá n ielen svojou
krllsou, ale predovšetk9m mimoriadnou rozsiahlosťou a náro č nos 
ťo u Interpretácie velk9ch uzavre·
tích árii všet k9ch h lavn9ch po·
stáv. Dejov9 p rlbeh Trubadúra je
podriadený práve priorit a hudby.
Cft1f to z celého operného d iela
a nótl tGto skutočnos( rcšpekto ·
tohto
Vll t aj p ri Inscenácii.
aspektu v ychádzal 1 ro21sér pred·
stavenia Peter Diirr, ktorý svoju
pozornos( zameL·al predovšetk9m

z

Ma nrics
AzucPnln nástroJ
pomsty :r.tvllrnll hostUJÚCI Jo·
zef Konder l koslt.kého Stát neho
dlvad la. Umelec silne rltia cl hu·
dobný part svojoJ postavy 11mncn1l
Jll aj hel'tH; k}·m prejm·um. čim illl
dal plnokrvnt:l, zf vú poc.lolJu. Al·
ternujuct j li n Zemko nest11 čll na
vefkú úlohu ani hlasow, ani he·
rocky. Chýbali mu ztikladné pro·
strtedky k p resvedčivému herecké·
mu tvarovaniu, čim jeho postava
Manrlca ostala vla.i:ná, bez zauJa·
tla, hlasového lesku . Na prve1 premiére v postave gt•ófa Lun u sr~
pred stavfl Stefan Babjak. Pre s1l·
nC1 tndtspoziciu nie je moZné je·
ho v9kon zodpovedne hodnotiť V
prípade Stefana Babjaka je to však
ozaJ vzácna výn imka. Postava gró·

pevneJšl a lstejšl v preJave, Do
hos zasf' muz1kálnejšl s mllkk9m,
dobre n •arovaným tónom, ktorý vv ·
rovnanr! pbsobl v každeJ polohe
V postuw ln ez debutovala nuv;l
clen k<~ operného
sl1horu. mi<HIA
Ta ma ra SukovÁ - bolu vecné, zre·
t<; ľná a vyrovnaná v každom ohľa
de. Atwrnovula Ju Alena Stopko·
vá, u ktoreJ prt roctzcn}• pohyb b1
viac zmUkCII hudobn ý aJ herecký
p re1av .
Verdiho Trubadur, pln9 kon ·
tr11stných momentov a situtlcli, do
mtnuje SVOJOU hudobnou stt•únkou.
Rozsfllhlo plochy ilrlf l samostllt
nP vystupu jure ho zhoru poskytli
v~bormi
mo7nosť
prezentovama
hwtobnej úrovne celóho orchestra
a zboru opery DJGT. Zbory naštu·

GRAMORECENZII

Verdiho

TRUBADÚR
Ylavo ) , Soňa Váradiová
(Leonora) • Stefan BabJak (Luna - vpravo) .
Snlmka: K. Mtklóšl

Jozef Kon der (Manrico -

na prácu so spevákmi, na možnos·
t 1 rozvinutia Ich základného prejavu - spevu v sú l ade s dos ť po·
chybnou logi kou dejovej osn ov y,
ktora určuje charakter jednotil·
vy<.h post áv. To podmienilo aJ
koncepciu tvarovania postavy Azuceny, ktorá sa stala pilierom In·
scenácie; jeJ tú žba po pomst e bota
vfl;hodlskorn k reZijnérnu dotvor eniu ostatn9ch postáv. Režisér zveril postavu Azuceny M árii Murgašove;, ktorá na premiére (15. 111.
1980) doslovne excelovala. Upustila od svojiCh strohých a neprl·
r odzených spevl\ckych man ier, psychicky sa plne stotožn ila s bytostne dr11matickou postavou pam ·
st ychttvej Azuceny, spevácky ju
tvarujúc vcfm1 plasticky a sugeslfl•nc. Ukázala pritom pozoruhod nú. ešte nevyčerpa n C1 skál u svoJ·
ho speváckeho 11 hereckého r egls·
tra. Co bolo prlwmným prekvape·
nfm a radostn ým poznnnfm jeJ umPt eckých kvalit. ktore eštf' n1t>
sú ani zďaleka Zd zenflom. Alter·
nu jl'1ca Ofgn T ich á (d nlhá prem1é·
ra 18. 11 1. 1!180) hlosove veľmi vvrovnaná. s čistou Intoná ciou, po·
trPhujc postavu c;te hcrerky dO·
Ivor lf.

opät na scéne DJGT
v Banskej Bystrici

fa Lunu sa v Dňrro1om pol)atf
vyníma z tradtl:ného obrazu ro
mentieky zamet eného mludeho muin. Do jeho cllurnkteru vtoz11 rH·
žisér molu, ale vý raznú črtu vyt·ovnAIIOSti sa s osudom, no o to
vtuc súslJ•edenostl 1111 splnen1c ot
rove1 vôle. Tento rei1sérov z{l nH!I'
vdmt dobre vystihol jaroslav Kosec, kturóho Lunu koná ch in dnokrvne a premyslene. Koserov ">PH·
\(\Cky preclzny a herecky vyrov·
nuný Lu na clost<ívn tukto l:l"ly od ·
mrt·a nostl a vecnosti.
N<!ročnú úlohu J.eonor·y nu oborh
prcmtéro<.h spiP.VHlil Sui•a Vára·
d yová. Bol11 to vclkú skuska JCI
!>peváckych a hercckvrh 'ichopnos·
tf jemn9, rnllkký. znmntnvo zufnr·
t,r,n s• tón, ntc verkn j tnwnztty, v
kolorutlii'HCh
nndfHh čcns· .
bol
kn.hkym lllAI!!J'Iiílnm JHI tak voľ
k(! lvrlcko·d l'llnHHi ckts ái'IC Verdiho oper~. Vi'rr11dyovtl sústl't!dl la 11<1
11 h zvlildnulle vi.rHkv ;.voje sily,
Jr Lzakolfsa ta . pollvhnvý Pl'ejilv bv
v!·ak hol zmeso l v1ur uvoFnenos11
Zodpovedne k nAi.tudovantu svo·
JICh pnrtnv prtstt'rpil1 Hl Mi lan
Srhenko a l'olikullíi OobnA altrr
PllfÚCI postavu Frwrand a. Sch un·
ko Jo viac hlil<;OVO priPhoJn P!'ii,

IGOR V AJOA : NAROD

tt

dov c~la

Darina S uro~tli . So zmyc;
lotn p1·e detail vypracovula vsel
ky f ulllsy fr.izovania, ktorEl posky·
tovola notova predtohn; 11 1<1 zosta v;, Otdzko kvolitv zbor·u po hln~o·
ve; stránke, kde na1mil v planád1
ltilflllii mu lskyc h zbnrucl1 c h ý bt~lu
zvukov;.í twlttvovanosť. Orchcstl'r
ftOrl taktovkou Miros lava Smi da
'- ú nt.e pčnc sa neodk láfwl od trc1
d.čnóho pOJ1atlo hudobného pt·e
juvu Vnnllho opery. Chybilll vst~k
dostatočn(\ kontrfl s tnosť zvuku H
IIIIJmä pn sp1•ievodo <iru mll kké
vm·lllov<okó legnto.
Scénlcky sn pribeh open odo·
hruva v podstuto na výtvnrnn JC!d
r.oduchet, pre v1.etky olJt·azy leCJ
notnCJ scéne, ktorá Je morltrtko·
vanJ Iba svictcnfm a sveteln 9mt
r~ľ,·.ktamt.
Výtvarne vynHI IOUtvú.
lltel ná . a úsporná scén11 Pa vl11
Herch ta by sl však bola zasl úž1lu
dokonaltJjstu u cttllvcjslu práru so
svf'tlom, pľťltožr ml\ze vvtvonť
v7.dy novl1, prlmcru n ú atmosféru
nk sa pnužqe na správnom ITIIe!o
lf! a vu vhodnt>t chvili. Kostymy
A,llli ly Grcšlovcj respektujil dobu,
~~~ farebne vku sné, umocfwju scénicky tv11r a cl!~j.
EVA MJCJJAJ.OVÁ

UMELEC

EUGEN SUCHO
OPUS Bratislava 1978
Po ntekoTkoročnoJ absenc1t rno nof.ralh;kych Pf•IC O IVO!'COCh SÚ·
č.1MJt't sloveuskcJ hud by pm.!a v
minulom toku nu nás kmžny trh
monografia národného umclcu Eu·
gena Suchona, ktorej autormi sú
Jozef Kres<lnek a Igor VaJda, dvaJB muzi f..ológovia, ktor! sa tvorbou
Eugena Suchoi1a systematicky zu·
oberajú už dlhé ruky. Touto rno·
nogra h ou začalo hudobnó vydavateľstvo OPUS edlclll "Profil y ~lo 
venskych skladateľov ", ktorá, dú·
fajme, na svo je du l~w tituly n cc.lá
dlho čakať. Iste, nupfsat prácu o
žijúcom skladatcrovl nte 1e jed·
noduché. Po prvó, uuto1·ovo dielo
me je e:;te ukoncené, č t že celkové
hodnotenie z tohto dôvodu mc Je
moiné, ďalej v procese tvorby muzikologtckého diela vzniká rad
ďalsfch skladieb, ktoré Je potreb·
né, ak má byť monograCin Co naj·
úplnejšia, neustAlc dohodnocovať
a napokon, nie JO ani najvda č nej·
~o u ulohou muzikológa priznaj·
poukázať l
me s1 to otvorena nd diela, ktoré nepatn11 medzi niiJ·
horlnotnejsie opusy skladatela. To·
to sú azdA tte dôvody, kvôli ktor ým tak ťa7ko a nepru'-ne vznika j•} urelené práce o našich sklada·
toľoch.
