
OstrednSŕ plap,.H avizujítcl vystúpenie Slovensk ej rflhar
mónle v japonsku. 

spomedzi ot·cbestrov, ktoré v uplynulej sezóno hosťovali 
v j aponsku (London Symphony Orchestra s S. Celibida
chem, Washington National Orchestra s M. L. Rostropo· 
vi~OJn , Gewandbausorchester s K. l\1asurom, Állami 
Hungversenyzenekar s J. Ferencsikom, Ceská filharmónia 
s V. Neumannom). Na úspechu zájazdu má nemal ý po
diel dôkladná prfpt•avu zo strany orchestra i pozývajít· 
cej agenl ítt•y )apau Arts, ktorá na svoje náklady zabezpe· 
i!ila napr. študijnú cestu japonských novinárov na Slo· 
vensko, aby informovali verejnosť o krajine a kultúre, 
k torft Slovenská filharmónia reprezentuje. Za významne 
v tejto súvislosti t reba považovať to, ze japonská lial: 
zdôraznil a vznik, rozvoj a súčasnú úroven Slovenskej 
filharmónie v súvislosti s celkovým ro~:machom Sloven· 
ska v socialistickom československu. Veľm i dôležitú 
ú lohu zohrala skutočnosť, že vďaka dobrej spolupráci 
uáAho hudobného vydavateľstva OPUS s významnou ja· 
ponskou firmou Victor sú už dlhší ~as na japonskom 
trhu početné gramofónovú nahrávky Slovenskej filhar
mónie i (ralllfch nalich súborov a súlistov. Na vyn ikajú· 
com výsledku zájazdu malo okt·em vhodne volených pro· 
gramov, kde dominovala tvorba Smetanu, Dvoráka (zo 
súl!usnej slovenskej tvorby sa hrali Cikkerovo Spomien
ky), kfúcový podiel umelecká práca zasl. umelca Zdeflka 
Ko lera, ktorý vďaka viacnásobným host'ovaniam v Ja· 
ponsku je tu autoritou prve j kategót·ie o s orchestrom 
Sl ovenskej filharmónie si zásluhou dlhoro~nej spoluprá
ce vynikajúco rozumie. Veľmi ftspešnô boli aj koncerty 
šéfdirigenta nár . umelca Ladislova Slováka a japonské· 
ho dirigenta Ken Ičiro Kobuja!liho. Na svojom p1·vom 
zájazde do Japonska sa výborne uviedol aj sólista SF 
klavirista Marián Lapilanský, ktorý popri koncertuch -.o 
SF účinkoval aj samustatnc (o. i. mal vynikajúci recitál 
na čs. vrľvyslanectve) a s japonskými rwchestrami, mc· 
dzi iným s vynikajúcim Tokyo Metropolitan Orchestra. 

Súčastou pobytu orchc1olra boli tieí tlai:ová konferon· 
cia (20. V.), na ktorej okrem vedenia SF sa zúčastn il 
riaditeľ ageniUI'Y p. Nakato a 34 redaktorov japunských 
novfn, stretnutie studentov z radov núvi!tevnlkov kon
certu s mladillmi ~Jenm i orchestra SF (Sen da i, 23. V. ), 
pl'iateľské stretnutie vllctkých členov orchestra s nspu· 

.Slovenská filharmónia v japonSim 
' \ 

V dnoch 18. mája - 18. júna 1960 uskutoi!nila Sloven· 
1ká filharmónia na základe pozvania agentúry japan 
Arts Corporation, k torá hradila všetky náklady, svoj 
prvý reprezentativny zá jazd do Japunskn. Uol to nielen 
.prvý zámorský, ale vskutku historlcký zájazd slovan· 
1ketw symfonické ho orchestra do kra j1ny v súčasnosti 
a neobyčajne rozvinutým kuncet·t ným ži votom, ktorého 
.vysoké umelecká n iveau udržujíl okrem domácich in· 
terpretov predovActkým najvýznamnejšie :.~ahranič1ui or
'cbestre, dirigenti a sólist i. Ak sa dostalo Slovenskej fil. 
harmónii cti host'ovat na tomto hudobne nárotnom tel'i· 
tóriu, treba za tým vidiet zo strany japonských organ!· 
dtorov zäjazd u vysokú ocenenie tak i nterpretacnýcll 
kvalit Slovenskej rilhat•mónie, ako i cel ej nasej sucia· 
Jistlc k,ej hudobnej kultúry. 

Reprezentatlvny zájazd do japouska podnikol 93·č l en
ný orchester Slovenskej fi lharmónie na če le so l$éfdiri· 
gentom národným umelcom Ladislavom Slovákom a zasl . 
umelcom Zdei1kom Kollle l·om, sólistami - kluvil·istami 
1\lat•iánom Lap~anským a Andrásom Schif[um z l\1adal'· 
11ka. Vedúcim zájazdu do Japonsku bol riaditer Sloven· 
'•kej filbat•múnie dr. Ladislav ~1okrý, CSc. 

Slovouská filhunnónia uskutoi:nila v j aponsku v pric· 
:behu 28 dm ce lkom .15 koncertov v mestách Kot·yama, 
Sendal, lwaki, Tokyo (:J·krát), Hachinobe, Akita, Kaua
zawa, Hlkrue·Omika ľ.himan , Okayama, Sagu-Takeu, Osa
ka, Nagoya, Yokohamn. Z 15 koncertov deviit' dirigoval 
·us!. umelec Z. Koiíler , Styri nár. umel ec L. Slovák a dva 
-koncerty domáci dirigent Ken Ičiro Kobajaši. u pro-
-arame jednotlivých koncertov boli Smetunov cyklus 
Moja vlasť, resp. Vlll.lva , Sárku a Z českých luhú u há Ju, 
Mozartova symfúnia 1:. 40 a predohra k opere Figarova 
svadba, Ovofákova Vlll. a IX. symfónia (dir. Z. Košler), 
·s metanova Vltava a predohra k opere Predaná nevesta, 
Mozarlova Symfónia č. 41, Ovor6kova I X. symfónia, Caj· 
koukého Vl. symfónia, Cikkerovo Spomienky, Rnchma
ninuvov Klnvlrny koncert c mol, č. 2 (dir. L. Slovák) 
a Smetanova Vltava, Griegov Klavlrny koncert a mol 
11 Bra hm sova 1. symfónia (dir. K. l. Kubajasi ). Intet•pt·e· 
tum Rachmaninuvho koncertu bol sólista SE' Marián Lap· 
lanský, Gr iegovho koucet·tu matľnrsky klavu·1sta András 
Schirf. Na ka~du rn koncerte ako pl'idavky zaznievali 
Dvu1•ákove Slovauské tance č. 9, 10, 3, 15. 

Na mimol'iadue ná1·nčnoj pôdu l v kaídcj sezonc hnsťn
je '' Japonsku 6- 6 špičknvých zaiH'an ičných orchestrov l 
pudaln Sloveuská fil harmónia výkony, k loré 11alria k vr 
r.hulným v jej vyse 30· ro~nej histórii. Vďaka tomn nielen 
vy nikajúco l'llJli'CZentova la seba, i cc l ít nušn vyspelu hu· 
dobnú .kultúi'll , nie o tvo1•ila 1:estu aj ďalšlm I'CPI'ezcnta n· 
tom sJovenského hudobného :Zivotn. Vhtky koncerty 
Slovenskej [ilbarrnunie boli vypredané, aj keď Sil konali 
" síeiJBch a:Z prtl 2600- 3000 poslucháčov. P1·vý kunccrt 
." Tokyu vysielal pl'iamym prenusom rozhlas a ďal!f, di· 
rigo11aný Aéfdirigentom nár. umelcnm Ladislavom SIO· 
vékom, zase televlzia. PoN na júc fivodnou tlačovou kon· 
fer11neiou mali vystúpenia Slovenskej filharm6nie neoča· 
k6v11 11e vefkú publicitu v centrálnej i prnvinčnej tlači 
e odborných ijasnpisuch. Kritika jednomyselne ocefluvaln 
orchester ako vynikajúce teleso a 11tavala ho najvyliie 

rladatefmi 8 milovuikmi hudby v lwaki t 24. V. - Iwaki 
je rodným mestom dirigenta K. l. Kobaja§ibo), priatef· 
ské stretnutie celého orchestra s riaditeľom agentúry 
p. okatom a '!lenov1a orchestra 1\fetropolitan Tokyo, na 
ktot·om p. Nakato oficiálne poďakoval Slovenskej filbat·· 
múnii za vynikajúce umel ecké výkony v Japonsku s 
uistenim na skoré stretnutie (13. VI.) , odpoludňaj~l kon· 
ceri Filharmonického kvarteta v koncertnej sieni Mu-

Clkkerovc utela Slovenská suita, Spomienky a Homma
ge ll Beethoven v Interpretácii SF 8 šéfdirigen ta nár. 
umelcH Ladtsluva Slov,\lw vycl11 la japouskll grumofónova 
! trma Victor v koprodukcii s našim OPUSom. 

sashino Acadcmia lllusical v ľokyu (14. Vl.) , ktorý zor· 
ganlzovaJ p. Fukui , predseda japonskej spolucnosli Smo· 
tana - Dvoi'úk - j anáček. Na pl'Dgrllmc koncertu, ktn
•·éhu sa zúčastni lo 700 poslucháčov ~koly. bull diela 
Schuberta, Janlll:ka, Ovol·áka a Martina Burlasa. 

Vynikajúci úspech Slovenskej filhat•mónic v japonsku 
umui nl nepochybne o~te šir~ie uplatnil' nilšP. koncortne 
umenie v tejto krajine. Už teraz sn pocitu s d'a iAim zli 
inzdo m Slovenského komorneho orchestra (1962) a dn1 
hym turné Slovenskej fil hat·munie (r. 1964) du Japunska. 
Ruzpr<tcovune sú pritom a j pozvania pre sólistov, peda 
gógnv a konwrné súbory. 

Tieto kontakty majú značný kultúrno-politický význam, 
preto:&e npcvi\ují1 postavenie Ceskoslovcnska ako vý· 
znamného kultúrneho partnera Japonska a navyAr. de
monlHI'IIjú vysl 'lllky vývnja ná~ho socialislickéhn um onia. 
(K zlijll7tlu Slu v~·n~kej rílharm6nie do japonskA sa re· 
dakcia este vráti.} Redakci a 
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Diferencoval 
hodnot if 

Vo svete sa dnes p!se veľa hudb.y najrozma
n;teJslcho charakteru, tendencií, ale l verm1 d1· 
h •rtncovunebo vyznamu. Zattar sa takmer nikto 
IH·.pokusil o pod robnejšiu lnvenlarlzúclu, aspotl 
pribllzn6 r oztriedenie hodnôt, aspoi\ preclbež· 
nú 11 nu19zu rôznych filozofii, ktoré sú často 
v pozétdl . .. Pravda, l ked niekoľko hlavn9ch 
r·rf~tupovych ciest poznáme, pre vefké mno<:· 
btvo hudby, ktorú as! ntkto vcelku nepočul, ::.a 
ten to pohfad zatiaľ nevedel spo;!( s rozlllle· 
r.:ncovunlm hodnôt. Zástancov ta najr ôzne,siCll 
l"ndenc!l vyskytu,úCJC..h sa na Zllpude skôr ope· 
lUJú svojfm "nudsenym" p1·esvcdčenfm , e::.te· 
ucko-hudnotov6 a1·gumenty un i ueprlnášajL1 a 
ll•k v te jto nepreh fall nej ma::.e hudby sa prt· 
J<du toónu, podľa klorej by su mulu venovut 
t.ri:ltii puzornost všetkému, čo sa napfše, dobu 
lu V ľdJ raz r olt rled l, buducnost mot uo povie 
V1t1c k hodnotllm ako sme schopn! my. 'fulo 
tf'ôna sei, puchop1tcfne, hodi kn!Jne modern1s· 
tltk} 111 kruhom, ktoré ul vopr ed pnchácllaJú 
~ vedo1nl m, uby ich nikto neposuclzovRI, nehoc.l· 
uotll, alu len bt·al na vedomie. V základe tuh• 
tu myslemd Je neopozittvizmus. 

Vo svute sa upat viac hovorí o elektrontkc, 
ruzviJU su toório zvukovej rantlízte a v lepšieh 
U\!l hacll sa ao::.pw va k diferencovanejšiemu pu· 
hl·ttlu ntr túto tvorbu zvukovej čl hudobnej 
11111ter1e. Neraz sme st v súv1slostt s týmto 
1110hll prndtut v lUhranii:nyclt časopisoch, ak9 
Jll lu podiel práce zvukového tech nika u skiH· 
dcltcl lél, prli:om sa obvykle k ladte ukcent prc~ve 
na ruzhfadeuého tech mka čl Inžiniera zvuku. 
EIPkt.·otechnlcka hudba sa č11sto kombinuje s 
r uzn}mf technil(<~ llll, pril'om sa nlekrdy pane· 
c!láva skludateruvl úloha organ i zova ť melo· 
d1ku a melnku a ostatné parametre sa vytvá
rajú v elektroakustických ~túdlách. Opt•ávnene 
!>l niektor! estétl kladu otázku, č l zvukov? 
rezultát tohto mysl en ia je úmerný vynaloženej 
pt·ácl a niekedy l fina nčným nákladom. 

Hoci sn grafické partitúry často podrobUJÚ 
lo i like a knt1zuje sa najmä ich zvukovo· ft· 
núlna pribl ižnos( ( vtac show ako retHne vy
chod is!<o ), predsa su neusti\le objavujú nové 
grufické vpuysly, ktoré len prehlbuJú kr f<:u 
exaktnosti notovltho zápisu, 11 hoci niekedy ud· 
oko vyzm·aj(t zuujfmavo, pro hudbu netnrt)u 
načša vačsl vrznam. Ani elemen tá rne znctkv 
hutliJy - tonová v9ška, trvunie, sila a farlla 
- nie sú v grafick9ch notáclách presne zafl· 
xovan6. 

"Pric;,tu rová hudba" sa stá va v niektorych 
k ruhoch módou a často jeJ pomáha l moderná 
tcchnrka. N10kedy ~a dóm) ~:>el nou technikou 
ozvučujti celé plochy, často sa na niektorý 
kluslck}• mollv vytvárajú " J)I'Iestorovll vurl tH It/ ' , 
pomocou mnohych znásobených ech s11 má do· 
s111hnu( prcust<tvH nekonečna o pod. K spol u
praci :,a priZýV11jú rôzne nové zvukové zdro1c. 
chuotické zvukové "extrAkty" moderneJ <.;ivl · 
hzacle. Zftstanct t9chto koncepci! hovoria o 
neo! u turizme. 

Tteto niektoré sutasné IHndt>ncle s11 zamerno 
a často veTm1 h l učne Zrlckufú normAlne1 hu
dobnej a ľud skeJ skt:1senosti. nepotrcl>ulú tak· 
mer n iC z arzenlilu starsl eho svetov(,ho ume· 
ota - roztsh sa s tradfciou a sú tot<llno prntl 
ll!JJ. Občas sa sfce ozyvajú h lasy prott t <>1 to 
IH'komuntka tlvnej hudbe, hoc! viacet•6 vydHVH· 
tclskť! monopoly, niektoré ča sopisy. garanti a 
m<.cenAsl vedia takéto reá lne hlasy rých lo 
umlča ť. Na druheJ strane však nikto nepochy· 
I.Ju ie, i u rozumne zm9šlttJÚCll umolecl<é k r uhy 
l na Západe sa snazla definova( tieto pokn~y 
z palrtčného nadhTadu, nechcú im prisúd i ť 
v!ičšf v}·znam ako sl zaslúžta, chápu to ako 
okrajov9 experiment značnr rozpolteneJ kH pi· 
tulistickej spolol:nost i. Tieto triezvo u val' u Júl'e 
hlasy sa opierajú najmä o široké vn;tvy kon
rf'rtn9ch konzumentov, rud i ner11z kultúrne 
VPiml rozhfaclených, byst1·yrh v úsudku, sté· 
lyrh tlboneutov lw ncertov. k tor! chá pu sprAv
ne umeleck} pokrok, nechcú zotrvať !F'n na trll· 
dfc1l, a iP krujné v9strelky berú s pat r ičnou 
rezervou, pokojne a kriticky. 

U nás so z týchto kraJných tendenclf vy
<;J;ytujú Ion niektor(), aj to len úplne ojecllnf'lf'; 
tieto tendHucle nesú osamrll hf.Žcl , kultí1rna 
spoločnost je k nim oprávnenr kritiCká a od· 
bnrnír l sn snn:/.111 V\ lupnnf ntrkrrtv fJ spoil drnb· 
n6 .,zauthnavosll" z celého komplexu. Nebude· 
me tieto extra nokomunlkatfvne tendenciP pod· 
porovat. Cher. len čosi .,ohm11távat" vo zvuko· 
vej maté rii , netreba Im prt>lo pr lptsovaf väčilf 
v f•znam ako sl zaslúžia . 

ZDiNKO NOYACiK 



• "LúCNI CA" NA ZBOROVOM FESTIVALE V HAMBURGU -
spo•vúcky Zllot· 'Lúčnice pod veclenlm zasl. umelca Llr. Stefana 
KlHnu vystúpil začiatkom júna na exkluzívnom mvdziMtrodnom 
ziJot·ovom festivale v llamburgu, ktorý usporiadal miestny Mon
tcvt.rdi -Chot· pri prlležitosll 25. výročia svojho zalo:lenia. Na 
:.iavnostnom, nesúťažnom fesllvu lovom koncerte vystl\plll ok
n:tn Lúčnice a clomúceho zbor u vyn ikajúce zbory - niekofko· 
núsobnl vHazi zborových sú ťaži - z cľalslch siestich kraJin 
( Spanielska, Talianska, Nórska, Poľska, Maďa rska, Bulhar· 
ska] . Predchádza júce zahraničné úspechy Lúčnlco ako l povo~ť 
pn·otriedneho zboru vyn iesli brallslttvskému súboru pozvante 
näht'Ať tt· idsaťmlnútový progr am z pôvodnej slovenskej a čos
k ci zborovej tvorby pre hudobné vysielanie Wostdeu tschor 
I{unclfunk v Kolfno nad Rýnom. Zbor Lúčn ice tu nahra l diela 
E. Suchoťia, j. Cikkera, Z. Mikulu, O. Ferenczyho, S. Klimu, 
P. Ebena a A. Dvoi'ákH. 

• DETSK~ SPEVÁCKY ZBOR "SLNIECKO", pôsobiaci pri 
Ú::.treclnom dome pionierov a mládeze Klementa Gottwaldu 
v Bt•allslave, sa nedávno vrátil z belgického Neerpellu, kde uZ 
po druhý raz ziska ! najvyššie o cenenie na 28. ročníku Európ
~keho hudobného festivalu mládeže i osobitnú cenu Minister 
stva skolstva a kultúry Belgicka. Sesfdesi a tpLi(členný zbor pod 
v eden!m dirigenta jozefa Sviteka mal na programe svojho 
" )'stúpenia diela A. Zemnnovského (Mlyn]. P. Ebena (Sn1!:l!) , 
l. Žákoviča (Hry, Plachetnice, Vlak}, ďalej skladby Mozartn, 
K erstersa a Badlngsa. V kategót·ii, v ktorej sú ťaži lo a zvíťH· 
zllu S lnieč ko, bolo zastúpených 56 speváckych zborov, celkove 
nu fesllva le vystúpilo 119 vybratých speváckych zborov z 18 
krujln. · 

• PÄŤ INVENCII PRE DYCHOV!!: KVINTETO od Júliusn Ko· 
\.\<ol:;;kého malo na svojom repertoári Dychové kvinteto zo 
::>chwerlna [ND R]. ktoré vystupovalo v di10ch 23.-26. júna l. r. 
v Stredoslovenskom kraji. Po návrate clo vlasti bude súbor 
uv:'!dzať toto dielo na domácich koncertoch. 

• ZASLÚŽILÁ UMELKYŇA KLÁRA HAV LIKOV Á hosťov a la 
v clitoch 10.-19. júna vo flnskom meste Rova ni oni, kde okrem 
klnv!rneho recitálu viedla tiež letný kurz klavl rnej hry. 

• PAUERO VA OPERA "ZUZANA VOj!ŔOVA" vo svojej trete j 
pn;prélcovunoj verzll vydáva sa op!!( nu svoju púť po nasich 
op(;rných scénach. Po uveden! v Divadle Zdei1ka Nejedlého 
v Ust! nad Lubem (1. l. 1980] a Divadle Oldl'lcha Slibora vOlu· 
muucl [ll. 5. 1980, réZlu zas!. umelec K. jernek a. h.]. zazn ie 
nová podoba diela l na scéno ND v Pt·aho, kde bude muf pre
m iéru v budúcej sezóne 5. marca 1981. 

• SLOVENSK~ FILHARMONICK~ ZBOR hosťova l počas cc
l éllO jlina v Holandsku. Na známom Hol land Festivale i na 
festi vale vo [rancCtzskom Strassbourgu spolupodielal sa s Huag
sk) m reziden čn ým orchestrom na niekoľkonásobnom predve
dení Berllozovho Requiem. V d1·uhej časti turné spoluúči nko· 
V<1l s Holandským tanecným divadlom pri baletných spodobc
n i<lch Zalmovej symfónie Igor a Stravinského a Pofnej omse 
Bo huslava Martinú. 

