
Slá :Ostné tvore11ie 
ra ·s avskyc 

h bilýCh lá O tí 
sa vyVI'IUJe na kultúre, kultl\· 
rc sa priet i vojna. - Kcd ~e 
sut: iolizmus je zárukou mier u, 
le prirodzene aj zárukou ku l · 
tí1ry, jej permanen tnej obrody. 
B1·atil>lBV8ké hudobné slávnosti 
uielen slávia hudbu, al e prin· 
mu podávajú ruku k mierovll j 
lillOiopráci , k porozumeniu. VJf'l. 
da SSR tým, že p1•evzala 1111d 
BHS zálít itu , utvrdzuje v tomto 
hudobnom f estivale práve jehu 
mierové llDSUistvu". 

Ro~n1k Xlí. 
13. x. 1980 
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v ob lasti muzi ko lógie, kriti· 
k y a public istiky doc. dr. La· 
dislavovi Durlasovl, CSc. za 

' publikáciu Hudobná teór ia a sú: 
l:asn osť, Tatran 1978, Edlc ia 
Okno. 

Ceny Slovenského hudll'bného 
. fondu za ' rok 1980 odovzdal 
: · predseda výbol'u 'SHF Pavol Ba; 

gin: r l : l 

cenu J. L. Bellu hodÓbnl!mu 
sk ladatelovi ll jovi Zeljenkovi za 
4. symfóniu - ' Baletnú, s prP 
hliadnutfin na doter ajlHu sym! 
[onickú a voká l no·liiyrnfon i c kfť 

·tvorbu· • 
· cenu' F. Kafendu Taliano Fra: 
iiovej za vyn ikajúce našt udova~ 
nie sloven11kej klavlrn ej tvor· 
by l A. OčenU, O. Ferenczy) : 

Cestné plakety BHS udelil 
Festivalový výbot•: 

Bralislavaké hudobnfi sláv· 
noatl 1980, nad k torými preno· 
Ja aUt itu vl6da SSR, so zallali 
dňa 3. X. 'úvodným ceremo· 
ul61om v Zrkad lovej sien i Pri· 
macl6lnel1o paláca. Na sláv· 
nostnom otvoren! privftal pred
seda festivalového výboru zasl. 
umelec J. Haluzický čl ena Pred· 
sednfctva a tajomnfka OV KSS 
Ľ. Pezl6ra, podp1·edsedu S R 
M. Benyóa, primátor a Bratisla
vy L. Martlnáka a ďaliUch hos· 
ti, medzi nimi predsedp Medzi· 
národnej hudobnej rady UNES· 
CO E'. Callawaya. 

Pri pr íležitosti BHS odovzdal 
ceny 7.väzu slovenských skla· 
dateľov jeho predseda národ· 
ný umelec E. Suchoit 

V mene ministra kultúry SSR otvoril Bratislavské hudobné sláv· 
nosti jeho prvý námestn1k Pavel Koyl. Sn!mka: CSTK 

Opere Sl ovenského ná rodné· 
ho divadla za výr azné dotvor e· 
nie profilu festivalu jej insee· 
náciami; · 

V mene ministra kultúry SSR 
ohoril sl Avnost i jeho prvý ná· 
mestnfk P. Koyi. V slávnos! · 
nom prejave o. i. povedal : 
.,Umenie sa neznillía s násilfm 
a zlom. - Fanfé1•y vojny sú 
t ým najborlim zlom . Hudba je 
opakom rinčania zbrani. vojuo 

v oblasti umel eckfch žán•·nv 
hudobn6mu skladateľovi )or.eľo· 
vi Malovcovi za dielo Po6ma 
pre sólové husle; 

v ob lasti populárne j, zábav· 
nej a tanečne j hudby hudub· 
nému skladatefovi Alimu Rr r.· 

zovskérnu za cyklus 14 plesnf 
Jll'B deti Ruzprávkovl 1topári a 
za hudbu k filmu Dievča z ja· 
zero s prihliadnutim no ang11· 
~ova n it piesňovú tvorbu pre fes· 
livoly pol itických piesni; 

v ob lasti interpretal:ných vý· 

konov zasliíi ilej umelkyni Klá· 
re Havl(kovej za vynikajúcu re· 
prezentác iu slovenského inter· 
pretačného umenia s prihliad· 
nutím na propagáciu d iela ná· 
rodného umelca pro[esora Eo· 
gene Suchoňa; 

Konzer vatóriu v Bt•atislove za 
dlhoročnú ztíslu f nú a úspe!inf1 
prácu pri výr.hove mladých u· 
melcov; 

Slovenskému komot•nému or· 
cbesh·u k 20. výrol:iu j11ho pô· 
so ben ia za úspe~n ft r eprezen· 
táciu na~e j hudobnej kultftry. 

rehlia dk s ove 1ského 
t 

Táto užltllt.:ná akcia. kiUrá sa v dťloch 
8.-13. ~eptemhra l980 u ~kututnlla v '2:1 
Jlne, vstúpila do ~VOJhO 2. •·c•čn lka. 1'1'1 
Jej orgenlz~ttn cj pdprnve ( ~polup•·<h.d 
Slovkonw1·tu, ZSS a vedeni11 Sl\0 Zl h· 
tJIJ 1 1 koncepc:il vycMdwlo !>rl zo <;k ú· 
senosti vlanajslcllo ročn!ka . No rozdiel 
'od prvého poda1·ilo sa dodrzať od ~8· 
meho začtatku vopred !.lanovPny term111. 
A 1 keď plúnov~:~uy (ale neuskutotnený l 
Z1:1 1azd SF do zahrdni čtA prinúlll organ!· 
zatorov k Istým presunom, prebehli vi.us 
a zoh ľadnili sa v bulletine. A tak v ko· 
nečnom dôsledku došlo popri zmenách 
v programe účinkujúcich (v konfrontl!· 
cti s bulletinom) Iba k jedinej výmene 
(!l:a stnfčky (namiesto zas!. umelkyne Ľ. 
Bancovej, s61istkv opery SND, vystúpila 
hu::.llstka Jela Spltková ). 

Ak dominantou prvého boli klaviristi, 
druh5' rotnik niesol sa v znamen{ kon· 
ft·ont~cle sláčlkárov, menšlch komorných 
súborov a spevákov. Opätovne sa dal 
pr1estor t1člnkujúcirn zo Stredosloven
ského a Východoslovenského kraji!. Po· 
.dobne ako vlani, jediným orchestro111. 
loorý vystúpil na PSKU, bol opätovne 
SKO 2mna. 

Ukázalo sa, 2c pokial nebude dom1no· 
vat snaha o kvantttu (masovA a r usivá 
t1časť malých zlakov na dvoch popolud· 
ňajšfch koncertoch). nájde sa v Zlllne 
11 j publikum disciplinované, vnlmavé a 
vďačné. A tento fakt oprávilufe druhú 
metropolu Stredoslovenského kru ja hos· 
tlf a organizova ť túto záslužn(l akciu. 

Al{ by sme chceli 2. ročnfk PSKU vy· 
hodnocovaf z h l adiska umeleckých vý
k onov a prfnosov (a o to u recenzen t· 
$kých prlspevkov v pr vom rade Ide). 
došl1 by sme k záveru, 2e celková úroveit 
bola v priemere vyššia ako vlani , prav· 
da, chýbalo jej vygradovanle typu vla· 
najšleho nezabudnutefnéllo výkonu P. 
Toperczera. llocl o dtvacke úspechy a zá· 
tltky nebola nťídza ani tento rok. Na 
11ýsledkoch tohto ročnlka podlefal sa 
m edz!lným zrejme aj presne dodr~an}• 
termln akc ie, svieže sily umelcov na za. 
batku sezóny, pripadne aj momenty dol· 
šle. Napriek tomu n iektoré nedostatkv 
nés provokufú k t1vahám, čl súčasné 
per spek tfvy využltta potenc1álu našich 
Interpretov dokážu stlmulovat Ich prf· 
pravu a zfskat takú r utinu, aby doká· 
-ull podaf výkony oz111 špičkovej Ctrov· 
ne. SťfčnsnH sústavnejsle sledovanie r e· 
1Mir toáru preva10Pf vlll:!';lnv l<oncr>rt nO• h 
aaelco~ ll.najmli SP.ev&kov.) odhaľuJe eSte 

o 
JedPn nedostAtok: pomerne malú akllvl· 
tu v obolw cuva nl ich koncert nehu 1 P 
perto,\ru. Ncpucll ybnu snuha prezrmtovt~f 
sa na Prehliadke to nn jlepsiP, vyllslllu 
du vyberu ntqosvedčenejsej hun!'ertll''j 
htcrutúry. KvalifikUJeme to vsuk ako 
IH'CjiiV určitO) pohodlnosti A absencie 
Bmbicl í tnterprctov popusovuť 1.a, .:lo· 
byjtll nové, ktoré hy malo by t jednym 
zo stimulov ich umeleckóho 1111 prcclo· 
vanlu. Pokiaľ by sme prlhliaduli IP.n 

Sólistu opery DJGT v 8Bnskej Bystrici 
Stefan Babjak. Snhnka: K. Mtkló\oi 

na sa motné vykony, vyhodnocova li IC'h 
~tatistickou metódou, nezohľadltovall bv 
~me sice 1·ub súčasnóho stavu, no mohl• 
hv sme sa utestť aspo11 vzostupnou ten 
denciou výkonov a vce lku serióznvm pri: 
stupom k účasti na PSKU. 

Okt•em ll koncertn9ch podujati prt· 
prav!ll organizá tori stretnutie s hudob 
nýml kri tikmi, odl>ornlkml a miestnymi 
funkrtonárm l o koncepcii budúcej PrF!· 
hliadky l besedu (Slovenského kvartP 
tH) s poslucháčmi tamojšieho konzcr· 
vAI6t'Ja, ktOJ'ií mala žtvý, bezprostred n\ 
priebeh. V rámci P,lalich popoludňaJšlcb 
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vystupenl (tie na'JVIar trpeli ' ned lsctpli.' 
nuvanostou obecenstva) a šiestich ve· 
l~!'rnych koncertov prezentovalo sa m1 
Prehliadke 12 sól istov, l orche&tet· a 4 
komorné ensf!lllbly. 
NHjpočetneJ~Ie zostupeni boli spev~

cl, u klorých dramntu1·g ta polorecitálov 
nujv•ac volala po zmenách a doplnen i 
(v niektorých pr! pu doch figurujú p•·edvn· 
dené dleln oj vyše 20 r okov v r epertotl · 
r1 ) . Sólista opery SND jozef Spoček a 
mezzosopranistka zas!. umelky1iu N ina 
l luzuchová pt·cdstavlli su 11 ko prv!. Spil · 
c~ek venu je ver kú pozornosť zrete l noc; ll 
urtlkulúcie d pokiaľ JU to mozne. vkus· 
ne si poml!ha pr i prednese piesni Hj llu· 
r eckou nkclou. Jeho zvučny bas ml\ nos· 
nú f 01·bu a sólista llo necháva r lid m· 
zozvučnť v sil nejšfch dynamických reg•~· 
troch. Má zallnf Isté rezet·vy v techn•· 
ke; prejavuje sa to v znlzenet kva iJttl 
plan a nujmii trochu nl!sl lnorn tvoren í 
niek torých vysi;lch tónov. K 1eho nut· 
silnejslm devfzam patri schopnost vhlbtť 
su do obsahu ln terpertovanych d iel. Vr· 
r hol tu dosiahol predovsetkým v Holoub· 
kových Pampulónoch. 

Hazuchová má v koncer tnom speve cil· 
lioročné skúsenosti. preto dokáže na o· 
rovnl exploatovať svoj boha tý blasov9 
a výrazový fond. Niekedy sa však ne· 
dokáze vyhnúf tendencii lntonovHť nl~le 
a aj hlas v n iektorých polohách strácu 
svoju kvalitu a farbu. Dba na zt·etefnt't 
výslovnosť o veľmi presvedčivo l zrnlo 
stvárntla Holoubkov cyklus Dcérenka 
moja. J<lavirtsta Il. Marclnger podal jQ· 
den z najlepšieh sprevádzatel ských vý· 
konov Prehliadky. Dokáza l bobato t 1e· 
i)OVať klavlrny tón, citlivo sledovať jem· 
né agogické záchvevy a doslova lnšpl · 
ratlvnc sa spolupodielať na úspesnom 
vyznen l celého vystlípenla. 

Pr!roda neobdarila so pranistku Alzl>,. 
tu Bukoweczk(l priam najv!ičšfm hlasom. 
no umelkyňa dokáže využit f yzlologicl\é 
danosti svo jho krehkého fondu. Spieva 
s Istotou a pokiar má niektoré dielo 
oostotočne zazl té. dokáže sa vzorne sto· 
tožnlť s jeho obsahom. Dramaturgi u svoj · 
ho polrecitálu postavila v9inčnc na tvo•·· 
be 20. storočia, pričom - podobne ako 
u Cuchrana - baroko zastupovala Brit 
tenova úprava cyk lu ll. Purcella Orpheu<; 
Brltannlcus. V jej výkone objavili sa 
oj dve piesne pre mezzosoprán od l. Hru· 
šovskf-ho. ktoré provokoval! k llvahám. 
nalw H.o ade.kvl\tne odzneli prl!ve v po· 
dant vys~leho hlasu. V. ďalsom vývine 

mala by sa Bukoweczká zamerat na 
otvorenej!;le tvorenie exponovaných vý· 
sok a na zosuladenle Intenzity vsetkýc h· 
r ugistrov. Citlivým prejavom a vrúcnou 
rnuz1kalltou dokázala zaujať obecenstvo. 

Vyrovnaný výkon poda l l>aryton tsld 
~l r•fo n R11hjak, sóli~lo opPry DJGT v R. 
Bystrici. I ntonu Je spoľahlivo, (ažl z 111· 

tenzfvn!'ho hlasovóho fondu, prlebojnej 
lliUZikallty. Je rovnako úspci;ným lyrikom 
nko dramullkom a ~o znacnou dávkou 

1
\'.kusu 1>rtstupujo k svojmu výkonu na 
.p6cliu. l stó rezer vy mozno nájsť unho 
v tleííovunf jemnejsich dynamlck9ch fa· 
r1eb. Pt·eclzna klavinstka D. Surová moh· 
lo sa pri sprevádzan! S. Babjaka [an· 
tozljne viac zaungazovuť. )P.f vykon vzbu· 
dzovo l uznanie, ale pre nedostatok tvo
ri ve! si l y vyznieva l mlílo prcsvodcivo. 

VIktor Simčisko 

l ked konh·ontácla troch husltstlckych 
vykonov nie je dostatol:ne vyl:orpáva jú· 
c1m podkladom na vytvoren ie obrazu o 
"tičasnom stave husrovej mterpretácic na 
Slovensku, opt·ávilu jo nás prinajmenej 
k úvahám a k pokusom o charakterizáciu 
i porovnávanio umeleckých p1·ofllov 
fi čo stntkov. 

)ela Spltkovti je typom dravej, psychlc· 
ky dokonale vyrovnanej sólistky, u klo· 
rej 1·acionálny nadhfad nad celkovou 
slavbou l nad detailami je hlavným ut·ču
Júc•m faktorom Interpretácie. Táto do· 
mlnan tná črta joj prof1lu poznočlla pre· 
dovšetkým podanie priezračného Mozarta 
(Sonáta G dur - KV 304). kde sme za. 
znamennli aj istl! nepresnosti v tntoná· 
eli. Spl tkbvel prfstup lepšie korespon· 
doval so svetom Bachovej Ciaccony. 

.CPokral;ovanfe na 7, str.) 



Z VYDAVATEĽSTVA PANTON do J'e
d akc ie doili tieto hudobniny: B. Mar
tini•: Hry o Marii (klavírny výťah) , Skici 
a Hry ( klavír) ; L. Kubík: Koncert pro 
klavír a orchester (partitúJ•a) ; J. Tausin
gcr: Klavírn i sextet pro flétnu, hoboj, 
klarin e t, fagot , lesn l roh a klavfr (par
tit úra a hlasy) ; J. Boháč : Komorní kon 
cel'! pro housiP. a orchestr (klnfrny vý
tahJ; V. DobiU: Malá suita pro violon
cellu a klavfr; L. Korba!': Tanečnl hodi
Ili! (klavh· ), Plsničky pro dilti ( spev a 
klavh·); A. Koiťál : Vandrovali hudci (ba
la da pw mezzosoprán, klarinet, Yiolu a 
k lavír J; Z dlla Leoie Janáčka l. ( 4-rul!
ný klavlr) ; š. Rak : Skladby pro kytaru ; 
l. nlá ha : Ouetto facile pro dvoje housle 
nebo hous lový soubor; E. Dffzga: Partlta 
p1·o flé tuu a klavír; L. Daniel : Intonač nl 
cvii:ení 1. ; J. Mate j: Ofelie - Tri vokálni 
fresky (partitúra); Stará i nová české 
hudba pro zobcové flétny; J. Matys: Poe
tické vé ty Ili. - Tl'l skladby pro flétnu, 
housle a klavír; Z. Zouhar: Pfsničky o 
Iá see (spev a klavfr) ; O. Flosman: Ze r t 
(dvoje huslí a klavlr); M. Hlaváč: Ela
gikon - Symfonieta pro klavfr , decho
vé nás tro jé a biel (partitúra); Nuove 
composizioni per organo 5. 

CENA MESTA PIESŤAN, ktorá oslátila 
tohto roku desiate výročie svojho trva· 
nia, vznikla na báze Plelťanského fes· 
t iva lu. Jej prvoradým cielom bolo oboha
covať tieto hudobné slávnosti premié· 
rami pôvodných hudobných diel. Prax 
vlmk čoskoro ukázala, !e toto p redsa· 
vza tie nie je lahké uvádzať do života. 
J'ljájsť interpreta na jednorAzové p redve· 
denie sítťazných skladieb je značný p rob
lém, ktorý sa alte znásobuje t ým, la 
sk ladatelia komornej hudby často vyhla
dávajú netradičné nástrojové zoskupe
nia v záujme umocnenie svojej umelcc
l<e j výpovede. Kde viak vziať komornf 
súbor v obsadenf flauta, marimba, har
fa ? Napriek týmto ťažkostiam boli v 
rámci Piciťanského festivalu uf uvede· 
n é ocenené diela Juraja Hatrlka, Jlíllu
sa Kowalské hu, Evžena Zámečnlka, Iva· 
na Pal'lka a Jozefa Malovca. Organizá
tori Ceny mesta Pielťan sf1 si vedomi, 
ie systematický m uvádzanhu vlťazných 
sk ladi e b sa zvýiil nielen autorita lej
to súťaže, ale naplni sa i jej základné 
poslanie " našom hudobnom živote. Toh
turu!:ný koncert laureátov Ceny mesta 
Pi ešťan ukázal, že za účinnej pomoci Slo
venskej filharmónie sa tento ciel bude 
d a l' v budúcich rokoch pln iť. 

Nn návrh odbor nej poroty udelila ra
da MsNV v Pieiiťanoch v tohtoroenej 
súťaži l . cenu Romanovi Bergerov i za 
Koncertnú skladbu pre bas, violu a klav ir 
na pl'Otivnjnové básne Tadeusza Róiewi
cza, 2. cenu Stanislavovi Hochelovi za 
Sláčikové kvarteto, 3. cenu Evfenovi Zá
mečnfkovi za Etudu in D. Cestné uzna · 
nia dostali Eduard Orizga za Parlitu pre 
hoboj a klavír a Rudolf Macudzi•íski za 
Pastorlilnu serenádu. KO RNEL DUFFEK: 

V RAMCI DNt KUBANSKEJ KULTÚRY 
V ČSSR usporiadal Zviiz slovenských 
skladateľov komorný koncert z tvOL·by 
kubánskych skladateľov. Dňa 18. septém
hra v Zrkadlovej s ieni Primaciálneho pa
Jáca v Bratislave odzneli diela Harolda 
Gramatgesa, Nila Rodrlgueza, Lea Brou
w era a Héctora Angulu. Účinkovali pro· 
važne českí interpreti , zo slovenských 
sa preds tavll v Rodriguezovej skladhl! 
Roceto cubano pre husle a klavlr Viktor 
Šimčisko s klavlrnym sprievodom He
Jeny Gáfforovej. 
, l!SU A GYM NAZIUM V SNINE naviltl

vll dňa 23. IX. akordeonlsta Ivan Koval, 
ktorý v súčasnosti pôsobi ako ftlistent 
na Vysokej ikole F. Liszta vo Weimare. 
Po jeho koncer te sa uskutočnila krétka 
beseda o nových poznatkoch z oblasti 
akordeónovej literatúry a hry, na ktorej 
sa zúčastnil aktlvne aj n6ii akordeonlsta 
Vladimir Cuchran. 

NA RECENZOVA NIE do redakcie prilll 
ti e to publikácie: f. firánek - Socialistic
k ý realismus jako vfJdč( ideovi! estetický 
princlp naiil současné hudebni, tvorby; 
j . Jirá nek a M. Ladmanová - Hovory 
o i ntonaci, Ed ice informacf Hudebnlbo 
odboru Divadeln lho ústavu, Praha 1980. 

Shornik praci k 85. narozeninám prof. 
Josefa Burjanka, SPN Brno - Praha 1980, 
l<tnrý obsahuje aj jeden slovenský prí
spevok (Oto Ferenczy: Poznámky k prob
lé mu tzv. tvorivej slobody). 

NASl UMELCI V ZAHRANICI. V ZSSR 
boJ na turné (25. IX. - 5. X.) Stanis lav 
Zamburský, Anna Zúriková vystúpi v 
diínch 20. X. - 3. Xl. v Moskve, Kazani, 
Asll·achane a Užhorode, v NDR (14. X.
:11. X.) budú koncertovať Peter Michali
ca s Elenou Michalicovou a Ferdinand 
Klinda (23. X.) , basis ta Ladislav Nezhy
ba sa zúčastni 8. X. - 11. X. na med:~:i
niírodnej speváckej súťa!i ., Toulouse, 
tanečnlk Libor Vacullk pohostinsky vy
stúpi v Téatre ballet de Nancy (23. X. -
28. X.), tenorista Peter Dvorský vys tftpi 
., diioch 12., 17. a 21. X. ., ZUrichu v 
Donizettiho Nápoji lásky, Ivan Sokol bu
de mat 24. X. organový recitál ., i'faj· 
~iarskom Lausanne, Viktor Málek bude 
dirigovať 3. a 17. X. vo Wiener Volksoper 
St raussovho Cigánskeho bar6na, do Spa
nielska (20.- 31. X.) odcestuje Syntfo· 
nický orchester Cs. rozhlasu s dirigen
tom Ondrejom Lentirdom a s6Jistom Pet
roa :roparc .. rom. 