V prlpadc zhodnotenia
tvorb1• Eugena Suchoiíll bol však
tento problém vari natmeneJ hnili·
t~te !n~. Vvrtnvatcfstvo siahlo po
h(ltovet. u7 publikovanej monugi'H·
fil Jozefa Kre<>ánku podávnJúccj
nhraz jedného zo zakladateľov mo·
dr·rnej slovenskej národnej hudbv
a tvor cu našej prvej národneJ ope·
ľ\ , od Jeho prv9ch krokov na po·
ll hudb\' al' po zlskaniP titulu ná·
rodného umPlcn ..1\ od IPjto dohv
sa SuchoilovE>t tvorbe priHhežnn n
systematicky venoval Igor Vajda,
ktorého dleľč!e ~túdte o tvol'ivej

SYli1 FO NICK'Si ORCH ESTER CS. R07. HJ, i\SU OI RJGU )E
O OREJ l ,E ÄRD
'é) OPUS Ste r eo 91J 2 0833

RECENZUJEME
JOZEF KRESA EK -

Ot•. GUSTA V PAPP: Ärío z opie r Fid elio, Ž id ov kR, ľ.a t··
men, Dalibor, Komediant i, Lnh engt·in, Majst l'i speváci norimberskf, Tannhänt>cr

d1elnt sktac.latuf!l vychádzali v mu ·
Zlkologtck}·cll periodikách čt spo
l'<•dick9ch zbumikoch. ~poluúč.ol.·
tou dvoch autorov text ov su mo
nografln o SuchoiiOVI dell na dva
dtely. Prv9, Kresimek , ~a pohylJujrJ v syntéze vedeckého u takmer
b!Jiet1i stlckého Stý lu, druhy, Vil j·
tlov, Je postavený na výlučne ana ll ti ckych n hodnotov}•ch krltH
l't.tch. Zhodou okolno-;tí z<iujem Jo·
zf'ľ.t Kresá nka o tvorbu Euge11a
Suchot)a sa konči operou Svtttu
pluk, k}•m u !gura Va tllu sa taC ítHl
obdobim, kedy SuchO!"! 1.učal pre·
hocl nocovat sam se ba. Necl 1ccm tu
na tom to mieste hod no ll t pru<.n
nestora slovenskej muzikológie Jo·
zria Kres<lnka, ani muz1kológa I go·
ru Vajdu, nupokon J11i to fl nl ne·
pt•fslúchll, prP.toze Ide o autorov,
ktorých kvali t y sCt nesporné. Ka..:cl 9 z nich má však ::.voj origi nál·
ny rukopis o Ich spojenie do Jed·
nej monogr afie má aJ svojo nevy
hody. Kym prva čnsť zaujme a Je
zrozum1tcfná l pre bežného čllll
t da, druhá čas ť je nepomerne nt'l·
ručnejš ia. Oclbornfkom, špecialfs·
tom poslúlfi k n iha ako celok v kaz
dom ohľade, pre bežného zi\ujem·
eu o život a dielo Eugena Sucho·
fw sa táto monografia stane hlav·
n e svojou druhou často u ťažkým
Ol'leškom. Tot o konstatovAnl e však
ne chce byf negatfvnym pohf adom
na uvedenú mon ogra ff u, vyd ava
trrstvo bolo Zl"P.jme v záu jme ve<"l
nútené vvchildza r z daných mo
nosti - z existencie hotov9ch ru kopisov. v opač n om prfpade by
sme azd11 do poslaf nezaznamenali
vydanie tejto knihy. Monografi u
doplfía ruské a nemecké resum é,
ZO.lllilm Surhoilov9ch c.lfel a foto
grnflck;í dokumentácia. K zoznll·
mu azda tofko, že obsahu je rok
vzniku diela, dátum premiéry a In ·
terpretov, notový zázoam, jeho vy;-

z·

Zasluzrlý umelec dr. Gustav Papp sa do clejln slovenskrj ope1·y zupfsul spot.latk u ako rnterpret t ~· rtckych ne·
skôr velk ých dramnttckýc;h pfll"lov. Tohto roku fC to
ui jubilejné štvrCstorotre, čo ho ang.1:>.ovah ako stáleho
sóli stu Slovenského nílrodného dt vud ln , na ktorého scé·
ne spieva vyše tri desu ťrocta. Pa letn umelcov9ch javisku·
v9ch postll v je neobyi::njne llotwt(t, ved len sloven !>kých
vvtvorll vyše dvadsoť. j eho profllovA p latilll vyi>E'rli zo
i. iro kého spektra predov~e tkým postuvy romanllckvl oper~ [výnimku tvori len FIC!I'Cstan z Ficleillt ), pričom celá
dru há strana je venova na Wa~nerovl. Arie Interpretu J!l
v origináli, čo su stáva u na š1ch vokallstov pomaly sa·
mozrejmosfou.
Pappov charaktorts!J ck ý pncri:lzný, nosn5• hlas s tak·
mer bnrvtônovým1 hll>kami a vyrovnanynH stredmi po
ctihoroi:nr.J speváckej pntxi lll)~t ratll takmer nič na svoJOJ pclsobivostl. l't·íetnu mtestalll l trochu násflne tvore·
nyciJ v)•sok trel>u vidief v čiastočnom preexponova n[
d•·umatickóho v9ruzu. A P.št e jeden ru?;ivý moment nemožno ob1sť: je nim pr·tstrokó vi bráto najmll v Dtr tbne
Lob z Tannh!luscra a v zťlvcre árie Eleazárll z Halóvyho
Zldovky, klora je ma k, Ztlspleva n!l s vefkým vkusom a
clrnmlltu; kým na[Jlltfm. Florestanovu ilriu kreuje s neomylnym 1n~t1nktom pre grad&ctu; vydarenó sú aj ustat·
né !) rfe na prvu1 strune platn e: Don jm;é, Du llbor, ktOI'Ý
v scstde!>ia tych rokot.h ocarll oj obecenstvo pra.tskello
/l.drodného dtvac.lia a známy recllatfv ll urloso C11n1ct
z l. dejstvu Komcdlllntov. Umelec sa u nás vyprocovdl
Hj na post uutentl<.kóho wagnerovského mtcrpreta a t te·
to ~voje dJspozl<.ln sl overil ako stál y hosť opery v L fp,
!oku u na wagnerovsk)ch festiva loch v Dess11u. Nu wag·
n cruvskych part och dr. Uustuva Pappn uceuu1eme mieru unosnostJ d.rwnu t1ckého PspressJva, bohntu zásobu
vyťa<:ovyc!J odtlcnov a M.hopnosť JllsncJ dlferenclát.le
postáv.
K uspesncj reahzac•l nahr&vky pľlspievu dj cllhvý
sprievod ~ymfonicktiho orchestra Cs. rozhlasu v BrHli·
slavo pod taktovkou )Cho séfctlrtv,enta Ondreja Lenárda.

Or>t iTRIJ SOSTAKOVI C: Oesn t potím nu sluv,i t•evolu l; nýc b
básnikov z k om:a 19. o zatial kom 20. 11torol!ia pre mie·
~ a n y zbn •· n ca ppella

SLOVENSKY FILHARMONJCKY Z BOR DIRIGUJE VA t, E N·
TI

li..JI N
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c.lunle čl gramofónovú nahriívku
Jl<edopatrenfm zrejme vypadlo za·
Pvldovanle Sonatlny pre hu sle A
k lavlr 11 var! kvôli kompl etnejšP.I
dokumentácu bolo moznó uvádzal
i významné zahraničné premiér~
nlf'ktorých skladieb. Fotoc.lokumen·
tária je nepochybne zaujimavá.
!Tiohla vsak obsahoval tiež vfacer:l
fologrilflf zo stretnuti Eugena Su chouu s dalslmt významnými osob
no ~ tnm 1 európskeho hudobného ŽI ·
votil č1 premiérovania Jeho o;kiA
dteb.
l napriek niekt orým po..mámkam
ktoré uvi\dzam na okraj tejto mo
nografie, je potrebné záverom oplit
ko n š tatovať, že vydanlm tejto pub·
llkécte sa Zllčalo pravidelné siA
dovanfc 11 hodnotenie snažP.nl 11
vysiectkov n11šlch hudobn~·ch tvor·
cov a celkové (H·oveil monogt•aflf"
o Eugenovi Suchoňovt sa m0žf'
star výcho!llskov5•m mllter tl\lom :·
v muzikologtcket Orovnl vzoron
PI'U ďa l šlr. monogrnfi e.
l/LASTA ADAMtiAKOVA

So'ltdkov!C napl~al Dc~m ť poém v roku 1951. v čase ke rl\ Zflmeral svot ln~piračn}• okruh na temétt!ku \'c lke l
vlastcnr.ckej voJny a VOSR. Dialo JP ľahko v nímateľné.
fll'istupné najs1rsfm vrstvum, rukopis vsAk prezrádza
ruajstru tm lta č ncj práce. Celý cyklus mi\ nHpOplfJriltP.fne
r uský holorit čl u? v poull t ých mclnrtlckych zvratoch,
typickf-rh Intervaloch ll1Sk9ch presni voden!m mrlOdte,
l'ytmickou členitosťou l harmoniCkou i.truk túrou. Ka>.dá
poéma JO vlastne nkousf mtkrodrlí m ou sarna o sebr, bil
1 zhuclobnonfm konkrétnych historlrkf'ľh udalosti (na pr.
poPI11!l "!J. január" ).
Otelo lnterpretujP !>loven:.k ý rtlhdl'momcký zbor, klory
v čase nAhrávky pracoval pori umo lAck ~m ved an l m zho rmaJstra Valent ma fl j lnn, an.I(H~ovan.SJlO v SFZ na cl VA 1 ol..y. Nás reprnzentačný zbor rtnc:llhuJP. v poslednom obrtobí priam európsku lnterpretučnú úrnveil. 1\ takí to
m1mot·1adny vykon podáva l v Desiatich poémach ( d ielo
ln t erpr·e tuje v ruskom origináli), na ktorom ohdlvuw mc plastlčnosť hlasov, farebnosť jed notlivých hlasov}•rh
~kupfn, kantabilnosť mAiocllck9c:h lln fl a čo tl'eba zvt ..... t
vyzdvihnúť prácu s dynamikou nd takm er nepoč u ·
telného pianissima až po mohutn.S forlls~lmn . UtnPul <>
zhormatslra Valentino lljlna sa proji!Vu jr pmdoVSI?ti..f•m
pri detailnom vypracovani Jednotlivých poém, ka ~dá ma
svoj št9 1, svoju gradáciu a všetky sú podrladoné dramaticky vermt pOsobtvo vvstavflnej koncepcii celku. Vyda·
vuterstvo OPUS pripravilo tak na gramofónový trh na hrávku, ktoré výborne doph, u Je bohat9 regist er nahrá·
vok Sost akov!j!oveJ t vorby.
