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Rukov!Jnia zjazdu KSS sa uskutočnili v Dome ROH v Bratislave. Priestory tejto bu
dovy budú v budúcnosti slúžiť aj podujatiam nášho bohatého hudobného !ivota. 

Sn!mka: CST!< 

Za kultúru a umenie preniknut · 
kom n·stic s r ní os 'o 

Zo správy ústredného výboru KSS o 
plneni uzneseni XV. zjazdu KSC a rezo
lúcie zjazdu KSS a o ďalšieh úlohách 
struny na Slovensku prednesenej prvým 
tajomníkom ÚV KSS súdruhom Jozefom 
Lenártom na zjazde KSS 20. marca 1981. 

Súdružky n s údruhovia, 
významnú úlohu pri utváran r duchov

ných základov socialistického spôsobu ži· 
vola a pri formovani nového človeka ma
jú naši kultúrni pracovn!ci, naša litera
túra 1:1 umenie. 

Po XV. zjazciH KSC u zjazde KSS sa 
dalej upevnllu vedúca úloha st rany na 
ku ltúrnom fronte, prehlbil sa socialistic
ký charakter ku ltúry , boli polit icky po· 
razeni nositelia revizionistických a bur
žoáznych tendenci! v kultúre. 

Umelecký fro nt sa na zjazdoch svojich 
tvorivých zväzov prihlásil k metóde so
cmllstického rea lizmu, ktorú s viičš!m
nwn~rm úspechom jednotliv! tvorcovia 
rozvl jaju v konk rétnych umeleckých die
lach. 

Vcelku možno poved ct ť, že slovenské 
umenie za obdobie posledných piatich 
rokov zaznamena lo popri niektorých pre
hrách a pri pochopite fne značnom množ
~tve priemernej produkcie a j ce lý rad 
prenikuvých v! fazstiev ... 

Významné Ospechy sa dosiahli i vo 
výtvarnom umeni, najmä v monumen
talnej tvorbe n grafike, ďalej v niekto
rých žánroch hudobného u interpretačné
ho unícnia . . . 

Slovenské umenie v obdob! od XV. 
zjazdu KSC, a od zjuzdov tvorivých zvä
zov viclltelne dospelo, prehlbilo s voj po
hlad na problémy, ktoré s pracúva, pre
hovorilo k našim súča snikom zrozumi
telnou, pravdivou a mnohými počúvanou 
rečou . To však nezna mená, že si nemá 
kläsť ešte vyššie c iele. Naopak - sme 
presvedčen r, že naš l umelc i sa ·budú v 
súlade s celospoločenským vývojom usi
lovať o hlbšl u pravdivejš l pohfad, o už
šiu spätosť s pt•oblémami epochy, o bri
lantnejšie ).lmelecké stvárnenie , slovom 
o to, čo v umeni utvára novú kvalitu. 

K dôležitým stránkam rozvoja kultúry 
patrí zbližovanie a vzájomné obohaco
vanie česke j u slovens ke j národnej kul
túry, v r~tane kultúr u nás žijOcich ná
rodnosti, ktoré sa rozv!ja li a ko neraz
t učná súčasť našej socialistickej kultúry. 

Posilnili sa internacionálne zväzky s 
kultúrou Sovietskeho zväzu a krajinami 
socialistického spoločenstva, ktoré tvo
rivými podnetmi obohacovali k ultúrny 
!rani 1 c~lý náš život. Osobitnú úlohu 
zohrali pritom Dni sovietskej kultú r y v 
československu . ako a j Dni českosloven-

skej kultúry v Sovietskom zväze a v dal· 
š!ch bratských kra jinách. 

Ak vyzdvihujeme pozitlvne stránky 
rozvoJa kultúry na Slovensku, nezastie
rarne si skutočnost, že vznikli aj die la 
nevyrazné, s okrajovými témami, že 
vznikli i filmy, a le aj knihy, plesne a ob
razy, ktoré sú umelecky nevydarené, ne
invenčné , šablónovité, diela , ktoré po
vrchne zobrazujú našu socialistickú pri
tomnosť. Nezastierame ani skutočnosť, že 
u niektorých prlslušn!kov mladej generá
cie, najmä v oblasti vý tvarného umenia, 
prcjayujú sa tendencie samo(tčelného 
umeleckého experimentu, ktorý je v roz
pore s metódou socialistického realizmu. 