Učebnica hudobnei výchovy 
pre 5. ročník základnei školy 

a metodická príručka 
k teito učebnici 

Od l. septem bra vs túpil Projekt ďal
š ieho rozvoja českoslovens kej výchovno· 
vzclelií vacej sú stavy do piateh o roku svo
jej exis tencie. V súv is lost! s t ým vysla 
v S lovenskom pedagogickom nak lada teľ
s tve v Bratis lave Učebnica hudobne j vý
chovy pre 5. ročnlk základnej ikoly a 
metodická príručka k tej to učebnici. Obi
dve publikácie sú cenným p r ínosom pre 
oblas ť hudobnej pedagog iky. Predovše t
k ým pre to. že kole kt lvu au to•·ov - š te· 
fa novi Kantorovi, PhDr. Ľubici Ko pino
ve j-Sikulo vej a PhDr . Dane jakubcovej 
- sa mimoriadn e tí s pesne podarilo zla
d i ť spoločensko- funkčn ý aspekt s p roblé
mami š pecificky hudobn ými a vytvo r iť 
d ielo diam etrál ne od lišné od desiat exi s
tu júcic h učebníc a metod ických print· 
čie k . Dosiaľ sa an i v jed nej z predc lllt
dza júc lch učebníc hudo bnej vých ovy ne
podari lo dosia hnuť po všetkých s trán
ka ch vyh ovu júce č l enenie do samostat
ných tematick ýc h ce lkov tak, ako v tom
to prípAde. Ide najmä o rozpracovan ie 
u č iva do ča sti Hudba v našom živo te 
( Do spoločn ej p ráce, Hudba pri s lá v
nos tných prileži tos tia ch, Prá ca a piesefJ, 
Hud ba clo tanca a na zá bavu, Svet ro:t.
právok a obrazov v hutlbe ) a Ľud ová 
plese1'i v živote č loveka a v kult úre so
cla listickej s po lačnosti ( Zivot ľudu , v 
p iesfiach, Osobitosti a pr lbuznos ti ľudo
výc h p lesni, Ľudová piesefí a nár·odná 
hudba, Hudobný folk lór v rokoc h budo 
va n ia socializmu, Ľudová pieseií v živote 
mladého človeka). Toto členenie u mož
ľiu je rea ll zo va ť v rámci výchovno-vzde· 
láva cleho proces u popri základných po
žia clavkéch učebných osnov a 1 ú iOl1y 
vyplýva júce zo sociá lnej fu n kcie h udby. 
Učebnica a metodickA prfručka hudob

ne j výchovy p re 5. ročn lk základnej ško-

Hudba je žiuď len cez zvuk. Nahratď 
magnetofónová páska ;e na tom preto 
/epi;ie ra; so u~etkýml neuýhodami "kon
zervy"}, než partít líra. V tomto fakte 
tkvie veľký význam rozhlasove; fonot~
ky; skladatelia ho vedia oceniť, na;mtl 
tí mladSí, ktorí nutne potrebuiú kontakt 
so zvukom, aby sa mohli rozví jal. Priblii 
ne pred 10 rokmi zaliala svoju rozhlaso
rJtí sancu využívať generačná vlna, dnes 
ui! pevne zafixouanď v hudobnom živote 
{ Dibák, Domanský, Podprocký, Bokes}. 
Dec~nium po nej prlcllďdzaja opäť mia
eli skladatelia, aby sa pokúsili kráčal 
u slapajách suofich kolegov. Trata čer
ství absolventi kompozície na VŠMU do
sLall príležitost realizova( u rozhlase 
svoje skladby a my zas máme prtle't ilost 
u krátkosti sa o nich zmieniť. 

Vl1'AZOSLAV KUBlCKA {1953} absol· 
voual u triede prof. Cikkera Predohrou, 
nle celkom príhodne nazvanou Dramallc· 
ká. U 't u inšt rumentál nych miniattíraclt 
sa prefauil ako zahlbený, lyrický typ {na 
in~plral!ný okruh Skladby pre fagot upo
zori~Uje motto: "Cím t o, 'te leto umrelo? 
Ze padaja listy?"). Snažil sa v nich roz
víjať tedtna melodicka ltntu a náladu. 
Vznikli mu tak pre poslucháča vc:lačn/1, 
kt:thk4. P.astelu. ~ tntr.ouer.tne P.Qdanli.91 

ly obsahuje p r imerané množstvo tvot·l
vých úloh pre žiakov, ktoré významnou 
mierou prís pievajú k rozvoju ich hu
dobnej aktivity. Tým, že a utori vychádza
li zo súcas ného stavu socialis tickej hu
dobnej kult úry a dôs ledne pritom reš
pek tovali základné Ideové, estetické a 
pedagoglclta-psychologlcké kritériá, obi
d ve publikácie p lne zodpovedajú pro· 
gr·eslvnym zámerom v zmysle novej kon· 
cepc le hudobnej výchovy, podporujúcim 
všestrannú aktivizáciu žiakov vo vyučo
vt~nf tohto predmetu . 
Učebnica rešpektuj e vsetky hudobno

didaktické zásad y a uvádza p ri me rane 
ná ročné (tloh y <~ hudobné činnosti ~a
merané na plné využitie estetických mož
ností pôsobenia hudobnej výchovy na 
všes t rann ý rozvoj osobnosti žiaka. Obsa
hu je Ideovo-v ýchovnú zložku a up lat· 
i\ uje prvky detsk e j hudobnej tvorivos ti. 
Vhod ne ju dopl!1ajú Ilustrácie akad fJ · 
m ickej ma liarky Bianky Votavove j, bo
hatý notový ma teriál a viaceré grafické 
znázom en la podstaty zák ladných hudob· 
no-teo ret ických pojmov. Prec!zna a vhod
ne riešen á je a j g rafická ú prava Mťí t• ie 
Stepkovej-Vrtiakove j. 

Melodická pr!ru čka organicky nadvä
zuje na obsah a funk ciu u čebn ice a k la
die aktulilne živé · didaktické otá zky, Ich 
r iešenie naznačuje z hľadiska jednot
ného h udobnovýchovné ho procesu, r·ea
lizovaného v škole, v mimotriedne j a 
mimoš kolskej s fére a v rod ine. Hiešcnie 
ak tuá ln ych didaktických otázok je roz
ložené d o dvoch časti. Prvú pojednáva 
o základn ých východlskäch novej kon
cepcie hudo bnej výchovy, o c ie ľoc h 11 
úlohách hudobnej výchov y na li. stup
ni zá.kladnej školy, pričom správne zdô
raziruje nadväznost na predchádza jú ce 
ročn!ky a. zvýrazr1u je š pecifiká vlastné 
etape fyzického a men tálneho vývinu, v 
ktore j sa nachádza žia k toh to vekové ho 
s tup ila . V druhej časti autori prinášujú 
rozpracovanie požiadaviek na up latnenie 
hudo bn ých č innosti v súvislos ti s roz
vojom hudobnos ti žia kov a ideové odô
vodnen ie tematick ých celkov. 

MARIA ZIKAVSKA 

Deiiny a literatúra klavíra 
pre 5. ročník konzervatórií 
V mi nulom roku v yi;la v Slovenskom 

p~;dogoglckom nal<ladateľstve učebnica 

Dejiny a liter~lúra klavh·a p re 5. ročník 

kon zerva tórií. ··Autorkou je zn ft ma profe
sorka bra tis lavského konzervatória Pavla 
Pokojnft (pôsobila tu ocl rok u 1947 J. 
Učebnica je prepracovanfm a rozš írením 
druhého vydania S tručného prehľadu de
jín a lite ra túry klavíra, ktoré vydalo 
v SHV Pr·aha-B;·atislav~ v L:ok'u 1965. Au
torka ok rem iné ho dop lnila a j prehľad 

sk ladieb novými diela mi z oblastl kla 
vírnej lite ratúry za pos lednYch 15 • r·o
kov. 

Práca je rozdelená do dvoch časti. 

V prve j ča sti Dejiny fi vývo j klavíra au 
torka v ýstižne .a stt·učno oboznamuje s 
his tóriou tohto - 1 dnes najrOzš ír eneji;le· 
ho - hudobného nástroja . Od pt·a pôvod
oého monochordu jeho postupným 

a jemne k ol orovaným obsahom. A Dra
matická predohra je uystauaná na po
dobných principoclt. Možno sa domnie
vať, ze autor si takto postavil probMm: 
musí byť dramatick~ u hudbe nutne a 
vi dy hlučM, molwtn~. prerýuane kon
t rastn~? Ct aj skuto(}nosľ, nehovoriac o 
vnútre (}loveka, nepriná!ia sllšen~ podo
by drám? Pozorujme iCh len o chvílu ne
sk6r a už nďs premkne bolestn~ licho. 
Tak neJako p6sobl na posluchď(}a Ku
bi(}koua skladba, ak je ochotný prt;at 
jeho zámer. Je sympatick~, že mladý 
autor sa uzclal uonka;se; efektnosti: ne
zobrazil clrámu, popremýšľal o ne; a pre
ctili ju . Sk6r l!i nesk6r ho ur(}Ue zau;mú 
liež otdzky výrazových kontrastov, gra· 
dďcll, iskrwo sýtej hudby. 

VLADIMTR GODAR {1956}, absolvent 
z triedy prof. Kardoša, sa už aspešne 
predstavU uere;nostt svojou absolvent
skou Symfóniou. Kritika ju prijala s 
uznaním a podobne moino hovori( a; 
o Predol1re {nahral ju, rovnako ostatne 
spomlnan~ skladby, dirigent T. Kout 
nlk so Symfonickým orchestrom Cs. roz
hlasu u Bratislave}. l e veno11aná A. farry
mu, tvorcovi nesmrteľn~llo Kráľa Ubu. 
Nemysztm podľa hudby, i e Godďroui Išlo 
o využitie v~etkých, a u't u6bec nie kraj
ných moZnostf, ak~ dedikácia ponúka . 
Po(}ujeme pomerne krotký, na dvoch pro
tikladných tdmach postavený útvar, kde 
proti vážneJ polohe stojí parodisttcko
groteskná: ale je v tom miera. Ant te· 
matizmus, ani zvuk, ani inštrumentačná 
zložka nie sú rozohraM do vypätých ob
razov. S. Havelka v Pocte Hieronymoui 
Boschovi neuuerltel ne výstižne evokoval 
ar.chest~:4lnym zvukom malia~oue tamas· 

~do kona l'ovanlm cez he li kon, kla vl• 
chorel o boznamu je s ďals!m kláve· 
sovým nás trojom - klavi r.e mba lom, kto· 
ré sa vyvinu lo zo psaité r ia. Neza búda anl 
na mechaniku klavicembtrla, s pine t, viri· 
gi na l a jeho podoby, klavicltér iú, čo 

vhodne dopl i1ajú názorné techn ické kres · 
by. Dôkla dne oboznamuje kla viristov s 
kladivkov}' m klavírom a vied enskou aj 
a nglickou mechan ikou. Obšírno vysvct· 
ľu je temperované ladenie a výborne spra· 
covanú je ka pi tola zaobera j(tca sa dncš · 
n ým klavírom. 

V druhe j č~t sll P rehľad a vývoj liter·a· 
túry pre klavrr autorka umožiw je s tu· 
d entom a J p etlagóg om or·ten tovať sa v 
IJohntej 11 rozsiahle j klavlrn ej LvOI'llt. 
Od druhe j polovice 16. storoči a, kedy sa 
už pres ne rozlišuje medzi cantare a so
nare (spevom 11 hrou ). sled uje vývoJ 

Snímky: D. jakubcová 

klavírnej lite t·atú ry v Taliansk u, Angl!c. 
ku, Holandsku, vo Francúzsku, Nemec• 
ku a dostáva sa až k t vot·be naš ich sú• 
i:a sn ých sk ladateľov a stručnému p re• 
hladu vývinu klavírnej tvorby v jednot• 
liv ých s tá tqch (Ceskos lovensko, Rus ko, 
ZSSR, Poľsl<o, Maďarsko, Rumuns ko, Bul· 
harsko, juhoslávia, Albánsko, Nemeckej 
Francúzs ko, Spanielsko, Tallansko, Seve• 
rania , Anglicko, Amer ika) . 

Stručná ch a rakteris tika tvorby sklada· 
teľov a Ich významnejš!ch klavírnycn 
diel pomôže pri výbere skladieb pri zo• 
stavovan! repertoáru. 

Treba podč iarknuť kvalttu práce a 
ús pešnú snahu autorky vyjadrif to naj· 
podstatnejš ie a najpotrebnejsie stručne 

a výstižne. U(;ebnica je aktu á lna, veľmi 
potrebná pre výučbu žiakov konzerva tó· 
ri!, ale vhodná je aj' p re záujem co v o de• 
jin y a literatúru k lavíra . 

DANA JAKUBCOV.( 

magórie. Stí aj ine príklacly nouše; hud• 
by, snai iacej sa spodobiť istd kvality 
i ného umeleck~ho druhu až akousi zuu• 
k omal bou. Godďr si vybral cestu l!iste j• 
!ueho hudobn~ho tvaru. Sptsouate"ľ-(}louelc 
si predsa nevymýšľal svoje absurdity z 
dllze; clwtle, on vlastne trpel - tak by 
sa rámcovo mohlo chápať pozitivum ob
sahovej zložky tejto hudby. Te; cennou 
deulzou je tie~ uiditetná rozvaha, od• 
stup od mater iálu. 

M AR7' l N BU R LAS { 1955/ , absolvoval v 
t riede prof. Cikkera. Mimor iadne hlbo
ký do;em zanechala pred (Jasom jeho, 
N~nta pre sláčikov~ kvarteto, skvele in• 
terpretouanď Filharmonickým kvartetom, 
Variďcte pre orchester, absoluentskď prá~ 
ca mlad~ho skladateľa zaujali rovnako, 
Hneď uvedenie t~my, pomalej ludouei 
piesne u dychoufích nďstrojoch na po
zadt bloku slď/Jikou znie uýbome a má 
niekoľko zuláštnostf. Ciel uar ta(}ne; prá• 
ce, zďmer je u podstate 11tradlčný": pre• 
mieiíat výrazový charakter tdmy a 
umiestizouat ju v rozmanitých farebných, 
artikulacných a inštrumentálnych pros" 
trediach. Jeho naplnenie sa defe so znač• 
nou, počuteľnou uynaltezCIIJOsťou. Nie 
každá uarla(}nó sekvencia te rovnakou 
mierou vydarenď, a; o dramaturgii celku 
by sa dalo uuai ouat, no každopďdne mtí· 
me pred sebou, vzhladom na Bur lasov 
vek, pozoruhodn~ dielo. Prehovoril ntm 
vlastne do velmi aktuálneJ diskusie o 
podobe tolzo prúdu nďrodnej hudby, kto• 
rý prtcliádza z folklórneho základ{t, no 
nemtent sa vzdať bohatých stuártioua• 
ctch prostr iedkov súčasndho umenia. 

IGOR POORACK'ii 



Mladé pódium ''80 
Karlovarské Mlädé pócl iull), mladšf p endan t trenč ian

sko-te p li cke j Preh liadky mladých koncertných umelcov 
Sil uskutočnilo toh to roku po ôsmy raz. Okrem základnt-'\j 
Idey - prezentovať úroveií m ladej inter pretačn ej ge
nerácie - sú tu isté odlišnosti, ktoré s pec ifikujú obe 
prehliadkové akcie SCSKU a ZSS. Mladé pódium, toh
to roku uskutočnené 15.-22. augusta, je tesnejšie spoje· 
né a ovplyvnené Aktlvom m lad ých p ri SCSKU, ktoré 
ori entuje túto tribún u tvorby nielen na prezentáciu kon
certných umelcov (s hranicou do 35 rokov, pričom väč
s ina účastnikov sa pohybuje práve na tomto limite), 
ale aj na preds tavenie ťvorby generačne prlbuzných 
skladateľo v, výnilnočne tiež českých autorov staršlcl1. 
je to teda š irš ie chápaná. p lat fo rma na stu pujúcej ume
lec ke j hudobnej generil.cic. Nespome silný v plyv na 
dramaturgickú stävbu koncertov Mladého pód ia má 
v nútorná spätos ť sklaclatelov, interpretov i ďalšie h č le
nov Aktívu mladýc h, v ktoro m vša k momentálne vedú
ce umelecko-ideové slovo majú zrejme silné kompozičné 
osobnost i. To sa - napokon - prejavilo aj v dis ku
siítch , sprevádzajúcich Mladé pódium. Ak v Trenčian
s ky ch Tepliciach v tomto ohľad e "udíivajú tón" mlad i 
kritici, v Karlových Varoc h ho určujú skladatelia -
aj s rizikom, že sa možno menej hovorí o interpt'e ta t~
n ých výkonoch a vill e o premiérach č i uvedeniach pô
vodn ých s kl adieb. Niekedy s me to považovali za plus -
t o vtedy, ak sa tematika zaujímavo rozvinula k všeobec
nejším estetickým otázkam, i nokedy nám chýbali hlbšie 
analýzy odznelých (a nezanedbateľných] výkonov kon
certných umelcov. 

Mladé slovenské Interpretačné umenie repreze ntovali 
v Karlových Varoch traja sólisti: huslista Stefan Gytl pos, 
k la vi ristka Daniela Rusóová a basista Se1·gej Kopčák, 
k torého na klavíri sprevádzäl Já n Salay. š tefan Gytlpos 
ln-a \ okrem gtýlotvorne d iskutovaného Larghe tta od 
G. F. Händla ( v úprave Hu bayä ] Soná tu pre hus le a kla 
vlr od Luboša F išera. (Na k\avlr i mu bola rovnocennou 
pi! rtne rkou Da ni e la Rusóová.) Ak bo l Gytlptls v Tren
'čian skyc h Tepliciach handicapovan ý technickou chybo u 
s vojho nástroja, v Karlových Varoch sa vypol k pek· 
n ému, ocenenia hodnému výkon u. Dani ela Rusóová pred
ni es la vlas tn e iba jediné sólistické dielo - Beethove
n ovu Sonátu č. 32 e mo l, op. 111 . Pr it·ovnávan ie je j hry 
k veľkosti koncepcie !Nch terovej l na hudobno-k riticke j 
diskusii) hovorí azda za vera slov. Bol to jed en z vrcho
lov prehliadky. Vni kla clo hlbky pozdn ého Beethovenov
ho opus u, bo la presvcdč ivá v logic kosti a jasnosti od
ha fovania zil.pis u, v ktorom vidí alfu i omegu " inšp irá
cie". S lúžiť sklada te ľs kému zámeru však môže iba ume
lec, ktorý ma n a to všetky predpoklady t echnic ko-v)•ra
zovo- ľuds ké. Rusóová ich vlas tn!. 

Vynikajúci ohlas (i v prvých recenziách] malo vystú
p e nie Sergeja Kopčáka s ]il.nom Sala yom. Krása ma te
r iálu sa u neh o s núbi s muzikalitou, hudobnou inteli
g enc iou, chápa nlm obsahu diela A s fluidom, pr i vy:Za
rovaní ktoré ho každý s pozornie, pretože je na toľko s ilné 
a umelecky pôsobivé. Predviedol Sostakov i čovu 'sui tu 
na ve rše Miche langela Buonarrottiho, op. 145. Bol i i p ri· 
p omienky, že mn ohovýznamové piesn e suity - v prve j 
p olovici cyklu - predimen zoval silou vol umenu. Mám 
vsak s kôr dojem, že zámern e diferen coval mužnosť pr
v e j po lovice diela pred rezignáciou čl n\editatívn ostou 
druhe i časti. '· 

Ak sa s lovens kí interpreti r eprezeh tovall na Mladom 
,pódiu úspešn e, je to o t o p otešite tnejš ie , že celková 
úrovei'í akcie b ola vyso ká . Velmi sa páčil violončelista 
Danie l Veis, laureát Cajkovského súťaže a nositeľ p t·ve j 
ceny súťaže Pražskej jari. je to umelec vefkej tón ove j 

kultCtry a intonačne] presnos ti, ja snosti ko ncepcie. Pred
viedol diela F. Schuberta a B. Martinu. Dl!llezalovo kvor
teto ok t·em ]anáčkovho l. sláči kového kvarteta [v troc11u 
uhladenejšej koncepcii než sme zvykn ut! počúvať) p red
nieslo zaujímavú skladbu Milana Slavického - Dialó
gy s tichom. Slavický patrí medzi tých au toro v, u l<to
rých je dominantou f ilozofická rozjímavosť, c i tlivosť k 
Inšpiratívnej téme, výrazová pôsobivosť. To adekvítlne 
vystihli aj interpreti tohto zaujlmavo vystavaného kvar
teta. Ak už spomíname ten to typ ensemblu, vzá pätí vy
zdvihnime výborné Kublnovo kvarteto, kto ré okrem Ba
lady pre sláčikové kvarteto od Iva na Kašlíka, kompo
zície monoli tne vystavane j n ielen formovo, ale i clu
chovnou náplľíou, predviedla ušľach ti lo a muzikan tsky 
živo Mozartova Kvinteto A dur pre klarinet, d voje husH, 
violu a violončelo, K. Z. 581. ( Klarinet Lubom ir Bar to i\. ) 
Zdá sa, že doležalovcl majú v Kublnovom kva rtete váž
n ych ume leckých partnerov v d ia lógu o s tále vyn ikajúcej 
úrovni českej k omornej hry. 