• NARODN'i' UMELEC ZSSR B. A. POKROVSKIJ. hlavný ro· 
žt~ti l' Ve ľkého divadla v Moskve, na!l tuduje v huclCJcoj sezóne 
n.t scéne Smetanovho divadlo v Prahe Prokofievovu oporu 
Uhnlvý anjel (dirigent M. Gregor, výtvamík O. Simäček, pro
n!léra v má j ! 1981). Podľa protlbe<lných dohOd by mal pohos· 
tmsky režírovať aj na scéne SND v Brallslave, kde by mal na 
stuclovať jeden lltul z oblasti r uskej, r esp. sovie tskej operneJ 
tvo1·by v rlímcl niektorého budúceho rocnlka BllS. 

'e DRUZ013Nf: STYKY SKOL - medzi ĽSU v Samorlne ~ Hu· •. 
dolinou školou v Bei·Hno trvá už 13 rokov plodná druzohná 
~polupráca. V rámci nej zav!tal v máj! clo šamor!na na 7-d_iJO
vu priatefskú návštevu 30-clenný ko lokllv učlte fov z Berltna. 
Vedenie ĽŠU v šamor!ne pt·lp ravilo hosťom pestrý a ZBUJI· 
m <Jvý program, v rámci ktoróho berllnskl pedagógovia mali 
mo~nosť zhliadnu( l operu Rozsud ok od národného umelca 
jantt Cikkera v SND v Bratislave. Súčasťou bohatého programu 
bolta aj návšteva koncertu :liekov ĽŠU v Samoríne. e HUSLICKY Z JAVORA sú novým programom ľudovej sku
pin y Vojenského umelecké ho súboru v Bratislave, ktorý mal 
p rl'tniéru 10. j úna v bratislAvskom Stúdiu Novej scény. 

• BESEDA S PAMÄTNIKMI BUDOVANIA OPERY SND nár. 
unoe lkyi\ou Má1·iou Hubovou, nár. umelcom dl'. jankom Blahom 
11 zus l. umelcom Stefanom Hozom sa uskutočnila 11. júna 
v Mestskom múzeu v Brallslave. Besedu viedol rladllel SND 
zasl. umelec ]án Kákoš. 

• SLOVENSK~ KOMORN~ ORCHESTER s vedúcim zas!. 
u tnt':l com Bohdanom Warchalom hosťova l v Turecku, kde v 
diwrh 28. a 29. júna vystúpil v rámci programov l stambulské· 
ho festivalu . 

• SÚBOR "LINHA SINGERS" vystúpil 16. júna v Kla riskách 
v rúmci koncertov porladaných Slovenským hudobným fondom 
a Ga lériou hl. mesta SSR Bratislavy. Na programe koncertu 
okrúm diel starých majst rov bo la zastCtpená l súčasná tvorba 
~ kllldbaml ]. Linhu, Z. Lukáša, S. Bodorovej, l. Ze l jenku (Lento 
e cantabile zo Skladieb pre zbor] a O. Máchu (Uxores Ca· 
IO l)'}. 

• BALETNI UMELCI V ZAHRANICf - v rámci kultúrnej 
dohr,dy medzi CSSR a Cyperskou republi kou hosťovala pau 
vcdonhn choreografa Karola Tótha v prvom júlovom týždni na 
Cypre skupina baletných umelcov Slovenského národného dl
v11dla - Gabriela Za ht·adnlkovä, Viera Zlochová, Eva Senký
i·iková, Libor Vacullk a Zoltán Nagy. 

• XXVI. SLA V NOSTI UKRA]INSK~CH PRACUJÚCICH CSSR 
sa konali v dňoch 21.-22. júna vo Svidn!ku. V rámci štyroch 
samostatných programov nazvaných Hrdinom Dukly, Melódie 
1\arpat, Kvety domova a Venček družby vystúpili slovenské 
a ukrajinské súbory záujmovej umeleckej činnosti, hosťovsk6 
a zahran ič né súbory. 

50M SA ROZHODOL ! FWARE JE 
K~IEC. 

Do rámca osláv 750. výra· 
Cia mesta Koste prispelo svoJim 
ukladom i hudobn~ vyslel ante 
kostckéllo stúdia Cs. rozhlasu 
na Slovensku. Pod ndzuom "Od 
histórie lc dnesku" zaradilo do 
tolllorol!ne; dramatur gie 6-l!as
ľový cyklus hudobno-slovných 
relácií so zdmerom obozndmlt 
sll·okú posluchdl!sku obec s hu
dobnou minulosťou mesta, vy· 
úsfujú.cou do bolwtého hudob
n~ho ~Ivota u sú.l!asnosll. Prvd 
polovica cyklu odznela v far
ných mesiacoch a posluchdči 
;u mali možnost sledova( u ne
deľných popo/ud11ajsich termi· 
noch na stanici Devin. 

Spoiol!ným menovateľom pr
vých troc/! reldcll, ktoré pri· 
praulli Ing. Mária Potemrovd, 
prom. hisl a redaktorka Lýdia 
Urbantlkovd, bol ndvral do mi
nulosti - od prvých zachova
ných spróu zo stredoveku aZ 
po prvtí tre/inu 19. slorol!ia. 

Po obsahove; strdnke bola 
kaidd z re/dell svojim spôso
bom atraklluna. Priniesla množ
stvo Informáci[ a faktov o vte
daišom hudobnom živote mesta, 
prostrednlctuom arclzlunych do
kumentov nai!rtávala smer hu
do/mého u!}vo;a, jeho di feren· 
c/Cíciu, kontakty s euróf?.skym 
hudobným dlanlm i aktívny 
p1 ínus miestnych lwclolmtkou. 
Tvvrcvula cyklu sa v jednot
liu!ieh tastlaclt pokú.sill nai!rl· 
nú{ dobovú atmosféru mestské
ho života, sociálnu struktú.ru 
o/Jyuateľstua, i!o malo svoj 
vplyv na lwdobn~ tendencie, 
záu;my jednotlivých skupín i 
tvorivú realtzáciu samotných 
umelcov. Zvló.st tre/Ja oceni( 
sna/lu o o±ivenie niektorých zo 
zaehoucmýclt notouýcll zápisov 
slcladte!J, charakteristických 
pre llÍ ktorú. epochu. Vďaka IO· 
mu sme si mo/tli vypoču( ako 
WlljtiiWVý historický dokument 
ll/ek/or~ ukážky, ktor~ sprie· 
vodn!Í informaliuny text oilvo
valt a uytudrall pôsobivú atmo
sf~ru. Viaceré z realizouan!}ch 
lwdolmých ukážok odzneli po 
prvý raz a na;mä Ich zdsluhou 
si mohol posluchdl! vytvorit 
ucelenejsl obraz o lcosiclce; hu
do/me; minulosti . 

Prvá reldcia "Hudba v sta· 
r!}ch Kosiciach" bola strui!ným 
prierezom obdobia od 13. do 
17. storoi!ia. Informovala o do· 
teraz známych najslarsích zd
znamoch, vzľahutú.cich sa na 
prenikanie gregoritlnslceho cho" 
rdlu do mestsket lokality, o po
i!iatlcoch u/achlasu, o polyfón• 

nyclt kódexoch z konca 16. sto· 
r ol!ia. Poukdzala na kontakty 
s vtedajšou hudobnou Európou 
1 napr. na pestovanie stykov 
miestnych Nemcov s pôvodnou 
vlasťou, l!o sa odrazilo pozilív· 
ne aj vo vtedajšom lcoslckom 
hudobnom repertoári} . Z mnoi
stua Informácii zaujali spró.uy 
o u!}zname cechov pri pestova· 
nl hudby, ďalef o prveJ lcosic· 
kej notollai!i, ako aj o hudob
nej i!innosll, funkcii a celko
vom v!}zname mestských truba
i!ou. Z lwdobntlcou, lctor!}m sa 
u tejto relácii venovala pozor
nos(, to bol lutnista a skladu
teľ Sebestyén 1'/nódi, ktorý 1/l 
v prve; polovici 16. storoi!la a 
istý i!as p6sobll u Kosiciach a 
predovsetkým Daniel Speer, 
zndmy t rubai!, skladateľ a ces· 
touater, p6sobtacl v Kosiciach 
dva roky. fe/zo kniha "Ulzorský 
Slmpl/ciss/mus" obsalwfe cen
né informácie o kostckom liu· 
c/olmom živote t!}ch l!ia~. Ukdž· 
Iey z jeho zbomlka ,,Huclobný 
turecký Eulenspiegel" funki!ne 
doplr!ali sprieuocln!} text a bo
li s/Íi!asne dôstojným záverom 
prvef l!as/1 cyklu. 

Obdob1m predklastcizmu a 
klasicizmu sa zaoberala druhá 
reldcia. v ú.uode nal!rlla pes
tovanie barakove; hudby - naj· 
ml/ nemeckej a talianskej -
u Kosiciach, aby uzdpälí pouká
zala na rýclzle prenikwzle no
v!}cll hudobných pr/Ídov 
predkl asicizmu a klasicizmu. 
Arcl!ivne materldly dokazujú., 
že sa lu pestoval a hudba i!es· 
k!}clz majstrov - VaMzala, Brl
xilzo a ďalsie/l. Nlektorl z l!es
kýc!z l!udobnlkov - organisti a 
pedagógovia - pôsobili pria
mo u meste. V reldcii vystú.p/11 
clo popredia najmä dua fakty : 
pestovanie hudby uiedensk{!lzo 
klasictzmu, reprezent ovaného u 
tom i!ase predovsetkým tvorbou 
Haydna a Mozarta a ako dru
ll!} fakt to bola zmienka o do
mácej tvorbe u Stýle ran~ho 
klasicizmu - o dvoch "kosic· 
kých" symfóniách od neznd· 
mych autorov. 

Poltľad na utedaj~t spolol!en
sko-kullú.rny život mesta sa o
r ientoval na pestovanie hudby 
v !;ľachtíck!}ch sídlach a na 
ruslú.cl význam salónov me!i• 
tiactua, kde sa te!iila pozornos
ti na;mä lcomornd lzudba. Cel
kou!} hudobn!} život obohacovali 
opern~ predstavenia v nouopo· 
stavenom divadle. 

Tretia reldcia patrila obdo• 
biu vrcholného klasicizmu, 

Správy o uvdr!zanl Mozar/OV!Í ·h 
opter v Kostciacl! sa vsak i:u.t~

tolme prekrýva/i s tým, t:o ui 
prmchula predoSltl relácia. 'ľe-
111Clltcky k nej vlastne patnla 
celá ú.voclna pastli. jadrom tre
tel relttcte bol strul!ne nucrt 
nutý meniaci sa obraz cell.:o
véllo žwota mesta, spd/ý s rus
tom významu mestiactva v ~pv
loi:lwslt a s prebúclzatú.cwz .-rt 
národným povedvmim nielen u 
macľarskéllO, ale aJ u slouen· 
ské/10 o/Jyvutelstua. 

V tejto stivislosli /Jola zult1.~t 
cenná zmienka o význame Ne
nou hudobnlckej rodiny Zvm· 
boucov, ktorí boli košwkýnu ru
dákml a aktívne sa podieľali na 
kos/ckom hudobnom ilvote. /Jo 
poprec/la vystupoual lWflllli 
Frunii!Jek Zomb, ui!ltef, regens
chorl a sklaclaleľ. Jeho viaceré 
drobné, teclznicky nenáročné 
skladby vyclzádzall v ústrety 
znai!ne rozsírenému domácemu 
pestovaniu hudby. Kladne tre· 
ba hodno/Iť zaradenie dvoc/z u· 
lcdtok zo Zombovej lclaulrneJ 
tvorby. 

Reldcta sa ďaleJ sústredila na 
lnformdcie o rastú.com podieli 
zdbaune; hudby u sul6noclz, ale 
aj v remeselnlckom prostredi. 
Túto slcutoi!nost dokumentovala 
hudobncí ulcd~ka tanca košické· 
ho murárskeho cechu. Podobný 
.~lýl zdbavnej lwdby sa udomác
iwua/ aj U Slllden/skom prOS/rP· 
dl, i!o Ilustrovala "prdvnlckd" 
polka z l . polovice 19. storo• 
Cla. Aj v mes/iackycli lcruhocti 
sa stále viac dosldvala zábaund 
lludba zo stíkromných salónnu 
rio verejnýc/z spoloi!enských 
priestorov, akým sa u lom l!ase 
siala napr. lcoslclcó. Reduta. 

Pre všetky tri re lácie bolo 
clwrakterlsllcké množstvo ln
formcícil, t!o prlnásalo i url!/1 6 
probl~my. Veľkó. nalwstenost 
faktov, r ýchly sled udalostí a 
l!asto prl/l!md strucnost zaprii!i· 
nlli, že at plne sú.stredený PO" 
slucl!dl! nebol schopn!} v set ko 
llllenzlune vnlmat. Boliat!} a 
uztlcny mater/éll sl žiadal atrak
tlvnejšie rozhlasové spracova
nie. Casio sa napr. hovorilo d. 
cenných dokumentoch u lcosic
lcých arcllluoch. 1'u sa priam 
núkali použit reporldžne zd/Je· 
ry, rozhovory s prucounllcmi ar" 
cllluov, no lt!to prlležilosť zo• 
stala, žiar, neuyuWá. Relácitlm 
by bolo prospelo a; niekoľko 
minú.t navy!ie alebo rozl!lenenie 
obsahu a ;eh o hlb~ie, neundlt
lené rozpracovanie vo väl!som 
pol!te relácií. 

Celkove v~alc treba ocenif 
prdcu realizdtorov pruet polo
vice cyklu kladne. Oboznámili 
verejnost s mnoh!}mí cennými 
ma/eridlml, ktoré svojím význa• 
mom l!asto presahuJú. rámec 
kullú.rneho života ;edného mes" 
ta. SvoJou prdcou pomohli vy• 
plnil uri!llé biele miesta na ma• 
pe poznania na§et kultú.rnetmi• 
nulostl, 

Diplomový recitál Petra Rebru 
Koncertné vystúpenia paria· 

dané VŠMU v Bratislave na ob· 
hájenie a z!skanie absolutória, 
nesú už trad ične pečať vysokej 
pripravenosti a odbornosti 
adeptov Interpretačného ume· 
nia. V pondelok 26. mája 1980 
v Zrkadlovej sieni Primaclálne· 
ho pa láca odznel d iplomový re· 
cl tál klaviristu Petra Rebru, 
ktorý študova l v r. 1975-80 kla
v!rnu hru u zaslúži lej umelky· 
ne, vynikajúcej slovenskej kla· 
virlstky a pedagogičky doc. Evy 
Fischerovej. 

V ná t·očnom, pritom však vý· 
borne zvládnutom programe pr
vej časti (J. S. Bach - Prelú· 
dium a [úga C dur z Il. diela 

Temperovaného klavlra, L. v. 
Beethovena - Sonáta Es dur, 
op. 31, č. 3, ) . Brahms - Fan· 
tázla, op. 116) priniesol pasiu· 
cháčom dokonalý umelecký zá· 
žltok a v nemalej miere i ob· 
dlv. Rebro je typom l mpulz!vne· 
ho, temperamentného umelca, 
pritom však so zmyslom pre 
striedmosť a loglčnost v štylizá
cii. Jeho klav!rny tón znie far
bisto, lesk lo a vir tuózne. V dru· 
hej časti recitálu sa zameral 
na francúzsku hudbu Impresio
n istického obdobia. Z cyklu 12 
etud pre klavlr C. Debussyho 
pr edviedol neobyčajné možnos
ll hudobného kolorizmu a so· 
noristiky v etudách Pour Jes 

degt•és chomatiques a .,. Pour 
les octaves. Dômyselne prepra· 
covaný systém rytmov, v har
mónii aplikované poznatky zls· 
kané štúdiom vtáčieho spevu 
sa zračili v Messiaenovom die· 
le Catal ogue ďoiseaux (Kata• 
16g vtákov ), ktoré Rebro uvie· 
dol v bratislavskej premiére. 
Záverečná brilantná Toccata 
súčasného francúzskeho sk lada
tela P. Sancana i nšpirovaná 
džezovým! prvkami, bola vyvr • 
cholen!m úspešného diplomové. 
ho koncertu ďalšieho nádejné• 
ho slovenského klav iristu. 

B. DLHANOVA 



PROFILY 

Ell~ka Pappová ako Zorika v Lehárovej operete ClgAn
ska láska (SO Koilce, 1976) . 

Sólistka opory SD v Košiciach 
Elti;ka Pappovll vstupuje v sezóne 
1980·81 do 20. sezóny umelecké· 
110 pôsobenia na slovenských opet·· 
ných a spevoherných sténach. Za 
tento čas vytvorlla oko lo sto vcľ
k ych aj men~fch postáv v ope
r ach 1 operetách. Ell~ka Pappová 
dtsponuje sýtym sopránom. Ob· 
siah la slroký diapazón (tloh -
od nežného lyrického naturelu 
Rusalky až po heroinu typu Elzy 
Brabantskej ( Lohengrln l- Vo vý
raze Inklinuje k dramatickej prav
divosti. Preto jo nám joj jcniHo z 
]a núčkovej jej pustorkync tak by· 
tostne bllzka. Každá postava v y· 
tvorend Ellskou Pappovou nesie 
pečat dôklodného Stúdia o stotož
nenia sa s jej hudobnou l ľudskou 
podstotou. Taká bolu nielen sporne· 
nutá )enMa, ale aj zovnútornená 
Madarne Buttcrly, v ktorej Pappo
vá excelovula psychologickou drob
nokresbou vnútorného sveta japon
skej ženy a jej tragickeJ lásky. 

Výrazným. obohatenim registra 
dramatických postáv umelkyne bo· 
Ia Dona Anna z Dona Giovanniho. 
Pnppová sa !tou, ako svojou pt·
vou veľkou mozartovskou postll
vou, Ctspe~ne vyznala zo zmyslu 
pre klasický Interpretačný stý!. 
Dnes môžeme hovoriť o Eliške Pop
povej ako o štýlovo všestranno pri
pravenej sopra nistke, ktorej hla
sové zafarbenie a herecké ambl
cle dovoľujn obsiahnuť široké 

spektrum najz(tvažncjšlch sopráno· 
\'ých úloh svetového ropct·toctt'U. 

Cesta nn post jednej z vedúcich 
05obnostl dnesného sťtboru koste
kej ope1·y je u Elišky Poppovej lo
gická a priamočia ra. Zilujcm o 
spev u nej prebudi l a pro fesiOnál· 
ne orientoval už v detských ro· 
koch jozef Zidok {otec ná!; ho po· 
predného tenoristu), organlzútor 11 
vedúci detského spevokolu v Opa· 
ve, v ktorom spievala niekoľko 
rokov po tom, čo sa s rodi čm i prc-
5ťahovala do Opavy z rodnej 
Ostravy. Po ukončen i základnej 
~koly vied ta ju líisk11 k spevu nu 
Konzervatórium Zcloitka Nojeclléllo 
v Ostrave, kdo študovalA nujprv 
v t rlectc pror. jurmlly Blčls ťovcJ, 
neskôr u prof. Drahomh·y Dubskej. 
Konzerva tort(ttnc st(ldl(t ukonč ila 
roku 1960 úspcsnou kreác iou úlo· 
hy Ruzcny v Skroupovej spevo
hre Drátenfk. V ~kotskom prcdstA· 
venl slngsplolu W. A. Mozartu Bas· 
tien a Basllcnnc spievala hluvnú 
úlohu. 
Veľkou hereckou skolou boli pre 

začlna)úcu umetkyltu pod ra 
vlastného priznania - roky úči n
kova nia v spevohre DJGT v Ban· 
~kej Bystrici {1980·63 ) a v DJZ 
v ľre5ovc {1963·74 ). Na oboch scé
nach hrala prevažne operetné, v 
Prešove aj muzikálové postavy. Po 
ll'OJI'Očnom (tčlnkovani v Banskej 
Bystrici, kde vytvorila medzi Iný
mt aj Barču v Hubičke, Esmera ldu 

v Predanej RI!Vesle ci Adtl u v Nt
topterovi, nast 9p11a v sezóne 1963-
61 do spevohry DJZ v Preiiove. 
PráCA v zájazdových súboroch pri
spela k cenným praktickým skúse
llosliHm herečky. Vytvorila do 70 
operetných úloh, napr. Hanu Gla
v&rl {V ese la vdova], Anlčku { Hrn· 
člarsky bál), An inu (Noc v Be
nlltkach). Elizu (Paganini ), Ange
lu {Gróf z Luxemburgu l a mnohé 
dalsie. Svoje spevácko-tanečné a 
herecké nadanle zdokonarovala aj 
v niekoľkých muzikáloch: Ked je 
v Rlme nedera, Túlavý knpelnlk, 
Zorba, predovšetkým však v My 
Fair Lady, kde vytvorila postavu 
Llzy Doolitleovoj. 

Na začiatku divadelnej sezóny 
1974·75 stáva sa Eliska Pappov(! 
sólistkou košickej opery a vy tv(t-
1'!1 lu rad úspešných opem ých po
stáv. Okr em už spomenutých je lo 
napr. roztopašná Mart n11 {Styri a 
gi'Oblanl ), Madeleine Colgny (An
dré Chénierj, citlivá Margaréta 
{Faust a Ma1·garéla l, Le la v rov

nomennej gruzlnskej 11árodnej ope
re, alebo ohe Zuzky (Juro jáno
sfk, Krútňava l. Z operetn ých po
stáv pripomeiíme aspoll Stelu 
(Voľný vietor l a ústrednú postavu 
v operete Grófka Marica. Okrem 
Koste prezentovala Ellska Pappo· 
vá svoje spevácke a hereckO ume· 
nie aj na ďalšieh našich op01·ných 
scénach - v Ost•·ave (Rusa lka ), 
Banskej Bystrici, Brne a východo
nemeckom Cottbuse (Madam o But
terfly]. V postave krehkej Jnpon
ky ju viclr.lo tohto roku uj obecen
stvo v maďarskom Miškolci, kdo 
hosťoval cel ý opemý s(tbot· ko· 
štckého Státneho divAdla . Tu sa 
predstavila aj postavou Rusa lky a 
Neddy z Leoncavallových Kome· 
dta n toch. 