Umenie je povolené š pecifickým spô- · 
sobom zobrazovať našu socia listickú sku
tocnosť, prispievať k formovaniu pre
svedčenia ludi o správnosti našich idei a 
cielov. Preto dnes, keď zápaslme o na
plnenie vyšš!ch cielov, o novú kvali
tu, o zušfachťovanie vzťahov medzi ľud
mi .: keď rastie úloha subjektu, strana 
očukávn od umelcov, že vo svojich die
lach budú poskytova ť čitatelovi, poslu
chúcovi či divákovi pravdivý obraz na
šej socialistickej spoločnosti, že budlt 
presvedčivo zobrazovať mnohotvárny ži
vot a vnútorný svet naš ich sú"časn!kov. 

Zhodujeme sa v tom, · že talenty sú 
súčasťou bohatstva našej kultú~y a. spo
ločnosti. Ale na to, aby sa talent sku
točne rozvinul, aby· mohol plne uplat
niť svoje majstrovstvo, je dôležité, aby 
bol politicky rozhfadený, ideovo vyzbro
jený vedeckým svetonázorom - teóriou 
marxizmu-leninizmu. V lisli! o takúto 
or ientáciu, ktorá je predpokladom sku
tocnej kvality tvorby , chceme a budeme 
umeleckému frontu , osobitne mladej ge
nerácii, vš estranne pomáhať. 

Rozvoj llteratúry a umenia vyžaduje 
cie lavedomú a koncepčnú prácu v ob
lasti umenovedy, literárnej a umeleckej 
kritiky. Osobitne dnes, ked na všetkých 
úsekoch zápasfme o nové hodnoty, má 
umelecká kritika upriamovať tvorivý 
front nq, nové kvality v rozvoji spoloč

nosti a z týchto hfadisk pr íchod! aktuali
zova[ a náročne uplat ľiova ť Ideové a 
estetické kritériá .. . 

Sme pevne presvedčeni, že predstavi
telia kultúrneho frontu, uvedomujúc si, 
že umenie a kultúra sít veľkou silou 
v socialistickej výchove ľud!, že sú a 
budú súčasťou Ideologického zápasu, da
jú svoj um a talent do služieb nesmrteľ
ných ide! komunizmu. Sme pevne pre
svedčeni, že novými tvorivými činm! pri· 
spejú k formovaniu duchovného života 
rozvinutej socialistickej spoločnosti v na
šej vlasti. 
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K novei právnei úprave 
hudobnei činnosti 

K starostlivosti sociaHstického štátu o 
sústavný rozvoj kultúry patri aj nepretr
žite sledovať a vyhodnocovať účinnosť 
právnej úpravy regulác ie jej jednotlivých 
oblast!. Kedže všetky funkcie soc ialistic· 
kého práva, teda aj funkcia kultúrno-vý
chovná, slúžia výkonu a upevňovaniu 
politickej moci vládnúce j robotnfckej 
tr iedy, s rozvojom spoločnosti v súlade 
s jej ekonomickými možnosťami sa po
stupn& men! aj obsah a význam funkcii 
socia listického štátu. Spoločným meno
vatefom vývojových tendencii všetkých 
(vnútorných 1 vonkajšich) funkcii socia
listického štátu je sústavné zvyšovanie 
náročnosti ich real izácie a ofenz!vny ná
boj ich ideologických hodnôt . V dôsled
ku tohto vývoja musi dochádzať k zme
nám v spoloče·nských podmienkach ur
čujt'lcich obsa h funkcH štátu, čim záko
nite nastávajú predpoklady na zmenu 
právnej regulácie s dôrazom nn jej orga
nizátorské poslanie predpokladajúce ma
ximálnu výstižnosť a presnosť právneho 
vyiadrenia. Ak rozsah u kvalita zmien 
v spoločenských vzťahoch dosiahne mie
ru , ked platný právny predpis už nie je 

... v súlade so spoločenskými požiadavkami, 
< a tento súlad nemožno docieliť ani prl

pustnýml (ústavnými) formami výkladu 
zákonného predpisu a s tým súvisiacou 
modifikáciou jeho aplikácie, treba na
vrhnú! zákonodarnému orgánu novelizá
c iu tohto predpisu. 