Z klaviri stov sme sledovali Jiľího Skovajsu, ktor9 
predviedo l ]anáčkov cyk lus Po zarostlém chodníč ku. 
Vedľa objektlvnejšie chápaných skladbič iek diela zazne
li v p riebehu v ystúpenia i interpre tačné klenoty, svedčia
ce o úsil! Skovajs u vyrovnať sa s osobitou lyrikou mo
ravského majstra (Frýdecká Pann a Maria, Stebetaly jak 
laštovičky, V pláči ]. Naproti triezvejšiem u typu ]. Sko
vajsu sme sledovali i nesporne veľký talent klaviristu 
Františka Malého, orientovaného však p rfliš subjekti
visticky. Najviac to bolo citeľn é v podan! Chopinovej 
Il. sonáty pre klavfr b m ol, op. 35. Ruš il í tu ve ľké ago
gické vzruchy, ktoré romantické napä tie a zvoľn enia 
preniesli až do sfér y svojvoľnosti. Pomern e sebaved omo 
zapôsobil na pozorovatelov Sukov komorný o rcheste r 
s dirigentom Hynkom Farkačom. Teleso je však zatiaľ na 
začiatku svojej cesty a okrem profesioná lnej sú h ry po
tre buje aj p rofesio nál ny poh fact na in terp retačné otá zky, 
zjemnen ie interpreta čných kvalit a ich dlhodobé brúse
nie. Spoluú činku júci trúbkár Vladim ir Re jle k precll(ied ol 
Koncert Es dur pré trúbku a sláči ky od jana Ki'titela 
Nerudu. Rejlek má svoje meno, zisky [ 1. cena zo sú
ťaže Pražskej ja t•i] a najmä - kva litu. Na mc11·go jeho 
hry sa skôr hovorilo v súvis los ti s jemn ými d iferen
c iáciami š týlove j hry. Na tom istom konce rte sme spo
znali i zaujlmavú osobnosť čembali.stu Rudo lfa Ze lenku, 
odchovanca berl!nskej a viedenskej čem balovej š koly, 
n oSiteľa čestného uznania z belgických Brugg. Hral má
lo známy čem ba lov ý koncert g mol od C. Pil . E. Bacha 
nie len s dokonalosťou techn ickou , ale aj s teorelic!<y 
pod loženým názorom o spôsoboch uvádza n ia d ie l tohto 
typu a obdobia. Navyse Zele nk'a neomylne cíti vn útornú 
pulzáciu hudby. 

Dve organistky - Gabr ie la Riecll bauchová a Milu ~l;:a 
Kvechová - mali svoj koncert v prekr<lsnom prostredí 
kostola sv. Kláry v Chebe, kto rý dnes slúži výsostne 
koncertn ým úče lom. Nový organ má nepochybne ve ra 
prednosti, a le i n ieko1ko chybičiek krásy : predovšctkfm 
je počutelné dozn ievanie a hlasný c hod s tro ja. Dohre 
tu vyz nél napríklad Eben [Finá le z cyk lu Nede lní h ucl
ba), Klement Slavický (Fres ka č . 3], ba i C. F J•ancl< 
(Chorá l a mol), mene j sa da lo registračne kúzliť v Mtls
siaenovi (La Nalivité ). l n lerpretky sa predstavi ii znatS· 
ne odlišn e: G. Riecl\bauchová je skôr extrovertný, ve ľmi 
senzitívn y, ba aii. v 9buš ný typ o rg ani s tk y, M. Kvechovii 
je s kôr vnútol'llejšie založená - v z111 ys le tlmenia či 
zbrusovania h rán dynamickej palety a regis triÍ.ci e fareb
nej. Obe s(t však profesionálne pripravené ume lkyn e, 
k torých ďalší vývo j je zrejme veľm i p erspek tív ny. Pes
t rý bol aj koncer t, na ktorom sme počúv_ali nám z Tren-

K 125. výročiu narodenia 
Arthura Nikischa 

V malej obci Mosónszentmiklós , v ok
r ese Gy6r, len 50 kilome trov juhovýchod
n e od Bratislavy, sa 12. októbra 1855 
narod\! Arthur Nikisch (zomrel 1922 ], 
k torý bol na sklonku 19. a začiatkom 

20. storočia najväčšou dirigen tskou osob
nosťou. Vo svojej mladosti dvakrát kon 
certoval ako klaviris ta i hus lis ta v Bra
tis lave a mal pods tatný vplyv na za· 
l::iatky dirigentskej dráhy Václava TaJi

cha. 

So slávn ym I-Iellmesbergel·ovým kvar· 
t e tom hrá 25. októbra 1874 v starej mest· 
skej Réclute Mozartove sláčikové kvin
t e to g mol , K. Z. 516 a Beethovenova 
C dur, op . 29. Obe skladby zaznell vtedy 
v Bt·atislave po prvý raz vôbec. 

cianskycli Te plíc známu liarť istku Magdalénu Spiťzero
v ú, lwntrabasi stu ]ii'í!Jo Hudeca, hráča na bicie nástroje 
Oicti· ic ll a ša ta vu a . fl n ulistku Mugdalónu Tu mov ú . Okrem 
súčasných die l Michala Kosu ta · ( Hoi'fcl žirafa - pre 
sólový kon trabas ) a Lukáša Ma tušl<a (Az tôkové - nre 
sólové biele niistro je), J.;:lo ré ni e v plnej m iere vyu z il~ 
vsetk y možnosti tnšlnu men tov, najvia c zaujalo Päť c ll a 
rak te rislických e tud p re bicie, kontrabas a harfu od 
Snfie Gubajdulinovej a Su ita pre sólovú flautu od lvflny 
Loudovej - a to ni e len po stránke kompozičnej nasýle· 
nosti d iel, a le aj vyni ka júcou interpretáciou. 

Barock Ja zz Quintet by sme racli počuli v budúcnosti 
aj na trenčiansko-tepli c ke j prehliad ke. Okrem jazzových 
skladieb anglo-é:lmerickej proveniencie tu za zne lo via·. 
cero českých noviniek, dedil<ovaných tomuto plrľokrvné· 
mu súboru (A. Friecl, F. Uhlíi', }. Te m!, V. Kučera ] . Naj· 
mti Science fiction od Václava Kučeru bolo ukážkou 
invencie a stúiej mlad osti d ucha jedného z najzaujlma
vejšlch čcsk)•cll autorov súčäsnosli, ktorý spoj il prv ky, 
jazzovej im proviziicie (op ieraju c sa o tak mer neobme· 

. dzené možnosti inštrumen talistov so sól istickými schop· 
nostami v BjQ ) s prvkFt mi seriá lne j a aleatorickej ko m· 
pozičnej ter:hn iky. Vystúpenie toll! o ensemblu u ké za lo 
daliiie možnosti rozšlren ia interp retačnej prezentácie 
hudobne výnimočných osobnosti, ktoré dokážu rovna ko 
kvalitne hrať klasiku, súčasnosť - l jazz. 

V oká. lne vystúpe nie mezzosopranistky l vy Malinove j 
a sopranistky Ali ny Fa rny sk lama lo odbomíkov nie n.·1 i
l epšou vo kiilno-technic l<Ou prípravou materiálu i reper· 
t oil.rom, pričorrt oveľa preh(benejšl a kvalitnejší výkon 
podala predsa len I. Malinová v Cajkovského romanciacll 
a Zvíľctn l ku - cykle piesní Iva na Jirko. Lubomlr Bra
bec, g itarista p rvej ka tegórie - ako sme konštatovali 
t . r . v Trenčia nskych Teplicia ch , doplatil trochu na nic 
qajlepšiu atmosfér u v koncertnej slen l Imper iá l. Obecen
stvo zrejme dosta lo n iečo iné ako. čakalo: koncer lný 
reper toil.r z náročneJ gitarovej literatúry mi nulosti i sú 
časnosti (J. Dowla nd, I. ]ellnek, I l. Villn -Lobos, M. Cas, 
telnuovo-Tedesco ]. Bra bec hral na vrcl111ej priečke svo
jich možností, a le m ys lim si , že dva týždne pred tým to 
koncertom mal v Tren č i anskych Teplic iach šť<:~slnej šiLl 
zostavu programu - a le aj priaznivejš iu odozvu v p uiJ
liku, ktorá ešte zdvihla jeho ume leckú inšpiráciu. Mladá 
skladateľka Sylvia Bodorová z Brna napísa la zaujímavú 
skladbu p re só lovú violu - Gil'a, Rame!, ktorú s veľkým 
pochopenlm pre vnút"orn(t melanchóliu di ela lnterp t•cio
val jan P1!ruš ka . V Bodorovej vyrastá českým sk la clnte
ľom nádejná kolegy1~a - trochu z rodu c itl ivej lvally 
Loudovej. Ensemble Marti nO je kvinteto hráčov zamera
ných najmti na súčasnú h ud bu a komorné d ie lo B. Ma r
tin ťt . Zostilve: flauta (ja n Rietllbauch ], h us le [J osef 
Riedlbauc h ), vio la (jan Pe ruš ka ), v iolonče lo (Jan Pí
pal ) a klavl r (Fra ntlsek KMa] za tiaľ najl epšie vyz ne lo 
Kvarte to č . l B. Mat•tinft [pravda, bez pia te ho hrúča · 
fla uti stu] . Hudba pre Ensemble Marti ni\ od Fra nti ška 
r:mmerta nebola takou umeleckou živnou pôdou, aiJy 
sme ocl hulili kvality celej zostavy s de finilfvnym súdom. 
Klarinetistovi Lu bomirovi Bartoiíovi z Bma sa lepšie 
dar ilo v s poluprác i s u ž spomínanými kublnovce mi 
(Moza r t : Kv inte to A dur p re klar inet, dvoje husH, violu 
a violonče lo], než v sólistickej prezen Wci i ldarinetov<-!j 
sonúty f mol od ]. Brahmsa. Zúve rečný koncert Mladého 
pód ia, l< lo rý tu nc hod notlmc, prezentova l k laviris t n 
]ii'!IJO liole iiu, huslist u Václava Kuznllw a dirig enta 
I va na Pai·ílca na čele Kar lovarského symfonického or· 
chestra. 

Mlad é pódium '80 bolo v eľkoryso koncipovanou i zvl~d· 
n ulou akciou , nu ktore j impon uje poclpora orgánov Zvil· 
zu česl<ýCh s klacl atel'ov a l<onccrtnýciJ ume lcov i živý 
zúujcm i; iroké\10 oilecenstva, odbornej kritiky, of ic iJl
n ych i n eof i c\tí l nyt~h '' osobnostf české l1o hudobného ži · 
votn, ako Rj a l<t!vne fornľovanie· tvfíre, tl ro mH tu t·g ie a vy· 
;menia tejto prehliadky mladosti práve na jmla dšou ge
neráciou českých hudobní kov. 

TE RÉZIA URSINY OV A 

Nikischove p riezvisko nezneje len ná
hod ilo slovansky. Jeho otec Augus t Ni
k isch bol Morava n, s lúžil u Lichten
steinovcov ako účtovnfk a oženil sa s 
Maďarkou, roden ou Robozovou. Arthur 
Nikisch strávil vä~šiu čast svojho det
stva v Bučoviclach na Morave, kde aj 
absolvoval základnú školu a získal prvé 
hudobné vzdelanie v h re na husliach 
a na k lavfrl. Ako ll-ročný odiš iel na 
viedenské konzervatórium, kde š tudova l 
husľovú hru u s lá vneho Jozefa Hellmes
b ergera a kompozíciu u O. Dessoffa. Ro
ku 1874 sa stal 19-ročný Nikisch h uslis
~om v orches tri vied enskej Dvornej ope
r y. Už r. 1872 hral pr ! založent budovy 
Bayreu thských slávnostn ých hier pod 
t ak tovkou Richarda Wagnera a neskôr 
vo Viedni pod taktovkou dalších s láv· 
n ych hudobných velikánov o . i. J, Brahm· 
s a a F. Liszta. Vo Viedni sa prvý raz 
ve nuje dirigovaniu ako zbormajster Aka
demického speváckeho spolk u. Do tohtO 
obdobia s padajú aj jeho koncertné vy

"úRenia N. BTattslave, 

O t ri roky neskôr s prevádzal mlad ý 
Nikisch na k lavfri jedného z najväčších 

h us listov tej doby - Poliaka Hemyka 
Wieniawského, vtedy koncertného maj
stra v Bruseli. Konce1•t sa k onal 8. mar· 
ca 1877 v Mests kej reprezentačnej sien! 
a Wieniawski zah ral o. i. prvú časť Men
d elssohnovho Husľového koncertu e mol. 
Mladý Nikisch sa vt edy v Bratislave za
skvel aj ako sólista a predniesol kla· 
vlrne skladby F. Chopina, A. Hellera, 
F. Mendelssohn a-Bartholdyho a 1-1 . Wi e
n iawského. Ján Nep Ortlllk Biltka v recen
zii pr iamo prorocky predpOvedal 22-roč

némn Nik ischovi vynikajúcu kariéru di· 
rigen ta, lebo je v ňom schovaný "neja
k ý Hans Richter". (Pozn. autora: význam
ný dirigent, žiak R. Wagnera. ) - Ne· 
bol to jedin ý prípad, že Batka správn e 
uhádol budúci vývoj velkého dirigen ta. 
Ked roku 1898, vtedy eš te celkom ne· 
známy 21-ročný Bruno Walter, p ôsobil 
ako dirigen t v bratislavskej opere, pred
povedal m u Batka tiež velkú budúc
nost. 

ho lipského Gewandha usorchestra a ná
stupcom von BO!owa ako dirigent abo
n entných koncertov Berlínskej a Ham
burske j filharmónie. Pohostinsky dirigo
val v Európe a USA najvýznamne j~ie or
chest.re - Viedenskú filha rmóniu, Lon
d ýnsky symfonický orchester, Concer tge
bouw or chester a i. 

línskej fil ha rmónie, kde sa zakrá tko sta l 
konceľtným ma js trom pod Nikischov)•m 
ved enim. "Stačil o , že jsem popl·vé zhléd l 
jeho zplvající rnce, jeho neobyčejne vý
razný z jev, ab ych sl uvedomil, že ce lá 
moje dosa vad ní cesta byl a omy lem . . .'', 
spomina l Talich, ktorý Nik ischa vysoko 
vyzd vihol nad takých ve li kánov, a kými 
boli Hans von Bli low, Hans Ric h ter, Fe• . 
!ix Mott! i Gusta v Mahle ľ. Podľa Tali· 
cha bol Nikisch "ncve lké, delwt·atlvnf a· 
eias ti cké postavy s nevšedn1 hlavou, s 
hlubol<ými, blouznivými očima a zcjmé· 
na s lehkou, tvár livou dit•igentskou ru, 
kou, je již k rása m usela naráz upoutat". 
Tal icl1 vyzdvihol aj oko lnosť, že Nil<lsch, 
Ha rozdiel od vilčš iny dlrlgentov-klavlr!s• 
tov, bo l huslistom, čo sa pre javilo v 
orchestri doteraz n eznámou zvukovou 
nádherou stáčl ko·;ých nástrojov, ktorú 
Ta li ch označuje ako "melorlické vytrže
ní". Dva ro ky pôsobenia Talicha pod 
Nik ischom rozhoclli o tom, ~e sa dal na 
d ráh u dirigenta. Václav Tallch, alm 1 
veľký rumunský dirigent George Gear· 
gescu sa považujú za jediných žiakov 
Arthu ra Nlk isclla. 

Okrem spomenutél~o nádherného zvu-
1\u slil.čii<Ov sa vyznačovala Nll<ischova 
mtet·pretácia lmp!'Ovlzačnou intufclou a 
ná padne širokým i tempami. Sláv na bola 
napriklad jeho Interpretácia Čajkdvské· 

ho "Pate ti.ckej" a Schuma nnovej 4. sym
fóni e. S obľubou d irigova l Brahmsa a 
W11gnera a presadzova l i súdo oých slda · 
dnteľov - M. Regera, G. Mahlera a R. 
Straussa. Jeho svetová premiéra 7. Bruck· 
nc1·ovej symfónie u ž v roku 1884 v Lip· 
sku bola pr lekopníckym č inom. Po Ni· 
1\ischovej s m t•ti roku 1922 prevzal jeho 

Rok u 1878 odišiel Nik lsch z Viedn e dó 
Lipska ako dil'igent MestskéhO d ivadla. 
Po ďalšieh d irigentských postoch v a me· 
r tckom Bostone a v Budape!itt sa ko· 
aetne at~ Jókt.t 1115 Cii:riaento• 5l&vn e. 

Na rozdiel od Bi.llowa, na l<t01·é1to tvá 
ri sa pri dir igovaní zachvel každý nerv 
a sval, Nikischova tvá r bola zdanlivo 
ľadovo chladná. Čajkovskij, l<torý ešte 
zažil začiatky Niklschove j s li.ívy, p iše 
vo svo jich memoároch: "Vlastne a ni n e
d ir igu je, ale oddá va sa svoje j, v iio111 
tajuplne p racujúcej gen ialite ". Naj l<:Jp· 
šie a priame svedectvo o Nik ischovom 
gen iálnom umenf nám zachoval Vil.c lav 
1'alich. Roku 1903 odporučil Talichov 
slávn y profesor husľovej hry Otakar šev
tik svo jho žiaka, ako h uslistu do Ber · 

- m iesto v Gewandhausorc hes trl Wilhelm 
Furtwängler, ktorý mal s Niklschom s po· 
!oč né nadania okamžite j improv izl:icle , 
pozmeií u júcej v jednotlivostiach inter
pre táciu toho Istého dtela z koncertu n a 
koncert. 

GABRIEL DUSINSKÝ 



Koncepcia i atmosféra bra
tislavských l etných komor ných 
koncertov má mnoho styčných 
bodov s i>Odubnými kultúrnu
spoločenskými akciami stredu
európskych miest. Je tu pre
duvšetk ý•n akcent na hudbu 
starých majstrov - Ílcta k o
verUJtýJil dielam svetove j hu
dulwej llterat(iry. 

Vystúpenie 13-č lenného lw 
morného tel esa Záhrebsk ých 
sólistov pod vedením umelec
kého vedúceho Tonka Niniča 
(24. 7.) bolo dôstojným otvo
renhn tohtoročných bratislav
ských letných komorných kon
certov na prekrásnom nádvorl 
Univerzitnej knl,nlce. Záhreb
skl umelci sa predstavili v ú
vodnej časti programu Suitou 
Es dur pre sláčikový orchester 
- La Llre G. Ph. Telemanna. 
Zvýraznili v nej pt·edovšetkým 
rustikúlnc prvky, velmi pôso
biVO rozložené v jednotl ivých 
častíllch skladby. Prvok svet
skej živelnosti a hravosti bol 
vtesnaný do rámca jednotiacej 
stSrlovoj čistoty a zvýraznený 
nesmierne graciózne a spontán
ne. Mimoriadno presvedčivé bo
ll predovšetkým tempá; 1 tu 
vlád la vzácna vyrovnanosť o
prostená al<éhokoľvek názna ku 

i'rávnfčkovo kvarteto. 

p úhej Inštrumentálnej virtuozi
ty. 

So záujmom očakávané pred
swvcnH~ komomého diela od 
JUhoslovanského skladatefa Ml l
ku Ke lomene lmprovisalion Coll
cert!lnlo su stretlo s mimonad
nym posluchúcskym ohlasom. 
h:elcmenova hudouná reč vyras
tá z Judových prvkov hudby 
JU2nych Slovanov. BohatG, 
prwm ZlVCino pulzujúce poly 
rytmlcke clenenle Je Vklinené 
do posobtvých kuntabllnych u
sekov. Exprustvna skála cltela 
siah11 od iyrlckých a medit&
llvnych poloh po drumtl llCky 
vyp llté a kinetlcky rozohrané 
ttlnočnú kreácie. !::ikvelá in ter
pretúclu len podčitu:k lu ume
Jecku hodnotu d1elu. 

J<ozča rovan!m bolo vsak pred
vedcllle Mozartovej Serenády 
"Malá nočná hudba". Mozart 
v podani Z<threbskýcll sólistov 
vyznel preromanuzovane, s 
~lastkovýml Jntonačnými ne
prosnost<~ml a pr!l išnými r u
bátovyml výkyvmi. 

Na záver komorného koncer
tu odznela !::ieren{tda pre slá
čiky P. l. Cajkovského. N!t 
p rlck spontánnemu ohlasu u 
poslucháčov nemo:ln o vyslovit 
naprostý súhlas s interpretá
ciou diela. Predovsetkým by sa 
žladtllo vytvorit priestor pre 
širšiu dynamickú k lenbu, väčš
mi zúročH výrazovú kom pakt
nosť 1 kantabilnosť; do skladby 
vniesť v!Uc vzruchu - rozo
spievať lyrlcké l expres!vne vy
!ll'otcné úseky. 

Na prlek mensfm výhradám 
Záhrebskl sólisti potvrdil!, ze 
patria nesporne k špičkovým 
komorným telesám. 

Sviatkom komornej h udby v 
pravom zmysle slova bolo vy
stúpenie Tt·livníčkovho kvarteta 
(31. 7.) . Bez nadsádzky možno 
povedať, že toto teleso patr! k 
našim reprezentantlvnym k o
morn~m telesám s vyhraneným 
lnterpretačn9m pro filom. Mla
d! umelci, pôsobiaci pri Par
ku kultúry a oddychu v Ban
skej Bystrici, ako samostatné 
prof cs ionA lne teleso, sa p red
stavili bralfslavsk ým posl uchá
~om Beethovenovým Sl áčiko
vým kvarlelom f mol, op. 95, 
Dvoi'ál<ovým Sláčikovým kvar
tetom F dur, op. 96 ,.Americ
kým" u janáčkovým ll. sl ií· 
čikovym kvartetom "Listy dô
vet•nť\" 

lto. že sa Uh.oteko~tcl zame• 

rlava jú na českú tvorbu, je cel 
kom prirodzené a pochopite t· 
né, veď ide o absolventov ]AMU 
v Brn e. l samotný názov tolllo 
telesa je výrazom úcty k pa
mtatko zosnulého primúr1a ]a· 
náčkovho kvartota, zas!. umel
ca ]li'!l10 Trávnfčka. Bolo preto 
zauJ!mavé stístredlť sa na In· 
tcrpl'!llllclu Beethovenovho SlfJ 
čikového kvarteta r mol - ne· 
sporne m imoriadne níiročnétw 

diela svetove j komo r neJ lit&· 
ratúry. Interpretácia toh to d ie
la bola zrelá a majstrovská. 
Poslucháč muse l obdivovať mi
moriadnu ušrachlilosť n k om
paktnosť výrazu so skvelým 
koncepčn ým a iltýlovo prepra
covaným poiwt!m. Spontánne 
muzlcfrovanlo stálo bezvýhrad
ne v službách mvšllenkovóho 
posolstva dielo. Málokedy mož
no počuť tak zrelú lnterpretá· 
riu Beethovena od mladých u· 
me lcov. Bola to uslachtll~, l n 
t l'Overtná výpoveď v pevne zov
retom a logicky rozvrhnu tom 
archlteh!onickom celku. 