Okrem javiska možno su s vo
k~ tnym u men i m Ellsky Poppovej 
l>trclnúC l v rozhlase a tclcvlzll. 
V nedávnom r·ozhtnsovom pncrczo 
ope1·ou zasl. umelca La<ilstavo tto
toubka Bačovské žarty spievala u
tuhu Betky, v máJI tohto roku vr
slctala Ceskoslovenskll tc levizla 
jej operný r ecitál. jeJ umelecká 
poc tivosť a zrelé výkony boli po 
zásluhe už viack•·á t ocenené a od
menené: za postavu Zuzky v ope· 
re juro jánosík získala r·. 1977 pré· 
mlu sekcie pre tvorivú činnosť v 
oblasti divadla a filmu a t'. 1978 
prémiu tej istej sekcie za vyl vo
ron lc titulnej postavy v opere Mé!· 
dume Butterfly. 

:>I-romnosť Elišky Pappovuj sH 
snubl s umeleckou nát·očnostou vo
Cl sebe, muzikahtou a vzacnym 
h lo~ov ý m timbrom, kto1·ý sl ucho· 
vóva spevnú nosnosť tak v drama
tických, ako aj v lyrlck ých po· 
lohHCh. To všetko predurčuje túto 
loólistku k vytvoreniu mnohych 
vetkych a náročných postáv sve
Lovóllo operného javiska. Treba len 
venť, že sa vyplni aj jej osobná 
túiba po postave Mimi z opery Bo· 
héma. V súčasnosti studuje Ell!lka 
Pappová Alžbetu z Valols vo Verdi
ho Donovi Carlosovi, ktorou sa 
p1 odstaví košickému Ot>ernému 
publiku na začiatku bud t\ce) se· 
zóny. DlTA MARENCI NOVA 

Karlovarská spevácka súťaž Antonína Dvoráka 
Tohtoročna medzinárodná spe

v6cka súťaž An tonina Dvo1·áka v 
Kurtových Va t·och mola n ielen veľ
ml početnú účas( ZO styroch SO· 
ctaltslických krajín, ale prekona
la dosiahnutými výsledkami mno
hé pt·edchádzajúce sútaže. Umc
lacká úroven bola u niektorých 
súťaitacich na vynikajúcej profe
stouálnej urovni, k čomu pnspela 
nielen iCh technická umctacka 
pripravenos(, ale aj výborná orga
nizačná priprava súťaže a napo· 
kon aj nevšedne jednotný názor 
poroty na výkony účinkujúcich. 

Naj menej sa prejuvlll Poliaci 
,(dva ja súťažiaci). ktod v pred
cMdzajúclch roenikoch súťaže zis
kal! popredné umiestnen ia. Domi
novali tu zvllčša poslucháči Gdaa.
skej múzlckej akadémie. Ten toraz 
im to vsak nevyslo. 

Súťažiacich z NOR bolo sice p!lť, 
no len t-1athias Friedrich z Kon
zervatória v Lipsku sa umiestnil 
no 3. miesto v katogót·tl B bra
vurnym prednesom troch Ruvcto
vych pwsní z cyklu Don Qutchot. 

Najvačstc prekvapenie pr tpt·ovili 
posluchučky Lis:o~tovcj Hkadt:mtc v 
llulhtpc:;lt Kata Szondt•ónyiová a 
Mária Ardouvá. Vykon tycllto spe· 
vt~cok ru::.tol od prvého kola tlt 

do zaverei:nolto koncl'l' lU , kclo ex· 
celovoh. V prvorn rudo Kata Szen
drenyJOViJ (l cothl v B kategór ii ) 
v érll Rusalk\' sp lovanoj po ma· 
ďarsky A subtl hld Mrlt'IH i\rtloovu 
v át•IJ Nccldy z Luoncuvalluvych 
Komedia n tov. U oboch bolo v!;et
ko dokonaló: hlosovy material, 
technika, lntonucla, vrúcny citový 
výraz, prednes a muzikalita. Bol 
tu sfcc ešte jeden technicky skve
lý výkon mlndučkcj Olgy Prochh
kovej z Brna, ale predsa len chý: 

bala tomuto výkonu väešta ls~ra 
a výraz. Obidve - Ardóová l Pt·o
cMzková z!skoll 2. cenu v kate
górii B. 

Zo žien v kategórii A sa veľmi 
sympaticky uviedla svojfm umelec
ky zre15•m a pekn ým hlasom Alena 
Dvorská, tohtoročná absolventka 
brauslavského konzervatória z 
triedy prof. l. Cerneckej, k torá 
majstrovsky zaspievala DvoMkove 
Milostné plesne. Daleko prevýšila 
svOJU nádejnú kolegyi\u z Prahy 
Blanku Beranovú, ktorá nedosiah
la svojim výkonom jej umeleckých 
kvalit. Prvá cena v tejto kategó
rii nehola udelená. Dvorská a Be
ra nová zisknll 2. cenu v kategó· 
rll A. V tejto ka tegórii 3. cena bo
Iu udelená posluclláčke bratislav
ského konzervatória sopranistke 
Gabriele Pingilzerovej z triedy 
prof. Z. Ltvorovej. 

V súťaži mužov udelili dve 1. 
ceny v kategórii B a to absotven· 
tov1 brallslavsk6ho konzervatória 
Jánovi Gallovi z triedy prof. l. 
čcrncckej, klary uchváll l svojfm 
sonórnym basom najrnli prednesom 
drie Sarastra z Mozartovej Carov
nej flauty u <irloo f 'tosca z Verd i · 
ho opery Stmonc Boccancgra. Splo· 
VIl i veTmi kulttVOVIH1n a vyzneli 
mu ·pllknn Ai Ile najhlbsle tóny. j o 
vefkou nádejou do huducnosll. 
Druhým näde1n ým spevákom sa 
ukúzal Ji i'í Kubfk z brnenskej 
l t\MU, hlavue v i!rll Figara z Mo
:wr tovoj Ftgarovaj svadby. 

Vofké pt·ekvapante pt•ipravll Ul· 
rocný žiak ll. ročnlka pra~ského 
konzervatória Vojtech Nalezenec 
svojim vrelým výrazom a citovým 
prednesom súťažnej Dvoi'ákove t 
plesne "Když mni! stará matka" 
a na konce1·te fažkou 6rlou Kul.., 

žaťa z Dvoi·ákovej opery Selma 
s"ld llak. Právom bol odmenený L 
cenou v kategórii A. Počuli snte 
este dva pekné barytónové hlasy: 
Vt•atil lna KHža z Prahy, ktorý 
bol výbomý vo výraze a v tech
n i ke { 2. cena v kategórii B 1 a Ja
romfra Novotného z Brna s 11111-
::.om vofkej intenzity, ale technic
ky ešte nedozretého {3. cena v 
kategórii B ). 

Co nám prináša Dvoľákovct spe
vácka súťaž? 

Predovsetkým konf rontíictu spo· 
vákov zo socialistických ki'IIJín, 
Ich speváckej techniky, kon fron
táciu metodických postupov, výuč
b.f našich l zahraničných pedagó· 
gov. S!íťaž pt·ebieha v dvoch ktlle· 
górtách - v nižšej A a vyššej B. 
Uvažuje sa o rozšlrenf súťaže pre 
profesionálnych mladých spavá· 
kov. Na týchto súťažiach sa snaž!· 
nH:l rozširovať kontakty, ktoré s!í 
tak potrebné pre prehlbeme po· 
znanla hudobnej kultú•·y naslch 
spriatelených niit·odov. Preto spc· 
vacke súťaže nemajú len úzky 
umelecký zámer, ale aj záme•· po· 
hllcký. Všetko dncsnó budOVIHlte 
a dianie sa mä pl'llnerune odzr
kadlovaf aj v hudobnej kullurc. 
Je povmnosťou tvol'ivycll umelcov 
cel~ dne~ok v tožlt do novych ume· 
teckých diel a lleto diela repro 
dukclou sorístupmt posluchačovt. 
Preto sa chceme aj v naluch spo· 
váckycll súťažtach sustred tť melcn 
na osvedčené hudobné diela z mi
nulosti, lll!l približlf dnešnému po
slucháéovj aj diela súčasné. 'ľcjlo 
mysllenke chce slúzit aj karlovar· 
ská medzinárodná spevácka súfai 
Antonlna Dvoi'áka. 

Dr. JANKO BLAHO, 
nírodot umelec; 

l. ZELJENKA 
MUTÁCIE 

Je potrebné a dOležité zaujať hodnotiaca 
stanovisko k umeleckému d1elu, a to n111· 
mii v takých pl'lpadoch, kde sa naskytu 111 
možnos( podnetných a vecných n&zol'Ových 

konfr ontácií. Takýmto dielom sú nespome Zeljenkova 
Mutítcie, dielo, ktoré sa strotlo s mimoriad ne prlazn t
v)•m prijatím na tohtoročnom 'ľýíunt noveJ slovenskej 
hudobnej tvorby. Preto sl opravnene zHslullujú nasu po
zornosť. V Zeljenkových Mutlicltlch pre sólový sopr·l!n 
a sólový bas vystupuje Judský hlas okt·em spievaných 
partii i v úlohe róznych arlikulacných mož.nostf, klzä
vých pohybov, výkrikov a sepotov bez pod lo:Geného tex· 
lu. úlohou sóllstov je i zvlúdnulio metror ytmlckého elo
men tu diela - mimo vokťllne11o prejavu, ako to mozno 
vyčflať bezprostredne z purtitury {3 tom- tomy, plattJ , 
grun cassal . Súbor hlasov a bicich násll·ojov je v ko
nečnom dósledku vkomponovaný do dychoveho kv111tetu, 
ku ktorému este pristupu jú husle. Mutacle sú jedno
,čusCuvou skladbou, ktorá nesie znaky expozfcle evoluč
nej hudby a závet·ečn ej mysllonkovoj reminiscencie. Ok
rem akcentu na mysllenkové bohatstvo doclH!dza v tom
to diele l k hyportt·ofll momontu prek va penia z ncoi:a
kávanej postupnosti. 'ľakyto cllu•·aktet· hudby vy•·astá 
z úsečných a jacll'llých myšlienkových f01·mutácli, v kto
rých je z(trodok aforistickej premony smerujúcej k tomu, 
tt by lnstrumcntálna, vokc'llna tt r y tm•cká fonputácla sply
nulo v homogénny celok. s aforizmom hudobným jo to, 
pl'llvcla, trochu inak noz s aforizmom literárnym, 1 ked 
prli:iny úi:lnku sú sl veľmi podobné. účinky llter~t·ncho 
11fol'izmu sa poplsnou unulýzou n vysvet rovnnhn zvilc::.a 
oslnbujú, zotltt f éo v bczpoJinovoj , i:isto hudobnej ll'ak
tócll sa jej komuni kntivnn potencia prehlbuje a transfot·
mujo do nových sítvislosti. 

V Zeljenkových Mutáciách všnk nejde l en o úse(;nú 
a zhustenú formuláciu hudobnej mysllenky, ate zá roveit 
aj o je j zmysluplné opodstatnenie, k toré v premenách 
{mutáciách l sn; o ruje k bohatslcmu a t'OZtliHnllcjslcmu 
trunsformovnniu myšlienkových, furebnych u moi!'OI'> t 
mlCk)'Ch komplexov. Mozno teda povedu(, io vsetky zlož
ky hudobnej reči smerujíl k narasta niu v zmysle znttcn 
k n tccomu vyššiemu - prcmenllvejstcmu. Troon vsal- do
lial, ze n ie každá zlozka hucloiJnej reči sa podtcľn rov
nome•·ne na tomto pl'Ocesc, a le každ li stoji v stuzbách 
j~d notného sémantického zámer u. Zeljenkov aforizmus 
vsnk nedáva zabudnúC na víižnosť, s akou pristupuje 
skta~nteľ k I'OZpr iadamu svojej mysllenkovej i magtnAcie; 
poťazkávu j u, vie sa s t)ou pohrať, okridll( ju a dať JOl 
vSetky tvori vé atribúty. Najmä vokálna zložka d lciR JO 
nositeľom týc h hodnôt, ktoré posúvajú t·oglster vyjacl t·o
vaclch možnosti k novým, nekonvenčn ým hod notAm. N.č 
nic je v tomto diele odludštcné, čl samuúeetné, ani klza 
vé pohyby, ani V5' k riky čl !lopoty, pt·etozo vyrasiHJU to 
zókiHdných prvkov melod ických fonnulácll tvo l'io su
(;n sť jej premeny a zupadajll do procesuatn'osll evoluc
ného typu hudby. Komplex blc!ch nústro)ov má vo vzťa
hu k vok (tlnej zložke takmer rovnocenn(! úlohu a akee
sorickú návliznosť. V kon f •·ontáctl vokálnych a l'ytmtc
k ých l senzomotor·lck ýc h l prvkov dochiidza k úplnosti 
vypovede dvoch ľudských hlusov, lepšte povedané -
muza a zeny. Tu sa dynamizuje dialóg, vyhrocujú ·a 
afot·lzmy do konfrontáclf a kontrapoziclf. V sluibác h 
jednotného m y&llenkového z(tmeru sto ji 1 lnstrumentálnjj 
?.!ozkn, v ktorej sice nedochádza k vyhrocovaniu vo ká t
nych a •·ytmlckých formulácll, ate k Ich usmerňovaniU 
a riadeniu. Určitá zdržanlivosť •n~trument(tln ej sadzby 
vytvá1·a brehy tej rudlment~rn cj si l e, kto•·á vyviera z vo
kálnej a metrorytmlckcj zloiky diela. Vo vortlkálnet 
sadzbe sa Zeljenka vyhýbu tvrdým u hranHtým súzvukom 
n uprcdnostftu je predoviletk ým laké ln tervalové konste
lácie, v ktorých vyniká zvukovll plastlčnosť a t·ozmant
tosf. Pr·irodz~ne, že tu nejde o oteminovanlo exp•·eslvnej 
zvukovej zlozky, ate o výraznú snahu skladatora pod
čla rk~ut hodnotu mellckej strtlnky a vytvorit priestor 
pre široké spektrá hudobných obrazov a mollvtckýc il 
kt•cácll. Tá to myšlienková r ozkoše tenost sa pt·tam ot·ga
n lcky spája s výraznou In telek tuálnou črtou , ktorá tvori 
ncodde l ileľnú súčasť sk ladaterove j umeleckej výpovede. 
To, že Mutácie majú k oswtnol vokálnej a tnstrumcn
tat nej tvorbe sk ladatcr11 celkom evidentné vl!zby, 1111 

nepopiera teľné. V Mutácl!lch su vsak tieto v!lzby nel;a
nonizujú, ate po~uva)ú clo novych kom pozičných I'OVIII. 
Muttlclc sú tým dtelom, v k torom sa rozSII·uje mysilon· 
kov y potenctat sktadnteľu u zilroveit l prehlbuje to, co 
je typ1cké a svojské. P1·ctvcln, ak by stt v tomto rfllo!le 
rozrnswta len hudobnú reč, ,,hm jB.t)•k" bez udch.vu tnt:!
lto !ll)'shonkového a lunk(;néhu opodstutncn1a, nat·uztll 
by sme v hodnoll!ICICh stunovlskach na nezmlorltelné 
dtskrepancie. Zeljenka sl tieto nebuzpcčeust vá dobre 
uvedomuje. Preto cial svo1im Mutáclém l vyhr·unený se
mantlcký znak uforlzmu. ľu vsak nejdu len o m•mohu
clobné zdóvodnenia zmyslu cltcla, o okrajový, vysvetlu
juct prlvlHslok, ale o črtu, ktorA je nositeľom zák ladn ýt.t1 
mysllenkových znakov Zetjenkovej hudobnej reči. Vy
chádza z toho, že úpi'JmnA umeleckí! v ýpoveď má vidy 
svo je opodstatnenie a nezllstuplleľné miesto v našom 
živote, pričom sa nemusi dotýk!lť len ohr!lntčených a 
lt•adt č ne uznávaných hodnOt nasej percepc ie. Je v zá· 
ujme úplnosti umeleckej výpovede l rozvinutia násho 
hudobného myslenia, aby sme vnl mall a prežfvall hod
noty vo vsetkých sférach estetických kategórll. A prlive 
preto postuchác l s úsmevom moze Pl'l]íma( umelecké 
hodnoty, 

Zeljenka s11 leda vo svojich M utúclácll pohybuje v ob
lasti takých estetických kategórii 11ko je sarkazmus a 
aforizmus. Zdroje takéhoto účinku nebfada v mimohu
dobných aspektoch, ale vo vlastnej podstato hudobneJ 
zlo:lky - v jej elementoch. V tvorivej kompoztť!nej pr Ac! 
si vsak autor nič nezľahCuJe a nepredstiera , ale so všet
kou vážnosťou model uje SVOJU p1·edstavu, dáva jej opod
statnenie, klasickú formovú stavbu, prostú nekompll
kovanú Invenciu 1 harmonické bohatstvo. Z tohto diela 
vyi:al'Uje tvorivá rados(, rozko~. hra, teda črty, cha rak· 
lerlsllcké pre viaceré sklltdateľove diela. Nazdávam sa, 
ze k Mutáciám sa budeme r adi v budúcnosti vracať a ta 
n ielen v diskusiách a v besedách, ale aj Ich častým 
reprlzovanlm a akUvnym počúvanlm. 
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XXV. košická 
hudobná jar 

Slávnostné fanfáry j ozef a Podprock é
h o na m ot!vy z Pestr ého zbor n!ka levoč· 
ského ohlásili 14. apl"fla otvor en ie Jubl· 
JPjnej XXV. košickej hud obneJ jari a X. 
medzinArodného organov ého f estivalu. V 
tomto roku uspor iada telia zvoli li metó
du samostatn ých koncertných t ypov: oso
bitne orga nových a symfonicko-k omor
n}·ch ako ucelených hudobných festiva
lov net se ba nad v!lzujúcl ch v mieste a 
čase, ole i v jednote ku lt ú rno-spo ločen 
::.kytli a umeleckých zámerov. C ieľom 
ohtJch Jestivaiov bo lo ucti ť sa slávne vý· 
roLi /! roku 19ts0, prezen tova ť umenie na
sic:h a zahraničných umelcov, najmä zo 
sOCIRiistických kraji n , oboznamovAť putl-
11kum s nov}•mi, dusiu ľ v Kosic iRCh ne
hrllnýml skladbam i, ale najmtl pr lpr nvl ( 
pre návstevnfkov nové sil nO umelecké 
zámky a aby tak Ideovo-estetická vý
chovu ziska la konkr6tnu odozvu. Vset 
ky tieto zá mery oba j ubi lejné f esti valy 
v podstR te sp lni l i, na jmä ak pomyslfm e 
na doi.Jrú, ba n iekedy Až mtmoriRdnu 
náv;.tcvnost, Ak sl spomenieme na nud
scne preJavy spokojnosti s výkonmi mno
llych umelcov a vynu tené ,.prldavky". 
Am pu rac ionálnom hod noten! nemo~no 
:tnbudntít u nespomenúť práve tento mo
Ihenl - pt iazm vú odozvu feslivalovýc ll 
kunceľtov . 

1'\a ot viiracom koncerte XXV. košir;kej 
huduiJnej jari [30. apríla ]. ak n vždy du· 
posiar, zaznela fll'emiéra slovenske j 
sk ladiJy - Vnri ít ci e na tému Vilezs lava 
Nová ka 011. 7 od tg r11·a Dii.Jáka, ďal ej Knn
ct'J' l p1•e husle a ot·chcst r.r Arama Cha
catn riana v podan i Rumunky Andy Pel· 
r·nv ici a VJ. symfónia .,Pasto•·álna" L. van 
Bt:ethuvcna v JlOdaní orchestra Státnej 
fi lharmóni t! a dirigenta Mária Klemensa. 
DtiJ•1I<O\'a skladba zazne la tu ver ejn e nd 
Slovensku po prvý raz, jeJ svetovA pre· 
m;e1·u sa usku t očnila v r. 1977 v Slll'll !O· 
ve [dlr1gen t Vat:htang Zonlaniil. ex is
tu je aj JCj rozhlasová nohrAvka. Nnpľlek 
tomu sme ju chtipull ako sloven kú p re· 
mléru a bola to prvá sk ladba igont 
D11Ják~ ktorú sme na koncertnom pódiu 
v Košt~i<ICh počuli. Odhliadnuc od t9ch
to sh.utolnosti IJoln v!,ak nj cló~ toj n 1n 
(1\0tlom iLstlvnlu, zvýraznlln hold V. No· 
vál<OVt, vdkómu učiteľovi slovcnsk~•t;h 
sklttdatefov a obd1vovatel'ovi slovenskej 
krajiny, ktorého 110. výročie narodema 
st pnpon•enleme v tomto roku. Dibtik tu 
vo;i zrozumiteľné hudobné prostriedky, 
zvolenú tému (z cyklu .,Mlátlf" l viH'iUJI! 
a spája do v!ičšfch celkov, ktor é odllsu
Je kon trastným t tem pami. Preto sk ladba 
v vzu leva ako k ompaktn ý dynamický hu
C:obný· prúd so znukml cha rak teristick e j 
Dtbákovc1 hudobnej reči. Huslistka Anda 
Pctrovtc i, členka symfonického orch estra 
Filharmónie G. En esca v Bukurest i, sl 
pred nesom sólového partu v Chača t urfa· 
novom Koncerte pre husle zfska ia obd iv 
a uznanie. jej priezra č n ý, čistý tón, vi r · 
t uozita brilan tné zv ládnut ie na j t11žšich 
pllsáii,' pritom kul llvovan e a .,k lasi cky " 
zahraté miesta s o rien táln ym koloritom, 
s l rieomo 11 pt·itom ~Ivo stvárnené ry t· 
m ie ké tasti, svedčia o jej neohyča jne j 
muzikuhte a nadanf. Dirigent Mano K le
m ons mn l mo~nosf dokáza t . svo Ju eru· 
ditiu p1·cclovšetkym v .,Pastorálnej" sym· 
fóml L. va n Bccl11ovr.na. Op!!( nás pre
svedč il , ~e patr! medzi nasich pop1·ed - · 
n ých dirigen tov, má j t~sný umr.leck ý zá: 
mer, vie prcsndi ť u orch est r a vlastnu 
k oncepciu. V tomto prtpacle pracova l s 
orchestrom k torého p rednosti i nedos
tatky dobr~ pozmi. pre to sa hádam po· 
pri cc:kovej f ormovej výstavbe a udek · 
vHtnom výraze súst redil na jednotlivé 
:-~ítstrOJOVé skupiny, technick é zvlád n~
tle I ch partov, najm!! v skupine .,driev • 
11 l e práve v hre tejto sekcie sme počas 
celej hudobnej jari pociťovali naj viac 
problémov. 