JANA SUHAJDOVA

Bieloruské
stretnutie
Min sk. Bielorusko. Clovek si pri vysloven! týc hto sl ov
spomenie na stovk y v ypálen ých m i est a dedi n, stát! sfco
mŕtv yc h - obete krvavej 11. svetovej voj n y. A pr!ive na
tejto histon ckej pôde, dnes krásny a prekvilaj úcl Minsk,
hostil mladých sovietskych a českoslovens k ýc h sk lad!lte·
ľuv, ktor! sl tu vymieiía ll svoje n ázory na tvorbu , po·
sta venie hudby a sk ladateta v soclallstickej s p o l oč n o sti,
spoznávali sa a nadv!lzovall nové prlate!stvá.
St t·etnutla našich a sovi etskych sk ladaterov uz majú
tradlci u. Možno povedať, že vzájomné
kontakty preh l buJú názory, rozširujú paletu tvorby ka ž·
dého sk la dateľa. Dnes, k eď žijeme v dobe rôzn ych tech·
n fk, štýlov, smerov, sú takéto konfrontácie priam nut·
nosťou, aby st m ladý čl ovek uvedomll ni elen seba, ale
na jmä svoje miesto v spoloč nosti , aby si uvedomil adre·
:;ata svo jej hudby, aby naši el cestu k nemu, lebo l en
za takýchto vzájomn ých vzťahov hudba sk utocne žiJe.
ni e koľkoroč n ú

vek11

M

priam v11 U prOd f11rleb, rytmov a meieil.ielč~eH

Z Kazachstanu priiíel na JOlretnutie Tles Kai&aliu
(1949) , ktor ~· sa predstavil Koncertnou skladbou pre
komorný orchester. j e to invenčne a rytmick y strhujú·
ca skladba, zvukovo nesmierne boha tá, na jmä v pom a·
lych úsekoch, a využiva1úca technicko-zvu kové možnosti
slál:ikového orchestra. Možno Ju označi( za typicky fi.
ná lovú, efektnú "prskavku" pre s l áč iky. Estónec Lepo
Sumer sa predstavil ako humorista. jeho Hrlbod kan·
táta je ukázkou humoru v hudbe pat· excellen ce. Váž·
ne tvár i ac! sa Ctvod tej to a cappella zborovej sk ladby
prer usi tenorové sólo, ktoré v l a tin č i ne zaspieva - pa·
rafrazujem - "jed zte huby, sú zdravé a chutné". Po
tom to nasleduje kon trapunkticky a zvukomal ebne kon·
ci pova ný vlastn ý zbor, k de t e xtov~• tn podkladom sú la·
t! nské názvy húb. AJ napri ek humorn é.m u ladeni u sk l a·
datcr dokumen tova l dôver nú znalosť zborovej pr oble·
m attky a ukázal vysoké majstrovstvo v narábanr so
zborom.
Početn á hota skupina bieloruských skladatelo1'. Viktor
Pomazov (1950) sa prezentova l vtipn ou hudbou k báb·
kovej hre Orie~ok . Galina Gorelová sa predstavila Ly·

Co teda charakterizu je súl'asnú sovietsku sklad aterskú mlaď? Octa k národ nému dedi čstv u a fo l klóru, do·
konalé ovládanie skl adatefského r emesla a tema llcko·
Ideová šfrka zá ujmov skladate ra. Je to Ion doslodok
sprllvnej a premyslene] výc hovy skladaterov, v čo m
nám m ôžu byť sovietski kolegovia vzorom.
Z množstva o dpo č ut ých sklad i eb spomeniem l en tie,
ktoré naJVýraznejši e charakterizujú s ú č a sné snaženi a

Jevgenij KJ•ivo§e jeu (vlavoJ, pracovnlk zahrani č n é ho od·
delenia Zväzu sovietskych skladatelov a Jevgenij Milka
z Ukrajin y.
mlad ých sklnclaterov. Leningradčan Sergej Bellmov (nar.
1950) sa predstavil uratól'iom pre barytón, zbor a or·
chester Siyt·i obdobia srdca na tllxty P. Nerudu. V p!it·
čas ťovom dielo sledu jr.me v sk ra tk e vzni k sveta a č l o·
v eka, katast r ofu sveta a zmier enie č loveka s katastro·
fou. Vefk ý rep roduk č n ý aparát oviAda Bellmov suvor6n·
n e. AJ k eď v zborovýc h úsekoch cfti ť orffovskú u·aktá·
clu zboru, v sólovýc h úsekoch sa prejavuje ako melodik
s ve!kým zmyslom pre ľud s k ý hl as. Stý tovo dielo vy·
u:l:lva širokú pal etu v ýrazových prostriedkov. Všetko
je ale pou žlvan é fu nkč n e, všetko vychádza z textu. Bc·
llmov má zm ysel pre stavbu velkých celkov - jeho ora·
tórium je tektomcky vyvltžené a dokonale premyslené.
Sergej 2ukov (1951) reprezentoval moskovskú ikotu,
ktorá sa vy z n a č uj e tendenciou po zv ládnuti s úča s n ýc h
technik. j eho Päť plesni na ukrajinsk é texty pre dva
suprány, klarin et, husle a klavlr predstavu je svojim spO·
!:Ohorn experiment - spá ja n te folklór n ych, štylizova n ýc h
prv kov s hud obným di vadlom a moderným v ýrazom. Sop·
ránové pa r ty sú kon ci pované l ak, nby zazni evali z rôz·
nych priestorov sá l y, k ým zvuk komor nóho súboru jo
vi dy na pódiu. Zvu kovo apartné využivnnio nástr ojov
a drnmnt!cké c!tenl e autora so zmyslom pr o vyu žitia
pri estor u vytvárajú predpoklad y budúceho dramatika .
Sergej Pavlenko predstllvll sa sk ladbou Hommage pre
fagot a slá č ikové kvarteto. Bolo to na st ret nu ti na l·
progresfvnejšle dielo vyu žlvA j(lco mikr ot nt erva ly, vol ný
zápis a prisne rytmi cky traktované Ctseky. Skladby vy·
uživa všetky technicko-zvukové možnosti fagotu. Na č lo ·

V Erfurte mala úspešnú itúdiovú premiéru opera
.,Der Preis" (Cena) skladatera NDR Ottomara Treib·
manna. Opera (libreto Harald Gerlach) sa symbo·
lickým a metaforickým spôsobom vyrovnäva s mo·
rálnymi problémami vedca naiej doby.
Druhá múzeum Richarda Wagnera na svete (prví
je 1' Eisenachu) zriadili v dedine Altgraupa nachá·
dzajúcej sa 1' bUzkosti DrUďan. Múzeum bolo zria·
dené 1' tzv. tohengrinovskom dome, bývalej rulnickej
usadlosti, v ktot•ej ~>kladatel a dvorný kapelnik Dráž·
cfan býval počas letných mesiacov v r. 1846. Pracoval
tu vtedy na svojej opore Lohengt·in.
Dokladom neustále stúpajúceho záujmu o Jani!!·
kovu opernú tvorbu sú l nedávne ityri nové insee·
nácie jeho lyrickej opernej drámy Káťa Kabanovová
na západoeurópskych scénach. Postupne ju uviedli vo
ivajčlarskom Berne (23. IX. 1979, réiia Václav Vi!!·
nik a. h.) v západonemeckých mestách Ulm (18. l.
1980) a Kassel (30. 111. 1980, réžia Václav Kalllk,
a. h.) a ,. hlavnom meste Nórska Oslo (1. ll. 1980) .
Sériu 175 gramofónových platni nazvaných ,.Z kle·
notnlce sYetového interpreta č ného umenia" za čala
vydávať sovietska sramofónová firma Melodia. Je to
prl'ý poku11 v histórii gramofónových nahrávok, k,'~·
rý má súhrnne predstaviť tvorbu sve~ozná~ych dlľl·
11entov, klaviristov, huslistov, urga111stov 1 ďalšieh
hudobnlkov a spevákov.

Sovietska hudba Je práve v tomto smere inllplrat!vna.
Na jednom teritóriu dnes vidlme to, čo sa pra kticky de·
Je vo svetovej hudbe. Preto sa v týchto poznámka ch
c hcem v e novať l en prezen tácii sovi etskej hudby, pre·
tože o skladblích naslch skla daterov, ktor6 boli v M1n·
sk u predvede né, sa už na strá nkach t ých to nov!n pf·
salo.
Pri posudzovan! skladi eb sovietskyc h sk lttdaterov sl
treba v prvom rade u vedomiť dva fa ktor y, si l no vplývtt ·
JÚ!:Il n a ďa l šie formovanie Jeh tvo t·by. Pr vým je národ·
n osť sk ladatcra a dr uh ým je miesto štMia a profc·
so r·s kollteľ. Toto Je za u jímavé z toho hlad iska, žo dnes
n10 zno bn dať v sovietskej hudbe u rč itú l:rtu uniformity
(napr. abso lventi moskovskej, l eningradskej ilkol y 11
pud.). ale na druheJ stra ne l evidentnú potrebu l nsplrá·
cic národnou a rudovou hudbou cez p1·tzmu mod o m ý~:h
k ompo?.lč n ých technik. Oa lso u charakteristickou čr t ou
ml adeJ sk ladat e ľs k e j gen erá cie je jeJ zá m·ov<l untvorz<il·
nose, t. J. sc hopn osť pisa ť pcsm čky pre dell, mu sové
a tan eč n6 piesne, scénichú hudbu č i komorn 6, symfo·
n1 ck6 a hudobnod ramatické diela. Podla slov Tlchona
Cln·ennikova, ktoré vyslovil v dt's kusil s nasou delcguc tou, je to predovsetkým tradlcia (spomci1mc s1 na také
zJavy ako l:'rokofiev, Sos tuk o vi č , Chač a turlan , k tod sku·
t oč n e zasiah li do všetk ých žá nrov), a na druhom miest e aj výchova skladaterov v tomto duchu. v tom to mA·
m o vera čo dohái1af. Tretia č rta, ktorá charuktUJ'izu je
mladú s k l adateľs kú gen eráciu je tzv. obč i an s ka terna·
llka - témy vojny, m ieru , lásky k vlasti , sovietske mu
č loveku a pod. Tieto idey sa objavuJú u vsetkých sk lu·
date!ov bez rozd i el u. Treba ale podotknCtť, že tu nejcto
o dtela tendenčné, poplatné dobe, al e o diela h l boko rud·
ské, po kompozičnej strá nke využivlljúce všet k y t~:~ch·
niky a moznosti hudby (v rátane el ekt roakusll ckej ). Mys·
Hm sl, že práve poznatok o sfrkd záberu každého sk la·
cuJ tera je ten najcenn ejsi, ktorý si naša dclcg<lcta od·
ni esla.