Slová uznnnfa 11 chvály t re
ba vysloviť i na adresu i n ter· 
p rotácie Dvol·ákovho ,.Amertc
l<ého" kvarteta. 'ľrávnlčkovo 
kvarteto potvrdilo v tomt o die
le nesmierne slroký 1·egi ster 
svojho výrazového potenciál u 

- a navyše, za nietené muzi
kantské 5rdce. Dvoi·ákuvo 
"Americké kvarteto" vy<:11e to 
výsostne česky, · spohtánne 11 
p ravdivo. 

To i sté plati aj o lnter pretél.
cii ] ll náčkovho II. slúť:tkového 
kvarteta, v ktorom mladí umel· 
ci zvýraznil! Intímn y svet skla
dateľoveJ výpovede s Jei me
dllatlvnyml a dramulicky vy
piltýml usekml. Najm!! úloha 
vtoly v tomto dielo bola po
chopená JCdi nečn ým spósobom. 
]a nui;ek hovori cez vio lu v pr
vej osobo a ta l< su stúva ten to 
nástroj nosi teľom najzávažneJ· 
slch myšl ienok clle la . ja náček 

v podan! Tl·ávnfčkovho k va rte
ta vyznel nosmie!'ne rud i ll len
tát'lle - clokonca, z hľud1ska 
inleľpretučných tradfci!, je mol
né hovori( o nov<ílorskej kon
cepcii - o akomsi elementár
neJŠOm pri st u pu. 
Večer s Trt1 vnfčkovým kvar

tetom patril nespo!'ne k naj
kraJSlm zážitkom tohtoročných 
brutlslavských letných komor· 
ných koncertov. 

Komorný koncert Berllnskoho 
barokového tJ•ia (NDR) v ob· 
saden! II. Mm·gl - flauta, H. 
Krausa - viola da gHml>a, M. 
Wilke- čembalo (7. 8.) nespi· 
nil m llovnlkom hudby Ich oča· 
kávnnie. M lad! Interpre t i z Ael·
línu su predstavi li v p rvej čas· 
ll pr ogramu Pcpusc: IJovou Trio
vou sonátou e m ol - nesml er· 
ne pôsobivým d ielom Hilnd lov
ho súčasnfka. V intorprotučnet 
koncepcii tohto diela prevló· 
dal od samého zAčiatku prcfor
sírovuný, patetiCký výraz, kto· 
rý pripomfnu l skôr kat·lk atúru 
než spon tánny a precltený U · 

m elecký prejav. Stylizovaná 
koncepcia bolll však zamerom 
1 v Sonáte C dur pre rJautu 
a con tinuo Friedricha II. a v 
Quantzovej Sonáte a mol pre 
flau tu a continuo. V každo111 
interp retovanom diele domino· 
val manle!'lzmus, smerujúc! k 
slohovej deformácll a svojvor 
nej úpruvc záklud ných štý lo 
vých po~ladavick . Navy!le, ob 
javll! sa l ln tonaŕ.né a technt..;. 
ké nep1·esuostt, ktorO len do 
v f·šlll veľmi rozpačitý dojem z 
vystúpenia tohto súboru . Urč i 
tú pestrost do prvej polovice 
prog1·a mu malo vn lest pľedve
denie Sonáty El mol pro čemba
lo C. Ph. E. Bacha. 7.iuY, v in
terpretúcil dominova la ne po· 
choP.i telná diskontinuita a 

množstvo nepresnosti. 
I v druhej časti komol'llého 

koncertu, konkrétne v Coupe· 
rinovom l. concerte roya l pre 
flautu ll con tinuo a LeclalroveJ 
Sonáte G dur pre flautu a con
tinuo dominoval novkusne šty
ltzovany interpretačný prejav 
plný intonučných a r ytmlcl<ých 
nepresnosti. Azda J8dln9m 
svetlým bodolll komol'lli'l llo kon
certu bolo predvedontc Maru!· 
sovho dielu Complets <IEl folios 
d'espagno pre gmniJu a čem
bal o. Sól ista Horst Kt·ause 
predvlertol v tomto diele širokú 
škálu svojho Interpretačného 
majstrovstva, p rekt•ásny tOn, do
konalú Intonáciu, štýlov(! čis
totu. Bolo by veru pôžitkom 
vvpotuf sl tohto mlndého u· 
melea v rilmcl celovečerného 
recitálu . 

Slúvno Ceské noueto, ktoré 
r eprezentuje najleps1o tt·adlcle 
českej komornej hudby, zuvi · 
talo optiť do Brallsluvy (l.J. 
8.). Pražskf umelci pod vede· 
nfm umeleckého vedúceho Vár· 
lnva Snitila pretlvleclli v llrnll· 
sl<~vských Klnriskúch Rojchovo 
Okteto Es dur n Dvoi'l\ kovu 
Dychovú snreniidu cl mol , op. 
4'1; teda rozsivllln A mlmorlnd· 
ne n~ročnó diela z pokludn lcP 
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legro molto prepukli Dvoráko· 
vn hudba do strhujúceho opti 
mizmu, akoby šlo o l'ekompen
z<1ciu predrllác!zajúcej nosta l
gie u trag iky. Ceské noneto da
lo celému dielu aclekv{l(ne vý-
1·azov6 rozmery a uktiwlo svo
je Inštrumen tálne majstrovstvo. 
Večer s českým nonetom bol 
opllť jedným z pekných umA· 
leckých zážitkov tohtoročných 
letných komorných koncertov. 

V porad! tretím zahranič n ým 
hosťom komorn~·ch l<ancertov 
v Bn lllslave holo Va iCcvuvo 
kvarteto z BĽR [21. 8. ). Or · 

y 

Coské noneto - komorný súbor Ceskej [ilharmónie. 

českej komorrtej t vorby. Naj· 
mä málo známe Rejchovo dielo 
patri nesporne k vrcholom čes
kého hudobncho klasicizmu, 
nehovoriac o tom, zo pracujr. 
už s kompozténýml prvkuml ro· 
diaceho SH l'Olllllll l lZlllU. U An· 
tona Rejchu prevlád!! nástoj 
čivá expresivl l!l beethovenov
ského rHzeniH. Nesmlel'lla od 
vaha pri práci s lnclodlkou jtJ 
podložená i pôsobi vou hnnno· 
nickou sadzbou. To vstHko dú
va dielu pec u ť osobitosti a ho· 
vorf o umelcovej schopnosti 
e l iminovať ekle tickó tendencie. 
V Oktete Es dur vystupllJU nn 
povrch prvky českej ludovej 
melodiky, čo po!lstn tným spôso· 
bom podčiarkli i Interpreti. Ccs 
ké noneto klád lo vo svojej In· 
terpre tácll d6raz na mimorlud
ne kultivované a spontá nne 
muzicf rovanle v duchu klaste
kej štý lovej čl~loty. 

V druhej časlt programu od
znela Dvoi·ákovu Dycllová se· 
renáda , op. 44, dielo výsostne 
t:eské s mohutne vygradovanou, 
priam svmfonickou klenbou. 
Dvoi'ákova hudobnú reč fo v 
tomto dielo plná nostalgie, 
miestami až smútočného u tra. 
gického podtónu (Modera to 
quasi m~t rcia, Andante con mo 
to]. Dvol·lík v tomto d iele ako 
by anticipoval Muhlet•a, najmll 
prvok jolto slovansko( [a do· 
vol!m sl povedať l česke1] 
m elodiky. )o: to onen p1·ekrás· 
ny bizaľll~' svet smCltoi!llých po· 
chodov, rozoh1·nný dn mnoho· 
tvárnych symfonických rozme· 
r ov. Až v závere~nej Casti Al-

ganizálor i tohto komorného 
koncertu (ktorý sa uskutočnil 
opäť na barokovom nádvor1 
UK] zrejme nepredpokladal!, že 
l ve l mi pri jemný vánok m<li.e 
znepr!jemniť večer tak mter
prelOm, ako l posl ucháčom. Na
zdávam sa, že napfsat ob,ek
tfvnu interpretačnú kl'lllkU o 
tomto komornom koncerte je 
veľmi (a~ké, pretože so strán• 
kttml notových matel·t[t lov s11 
ľubovoľne pohrával vietor, a 
nielen so stränkuml listov, alP 
a j s I nterpretačnou koncepciou 
11, pochopiterno, i s pozornos· 
tou posl ucht\čov. 

Bulhurskf umelci sa predsiH· 
v i li zriP.dkavo interpretowlllým 
Andante F dur L. v. Beetllove 
nR. Niet pochýb, žn Interpreti 
majú hlbok9 a úprimný vztah 
k hurtbe z obdobta klasicizmu 
a k Boe lhovenovi osobitne -
to napokon potvrdilA l inter
pt·etáCla. Zanietenosť a spon
tánnosť - to boli základné 
hod no ty, ktor ými bolo poznače· 
né stvárnenie rl iPia. A predsn 
nemožno hovoriť o veľkom, čl 
presvodčlvom výkone. Rušilo 
nrudké dynamické kolísan ie a 
lVuková nevyváženosť, čo je nP.· 
dostatok, k torý môže vzn ikn úť 
l vtedy, ak sponl<:lnn osť nie je 
rovnomer ne vyvážená koncepč
ným R racionáln ym prvk om In· 
lerpretácle. Podobne tomu bo· 
lo l v Borocllnovom 2. kvAr te· 
te, k toré bolo in terprelovll né 
l'ozvláčne, v detailoch až sen· 
llmentálne. Borod!novo diel o sl 
vvžnduje viac vzruchu a výra
zovej diferenciácie s množ-

stvom prudko vybudovaných 
gradačn ých obll1kov 1 zasnenej 
medi tácie. Možno l h l bšie vmk
nutle do tek toniky diela by bo
Jo Pl'Ospelo lnterpertácil. Sc!J u
IJertovmu Kvartetu G dur, op. 
161 ch ýbala prostota a úprim
nosť. Urč itá pr e forsfr ova nost 
(cla lo by sa poveda ť až v ý, r a
zo vá hypeL't l·o fl a ) pôsob!la tak, 
že Schubertova dtelo vyznelo 
nejednotne a ťažkopád ne (sp~;v 
ka ntilén y bol netaz vytrhnut9, 
z kontex tu bohatej a rozman i
tej Schubertove j hudobnej r e· 
čl) . 

Záverecným vyvrcholením 
tohtoročných letných komor-
ných koncertov oa barokovom 
uctdvori UK bolo vystúpenie 
Státneho komot•ného orchestra 
.Zilina s dtngen tom Janom Val
tom a sólistom jozefom Podllo
ranskym [ 28. 8. ). Koncert u ol 
venovaný 36. výročiu SNP. 

V úvodnej česti progr amu za
ZJlfJli Ctk ke1·ove !::ipomienky, op. 
~5 - dnes už klasické dielo 
slovensk ej hudobnej moderny. 
A treba povedať, že r okmi toto 
dielo nl~ nestratilo na svoje1 
pl'iťa:21Lve] kriise a presvedči· 
vostl. Státny komorn ý orches
ter s dirigentom j. Valtom pri 
stupoval k nemu s veľky rn 
zmyslom pre archi tektonH;kú 
vystavbu. Koncepcia d iela v y
rastala z usrachtllo tvarova
ných dynam ických oblúk ov, z 
dôsledného vyu:lilla myšlienko
vycll, dynamických a farebnýcfi 
kontrastov. Zemitost a frečLtos( 
Cikkemvých !::ipom lenok bola 
exponovaná priam s klasickou 
pri ezračnosťou . V prvej časti 
programu odznel! l Cujkovské
ho VBl'iúci e na t•okokovú téJU!I 
p ro V IOlončelo a orchest er, ot>-
33 so só listom j ozefom Podllo
ranským. N nbol to výkon, kto
rý by sa dal hod noi.i ť v super
la tfvoc h. Niet pochýb, že Pod
ltora nsk'9 dlsponu jP. kult ivova
ným tónom, solídnou techn ikou 
a rnuzikulitou, ale stvát•nenl e 
Cajkovskéllo bolo poznaceoe 
nlekol kým l lntomJčnými a tech
n ickými nepresnosťamt. Vo vy
sokých polohách strácal tón m
tenzllu, farbu a, :llaf, aj Into
nočnú čistotu. Podhoransk \' u
pútal poslucháča práve úsllhn 
technicky zdo lať dielo 11 rue 
str hUJÚCou a precltenou lntCl'
pt'Otiktou. Treba však podo t
knúť, že Podhoranský je ešte v 
rokoch tvorivého dozrievam a. 
Dôleilté )e, aby pocir škodli
v6ho sebauspokojenia nenarn . 11 
sfubne sa rozvijajúcu osobnost. 
Dirigent j . \/a lta po tvrdil 1 vo 
VH rlár:fAch n!l l'Okok ovú tP.m u 
svo j zmysel p re proc iznosť a 
detailné pmpn;covHnfe celku : 
spol u s lwlllorným orchestrom 
holi só listovi v tllr nP.l' rovno
Cell ným partnBrom. 

V clrul1P.j čast i prog 1·amu od
zncltl 1-Jaydnova Sy mfón ii! r.. 
101. D dur ,.Hochny" a t)olo 
pt·tum peižltkom sledova l Iola 
prekrlísne d ielo v skvele( m
wrpret<lcll Stát neho kom orné
ho orchestra 2ilina s d irigen 
tom }. Valtom. Bol to Ha vd n 
prekorenený zdr11vou rust1ka l· 
nou vlta lltoll , a le nie na likor 
~týlovej prteuačnosll a klasi c
kej r ovnováhy. V9kon mludéiJo 
umeleckého tel esa zo Zilin v bol 
pre Bl•a tfslavu unwleckým sv'JI:t. 
kom. 

Letné komorné koneer tv v 
rlímc l Kultúrneho leta 1980 s)'J I· 
niti svo)u ú lohu a úspešne nad
v iazal! na lradfclu bohatého 
k ultúr neho ilvotn našho mes
ta. Záu Jem o na potvrdila i bo
ha tá (lča sť domácich a zahra
ničných poslucháčov. 

IGOR BERGER 
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Inscenácii! SmetanoveJ Hublčky, ktorú opera 

Slovenského národného dlv~o~dla uviedla k sosť
deslatemu v9roclu svojho za l oženia, je podne
tom na zamyslen.le nad otázkami vol{áinej !n· 
t erpretác!e tohto skvostu ceskej nái'Odnej hud
b y. - "Kdo chce vl!!d1!tl co jP.sl to zp!va t1 krás
né, necht poslechne sestry Marchisiovy. Vypo
~ltAvatl vi,eclmy p i·eclnost i jejich nmi!nf pi!vec
k ého bylo by to lik, j ako uváclč ll učebn! knihu 
t1 pravém spilsobu zpivliní ka pitolu za kapi
tolou o téchto zpi!vačkách a i'fkati: "Tak zpí· 
va jí." Po dlouhém čase opet vzácná pochoutkn. 
Dokonalý zpl!v pilsobí krásou hlasu opravdu 
záciwatne na posluchače, kochajfclho so v ne
zkalené rozkoši." T1eto krásne slová napísal 
smetana ako kritik Nároclnich Listi'l v obdiv
nom referáte o speváckom umeni taliansl\vch 
speváčok, hosťu júcich v Belliniho Norme. ·Ge
n iál ny tvorca českeJ národnej hudby v yjadril 
svoj obdiv k skutočnému, pravému spevu, pr i-
13om z formulácie vy pl9va, že je nemožné slo· 
vami pop!sať tento jav a že ziv9 kontakt a za
f ltok je nenahraditeľn 9. 

Od počiatkov ope1·y je stále žlv9 a aktuálny 
r ozpor, ktor~ vyplýva zo samotnej podstaty 
v oká l nej hudby. Nedorozumenie spocfva v nn
sp l nltelnej potladavke rovnocennej syntézy slo· 
va a hudby, vo vyt~čen ! ideá lneho (ncsplnil ef
l'J.ého l cieia ponechať slovám jasní•, obsahovo 
zrozumiteľn9 vecný význam a zárovcit túto 
p lasticky artikulovanú zrozumitelnosť za odiať 
do fivlu hudby, do časovo vyzniova júceho trva
nia ;;tylizovaného, · symetrického, na hudobné 
vlnenie bohatt'lho tónu, zazn1evajúce t1 o v horl· 
zontólnom i vertikálnom pohybe, pričom výs
kové rozdie ly jednotlivych m elodických bodov 
d aleko presahujú hra nice možnosl!, v ktot·9c.h 
lucl ské hrdlo môže prirodzeno, jasne a pohodi· 
ne artikulovať. Rozpot• teda nespočívfl len v 
prirodzenej neschopnosti nasej pozornosti, k to
ra nemôže súčasne rovnocenne vnfmnť dv<'~ 
rozd ielne javy, ale fl j vo zvlMtnosli a jedineč
nosti násti'Oja spevu, hovoriaceho abstraktnou 
rečou hudby i konkrétnou rečou slova súčas
ne. V~sledkom sú niel en obs11hové, ale OJ vec
né, zo št ruktúry mechAn izmu speváckeho ná· 
:10t r oja vyp lývajúce protiklady, ktoré v spo l n· 
pôsobenf a v súčinnosti m usia rospe ktovať tvo
r ivý kompromis, l ebo len tak môžu dospte ť 
k vzájomném u umocneniu slovného i hudobné
ho obsahu. 

Tvorivá tradicia ta l ianske j opery tieto pro
t ikl<Jdy poznala a v kolll poz ičnej sfére t•espek
tova la ako m štrum entálno-hudobné, tak aj r c· 
ll!ovo-artikula.cné moznosti rudského h lasu. V 

Taltansku XVII. ll KVIII. sťorocla sa v spo[o~· 
n ~ch triedach budúci skladatelia učil1 spievať 
ll budtícl speváci zasa komponovat, špecialld· 
cia prichlídzala až neskôr. Nečudo, že sklada· 
teľ dobre chápal čo je spevné, ale aj fyzlolo· 
gicky runkcné a pohodlnó. V speve sa oceii o
va lo hladké, rovnomerné znenie tónu, dbalo 
~a na to, aby pri vyslovovan! slab!k nevzniklct 
v zneni tónu ani melódie medzera - nedovo
ľoval to zákon kantilény. Umenie spevu nie je 
len mech<mick9m spojenfm reči 8 hudbou, ho
vorenie 1111 ut·čll9Ch tónov9ch výšknch. Spoje· 
nim reči s časov9m ll prtestorov9m znenfm tó
nu vzniká nová zvuková kvalita, al<ásl tretia 
cllrnenzia, ktorf1 prvky reči o tónu povznáša do 
viacrozm er·ného znenia. Ten to zvukový model 
nemožno definovať ani znakmi reči, Ani znakmi 
hudby. Vzniká Ich spojen lm. obohacuJe sa 11 
tr·a nsponuje do kombini\ clf rezonančn9ch a 
akustick9rh podmienok ľudského tela , ako nľl· 
strOJa spevu. Ten to treti rozmer je špecifikou 
voká lneho umeniu. 

Pre v9voj opery bolo prlznačné, že sa aku 
forma slrlla rýchleJšie, noz umeni e spevu, ua 
ktorom bola umulecky závislá. To viedlo k omv
lom, k toré spočfv!tll v pokusoch vyt voriť riárotl· 
né spevácke ~ko ly . Vyspelejšie vokálne kul túry 
dospeli k pozunnin, že spev sám osebe, ul\o 
speciflrký umelecký v9razov9 prostriedok nu· 
mo7.P. byť nároc1n9. Vsetk o, čo je v i1om národ
né, môže sa týkať Iba reči, ale nie zákonov 
tvorenia speváckeho tónu, ktorý svojou kva
litou ďaleko prekračuje lu·unlco pC1hej ani· 
kul.ície stabfk. - Pri vyt9čenl cle!a vytvoriť 
česk9 dr nmatick9 spev sa próve v súvislos
tiach so Smetunov9rn dtelom dospel o lc pocloh
nému omylu. Posmelanovsk á vokftlna petlagogl · 
ka v snahe o český ar tlku lovan9 spevácky v9-
ruz vychádzala pJ'l budovani hlasu z t·eči -
zl1 klady spevu budoval a na m imohuclobn9ch 
prvkoclJ. le len poclwpilefné, :Go spev, budo· 
vaný na zákonllo!.llach reči, s upla ti'lovanou 
sna hou po i.: lenen! a zclôrazJ1ovaní rozdielov 
slabík strAcfl zdrojr. zvukovej fm ergie, ale OJ 
legata a farby - podstatných prvkov vokálne
ho um enia. 

Majstrovské klenutte molóclil bolo podstat
n9m znukom Smotanovej hudobneJ geniali tv. 
jeho r omanti cky nletné, vrúcne a Slro l\é kan· 
tllóny ni c je mozné vyspievať l en artiku lova
n!m a dek lamiíciou textu . Vyžadujú rovnaké 
prostriedky, technické prvky a v9rozovú silu 
legata ako melódie talianske. Tým, že vytvoril 
nórodnú operu, nevy tvoril Smetana ešte český 
na rodný spev. Ziadu 1 českú deklamáci u, ale 
jeho melódie už samé o sebe svedčia, že nn
mienil n ič zľavovať z n<lrokov na krásu a hu· 
uobnú hodnotu tónu. Smetanov<J tvorba neobsa
huje nijoké specifické znaky, nepr!stupné kla
!'ICkému belkantovému spevu, naopa k, ten to 
sa môže v jeho melódiách uplatni ť v cele l 
svojej mnol10tvár:nosti a pHstros t i. Okrem toho 
Smetanovu farební1 lnštnun entácia potrebuje 
fyzicky zdatn9 a prlebo)n9 spevácky tón , aký 
sa v Cechách pestoval za jeho čias. Úpadok 
spevu oslabuje aj umelecký účinok a cl osnt 
Smetanovho dlel11. Jeho operu je byto~tnc česka 
nie t•ečou V9 1'1.tzových p rosll'ledkov spevu, a lo 
svoJim obs~o~hom. 