Hust ia d r uhého [cstivalového koncer· 
tu ( 7. má ja ], dirigent Thomas San der· 
ling ( NDR ] a Boris Petrušanskij (ZSSR l 
sa p redstavili predohrou Obcron C. M. 
Webera. Koncertom pre klavtr a orchcs· 
ter č. l , up. 35 od O. Sostakoviča a ll. 
sym fóniou O dur, op. 73 J. Brahmsa. 
Olnqa umelc i dali svo jmu koncertu pe
čuť mladosti, entuziazmu a prieb~jnosti. 
Dirigent pracoval s orchestrom v1ac na 
detai loch, ana lyzoval každú maličkosť , 
čo bolo zrejmé hlavne v Sosta kov t čo· 
vom k oncer te, ale t v Br ahmsovej sym · 
!ónll, kde vzbudzoval dojem, že k pr á
Cl na výslednom celku sa v d Osledku 
dôrazu na k rásne tvarované hudobné 
my~l l r.nky, detailne prep r acovan é f rázy, 
prechody a na jmenšie nuonsy, var i ant 
n edosta l. V In terpretácii Brahmsa ch ý· 
bA ta tak celková v9stavba, tvorba a p rá· 
ca s veľkými plochami. Nespor ne najväč· 
sf úspech zoža lo šostakovičova dielo, v 
k torom skladater používa l en sláčikové 
nástroje, sólový k lavfr a sól ovú trúbk u 
111 B. MlHdý, virtuózn e zame1·an ý klavi 
r ista B. Pe t rušanskl j u chvátil per fek tným 
zvláclnutlm rytmicky zaujímavéh o a ná· 
rotného partu, pod dôsledným vedenfm 
tlirigPnta mu dobre sekundoval aj só
l i sta SF Ladislav Tumko na trlibke a 
preto vyzneio toto d ielo pt·esvedčlvo ako 
r adostná optim istická hudba. 

y, Koätclacb dlho ol!akávané ~bl· 

p enle glt!lristu Leo Bmuwera z Kuby 
[12. mája] sa usku točn i lo Zll nepn!tznl· 
v ých o l<olnostL V nevykľ1 renej koncert· 
n ej sieni sa necl ti lo dobre ani početné 
publi k um, ani sám ume lec - tornu zod
povecla l a j jeh o v ýkon. Popri neobyčaJn e 
nárocn ých pasážach zvládnut9ch s obdl· 
vuhodnou fahkosťou, sa ob javovali ne
vyhr até jed noduchsie par tie, so zadr há· 
vanhn a ch ybami. Vo všet k ých sklad· 
bdch ( F. Sor, D. Scarlattl, V. l<u~era, 
M. de Falla, L. Brouwer) p r evažovala 
snaha o zachovanie štýlovost i, v ytvor e
nie pr ilieh avej nálad y, p ekne vedené 
hlnsy, v novi;ích skladbách najmH tvo
reni!: far1eb, kontrastov, budovanie g1·a
dácif. Brouwer za1·adil do svojho pro
g1·amu aj skladbu Oiario od Väclava Ku
čeJ•u , kto rlí uchvátila pozor uhod n9m vy
uzfvantm možn ost! ntistrojR. Menej už 
up(l lala sk lAdba Leo Brouwera Parabola 
canticum la aspit•al aeterna. Intímn y 
zvuk nl:l!.lroja hy sl bol zaslúžil adek vAt
noJ~ie f k omor ne jine) p1·ostred le, mOll· 
~lu sAiu, kde by viac vyn1k la krtisa ! 
H trnosrf!r!l gi ta 1·ovcj hud by. Súčasne sme 
si uvedomlli, :7e tomuto nást r o j u sa u nas 
vr:nu,c pomc•rne málo sk laclate rov, čo 1e 
l:;l r vd k;, skoda. 

Na cľA !som koncerte [13. mája] sme 
v i~OS I C!ach p r l vllali Sofijskú filharmóni u 
s jej ~ófllirigentom Konstantinom Il ie· 
VUIJJ H sólistom ikolajom Evrovum. Na 
rozdiel atl progr<nnu, ktor ý ot·chesl er 
predo~lý <IP.1'l uviedol v Bratisl ave 
1 r;ľilhms . N1 ltolov. DvorA k] sme sl v l rh 
pm;11rof V\ porul l lmpruvizác in a toccatu 
r. Vladi)(f!ľliVH , Reethovenov v. khlVÍI'· 
ny l<unr:l!rt. Dvoľákovu VHJ. symfóniu . 
l hu nAl10clll spôsohi ln, že smr: presn e 
po rr.ku poču li s Nikolu jom Ev1·ovom 
opi< t ne et hovenov \ ' . k l avírn y koncert -
vreci} ho ru hra l s ko~ickou filhArmóniou 
vedenou cl• rlgen tom Emllom Simonom z 
Rumu nska. Preto sA. ní1ka zn u jlmové po· 
rovnanie. A] kerf už vla ni sa Evrov uk.'!· 
zAI o lw výborný m u7. ikanl , a le jeho vý
kon sme lwdnolili ako má lo mužný, nie 
oo~( lP II1 p8ra mcn t n ~· . v tom to 1·ok u sme 
mali moznosť ove riť sl Jeho kvulity s 
' lastnytn orrhcstrom R dirigr.nwm. Z je· 
ho hry len ia raz vv~arova l k rt1d, roz
VHha. scbnvec!om 1c. Sólista splyvn l s 
predst avou dirigen ta, ktorý viedol or· 
cilester uvllzene k prlmenm ým tempám, 
skôr pomalš!m, len aby vynikla k rása 
hudb)'. jOJ závazn osť. Konsta n tin ll jeV 
priam fasci nova l presnos ťou , 1·ozvahou 
1 temper ament om ukryt ým vo vnútri je· 
ho osobnosti. Im prov izácia a tO\:rata Pan
ca Vladlgcrovn je typ ick ou sklAdbou vy· 
rllsta júcou z tllneč ného pôdorysu, k torá 
bohatosťllu a fa rebnosťou tnšll·umentá
cie vyzni eva oko _rozbu jnelý sm1ech a 
hravo~t v sym fonick ej podobe. V Dvor á· 
k ove! vm. sym fónii sa všRk žiadalo viac 
srri eclmostl , zdôraznenie m elodickej a 
v~rnzovej strlínky, než unášanle sa efek t· 
n ymi farbami orchestra. Tl'iicke tanca 
ud Petko Stajnova boli typický m .,prl
davkovým" čfslom z klenotnice bulh ar· 
ske1 nft1odnej hudby. 

Zv l'lstnostou n asledujúceho koncertu 
[ 15. mája J bolo, že tu zaznela sloven· 
sk A p•·cmf(!rA skladby Ru1ký karneval, 
op. 45 Alexandra Glazunova, d iela, k t o· 
ré vzmk lo v Pe t1·ohrade r. 1893. Neob· 
vy·k lé použitie orga nového sóla (Ivan Su· 
kol) v skladbe s karn evalovou n áladou 
zr ejme ZIWinilo, že toto dielo nebolo do· 
posiar u nás hran é. Sólista večera Mlloii 
Mlejnik z fuhoslävle je n esp orne ta 
l entovaným vio lončelistom. Schuman11oY 
koncert a mol op. 129 zvládol bez naj

m en šfch tazkostl, ale ako p r avý muzikant 
sa prejav il Iba vo varnej ča sti, k de jeho 
nástroj v p rekrásnych tónoch meditoval 
spo lu s r omantickou dušou skladatef a. 
Ci t li vý sprievod orch estra p od taktov
kou zaslú~lléhn umelca dr. Ľudoyfta Raj· 
t11ra, ktorý je sám ve!kým znalcom vla· 
lončela, dotvor i li výnimočný zážitok z 
hud by. Vyv rcholením večera m ala by t 
v. symfónia P. l. Cajkovského, ktot•á vsak 
nedosiahla ú spech vio lončelového kon
certu . Bolo to v inou Indispozície [? l nie
k torých h ráčov orchestra, ktor! nepres
nosťou a technickými nedostatkami ku
zl li dojem vcelku m ll jstrovsky naštudo· 
vanej symfónie - je to l en kupod lvu, 
p retože táto sym fónia bo la už nlekolko· 
k rát ko~lckou filharmóniou hraná! 

Na !;testom koncerte [19. mája l sa 
predstavili č lenovia Koilckého kvarteta 
- Ondrej J,ewit, Milan Jirout, Jozef Kýli· 
ka a juraj JAnoiilk s novým programom: 
,.Disonantným" kvartetom W. A. Mozar· 
ta (KZ 485] , SIAčikoYým kvartetom č. 8 
c mol, op. 110 od O. šostakoviča ( .,Pa
miatke obetiam faiiizmu a vojny" l a .,Lis· 
ty dô•erué" od L. Janáčka v revfzil dr. 
!1-tilana Skampu. ZH tia1 čo v Mozar tovom 
kvartete chvlfu trvalo, k ým sa dok ona
le sť1stredili [ č fm samozr ejme utrpel a 
brila ntnosť, ale Interpretácia p redsa p r e· 
zrädzala št ýlovost] , v Sostakovičovom 
kvartete už n ebolo an i známky nekTu
du, 5 ~ast! sk ladby attacca znelo skutoč· 
ne ak o jedin ý sp ev smútku n ad obetami 
vo j ny, ako orchester v plnosti k aždého 
tónu , súhre a vzáj omnom súl ade. K to p o· 
:r.ná dotera jšiu t1m cleckí1 cestu f\osir.kého 
IW&i!te.llla za\Sle sú.lllasr, te na aomto 

koncerte a na jmä v Sostakovl?:'ovom kvar· 
tt'te podali jeden zo svojich najlopslch 
v} k onov. Rovnako možno hovoriť aj o ]a· 
náčkovom 2. sláčikovom k va r tet e, k lo
rym vyvrcholil umelecký večer jed iné
ho k ui.1ckého komorného súbor u a pat
ril k n ajlepšfm podu jatiam tohtoročne( 
KHJ. 

Na siedmom koncerte účinkovala ko
~ická Státna filharmónia s Bystrikom Re
zuchom a Jtost'ujúcon sólistkou z Prahy 
Vlad l mir ou Klúnskou. Na programe bola 
Rusk á predohra op. 36 od N ikolaja Rim
ského-Knrsakova, Mozartov Koncert p r e 
lesný r oh a orchestet· č. 2 (KZ 417) a 
Sr.humnnnova Symfónia IL 4 d mol, up. 
120. lu je treba zdôrazn iť , že sme po
tull op!lť jr.clen z mimoriadnych výkonov 
Státnej filharmónie, na čom mal nespor· 
nú zásluhu jej séfdirlgen t. Nepamätáme 
sn , kedy sme kosický orchester počuli 
tak muziclrovat Ako v Mozartovom kon· 
certe; spolu so só listkou v ytvorili silný 
ume leck ý zážitok. Vlud i mťra f\länska 
hrá na l esnom rohu s takou samozl'flj· 
rn osťou , rnh kosťou ako málokto, nuvvse 
AIJsoiC1 tne šlýlovo s prirodzenou muziki:J· 
litou aku mávaJú iba skutočn! umelci. 
:-la t omto koncerte sme sa mohli op ätov
ne presvedči ť aj o d irigentských schop· 
nosllach Bystrika Režuchu, k torý viedol 
o rchester vo všetk ých skladbách s doka· 
nalou pre!.nosťou, bez jediného prebytoč· 
ného gesta, jednoducho, uozumlteľne a 
ostraži to vo cllvHuch pre orchester ná· 
rocneji;ícll než zvyčajne. 

Ďalsie d va koncerty [23. a 25. má JH] , 
na kto r ýc l l účinkov a li Václav Hudcček 
s klavfrnym sprievodom PetJ·a Adamca, 
napriek vefkej návštevnosti [vďaka ver
keJ popular ite sólistu] nespl n ili očakáva
uic. Hudei:ek sa predstavil sotJátuvým 
večerom zostaveným z diel C. Debussy
h o ( g m ul ), L. van Beethovena (c mo l 
op. :.10, č. 2] a C. Francka (A dur ) 11 pi'Í· 
davkom zo Sonatlny G dur A. Ovoi'itka, 
hrajúc v::.elko z nôt. Popri cv itlentn•·• l 
nluZilHll l te, ctlovej vrúcnosti a l tlchniLket 
bruvure sme mali neustá l e poct t nedos· 
t<Jiočne nu~t udovanéllo progrnmu. Prt:Jil· 
vilo sa tu nielen v súhr e s k lavírom, pre· 
sadzovuni - l:lŽ bezoh!adnom - sólo
vého nást r oju, častom preexponOVéiViJ n! 
výrl:lzu. mólo sý tolll tóne n nerozvtnu ll'f 
fa ntázh p ri tvor be farieb, dynamil'Y· Zvo
li ť si progtam zo sklad ieb tak známyLII 
m!i svoje výhody, a le i úskalia, A tak 
popri vsetke j úcte k d oteraJ~fm vý~l~1d· 
kom Vuclava l i udečka, by sme ho I'IHII 
upozorn! ii. že l\oš1ce dnes· už nie sú ,.vi· 
dlekom ·'. kde si možno nu koncerte 
sk lnclbv ien ,.otlol1raf', zo t u máme vy
spelé a k u l ti vované poslucháčstvo, ktoré 
- 11k pl'lslo no koncert - prišlo p l'e· 
clovsetk ým za umen!m a s touto dôverou 
nemožno hazardoval! jedine klav1rlsta 
Petr Atla tnec bol prljemn9m p r ekvape
n tm: spoznali sme umelca schopného sa 
dokonale prlsposoblť, dotvoriť št9lové 
poiiadavky [ prejavi lo sa to h lavne v De
bussyho sonáte, ktorú Iba on hral lm pre· 
slomstlck y ]. zvoliť potrebné tempo, d y
nami ku. Vsade sa ~nažil o súlad , l keď 
sa m u na rozladenom klavfr i n ehralo 
najlepsle. 

Zhodou okolností nasledoval po H u
dečkovl koncert vekove rovna ko starého 

ZoltAn11 l<ot:slsa (26. mA Ja ]. madar skéli11 
kluv mstu, k torý vo svojej vlasti je p rá· 
ve tak populárny, ako u nAs liudeček, 
Napriek tomu, ze Išlo o rozne typ y, ma
li sme moznosť pocfti ( ~kutočn ý rozdiel 
dvoch osobnost!, z k torých k ai dá sa ube
rd in ým smerom. Kocs1s na sVOJOm reci• 
táll v Košiciach hral zvi.l čšl:l ml nlatúrf, 
zdanl1vo ani ole ,.festivalový" programi 
.Fúgu c. ll z Umenia fúgy J. S. Bacha, 
ľt•i ľudové piesne, Skice, 5 k usov :r cyk· 
lu .,Pre deti" (l) a Allegro barbaro od 
B. Bartúka, Melódiu E dur op. :.1, Prelú
diá gis m ol op. 32 a Gcs dnr op. 23 a Vo· 
ca lis od S. Rar.hmaniuova l v ft pra ve Ko· 
cs i sa] , Valčíky (As. ci s . Glls 1 tt BnJail1t 
{ mol F. Chopina (pridával Debussyho ). 
Kncsis je typom hlbavého, Introvertného 
umelca, ktorý vo l bou progt·amu, prár.ou 
s na)ln enšhnl hudobnými p lochami , poe· 
tlckou lyr tkou, m1l.kk 9m tónom, Zl:lSillHI\ m 
a vzápätl mužným výrazom bel nacJsijz· 
ky p t lpom!na hru Svlatoslava R1chtora. 
Kocsis je napnek svoju mladému veku 
uclým umelcom a má pred sebou ve!ku 
I.Juducnos!l 

l'\ a ďal~om koncerte r 28. mája l spolu· 
úči nkova l so Státnou filhannóniou hu~· 
lisla Väclav Snitil v Dvoi'ákovom Kon
cer te pre husle a orchester a mol, op. 53. 
Pod taktovkou Jil•ího Vá l k a ( nan1ic»ht 
ollläsenlilto Silvia Per ei ru z POJ'tugalska l 
tu zazneli aJ skladby C. Debussyho ( ~·au· 
novo odpoludnie ] a M. de Fail u !C11· 
rodejná l áska) . Koncert svojou d rama· 
tu1·giou, l:llP un! vykonml nepatri l me· 
ozi m unol'iadne pod u jati a, p1·1pom!nal typ 
beiuého abonentného koncertu. 

a záver XXV. k oši ckej hudobnej ja-
. ri (31. mii ja a l. tú na) p1·edstavila ~• 

d voma koncertmi Belehrad~;ká filharmo· 
ni a: najprv dirigoval joj šéfdirigent An· 
tun Kolur prugram rovn~ ký __ a~o na Pral· 
ske j jari !Slovan l\tokranjac: Ly rická 
poéma, C. Debu8sy : suita· fa'•·, l. StJ•av in· 
skl j : Vtiik ohniv6k) , k ým n a ~iiverol!· 
num k oncerte dirigoval Belehradskú fil· 
h:. r móniu Angel Su1•ev, sólistom vcl:l!l'a 
hul huslista fovan Kolundzija. Odzuulll 
t u Par tita Al oxandJ'I:l Moyzesa, Beethu
venov Husrový koncm·t a Ili. symfónia 
c mul op. 78 od C. Saint -Saensa. Orches
IPI' hl'al zaujlmavo na jm!l Moyzesovu 
l'artltu, dlngent sa op teral pl·edov!.~l 
t-;1 m o n tirodný kolor it sk ladby, z bohu
leJ mštrumentáclC sa snažil vyraziť ma· 
xtmum a !.ústreclll sa hlavne na vrchol· 
né m omen t y, ktoré pekne vygradoval ai 
k hymnickém u z&veru. Beethovenov Hus· 
lov~ konr.ert sme v tejto sezóne v Ko· 
sictach poču ll u2 po treti raz (S pit ko· 
va, Michalica, Kolun džlja! ] . Napriek vd
m l dobrému menu só llstn sme tentorHZ 
l.Joli sklamnnf, l keď verime, ie išlo 1bd 
o momentálnu indlspozfctU , pretoi.e v ka
denciách bol sólista techn icky perľektuý, 
vttálny, ma! pekný tón . ZtAr, v pa1·tlácl1 
s orch estrom bolo vera nevyhr11tych 
m iest, nečistých t ónov, nejasné ozdoby a 
ce lkovo prevažoval n evyr·ovnaný tón. Aul 
záverečná Symfónia C. Sn int-Saensa 11fJ· 

bola š ťastným vyvrcholenlm inak vyda1·e· 
ného festivalu, u hráčov sa prej avoval a 
únava, časté n epresné nástupy vsak maž· 
oo vyt:fta t 1 dirigentovi. 

L ÝDIA URBANC1KOVA 

toll/o prvého vydania vy
sZo 1977 p1esni, no ako 
sa neskôr ZIS/tlo. m•l,utrl 
to ani poloviCa zberu/el · 
sk_ej aktivity vyvolanef 
vyzvou - Pr! hlasom .. . 
'uverejneným v Ndrod· 
nycn novindcll koncum 
1oku 1879. 

Fotokópia titulného listu Jlr vého v ydania T. dielu Slo· 
venských spevov z pozostnlosli Blažeja (Félixa) Bull u 
(Bibliotéka MS, ~>ign . SB 110). 