~ZAHRANIČIA

n apadov. Je to dielo vyzreté ho ·gutora , m ytllenkovo bo·
ha té. Je to ukázka smeru, k tor ý k nám p.~:enlká vetml ,
spor ad icky, ale len na škodu vec!, pretože vrrazne ·do·
tvát•a súčasn ý profil sovietskej hudby.

Elisabeth Furtwängterová vydala vo Wlesbadene
( F. A. Brockhaus 1979) spomienkovú knihu nazvanú
" 0 Wilhelmovi FuJ•twänglerovi" .
Werner Klemperer, 11yn slávneho dirigenta Otta
Klemperera, ktorý pôsobi ako herec v US!), debutu·
val nedávno na doskác h newyorskej Metropolitan
Opera aku paša Selim - huvut•enoj postave v Mo·
zartovej opere ,.únos zo Serailu" .

1\!iJ•sadyk Tad žicv :r. Uzbekistanu ( vfnn) a Tleli Kaž·
t~aliev z Kazachstanu l vpravo).
Snimky: I gor D1bél k
riekou kantálnu , ktore j zá klad tvori bioluruská ludQVd
PIUSen. Vladimir Dorochin (1947) studoval v Len ingrade.
Dn es pôsobi v Min sku. jeho ll. sym(ónia dokumento·
vala t n s plračné zd roje v dodekafónil. Ide o dielo, k toré
sa vyznač uj e zaujímavou fa r e bno sťo u (obsadenie sym·
f6nie je altová fla uta, hoboj, bicie, slál:lkové k varteto
a s l áči ko vý orchester ) a velk ým zm yslom pre detailnú
pr [1cu. Valerij lvauov, ta k tiež z Minska, je dnes ve lmi populám y ako sk ladat e ľ populárne j hudby a scéni ck ýc h
kompozicii. To, že skladatelské remesl o dokonal e ovi á·
da, dokóza l v lyr icky la denom orotó t·tu Elegia o itvrtej
breze. l nš pil·ač n ý m zdrojom sa mu stala história biel o·
ru ského národa vo Velkej vlasteneckej vojne, ktor ú
dnes prlpomi na symbolick ý cin tor! n a pamlitnfk v Cha·
tyn l. St v1·tá breza, namiesto k toreJ hod v Chatyni več·
n ý ohct'í, sym boli zuje skutoč nosť, že v ll. svetovej vo jne
pti dol každ ý štvrtý občun Bi eloruska . Tažko niek ol·
kými slovami opisat tent o silný Inš p i ra č n ý zdroj, ale
o jeho sile sved č i fa k t, zo sa k nemu vracajú všetky •
!>kludatefské gen erácte Bieloru ska,. I Y.!\JlOvovl, ktorého
otec oslobodzoval našu vlast, sa podarilo vytvorit su'·
gestívne di elo, ktorým vzdal ho ld padlým.
Z ďal š ie h bielorusk ých sk ladaterov treba spomenú t
Viktora Vojtika, ktorý sa predstavil Sonátou pre dva
cimbaly. Je to svieža sk lad ba, vy ni kajúco spájajúca
ná rodnó intonácie sú súčasno u rečou. j asná for mová
v ýstavba, dramaturgick y skvele vystavaný celok soná ty,
kon tra s t nosť a na1mu bohaté vyu žitie relat! vne obmedzené ho zvukového obje mu blel oruskóho cim bal u, str hujúci
ty tm us - to sú znak y diela, ktoré vari najviac za u jalo
vsotkyc h z ú č a s tn e n ýc h.
Poznruhodné diela zazneli z Arménska. Je'r vat Jet··
k anjan (1951) je sfce mladý, ale v zozname jeho d1el
n áJdeme už dva balety, Styri symfónie, množstvo k omor·
n ej a voká l nej hudby. Z jeho tvorby zaznelo Canticl pre
~tyri soprány, lesť fláut, klavir a bicie. Bolo to di elo,
ktoré by č lov ek ol:akával skOr z Polsk a č i Fra n cúzsk a.
SklHdatel sa tu inšpirova l stredovek ým! m elódiami (tzv.
santkanmi J. liturgiou a ar chitek tú rou. V kompozlc!i vyu z! va c l ustry, alea tortcke a serilí l ne postupy. Zvukovo
jo to dielo neobyčajne faro bné. Je to nový obraz súčas n ej
arménskej hudby a prekvapi vý, l ebo doteraz sme zvyk·
nuti po č úvať a spoznávat arménsk u hu dbu len cez dielo
A. Chačaturlana. je to nóvum, al e rozhodne zaujlmavé
a s ved č ia ce o tendencii zbližovania a untverzalizovanla
hudobnej reč i v Európe. Z obdobn ých I nšpira č n ých zdro·
jav vychád za a j skladba pro orchester Pentimento od
Vuhrama Babajaoa (1948), k torý Je tak tic:Z v el mi plod·
n ým autor om. j eho skladba predstavovala ti mb rovú kom·
pozic tu , v k torej so m u podar ilo z orchestra vyťa ž i ť
za u jimavé zvukové kombi nácie. Ukrajincov prezentoval
Jevgenij Milko, ktorý sa t>redstovil a j ako In terpret svo·
JICh sk ladieb pre kon traba s a k lavfr. V jeho skladbách
prevláda konštruktivnost a snahu o maximálne využitie
motivi ckého materiálu. Vo výra ze j o stroh ý, al e pre·
sv edčl vý. jeho Koncertné skladby pre kontrabas boli
rozhod ne zau j! mavé - č i už kompozične, alebo z hla·
diska nástrojovej kombinácie. Milka j o zaujfmavý tým,
~e čer pá zo slovenského, ma ďa rské ho , moravského a
ukrajinského folklóru a pretavuje ho do svojej hudob·
nej reč!.
Dalo by sa pfsa ( ešte vera, al e aj tento n áčr t doku·
mentu je širok ý žánrový štýlový di apazón mlad ých so·
vlc tsk ych skladate ľov. Naša tvorba v kon fron tácii do·
padla vefm i dobre, lebo dokumentova la jednotn ú sna·
liu a postoje skla dat eľov. A týmt sú zvlád nutie sklada·
tarské ho remesla, štýlová roz m a n!l o sť , inšpll·ácla nár od·
ným ko loritom, ncforsfr ovanle jed nej techni k y, ale sna·
ha o syn téz u. Aj k eď obe sko l y - naša aj sovietska vychódzaj(l z I ných zdro jov , charakterizuje Ich s po l o č·
ný tr end, ktorý vychádza z ná1·odn ýc h tl·adfcff, k tor ý je
vo svo jom vývo ji n ezávi slý na techn l ktlch a syn t e ti z u j~
vsetko, čo je perspektfvne pre vývoj hurthy.
IGOR DIBAK

Takmer zabudnutú hrdinsku· rumantickú Scbuber·
lovu uperu ,.Fiorrabras" ( z roku 1623, libretn Josef
Kupetwieser) sa snažil vzkriesil západonemecký di·
rigent Gabriel Chmura, ktorý ju koncertne uviedol
koncom januára v A;u; hene. Napriek vynikajúcemu
hudobnému naiítudovaniu s pruminentnými sólistami
(Claes H. Ahnsjo, Matti Salminen , Ernst-Gerald
Schramm, Inge Ni elsenová, Gwendolyn Klllebrewo·
l'á) a výborným :llbut·om, rozpaky nad Schubcrtum·
dramatikom, opern ým skladatefom, zostävajú i naďa·
lej.
Dve životné výt•učia Kurtha Weilla - 60 t•okov ud
narodenia (2. 111. 1900 De~sau) a :JU rokov od smrti
(3. JV. 1950 New York) - si prlpomlnajú aj americké
operné scény ndtudovanlm diel z jeho hudobno·dra·
matického odkazu. Metropolitan Opera v New \'erku
uviedla po prvý raz vu svojej histórii l 5. XII. 1979 takmer 50 rokov pu premiére) Weillovu a Brechtovu
trojdejslvovú operu ,.Vzostup a pád mesta Mahaguny "
v hudobnom naiiludovanl Jamesa Levina a v réžii
Johna ' Dextera a za 1potuúcinkovania významných
operných spevákov (Tereza Stratas, Richard Cassilty,
Ragnar utfung, Cornell Mac Nell) . ňat lia newyorská
operná scéna, New York City Opera, naštudovala
Weilluv pokus o ame1·ickú operu .,Street Scene" l Po·
uličné scény) z r . 1947.
Gramofónovú nahrávku kompletnej Bergovej ope·
ry .,Lulu" (dokon čenú Friedrichom Cerhom) vydala
Deutsche Gt·ammuphon-Gesellschaft na štyroch LP
platniach. Spievajú: Tereza Stratas, Ivonne Mintono·
vá, Hanna Schwarzov6, Toni Bll!nkenheim, Robert
Tear, Franz Mazura, Kenneth Riegel, Gerd Nienstedl
a inl. Orch~ster Paribkej opery diriguje Pierre Bou·
lez. Gramunahrávku realizoval tlm interpretov podie·
lajúcich sa na minuloro č nej parlžskej premiére ope·
ry.
.,Anglická mač ka " sa nazýva nová opera, na kto·
rej pracuje Hans Werner Henze. Bude mať pr emiéru
v roku 1981 na festivale vo Schwetzingene v pred·
vedeni operného súboru zo Stuttgartu.