STANISLAV MJARTAN 

N UJEME 
a ourov~kým mnuzstvum to· 
~1Jil!ranél1o terén nullo matená· 
lu. ktorý je povlnn9 poznať 
knzcJý zberutor, uk sa chystá 
ť:os t podobné vydať tl!tčou. je 
~nmozrejme omnoho jeclno
duchsie zostať v ulite nelnfor· 
muvanostl a v prAci preš fi:tpu· 
v<J t na jednom mieste, než to, 
čo urobím preveriť súčasným 
stavom vedeck ého bádania a l1i:l 
tom st ~o~ vať ďalej. Iba tak to 
mozno otakávaf pl'lnos zbierky 
pre súčasný stav u úrovei1 nás
ho kultúrneho povcdomiu . <\k 
by sme boli akolwl'vok zhovle
vavi k v9sledkom zberatel'skc j 
práce Mlloš<t Smetanu, nemoz· 
no jeJ odpusti ť určitú nahotl· 
nosť vo výbere plesní nn jed· 
nej strane il prehnanú "precfz. 
nosť" v uvnclzanf vuriantov nie· 
J..torých piosní 1111 druiJej str<~· 
ne, ktoré tu figurujú uko SH· 
mostatné picsi10vé jednotky. 
Zupisov<Jtcr nepreberá vseobec
ne zau7ívané zvyklosti pri pr!
PI'<J Ve o vydávani podobných 

LUBOMIR C:tZEK: SO SLOVEN· 

SKOU H UDBOU DO SVETA 

Opus Bratislava 1979, 165 1 . 

Z aspektu žánrov vecnej li
teratúry ide o publlkáciu hyb· 
rldnu. Ciastoť:ne by sme j u 
mohil označiť ako súbor repOI'· 
tážl s centt•á lnym, munoterrlll· 
tickým zámerom, čli:t~toc ne aJ..o 
súhrn úvah. Autor tu t lúi:;il prv
k y ITruzikologlckého, cstelickP.
bo a umeleckého odi'Uzu sku 
točnosti. Ako očitý svedok a 
k on11 júr a osoba (no pr. na Ku
be, v ZSSR atď.) opisa l costy 
svetom s hudobným umením a 
cesty za umením. Dal čitate ľo
v i p rflež1tost. aby uvlde.l SVOJI· 
m r ocamt 10 , čo Jednotlivé ka
prto ly obsahu Jú. oznamuJ(!. Pre· 
svedéi l, že soclalistl<:k9 svel je 
pre hudbu otvorený. že sú tu 
však po neľallk9ch zai.:i atkocll 
rloclozleme perspektfvy, :Ge nAš 
ku ltťtrny export je eticky l es
teti ck y rentabiln í•, reprezenta
tfvn y. Osobný postoJ k t·ozlič· 
nýrn aktuál nym spolocensk9m 
javom z hľt1cliska slohovopo
stupného vyjadril autor l ref
l exívne v tom zmysle, ze úva
ha, ako žáner vecnej literatúry, 
pat1·f do oblasti náučného, p \tb· 
Jiclst lckého f umeleckého ští•· 
lu V svojich záveroch sa au
tor zaanga '-úva - vždy vecnfl 
a jasne, zrozumiteľne, za u jfmn
vo, so zmyslom pre konverzač· 
n ý detail a poin tu. 

l keď sa zdá, že Ctžkove ka
p itoly boli vhodnejšie na po· 
k1·ačovanie v denneJ a časopl· 
seckef tlači, pr edsa sa domnie· 
varne, že vydanie uvedenej pub
lll\ácle je vhodn9m pr!spevkom 
práve pre svoju osobitosť : niet 
v nej pateti ck ých, esejistických 
11 rétorick ých figúr, hoci sa au
t or z javne stavia Zll svoj e ná· 
zory A poslnnl e, varuje proll 
nedomvs leniam v kultúrnej po· 
lttlke a pod. Kapitola o prin· 
elslo~h. formách • zásadá.cli 

agenlAžncj p ráce je užlločnym 
príspevkom k teórii hudobnej 
osvety, teda ku kn i he, k učeb
nému textu , ktorú u nás nu Slo
vensku zatiaľ nl!rn<1me. Výstiž· 
n9 doslov načrtol Z. Noviičf'k. 

JOZEF TVRDON 

NA ~11JAVE NA R.INEC:KU 

ZozbiCI'UI Milos Smetana, 
Opus B1·atislava 1979 

Ltslu Jeme v zbierke ~ lov en· 
sl<ýCil lucluvýcll pu~sí z okoliu 
Myj11vy ocl Mtloiw Smet<IIIU pod 
DciZVOIII Na Mijuvo na rinečk u, 
aby ~mu sa potl elilt s 1:Jtutclom 
O SVOJ Olli llUZOľC 11U tento n aJ· 
novsí vydavateľský čin Opusu. 
Počtom pwsni [ 215 jednotiek l 
a zd(l sa aJ svojim zámerom 
skromnu zbierlcu, je pravdepo
dobne výsledkOlll viacročného 
poby tu zbera teľa v M yjave !t 
JeJ ul-.ull. N11svedi.:uje tomu aj 
tá slwtocnosť, ~e najviac pies· 
ni zt~pfs ll l zber a te ľ od svo jh o 
svokrll Jána Sv~o~nca\·a st., ako 
aj oclkaz. v kl01'0111 zbera te! u
v<idzH, ze lmíval nko p1·aktick9 
rnuzikll llt v ka pele Samka Du
díkll. Keďže sa výber u zora· 
dente zapfsaných plesní ne
usku l očnll na zl'iklado pi'ISilCJ· 
šej vedeckej ukl'ibie, upúsťa
me od náročnejšieho I'OZbOI' ll 
obsahu zbierky. Naše kritické 
slová vsak mushno adresova f 
vydavateľstvu Opus, klo1·é zo· 
radilo zbierku clo vyd<Jvaterské· 
ho plánu v takej podobe. 

Zbierky tohto druhu nepo 
vecl lo dnešnému zaujcmrovl o 
my javský čl vôbec slovenský 
folklór n!č závažného. K5•m sme 
sl mohli dovol iť v minulom sto 
ročť vydávať rudové pl esne Ibn 
pre p1·akt1cké popu lat·iz<tčné ú· 
i.:ely [a prizna jme aj t(l sku· 
lacnosť, že na Iné sme sa ne
zmohli), dnes disponuje sloven
sk;'! hudobná folklortstikn ve
deck v fundovanými poznatka· 
mi o našom hudobnom nárel!l 

publikácií ukou je jeho zbier
ka. Na koniec ta skutocnosť, že 
známu zbierku J. Kováčovnj My
javské plesne neuvádzn v zo

zname llteriJtúry svedči t11klle2 
o vyšsle vyslovenom názore, ho
cl tu "na cháclzamc údaj o fl o

šovského publi kácii U p rame
nil lidové hudby Slovanu, úplne 
vzdiu lenej tejto problematike. 

Napriek naznačen9m nedos· 
t<Jtkom má zbierko nesporne a j 
svoje klady, aj ked len p re 

mensi okruh z1íujemcov. Ponú
k/l mllovn!kom myjavsk9ch 

p1 esn l známe zápisy čl už pre 
polreby prakt ického spievania , 
ulebo na oživenie repertoáru 

svo ji ch starš!ch prlbuzn9ch a s 

tým spojen9ch a prežlt9ch zli 
:lilkov z mladš!ch rokov v rod

nom kraji. Dúfajme, že tak9Ch· 
to pam!ltn !kov bude aspo11 toT
ko, ako jo náklad zbierkv M. 

Smetanu. 

ALEXANDER MOZl 

GROSSE OPERNCH~RE 
Deutsche G1•ammophon 
Opus Stereo 9112 0897 

Deutsche Grammophon Je uz 
tradičnou firmou, po ktore) na
hrávkach staha l naše hudobné 
vydavateľstvo. Už niekoľko ráz 
sme sa mohli presved či(, že 
z<1stupcovia Opusu preberajú 
skutočne l en lle zahJ'a nl čné tt· 
tuly, ktoré splľía)ú vysoké k ľl· 
té t•iá dlskof ila a súčasne tiež 
obohacujú dramaturg iu našich 
diskoték. Jedným z posledn9ch 
lltulov, prichádzajúcich z tejto 
série do predHJnl je aj ten to 
licenčn9 výlisok Opusu obsa hu
júci dvunásť známych a závaž
n9ch operných zborov hudob
ného romantizmu. Beethoven, 
Weber, Verd i , Bet·lloz, ale pre
clovsctk9m Richarcl Wagner (se
dom ukážok z Blúdiaceho Ho
lanďana, Parsifala, Lohengrina 
a Tannhil.usera l zaznievajú v 
interpretáciúch zboru 11 symfo· 
n ického orchestra Bavorského 
rozhlasu pod veden!m Eugena 
]oc:huma, zboru a orchestra mi
lánskej La Sca l y s Antoniom 
Vol tom a Tulio Serafinim, zbo· 
ru Elisa beth Brasseurovej a or
chestra Lamoureaux Parlž za 
dirigovania Igor a Markevlča, 

zbo1·u Bavorskej štátnej opery 
a Bavorsk ého státneho orches
tra s Ferencom Fricsayom a 
Bayreuthsk ého festi valového 
zboru a orch estt·u s Wllhelmorn 
Pllzom. Ide l lldl:l o š pičkové i n
terpretácie, u čom svedčia už 
sa motné názv y zborov, orches
trov a d i rigen tov, a kažcl9 na · 
vyše interpt·etuje " svojho do
máceho" operného sk ladatel'a 
- môžeme teda hovot·i ť o in· 
terpretúcii najpovolanejšej. Nie 
je potrebné označiť niek torú z 
naht•ávok za najzaujl mavejšiu, 
skôr je zaujlmavosťou, že kaž
dá dýcha atmosférou prlslusnef 
opery, každ9 zo zborov pra
cu je s priam neuverileľn~m dy
namick9m ambitom a dôsledne 
prepracúva dikciu. A tieto okol
nosti p ridávajú jednotliv9m ti 
tulom na plastlckostl a poslLl· 
rháčovl poskytujú znásobený 
zážitok. 

1-'ERENC LISZT: Orpheus, Me· 
phislo Waltz, Mazeppa 

HUNGARIAN STATE ORCHES· 
TRA 

Dirigujú JÁNOS E'ERENCSIK a 
GYULA N.tMETH 

© 1978 Hungarotun - OPUS 
Stereo 9110 0809 

Táto pla tľlll predstavuje Ma
ďarský štátny symfonick9 or· 
chester a dirigentov János<~ Fe
rencslka a Gyulu NémethH v 
in terpertácii symfonickeJ tvor
by Ferenca Liszta. Títo dvaJa 
dirigenti, k tol'l s1:1 preslávili ako 
interpre ti L isztovho diela, neu
stále llfl lria k spičkovým kon
certným i opemým dirigentom. 
Na gramoplatnl približu jtí po· 
slucháčovi dve Lisztove symfo· 
nické básne - Ferencsik Or
fea, Németh Muzeppu. Ide o 
sk ladiJy, ktoré často zaznieva· 
llÍ na k oncertných pócl l(lch, Je 
tu letia l rnožuusť porovnáv~t· 
nia. Kym 01·feus je d ielom Lisz
ta-lyrika, V MIIZeppovi Sil pi'Cjn· 
vuje v lastnejsio svojínl nature· 
lom - M<Jzeppu je tlJ'amHt ic· 
kejsi, naplnený konfllktumi a 
virtuozi tou. 1\ J.. sa občas stre· 
távame pri preclvúdzanf Liszto
vých diel so snuhou o zvýraz
uen ie mohutnost i jeho hudby, 
l teto dve nahrávky sú takému
to pon!manl u neprosto ndlole· 
né. Obaja dirigen t! 2výraznu jú 
predovsetk9m r.lsztovu poetiku, 
vyzdvihujú Jeho lnštrumen tuč· 
né " fajnovosti " H tak tieto die
la znejú ako s i<Uločné básne, 
a lo nie len obsahom, ale 1 vo 
zvuku sú takmet· disltngvované. 
V podan! Jánosa Ferencsika po· 
núka gra tnoplatľla tiež symfo· 
n ic ktí verz iu Meflstovského val
člkH , jed nu z najpopu lárnejš!ch 
skladatelových skladieb. I v 
tej to, ďalšeJ prog1·amove) sklad· 
be, rozohráva dirigent OI'Ches
ter do farieb a nálad značne 
pr emyslen9ch, bez zbytočného 
vrhan ia sa do pt•ázdnej pred!· 
menzovanostl tempa. Rozh l'ade
ná a mnohonásobne overovaná 
i nterpretácia Llsz tovej hudby 
ponecháva vo Ferencsikove l 
verzll Llsztovl to najvlastnej· 
šie - romantickú fan táziu l 
lesk jej prishlchajtícl. 

Obidve licenčné gramoplat
ne opatril tex tom Mat·lán Ju· 
rík, ktorého lwmentáre dôklad
ne pri bližujú P.Osluché~ovl po-

skytov11né nahrávky - v prt· 
pade zborov Ide o celkov9 po· 
hľad na úlohu zborových scén 
v operách 19. storočia , k Llsz• 
lovi podáva stručn9 obraz jed· 
notllv9ch diel. 

VLASTA ADAMČIAKOVA 

BEETHOVEN: SonAi a D dur 
"Pastorálna" , op. 28 
Sonáta Es dur, op. 31/3 

FRIEDRICH GULDA - k lavll' 
AMADEO - OPUS 
Stm·eo 9111 0790 

Na n !1š gramo[ónov9 trh sa 
dostala v porad! p lata p l<llľla 
z kompletnej nahrávky vSct· 
k}•ch Becthovcnov9ch sonát, 
ktorú usku toč nil Friedrich Gui
lia prú [Irmu Amadeo v roku 
1967. Vtedy 37-ročn 9 umelec 
nahral on bloc už štvrtú sériu 
Beethovenov9ch sonát! (Prvý 
raz Ich kompletne predviedol 
vo Viedni ak o 23-ročný. ) Bolo 
hy Iste z<Jujimavó mať moz
nosť porovnávať tieto nalH'áV· 
k y, no už skutočnosť, že ex is· 
lUJÚ, hovorí o neustálom z:'q>d· 
se interpreta s Bee thovcnovym. 
kompozlčn9m umenfm. Znonie 
z roku 1967 predstavuje Guld u 
umierneného, obe sonáty plv· 
nú bez krajn9ch dynamlckýeh 
vrcholov, bez pdllšných dyna
mickych 1-.rivick v melodickej 
k len bo a predsa sýto vo vý
raze, dtferencujúco v tempe, no 
akoby s určitým i n terpľr.ta~ 
ným odstupom, príliš obtektt· 
vlslicky. Máme pocit, že Inter
pret má zrazu celú sonátu ako 
na dloni, odhali l v nej vsetko, 
ule vlastne stiahol aj závoj ta
jom nosti, ktor9m nás umenie 
tak provokuje a nadchýna ..• 

Ani na jedneJ z ctoteru jš1cll 
piatich p lutn! s "Gulclovvm 
Bcethovenom" sa dlskofil ne· 
dozvedel, čl sl práve kúpil ~asf 
kompletnej nahl'ávky všelk~Lh 
sonát, čl l en čnst výberu, a kto· 
rým po l·adov9m č lslom tento 
v9ber skon čf. Kvalitnej obalo· 
vej p l·lict tie~ nepristane, ak 
dezorien t uje kupujúceho úda· 
jom Sonáta č. 18 Es dur, č. 3, 
op. 31 a v texte polotučne do· 
konca ako Sonl'ita Es dur č. 3. 
Odborník má predsa vedieť. ze 
Inn označenia ,.Sonáta eJ. 18 Es 
dur" a .,Sonáta Es dur, op. 31 
č. 3" sú to tožné. 

FRYDERYK CHOPIN : Scherzá 
ARTUR RUBINSTEI , klavfr 
RCA-OPUS Ste1•eu 9110 0781 

Ar tur Rubinstel n, to jo pre 
priaznivcov umenia nielen au
torita, pojem, svetov9 fonmít 
interpretačného umenia, to je 
p r oste legenda. Jeho svetom 
bol rovnako Mozurt ako Bee
thoven, Bt·ahms ako Liszl či 
Schumann. Neopakovaterne sa 
však sto to)\nil s hudbou svoj· 
ho rodá ka Chopina. j eho 
Scherzá nahral pre firmu RCA' 
v roku 1971 ako 85-ročn9. Cho
pinovi vlísnivému, snivému, ne• 
konečne fa r ebnému a mnoho
tvárnemu vdýchol svojou ge· 
nialitou 7.Jvot tak ako azda anl 
jeden interpret doteraz. Vďa~l· 
me Opusu, že prost redn!ctvom 
spo lupráce s gramo fónovou 
spoločnosťou RCA umožnila 
nám stJ•etnutio s lýmlo mal· 
strom klavíra pl·(lvc v Chop!· 
novi. Vzúcna snfmkn bude pý· 
chou kll1.dtsho cllskoflla a pri 
k11žclom rrai~om vvpočutl sl je j 
ohdiVOlll k ~ilc talentu 1 mla
rlfckcj sviPžos ti lnlerpreta. 

VIERA f.IPPULOOVA. 

Z NAJNOVŠEJ PRODUKCI E 
VYDAVI\TEJ>STVA OPUS: 

I'1A 1 PARIK - profilová plRtna 
OPUS Stereo 9110 0706 
Hucl l)a k baletu, Medzi ho· 

ram i, Plesne o pada júr:om 
lístí, Sonáta pre sólovt: vi o
lončelo, 'ča s odcl1odov, Epi· 
taf pre flaut u a gitaru. 

WMI-'0 JCKf ORCHESTER CS. 
ROZHLASU V BRATISLAVE, 

dirigent ONDREJ LENÄRD -

talianske orchestrálne maj
stl•ovské skladby. 

OPUS Stereo 9110 0938 

r•ODDUKI.IANSKV UKRAjJ NSKf 

CUDOVY SÚBOR - pl'Oflio· 

Vá pla t11a k 25. v9 ročlu či n· 

nosti. 
OPUS Stereo 9117 0966 

POVEDZTE MOJEJ MATERI ••• , 
spievn FRANTTSEK ZVARIK 

OPUS Stereo 9117 0951 



Bratislavskf cletský zbor v Japonsku 
Taký má pod titul platfía Bra

tisla vského detského zboru, kto
rú v japonsku natoči l a nlekof· 
ko dn! po našom pr!chode gra
mofónová spo ločnosť CBS [ So
n y]. 

Este nedávno sme boli pln! 
oéakávan! a nedočkavosti z ces· 
t y, k torá nebola všed ná. Odlst 
na dvojmesačné tu rné [19. VI l. 
- 16. IX.), ktoré vzišlo zo spo
·l upráce nášho Slovkoncertu a 
j apan Ar ts Corpo ra tion, nie je 
mnl i čkosť. Naše poslanie ne· 
bolo turistické, ale veľm! zod
povedné - dôstojne reprezen
tovať československú zborovú 
ku l túru v "krajine vychádza 
jítceho slnka". Bratislavskému 
detskému zboru pri MDKO v 
pocte 35 delf s tromi dospelý· 
mi ( dirigentka E. šarayovít-Ko· 
vóčová, k laviristka M. Pilát•! · 
ková a tajomnfčka zboru, sú· 
casne tlmočn!čka Ing. K. Hol· 
~!ková, CSc. J sa to podarilo, 
a tak sa ako tretie teleso zo 
Slovenska po SKO a SF zap!· 
~alo do sŕdc nadšených poslu
cMcov 1 odbornej kritiky. 

Zda nl ivo veľkým programom 
bolo 33 koncertov, jedna plat· 
ita a 6 prlležilostných vystú· 
pen! [v nich i pre japonskú te
l evfzi u národný okruh l· 
Vsetko sa vša k dalo zvládnuť, 
pretože usporiadateľská ume
lec:ká agentúra [JAC l sa detail· 
ne za.obera la otázkou odpočln· 
ku na aklimatizovanie, priesto
rom na akustické skúšky, či · 
pt·lpadné skúsanie zboru. Re
pcr toúr sme mali pripravený 
mt 90 minítt s prestávkou, no 
počHs zájazdu sme ho doplni li 
o 9 skladieb a 3-4 kratučké 
pi'ÍdRvky. Rozsft•ili sme ho na 
clvr~ hodi ny. K definitfvnej zo· 
stn ve programu sme sa dosta It 
po veľkých úvahách a výbere 
na základe magnetofónov ých 
pftsOI\ l niekoľkých predspíe· 
van! pred zástupcami JAC. Pro· 
):p·am pozostáva l z dvoch čast!. 
V prvej sme spievali starsie 
diela od znúmych svetových 
Rutot·ov [Mozart, Lasso, 
Bt·ahms, Schubert, Gounod, 
Stt·auss, Cajkovskij, Belmann, 
Gershwlnl. Druhá čast bola 
zivšla, zostavená z našich ľu
dových piesni a umeleckých 
skladieb našich autorov. Spie· 
vali sme zborové skladby I. 
Dibóka, M. Koi·lnka, Z. Miku· 
Ju , E. Suchot'ia a A. Zemanov· 
ského. Z českých autorov boli 
zastúpeni B. Smetana, M. Zed
ník, M. Ralch l, F. Picha, V. 
Neunu mn. Z autorov soci alis· 
tického tábora sme uviedli D. 
Kabalevského, l. Dunajevského a 
Ch. Nedjalkova. Ak pridáme k 
tomu ešte desať japonských 
skladieb - (tctyhodný program. 
Na viacerých koncertoch sme 
spievali spolu s japonskými det
m i, k čomu sme sl doma pri· 
pravili dve sk ladby - Pichov 
"Bošilecký most" v japončine 

a rozlúčkovú piese ií Naozml Ja· 
mamoto "Sajonara''. V japonči· 
ne spievané piesne vzbudili u 
publika obrovský ohlas, kritika 
vyzdvihova la dôsled nú výslov· 
nosť. (K presnej výslovnosti 
nám pomohla slečna Kumiko 
lkawa, ktorá bola dlhši čas na 
Slovensku a v čase naše j pri· 
pravy sme boli v stálom kon· 
takte. l Stretnutia s japonský· 
mi deťmi boli dojemné. Nie 
všetky zbory, s ktorými sme 
mali spoločné vystúpenia, sú 
na V)•sokej úrovni. VIacerým 
chýba hlasová kultúra, no 
predsa sme sa od nich mno
hému naučili. Výt•az tvárič iek 
a radost, k torú Im rob! spev, 
sú neopfsate rné. 2tjú skladbou 
v celo m tele. Myslfm sl, že 
všetky moje teórie, prosby na
šim deťom, ako sa majú tváriť 
pri spievaní, nezaúčinkovall za 

vody v pr!rode. Iste ju do Ame· 
riky v srdciach l hrdle vy
viezli nasl vysfahovalct a od· 
llar sa dostala do japonska .. • 

Počasie nám veľm i ž ičilo, po· 
dľa japoncov to bolo veľmi 

"studené" a neslnečné leto. Na 
juhu, kam sme po pr!chode 
clo Tok ia !hned leteli [ostrov 
Kjušu ], boli najväčšie horúča
vy a slnko, ktoré sme potom 
šest týždňov ani nevideli. 
Vzduch bol však stá le teplý 
a vlhký, takže prvé stretnutie 
sa s nfm po vystúpen! z Ile· 
ladia nám pripomenulo sk le· 
nfk, v ktorom sa nedá dýchať. 
Z prvého južného ostr ova Kju· 
šu sme prešli prakticky celé 
Japonsko (okrem najsevernej· 
šfch ostrovov], dlhé "trasy" 
známym vlakom Hlkari, k rat 
šie i nými, tiež expresnými vlak
ml alebo autobusmi. Tie nás vo· 

Anjelské hlasy 
zo Slovenska 

tlenovia Detského speváckeho zboru pri MDKO na upätf 
Fuji Jamy. 

vera rokov tak, ako stretnutie 
s naslmi novými ~riate ľmi. 
Ohromnú odozvu sme mali, ked 
na požiadanie JAC sme vloži· 
li do programu "mini pasmu" 
ľudových piesn! li riekantek. 
Deti sa zahrali rôzne vypočf· 
tanky, zatancovali si a svo je 
hry ukončili známou plesiJou 
Horell:l lipka, hore la, ktorú si 
z Japonska do progr amu o~o
bitne zlada li. Táto piesei'\ je u 
nich totiž známa asi ta k, a ko 
u nás Tancuj, t11 ncuj. Donedúv· 
na st mysleli, že to je japon· 
ská zrudovelá pieset! , ktorá sH 
dostala k nim približne pred 
80 rokmi z Ameri ky. Až pro· 
fesor Kullnský z Prahy, ktorý 
tam bol nedávno s detským 
zborom, Im ich ,.omyl " vyvrá· 
tli - a pôvod vysvetlil. Na· 
padá nás paralela s kolobehom 

ztl! zo stani ce do hotela, t i do 
ľantas llckych koncertných sie
n!. Vtdieť Ich a tvoriť v nich 
- akusticky perfektne vybave
ných - bo lo skutočn ým záZit· 
kum. Klavi r istka sl zase zahra· 
la na jedinečných nástrojoch 
jama ha. 