Rukopisné prlspeoky k 
Slovenským spevom bo/l 
d lho nezvestné. Po ná1· 
dení a sústredení povod· 
ných piesňových rukopi
sov roku 195!1 vtedaji>ím 
pracovnlkom Matice slo
venske; Ladislavom Gal
kom bolo mo!!n~ pripra· 
1Jit nov~ vydanie Slcm.:n
ských speoov. K pôvod• 
nym rrom clielom prtúlld· 
li ctalsie trt - Dodatky, 
obsahufúce 2100 dos•of 
nezverefnen{jcfl piesni s 
nPvt;flnulll!Ínt zl!ľl'lll /II('Oit 

pomocným apardtom l 
1 ozsialtlou tívodnou his· 
lOľ/CkO·kr/lickou ČOSI <ll( , 

/Wkopls tejto monumen
tálnej vPdeckej prl1cf! do
kon~ll [,adlslav Gnlkn '' 
roku 7961 a u roku 14-l 
/Jfl:>lfí.p:/v Vijf/IIVtl/('/' li(J 

OPUS r"· Vl/daniu fPľiJIP!•o 
z nu[uyznamnejiliCh rln
kumentov z kultúrnych 
de1ín slovenského n6ro
aa. ObrovskiJ záujem o 
Slo11ensk~ ~pevy domo l 
v zahrantl!l 1e svedec
tvom. že odkazy minu/os
ll st doká~eme vd~.tť. Slo· 
ročn/ca od prvého vyrio
nla prtam vyzfívala drrt 
rzd§nw ndrodu do vienka 
celý poklad, ktorý Slo
vensk~ spevy ukrýiJOtú. 
Doteraz vym ~tyrt diely, 
na ctame zdujeme! netr· 
pezlivo čaka/ú. veď Vl/" 
dovateľslllo plónovalo vy
da( ceM dielo v rozpittf 
t];._QCI~ l.{JkOV. • to - , iet· 

Koncom fúla roku 1880 
vyslel prvý zo~tt Sloven
ských spevov prvej samo
statne; notovanef zbierky 
sl ovenskfích rudových 
piesn!, č!m vyvrcholilo 
temer 100-ročn~ úsilie 
slovenskfíclz nďrodovcov 
o trval~ zachovanie slo
ll.fll2Slcet RleSjl_QueL tJJQ!.b!J.a 

Bol to začiatok temer 30· 
ročn~ho hútevnaMho úSI
lia, ktor~ patr! medzi naf· 
úspešnej~ie podufatia v 
kultúrnych dejlnďcl! l]d~
ho nďroda. Teho vfísl ed· 
kom bolo vzdcne dielo, 
ktor~ akoiJl/ v zrk:adle od
rd~alo vf!mý obraz ndš· 
hQ ludu. ~ tlP.Ch cJ.ielQCh 



.tubica 01·gonášová (Zuzka - vľavo) a Sona Váradiová 
(Grófka - vp1•avo ). Snímku: K. Miklós~ 

Ban kobystrická 
Figarova svadba 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: FIGAROVA SVADBA. 
Režlsét• Ko loman tillfk. Scéna o kostýmy Pavol Hc1·chl. 
Dirigent Mir oslav Smfd. Ocinkujú sólisti , zbor a u1·ches· 
ter opery DJGT v Banskej Bystrici. Premiéra JU. a :a . 
111á1a l 9SO. • 

Oramatu1·gta banskobystrickej opery su k \1uzurtovl 
vraula znovu po sedemnástiLh rokot.h, kedy sd ŕ'1guru· 
va svadba v Banskej Bystrici uvádzala pu prv} ru.G. Dnes 
pr1stup llt k Inscenácii s koncepciou, ktorú sledovala nie· 
~ofko aspektov, vyplyva]t\clch predovsctkym z poslanaa 
vtdleckeho zájazdového operného divadla a jeho ko· 
munikácie s najširsou d1vuckou vereJnostou, ako l zo 
iódtlraznen la stál e nehynúcej sviezostt a jasu Mozarto· 
Yej hudby. 

Uvedomujúc sl tíeto skutočnosti pristúpil režisér pred· 
Blaven!a Koloman Ci l llk k reallzúcll opery s Jednoznat· 
n ým zámerom : upusttť od secco recllullvuv a nuhrdlllf 
i ch hovorenym slovom. Po viacročnom pclsobenl v záJuz· 
dovom opernom súbore, ok9m Je DJGT, a dclvernom pu· 
zmwt vztahu publika k opere, reZlsér vypustenlm reci!U· 
tívov sledova l predovsctk9m Istú, schodneJsiu cestu pri · 
Jatla Moza1'tovej opery v šlri>ej vereJnOsti. Súčasne s re· 
cllaUvml upustil aj od zborovycll scén a deJ u1·ych!ovHI 
a j prostrednfctvom nlekolk9ch škt·tov (postava Bartol.t 
bez spevu ). Ten to zlimet· prekvapil narmll preto, ze JH l 
p r vom naštudovanf uviedli pred byst r ické publtkum fi· 
garovu svadbu v plnom hudobnom zneni, teda s urtam1, 
rectta tťvml l zborom. 
Pripusťme však správnosť Cllllkovej koncepcie, klorJ 

m oh la mať priazniv}' dosah na širokú poslucháčsku obc~: , 
no priniesla so sebou aj niekoľko problémov, ktoré ku· 
nečne ani rezlsérovl neboli cudzie. Ide predovsctkym 
o otázku v9r ovnanostl !:optevaného tónu li Intonáciou ho· 
vareného slova. Mnoh! sóllst1 boli touto formou rtJull· 
zécle Figarovej svadby hundlcapovunl a nevyrovnali ~a 
s týmto pr oblémom ana na premiére. Tym Mozart znac· 
ne utrpel a nemôl:em sa zbaviť pocllu, že ne~pu:lvané ro· 
c lla tfvy velmi ochudobnili operu, najmll sumotnú Mo· 
zartovu hudbu, ktorá je sline kompaktnou zloikou. vy· 
soko dom inujúcou ned cclym dejom a aj dnesnému d l
vakov! dávajúcou pocit rudost1, vzpruhy a pohull y svo· 
Jou dodnes neprekonutefnou čistotou, jusnostou, prle
zra čnosťou a zrozumltcfnosťou. 

Ctlltkova koncepcio pted poklado lu pripravenosť hu· 
dobnej zloiky. Aj kecľ dirigent i\1l r oslav Smld koncl'pC· 
ne správne naštudoval operu, orchester su nevyhol u~kci
Jiam, k toré Jn terpretácw Mozartových diel prinAša. ld ~ 
predov!ietk9m o mimoriadne čtslú, pnlsnú a t.iunvu uHu· 
náctu sláčikov, presné nástupy dythov, pohotovč zmt!IIY 
v dynamike, perfektnosť fntwvttnlu mqm!i v sólach ]nd· 
notllvých nástrojových skupin. V tomto smere je Mo· 
zart prlh š náročny . Je to vsak otázka kazdého jednot· 
Jlvca a jeho technlrh9Ch srhopností a mtorprelučnet 
disclplfny. Perfcl\tná hudobna 1nterpretácilt by bolo die· 
lq vysoko umocn ila a pockwrkla rcžtsérov zlimer, l<lo· 
rému zodpovedali Jedl nn sc(ml:l a kostymy V} tvorené la· 
r ebne štý lovo, vtlpno, p\ltllvo o s veľkým estctH;k~•m 
vku::.om a dosuhom. 

z hlavných predstaviteľov F1g1:1rovej svadby sl zas luz1a 
pozornosť predovi.otk9m t i, ktor! spievali na prve1 pre
m iére - Jarosl av Kosec (Figaro) , f~ubica 01·gonášová 
(Zuzka) a Jarmila Vašicuvá - Cherubín ). Všell<ým trom 
predstavl tefom bol !! spoločnA ncvtlrruv[t vtipnost a hra· 
vost, čistota sptevanúho slovn, zrozum i teľnosť, svojské 
tvor ivé poilatle postáv. Cel(! predstavenie udriovall 
v prljemnet atmosfenJ komiky. ttmPt·nej k lntcrprctilcll 
Mota l·tovho diela . Postavu Grufa A lmav i vu spl!'val no 
oboch premiérach skúsený Stefan Babjak, ktor9 rr.žisó
rovu konceprlu podporil V) rovnanosfou hovorenP.ho a 
splf'vltného slova, št91ovo clohrým zv lAclnutlm náročného 
vukHlr!Pho partu. K nemu f druhej pre1mčq mui.no pri· 
racl l( Ern ili u RothovC1 l Zuzl<a ) , ktora prekvapila výbor· 
nou mozartovskou lntcrprPlCt<.tou (niekedy na l! kor z ro· 
zumttP.Inostl tf'xtu), vyrovnanym tvoronfm tónu v regls· 
trt~~ h a nezpt·nhlf'nro von intonArlou hovolen(•ho slova. 
Miku IU Oobo! l Flgar n z druhej premiéry) nám po dl h· 
son1 čase prlpunll!nnl sVOJU m1zuh<ílnost, zmvso l p1·.e vy· 
kreblenlo c lHII'AkWt'u postavy tllsnýml u zrozumitol n9ml 
pi'Ostrledktlmi 

Výbet• Mozartove( Figarovej svnclhy do kmeiwvtHto rc 
pertoáru oporného súbor /1 prezrudll kladné l z!i porné 
stránky pr!ire sll boru. Je ti tulom. kturym sl overOVfiiA 
bansl\ obystrlckil opora nlelun svoje moino~tl, a le predo· 
všel kS' m poukAznlo na svoje l nt erp rct n čnli rezervy. In· 
terp1·etačnú nár ocnost trehn od sezóny k srzóne zvyšo· 
vat, pretoze dv<~dsa l roi:nli umPlflcku práLa opPry DJGT 
vytvorila u! l~({> zllzrmle povedomia a unwh~c kej ilrovne, 
ktoré Je nevylmutnc pot r ebné stá le up1•viwvuť u skvdllt· 
Aova~, EVA MlCHAtOVA 

GRAMORECENZIA 
ALE.\ A\, OER 1110\'ZF.~. PARTITA IlJA POCTU MAJSH 

PAVLA Z u;vo tE. UP. 67 

pPvnou rukou a r!'h ltckta !'Volul!no· lnclu kč no graduJO, 
od vstupuLJ l uliali ~ cez Mod1tác 10, Choréll 11 mttlu lúgu, 
l>dra lwndu lll k llldj6Stl\tnomu llllci iOVÓtliU ChOI·alu ll ver
kO) luge. je SUL'ddlliCOU Vl>elk)t il Ull'lbU!ttV VYliOSlut• li'O• 

•P.ho dUturuvho symfu111zm u a sucusno .,,1 l'ilcll k n.qvol
"ult•pe lsl nl poé1nom <oloveushcJ orclwstralncj tVOL'lly. 

KO CERT ľRE ~LA UTU A UKCHeSTbR, UP. 61 
IIUOBA zE, E, UP. 74 

f\JlLOS JUKKOVI C - flauta, - SLOVENSKA I:ILHAKI\H) 
I A, dil'iguje LADISLAV SLO VAK 

© OPUS Stct·cu 9110 0785 

i\h n d nu~om grumulónuvom trhu pu ntokolko rohov 
abs1•ntuvull tituly s tvorbou nut·odnéhu umelcu Aloxu n· 
o ro MO} zo~1t, v puslednom olldobt, v beztH'Uslrednoj ča· 
sovej nudviiwustl OPUS tento ,.deficit" vyrovnul produk· 
ctou dvoch prulllových plutnl autora. 

Druhou prozeulovmmu llkili.kuu ua gl'lltlHlpl.tlnl J!' ]ed
lld z pomorne spollldlck~ zusltqwnych lorltlm v 11utoro· 
vej tvorbe. Cllllrakten!itlcké instrumPu taéno ta1ebné da
no~tl sOlovOho náslľO Jd ukoby i>l'ede!.tlllovuh raz a pri€• 
beh tro]čestového Koncertu pre flautu A OIThe~let·. Skla
da tel v nom p lne nechal pr1esto1· o priechod lolklórnym 
hudobn9m ini.pirácH!m: tuk vo vnútornej stt•ukturálnej 
IJOdstate skladby, kde pretavu je a prehodnocu je preg
nantné prvky rodovej proven iencie, ako l v rôznorodost! 
obrazov o pestrost! nlil ad - od l)'l'ichej meditácie o.l 
l\ br1sknej rapsodlčnostl. 

K}'lll prvli llolu retHezentatívnym pohludum do komor· 
HUJ stery sklmlulflluvcJ tvorby, druha - nOVlila - pri· 
nasll nailravku troch opusov z obslrneho počtu Moyzeso· 
vycli orchestralnych diel. U2 pohľad na opusové čfsla 
prezentovanyth shlad1eb nupovcdu. ze dt·amaturgla plat· 
no odpoveda cosu>vmu tvonvému rozmedziu necelých 
dl•swtlch I'Okov - J.;oncert pre flautu a orchcstor vzni
hol v roku 1%7, PU!·tlta na poctu Majstra Pavla z Levo
ču rohu 1971 u symfonlrka ~Húdla Hudba 2ene roku 
1!175. ~ú to ukazky z tvoriJy súčasne] , fixovanej podoby 
i1Utoru, ollsohurtke vsetky prítomné substancia vlast nO 
)Cho hudobneJ reči. 

Pl11ti1u kompletizu je Hudba zene, sym fonická štúdia, 
skomponovaná k Medzinárodnému l'OkU žen y. U~ titul 
nupovedá obsahovo·myšllenkové jadro kompozlcle a zá
rovei\ u j konkrétny 1 všeobecný lnspiračny stimu l -
iona Inšpirátor k a. L. SUSTYKEVICOVA 

Uz prvy, VIZUiílny vnem z obalu platne sa stáva ak9m· 
s1 vou1dlom, klucom k myslienkam, ktoré odv!ja na· 
~ilaluJutl pnebeh hudby a celkom jasne prehovori 1 o 
.G twc'.nuJ (;il~tl sk ladutl!fovho umrleckého k1·édo - o úcte 
k tracl!r.il, k tomu, čo bolo V}'tvorcne, čo vys lo a pochá
dza z narodu . Nepompézna monumentúlnosť plust!k le
vočskóllo ollárn, jedinoc' noho výtvoru rúk gotického moj
slrn, hormonlch ý uhcH'd tvarov a fUL·Ieb, dedičstvo vekov 
~távu su lniipiri.clou <l lmag1näc10u k Moyzesovej hu 
dobno] tl'llnslormdc 11, k Purtite na poctu Mlljstro Pavlu 
z Lovol;c. NIIJlon v ini.piL·t~tnom mlmohudobnom Impul ze, 
nie vo v~etkých zlo.Gkách jej hudobného prudlvo v pl nej 
mlllre vystupuje typltka moyzesovská črta - ony sklon 
k staromEtjSti'OVskym rwsenlam, ktory prestupuje celé 
jeho dielo. Nm.tojí v!.uk v lzolovanl?j r cllkvljnC] pozlcll, 
naopak, zC!rol:ujll sa v syntézu s jedlnečn9ml, nanajv9š 
uktu,tlnymi skladatc!ovynu pohfadml - v osobitom pro· 
ct!se konfrontáci i - do ongtnáh1e1 uutPillltnostl hudob· 
no] dlkc·lo. Jcdnolldty pátcastOV)' celok Purttt y je vymo· 
dclovany z Japldl\rnych tem<Jllckých okruhov, ktot·ó pod 

Prínosy a problémy wagnerovskej renesancie 

MAJSTRI SPEVACI NORIMBERSKí V BRNE 
Akosi pdlls dlho sa vl na rcne· 

:.anclc Wagncrovho dwlil vyhybalu 
Brnu, prcsluvenému Inak svojou 
Zi vou u sviežou opernou drumu· 
tu1·~wu, uko by tu este nevdotak 
prc>.tvn la nwkdajsiH Janáčkovo no· 
chu( k wagnerovskému smeru hu· 
uobuo dramutll;ker tvorby. Viac ne2 
tn,du;nc motivované pustote pnlJd 
vlll Sil tu vi.uk prukttcké rozpaky: 
uo11va zo spevat.kej uepnprav~no~-
11 sul!oru u z prillsnej naročnosu 
kumplexnc1 scénickeJ realizácte, 
w !>kutočnostl, ze umeleck(! úlohy 
uplynulyth se.Gón orientovali drd 
muturgm odhsným1 smermi a z 
nu;.htqry.rh _cfii 1!>1Ch prlčin. Nupr1ek 
tomu hola bur1éra prelom ena 20. 
Júnu. J..cdy po mekolkome!:otlčnom 
lrttt:nZIVllOill stUdlll predstupll O· 
p( l'llý sú !JOl' Stlltneho dlV1tdla pred 
puzornl?, ba nuptité publikum s 
promlú1·ou Mu JS l rov spev/l kov no· 
rimhnrsk9ch, dielom, ktor(! ešte v 
Brnn pu čr.sky nezaznelo 11 na 
kturú prllvc preto padla dramatur· 
g1ckil volba. Sprievodný text v 
bulll'tlnf' vehementne zdôraznoval 
1 cfalslll motiváciu zaradeniu Maj· 
strov spevukov. prf•dovšetkým zá· 
sadm1 odlisnost tohto diela od 
"temn}·ch" prejavov wagnerovskcj 
mystiky. Pochybujeme však, čl je 
unes únosné až tak prlkro rozli· 
~ovut u odsudzovať: ideovo spia· 
tornlrkc prvky (oslava nemecko( 
md.t iuckel usporlndanost l) nájde· 
mc l v Majstroch spevákoch, na· 
proll tomu nu opern9ch scénach 
NDR su dnrs robia pozoruhodné 
t•okusy o vyklad Wagnerov9ch m9 
t1rkych diel ako svoJI·áznej spolo
,·~en~kej kritiky kapitá lu. Rozhod· 
uo bv sil podobnými úvahami ne· 

lllfJIU ZlltVUrll( CCSt ll k 1nym Wag· 
IICrUV)Ill dielam. 

l'ozurne !l Cldp!ile UCUkdVallle 
publiku sil pu llllljstruvsl-.y lllllra
lCJ prcdohn• zmenilo vo vrelé sym· 
put1c. Mur·kc~ntné herecké 1 bpe· 
vucke umcnte R. Nováka tHans 
So~clls) a ,lyru; ha mludost pneruz
lrcho pr••jo~vu not·. umelca V. Pri· 
b}'l!l 1 Walter Stuizing) prememla 
uapukon Vl'elosl sym polll v ovác1e, 
,!kycb Brno nebolo duvno sved· 
kum. l'oliObh zaslu.lene zo2oh i 
pi Ul.llitUVIlUliH ďui!>ICII klucovych 
uloh: J. Klíín oko Pugner, O. Po· 
l ai;ck oko David, staro~tl1vo urll· 
l. uiUJÚCI u preto spevacky :.:rozu· 
lllltolny F. Caban, ktorého hlosovd 
caaral<Wrtsllku vcell;u do IH u zod
puvelltt lu postil ve Beckmesseru, l 
obc it:nskli llllcrprolky - oLJet11Vu 
hraJu<:u J. Pavlová l Magdaléna) 11 

ZJavom pôsobi VII N. Romauuvá 
f EliU). Zllslúzlly Ulllelct. J. Pink as 
poulll azd11 svoj nojvynt zneJ~f br
lhHish ý dl!'lgCntský výkon a VIedol 
OI'LhCster V Spl'leVOdOCh k ma~t l· 
mulnej ohľaduplnosti voč1 preja· 
vu spev!ikov. Ot.enenie sl zasluhu· 
Jll zbor (zbormujster J. Panc!k) 
1 koluktlv v!letkých dalstch spe· 
\·okov: odhlludnuc od meuilleho 
nedorozumenia v C!vode, nebolo tu 
duiet vyslovene slabého čl pod
prlumcmého voká l neho výkonu. 
Scúua Z. Knl líra zaujala verkory· 
sym rozmachom základného rreše· 
IllU [ Slél V by pritOm SVO JOU Sil UO· 
vanostou nHpomilhall vyznenlu In· 
dlvldu<llne] spevilckej akctc) u bo
Ir~ i dobre nnsvletená, kostýmy J. 
Je linka vo1·no navodzova ll dohov9 
a situačný kolorit . Ré~ia zosl. 
umelca l. Hylnsu vyclládzala v ra· 

Záber :.: bmeuskej i nscenác ie Mujstrov spovdko\' uot•im berských. 
Sn lmka: R. Sedlá~k 

de detallov z ducha hudby [ bit· 
ku v 2. deJ~tve bola koncipova
ná temor ba letneJ u šty l!zovano~ť 
po hy bu no scéne l gestl ky spl1Ja l a 
v dost ostqich rezoch s clvllnym 
uvornen9m prejuvom. Súbor sa 
prezen tovlll prúcou na momentál
ne mux1malne dosluhnutcrnej u
rovni, ziska! puiJI!kum pre Wag
uera a sélm sebo dodal u rč1tc od
vahu k dul~hn onulogtck9m č1 nom, 
kloré by mali po určlt9Cll lnlervu
il-Ch nasledova l , ak nema nový un
pulz vyzntot zbytočne. 