Po vydani nového zákona o divadelnej 
činnosti v roku 1978 sa dostáva do tohto 
hodnotiaceho procesu terajšia zákonná 
úprava koncertnej a inej hudobnej čin· 
nosti [zákon č. 81/1957 Zb.), ktorej už 
takmer štvrťstoročná platnosť nabáda k 
úvahám, či ustanovenia platného záko· 
na vyhovujú dnešným potrebám primera
ne k dosiahnutej úrovni vývoja spoloč
nosti, vrátane utvárania všestranného 
priestoru na dynamický rozvoj hudob
ného umenia v súlade so základnými 
principmi nášho politického a štátneho 
systému. Týmito úvahami sa zaoberali 
Ministe rstvá kultúry CSR a SSR; jedno· 
značne dospeli k záveru, že je nutné 
vydať nový zákon o hudobnej činnosti 
a tvorbu tohto leglslat!vneho projektu 
včlenili do rezortných legislatívnych plá
nov. Tým sa otvorU proces prvej Cázy 
tvorby nového zákona, tvorby zásad zá
kona o hudobnej činnosti, ktorým má 
byť v oboch národných republikách na
hraden ý pla tný zákon č. 81/1957 Zb. o 
koncertnej a Inej hudobne j činnosti. 

Tvorba zásad zákona v našom systé
me socialistickej demokracie predstavuje 
tú etapu tvorby zákona, v ktorej sa všet
kým zainteresovaným organizáciám i oso
bám dáva možnosť vyjadriť svoje ná
zory na utváranie novej úpravy. Teda 
aj pri tvorbe zásad hudobného zákona 
pôjde o to, ktoré inštitúcie sa majú ako 
nevyhovuj(tce zrušiť, aké nové sa majú 
zaviesť a akými metódami, formami a 
prostriedkami riadenia sa má socialistic
kÝ štát stara ť o hudobnú činnosť, aby 
sa vytvárali optimálne podmienky dalšie
ho sústavného rozvoja hudobnej činnosti 
v našej v !asti. · 

úloha, ktorú si Ministerstvá kultúry vy
týčili, nie je lahká. Signalizuje to už ·aj 
variant zásad zákona o hudobnej čin
nosti, ktorý bol rozoslaný na pripomien
kové konanie ministerstvám a ostatným 
orgánom federácie a republik, spoločen
ským a odborovým organizáciám, hro
madným informačným prostriedkom, aka
démiám, národným výborom, ale najmä 
profesionálnym hudobným súborom, ume
leckým agentúram, hudobným vydavater
stvám, osvetovým ústavom, ochranným 
organizáciám a záujmovým zvll,zom. Tým 
sa umožnila široká diskusia k problémom 
súvisiacim s právnou úpravou hudobnej 
činnosti. Pozornosť, s ktorou sa stretol 
návrh zásad hudobného zákona v najpo
volanejš!ch inštitúciách nášho l)udobné
ho života , je zárukou spoločného hla-

dania a nachádzania na jvhodnejšieh od· 
povedf na všetky otázky, ktoré vyčerpá· 
vajú spoločenskú odôvodnenosť vydania 
nového hudobného zákona. Zárovet'í je 
potvrden fm využlvania naš ich demokŕa
tlckých možnosti zisCovať a prerokúvať 
všetky názory a námety, ktorých spo loč 
ným menova tefom je snaha utvoriť opti
málne podmienky dynamického rozvoja 
našeJ hudobnej kultúry, spoločenského 
uplatňovania diel, vážnej l zábavnej hud
by, ako aj ostatných hudobných činnosti 
(predvádzanie · hudobno-dramatických, 
hudobno-tanečných a hudobno-obrazo
vých diel zo zvukových alebo zvukovo
obrazových záznamov l. 

Hoci terajši zákon o koncertnej a inej 
hudobnej činnosti bol na svoju dobu pro
gresívny a významne prispel k rozvoju 
hudobného umenia a k zabezpečeniu úlol:l 
štátu v tejto oblasti kult(trneho diana, už 
základný pojem hudobnej činnosti ako 
hlavného predmetu právnej úpravy nie 
je v platnom zákone dostatočne vyme
dzený; dochádza k nejasnostiam, kedy 
treba . aplikovať ustanovenia zákona o 
koncertne j a Ine j hudobnej činnosti ( zá
kon č. 81/1957 Zb. l a kedy ustanoveniu 
zákona o estrádach, artistických pro
dukciách a ludovej zábave (zá kon č. 
82í1957 Zb.). Vymedzenie spoločenských' 
vzťahov, ktoré má nový zákon regula
vuf patr i ~ základným úlohám tohto pro
jektu. 