NaSe putovanie sa nedá opf· 
sať na nieko ľkých stra nách. Ve
ra sme videli, skúsi li, spozna· 
ll. japonci sú dobre známi svo
jou skrom nosťou a pracovitos
ťou, no pi'ekvapill nás nevšed
nou jcmuosťou, citlivosťou v 
konani 1 jednaní a úžasnou lás
tmu k deťom. zauj!mall sme sa 
aj o postavenie hudobnej vý
chovy v Ich školskom systéme. 
Hudobná výchova sa vyučuje a 1 
na stred ných ško lách - dve 
hodiny týždenne! Na jednom 
koncerte pre Sko l u nás pozdra-

vil" tisíc plltsto sl:redo~l<ol'· 
kcw .tak, .že na pódium vyslú· 
pil študent, dal pokyn tretine 
sá l y a 500 žiakov spievalo 
dvoj- trojhlasne, on dirigoval, 

· spo lužiačka hrala na k lavl rl. 
Postupnd cela sála predviedla 
" svoj program", vždy s in ým 
žiakom-dirigentom. Na záver 
spievala naraz celá sá la. Na vy
svetlenie sme dostali takúto 
odpoved: každý rok na konci 
ško lského roku sa konajú me
dzitriedne súťaže v zborovom 
speve, zbory dirigujú sami žia· 
ct [učlter hudby Ich usmerlíu
je l a každoročne vyhlasujú naj
lepšieho dirigenta školy - ta· 
kfto traja sa nám predstavil!. 
Ovocie systematickej hudobne j 
výchovy sme mali možnosť sle
dovať na všetkých našich kon
certoch. Mali sme vždy velmi 
vnfmavé publikum. V sále, ho· 
ci v nej bolo od 1000 do 2500 
Iudf, vládol absolútny pokoj. 
Japonci sú veľm! dlsclp llnovanf. 
I ch r eakcie na výkon má sčas
ti v rukách dirigent. Z Japon· 
skej agentCtry ma dokonca po· 
prosili, aby som nebola "prf· 
llš skromná" a nechala !udf 
viac tlieskať. Ak totiž cftla, že 
sa dá pokyn na vysunutie mlk· 
roľónu a konferans, s potles
kom Ihneď prestanú. Množstvo 
listov, telefonátov, suven!rov, 
dakovanl vyjadroval! Ich spo· 
kojnosf z našich koncertov a 
nám robili skutočnú radost. 

Každý sme si na pamiatku 
doniesli aj vlastnú pla tnu, kto· 
r á bola okamžite v predaji a 
urobila nám veľkú r eklamu. Pre. 
nahrávanie sl jHponct vybrali 
Sestnásf sklad ieb, výber sme 
ovplyvniť nemohl i. Zúujem mnl i 
o tie skladby, ktoré doteraz nl 
jak ý detský zbor u nich nena
hra l [ pred nami nahráva l i už 
v Japonsku zbory z Macrarska, 
Bulharska, od nás z Prahy]. 
Pri nahrávanf neexistoval a 
moznosť strihu. Ak sa stala chy· 
blčka v poslednom takte, na
hráva lo sa od začiatku. Bolo 
pot rebné rozložiť sily detf ú· 
merne ,..... čo-to necha.t nie ce l
kom Ideálne, pr!jtože nahrať 16 
skladieb za jeden doií v na
hrávacom čase osem hodln (s 
prestávkou na obed ) je sku
točn e dosť .. 

Clánok som zača la v zname
n! titulu platne, skonč!m ho 
tiež slovami kritiky, ktot'á bo
la v novinách súčasne s vyda
nim platne. Pfše sa v nej o. 1.: 
" . .. Hlavný k lad te jto nahr áv
ky je velmi čistý a detailný 
výraz a zachytenie naj jemnej
š!ch nuans! ľudského prejavu, 
lebo použ!vame špeciálnu tech
niku nahrávania. Deti sú ver
ml dobre trénované, spievajú 
vermt prirodzene, Ich zbor je 
reprezentantom v ynikajúceho 
cvičenia a teplého srdca na zá· 
klade výborného vedenia Eleny 
Sarayovej." 

:::f.ENA SARAYOVA· 
KOVAčOVA 

l 
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Zo zahrani~ia 
J\u tuuwgt·ul!a l.;Juistiluta 

Friedricha Daniela Schullart11 
(17:i9-1791] Leben und Gesin· 
nungen (Z ivot a ná:.:ut·y l vy• 
sla ako l'Opt·int v VEB Deut· 
scher Verlug liit• Musik v Lip· 
sku. Táto autobiogt•aťia vzntkta 
vu väzeni a doplna vedumo11li 
o tomto pulllicistuvi a lyrikovi, 
bez k torého si nemožno pred· 
11taviť pujem "Sturm uod 
Ot•ang" ako v litet•atúre, tak v 
oblasti hudby. 

V desiatich mntách kra ja 
Karl-1'1arx·Stadt konali sa 9 

diíoch 17.-27. septembra sl áv· 
nostné organové k oncerty ua 
Silbermannových organoch a 
početných moderných nástr o· 
joch, k toré ďalej rozvijajú tra• 
diciu majst rovských stavieb or· 
ganov tohto svetoznámeho sla· 
vitcľa, ktorého 325. výrotie 
smrti si pr ipomenul kultút•ny 
svet v roku 1978. 

Japonská mezzosopranistka 
Joshie Tanaka získala pnú ce· 
nu na medzinárodnej súťaži zá· 
padonemeckého rozhlasu a le· 
levfzie v Mnlchove, na ktorej 
sa zúčastnil o približne 70 spe· 
vá kov medzinárodné ho obsade· 
ni a. 

Operu Castor a l'ollux Jeana 
Philippa Rameaua uviedli 5. ok· 
tóbra vo Frankfurte nad Mo· 
hanom. Hudobne ju naštuduval 
Nikolaus Harnoncourt. 

Viedenská Štátna opel'D je 9 

t ýchto diioch na vefkom turné 
v Japonsku. V Tokiu, Osake a 
Yokohame sa pt·edstavuje Mo· 
1.artovými operami Figarova 
svadba a Únos 1.0 sct•ailu, rov· 
nako veľký úspech slávi Strous
suvuu Salome, El ekt rou a 
Ariadnou na Naxc. 

Na scéne leningradského Ma· 
Iého divad la opery a baletu bo· 
Ia premiét•a Sostakuvičovej ope• 
ry Rozprávka o popnvi a jeho 
poddanom Balclovi. Pôvodne 
sl<omponoval šostakovič hod bu 
k trikovému fi lmu podla rov
nomennej rozprávky A. S. Pili• 
l<ina, ktorý však nebol dokon· 
~ený. Počas leningradskej biO· 
kády sa velká časť tohto W· 
mu stratila. Zo zachovaných 
fragmentov v skladatefovom ar• 
chíve skompletizovala tú to ope· 
ru profesorka leningradského 
konzerva tória Sofia Chentovo
vá. 

Nová budova l ipského Ge
wandhausu má byť otvorená !i. 
októbra 1981. V súčasnosti 
montu je vo vefkej koncertnej 
sále tejto architek tonicky za· 
ujlmavej stavby postupimsk6 
firma Schuke, doteraz svoj naj
väčit Ol'gan. 

K smutnému výročiu 
veselého génia 

Práve pred sto rokmi skončila sa v 
bolestivých záchvatoch stále sa zhoršu· 
júc:ej lámky, kedysi tHk obávanej "cho· 
roby bohatých", oslnivá a závratne úspeš· 
ná životná kariéra jacqua Offenbacha -
syna chudobného kan tora synagógy v 
Kollne nad Rýnom. Offenbach bo l umel· 
com, ktorého úspechy možno merať azda 
!ba s úspechmi o niečo staršieho pat·íž· 
~k eilo sttčasn lka Alexandra Dumasa ptca. 
t,;spechy budia sympatie (u nAs boli 
Offenbachovi naklonen! najmä Arbes a 
Neruda, v cudzine Ed uard Hansllck], iá· 
ka )ú k nasledovaniu - u nás napr!
k iacl nezvábili nikoho menšieho než sa
motného Bedi·tcha Smotanu, budia vša k 
l závisť a niekedy l nenávisť [azda naJ· 
viac nenávidel Offenbaclla Richard Wag
neri]. j ed no je však dnes, sto rokov po 
Of fenbachovej smrti, nad slnko jasné a 
ska lopevne Isté: Offenbachove úspechy 
neboli úspechy lacné. Inak by nemohli 
:~:anochať stopu, ktorá je dodnes zreteľ· 
ná. Inak by nikdy nemohli svojim spô
sotJom zmentt svet. Svet nie ako celok, 
na to jFJ umeme samo prtliš slabé, a zá· 
bavné umenie, ktoré pest oval Offenbach, 
prfllš vedomo ničomné, ale svet huclob
nóho divadla : nebyť Offenbacha, vyze
ra la by mapa hudobnodramatických žán
rov a foriem pr avdepodobne cel kom 
Inak . Azda preto tá nenávisť Rlchardn 
Wagnera: l on si predsavzal meniť svel 
a tu sa !ch snahy stretli . .. 

bíja alkoholom svojich operetn ých úspe· 
chov jedinú v eľkú túžbu svojllo zlvota 
- túžbu napfsať operu. Tak sa to oby· 
čajne o Offenbachovl pfše a tak sa to 
nepochybne bude plsa t l toh to roku a ur
čite l na budúc! rok, až bude Hoffman· 
novým rozprávkam, jeho nedokončené
mu, posthumnému opel'11ému opusu, rov
ných sto rokov. Alebo možno Offenbachn 
chápať ako - mierne povedané - mít· 
lo zodpovedné lndlvlduum, ktoró ľHh ko· 
myserne otvorilo flašu a vypustilo z nej 
zlého ducha, k torého dodnes nemožno 
skrotiť a vrátiť spilt ta m. kam patr! ... 
Nepochybne v oboch prfpadoch sa 
Offenbachovl k r ivel!. Offenbachovým ži · 
votným, až po smrti splneným, snom ne
bolo napfsať operu - tých sa mu ešte 
za života hralo niekoľko, ale obrodiť 
opéru comiq ue, žáner, ktorý dôkladne 
pozna l už ako konzervatorista, od pät· 
nástich rokov trvale angažovaný v or· 
chestrl par lžskeho stánk u tohto žánru -
a ktorému sa upfsal na cel ý život: ko
nečne an! Hoffmannove t·ozpt•ávky vo 
svojeJ pôvodnej a jedinej autentickej 
podobe nie sú nič Iné, než práve opéra 
coml que, t. j. oper a s hovorenými scé
nami , onen typický francúzsky žá ner . 
pre ktorý je het·ectvo existenčnou pod· 
mienkou takisto dôležitou ako spev. a 1 
ked je to opét·o comlque - smutn!í. 
A o to práve Offenbachovl išlo: obrátiť, 
ba zvt·átit postupný vývoj, v priebehu 
ktorého z pôvodnej komtčnostl a kome
diálnosti zostalo opére comlque už Iba 
to meno, a vrátiť tomu to žánru "prosté· 
mu a veselému" jeho "pravú francúzsku 
veselosť". Ze sa mu jeho plán nepodaril, 
pretože opér a comlque zostala rovnako 
smutná, aká bola, a že lllll<oniec 1 ,Pf(en-

bach sá m, práve Hoffmannovýml roz· 
p rávkoml kapi tuloval pred týmto fuk· 
tom, je ist ým historickým plit'Hdoxvm 
Offenbachovho diela a pôvodných :tá· 
merov, isté vsak Je, Offenbachov plán 
súčasn e vySie!. To, že jeho obroclená a 
nanovo rozosmiata opéra comique do
stala nakoniec Iné meno, ktoré sa s ob· 
rovským ohlasom ujalo ako všetko, co 
Offenl.lach robil , neuber a Offenbachovi 
ani piaď na ve l'lwsll a ani trochu na 
koncepčnosti ( nHkoniec opereta je tiež 
celkom pekné meno). úspech, s ktorým 
sa Offenbachov žá ner st retol, svedč! o 

tom, že Ofrenbac'hove zámery 1 Ich rea· 
lizác.ia bezpečne vycit:ovali a dokona.Je 
uspokojovH li istú objekt!vnu spoločenskú 
potrebu. Bez tolľo by Orfeus v podsvetí, 
Kriisna Helena, Pat•!žsky život, Modrofúz, 
Trebizondská pt·!ncezná, Ve.fkovojvodky· 
iia z Gót·olsteinu, Maciame Favart a de· 
siatky ďalšieh operiet a opet·ettek bolt 
len okrajovou malichernou záležitosťou 
a nie ni ečfm, s čim sa celý ku l tút•ny: 
svet mus! G!ltiac-nechtiac vyrovnávať a 
k čomu sa mus! vracať. Vysvetľovať to 
Iba dobovou aktuálnosfou nestačí : prf· 
etny Offenbachových úspechov dávno po· 
tom, čo vyprchala tCh vonka lškovll al<· 
tuullta tkvejú omnoho ll l bšle, najskôr v. 
Ich ľu dskej, a teda - v ludských me· 
rad lách - večnej aktuálnost i. 

Na offenbachovské výročie možno rea 
govať rôzne. Trebát•s nap!sanfm mravo
uéného prfbehu štylizujúceho životné 
prfbehy Offenbacha trochu podl a ro
mantického strihu hrdinov jeho Hoff· 
mannových rozprávok, historky o tom, 
ako zdanlivo l'OZmarn9. p_osmieva' za-

A tak Offenbach nHmiesto toho, abY, 
bol retrospAktfvou, je niečo Hko pro· 
gntm. Nielen 1emu, prlslovečnP nesertÓZ· 
nemu posmievačov t, ale pt·edovsetkým 
sebe, serióznym kul túmopolitickým pl'B· 
covnlkom epochy budovania vyspelej so
cla listickel spoločnosti dlhujeme serióz
nu a skutočne hlbokú analýzu prfčt n na
šich stálych operetných návratov, ako 
l celosvetových offenbachovských r eci· 
dlv. Ei;tP stále akosi neberieme na vedo· 
mie zmenenú "mapu sveta" , t. j. sveta 
IJudobnéllo divadla, ešte stá le trochu str · 
kéime hl avu do plesku pred exl stent"J OU 
zábavnolludobnéllo divadla ako pt·vora· 
dej divadelnej veľmoci, ešte stále sl mvs· 
Hme, že je to len duch omylom vypuste· 
ný z flaše, zlý duch . ktorého je mo2· 
né zariekavať a nakoniec vypudiť. i sté 
je, že bez OffenbEtcha a nfm za loženého 
žánru nebolo by zábavnohudobného dl· 
vad la - a naopak, s OffenbAchom, živo 
prrtomným géniom jeho form(t tu, by bi· 
lanci e A prehliadky zábavnohudobného 
divadla, ako napr. nedávna prešovská, 
boli veselejšle a bohatšie. 

A tak , ak oslavujeme už - paradox
ne- sté výročie onoho smutného di'la, 
kedy svet stratil svo jho veselého génia~ 
prajme Offenbachovl viac záujmu, fun· 
dovaného, seriózneho a systematlckéi10. 

l V.O OSOLSOBt 



Hovoríme s huslistkou 
JELOU ŠPITKOVOU 

fel\te po1mili6wovj lie 
mesta. Záujem a. pacho· 
penie sovietskeho publi· 
ka pr e vái nu hudbu sú 
vseobecne známe. l ja 
som sa s týmto všade 
str etával a. Kedže som v 
Moskve studov ala pä f r o· 
kov, dobre mi pad lo 
st t·etnutte s mojím býva 
l ým profesor om Igorom 
Oistrachom a ďalším i 
znám ymi. 

Jula Spilkov6 má na 
svojom konte mnohé za
hran il:né vystúpen ia. Po 
jej ned6vnom koncer t· 
nom tur né sme ju požia
dali o int erview. Najprv 
ame boli zvedavf na 
struč n ft bilanciu. 

Posledným zájazdom 
boli koncerty v Dánsku 
a škandinávi i. 1-IL·ala som 
na nich diela W. A. Mo· 
zarta, j . Haydna, M. P. 
Musorgského, D. Kar do· 
ša, A. Moyzesa a ďa l šieh. 
V Skan cl tnávll som sl 
vsimla, že sa tu ve lmi 
ca sta uvádza súčasn á 
hudba tamojšfch skl ada· 
tefov, u nás takmer ne· 
známych, na pr. Ben tzon, 
Nrholm, Henze atd. 

- Na jar t. r. som ab
solvovala tr i koncertné 
zú j:~z cl y clo zahran ičia . V 
NDR som vystúpila na 
ôsm ich koncertoch. V 
Händlovom r od isku v 
HH ile som predvi edla s 
orchestrom H!!ndel felst
spl efe Mozartov Hus ľový 
k oncert A dur a Ravelo
vu r apsódiu pre husle a 
orchester Tzigane. V 
Saal felde a v Ei sen ber
gu som hra la dvakrát 
Čajkovského Husľový 
k oncert D dur. Na abo· 
nentných koncer toch 
Jeuskcj filhar mónie som 
hrala dva r azy Mozar tov 
Husľový koncert D du1·, 
v mestách Wernlgerodo, 
Scll ier ke a Stassfur te 
som ma la r ecitály, v pro
gr~tme k tor ých odznel i 
sonú ty C. Debussyho, L . 
v. Bee thovena, W. A. Mo
za rl a a vi rtuózne sk lad· 
by M. Ravela, P. L Čaj· 
k ovského a P. Sarasate· 
lw. Na klavl rl ma spre· 
vtidzala Ta liana Fr111'10Vá. 
V ýr.hodonemecké pu bl i· 
k um je skutočne vynfl<a 
p ce, všade som vchád~a

l a do vypredaných s::ll, 
pozornos ť a vďačnos ť 

pu bli ka j e mimoriadna. 

Dr uhým koncertným 
zájazdom bolo pä ť r eci· 
tálových vystúpeni v So
vietskom zväze - Mos· 
k va, Kazaií, Ufa, Ulja· 
uovsk, Orenburg .Na k la
v fr l ma sprevádzala pro
f esorka moskovského 
konzervatória Lena Paš
k ová, k torá bo la mojou 
korepetllorkou ešte po· 
čas moj ich štúdii v Mos· 
kve u prof. Igora Oistra
cha. Hr a la som tu d ie la 
A. Dvoi'áka, L. v. Beetho· 
vena, C. Debussyho, P. 
Sarasa teho a E. Sucho· 
11a. V Kazani som hrRla 
v Dome českosl ovensko· 
sovietskeho priate ľstvR, 
kde krátko predtým vy· 
stúpil aj SKO s B. Wnr· 
chalom. V Orenburgu 
som hrala priamo v tele
vfznom štúdiu a mô j 
k oncert bol vysielaný 
pria mym prenosom do 

Vale najbliUie umel ec· 
ké plény? 

So Suchoi\ovým 
kvar tetom nahr áme v 
Oslo pre tamo jšf rozhlas 
die la Al brechtsbergera, 
Narclin iho a Suchoňll . S 
orchestrom Slovenskej 
fllh!! t'món!e by som ma· 
la v novembt•i hrať Caj· 
kovského Husrový kon· 
cert O clu1· na abon ent
ných koncer toch pre zá· 
vody. P1·e Ceskosloven· 
ský rozh las mám na hrať 
diela Sat·asateho a Mu· 
sorgského. Mrzl ma, že 
naše hudobné vydava teľ· 
stvo OPUS už dru hý r ok 
odkladá plánov11né na
hrávanie mojej ďa lšej LP 
platne, na ktor ej by mal 
hy ť Sibeliov Husrový kon
cel'!. 

Pt·ip ravll : )AN KOSTIAI: 

Prehliadka slovenského 
koncertného umenia 

[ Dokončenie z l. str.) 
:rechnické nároky na brilan tnosť pasážf 
a na zvukovú výdrz v I ntrod ukcii a Ta· 
r an tolle od P. Sar asa tcho posk ytli pries
t or , kde Spitková v plnom lesku odhalila 
11a )Silnejšie črty svojho umeleckého pr o· 
filu. Oprávnene zožala úspech a prida· 
l a Kreislerove Variácie na Corelliho té· 
m u. Znameni tú par tnerku našla v tech· 
m eky suverénnej a aj muzik an tsky in· 
~p lrčtt lvnej T. Fr ai10vej. 