Starostlivo pripravený a za sú
ča!:.nycil mo:lnu~tl presvcdčivy vy
kOl! súboru 111<\ vsuk vzhfodom k 
Ulite] UbSCIICII \\llgneru l SVOJU 
d1 uhu strunku, ktorú kl'tllka ue· 
mot.e neprlpumcnul. SC1bor dokA
lai, ze p1·1 mulnlizocli vsetkyt.h sil 
tJ Pl'llliUt'anej storostllvost t mcl.Ge 
v~ hovie l l v~ľkým náro korn \V~tg
lll' ruvej dJ'Hil\lttlky, k móte wugne
I'Ovskúhu spováGkllho mujstrovstva 
ma vilu k vUčsuw speva kov ešte tfe. 
ho~k o . Nejde len o otúzku hltlso 
vyell dlspoliCI I, a le skôr o SpeLI· 
flt.ké vyrozovl' problémy spojené 
s osvetrovan im temlltlcko·mol!vlc· 
kych súvislosti o eo tpso 1 psyclLO
Iógle postúv. Vtičsl na postav f vel
tane ústrodnPJ postuvy Hlln:.a 
Sathsa l vyzneln n11konlee sploš
tenejst!l než IJOio potrebné. Prt
!.pOII k tomu u j ~k1·tv. ktoré mn u 
prcdslavenll• skrlltlt na únosnú 
cl lžku. Hned v uvotle i na ďalšieh 
llliCslach sa ldk slralill vyznumové 
Ot lont~tčné body, ubl!zilo Ml 1 ko
modtálneJ dinH'Ill.ll diol11. Rl'?ll ldk 
rrezostuvalo inl:. uko Zi\lduclntl de· 
juvu kostru spovnlt l z11 cenu ur· 
čl tého zjud noclnšenln vnútorného 
vyVOJil postáv. 1:1111 su cllelo pnltll
zllo be~nej opernej 110r111e 19. 610-
ľOČIII. /\ko vo Wognerovl skl'ltJ( 
[a čl vOboc) to JO otilzk11 zito;HclneJ 
povahy. Bmcnsk(l publ ikum dnP.s 
\Vagnerove u11~ lu clnvul'nf' uepowä 
a vynechané partie mu zrejme 
nechýba ll. Zoznámilo sa. pravcla, 
s tvnrom. ktorý ~pcwllkku wug ne· 
rovsk(l poetiku do Istej mrf'rv slm
pllflkuJe l je to shorln. pr!'hll.C pt a
ve v tejto opore su vttilhy meolzl 
postavami tak mil (strovskv a de· 
l a line rozoht'llné J. Prohl~m sA ur
čite nevyrieši (ednou lnscPnérrou, 
]ed lne časte(slm uvadznnlm fltVIS
kových d iel R. Wagnera sl hl·nen
sl<ý súbor môzo vvlvorl( lllktí l n
scenačn(l, drumll fUL'glckú a reZJf
nú koncepciu, ktorá by Sil 1 s proh· 
lémom ča sto nutných člnslknv~c h 
adaptliclf vy1·ovnalu na nstpt rrky 
p lne uspoko1fvej úrov rol . N11znnče· 
né problém y v!lak nijako neznt7u· 
fú v9znam nov(!hn wngnerovski'ho 
šta r tu brnenskej oper y, k lor li na
vyše predvied la k fCtčové WfiJ!IIe· 
rove dielo svojmu publiku prvý 
r az v .českom jazyku. Jlltl FUKAt: 



Osem·desiatiny 
neúnavného 
speváka 

Vynikajúci predstavllof sovietskeho opernčho umonia 
I van l:iomenovlč Kozlovskl j, ktorého 80. narocl cn111y ~i 
nedávno pripomenula celá sovietska kultúrna verejnos(, 
sa narodil 24. marca 1900 v rodine rornlka v ukrajinskej 
dedinke Marianovka neďaleko Kyjeva. Už v detstve sa 
v i'lom prebudila láska k hudbe a piesni. Výbo!'l1ý sluch, 
od pr!rody prekrásny vysoko posadený hlas, obklopenie 
hudobne nadaným! ruďml a nakoniec l samu ukrajinská 
prlroda s néldhernými p iesi'laml - to všetko nupomáhalo 
rozvlja nfu hudobného lli lentu budúceho speváka. 
u~ ako chla pec s nadšcnlm spieval v sko lskom zbore, 

ne~kôr bol prijatý clo zbo•·u Trojlckého národného domu 
v Ky jcve a skoro sa sta l sólistom Velké ho akademické
ho zboru, k torý viedol známy sldadtllcf a zbormajster 
A. Košyc. On to bol, kto objavil v mladom chlapcovi pra
v ý talent a chcel, aby sa ďalej rozvlja l. Svojho žiaka 
odporučil skúsenému pedagógovi - ]c lone A loxancl•·ovne 
Mu ravlovej, pôsoblocej nn Kyjovskom hudobno-drama
tickom in!illtGte. Roku 1920 Kozlovskl j l nšllttít s vyznu
monu nlm ukončil. 

v rokoch občianskej vojny sa Koz lovsklj dobrovorne 
p llhlásll do radov Cct·vonuj ar mády a bo l posluný do 
Poltavy. Ked sa v mesto zorganizovala operná skupina, 
červenoarmejec Kozlovsklj každý večer vystupoval. Spiu
VIll v Eugenovi Onogi novl, Démonovi , Dubrovskom, lial
k e, Faustovi, Rlgolcttovi, Traviote. Práve tu v Poltave 
Sfl prejavil ako nádejný operný spevák. 

Ivan Semenoví!: Kozlovski j na slávnostnom koncerte 
usporiadanom na jeho počes( vo Vefkom divadle v l'otos
kve v marci l. r . 

Po skončeni vojenskeJ služby spieval Kozlovsk l j v 
Chorkove 11 potom vo Sverdlovsk u. Nu jesei1 roku 1925 
SH po prvý ra z objavilo Jeho meno nn moskovských 
plt•gd toch. Debutova l na jav isku Veľkého dlvudla v Mos
k vo v (t ioho Alf••ócla v Travia ta. 

plesňový cyklus "Vzdialenej milej", Schumannov cyklus 
"Básnikova 1!\ska", piesne Schuberta a Liszta, staré ro-
mance, ukrajinské a ruské rudové plesne. . 

Koncertné pódium u Kozlovského nw je prmc1plálne 
niečo nové u Iné ako oporné javisko. Aj tu je voč i seb~ 
pr!sny n n{lročn ý, nielen sp ieva, uic vytvára obraz, hfadu 
m eicn krOsny zvuk nie oj umeleckO pravdu. Odvtedy spevák vytvoril viac ako 50 rôznych postáv. 

Pa1rl medzi ne predovšetkým rom11nt1cký Lonsklj, fnhko
m \'so lný Plnkerton, u!Hachll l ý Lohongrln, legendárny 
Odous, gróf Ahnaviva a mnohó Iné. 

Zo Jeho činnosťou ešte aj dnes pri 80. nar odeninách 
nemožno uroblf bodku, pretože umel ec je stále akliv
ny, ďa lej vystupu je, jeho umelecká činnost je akoby ne
vyčorpnte fnll. )o to preto, lebo umelec svoj repertoí•r 
stt11 e rozši ruje o nové d iela národneJ a zahmnlčnoj hud
by - staré l súčasné, k toré sn predtým vôbec nulntcr 
pretovnli, a lebo upadli do zabudnutia. Len na posled
n ých koncertoch v Moskve Kozlovsklj interpretoval viac 
ako 50 diel ruských a zahraničných klasi kov i soviet
skych sk ladatefov, ktoré predtým nikdy nesp levui. 

so zvlástnou silo~• sa pre ju vl l tu lent Kozlovského v úlo
hách ruského klasického repertoáru prcniknutého du
chom humanizmu a hlbokého r enllzmu. V operách Gll n
ku , Dargomyžského, Bo•·orlina a Musot·gského sa Koz iov
shého majstrovstvo prejavi lo nu jplnsle. Kozlovského )u
rod•vý ~ Borisa Uodunova je v jeho podani nenopodo
bltcln) m obt•azom, vcikym výruzom "osudu na rodu .. 
hiHbOIII n{u·odn, výkrikom jeho utrpenia, výcltkou jeho 
svedomia. Postuva )urodivého v stvárncnl Koziovského 
novzdy zost11ne v pum1111 sov ietskeho opcrnúho umen1:1. 

Kozlovskúho zlvot je bezozvyšku zusv!ilcný hudbe. 

Od samého začia t k u svojej umelecl<ej čin nosti spt1ja 
I. s. Koziovsk i j operné javisko s koncertným pódiom. 
Ak v opernom repertoári speváka napočltamc vwc ako 
sn uloh, v koncertnom repertoári je Ich nieko!ko sto
v•t>k. Medzi nim i romance Gllnku a DMgomyžskčho, 
Eu1 od lna a Baiakll'Cva, Varlamova a Rimského-Korsako
Vfl, Arenského a Rn chmnninovH, Cajkovského a ]akovle
vn. Bulachova a Gurilcva, kantúty Bacha, Bec thovenov 

SCbťdesiut !'Okov umclcckc!j činnosti, zivotn vysoko pľÍ· 
kladného, uktfvncho, nupi'Usto oddaného slui bc umeniu 
a národu. Novonok vcrmi pros ty , no pntom IJohatý, jlls· 
ný a umeleckou čulnosťou JO nu plnený Z IVot národného 
unwlcu ZSSR ivd nit ::il'lllllllOVlt:U KozlovsJ..ého, v ktorom 
kuzdá str<~nka p•·utblaVuJc hrdinský i;ln kahl odennčho 
umeleckého napreduvu nlu. Nemožno sa n e nutlch ýnuť je· 
ho okLIZlujucLm llllt:rprtH<'i'ltym majstrovstvom, v ktorom 
sH tak s ťastn e spoplit mt'lt11·os f 11 silu vcrt<<iho talen tu 
s ncullchajúcou nLIH:Iustml ducha. O. HRtCAKOVA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kto zabil ··Mozarta l 
' 

Anglický divadelný časopis Plays 
and Players dáua ·každý rok lon
dyllskym dtuadelnym kritikom hla
suuat o na,lep!;le dwadelné tnsce
na, 1e uplynulé/IO roku. (Sezóna 
CJI)(Jttckých dwadtel je zhodná s ka
lendárnym rokom, a nie so !ikol
skym, ako u európskych kraji
na ll.) 

u:uadelnt krlllc/ potom u sprle
t'(d /1! jeden a pol st ránkouého llod
l wuueeho textu urátia redakcii do
tu.mk, ktorý mtl celý rad otázok. 
Krwc/ musta odpovedal melen na 
CJtazku, ktorá hra uplynulého ro
ku bola najlep~ia, ale túto ottlz
ku · musta u el mi podrobne " rozpit
IJC.t"": hlasujú napriklad za naflep
!it muzikál, za na,lep!ite dielo mla
dt!l!o dramatika, u llercou hlasu
Jú za naflepsieho herca u h/ou
nef úlohe, za naflep!;teho herca a 
h!!t ~l! k u oo uedlajslcll úlolltlch, na/· 
lEp~tch mladých hercou atď. 

VáčS/na ltlaSUJÚCICh kritikou O· 
znuCtla za na;lepS/u diuadelnCl llľu 
upi!Jnuléllo roka dielo Petra Slwf
fE!ro ,.Amadeus", ktorú na scéne 
bNfského Ndrodnéllo c/iuodla re~i· 
ruoal felto rtadtlef Peter Hall. 

Hlaunú úlohu Wolfganga Ama· 
de,,.. Mozarta ll ra skuelý Paul S co· 
fteld. Ndzory krlttkov a publika 
na túto drtlmu sa uelml rozchtldza-

fÚ, l!ocl uäť:!ilna kritikou 111 ozna
ť:lla za naflep~tu dwadelnú i1ru 
ostutnE!ho ruka. 

Al.:o priklad citujeme duo úplne 
odltiim~ názory z pera duoch po
predných angltckých publtcistou a 
divadelných krtiLkou. jedným z 
nich je Martin Essltn, komentuJúC! 
túto hru na strdnkach Plays wul 
Players, druhým 1e Bernard Leutn, 
ktorý sa nadchýna touto llrou na 
strankach Timesu. 

Predpoklad, že Mozart nezomrel 
prtrodzenou smrťou, ale bol otrd
IJený, spracovali už predtým uo 
suetouej Weratúre. Marttn l:issllll 
prtpomtna napriklad Pusktna a le
lto uerSouana drámu "Mozart a Sa
/teľ!" z roku 1832. Co sa týka vy
kreslenia charakteru Saltertho, Pe
ter Shalfer u tomto smere u pod
str.de sleduje Pu!ikinouo zobraze· 
nie. Sallerl ;e lwc/olmlk s uelml 
skromným talentom, ktorý cl/i uo· 
ť:t Mozartoul neulwslleľnú záulst 
a nenávisť, lebo u/dl, ie fe to sku
toť:ný ·talent a ozajstný génius. U 
p;,~kina Sallert skutočne otrtlutl 
Mozarta, kým Sllaf/er to sice na
znať:ufe, ale otuorene to neturdi. 

Co uytýka Ess/111 Sllaflerouef 
l1re? Nafmtl to, ie podla jeho ná
zoru ant fazyk, an/ dramatická for
ma tohto diela nezodpouedafú uel-

koMt témy. Je uefm1 laiké pasta
Ulf géllt" na ,autsko a tam doká
uu, že 1e naozaJ gťmwm. Podla 
E;;sliTla sa Sllalferoul táto úloha 
nepuciartla dosl(ltoť:ne zu/l.u/nut. 
t:ssluwu/ sa nepdčll ani uýkon 
prutagomstu súboru Stmona Cai
Iowa llraJúcello Salieri/10, ale uý
J,·on Paula Scof/leldq u tilulne1 ú/u
he omať:tl za perfektný. 

/Jernurd Leutn u nouindcll Times 
nap1sal, že lmL Amadeus 11»Woill 
JJUcicentlt"". Leu in oz nať: il Sllalfe
ruuo spracouante legendy, pocha
dZllfll("l!/ od samotného Mozarta, 
k/Ury 11n smrtelne; posteli obutntl 
Saltertllo z to/to, že /10 otráull , za 
mc,fslrOtl.~ké a uyzduihu;e tú čast 
hry, u ktoref Shalfer naznačufe, ie 
l kect Salleri u skutočnost/ Mo
zarta neotrdu/1, urobil to tls!ckrtlt 
uo svoJich my!;llenkach, preto~e 
nezníesol an/ len pomyslenie na 
;elw talent a schopnosti. Dráma 
lwuorl aj o tom, ie keby dafakd 
do/Jró Pila slúblla Sallerimu spl
llif trt ~e/ania, nesporne by me
au nimt /Jalo a; odstránenie Mo· 
zarta ... 

.,Milaunlc/ Mozarta, ktor! ueala, 
l!o znamená jclro meno Amadeus, 
m11sta byt uctačnt Petrou/ Slwfle
roui za odualw, s ktorou spŕacoual 
leqendu, za pokoru a elegancw, 
ktorým/ ponúkol tel rle!;enle" -
IWfiÍSal na záuer Bernard Leuln. 

(Z ma cr. tlače preložil 
T. Hradecký) 

Zo zahran ičia 
Bo1 tonský symfonioký orohestm· vyzval , pt· ~ IJrileti

tosti blfliaceho sa 100. výročia svojho za lozon1a l 1118~1 
maďarského skladatera Sindora Balassu k napisanm 
jubilejnej akladby. 

v newyorskej Avery Fisher Hall nkuločnilo sa l . méh• 
za osobnej prltomnostl autora prndvedenio ll. sym[ônle 
( " Boiie narodenie") Krzystora PendereL:kého. l~ral New 
York Philharmonie Orchestra pod vedenlm Zub1na Meh
tu. 

Hlavnou udatostou tohtoro!:nuho festivalu v Aix-en· 
Provence bude inscenácia :~:dedka hrúvane j Ro~tsln l ho 
opery Semiramls skomponovanoj v rokoch 1622:23. Hu· 
dobne dielo naštuduje jesus Lopez Cobos, r6Ztu bude 
mať Piet·-Luigl Pizzi, v hlavných úlohách vystúpia Mont
serrat Caballé a Marilyn Horne. óaliilmi udalosťami bu
dú premiéra Mozartovej opery Cosi fan tutle v hudob
nom naitudovani Charlesa Mackerrasa a pOvudná pra· 
miéra opory "Nebezpečné zväzky" od Claude Preya. 

Trojzväzkovú knižnú prúcu o Fiodorovi Sarapinovl, 
sl6vnom ruskom basbary ton lstovl, pripravu je na vydanie 
moskovské vydavatefstvo tsskustvo. v_ jednot~ivých zvä~
koch budú publikované spovákove snkl'lllnne listy, stu· 
die a články o jeho vokálnom umeni a bohatý fotogra· 
ficko·dokumentačný materiál. 

)eden z najvýznamnejšich skladatefov súčasnosti Ian
nis Xenakis navitivll v dňoch 5.-10. mája Pofsko na 
pozvanie Zväzu pofských sklndatefov. Počas návštevy 
mal prednáAky a koncerty z vlastnej tvorby vo Varšave 
a Krakove. 

Hlavnou udalosťou tohtot·očniího letného [eativalu v 
Salzburgu budú dve nové operné inscenácie: Offenba· 
chove HoUmannove rozprávky v hudobnom naltudovanl 
Jamesa Levina a v rúiii j ean-Pierre Ponnella a Mozat·tov 
ú nos zo Serailu v hudobnom naitudovanf Lorlna Maaze
la a v réžii Fllippo Sanjusta. Z minuloročných Inscená
cii budú reprlzované Straussova Al"iadna na Naxe 
(Riihm), Verdiho Aida (Karajan), Mozartova Figarova 
svadba IKarajan) a Carovná [\auta (Levine). Koncerty 
Viedenskej filha•·móníe budft dirigoval' Christoph von 
Oohnányi, C. Abbado, H. von Karajan , K. Biihm, ). Le· 
vine. Dalej budú účinkovať New York Philharmonie Or· 
chestra (Mehta), Orchestre National de France (Maa
:r.el) , Berliner Philharmoniker (Karajan). 

Koncom tohto J'Oku usporiadajfL v rhnskom divadle 
Teatro Argentíno vefký koncert z diel známeho filozofa 
a básnika F. Nietzscheho, ktorý bol činný i ako hudobný. 
skladater (autor viacerých, dnes zabudnutých orat6t•it, 
sonát, kvartet). Konce1·t bude vysielať aj taliansky roz
hlas a prebet•ať ho majfL viaceré európske rozhlasov6 
stanice. 

V leningradskom Malom divadle opory a ba letu bude 
premiéra komickej opery D. Sustakuvifn Rozprávka o cá
rovi a jeho sluhovi. Sostakovi č skumponoval t úto opet·u 
na motivy rovnomennej rozprávky A. Puiklna. Operu 
naili v r ukopisnej pozostalusli O. Sostakoviča. 

Rukopis neznámeho Tria Hansa Pfitznera objavili v hu
dobných archfvoch Viedne a Mnlchova. Trojčasťové die
lo, ktoré pravdepodobne vzniklo roku 1686, bude pt•ed· 
vedené elle tohto roku. 

Nové dielo Pierra Bouleza " Nutatíons 1-4" malo svoju 
premiéru v ParU!i 16. júna. O•·chestre de Paris dirigoval 
Daniel Barenboim. 

Winifred Wagnerová, manželka Siegfrieda Wagnera 
a dlhoročná organizátorka Bayreutbských slávnostných 
bíe1·, zomrela u Bodamského jazera vu veku 62 t•okov. 

29. slávnosti Nemeckej spolol:nostl W. A. l'o1ozarta sa 
uskulol:nía v dňoch 13.- 19. septembra v Hildeshelme. 

Pod ústredným heslom " Bach a talianska hudba" ko· 
nali sa v dňoch 6.-14. júla v Západnom Berline bachovské 
dni. 

Nové dielo Gyorgy Ligetiho - Koncert pre klavfr a 
orchester - bude mať premiét•u v Kolfne nad Rýnom 
v predvedenf Kolfnskeho rozhlasového symfonického or
chesll·a vedeného Mario di Bonaventurom. Sólistom bu· 
de Anthony Bonaventura. 

Dirigent Walter Susskind zomrel 25. marca vo veku 
68 rokov v Berkel ey l KaJI[ornia l. Pražský J"Odák, i tu
doval kompozlciu a sklavir u j osefa Suka a Aloisa Há· 
bu, dirigovanie u Georga Szella, pôsobil v Nemeckej 
opet·e v Prahe, neskôr bol hudobným r laditefom Toron
to Symphony Orchestra, od roku 1988 viedol St. Louis 
Symphony Orchestra. 

Jorge Donn, sólista Béjartovho IJL'usselského Baletu 
XX. storočia , má sa sta t umelecký m vedúcim tohto en· 
semblu. Héjart buduje v Parlži podla brusselského vzo
l'll medzinárodnú tanečnú ikolu a bude viest' oba tieto 
súbory. 

Zomrel Stefan jarocinsl<i 
Uôa 3. mája 1960 zomrel vo Varšave 

dne. dJ•. Stefan )arocinski, vedúci odbo· 
ru dejín a teórie hudby Ústavu ume· 
nia v Poľskej akadémii vied, vynikajú
ci vedec, hudobný kritik a esejista, au· 
tor mnohých prác, najmä z obl asti hu· 
doboej estetiky 19. a 20. storočia .. 

V oblasti t eórie hudby mu pomllhala Na 
ďa Kouiangoruvá a Michal S11isak. Po 
návrate du Pofska začal svoju publicis· 
tickú a \'edcckú č innost. Od vzniku Ústa
vu umenid (1950) pracoval v hudobnej 
sekcii. Doktorát obhájil roku 1964, od 
roku 1970 bol sa mosta tným vedeckým 
pracuvnlkom, 11ričom od rokn 1968 bol 
vedúcim odboru dejfn a teórie hndhy. 
v rokoch 1959- 1971 bol predsedom sel<
cie kritikov a súčasne (od roku 1962) 
podpredsP.dom Zväzu poľských hudob· 
ných utuelcov, v rokoch 1975-1979 pre~
scdom sekc ie hudobných vedcov pri Zvä· 
zo poľských skladaterov, pričom zastával 

mnob tvo ďa lilch funkcif aj v iných ve
deckých a vet•ejných organizáciách. Ak· 
tivno sa zúl:astnil na mnohých vedeckýoh 
sympóziách v Poľsku i v zahranič! -
Parii i , Bruseli , Taliansku, CSSR, ZSSR. 
Za svojo vedecké a organizátorské záslo· 
hy bol vyznamenaný Zlatým krlžom za 
ziisluhy (1955) , Rytíe•·skym krfžom Ra 
clu ob•·odenia Poľska (1966) a mnohými 
tľa lsLmi vyznamenaniami a cenami. 