Podla britského č asopisu Plays and Players vyvolal
tohtorol:nej broadwayskej divadelnej sezóne vefký
rozruch pokus o muzikálový thriller ,.Sweeney Todd,
the Demon Barbar of Fleet Street" (Sweeney Todd,
démonický holi č z Fteet Street) vychádzajúci z kla·
sickej " iestákovej" literatúry, ku ktorému skompono·
1'81 velmi vydarenú hudbu Stephen Sondheim, ktorý
je zároveň autorom libreta. Stredobodom prlbeh,u je
mul- holič , ktorý podrezal vil)c hrdiel než osh'ihal
vlaso1'. Tento hrôzostrašný pribeh podfa stredovekej
predlohy zosnoval koncom minul ého storo č ia Chris·
topher Bond a pochybnú llteJ•árnu podobu mu dal
Hugh Wheeler. V recenzii sa kon§tatuje, že tento
príbeh pôsobi na konc i 20. storočia zna č ne vulgárne,
no hudobné vyjadrenie je údajne najvä čii!m prekva·
penfm tohtoro č nej muzikálovej Broadway. Je oči ·
vidné, že prfbeh je druhotn ý, dominuje znamenit6
Sondheimova hudba ako l moder1t~ rélia Harolda
Princa, ktorý dokázal svojou umeleckou invenciou pri·
merane skarikova ť č ierny humor tohto chcene hrôzo·
strainébo dielka.
Druhou senzáciou , tentoraz v kladnom zmysle slo·
1'a, je uvedenie " DU dnikov zo Cberbourgu", diva del·
nej adaptácie aj nám dôverne známeho t•ovnomenníi·
bo francúzskeho filmového muzikálu Jacquesa Demy·
ho z roku 1984 na hudbu populárneho autora fran·
cúzskych iansónov Michele Legranda. Ani v javisku·
vej verzii nepadne hovorené slovo, o to via c pôsohl
melodika hudhy i slova. Vý ra znú divadelnú podobu
dal pribehu režisér Andrej S01·ban .
1'

V Gdaäsku sa pu iesťročnej pauze konala 111. Cl·
lopofská súťaž javiskového tanca a choreografie. Sú·
ťaž vyznela ako presved č ivé konfrontácia umenia a
techniky pofských baletn ých um elcov. Grand Prix zís·
kata pná stillstka baletu var~avsk é ho Vefkého di·
vadia Ewa Glowacka. S ú l! asťou súťa ž e bolo i sympó·
zium na témo ,.Situácia a vývojové perspektivy tan·
ca ako javiskového umenia" ,

..

SLOVKONCERT, č~ UMELECKA AGENTúRA
VYPISUJE
INTERPRETACNO SúfA! SSR 'IO
(odbor bUIII, dycho•fi nístroje, akorda6n, 11tara)
Bansk6 Bystrica

1.-1. dacembra 1181
Vieobacnfi podmienky

l. SB(afe sa mólu zúčastniť ob~anla SSR, alebo U obi!a11la CSR, ktorf lij6 11 e

územi SSR. Vekod hranica nla ja stanoun6. Podmienkou prijatia prihiUky
je ukončené alebo prebiehaj6ca itúdium na konzervatóriu alebo •ysokej
hudobnej ikole. O prfpadných výnlmkich u rozhodne osobitne
2. Poslucháči slovenských konzenatórU a VSMU aa mGiu prihl6;iť Ian 10 sú·
hlasom v~denia ikoly l katedry) . Viete l záujemci 1 undan#i ikoly dostani
llal:lvá prthláiky spolu so zlolenkaml na zaplatenie z6pisn#iho (absolventi
Kčs 300,-, poslucháči 150,- ). Tento poplatok m6 charakter z61ohy a vr6ti
sa kandidátovi po absolvovanf 1. kola s6ťale :
3. Prih16iky treba poslať doporučene na adresu:
SLOVKONCERT,
Sekretariát lnterpretai!nej sút'ale SSR,
Leningradská 5,
890 38 Bratislava
Termin do 31. mája 1980.
4. Najúspelnejil účastnfci súťaže budú upradnoatnanf vo viatkýeh oblastiach
umeleckého pôsobenia, nátane vysielania na med:l!inárodnt\ súťaJ.e zaraďo·
v~nia do exportných plánov, odporúčania na udelenie ltlpandil, na ' •yst6pe·
nra s orchestrom , v rozhlase a televfzll.
5. V por~te budú zastúpeni poprednf umelci a odbornlcl. Zloženie poroty sa
oznámt pred otvorenlm ~út'aže.
l . Cestovné a pobyt (tčastnfkom sa uhradl na dni ich 11ktivnej účasti na súťali
podla P!a.tnej vyhléiiky o náhrade cestovných nákladov. To isté sa vzťahuje
na klavtrtstov -korepetflorov.
VYBER SKLADIEB PRE HUSL:OVO SO'fA~
l . kolu
a) Bach: l . a ll. časť jednej z troch sonit pre s61ofii husle (& mol, a mol,
1.; dur) .
b) Paganini: 2 capricciá podra vlastného výberu alebo
Wieniawski: 2 etudy z tcol moderne, 11lebu '
jednu Paganiniho capricciu a jedne Wleniawskebu etud11.

11. kolo
al Mor.at·t: l. časť s kadenciou z hu11fovt\ho koncertu l!. J , 4 alebo 5 (G dur,
D dur, A dur),
b) skladba zo sú č asnej slovenskej tvorby podfa vlastného výberu (do 15 mi·
nút) ,
•
c) skladba virtuózneho charakteru zo stetonj tvorby (do 15 mi11ót)
dl Slonimskij: Prelúdium a toccata.
'
111. kulo
Hodový koncert zo netovej alebo domácej tYorby podfi vlastného fýberu
l realizuje sa so spr ievodom kl nira) .
Hra spamäti je vo vletkých kolách podmienkou. Traja naj4spetneJil úi!lltllnfci
súťaže vystúpia v záverečnom ( mimos6ťalnom) koncerte 1 orchestrom dila
8. XII. 1980. Interpretovať môžu tieto koncerty: Bach - E dur, Mozart G dur, O dur, Mendelssohn.
Pre husfovú sú ťa! sú určené tieto ceny:
1. cena
Kčs 5UUU
2. cena
Kčs 3000
J . cena
Kl:s 2000
a čestné uznania.
l'očfta u aj s udelenhn osobitných cien. Porota mi prito r.liii!iť l . a U., alebo
ll. a 111. cenu a rozdeliť ich rovným dielom, pripadne niektorú z cien neude·
li(. Rozhodnutie poroty je konečné .
•
SOtAZ V ODBOROCH DYCHOVl'·'NASTROJE, AKOJit.DEON, GITARA
Zaradenie týchto nástrojov predstavuje novú formu. Ciefom ja sabalpel!lf, ally
aJ umelci tých odborov, pre ktorá namofno • podmienkach SSR organisnať
samostatné súťale, mohli predviesť na IS SSR svoje umenie a zfskať ocenenie.
Osobitné podmienky pre účasť kandid6tov z undených odborov:
l . Ú časť na súťa ž i sa umolni len tým kandidátom, u ktorých budú ziruky
vysokej úrovne výkonov. Preto v prihlálke uveďte Yletky dí\lelilé údaje
o doterajlej l:innosli a úspechoch.
2. Kandidáti absolvujú jedno výbero•6 kolo do 40 min61. Repertoár si •ulla
sami , no musi adekvitne reprezentovať literatúru toho-ktorého nbtruja
s ohfadom na itýlové obdobia a takliil vyulitle technických a umel eckých
možnosti nástroja v plnej ifrke.
·
3. Kandidáti , ktor l ziska jú stanovený počet bodov, bud6 zaradeni na osobitný
koncert laureá tov (bez orchestra) a bud6 nidovani a u platňou nl agentú·
ruu ako najúspeiinejif účastnlci Interpretačnej súfale SSR. Porota mllle
rozhodnú ť o udel enl ďalilc h foriem odmeny (čestné uznania a pod.) . Sú·
ťa! neprebieha v rámci jednotlivých odboro•, Yýkony 6i!11tnikOY ia hod·
notia bez ohradu na nástroj.
4. Každý kandidát dostane plsomné potvrdenie o tom, kofkýml bodmi ohodnu·
tila porota jeho vý kon. Tento výsledok informuje o perspektlYnO!Iti kandidáta a možnostiach jeho spolupráce so Slovkoncertom, resp. úč011ti na ďal ·
~tch s(ttažiach.
U po z o r n e n i e: Keďf11 od roku 1980 sa absol•ovanie Interpretačnej iúťažn
SSR umo f ňuje prakticky pre vietky hudobné nbtroje, ruli sa prax doterajifch každoroč ných prehrivok Slovkoncertu, ktoré sa organizoYali pre unlel·
cov hlásiacich so do koncertnej činnosti.

Dar

učitel'om

Na pol:esf významn ého sviatku všet·
k5•ch pedagogických pracovnikov, kedy
s1 celá na sa s poloč no s t s uznanlm a
v ďak o u pri pomlna Deľí. u č it erov, sa 27.
marca u sk utočnil v Kon certnej si eni Sl o·
venske) filharmónie slávnostný koncert
Konze•·vatórlo v B1·at islave.
Na kon certe, k torý bo l podakova nfm
učltefom za Ich obetavú prácu a úsi li e
pri formova ni mladého floveka, sa po
nedl1vnych oslavách j ubilea 60. výroč ia
zHiolenia Konzervatória v Bratisl ave
predstuvi l opä ť Symfonický orchester
ikoly spolu s MieAaným zborom Konzer·
vat6ria na č el e s dirigentom Adolfom
\'ykydalnm. Clenov orchestra z rjldov
pusluchócov skol y na kon certe doplnili
erutlovanl hráči - Ich pedagógovia, aby
sH spolot n e prezentovali lnt er pre t ~c tou
d1cl /\. Dvoi·áka, E. Suchoiia a D. Sosla·
kOV IČa .
úvod koncertu p atril vn. symfónii
d mol, op. 70 Antonlna Dvurika. Di elo,
J,t orč svojou symfonickou
koncep ciou
a 111 yšlle nkovou hohu tosťou pau·t k v1··
cholným dtelnm českého m ajstra, pr ed·
mesol o1·chester konzervatóri a s patri č
nou vervnosťou, pr esvedč il výrazovou
mnohotvárno s ťo u a dynamickou diferen·
cláclou. Pôsobivo zneli k on trastné plochy
j ednotlivých časU sym fónie po~núc dra·

m atlck y vzo jmu tých ai po m ä k kos ť ly·
rlckých nálad. Pln ým, s ťavn a t ým, al e
pl'itom vrúcnym zv ukom za ujal orchester
pod vedm fm A. Vykydal a aj v Symfo·
Aiatte ruatice pre vefký symfoniokf or·
cheater od nirodoébo umelca Eugena
Suchofaa. Skúsen ý dlri9ent A. Vykydal
viedo l orch l;!sl er spo fahli vo a Ist o. Vý·
kon tel esa p resv edčil , že hoci orches·
ter posilnili profesionálni h rá č i a peda·
gógovia škol y, doká že sa zmocni( Inter·
pretovaného diela bez problémov.