\1 1ktor S imč l sko je typom tvori vo vy· 
soko zaangažovaného huslistu. je v pr· 
.vom rade hudobnlkom, až potom vir· 
tuózom. Má vzácnu schopnost upútať a 
u<lrza ť koncentráciu poslucháča. Ak mu 
a j n i ekedy n!e.čo techn icky nevyjde, po· 
slucháč v umeleckom zážitku si to sot· 
:vu stud povšlmnúf. Mal veľm i pekne zo· 
slétven ý' celovečemý pr ogram ( Veracini, 
Szymanowsk i, Suchoľi , S uk ) a jeho v ý· 
k on patril k umeleck y najpresvedčive j· 
sím z celeJ Pr ehliadky. Sk oda, že v Szy· 
mctnowského Son&te op. 9 zakollsala JB· 
ho k lavi ristka H. Gáfforová a vzájomná 
súhra pokulhávala v Sukovej Appassio· 
n a te. 

11 eba kvitova ť l n!clallvu čs. tel evlzie, 
ktorá nakt•úcala zábe t·y z dvoch koncet·· 
t av. Silné reflektory a pr áca kamier 
n ega tlvne ovplyvnili však výkon klavi· 
r i ::.tky pri vystúpení Petra Michalicu. 
Umelec bez jedinej výn imky interpreta· 
val - a cel ý pr ogram - spofahl ivo spa
miiti. Prfznačnou črtou Michel!cu je r ov
nováha zložky emocionálnej i r acionál· 
nej. N echceme t ým povedať , že by v 
jeho výraze bola prllišná dávka akacle
m lzmu, al e na rozdiel od p lnok r vného 
::hmčlska je typom viac uvažujúcim, In· 
t el ektuálskym, pr avda, vždy pritom ci· 
t ovo zaangélžovaným. Tá to 'črta sa od· 
zrkadl ila aj v dr amaturgii M!chalicovho 
v ystúpeni a: Burlas, Vlvaldl, Messi aen, 
:Brahms a na záver Bee thoven. 

Košický violista Jozef K9šk a - :č len 
~erujšieho k varteta - prišiel na Pre
hliadku so súčasnou tvorbou (Tausinger, 
šoslakovi.č! ) nevediac, že bude brat t e· 
m er výlu~ne pred najm laclšfm! pasiu· 
cháčml. Títo t otiž svojim šumom nevy
t váral! pr i am najprlazn!vejšiu at mosfé r u 
pr e medl taUvne polohy širokých p lôch 
Sostakoviča. Nečudo, že sa to odrazilo 
a j na šedom, pomerne nezaangažovanom 
~ýkone, k tor ý navyše v technicky expo
novanejš1ch úsekoch bol dost n eistý. Je· 
ho partner klavir i sta Pavel Novo tný do
k ázal sa prispôsobiť Kýškovm u menej 
prl ebojnému pre javu. 

Jeho výrazovým protipólom bol violon· 
fielista Jozef Sikora, ktor9 vyp lnil dr u· 
hú polovicu popoludňe j~ieho koncertu. 
:renlo ser iózn y muzika nt zaujme ptlslu· 
cháča svojím Iskrivým vzruchom, t vori · 
v ým elánom, v návale ktorého zn ižuje 
sa niekedy k val ita jeho tónu, pr ípadne 
l zrete ľnosť pasáž!. Na r ozd iel od Kýšku 
&at6l S~ora philací~ teQB~~ li.ll•• 

mäli a až na menšie zak olfsani e v Dvo
ľákovom Ronde (zaprh'!lnenom prechod· 
nou f yziol ogi ckou Indispozíciou ) spola h
li vo. Vďaka znamenitej partnerke pri 
klavfrl Valérii Hrdinovej vyznel jeho 
výkon výrazne, pt·esvedčivo i v nároč· 
ných Beethovenových Variáciách Es dut' 
na Mozartovu tému. 

Sl ovenské kvart eto (A. Móži , A. Ne· 
mec, M. Teleck ý a ). Podhoránsky ) ťa
žilo .dramaturgicky, výrazovo l technic· 
k y zo svojej dlhoročn ej praxe. Podne· 
covalo sóčasne poslucháča k zam yslen i u, 
č l p resvedčivosť výrazu, nesporná tvo· 
rivá Iskra a ustálená koncepc ia výstav
by l znamenitá sC1hra nemohli by sa 
spá jať aj s in tenz[vnejším dôrazom na 
drobnokresbu a m iestami l p r ecíznejšiu 
l:i stolll Intonácie. Je to súbor, k tor ý si. 
v ybojoval v slovenskom 1 v medzinát·od· 
nom koncertnom živote pevné m iesto a 
dokázal ho dod nes udržať. 

Velkých k onkurentov naš iel v amhi· 
cióznom Trávn fč kovom kvar tete [ V. Ko· 
VIH' , V. Zavadilik, J. jui·lk a A. Gál), v 
ktorého pre jave dominuje ešte n ie ruti
na, a le starostlivá práca na detailoch, 
presvedčlvá citová zaanga~ovanosť a 
schopnost uvádzať svoj r eper toár [ s vý
nimkou Jurovského Melódii a dialógov 
op. 14) na pódiu spamäti. I stý moment 
ner vozity do ich výk onu vnášalo pol avo
van!e struny u vio lončelistu. Pt•i všetkej 
preci zite a vypr acovanosti f ak túr y Sme
tanovho kvart eta ,.Z mého života" mô· 
zeme vy'č itať druhej polkovej časti pre· 
špekulovanosť, i nokedy sa zas pr íliš 
uplatnila mladistvá d ravos ť súbon1. Na j· 
viac - zapôsobll svojou osobnou premié· 
rau Ravel ovho Sláčikového k var teta, v 
ktorom dokázal zúroči ť bohaté farebné 
1 výr azové tlel~ovanie l ln tenzlvny emo
cionálny v k lad. 

Na otvár acom koncer te predstavilo sa 
flautovo-g!tar ové duo M. Jurkovič - J. 
Zsapka, ktorého obsadenie je na jednej 
strane často prfťažllvou r aritou, al e sú
časne trpi nedosta tkom pôvodnej lite
ratúry (značný podi el úprav a t ranskrip· 
cif). Vychádzajúc z tejto sit uácie, mu· 
si me sa potom zmieri t s istou m iemu 
tendenc ie k populárnosti a prístupnosti 
pr og ramu. Súčasne mushne však p riznať, 
že duo zožalo jeden z najväčších di· 
váckych úspechov, na 'čom sa pocl !e!a!A 
muzikalita, vi r tuozi ta a - pr i zna jme to 
- aJ samotná dramaturgia v ystúpenia. 
" Prskavkovitá" Sonatína, op. 75 nár. 
umelca A. Moyzesa znamenite stavia ua 
farebných kombináci ách 11 vefkých tecll 
l') ick ých moznosliach obidvoch hráliov. 

r K prf nosom Prehliadky patr ilo a j vy· 
stC1 peni e súiJOI' LI pl'etfosorov Kon~e ~.·vató· 
ria v Bra tislave [a č lenov SF ) " Pro artc 
musicA". I ch clt·a mHturgia stl·i edaním r oz
ličných variant obsadenia, kva litou pro· 
gramovaných diel a v neposled nom r adF: 
<~j z<lutnou technickou vybavenosťou zís
kala »1 og!·&vnené uznu io obecensLva 

Jozef Podhoránsky pri besede po svo· 
jom vystúpeni. 

Sľubná akcia v Boiniciach 
Už pred niekoľkými rokmi sa snažili 

milovníci vážnej hudby presadiť prav i· 
del né komorné koncerty v bojnickom 
zámk u. Sporad1cky sa aj niekoľko kon· 
certov uskutočnilo, ale dalšie snahy 
stroskotali, pretože sa nenašie l usporia
dateľ. Až tohto roku, po zriadeni Kul 
tú r neho a spoločenského strediska v 
Bojniciach, sa myšlienka organizovať ko
morné koncet·ty v zlatej sále bojnlckč· 
ho zámku znova vynorila a priniesla 
úspešné p loci y. 

Od 27. j C1na clo 29. Augusta sa usku toč· 
nilo každý pia tok celkom 10 komorných 
koncertov. 'l-loci ku ltúrne stredisko kon
certy tohto druhu organizova lo po prvý 
r az, ich d1·amot urg ia bola zostavená cit· 
livo ft pú tavo. Henomovanf, vtičš inou mln
<l f umelc i in terpr etovali skladby dom;,. 
ce j i zah rn ničn cj tvoriJy rôznych št91o· 
vých obdob! od na jsta r!ioj po súčnsnú 
hudobnú l iteratúru. Dobrá orga n izácia a 
propag[lcla, zaručená l< va lita komorn ýc h 
telies l sólistov naplnili po všetky ve· 
čcry zlatú s[Jiu bojnického zámk u. · 

Na konce1·toch komornej hudby sme sl 
mohli vypočuť Dychové kvi n teto z NDR, 
súbor Harmonla an tiqua, akordeónový 

i odbornikov. Dušou súboru je sympn· 
t ická huslistka Mária Karllkov[J, brilunl· 
nou živosťou vyznaču ~e sa hra l<lavl rist· 
k y 1 tembolistky Z. Poulovej. Z~c~slúže· 
né ovác io sl vystúZi lt A. Szawlcz [ zob· 
covč [!auty, f agot ), V. Vavro ( p rieč na 
flau ta), znameni tý hobojis ta J. Kl atl, . g i· 
turista A. Menš!k i v i o l ončel i stka E. CHr
manovú-Hrobovsl<á. Tito nadšení muzi· 
kanli predviedli na lmponuj(ICej Orovn l 
svoj u komornú hru, v k torej za u jme pri· 
k ladná súhra, modelova nie f1·úz, apartnú 
zvukovosť, pev ný r ytm us a v neposled· 
nom rade l spora h !Ivá Intonácia ( pre
hrešky proti nej boli skôr náhodl ló, v ý· 
nimočné ). Boli by sme si od nich rodi 
v ypočuli aj ukážky zo star ej tvorbv, 
aká sa v minulosti h r(lvala na na~om 
územi (súbor ju m[l v svojom rcpertoíJ· 
r i). 

Tradične na z[lvm·oč nom podujntí Pro
hliadky vystúpil omladený SKO Zi lina 
pod taktovkou skromného, alo muzikant· 
~ky prlebojného, presvedčivého mlacléllo 
d i rigenta jC1na Valtu . Zmena person(tlne
ho obsadeniu SKO nu tomulicky predstn· 
vu je 1!)19 retardačný prvok v jeho ume· 
leckom vývoj i. Prl jeho príznnčnom elú· 
ne a v'ytr·va losli môžeme očakúvať, i:e 
teleso su vo vc l'ml kl'ólkom časo dopra· 
cu je ' p r i na jmcn~om ta kej O rovne, nkú 

·dosiah lo na konc i mi nu lej sezóny. Mú 
pre to predpoklady muterló lne l umelec
ké [ vo veden i ). 

So SKO predstavil su technicky zna· 
meníte p l'ipravený k lavirista Stanlsl<tv 
Zambor ský. j eho podanie 3. koncer tu 
c mol od L. v. Beethovena, op. 37 sa 
vyznačova l o živou pulzáciou ok rajových 
časti, plastickým, Citovo zaangažovaným 
modelovanim ktl ntilény. Finálne Rondo 
pri pomalšom tempe bolo by býva lo n ie
len strhujúce, ale aj presvedčivejsie, 
uhladenejšie a aj techn icky perfektnej· 
šie. Zmyse l pre lyriku, vedenie kantilé· 
ny, i veľkú dtlvku k rudu dokáza l Z am· 
borský demonstrovn t v meditatívnom 
Largu. 

Vlaiíajšia vHozlw lntoqlrotačnoj súťa
ze v Banskej Byst r i ci Daniel a Rusóová 
opätovne potvrdila svoj vysol<ý umelec
k ý štandard. Znamenité lechntcl<é pred· 
poklady, zreteľnosť tónu vo všetkých re
g istroch a v každom tempe, prfklad nú 
d isc ipllnu, súčasne i prirodzenú huclob· 
nosf a hlbku tvorivého prlstupu skvele 
up la tnila v úvodnej llayd novcj Sonáte 
Es dur [Hob. XVf/52). Zmysel pre filig· 
rámosť techniky, citlivú dlferenciáclll 

r ecitál Tihor a Rácza, čembalový' reci· 
tá l Em mcr Bucll leyovoj l Francúzskll ), 
Večer plesu! u árii Márie Andn1sova· 
novej a Petra Mikuláša, violončelový re
citál j ozefa Pocll!or ánskcho a Zlatice 
Poulovoj , Trávnfčkovo kvarteto, Co~ké 
noneto z Prahy, Koncert B. Eiseult:bo· 
vej (NDR), A. PlaskUI'OVCj, V. Simi:1s· 
ka a H. Gáľforovej, a p1·i pr!lezitosti 3o. 
výročia SN P llteráJ·no-huclobné piismo 
E. Došekovej. 

Prvoradou snahou usporiadutcrov IJO· 
lo oživiť krásne, štýlovo zdobcnč tt ak us· 
ticl< y prvotriedne h istorickó prostredie 
adekvátnou krásou živčho umenia, zís· 
kaf priaznivcov vážnej komornej hudby 
a po<;kytn llť Im emocionálne zá~ilky z 
hudby. A to sa na prvý raz podarilo. 
Hoci všetci umelci na týchto večeroc:I1 
podali v9kony so serióznou snahou pro· 
dukovat to na jlepšie zo svojho umenia 
bez poclcm~ovan lél ,.vidieckeho" obecen· 
stva, predsa možno povedať, že symp11· 
tle obecenstva sl najviac zlskall fran· 
cúzska čembalistka Emmcr Buchleyovti, 
akorclconlsta Tibor Rácz a Trávn!čkO\'O 
kvarteto, ktoré perfektnou súhrou, vv· 
sokým stupi1om muzikality všetkých čle
nov očarilo prilomnó obecenstvo. 

Cenná bola lnlclatlva pracovnlčol< Kul 
túrneho a spoločenského strediska v 
Boj niciach rozvinúť po koncertoch bese· 
ely s umelcami. Stretli sa s vefk9m zúuj· 
rr.om posluch(tčov a ochotou umelcov, 
boli p lodné pre obe strany. 

Kedzc komorné koncerty nekončil i 
koncom augusta, a le pokračujú l v sep· 
tcmbri, mozno povedať, že Kultúrne a 
spoločenské str edisko v Bo jnic iach vy
lwnalo v krátkom čAse kus osvctovB j 
práce v oblosll hudobneJ kullllry v IliA · 
lom k llpel'nom meste Bo jniciach, v jed· 
nom z na Jfrokven tovanejšfch tUI'islic
k í'Ch centier na Slovonslw . Zeláme prR· 
covnfkom tohto strcdlsi<O , nby sa im v 
bud tlcich sezónach i v tomto kultúrnom 
iíseku darilo, aby boj nlcl<é k u ltú l' ne le
t o poskyllo komornej hudbe sW iv st.i· 
nok v ziAtr.j súle bojnického zámku . Ni · 
mi Zfl ložený Klub prifllerov umonia, k to
rý má už pekný počet členov, tm bn<le 
úči nným pomocnlkom. 

EMIL I.IEBENBERGER 

jt:mných odtienkov u poallchu-tvui'IVý 
nmlhind prouk<iznlu nnjmH v prvyL11 
dvoch Cik korovych etudllc l! "Tatra nsl<é 
pBtoky". Rusóuvej p l'lstup ~'u svetu Cho· 
piuovej hudby jo zvuko"ll sýte;~ •• ugo
g icl<y strtedmejšl, a le vzdy citovo zn· 
ungažovaný; m[l naptlllc u doslova vy;w
r uJe rovnovMmosť vsetkých lu tt: rp retroC
nycll ptll'amoti'OV. Podsllltné je vsak LO, 
~<! nevziJudzu jc obd iv, a le vyvolávu z ci· 
žl tol(! V Mazurk(lch, op. 59 snuži ln ~a 
umeJkyi1a predovsetkým podčit~rk n uť 1rh 
zem i tosť , vyzdvihn (lť pomerne expo•IO· 
vunú poly fonlci<O sadzbu. V dru hej mu· 
zurke trochu za kollsu la. V Balndo f mol , 
op. 52 zdô1·aznovalu piHsllckosť autorom 
nesymetrick y rozvljanoJ kunulény, pri· 
ČUIIl clokázalél túto Sll'Okú p lochu V (:(1 -

taiiOCh 1 v budova ni oblúka dostatocne 
dyna micky 1 agoglcky stmeliť. 

Výkon košického akordconistu Vlalli· 
mira čuc li l'čl na mls trochu inspi r uje k 
úva hfun o problematike koncertnej !1· 
terat(n·y pre tento nást roj. Unn erne ~!l 

totiž vyhol akýmkofvek pt·cp1som z ori· 
gin(llu ba rokových sl<lntl lcb, povodne nn
písa ných pre k l l\ vcsové niistro je (túto 
epochu nuhrúclznlél v jeho progrnmc Sui· 
to chor ei cA ocl I<Os lt.:kéllO sklaclal•! la 
j . Po<lprockóho, sp l'l1covo ná pocll'a zúpi:;
l<av v Pestrom levočskom zborniku zo 
l7 . sto ročia ). tnterp rctovol výlui;no po
vodnú tvo1·bu pro tento nástroj a s vý· 
n im kou dvoch sklad ieb ( Papp, l ln t l'fk l 
hrétl ich sp;untit l. 

Cuchra n je technicky znnmenite pri· 
p ravený hráč. j e plnokrvuýnl hudobnl· 
kom so značnou dt'lvkou eltínu, cmoc1o· 
nality a tvorivej Invencie. je mu bl ízkv 
rovnomerne plynúci tok bHI'okuvých tan . 
cov, medilallvny podtext Bansčikovovej 
Sonáty ci bl' ilantn(l virtuozi ta Pappovej 
Koncer tnej etudy. úspesný bol aj vo zvu
kovej vynaliezavosti (i kecr Sil neclokázn l 
vyvarovať určitém u do jmu zdlhétvost i) 
v priebojných llatl'lkovýc h Pu lz<i cilich l. 
jeho výkon bol súčasne dokumentom vy
nilwjúccj úrovne tohto, v kontexte slo· 
vensl<ého in te rpretačného umonia, po· 
mer ne m la<lôho ocl horu, k torý sl všok 
už dlh sf čas ziska vo ( najm ll, u temer 
výlu čne na súťažiach] aj medzinárodné 
uznanie. 

Tak ako druhý, aj pt•lpravovan ý' 3. roč · 
ník PSKU má už stanovený presný ter
m!n, m iesto konania v Žiline. jeho do· 
mi nantou m(J byť konfrontácia orches· 
t r{Jlnych telies, ktoré na Slovensku 
vznikli po február! 1948. V. C: l ž l K 

IWDOBNY l l VOT - dvo jlýždennik . Vydáva Sl ovkoncert vo Vydavaterstve 
OBZOR, n. p.. ul . Cs. at•mády 35, 893 31i Bratislava. Vedúci redaktor : 
PhDr. Zdenko N o v á č e k, CSc., zást. ved. t•ed.: Viera L i p p o l d o v á, r e
daktor Al ft•éd Gabauer. prom. hist. Redakčná rada: Pavol Bagin, Jarosla• 
Blaho Phllt•. Lnbomlr Clžek. PhDr. Vladimir Cf!ik, Ladisl av 0 61a, Al ojz 
Lukná1·. pi'Olll . ped., Jaroslav Meier . Zdenko Mikula, PhDr . Michal Palovčík, 
Igor Podt·ar.k ý, !'hOr. Terézin Ursínyová. Adt·esa redakcie: Gorkého 13N I .. 
R93 :Ili llra l islava. l elefón: 338 234. Administr ácia: Vydavatelstvo OB!l:OR . 
n. p., ul. Cs. al' lllády 35, IJ93 36 U1.·atislava. lnzet'lné oddelen ie: Gorkého 13, 
IJ93 :u; H ra li~ ! a vn. Tlačia Nitrianske tlai:iat•ue, n. p ., !149 Ol Nitra. Roziiruja 
I'N5. Oh io<l on1 vkv JJI'edplatitefov pri jíma PNS - ústredná expedfcl a t lah. 
admi nis11·1icia odbul'n P. i tl ače. Gollwaldovn nám. 48/IV., 60!S 10 Bratislava. 
Ohjerlnávkv ndhr.ra te ľov v za hra nič ! prijíma SLOVART, úč. spol., Leni n· 
gt•adsliá ul č. 11/1., 896 26 Bra l islava. Cena ;""nébo výtlačku 2 Kčs. Neab· 
jednané ruknpisy sa nevraca jú. 
l nrlnxn? l! l~ l n : 4!12 15 Registračné l!fslo: SOTI 1110 



KoJice sl v 35. roku oslobodenia SoYietskou arm•dou 
Pl' ipomfnajú aj 750 rokov od prvej dochovanej pi · 

lOmnej zmienky o meste. Nasleduj6ci článok je prfapev· 
kom k juhilejným oslavám. Chce upozorn iť na 35-ročnlí 
pJ•ácu hudobného divadla (opery a operety), ktoré za· 
!:alo svuju činnust v oslohodenum meste 1. !lCplembr a 
1945. Jednotlivé elnpy hudobného divadla ( tel'min vžitý 
pre ozno l:cnie opery a opel'ety} vyplynuli z analý11y 
dt•amaturgickej koncepcie a umeleckého vývoja súbo· 
l' U, ako ho poznai:ila práca zrelých aj za~lnajf&eil:h 
osobnustl na jeho čele. 

Hudobné divadlo zaujalo v kultúrnom živote Koifc 
popredné miesto už koncom 18. storočia , keď sem bolo 
importované nemeckými, talianskymi a maďarskými SilU· 

ločnosťaml. Pokusy o stál u scénu vyvrcholili r . 1924, 
k edy holo založené samostatné Východosl ovonské ná· 
l 'Odné divadlo. Ako stála scéna sa vllak l'. 1!130 po n ie· 
kofkýc:h krlzových stavoch rozpadlo. Od r . 1931, po ro l;
nom účinkovan f olomouckej ope1·ety a ope1·y, sa na sc:li
ne Mestskúho divadla slt·iedali vystúpeniami bratislav
ská ope1·a (aj činohra} s maďnl'skými divadelnými spu
lnčn osťaml až do r . 1937. Vtedy bola zt•ioc.lená v Kosi 
c iach samostatná opr.retná scéna. Začatá sezóna 1938-3!1 
nebola v~ak dokončená zo známych dôvodov a sloven
ská scéna v Ko~iciach zanikla. 