Docen t )arociriski bol vefký a nosmier 
ne skromný vedec. OvládajÍic mnohé vcd 
né oblasti, dával svojim muzikologickýno 
a estetickým práoam v~ehuma nistický 
charaktllr a literárny vzlet. Jeho kniha 
Ocbussy - impt•csionizmus a symboliz
mus l1!l6G, 1976), ktot•á vrhla nové svet· 
lo na dielo a estetické idey Debussyhu, 
s1 získala medzinárodné uznanie. Prelo
i ilí jn do francúz§liny. angličtiny: ruilti 
ny a v súl:asnusti vy•:' '! liza v Tahanskn. 
Debuss>:mu venoval aj obilmu DIUDO&r•-

f iu Debussy - Kt•onika života, diela, do· 
by (1972 1. Bol tiež autorom monogra[ie 
u Mozat·lovi l 1954, 1972), An tológie por
skuj hutlnhnej kt•itiky 19. a 20. sto•·očia 
(do roku 1939), redaktorom zbornlka 
Polish Music a autorom nedávno vyda· 
nej zbiet•ky osejf Ideológia romantizmu. 
Bol ti ež uznávaný ako význa~ný analy lilc 
a interpt·et kompozi~ných a ideových 
trendov v hudbe 20. storočia, o čom po
ria! dôkaz napr. v knihe Odcus nn rnz
t:cstí ( J !l51l, 1974 ), v početných pt•áoach 
venovaných súčasným poľským skladate
ľom, kriti ke, estetike a sociológií hudby. 
SírokP. bádateľské záujmy, erudícia a in
dividuálny prejav stavajú )arocil1ského 
medzi najvýznačn c jiiil:h povojnových pof· 
ských muzíkol6gov. Smrť ho zasiahla 
uprostred hohotP.j tvtwivP.i činnosti vo 
veku 67 rokov. 

Pred vojnou illudoval právo a deJiny 
hudby. Po septembrových udalostiach ro· 
ku 1939 žil v zajateckých táboroch, ok
rem iných od roku 1940 až do konca 
vojny v Oflagu u Murnau. Po oslobo
den! ;m dva roky v Parfží , kde lltudoval 
fllnzoflu a sociológiu a pok•·nl:oval v ~tú
eliu hudby, pod vedeolm P. H. Massona. 

IRENI\ P(JN I t\ l UW~KA, V11ršava 

1(RL'eklad: H. Lercbcwá!} 



"Večný dvojspev" 
Zdenl<a Mil<ulu 
v Klarisl<ách 

V r ,imcl tt'lldičn 9ch komorn ých kon
rr..· tuv v Klul'lskli ch, ktor é poriada Ga
Jenn hl. mcl>lu SSR Bratislavy spolu so 
SluvonskyHI hudobným fondom, uskutoi:-
1111 Sd 9. junu 1980 komorn ý konce1·t, na 
kturon1 odzneli dielu D. Sostukoviča A 
l h,nugge ra , ). Tausl ngera a Zd. M lk~ lu: 

Sttstakoviéove Sa t iry pre soprán a k la
vlt· up. 109 na verše Sašu Ccl'llova l nter
p retova l!t li rat ls la vskčmu publiku veľm i 
dobre známa pražská umelkyiia Brigita 
Sul cová s k laviris tkuu Zdenkou Holnv
skou. Sulcová pristupovala k Sosta kovl
l:o~i s jed inečn ým zmyslom pro dlferen
cíil clu tohto hnteromorfne koncipované
ho vokíl l nLho cyklu, klor9 možno nozvn t 
llk ) lllSI k;deidoskopom sk lada tefovho 
m uohotvárneho inte loktuálneho sve ta. 
Neop<•l'\ovmcľné mlesHníe slohov prepo
jeué PI'OStýml, klaslc lsticky formu lovA
n i mi nJ ysi JenJ..nmJ je tu len elementár 
n ' 111 ma t~;riá lom , sta vebnou látkou v r u
k iic:h vel kého mnjst J'U, Samotná voľba 1 
o>.po~lc la myšlienkových tvo rov evoku je 
IICSmleJ' ll~ slrOké spekt r á estetických ka
t!'górll. je to SIIIJrH v~dy v Inom habite, 
vicl )' ~I nou muskou, uvsuk vždy s rovna
kou poti swtou. Pribll2ne tak sa dá zo
st:·ucnl( Sosta kovičova bohatá myšllrn
kuvll imaginácia .ktorú j ed inečn 9m a ne
onilkovateln9m spôsobom stvárni la Brl
g t,J Sulcová. 

V naprosto odltilnom myšltenkovom 
~vel'l sa oc itol posluchá č pri počúvHnl 
Sonotiny pre dvoje hnsll A. Honeggera 
v podani Alžbety Plnskurovcj a Viktnra 
Šimčisko. Honegger v tomto diele mo
rh.:iu jc svoju hudobnú reč z fJ·anclizskcj 
TladovtJj meiodaky a z kompozičn ých po
st upov. ktoró zohľad ll UJú nové orientá
cie a pr údy 20. rokov nášho storocia. 
S(llisll in terpretovali lloneggorovo dlnlo 
s klnslckou vyvá2enosťou, s akcentom 
mt kun ta h i lno~C a bohato č lenenú kou
trapunktlck(J sadzbu. P1·ávo v prosto ta o 
v spontánnej muz1knlite zvýraznili l nter
PI'!' I i k rásu a presved č ivosť l !oneggoroveJ 
lllidby. 

Ví•J·ozným obohotenfm drama turgickeJ 
ko:lct~pc l e tohto komorného koncertu bo
Jo pl'Pdvedenle Tausingerovho diela Vý
r.hnz! hod pro supt·án a dvnje husH na 
vc r~e E. Lundgreena s B. Šulcovou, A. 
Pl;.,;lwruvou a V. Šimí:iskom . 

Tnus111ger ukcontuje mysllenkovč po· 
solstvo diela do koncentrova ných, sl ro
h ~ ch a nesmierne la l>ldárnych myslton
kov}Ch tYna·ov. Avša k az po vzďa ľova nl 
~d z "východiskových bodov" , l. j. z ox
ponovuných modelov, rod! sn pr iam kla
sl!'ky vyvážená stav l..i11 so vsotkýml znak
ml bohatých a rozmanit ých kompozlč
nvch transfo&·mácií. Ta usingerova kom
pozitná faktura je prevzdusnenó, v rám
cl voká lno-inštrumentálnej sadzby neuve-

Snfmka : arch!v 

561iate npuy SN" Pt· 
ter Ovoraký, lltut•eM Stit
nej ceny KG, nlitudoul 
v jdnl v Iondfnakej Co
vent Garden Opere úlohu 
bhnlke Rudolf• v Pucci 
niho opere Bobéme, kto
rú potont spievel v pred· 
premiére pre ikolaki 
ml6dd, v premiére • 
ďelifch ityroch jinovfch 
predatevenieoh. Jaho 
partnerkou v ityroch 
predatueniech bole ne· 
toznime tellenake ape
dčke, nej1n6mejiie 
pred1tnitelke Mimi, Mi
relle Franiod, 1 ktorou 
ho vidlme ne anfmke 1 
londtnakej inaoenécla. 
Okrem nej vyatt plli 1 
Petrom Dvoraktm v po· 
stave Mimi •l Novo1élen· 
ďanke Klri Te Kenewe, 
znime 1 najvMl!ilch eu
rópskych, amerlckfcb • 
austrálskych operntch 
acén • koncertntch p6dlf 
• ďelila Tellenka Miette 
Slgheleové, ktor6 splave 
v mil6nakej Scale, Mon
t reeli, Florencii, Rlme, 
Terate, !eneve, Turlne, 
Verona, Viedni, Mnfcho
ve, HemburJu, Tokiu l v 
Chiceau u apoluúčinko
vania popredných neto· 
vých spevákov a dirigen
tov. 

ri tefne bohato kolorovaná na záklAde 
maximú lneho využitia mo2ných limbro
Vi'Ch reg ist rov. " Výchoz! bod" symbolizu
je akúsi ncvypočltatcfn(t pr·cmenlivost 
návratov, čo je tvor ivý prlncfp každého 
evolučného procesu. V skvelej inlerpre
t{Jcii B. Sulcovoj a husfového dua vyzne
lo fausi ngnrovo dielo nesmiem e suges
tavnc a pravdivo. 

V zlive t•ečn oj časti koncertu odznela 
~ lúvensk:a premiéra iesťčasťovího vok61-
no-initrumentálnebo cyklu "Vi!čný dvoj
s pev" ud zaslúžilého umelca Zdenka Mi
ku lu n11 pué:lliu j armily Urbénkovej. Azda 
r~ te v ý a azneJšlo než v komorných dle
iuch Avc Eva, To bude ráno, vyhraľ\uje 

su tu ~pocíľ l kum Mikulove) hudobnej re
/;1. NriJ lllli v l yrlckých partiách je skla 
Jatefov myšlienkový svet neobyča jn e 

P1·ahká speváčka Brigita SulcovA sa spo
lupudiefa la na prednese diel O. Sosteko
viča , ). Tausingera a Z. Mikulu. 

~vojsk ý a vyhrancn}r. Autor budu je svo j 
pleSJIOVý cyklus né! báze rovnocenn9ch 
ce lkov, čo považu jem za tvorivý zámet·, 
ktorý mii svoje opodstatnenie l v básnic
kej predlohe. KantabllnosC V~čného dvoJ
sp~vu JC koncipovanú práve z tzv. ne
J,u n ta ()Ji ní ch intoJ·valových postupov. A 
pnlve veľmi dôsledné využitie tohto tvo
r ivého zci meru vy tvára kontinuitu jed
IIOt liv}•ch časti. V rámci lnstrumentálne
ho obsuclenla l hus:ové duo - Plesku
t·ová, Šimčisko a klav!r - H. Giforo· 
vtí) vol il sk ladater prvok zvukovej kom
p.r ktnostl pred diferencova ným, detailne 
ndnóšo ným kolorovanfm. Kompaktnosť 
mstrumcutá lnej zlo~ky dodáva ce lému 
d.elu náboj expresivity a kinetických Im 
pulzov, m:jmä vo vzťahu ku kllntabllne 
modelovnnému sopránovému par·tu , kto· 
ry JedJnei;ne stvarn i la B. Sulcov6. Na· 
;:dávam su, že práve ona "vdýchla" ce
lómu dielu neopakovateľné poetické ča
r o a r ea l izovala tak skladaterov tvorivý 
7.ún1er. Komorn}r koncert v Klari skách 
mal len jednu slabú s• r 'Ínku - slabli 
ui;u&l ba·ul islavského publika. 

IGOR BERGER 

• 
• Z/\ liRANICNI HOSTIA SLOVENSKt HO HUDOBNE:IIO FONDU - v poslednom ob

dobi zavila li do lludobno-lnformačnóllo st rediska SH F k laviri stka KarFJi iA t::scAia ntt: 
Colas a sklada ter a di rigent Felix Guer rer o z Kuby a sovietsky sklat.lnter VladJnlll' 
Blok z Moskvy, ktorý navštlvll Ceskoslovensko pri prilezllos!l uvedema svojej 
skladby na festivale Pražská ~ar. Kubánski hostia st vypočuli ukážky orchestrá lneJ, 
komornej 1 elektronic keJ hudby a vy~ladall sl notový materiál niektor9ch sk ladieb, 
k torO mienia naštudo va ť a uviesť na konce1·toch v J'íJmcl Dn! československej hucl· 
... 11*6 " JM;i • ~o in~ na b~llci l'O~ •• Ku be, 

VIl. celoslovenský festival komornei hudby 
ľ"htoroč:ný celoslovenský festival ko

moi'llBJ hudby v Hlohovci v dt1och 7_ a 
8. VI. 1980 v ýrazne dokumentoval správ
nosť l potrebu podobného podujatia pre 
rozvoJ komornej oblasti h udobného živo
ta na Slovensku. Vzorná pri prava celeJ 
Rkcie Osvetovým ústavom v Bratislave, 
ONV v Tmave, MsNV l MDO v Hlohovci 
umožnlla hladký a úspešný priebeh pre
hliadky a vytvorila v omp!rovom diva· 
dlelku zámockého areálu ideálne pod
mien ky pr o radostné hudobné pr ezento
vanie sa zúčastnených hudobných te
lies 

S rastúcim záujmom o ten to d t·uh hu
dobnej činnosti zákonite sa zvyšujú aj 
n~roky na umeleckú úroveň komornej 
hudby. ľ!ICč lenná hodnotiaca porota hu
dobn9r.h odbornfkov z Br atislavy, Pr ahy 
• Koš!c, ktorej predsedom bol prof. Al bfn 
Vrter z bratislavského konzerva tOr ta, ma
Ja podľa vopred určen9ch krltértf na· 
VJ•hnút patričným súborom celkové hod
uotenie a cenu. 

V prvej kategórii (Komorné združenie 
konnrnt6rif) cenu Ministerstva kultúry 
SSR p!'ldellla nonetu mladých posiuchá· 
tov Konzer vatória Bratislava (umelecký 
vedúci prof. K. Filipovič) . Výkon tohto 
te lesa v náročnom prog t·ame (MartinO, 
Spollľ, Elsler ) zau jal predovšetkým vrúc
npn muzlcfrovan fm, vyrovnanosťou v ná
&tro joch, ladent a napokon a j štý lovým 
stvárnenfm sk ladby romantického obdo
bia. Súbor zfskal za toto predvedeni e 
cenu Osvetového ústavu Bratislava. 

Komot'II Í' orchester Konzervatória v 
Bra li~ lave (umelecký veclúci prof. ). Pr a
sant), známy z mnohých úspešn9ch účin
kovanl u nás i v zahra n ič!, predviedol 
dúbre vyvóžen9. umelecky náročný pro
gram ( Corelll, Mozart, junái:ek, Suchoi'l, 
Tundler 1 na pozoruhodnej úrovni . ktorá 
sa mohla me t·at oza j pro[eslonálnymt k r i
tériami klndonyml na zrelé umelecké te
le~o. Zvu ková j ednoiia tost, dynamické i 
Rgoglcké prelfnanie tém v Jasnej zre
teľnosti, v2dy v miere komorného zvu
ku sveóčl !a o hlbok9ch znalostiach a 
riOsledneJ práci dirigen ta a pedagóga 
J. P1•agan ta. 

Cenu za na j lepšie predvedenie sklad by 
slovenského au tora ( j . Halrfk: l. č11st 
z Concerto grossa raclle) sl odniesol Ko
morný oJ·chester Konzer vatória Koslco 
( umeleck9 vedúci R. Skl'epek ). Tento 
ot·chester , zložený z ambicióznych, na
dt~ných zlokov školy sa vyznačoval tem
peramentnou hrou , presne sledujúcou zá
mer y skúseného di rigen ta. V Jemn9ch 
kresbách barokovej hudby, niekedy azda 
trocha zvuk ovo predimenzovaných upútal 
presnosťou a j asným vyjadren!m myš lie
nok. 

V druhej keteg6rii (emet6rske komor· 
ni :.cdruieuia doapelfch nad 18 rokov) , 
vysoko dominovAl komot·ný orchestet 
učildov CSU v Košiciach n• Sverdlovo· 

vej ulici ( umelecká vedúca )ana Bod nt· 
rov á) . Obdivovali sme umel eckú dtsctpll· 
novanost, teplý jednoliaty zvuk sláčika· 
vých nástr ojov i technickú pregnantnost. 
súbot·u. Jeho umelécká vedúca j. Bodná· 
ľOVá sa t>r edstavila aj ako sólistka IV. 
casti Vtvaldiho Stvoro ročných obdo· 
liiach. Tr eba osobitne podčiarkntH let 
výkon v tejto náročnej skladbe. Porota 
tomuto sOboru, ktorý hral eiste dielíl Mo
zarta a Brltlena, právom udelila cenu 
Ministerstva kullú t·y SSR za najhodnut
nejil! umeleek9 výkon a zár oveií aj ce· 
nu Osvetového ústavu za najlepiile stý· 
lové predstaven ie skladby z obdobia ba· 
roko. 

8úbor Technik z Bratislavy ( umelec; ~~ 
vedúci j. Drmala) je svojfm zlo2enhn 
v pr avom zmysle slova naJamatérskéjslnt 
súborom. O to viac treba ocen i ť jeho 
~tAJu úspoimú činnost, a jeho interpre
tdclu v niektorých pt·!padoch JliOžno 
oprávnene hodnotiť ako profesioná Inu. 
Teleso má za sebou už úc tyhodný poče t 
vystúpen!. Vo svoJom programe ( Ptw
cell, Vtvaidl, Suchot1) presvedč i l znova 
o svojom un1eleckom raste a odniesol 
si cenu Osvetového ústavu za ldéovo· 
umelecký p rogr am, ako aJ uznanie za 
hultúrno-výchovnú činnost v našeJ spu· 
iočnos!l. 

Komor ný orchester slovensk ých uč lle· 
rov ( umelock9 vedúci B. Urban) sa pred· 
stuvll skladbami A. Vivaldiho, F. Schu
berta, ). K. Nerudu a ). Malovca. Súbor 
vrv!Ju júci sa v nefahkých podmienkach 
{ uvofitO\'anie zo za mestnania, vefkí 
vzdialenosti 1 sa mimoriadnym úsilfm č lo· 
nov a di r igenta (tspešne vypracuvé!va na 
J..omorné te leso, reprezentujúce na úr ov· 
111 nase OJ'Chesl r álne združenia záu jmo· 
\rfrch činnost! nadsencov hudby. Cena 
za na jlepšie predvedenie sk ladby sloveu· 
skúito auto1·a (Malovec: Sui ta na rnotl· 
vy z Vietorisovho kodexu) bola pt•ldele· 
na tom uto súboru právom. 

Na vel:ernom koncet·te vftazov vystúpi l 
ako hosť Bendov komo ťll 9 orcheslet• z 
Gst l nad Labem, k torý sa zamet•iava viac 
na barokovú a k lasickú hudbu. Jeho v ý· 
kon bol prl jal9 obecenstvom vel mi sr• 
de~nn a bol pre všetkých vzornou ukáž· 
kou v9sledkov záu jmoveJ umeleckej čl n~ 
no!>ll v Cechách. 

V Il. celoslovenský festi val komorneJ 
hudby potvrdil stále rastúci záujem o tú
to činnosť, zaznamenal zvýšenie umelec• 
k írch nárokov v interpr etovan! známych 
cie l , no aj v novoobjavovanr neprávom 
zabúdan í ch. Velký kl'Ok vpnd ur obil a) 
v hfat.lanl súčasných diel našich sk la· 
datefov komponovaných zámerne PL'e 
tento druh hudobnej tntet·preticte_ Ze· 
Jali by sme sl, aby sa rozšfrlla •J peleta 
komorn ých .&úbor ov, ktorým by prln~alo 
spo!oéoé muztc!rovante, ·''Jioteše)tte !: r~" 
aost. • "' 

Operný večer na bratislavskom konzervatóriu 
Tohto roku sa bratislavsk~ konzervató

r ium rozhodlo u rdmcl každoročne pri• 
prauouaného opern~ho večera uulest Mo• 
zar touu komickú operu Cost fan tutle -< 
raltké veselé dielo, skôr zdbauné nd hu• 
morné. {e pre1l pr tznal!nd preualta en• 
sembl ou u porovnani so sólami, uzdjom
ne pospdJaných u typickom k laslclsllc• 
kom duchu, 

v priebehu času dielo uel a rdz pre· 
pracovali. AJ u posledneJ lnscendcll te/· 
to oper y u SND u r . 1971 doSlo k znal!• 
ným skrtom predovSetkým u druhom def· 
sloe; na si<:odu majstrovsky zlzudobnené
ho libreta. V prl pade na!lludouanla na 
konzervatór iu fe skrdtenle do určiteJ mte
ry pocllopltel né; dielo fe pomerne d l M 
a speutit:ky neobyl!afne ndrol!né a cha
lostwé. Nemožno vSak osprauedlnlt do
slovný p1lcrez {af t o len velmi skrdtený) 
druhým defstuom, l!lm sa naru~lll at za
kladné de/oué pochody. Spomenutú ne
priaznivú skutočnost vSak uyudWa uer
Tttl sol/dna speudcka úroue1) l dôklarl
nost re~/fllef prdco Pet ra Dorra. Hoel 
spočiatku boli účinkujúCI l!lastol!ne str
null, neuuolncml , po odbremenenl sa spod 
t rémy i:luo rozohrali komédiu, obohatili 
Ju o mnoM vt ipné kúsky a fednoznal!ne 
moi no kollštatouat, že studrnenle postdu, 
/cit charakterlzal!nd drobnokresba, boli 
oo udčsme pripadov det ailne uysll ltnuU!. 

Vysoko moi no llodnotlf výkon sopra
nistky Aleny Duo~skej u úlohe Fiordil íg/ . 

'Hoci typom ht.....l nie Je mozart ousk$1.1 
speudl!kou, muzikdlnostou t §týlouým pri · 
stupom dok dzala tdedlne sktJmornit SU$A 
plnoobsai ný, sýty tón, zvučný v každeJ. 
polohe. Na pozoruhodne! tírount tnter1 
pretoval a nafmä hlauntí drlu v 1, defstue1 
mimoriadne ndrol!ntl na rozsah, Sympfto' 
ttckým dojmom pôsobi la herecky iwlf 
Desplna VIer y Mtchlouef, hlasov" pre 
t ento odbor pl ne uyhouuftíca. Výkon Gab• 
r lely Pingltzerouef {Dorabella) 'bol PO" 
značený tnlonačnou neistotou, neuuolne• 
ným, prg k rteným tónom, f lal , t v he• 
reckom prejave dost fednotvdrny. V tr"• 
fle/ mužských postdv sme zaznamenali 
vel mi vy rovnané speudcke t hereck~ vý• 
kony. Jdn Galla {Don Al fonso) strl!ol 
najmä kovovo znej t'tcl ml, zuul!nýml stred• 
ml t uýškaml, Jozef Kundldk { FerrandoJ, 
muzlkal itou, lyr ickým. značne prlebtJf• 
ným tenorom, u techntckef oblasti však 
balia( eilte znal!né rezervy. Bar y tónoud 
partia Gugllelma u d6sledku §krtov utr· 
pela lzddam najviac. Pavol Dvorský ne· 
mal tak dostatočn/l prllef ttost preukáza( 
nemal~ uokdlno-interpretačné kvality _, 
nosný, farebný hlas kultluouane ovlďda· 
ný, perspekttva ďal§feho r astu te ztau• 
rtd. 