Záve t· k oncer tného popo ludnia patril
3. i!astlam (IV, Vl, VII) z oratória "Pia·
sali o Jasoch" Dmitrija SostakoYiče v
podani !ôóllstov Miešaného zboru konzer·
vatória a Symfonického orchestra skol y. V sólov~ch partoch sa predstavili
talentova nf posluchál:l spev u Josef
Kundl6k a JAn Galia. Mi ešaný zbor ken·
ze t·vatót·ia, k torý pripravil z barm a jster
Duian Bill, svojim zvukovo jasným ft
opti mistic k ým prejavom v spolupJ•ácl s
detailne prepracovan ým v ýkonom or·
chestra, k torému nech ýba la mllkkost a
vrúc n osť s láč i ko v , Istota dychových nástrojov a rytm ická presno s ť pr esv edči
ll, že v sťíčas n ej dobe má sl ovenské In·
t e rpr et a č né um enie dalšie perspek ttvne
orc hestrá lne t el eso.
NORA KYSILOVA

ZKONCERTOV MDKO
VBRATISLAVE
Dôkazom živého záujmu bratisl avského
publika o vokálne koncerty bol a aj dob·
l'á návštevnost v Zrkadlovej sieni Pri·
maclálneho paláca (18. 3.) , kedy sa v
rámci komorn ých koncertov pripravovan ých MDKO v polorecltálovom programe
predstuvi li sólisti opery pražského Ná·
rodného di vadla - Naďa Sormová a Voj·
lech Kociin (klavfrny sprievod Jlf ( Po·
korný). Pri profilovanl dramaturgie vok áln yc h koncertov mal by byt zdklad·
ným kritériom dOraz na tú žánrovú sfé·
ru, v ktorej by sa operns; spevák pre·
zentoval aJ v polohách, k toré mu n e·
umožiíuje javisko: práve v plesi\ovej In·
terpertácll mOže umelec v plnej miere
d emon štro vať mnohostra n n os ť hutlobného výrazu, vzťah k štýlovej problemalike plesi10vej literatúr y, v ktorej boz
muzl kal lty, 11bso lú tnej tónovej kultúry a
technickej pregnantnostl nemožno vo·
ké\ lny iáner uspokojivo ll m oč1C. V praxi
sa vsak v tomto smere stretúvume s ne·
malými problémami: počet umelcov, kto·
r 1 sa Intenzívne venujú IIHCI' J)ľCHICII
)Ji esní, je u mís zattar po1ner uu malý.
Na druhej strane aj osvedčeni opernl
sólisti majú zv!lcsa vo svojom repct'lolirl
len mi ni mum pt esi1ovej llleľutúry, čo su·
vtsi často aj s pracovnou zuťuže n us ťo u
VO [uu kcli só li stu Oj)OI'Y· Dana sJ..uloČ·
nosť vedie potom nu tne k u kOili Jl romJsu:
prvá časť kouc.;ertu je zamera ná oa pios·
tiovú tvorbu, dľuhi\ na opernú. Z hCa·
diskH mlsho publiku je táto formu vorm l
prljRtcfnu, nukoľko sú v nej mužnosti
z,1ujiii111Vej, pusluchucsky at r nk llvuuj úra·
matuq;;le. P ľe vy lucne pl esiJOVé konce r ty,
klot·é zostávaju idc&lom nOplno vokôl·
n yc h koncertov pro ~ ľ kltú lovu s1011, nemAme, ai na ueputrné výnimky, zatu1!
t1111 umelcov u zcla sa, ic (nH zllk i <Hiu
navstevnosli týchto podu jati) ani publiku m.

Sopranistka Naďa Sormová nado bud la
voka lnu Istotu 11 suverenitu dlhoro ť!ny m
p ósobeuim nH pľuZskuj opernej scéne.
Je muztk<llna, technicky lslči , jej sopra n
ma pritemné zalarben1e, správne posd·
dénie, vysokým tónom nech ýba lesk a
z vu č no sť. Ptesi1ovcj čHs ll jej vystúpeni!!
(F. Schubert - 2 piesne, B. Martinu Plsničky na 2 stránky na texty fuduvej
poézie a Pauer uv cyklus Kaleid oskop l
chýbala vša k väčšia výruzová zanlele·
n o sť , fal't:bné 1 dynHmlcké kon t1·asty, l:1m
ôo popredia vystúpila 1st[t dávka jednotváriiOst! a gradacnej s11·nulosli. Lync·
k ý až mladodnnllattcký soprlln Naút Sor ·
m ovej zne l najkr!ljšto v Smetanovej Hu·
blčke l pieseň Barč e), v árii Mar i enky
z Predanej nevesty, dobre sl vsak dok<\ie pu ľadlť UJ s pu ccln iovsk yn1l u vet··
tllovskýmt vukil l nym l nárokmi (ária Bul·
terfly , dvojspev Vi oletty a Alfréda z
Traviaty).
Tenorilila Vo jtec h Kucián, absolven t
VSMU v BrHllsluve, pósob! v pru zskom
N U u:c: 5 rokov. jeho lllAlOI'Iú l JB vysost·
ne l yn cky, 1do<il ny nujm!l pre 1wrocnó
muzartuv~ké party, ktoré dokaic Inter ·
prl:!tOVé:l( S p riZIIUČnU ll lllilkJ..us(uU U Stý·
Jovo spoiH hl1 v~m zvlóctnutlm vP.!ml cll·
llvej muza r tovskej knntllčny. Tak výbor·
n(l In terpretáci u árie Don Ottavia poi::u !
u nás len zrleúklll Um elcovu dynunuc J..a pa l eta te pomerne pestru, 1ntenztvnou
d1ferencovunosto u vytvoril žiuclúce kun·
trusty, hoci v s1whe o forte vo vy!>okoj
polohe strácal tón m1cstnm1 koncenlro·
vanosl a d ynamickú p l ynulosť. Tým 1to
prfliš okatými dynunuckýml prechudml
vo vysokej polohe čiastočne utrpelu znama ana Nemorina z Doni zettiho NápoJa
lásky. Z dramu turgtckóho hfndiska cen nó
IJo lo zaradenie ptes1iového cyklu Sny u
láske česk é ho skladatera jindricha Jind·
ticha, predvedeného s vrúcnym p1·ežttlm
obsahu splevanóho.
Oboch umelcov na klavlrl sprevádzn l
šóf korepelltor opery ND Jii·f Pokorný,
ktor9 je vynikajúci m sprovádzatorom s
plastick ým , guľ11tým tónom , pln e rešpek tujOclm vokúl ne sólo. NlckoTko drobných .,nedoi'Ozumenl" so sólistami nennr usllo priaznivý dojem z tohto vydaro·
ného podujatia čoho dôkazom boli dva
prldavk y.
IVAN ONORAš EK

V neustále sa ol)oliacufifcej ge l~rlf 510 ·
vensk ýc h k laviristov vydoby la sl Tatiana
Fraňová už pevné posta venie. Ku kon·
certnej kariére má celý rad výbor nyc h
predpokladov: sympatický zjav, Ideálne
uv oľne n é ru ky s m i moriad nym rozpä llm,
po hoto vo sť,
n ez lyhávajúcu pa mät, ku
k tot•ým v tvorivej oblasti pristupuj ú pn ·
rodzenl! muzikalita a zdravý temperament. Sotva by sa našiel medzi našimi
k lavlrlstmnl t!llent, ktorý by dokázal na·
!ltudovat v priebehu dva a pol týžd11a
technicky tak n árol:ný a výrazovo nte
práve najlahSI Schumannov cyklus Kar·
neval, op. 9 a predstavi! sa s ni m hned
pred publikom. Fratiová to na svojom
reclló le ( 25. 3.) dokázala s neopakova·
ternou suverenitou, s úsmevnou istotou,
s cttovou úp ri mnosťou a zaanguzovunos·
ťo u. Scho pnost r ých lo sa u člť a odvuha
Isť s čerstvo naštudovunou sk l adbou pred
obecenstvo sk•·ýva však v sel>e jedno ne·
bezp eč i e mensi pod1el umeleckej roz·
Vahy V IIIICl'j)I'CtáCII. 1\ to je V SUVISiusll
s F'rui1ovcj i ntcrpretacným profilom mo·
111entlllnc prvo1·adý problém, nad ktory m
~ll prr!lo m ienime trochu zamyslieť. Tre·
ba vi;uk prlznuť, ie Fra i'íoVeJ hra pOso·
IJf nu po!>l uchá č a mimoriadne p rlľodze 
ne u uvorncnc a ten ma pocit, že Fra·
nuvc1 !>U v oblasti techniky a pmn llťo·
vycll schopnost! tlEllllô?.o nll: nepr1jnmn é
prlhodlt. Umel kyi\a má navyše všetky
pred poklndy svoj fa ntázlj ný vk lad rea·
ll7.ovat do dôsled kov a bez nkychkorvcK
zabru n. To je ti eZ vlastnosť. na k tore J
mot no budovHť vo rml úspesnú koncertnú
karióru. Dr uhou str<l nkou mince je vsak
nwni;lu prflOnL II OSť IIVCÚOill Cl BI t vori vej
t:loik y v lnt!!r prctac nom p1·ocese. Prellllctfl sa do pr1tlsného uprednosti'lovanHt
spon tán nosti. 1\ s iiou nemožno už u ~pes·
ne vystučlť na vse tky parametre kon·
cepl!neho zvládnutia ka:Zdej skladbv.