V novom zákone bude treba vyriešit 
jednotné kritérium na kategorizovanie 
osO\.J zaoberajúcich sa koncertnou činnos
ťou (inštrumentalistov, dirigentov, spe
vákov, tanečnlkov) alebo inou hudobnou 
činnosťou. Terajšia kategorizácia vychá· 
dza z hete rogénnych kritéri!. Pre ka
tegorizáciu koncertných umelcov je roz
hodujúce, aby "umelecky tvorivo" vy
konávali činnost inštrumentalistov, diri
gentov, spevákov alebo tanečníkov. 
Ostatn! inštrumentalisti, dirigenti a spe
váci (teda osoby zaoberaj(tce sa inou 
než koncertnou činnosťou) sa zaraďujú 
nie podla umeleckého výkonu, a le podla 
pracovnoprávneho kritéria medzi hudob
nlkov z povolania (ktor! vykonávajú túto 
činnosť ako svoje h lavné povolanie l ale
bo medzi fudových hudobnikov (ktor! 
vykonávajú túto činnosť ako vedlajš ie 
povolanie alebo pr!ležitost,pe za odme
nu). Pr! riešen! kategorizácie osôb vy
konávajúcich činnosť podla hudobného 
zákona bude potrebné brať" zreter predo
všetkým na autorský ~á kon (č. 35/1965 
Zb.), ktorý poskytuje quasi autorskú 
ochranu "spoločenskému upla tneniu 
umeleckých diel" [ § 1), pričom "pred
metom práv výkonných umelcov sú ich 
umelecké výkony, t. j. výkony hercov, 
spevákov, hudobn!kov, tanečn!kov a 
iných osôb, ktoré predstavujú, spievajú, 
hrajú, recitujú alebo inak vykonávajú 
literárne alebo umelecké dielo" ( § 36 
ods. 1). 

Autorský zákon vydaný v rok u 1965 
už zohladnil ustanovenia Rlmpkéj kon
vencie o ochrane výkonných umelcov, 
výrobcov zvukových záznamov a rozhla
sových organizácii z 28. októbra 1961, 
ktorej signa tárom je aj CSSR (vyhláška · 
č. 192/1964 Zb.), a podla ktorého "výkon
nými umelcami" sa rozumejú "herci, spe
váci, hudobnlci, tanečnici a iné oso
by, ktoré hrajú , spieva jú, predvádzajú, 
prednášajú alebo Iným spôsobom uvádza
jú literárne alebo umelecké diela". · 

';ľaktiež treba brať zreteJ na ustanove
nie zákona o sociálnom zabezpečen! ( zá
kon č. 121/1975 Zb.), ktorý priznáva dô
chodok za výsluhu rokov "dirigentom a 
členom štátnych symfonických. orches
trov a profesionálnych komorných súbo
rov, profesionálnym koncertným umel
com sólistom a tanečným umelcom štá t
nych divadiel" ( § 35). 

Terajší zákon už nevyhovuje z hla
diska v ňom obsiahnutej -právnej úpra

( Pokračovanie na 2. str. l 



.........._ e NA ZJAZDE KSS, a Horehronské múzeum 
ktorý sa konal v dt'íoch v Brezne. 
20.-22. marca, sa za ob- • KRUH PRIATEĽOV 
Jasť hudby zúčastnil i ako HUDBY PRI KULTúRNOM 
voJen! delegáti zjazd u A SPOLOCENSKOM STRE-
prof. dr. Ot o Ferenczy a DISKU V HUMENNOM us· 
dr. z . Nováček, CSc., po- poriada!! 23. februára t. 
zvaným hosťom bol zas!. r. pri pr!lež!tostl 20. vý-
umelec Milan Novák. Sú- ručia svojho založenia a 
druh Oto Ferenczy bol na počesť 60. výročia za-
zvolený do OV KSS. !oženia KSC slávnostný 