OPERA 

I. ETAPA 1945-1954 
Národný umelec Janko Borodáč, prvý umelecký riadi 

t er osloboden.ého dlvad Ja, zač ll! budovať Intenzívny dl· 
vadelný život v zložitých a komplikovaných pomeroch -
nedostatok pro fes ionlilnych hudobnfkov a spevákov a 
s tým sfivlslaca obmedzená umelecká potencia jednotli
vých zložiek súboru, technická a materiálnu nevybavc
nosf vykradnutej divadelnej budovy, no l nie vždy pruž
né r eagovanie mestsk ých orgá nov, ba aj Poveren fctva 
školstva a osvety na novovznlknutú k ult(u:nu sl tuár iu 
v Košiciach. Prvoradým úsllfm bolo budovnt základný 
svetový r epertoár. Traviata bolo prvou opernou premié-

Anna Poláková u Imri ch Jakítbek v ko5ickej inscenác ii 
Ci kk erovho Rcga Ilajazida (premiéra 17. 111. 1957). 

Snímka: M. Litavská 

rou. V sezóne 1945-40 uviedli v Kosiciach devH ť hudob· 
nodr·amullcl<ých diel - 4 opery a 5 oper iet. V pllťd es orl · 
tych rol<och sa dramaturgia vo zvýsenej miore orten
tovala na slovanský repertoár a českú k lasickú tVO!'IHJ 
- Musol'gskébo Soručinský jarmok ( 1949] , llot·i s Gu
dnnov (1952} , Halka (1950], Sneh ~Jiienka (1951) . Al.Jscu
tovala však tvorba L. janáčka, sporadick ý bo l B. Sme· 
t ana. 

Zu dôležitý vývojový medznik teJto etapy považu jeme 
predved eme Krút iíavy r . 1953 v ľéžli ). Boľodáča a J. S!!· 
r ng1j11 a v hudobnom nastudowml j . Bartla. jej asi 3'5 
repríz svedčí o rastú com záujmo ko~ického obecenstva 
o domácu produkci u. Zo svotove1 tvorby spomefuno 
é•~pon vymkajucu i n~:>ccnáciu Fausta a Margaréty ( ť~
ttrl K. llájek, dirigent 1'. Frešo}. 

II. ETAPA 1954- 1965 

znamenala tvoriv}' rozmach všetkých zložiek hudobného 
súboru aJ pri reiatlvne heteľogénnych jednotlivých ro
produkčn ých kvalitách. Prlznačná bola objavná drama · 
turgia. Diela Z. Fibicha, I •. Janáčka, S. PI'Okolieva, R. 
Wagnel'a sa dostávali do povedomia oper ného obecen· 
stv a práve v týchto rokoch. Jej pasto ľkyi'ía ( 12. 12. 1958) 
autoi·ltatfvne dokázala, že má svoje obecenstvo aj v l<o
i.lclach. O vysokej in terpretačnej úrovni, o režijnom, 
scénickom a hudobnom naštudova nf sa octl.Jorné kritlhy 
zmieM vall v supeľlatlvoch. Jej pastor kyna dostala Aj 
symtJOlický význam. Otvorila cestu ne kompromisnej dril· 
maturglckej koncepcii - prlekopn!cky sa uvlíllzét jú die· 
Ja svetovej aj domácej proveniencie, zalial v hudobnom 
divadle v Kostciach neznáme (Tanubäusea·, BICcdia1:i Ho
l und'an, Fidelio, Fihichova Bttrka a i. ); pl'ebojovávA jú 
sa súčasné české a slovenské OJWI'Y [Vzkriesenie, Svä
topluk, Zmii tok v Efeze a 1. ) ; zuznamen{tvame úsilie o 
modernu 20. storočia (S. Prokofiev: Zásnuby v kláštoru) ; 
komplotlzuje sa t aliansky, predovšetkým vel'c.liovský a 
pucciniovský repertoár; obnovujú sa repertoárové op01·y. 

Inscenačný štý l košického hudobného divad la sa fol' 
moval n ielen na svetových. ale aj na domácich ope· 
rách: Beg Baja:t id, Svätopluk , V.:krlesenle. T(cto II. eta
pu v ži vnte ltudobnl!ho divadla v Kosiciach so Zl'eterum 
na mimoa•indnu výs ledky v r eallztl.l: ii hudohnocl l•amatit:· 
J;ýr.h diel llOvažu jemtl (zvlášť v r . 1958- 1965] za výnl 
mni:ne pt·ogr esivuu a tvol'ivo premys'ltmfc. )llj príuos 
možno zhr nút tak tu: pr ispela vefkou mierou k vývoju 
sl uveu~kóhn upP.rného umenia. v lnscenačnom slohu tvo
r ivo apli kovalo poznHtky z iných európskych scén ( llay· 
reuth, hudobné divadlo W. Felsenstei na) v domácich 
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podmienk_a~h, - hudobná pa a·titcn·a bola výsostne rd
pektovaJ~a , • v zmysle, že ukt•ýva kftí~ inscenačnej po
doby kazdeho hudobnodramatického diela, - usvedčila 
sa " tlmová" spol upráca všetkých rcalizátoc·ov diela, -
bol vypovedaný boj konvenčnému chápaniu funlwie hu
dobného divadla a zd ôraznený ideový zmysel, nositeľom 
ktorého divadlo je. 

III. ETAPA 1965- 1980 

nadviaza la na predchádza júci umelecký progres, Is té 
dr amaturg ické kompromisy čl repertoárové ústupky pr i · 
pisu jeme problému návštevnosti. Nesporne zííslužn9m 
tinom bolo uvedP.n le opery Krvavá svad ba, prvotiny 
S. Szokolaya '{ r. 1967], len necelé tri r oky po svetovej 
premiére v Budupesli . Nepn\vom obchádzaný predmo
zartovský repertoi•r bo l sa tumvtln ý r. 1967 Tojným mau· 
želstvum O. CinHu·osu, cľa l e j sa kompletizovuli G. Pucclnl 
a G. Verdi (Sestra Angelika - J969, - Pllišť - 1973}. 
K najpozoruhodnejšfm inscenáciám Vet·diho opier patril 
Otello ( dtrlgent B. Ve lat, r éžia D. Barg,1rov{t ). Drama
turgickou udal osťou popri Orffovej Múdroj žene (1973) 
bola aj československá novinka - Nevšedná humoreska 
O. Ferenczyho (1969}. Dielo L. Ja n áčka, k tor 6ho j eJ pds
torkyi\a symbolicky otvorila jedno z naj krajšlch obdobi 
v živote hudobného divadlu, muselo čakut až 13 rokov. 
k ým sil v sezóne 1971-72 uviedlét Káťa Kabanovová. z tej 
Istej sezóny spome1~me operu Knieža Igor, v ktorej sa 
vyni kajúco osvetl čiln spo l uprAcŕl dvoch dir igentov -
jedného v Íliohe reziséra (dirigovAl B. Veial, r éžia L. ll o
lou!Jek }. Dramaturgia sa však čoraz viac uspokojovtlla 
s obnnvovanim viac rá7. na tudnvaných opier. Ako pr! · 
kläd uvádzame Sf'Zónu 1974-75. Z troch opier bola Ru
sa l ka uvedená štvr tý r az. Barbi er zo Sevi lly piaty raz 
a Boris Godunov druhý raz. Zo š.iestich opier dvoril 
sezón ( 1977-1979 J bola len jediná nai; tuclovaná prvý 
raz - Weberov l:ai'(Jstrelec. Maciame Butterfly bola In· 
scenovaná piaty raz, Sedliacku česť a Komedianti trt:tf 
raz, Fuust u Margurúta tretí raz, Carmen ~tvrtý r az, je j 
pastorkyi'w druhý r az. Po Clk kerove j prvot íne Juru Já· 
nošlk sia hla dramalll rgia v sezóne 1976-77. Za hudob
nú ucla losť povdzujeme na~tudovanie Lohengrina v ro
ku 1976 (d i rigoval L. HoloubPk. réžia O. Linhart] . 

Hodnotených 35 rokov č inn osti hudobného dlvuclla 
v Košiciach hovori o ve ľkých umuleckých umblciách a 
~i e ľoch. Dosiahnuté vysledky pri ebežne upozoriwva li , 
1.e sa pi·lstupu je zod poved ne k umeleckým úloMm a ldt!O
vo-este ti ckým pozraclavkám. lnscenačnýnn, clrumatur·glc
kými a umeleckými pozitlvitml prispelo toto dlvudlo 
k rozvoju našej cllvudelnc j ku l túry. Nevyužité cl r ama
turgl ck6 c·ezervy sét pon(Jkajú hlavne v oblasti hudoiHIO
cl!'amutickej tvorby 20. storočia (napr. aj v ohchárlzan f 
d iela B. Martinli ], no l v preclklaslcke l opern P.j tvoriJe. 

OPERETA 

svoje domovské právo na košickeJ scéne spred r . 194'í 
nestratila ani po osloboden!, kedže vždy kompenzovaht 
požiadavky pomerne velkého okruhu percipientov. l're
soclila sa, pri rodzene, so zrete!om na oclôvodnen(J svo j
bytnosť žánr u. Prvou ope•·elou, uvedenou v oslobode
nom dlv11dle bola ľu fsk á krv O. edbaht (6. 10. 1915 ). 

V lll'vej etatJe (1915- 1954) so drarnnturgla orien to
va la nn viedenský k lasický repertoár ( j. Strauss a 1.), 
viedenský " postklasický" r epertoár [ F. Lehá r a L). no 
uvádzn li S<l i slovenské, české, sovietsko a iné OJJere l y. 
Somoslu tný oper etný súbor sa nevyč lenil nikdy. Opere111 
so od zočlutku tc!;lln zám·oveJ obf(riJenosli, o čom svedči 
návsteva l reprfzovusť , ktoré predstihli návstevu a rep
r l zy opier v kazclej etape hudobného divadla. Na zá
klade onal}rzy repl'lzovostl a z dostupných mate!'iá lov 
o návšteve sa domnievame, že uZ v prvej etape budovo
nin hutlo!Jnélto divadla sa okruh percipientov diferfln
cova l podla hudobnodramati ckého žánru (opera - ope
reta], l keď zaiste vždy dochédzulo a dochádza aJ 
k presku povam u záujmových hranfc. Naj vll čsf záujem 
sa sústredil na operety viedenskej provenlencw, !Ja o nic· 
ktoré z nich dosahoval často až cxplozfvny charakter, 
niekedy aj bez ohfadu na insrcnočnú kva litu. 

V ll. otu pe ( 1954- 1965) sa dranurturgická sel ekcin 
l insr.enačná realizrtcia vyhranili. Popri opere tách vie
denskej lfnie (). Strauss, F. Lehá r } sa repertoál' roz~t
ril o k lasické francíczske operety (j. Offenbacll, FI. Her· 
vé ). Porn er·ne veľkú pozornosť venovala dramaturgia 
českým u slovenským operetám (0. Nedbal, G. Duslk, 
M. Novák ) a neza budlo sa ani na sovietske operety. 

V III. etape (1965-1980) ostalo pri pokuse dvoch 
muzikálov, oproti predchádzajúcej etape sa vo zvýšenej 
n1iere uvádzali "postklasické" v iedensko operety (za
počftali sme sem aJ operety E. Kálmána). Mimoriadnu 
návštevnosť o vysok u reprlzovosť (vyše 200 predstavení ) 
millu Cardá~ová princezná. Za najv}rraznejšl lnscenat n ý 
úspech považujeme Siestu ženu Modrofú:r.a ). Offenba
cha (réžia E. F. Vokálek, dirigoval S. Gajdoš). Režisér 
sR insplroval podnetným duchom Felsenstelnovej Insce
nácie, výsledkom čoho bola Ideálne pochopená aktuali
zácia operety. Rozvinula I nscenačné úspechy typu 
Mam'zcllo Nitouche a Hmčlarskeho bál u, r ežfr ované 
v druhej etape B. Kriškom. 

DIRIGENTI 

V Jednolllvých sezónach vždy simul tánne pôsobila tro· 
JiCa, v poslednom pnťročf sl voriea dir igentov. Urči 1 fi 
~ pP.cl ol izácla, i!i už v r ámci opery alebo opflľely Rko 
telku bolA typická vu vyhril twnom l nlerpt..tllčnom maj
strovstvo vllčšl ny z n lch. V ľOZVOj t interpr etatného štýlu 

mladého, profeston41ne e§te n te velmt slétlsen61io síft;ortt, 
veľmi nepriazmvo pOsobtla v prvých štyroch rokoch 
veľká personálna fluktuácia na mieste šéfdirigenta, 
Do r. 1949 sa vystriedali št yria: K. Flscber, R. F. Spi· 
siak, ). V. Schllffer a M. Konvalinka. Situácia sa sta
billzovala až v sezóne 1949-50 pr!chodom T. Fretu. 
úspešne začal rleštt problém umeleck eJ konsohdilcie 
súboru a venoval zvýšenú pozornosť orchestru. Coskor o 
sa dostavili pr vé výrazné úspechy hlavne v spolupráci 
s režisérom K. Hájkom (Faust a Margar éta, Giannt 
Schlccbt a 1. ). Nemožno ob!sť ani Bot·l sa Godunova, 
kde popri preclzn eJ práci orchestra upozornil už na 
seba aj zbor. (Réžiu mal I. Munclinger . } S menom 
J. Bartla (1952-1958}, žiaka O. Ostrčlla , spájame najmä 
záslužné naštudovanie českej klasiky . Jeho nástup ct o 
funkcie šé fdir i genta je dnes historicky spätý s prvým 
nastudovan fm Krú tr!avy v Ko~lelach (1953 ). Na prácu 
1'. Freilu a ). Bartla cle!avedome nadviazal L. Holoubek. 
ľôsobf v Košiciach od r . 1955 dodnes, s prerniienfm v se
zónach 1958-59 a 1966-87. Umelecký vstup s nekompro, 
mlsnýml požiadavkami interpretačného char akteru ol]lá• 
si l nastudovan!m opery Don Glovunnl (1955-56) . Túla 
operu naštudoval mimor iadne úspešne aj v minulej se
zóne. Holoubkova systematická práca na vývoji Interpre
tačného št}rlu eli mi novala prvky náhody. Inklinoval , 
i ked nie výlučne, k r epertoá.r u česko-slovenskému a 
klasicisti ckému. Na prvé Holoubkovo pôsobenie v Koši
ciach nadviazal J. Vincourek, zhodou okolnosti jeho 
učt t er. Prfnos Vincour ka pri naštudovan! Jej pastorkyne 
a režisérom B. Krlškom bol veTký. Hudobná in ter pretá
ciu - popri všetkých hodnotách, k toré Inscenácia do
n iesla - bola oce i'tovaná mimor iadne vysoko. Cen!me 
sl JOho lnterpretačno- pedagoglck9 zástoj pr i naštudova
n! diel českých klasikov. Predchádzajúce snahy o synte
tický tvar hudobnodramatického diela vyvrcholili ope
rilmi Fidelio, Vzkriesenie, Bit1dlaci Holanďan, Krvavá 
svadba ll l., ktoré di r igoval J. Kende. Dlt•tgcnt B. Velat 
preklenul svojfm pllsohen!m dve etapy (IL a III.] . Pôsobí 
v hudobnom chvacl le od sezóny 1953-54. Po krátkom in
termezze v balete sa ln tenzfvne venoval pr edovšetkým 
talianskemu roma ntickému r epertoáru. S jeho menom sú 
spii té úspechy Otella, Aidy, Dona Cal'lo~a. ale aj Zmätk u 
v Efeze il i. V snzóne 1975-76 nustiípil Z . .Rílek. Pr e:;vcd
čivo nét~ludovul pôvodné slovenské d l elŕl (Krútľi!lVU, )n
ra Jlínos!ka ), aj svetovú klasiku. B. Sl ezák, R. F. Spilliak, 
B. Valdtau a v súčasnosti pôsobiaci S. Gajdoi sa ve
novali temer vylučne opel'etnému žánru. 

~EžiSéRI 

Orie n tačne vydelfmé etapy v 35-ročnej htstórii hudob
ného divRdia sa .nápadne prekrývajú s uceienym pd· 
sobrmun výrazných •·e2isérsk ych osobnos tf. V prvej eta
pe prevládol schomutický model opernej réžie, ktorý 
dedukujeme z ohlétsov odbornej a denej tlače. V druhej 
t:~ape so réžia p1·ezentovala tvorivo, vyul fvajt\c umelecký 
vyznam symbolu. uli:l:naku alebo hyper boly. V tretej 
!!lapil t>rlklon k lradičnej~lm oznamovacfm lnscenačným 
prnstrlodkom nevylú č il a j n iektoré progr esfvne tenden
cie. 

V prvých rokoch bola rézia hádam viac lmprovizova-
11[1 u náhodná, k eď su JOj pr l)c hodne venovali členovi a 
činohry, sólisti opery a pod. 1. Seregij (1947-1954} vy
uživol skúseno&ti sovietskej režisérskej školy. Ni ek toré 
in scenačné neúspechy (a ko sa mo2no o nich doč!tať) 
kompenzovala systematická práca, ktorú mlad9 súbor. 
pot rebova l. Táto doniesla napokon svoj p lod pred vede
nim sovietskej opery Mladá garda. j. Seregij venoval 
vera úsilia ukra jinskeJ n{l rodne j tvorbe nielen ako m 
žisér, a le aj ako prekladuter a upravovnter (Zá por o
žec za Dunajom, M<Husja a 1. ] . 

O~obil(l kapiro lu v kontexte slovenske) r éžie vytvof'lll 
v podmcenkach hudobného divadla v Kosiciach K. lllt jek 
a B. Kri skn. K. HáJek začal pclso biť v sezóne 1949·50. 
V Jeho inscenácit1cll postupne dozreli a vykryštalizova 1'1 
v ucelenej forme estetické, Ideové a umelecké názory 
a funkčne videná tvorivá réiia. Do sVOJej náhl ej smrtt 
(1968 } sa pr ezentoval ako umelec nepoJ..ojného tvor·l
vého h l adania. Z 36 opier, 10 operiet a l muzikálu na 
scéne SD spomet1me aspo!\ obe t•ea liz:lcie opery Faust 
a Margaréta , Aidu, Na bucca, Stellu, Sv!ltopluka, no naJ
mii Blúdiaceho Hola nďana. j edno z na jakt!vnejš!ch ob
dobi hudobného divadla je sptlté s menom zaslúžilého 
umelca B. Krliiku. Od r. 1953-54, kedy nastúpil, prichli
dzal v:Zdy s inšpn·atfvnymi inscenáciami. ] ej pastor·kynou 
v r oku 1958 otvoril stý lovo osobi té. v i n scenačnom slohu 
prekvuplvo nové obdobie hudobného divadla. j eho r éžie 
sme•·ova li k Ideovej podstllte hudobnodramati ckého cit e
la, joj konkretizácii specifickýml umeleckými pr ostrled. 
kam r, no i aktualizáci i. Ideálnu spoluprácu s dirigentmi, 
&ólisttunl, zbor om, no najm!! s výtvarníkom J. Hanákom 
možno nazvať "tlmovou spoluprácou". Zásnuby v k Iás
tore, tvo rivé. št}• llzácla Búrky, výsostná aktualizácia Fi
della, Vzkriesenie s nezabudnutefným Inter mezzom 
G. Abr·a hámovej ako Katuše, Hof fmanovc r ozprávky atd. 
upozor nlll, :Ze mimoriadne i n scenačné v9sledky nemus1a 
bvť výsadou len hlavného mesta . Dlw tdlo, ktoré simul
tánne sústred11o na svojeJ scéne dvoch špičkových s!IJ
vensk9ch režisérov, po odchode B. Krišku r oku 196B 
a úmrtf K. Há jka •·oku 1968 osta lo bez In terného r eži · 
séra. O. Bargárová nastúpila v sezóne 1969-70. Spomei'l• 
me niektoré pozoruhodné Inscenácie tejto nadonej r eži
sérky: Otello, Múdra žena, Cosi fan tutle, Nevšedná 
humo•·eska, Krúti\av11 .. . Nápadité režijné postupy uplar
nt~je VO f or·movo vyvážených Inscenáciách. Tradičnejllle 
volené scémcko· technické postupy sa stnedaj ú s expre. 
sfvnymi prvka mi. 

Históriu hudobného života neodluč.lleine tvoril! l'Ó
listi, zbor 1 orchester. O sólistoch stručne a veľmi vse. 
obecne aspoľi toľko: zakladaj úcimi sólistami bolí väčši
nou profesionálne aj predtým činn! umelci (M. Per$1o
vá, G. Veclová, A. Matejček, R. Plchlerovll-Kustrová, od 
roku 1946 aj l. Godln a i.J . Prflev mladých sólistov-ab
solventov umeleckých skôl v piiťdesJa tych t•okoch za 
bezpečil na dlhšie obdobie kontinuitu s otlchádzaj íicou 
generáciou sólistov. ktorr sa v Košiciach r·oz lúčlli s ak
tlvnou činnosťou (M. Peršlová, l. Godin ). alebo odWU: 
na Iné scény (G. Veclová a 1. }. GeneračnA výmena pri
ni esla svoje pr vé blahodárné ovocie v pol ovJci 50. ro· 
kov, keď sa Košice už chválili garnitúl'ou mladých a 
umelecky vyspelých umelcov. Výrazné sólistické typy 
60. !'Okov h l boko zasiahli do svojbytného Interpreta č
ného tvaru lnscenácif. V 70. i'Okocb sa však generačný 
problém dotkol aj divadla v Košiciach. Tento stav sa 
úspešne začal rlesiť v druheJ polov1cl 70. rok ov. 

Za 35 rokov existencie sl hudobné divadl o v Košiciach 
vytvo1·11o v lastnú, nropakovatefnó tvár a umeleckú atmo
sféru. Vidy plnilo a zodpoveclnP. pl nf závažné Ideové 
a výchovné posldme s esteticky oi:~A;(nými kr'i tériam1. 

OITA M'ARENCINOflA 