Konkrétne v Ka1·neval e technicky expo·
nova né miesta nú tta v!lčšl nu klavtris·
tov voliť rozvAžnejste tempá. Kedže Frd·
i1ovej f~ zlckó pred pok lad y á vmHor ná
ps>chicJ..á uvornenosf neb1·1l nla hrAvo
zdo l ať a1 t ie najťažš i e miesta (grKúá·
cle v akordoch, skok y, nck lavtr i stlcké
f 1guräcle 1. došlo v niektor9ch častlarh
k p1·llisnému preexponovanlu t!!mpa,
kt o1·é tnkto svojim sp~do m a nollehllvos·
ťuu mohli sice posluchá ča fascinovať. no
znamenalo to sí1časne aj ochudobnAnte
chart~kterizácie jednotliv ých čast! l Ko·
kolka. Motýle. Florestan 1. To je ole l e·
cilna pripom lenkH, klo1·ú pri tých na j·
prísnojilfch kritériách moi no mllf voči
Frni1ovej konce pcii Karnevalu. V pndsta·
te vi>nk suverénny m tech nick ým zv ládnu·
l!m a tVOI'Ivým elónom nadchla ka zdé·
ho p1'1tomného po slu cháča .

Z vn C1torného psyc hi ckého uvoTnr.nta
priimenf aj krása Frfti1ovej klavlrného tO·
nu. Uvedomovali smr sl to pri tnterpre·
l•1cll ÍIYOdnel Hummelovej skladby La
bella cnpriciusa. kde sn :c:vuková brlla n·
r ta ~ nú bi l n s eloganctou , zivos ť oo poda·
n1a l citlivo - v pastelových odtleilkoc h
- moôc lovu n ým klavfrnym tónom. l pri
vsetkých výhradách vo č i trocha povr ch·
nemu štýlu tohto skladutera tr eba oceni ť
u ~ulio n ie tejto sldadby bratislavsl,\óho ro·
duku ako ú1·amalurgický prfnos.
S výni mk ou tretej čns tl, ktoľó aj po
stránke fonnového pôdor ysu nuk ráčo po
vychoúených chodn lčkoch a Je vystavfl·
ná skôr na princi pe prlradovunla než
evolučného rozvfjania, zažiarilo Frai10·
vej majstrovstvo al v rozsiahlej SonAte
č. 2 h mol Dmitri ja Soslokovil:a. Obdivu·
hodná tvorivá sila, j edin eč n () techni cké
zv l&dnutle, dramatické konflikty l me·
ditalfvna hlbka lyriky, schopnosť post1h·
nťí f aj filozofické zázemie to boli tie
cen né devlzy, na ktorýc h stál a k torými
doslova hýril veTký výkon Tallanv Fra·
i1ovej. Vyrastá nlim v nej u m e lk y 1~a ne·
k l av l rlstlcko-l n terpre ta č ných
všedných
schopnost!.
VLAPIMIR CltrK
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Prv! bola l. marca 1920. zanou ~r-D v Bratt~ldve;
tnu druhou, nateraz poslednou,
Sl nasa opemá ln~aflucla pn·
pumenula svoju i.esťdestcHroc
uu IIISIÓťiU.
čí naln

]usuvou ::.metanovou hudbou
nllsll prve optnue diVI!dlo zaclHulu 1 juOJIUJe. N11 zatwtku lO
bol "bozk" uadeJe, povzbudentd, poi.uhmtnta na cest u. Bol
vy Jdch·•m•m do very nepoť:etnéhll
ouet;en~tvu nevelkému
súboru
bez
leskloJSleho umeleckého
mena l vena. Ten "bozk" jublh:JIIY bol VYi'OZOill OlJOjStrannej
vclaky - javisku ltľudisku, obecenstvll lnUJI'Pretom, dneška mtnulosll, schlllerov::.ky všeobJf·
majúcim
gestom
oslavného
zht'ltl!lnht tvorcov a posluchá·
čov. A medzi dvoma llubtčkaml
zu~ulla 2t\'O l mi·tvu, rozporná
l clefuvedomú, úspešná 1 "bezdeJinná" hlstó1·iu opery SND.
::.tort\ Brati::.lava - čl už ju
vul<tll ľre~porkom, čl Požoilom
- m6vala opom~ život pomerne pestrý, ale vždy provlnclonálny. Zv1lčšu tu malo Iba chabú odozvu to, čo práve žilo v
bllzkej
metl'opole
rakúsko·
uhorskej monarchie, málokedy
d ake zllvatnejšle Impulzy vychAdzall odliafto do sveta. Vieden mula hnecr zo humnami

Záber

Z

Medzi dvoma
Hubičl(ami

Dejiny činohry SND sú na·
teraz vlne preskúmané. lepšie
prepra cované l všcobecnP známejšie oko história operného
súboru tejto v minulost• čo clo
jazykov l žánrov vluc .,babylonskej" ako slovenskej, viac poll·
nlkatefskcj oko rt•pretentnčneJ,
viac s(tkrom net nko národneJ

I nscenáci e opery " Kováč Wi ela nd" od Jána (,evoslova
Snlmko: ot·chlv SND

Bellu (SND 1926) .

moravskú, slovenskú l maďar·
skll hranicu - tak vtacerf verk l umelci ju č asto prekrOčili
a z:avltali k ném, repet·toárové
novinky Ju·ávall sa v Bratisla ve dos ť pohotovo. Do tohto mesto, najmä po prúde Du naja,
Ul>tllvlčnc prudllo nová svetová
hudba. Dlho v~ ak trvalo, kým
:.H nové hudobné mysltenky a
myslenie zatall šfrit aj prou
dunu)skómu prúdu.
P.unatátc sl ešte obraz na
stllrtlJ železnej opone v brauslétv:.kom mestskom divadle?
Cez bránu akoby vtedenské ho
Bclvederu bol pohfud z petr·
žal~kej strany Dunaja na zrúcuniny b1·at1slavského hradu čl~e cez slá vu a le!>k C! sárskef
Vtcdne na úpadok a zHnl kaJú·
eu sHivu sfdla Sllivov. Cim viac
opona hrdzavela, t~m viac obrltz na nej bledol a umelec ký
svet za ňou mladol 11 duchom
l farbam i bol zo sezóny na se·
zónu slovenske]ill a národnejšf.
Lebo profesionálne divadlo v
poprevratovej Bratislave dosta·
Jo sice hneď ti tul Slovenské národné divadlo ale dlho to
nebola pt·nvda. Nebolo to dt·
vadto ani slovenské, ani národ·
né.
Začia tok histórie SND je všeobecne známy: výcbodočeská
dtvadelná spoločnost z Pardubíc prišla do Bratislavy a pokračovala tu takmer bez zmien
vo svojej práci: lf Isti ume1cl,
ten Istý obohratý repertoár lhn pomenovan ie súboru sa
zmenilo. Bol to vidiecky súbor,
11nl nie na t1rovnl Plzne, Olomou ca, m·člte nto Bmn, či dol unca Prahy. Ideálom prvých
opernýrh iléfov bolo
priíve
,.preractenle" bl'atlslavského súhoru do vyšsej kategórie v rámcl divadiel vedených družstvam l čl súkromn9ml podnlkatcrml. Nezabúdajme, že naše SND
až do zániku Ccskoslovenskej
republiky nebolo tvorbou vždy
nll.rodné a existenciou ani štátne, ani zemské ~l krajinské.
Celých dvadsať rokov žila táto
ln~ t ltúcla s honosným
11
nep t·avdlvým n<ízvom akoby pod
náflnkom dvoch sfl: umelecké,
zväčša vnútorné zložky divadla sa zasadzovali o umelecký
)'BSt súboru, vonkaJšie, prevažne politické zoskupen ia žiadall poslovenčente divadla. Len
nemnohf chápali predovšetkým
ldeovll strán ku problému, nenRIIehall na rýchle a formálne
-posloven'čenle, ale usllovn e pracoval i na vytvoren! sloven sk ej
opery a slovenského operného
d l vad ln. Také divAdlo sa da l n
skutočne Iba vytvori( a nie

stvorlf.

divadelnej lnštltttcle. A predsa
kofko neujasnenosti tu eš te panu je pri skúman! a hodnoteni
vleklej a dlhodobej pt·emeny
stll le sa meniaceho českého te·
losa na súbor slovenský. Nli·
rodný duchom aj jazykom, repertoárom aj personálom, rtadllefom aJ šepkárom.
je tiež dobt•e známe, že zá·
klm.l slovenskej či noh ry polo·
ž1la Illu mulá ::.kuptnka Slovd·
kov. No v opere nebol dlbo ani
jeden, prichádzali po Jednom
a tukmer dvltdsot rokov trvalo, kym s11 nazbierala slovenská operná hrstka. Mocná čo
do kvality , alo nte kvantity.
Ani po štvrtstoročf Slováci ešte
n estač ili vytvorit čisto slovenský ensemble. Naozaj: ni~ Iné
nezostávtllo, ako trpezlivo č11·
kať , kým sa zt·odf, nut·aslie a
ctoraslle prv{J generácia slovenskych o pet·n~·ch umelcov. Po·
väčsine
su trpezlivo čakalo.
Len niektor! chceli na Javisku
opery SND zo cl ľla na deň po·
čut splevat miesto jenlka )anička, na reper toári mar mies·
to llublčky Bozk. Najväčšim
kr1klúnom sa s kutočne vyhovelo: české predstavenia českých
~~ Inonárodných diel dostali na
plagátoch slovenské názvy.
Znalci problematiky od zaeta tku uznávali, že slovenská
opera, slovensku operná tvorba l slovenské hudobné divadlo nemohli z neba spadnúť ved ani na še spieva nky ztadlal
nespadll - ale museli so vypestoval. Vďaku pestúnom, vďa
ka českým operným umelcom
a pedagóg om za st11rostlivu výc hovu a dobré vyskolenle. Svo·
jich českých ul:itelov zuhí·ňajú
p t·l ka.ldej vhodnej prlležllostl
vďakou l SuchOľí l Cikker, verké ~csl<é In terp retačné nory
mali neustále pred sebou Blaho, Ba rto~ovll, llozu l da !šf spcvárl, re:i:lsčrl, výtvarnfcl. Tvorcovia nikdy česko-sl oven skú
družbu v o pernom umeni neman ifestovali, oni z nej a v ne J
žili. fe nepravda, že česk! U·
melcl pomáhali budovať sloven skú operu už: v prvých rokoch
na!lej národnej slobodv. Nemali
komu pomllbať. Slováci sa Iba
postupne pridávali k Cechom .
Až keď sa lrh zopll.r nazbieralo,
dalo sa uvažovať o vytvot·enf
slovenského sCtboru a o pomoci
staršlohCl a skúsenejšieho brata. 1'1, ~o nariekali, žo Slová ci
od začiatku nehrali v opere
SND "prvé husle" nebránili umente, ole robili politiku. Verml zlt1 polit iku.