Na skrom nom favlsk ouom priest ore sa 
podariln uspokojivo uyrle§tt umiestneni e 
kulfs, kostýmy l výloarnt1 strdnko tie! 
niesli pe{Ja( ser iózne/ prdce. Na klaufrt 
sprr•uäd: al mladých speudkou Vlad lmfr 
Dan/!k. l. ONDRÄŠEl( 
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K PROFilU ZABUDNUT~HO SKLADATEĽA 

A DIRIGENTA 

Béla Kéler 
(13. ll. 1820 Bardejov -

20. Xl. 1882 Wiesbaden) 

Nevyspytatefnou hrou osudu 
S!t /.IVOt nlektor9ch na Sloven
sku narodr.ných skladatefov 
realizoval v minulosti v tak9cb 
podobách a na tak9ch mles
l!ICh, ie napriek Ich evidentne! 
cololivotnej v!lzbe 11 nepretr žl· 
tému aktívnemu vztahu k ro
disku, sa Ich prínosy do roz
voja hudobnej kult(u·y na na
šom uzemí hodnotia v dejinách 
slovenskej hudby s v9hr1:1damt 
a rcze1 vovanostou. 

V plnej miere Sfl to vzťahuJe 
na Héln Kélet•a, ktorý patri l 

k vofmi úspesným o uznáva
O) m európskym sklada te rom 
zábavnej hudby v 19. storoči. 
Melódie jeho skladieb neraz 
zneli aj v slovenskom prostre
di v osobnej tnterprot<!cll ešte 
pred odchodom do zahran ičia, 
a le l v dobe slávy pri návt·a
toch do rodného mesta. Spora
dicky sa objavovali v progra
moch Z(lbavn9ch orchestrov v 
priebehu prvej polovice ná ho 
storočill !l z rozhlasového vy
slolnnla sl Ich občos môzeme 
vypočut aj dnes. Kélcrove tla
čené hudobné dlol1:1 môžeme 
n<tj!>C v mnohých ZbiOrkach hu· 
dobnfn na Slovensku a este 
pred polstoročlm sl Ich neje
den amatér-klavirista hral v 
rámci dom<!ceho muztcfrovRniH 
pre vlastné potešenie. Napriek 
tomu sa slovenské hudobná hiS· 
tOľla postavila ku Kélerovi ako 
k odpadlíkovi; jedna časť pra
mei\ov mu pripisuje nemeckú a 
druh(i čast mnďurskú etnickú 
prlslusnos(. 

Rozpornosť hodnotenia Kéle· 
r ove] osobnosll snácf najviaC u
mocnilo jeho posledné vefl-.é 
iivotné rozhodnutie - testa
ml ntárne UI'Čil celý svoj skla
dHtPC'lk9 odkaz (všetky nuto
gnlly 11 kompletmi sériu všet· 
k ých t111čených diel ] východo· 
sluvcn!>kým mestám Bu rdojovu 
11 l're~ovu. 

\o februári tohto roku v tl· 
chosll uplynulo 160 rokov od 
1\c>lerovho narodeniu. Využíva m · 
túto prlleži l osf k stručném u 
prihlfžemu jeho životných a 
umeleckých osudov od nai'Ode
nla v Bl!rdejove až do sm r ll v 
nemeckom \VtesbHdene. Zll v 
zlomých politických 11 kultflr· 
nych pomeroch, dokázal sa 
v!.ak v n tch umelecky presadft 
a a 1 keď všetko čo vytvoril, 
zmizlo po jeho smrti za stre
dovekými hradbami Bardejova, 
jeho hudba nám v partl túrach 
zostala a dodnes ho prlpomt
na. Pt•! tomto okrúhlom v9ročt 
trllba op!lt aktualizovať slová 
Stúfana Hozu: ,.Kélcr od IHis 
vysie! do sveta a bolo by pria m 
nPvďačnostou nespomenúť si 
n1111 ... " (v dlelP Tvorcovia 
hudby, MArtin, 1943). 

Oa lšle dva ročnlky štúdia ab
solvoval Kéle1· na kolégiu v 
Dobrecfne. Stútl!li zakon čil v 
Prešove rok u 1839 a len vermt 
nerád opúl;ťal prostred ie, kde 
začal Jeho hudobn9 rozlet a kde 
Sil začali rod iť aj 1eho prvé 
sl-.lnriRterské pok u!>y. 

Muzikuntskli kariéra nebola 
pre Kélerových rod ičov príťaž
livá, nevidel i v nej dosta točnu 
záruku pre budúce synovo po
vola nie. Preto pddlo rozhodnu
tie, auy sa ~yn stal pornohos
podárom. Nlekofko rokov pra
xoval pri M u lwčeve a v llalil: l, 
11le nllkoniec ~a predsa len de
ftnltívne rozlt\čll s vidiekom. 
Nev1eme, ako toto rozhodnutie 
pr1joli rodičia, 11ie po krátkom 
pobyte v B!trdejove odisiel z do
mu s pevným rozhoclnutl m ve
nova ť tt hudbe. Pt·vou zAstáv
kou na tejto ceste bol opať 
Presov, kde prijal m1esto učtte
ra hudby a kde sa vlastne za
ču la jeho umelecká kariéra. 
Podnccova ny pr latehnl-lllldob
nikml veľm! skoro dospel k 
pre~v~)dconlu o nutnosti dalsie
ho hudobnóho vzdeltJvanla. 
Dvadsaťpifťi'Očný odchádza z 
l'rei.ova !:t pevn~m úmyslom za
kotviť v niektorom z eurOp· 
skych hudobn9ch cen t let·. V au
guste 1845 úspešne obstál v 
konl-.urze nn miesto huslistu v 
orchestri viedenského cisársko· 
krarovského privilegovaného 
divHdla, v ktorom pôsobil vlne 
ako osem rokov. Bolo to ohdo
lJ!Il podrobnfiho oboznomovaniM 
su :. hudobnou teóriou a pl'll 
XOU. 

Orchester pracoval pod vede
nim vtedy u~ slávneho sk lada-

Somme1·a a začína účinkovať 
pod umeleckým menom Kéler 
Béla. Ocllšlu !:tezónu pôsob! s 
vlastnou kapelou vo V!edn1. Ro· 
k u 1856 vstupuje do slui.leb ra-
1-.usko uhorskej armády Ilko vo· 
jenský kttpclnik 10. pcs1eho plu
k u grófa Mnzzuchelliho. S tým· 
to vojenskym or chestrom vy· 
stupu je nn mnohých ml listoch 
Rahi1skA H Uhorsko 11 svoj[m 
strbujucJm dirigentským preJd· 
vom vilade v.:budzuje pozomo~t. 
\'efkym prlnosom pôsobenia v 
tomto or·chcstri bola pre Kéle
ra moimost bezprostrednej rco
hzácle vlastných hudobných 
predstáv v kvalit nom predvede
n! a tým aj rastu jeho sklada· 
tefských a najm!! lnštru mon
tačných schotmostl. Stvorročna 
práca s orchestrom umoi.nila 
mu do kona lc su olloznllmit so 
zvukovými možnosťam! dycho
vého OI'Cht•s!J'II, ale aj zábav
ného orchestra so s lá~lkovou 

llvotné osudy Bélu Kélera 
sú velmi pestré a zvrchovane 
!Htplnené prácou. Pochádz11l z 
početnej rodiny b!trdejovského 
mestského senlitor!l a do mat l·l
ky ho zapísoll pod menom Al· 
bcrl Paul. So vstupom do školy 
začal sa u neho výraznejšie 
prejavovuť hudobn9 talent, kto· 
rý v začléllkoch fo1·moval bar· 
dejovský rogenschorl Franz 
Scl11ffter na hodinách hry na 
husliach. Už v školských lavi
ciach sntval o umeleckej bu
ducnostl. Sny sa V!>ok vefml 
skoro rozplynull a budúci ume
lec presiel tvrdou školou živo
to, kým s11 umelecky presadi L 

Titulný list rukopisnej pat·titiry Luat1piel-Ouverture. 

Po ukončen{ zák ladného 
vzdolanla v Bardejove odišiel 
~tudovať na Ievočské lýceum 
( 1834 ] kvôli lepšiemu osvo je
niu sl nemeckého jazyka. Po 
tejto jazykovej priprove, k torú 
mu slovenské prost redie Bar de
Jova nemohlo dať v plnom r oz
sahu, sa zapisal na prešovské 
kolégium, kde začal svoje filo· 
zoficko-právnické štOdlá. Na 
tejto škole existoval 'čul9 hu
dobn9 ruch a každ9 schopn9 
hudobni k mal možnost upl atnlt 
SA v ltudentskom hudobnom 
spolku. Mlad9 Kéler posilnil 
skupinu druh9ch huslf v spol 
kovom orchestri, ktor9 prispel 
k jeho hudobnému rastu a pre· 
budU ~»llaJ~ zatt.tem o lwdbu. 

te fa a dirigenta Franza von 
Suppé. jeho zásluhou sa Kél er 
predstavil s velk9m úspechom 
viedenskému pu bliku aj ako 
sk ladater. To mal za sebou už 
súk romné štúdium sk ladby o 
dirigovania. úspešné skladatel 
ské začiatky podniet i li záujem 
o jeho osobu, jeho sk ladby sa 
začlnajtl objavovať v r epertoá· 
r l viacer ých orchestrov a nie· 
ktoré postupne vychádzaJú tla 
čou. 

Rok 1854 stal sa nov 5• n• 
medznlkom v Kélerovom živote 
Po dost dlhom obdobi dOklad 
nej muzikantskej pr1pravy zač! 
na sa jeho samostatná umelec 
kli kariér a. Ako autor už celé· 
ho radu tlačou vydaných skla 
d1eb odchádza do Berlina, pri· 
jima na jednu sezónu miesto 
atrlgenta y kallele Johanna 

sekciou, k to1·9 mal k dispozicii 
pre ú!:ely z<!bavno-rekreačné. 
Zo zdravotných dôvodov musel 
vojenskú službu zanechať a po 
dlhSom llečeni v nlekofkých 
kt'l pe!och Uhorska za ložil a vie
dol s prlatefom Dubecom zá
bavn9 orchester v Budapešti. 

Od r oku 1863 do roku 1866 
pôsobil Kéler vo Wiesbadene, 
vo vojenskom or·chestrl vojvo
du Nassouského, kde bol vy
menovan9 za hudobného r iadi· 
tefa s ce lým radom povlnnostf. 
Po odchode vojenského Otvaru 
zorganizovalo r ladltef stvo k\1· 
pefov svoj vlastn9 orchester a 
jeho vedením poveril i Kéler a, 
k torý sa k vojenským hudbám 
viacej nevrátiL Umelecké a 
ed ičné t\spechy Ké!Arových 
skladieb a s tým spojené hmot· 
né zabezlle~nle v tomto obdobi 

stimulovali jeho rozhodnutie 
novlazat sa na nijaké zmluvné 
pracovné povinnosti, a le veno· 
va t sa výlučne sklada te!skeJ 
činnosti. Odchádza do súki'O· 
mia a realizuje svoje dlhoroč
né zámery - komponuje jednu 
skladbu za druhou a začina 

pod nikať kroky a h fada t mo'-· 
nosti súborného vydnnta svojich 
sklad l ch. 

Wiesbaden zohral v Zivote 
skladatera významnu ulohu, le
bo sa mu stal druhým domo
vom. V tomto prostredi zakot
vil na trvalo až do svojej smrti. 
Do roku 1870 popri kompozič· 
neJ práci nlekofkokrát pohos
tinne vystúpil na koncertoch 
svojich diel Ilko dirigent v nle
k tor 9ch nemeckých mestách. 
Od roku 1870 op!lť prijal lá· 
kavú ponuku r1aditefstva kúpe· 
!ov a dva roky viedol kupefný 
OI'ChesLet• vo Wlesbadene, ktor9 
sa tesil veľkej obfube širokého 
publika. Potom už nebral na 
seba nija ké služobné zav!lzky. 
Komponoval a podmkul kon
certné cesty po EurOpe, pozy
vali ho hostova t mnohfi popred
né OI'Cheslre oko dirigenta 
v lastn ých skladieb. Celovečerné 
koncerty z Jeho diel neboli nl· 
j~tkou zv)ástno~tou. K najúspcs
nejsím koncertn}·m cest<!m p<~t· 
ľlh Jeho vystúpenia v Covent 
Garden v Lond9ne, koncerty s 
l.JCI'iln!>kou symfonickou kape
lou v Berlfne, nlekorkotýždľto· 
ve hosťovanie v Gunglovej ka
pt!le v Mnfchove, koncerty v 
mektorých francuzskych mes
tdch, rad úspesných koncertov 
vo svajčiarskom ZUr ichu a Lu
zerne a pravidelné hosfovome 
vo Wlesb11dene. Počas tejto vr
cholnej fázy svojej kurléry len 
vermt m<!lo vystupoval v Uhor
sku. Ospesný konrert z vlast
n9ch skladieb uskutočm l v ro
ku 1868 v Bardejovských kúpe
roch a čistý výnos z neho ve
noval obča nom Bardejova, po· 
sti hnutým vefkým po:11arom. 

Umelecké majstrovstvo a po
pularita priniesli skladatefovl 
už počas života ve fké uznanie 
a mnohé v9značné pocty, ako 
boli napríklad zlatá medaila 
švOdskeho kráfa Oska1•a .,Lille· 
ris ct a r tibus", medaila za zá
sluhy o vedu a umenie vojvo
du von Dessaua a ďa lšie. Aj 
nupt•iek tomu, že celý svoj život 
pôsqbll v ďalekeJ cudzine, ne
uástol s cudzím prostredím, v 
my~llenkach sa stál e vracal do
mov, do prostredia, v k torom 
vyrasta l. Po bohatom a plod· 
nom živote zomrel 20. novem
bra 1882 ako 62-1·očn9 d'aleko 
od svojho rodného mesta v ne
meckom Wiesbadeno. Na ná
ht•obnom ka meni, ktOI'Ý mu da· 
ll postavJt jeho priatelia, bol 
vrtesaný nápis: ,.Kélcr Béla 
Herzog!. Nass. Kapellmelster u. 
Componist geb. u. herangebll· 
det In Ungarn gcwlrkt u. gest . 
In Wiesbaden 1820-1882", a 
úvodn9 motiv jeho slávneho 
valčika .. Am schtlnen Rheln ge
denk In Dein". ... 

Skladatefsk9 odkaz Bélu Ké· 
lera je bohatý na diela zábav
ného žánru, ktorými sa podle· 
fal na velkom r ozvoji zébavne1 
hudby v 19. storoči. Hodnota 
a v9znam tvorby zvlášť vynlk· 
n•l. ak sl uvedomfmP, akými 
zlo21t9ml v$,voí0vxml P.eL'IP.etla· 

mt musel prejsf, ko!ko praca• · 
nbJ 11nerg1e vynaloi.it, aby bOl 
schopný obstttt vo veľkeJ kon· 
ku L·encll, aká v tom to obdobi • 
zuhavneJ hudhn flX1stovala. t.;é. 
let· ne<~llsolvovlll n11R ké huuob· 
né učJI!ste, vzdelával sa v pt·o· 
stredi, v k torom vyrastal a (lľll• 
coval. Rozhodujúcim však bolo 
jeho sukromnl: stúdium u pro· 
tesora Simona Sechterd vo 
VIedni. jeho prve sk ladatel!'b.é 
pokusy sO známe už z čia s štll· 
dta v Bardejove a Prešove. Pl't 
rOznych prlležttostlach <~élm 
~voje skladby Interpretoval na 
husl iach alebo klavfr l. Presný 
počet tychto ~kladteb, vytvore
n9ch v čase pred odcbodom do 
VIedne, sa nepodar ilo zlsttt Na 
novom pôsobisku komponu Jll 
pleseň l eb blel be Dein a v 1el 
podtltule uvádza, ž:e je to jeho 
prvá pleseň skomponované vo 
V Iedni r oku 1845 a označu1a 
ju ako svoje 45. dielo. Na samo· 
uka to iste nie je mtJio. Cosko· 
ro v?;ak zisti l, že jeho kompo· 
zlčná technlkll vyžaduje ďal';le 
zdokonalenie, aJ ked nlektOI'f 
odbornicl považovali jeho poku· 
sy za vefm l slubné. Z vlastnej 
lnlc!atlvy začina študovať a vý
sledky nedali na seba dlho ča· 
!cat jeho skladby sa začlnAJll 
stálo častejilte objavovať v pro· 
grame koncer tov zlibavnej hud· 
bv. úspech u publika mu otvo
ril cestu k znämym hudobnvm 
nakladatefom, ktori začfnatú 
vydáva( jeho prvé sk ladby, vllč· 
štnou Inšpirované uhorskyml 
molodlckyml a rytm!ck~ml prv· 
karol. Od roku 1846, k edy vyšla 
tlačou jeho prvé skladba Trols 
Hongroises Op. 1. pre klavfr, 
postupne do konca ž1vota boli 
vytlačené všetky )Cho na ]hod
notnejšie diela v celkovom poč~ 
te 138 opusov (mnohé z dvotl· 
tej 1 t r oJitej verzii), v rôznych 
mestách Eut·ópy. 

Teoretická priprava a mno· 
horočná muztkantská prax vo 
VIedni znamenali vefký r oz:· 
mach Kél erovýcll skladatoT· 
sl<ých schopnost! a evidentne 
so prejavlll u2 v tom čase no· 
vým kvalitatfvnym zlomom v 
samotnej faktt1re sk ladieb. Oal• 
1.1 rast jeho skladatersk9ch kva-
1ft nastal po osamostatnení a 
začati dirigentskej karié t·y . No• 
vé pôsobiská a funkcie dirigen
ta či k apelmajstra vyžadovttlt 
neustále doplňovanie repertod· 
ru orchestrov nov9mt dieldmi 
11 preto v tomto obdobi docll<i· 
dza naJmil ku kvantitatfvnemu 
rastu Kélcrovej produkcw. 
Vznika jú sk ladby do tanc11 1 
na počúvanie, ktoré vzbudwtu 
pozornosť a sympatie publika. 

Vrcholné obdobie Kélerove1 
skladatel skej činnosti prtn;tsd 
zre l ú tvorbu s črtami vyspelóho 
majstrovstva. Po zanechani ak
llvneJ di ľlgentskej čtnnostt ne
musi už zápa~l( s ncdostlllkom 
času, tvori dlel11 myšlienkovo 
i fo1·mlilne dobre zvllidnuté. K 
naiV)1Znamnej!.lm dielam tabl o 
obdobia patria kuncertné pre· 
duhry, ku kompoztcil ktorych 
Pl'lstú pll až po uôkladnom OllO
známeni sa so sk lada terst; \ m 
remeslom počas pOsobenla vo 
Viedni. jedna z nich, Ouver tu
l'C Romantique Op. 75, predve
dené na ver·ejnom koncerte vo 
V1ed n! Franzom von Suppé. sto
JI na začiatku cesty svoj11o 
t vorcu za <;lf1vou. S ve!kym 
úspechom sa su·etll a1 Ouvtwlu· 
t'O Comique Op. 74, Lustspi'll 
Ouverlure Op. 73, Rákoczy Ou
verture Op. 76, Ungarisr.he 
Lustspiel Ouverture Op. 100, 
Franzijzische Lustspiel Ouvl:l' lll· 
re Op. 111 a d'alšl e. Súborne 
vv!;ll lleto dtel H v úprave p1·e 
zlibavn9 l pre dychov9 (voiAn
ský l orchester v edfcll O uver
turan fiir orchester von KHiur 
Béla v lipskom nakladatefstve 
C. F. W. Slegol ešte počas ži· 
vola sk ladateľa. 

Pozoruhodnými dielami sa a 1 
rozmerné hudobné obt·azy s hH
letnými a spevnými vložkami, 
komponované k rOznvm sláv
nostným prtle::!ltosllam v mt>s· 
tách pôsobenia. Tlačou v~sll 
Soldah:nlcbcn Op. 82, baiPI Ole 
Schmetterllngsjagd Op. 1:1:1, v 
rukopisoch zost111l E1t1e N11t:ht 
In Vcnedig, Oie Alpen, Die KaL'· 
pathen. 

Poetlck9m lodenlm a melo· 
dien os tou upútajú na 1mä mnohé 
plesne na texty nemeckých bás
nikov, s k tor9ch kompoztctou 
začina l Kéler už v školský-eh 
laviciach. Súdobá kr itika naJ
vyššie hodnotlla Ein Ton aus 
deiner Kehle Op. 9, Schlummer
lled Op. 10, Wanderlled Op. 23, 
Ach, wie freudfg pocht melil 
Herz Op. 81, Ohne Dlcb Op. 11• 
a niektoré dalšie. Okrem ples· 
n f skomponoval aj nlekolko 
zborových skladieb. 

FRANTISEK MATO$ 
. J.Dok~enlo 11 bud. ~sled 