DPjlny akohv ci<\Vitll zu pravd u tým, ktor! tvrdlB , te nielen

d1elo, ale aj Jeho l ntPrprf'tl da·
jú lnštltúc11 Mrocluli dul>u. Ma·
ll sme e~ t e pred prevtlttom opc·
ru od nášho rodllka jána Levoslava 13ellu Kovllč Wleluncl. Ole·
lo jazykom nemecké, duchom
germánske. Ceský s(tbor SN D
predstavil dielo s poslovenče
ným libretom - ulu ukllzlliO S'l,
že slovc·nský duch nevstúpi do
opery cez slova. Ale a ni nie
cez citácie ntlrodn~ch plusnf čl
cez narlonHllsllcky vvp!lté námety, ako to neúspei.nll dokumentovali dalsie> opusy a poku·
sy skladate rov v porovnani s
Bellom overa menej Invenčných
a hoci mlad~!ch, predc;a storomllnefslch.
Mali !.me teda optry od ~lo
V<\kov putom 1 slovensko opllry
1:1lc slovt:nského opernčho
d1vadlu, slovenského ntelen re·
tou, no~vom, ale preuov~otkym
celkovou a celostnou umelcLkou výpovedou snlf' cl ll to nemali. ~OtVIl Sél Jli'CI'IIIIIIIll!, keď
ako skutučnP slovonl;k0 u n..t·
rudné hudobnO cllvmllo nazveme SND a~ od začiatku pUť
deslatych rokov, od prumlory
~uchoilovcj Kruu1uvy 11 Crklwrových národných op1er, jul'•l
janosika a Bega BltJIIZidu. A2
to sú nosné a únosné plltcrc
naseJ národneJ ope1·y. V ntch
ui všetko .meje po slownsky:
l slovo, 1 spev, l hudba.
Osluvujemc teda v na~ej ope·
re triclsuť rokov prfpravnýcll,
a len ďulslch trlclsal rokov ako·
by definltlvne slovenských, vyzretých a plne zodpovedaJúcich
pojmu "národná opera"? Ak
trvlíme n a tomto poJme í Jeho
obsuhu, pribllžne je tu tak. Tä
prvá polovica, prvé tri dosutročla v dejlnilch SND, to je v
histórii brotlslllv~kej opHry ob·

Záber z pôvodnej premiéry Cik kero vho "Jura Jánošika" (S O
1954 ).
Sn!mko: G. Podhorský
)el'itbkov operný súbor pred
prlchodom do Bratislavy neprellchildzala nijaká umclecké1
povest. Pozvali k nl!m divadlo
z ví•chodn~ch Ciech možno preto, i.e malo zemeptsne na Slo·
vensko nojbligie. Keď v Bral!·
sluvo wtrnalo, bol to kolektlv
oclli!.ny od podobnych ncmeckí•ch. čl maďarských súborov
llm repcrtotirom. llral nu Jnlil
českú ope1·u v pestrom a ši r okom spektre. Séf a chrlgent MlJan Zunu usiloval su prehlblt
lntcqJretočnú úrovc1) reprl.r. n11
úkor horúčkovitého uv(tdznnlo
neustále nových a nových pre·
mlér. Premiér takmer bez reprlz Chcel stabilizovať, usudlt
a presadiť súbor - ale r ozkvasené mesto vtedy ešte nedorastlo pre takýto typ hudobného divadla, vyhovovalo mu
k1·átkodobé hosťovanie spoloč·
nosti, ktorá hrala vera a málo
opakovala. Preto sa Zu na bratislavskému obecenstvu privčas
zunoval, lebo n epracova l dost
rýchlo a pohotovo. Publikum
occi\ovalo rozmanitost, odpúš·
talo prlbllžnost. Dobré výsled·
ky nemali vyhliadky na repr1·
zy.

n e~šlch malých pomeroch verkll
operu. Bratislavské operné javisko v NedbaloveJ ére pr111m
hýrilo naJfantosttckejšfml námetmi, prlbehml, rozprávkovou
nádhe rou, krlkfavým farebn9m
koloritom a zvonivými kolora•
ttn·oml. Lakmé, Afričanka, Krá ·
rovná zo Sáby boli primadona·
ml Jeho operných večerov
a potom vlastné 1 cudzie vef·
kolepé tanečné rozprávky. Po·
lovlcu éry Oskara Nedbala pre·
žilo Javisko SND v "nedbal·
kách", v prípravách na balety,
v baletn9ch premiérach. Hra lo
sa všeličo, cenné l lacné, o~ú 
chané l nové, ale smerovanie
"z rozprávky do rozprávky"
prevládalo.

Sl1 tu aj zjavné pozltfva: pred
Nedbalovým prfchodoro krltlct
s rozhorčenfm pfsal1 o bled·
nych výpravtich, kde su!fty prlpomlnall staré handry a
Nedbal sa postara l o dobré, no
l nákladné výpravy, zfskol pre
divadlo scénografov architekta
Hradského l maliara Ladvenl·
eu, z VIedne pozýval nielen s6·
li stov zvučných hlasov a mien,
ale tiež módneho výtvarnlkl!
Urvancova. Pred Ned ba lov rm
pt·fchodom vraj speváci žili na
javisku každý na vlastnil pllst,
splf!vall o hrali každý svoihn
spOsobom 'čl vlastne nespr.o;obom a na konci jeho éry
nacht\dzame tu priam clnoher·
no prepracované réžie fifikovského.
Vefkoryso
anga l!:ova f
schopn9ch slovenských umel·
cov do činohry l opery.

Národná um e lkyňa Ma rgita tesíi nyiová ( Katrena ) a zasl. um elec
štefan Hoza (O nd r eJ) v pôvoduej premiér e Suc h oňovc j " Kr útila·
v y" (SND 1949}.
Snlmka: CSTK
doble nášho "prozaUmneho" dl·
vadia. Skutky umelcckó tu boll - a neraz velkého v~:.:na
mu - neboli tu však člny národné.
Ponúka so ešte podrobnľj·
š1e rozdelenie ~esťdesiHtročnc!
existencie opery SN D: rozdele·
nie na operu českú, poslovonče n ú a slovensktl.
Je celkom prirodzené, že
umelecky nuJ~Iabším článkom
v tejto retozl bolo to "ohnlv
k o" prechodnč, spojovacie, kPď
súbor so slovenským náterom,
ale s českou orlentuclou l ob·
sahom si prisvojil kol.mopohtiekú opernO Ideu, vyjadrenll verml málo ohybným slovenským
Jaz~•kom v poslovenčen9rh libretách.
Po šesťdesiatročných sktlsenostlach nám dnes už tedn nerob! vefké ťažko sti rozlišova t
medzi operou SND slovenskou
Iba podra názvu, čt medzi operou slovcmskou podľu t•r>ť:l u rečl o nej, a n<tkon!ee medzi operou skrz-naskrz slovenskou, nOrodnou podfa ducha, tvaru e
hudobno dramutlckel
znenia
tvorby Dnes už opel'll( sítbor
~ND
nlcl ·n korenA u vyhonky, ale aJ plody slovenské.

m•'

Cc::.ká opera v Bratllolave mala teda dobrý a sfubn~ nllstup,
charakterizovaný Zunovou vy·
trvalosťou, svedomitosťou, nA·
ro~nosťou a nett·pezllvostou vedúcich Inštitúci e 1 nllvštevnf·
kov.
Po Zunovl dostal sllbor, ešto
stúle v okolitom svete bez mena, na čelo osobnost známu
aspoň v stredoeurópskych hudohných a divadelných kru·
hoch: skladatefa n dirigenta
Oskara Nedba la .
Coskoro sa ukézalo, že Oskar
Nedbal neprišiel z medzlnárod·
ných hudobn9ch cen tier do
okrajovej, provlnčnej Bratislavy s novým umeleckým programom, ale s túžbou zopakovať
na novom pOsoblsku svoje staré
úspechy. Nechcel rešpektovať
podmienky a možnosti súboru
a mesta, chcel. aby všetci rešpektovali jeho. Eš!c o ňom nevedelo dost Brattslava, už chcel,
aby o ňom plsala cudzina. Zuna odmietol Ist so súborom na
zájnzd čo l len do susednej
Vr• l•H'. Nt•llhal s11 s nim vvbral
do ::.pamelska. Začal robH v

Misky kladov a záporov slf
terlu skoro vyrovna né, úspechy
Zltc~fnaJú prevo!!ovat nedostatky
ale bolo to divadlo vefml
náklmlnf!-, kulinárske, vefkt!imu
a mode1·nému umeniu este vše·
llčo dlhujúee a naJmä zadi~Pné
- a Oskar Nedbal pod ťarchou
dlhov klľsol. NPudrž.al umel ec·
kf\, flna n čm1, ani svoju životnil
rovnováhu, vyr.hýlll sa z ohloka záhrPhského divadla -a ko
vrav! legenda - R dal za v~Pt·
k9m bodku. Nezach1 An fle ho
ú~ltková produkcia, oslepujt)c:a
v9pravnost, ani "InternacionAl·
ny" program v dramaturgii, v
obsadzovanf reprlz spevárkvm!
hviezda mi. Hostia prišli a orll·
!ll. Prlfmy z predstavenf ho 11
vefké, umclerké zisky zanPclhAtefné. Co zanechalo v malom
orchP.st rl dirigovanie Straussa·
vo ,čo v domácich c;flllstCll'h
spoluúčinkovanie LudlkarR. NémethoveJ, Slezá ke?
Oskarovi Nedbalovi nevv<illl
ani Jeho koncepcia akeJsi čec:
keJ fudovej opery v BralfsiRve
podfa hesla: HraJme ludu, t:o
sa mu pál'll Nie teda - v du·
chu Nejedlého - s rudom Vv~ 
Šie, ale práve opačne, či~P. k
rudu nižšie. Ned hAl šiel ~~~ tR k
nlzko, že sa opera ?.:ačala prP.·
lclánat na operetn ú strAnu Nezabúdajme:
v
dl va delnlk vl
Nedbalovl stále prúdila .,porski! krv".
LADISLAV CAVOJSK?
JDokon~enle v budú.com t!s. )