e JUBILEJN? !<ON- koncert spojený so schô-
CERT z TVORBY ZASL. dzou členov KPH. Večer 
UMELCA PROF. DR. OTA poézie a h udby sa teš!l 
FERENCZY HO pri pr!leži- pozornosti a nadšenému 
tosti jeho 60. na rodenln záujmu takmer pol t is íc-
usporiadali 26. marca ky poslucháčov a jeho 
1961 v Koncertnej sieni ohlas a dosah signalizu je 
Cs. rozhlasu v Bratislave s tá le vzrastajúci záujem 
Zväz s lovenských skladu - verejnosti tohto regiónu 
telov spolu s Ceskoslo- o koncertné podujatia. 
venským rozh lasom v Krása a h(bka poézie J. 
Bratislave. Na programe Smreka, M. Rázusovej-
koncertu boli jubllaritove Martákovej , J. Kostru a 
die la _ ouvertura pre L. Novomeského uchváti-
orchester, Koncert pre la a podmanila publikum 
klavlr a orchester, Sere- cez umelecky a ludsky 
ná da pre sláči ky, harf.u, podmanivý pre jav ná rod-
flautu , klarinet a fagot a ného umelca Mikuláša 
Finále pre ve l'ký orches- Hubu. Klaviristka Tatiana 
ter. účinkoval Symfonlc · Fraňová dotvorlla krásu 
ký orchester Cs. rozhlasu poézie bezprostredným 
v Bratislave pod taktov- podanim diel J. N. Hum-
kou Ondreja Lenárda, só- mela, S. Rachmaninova, 
listom koncertu bola Ta- E. Suchoi'la, A. Očenáša a 
tiana Fraňová. O jubilan- F. Chopina. Na schôdzi 
tovom diele prehovoril KPH boli za pritomnosti 
pred koncertom podpred- zástupcu sekretariátu pre 
seda zss zas!. umelec M. KPH pri Slovkoncerte v 
Novák. Bratis lave odovzdané no-

e SLAVNOSTN'i KON - vým členom č lenské 
GERT usporiadali 3. mar- preukazy. Dramaturgický 

plán jubilejnej XX. hu-
ca pri pr!ležltos tl 60· vý- menskej hudobnej jari, 
ručia založenia KSC ge- podujatia spojené s jubi-
nerálne konzulá ty Bul- leom nepretržite aktívne-
harskej fudovej republi- ho KPH v Humennom a 
ky , Nemecke j demokra - dramaturgia jesenného 
tickej republlky a PoT- koncertného cyklu boli 
skej ludovej republiky v · 1- ,_., 
s polupráci s ku ltúrnymi nap nou pr lhov, •• ,pv čle-

nov výboru KPH i hosti 
strediskami jednotlivých ako i predmetom d.isku-
krujín v Bratislave vo Fil-
movom klube. Na koncer- sie. {E. G.] 
te sa predstavili popred- ' e Z CJNNOSTI SLO-
ní interpreti z BĽR, NDR VENSKI!:HO HUDOBNI!:HO 

• VL Tý2DEŇ NOVEJ 
SLOVEN SKE] HUDOBNEJ 
TVORBY, ktorý sa kona l 

· v ''Bratisl ave v dňoch 16. 
až 21. fe bruára t. r ., mal 
svoju dohru v dvoch hod 
notiacich akciách: 

- 16. marca uspor iada
la Tvorivá komisia kon
cer tných umelcov ZSS 
diskusiu o interpretač
ných výkonoch na tohto
ročnom Týždni a u pod ie
le koncertných umelcov 
na uvádzanl nových diel 
s lovenskej hudby. ú vodný 
referát predn iesol dr. 
Vladimir Clžik. 

- 30. marca usporiada
la Komisia pre teóriu a 
kritiku pri ZSS diskusiu 
o úrovni novinkových 
skladieb odznelých na 
tohtoročne j prehliadke, o 
dramaturgii podujatia a 
o jeho celkovom odbor· 
nom i spo ločenskom o· 
hlase. Ovod do diskusie 
predniesol dr. Ladislav 
Mokrý, CSc. So závažnej
šlmi hodnotiacimi pr í
spevkami vystúpili krit ici 
Igor Podracký, Viera Lip· 
poldová a Lýdia Sustyke· 
vlčová. 

• BYSTR1K REZUCHA, 
šéfdirigent Stá tnej filhar · 
mónie Košice, hosťoval 
celý marec v Singapure, 
kde so Singapure Sym
phony Orchestra uviedol 
diela Webera, Beethove
na, Schuberta a Smetanu. 

• BRATISLAVSKÝ DET· 
SKÝ ZBOR pod vedenlm 
dlrigéntky Eleny Sárayo· 
vej -Kováčovej sa s polupo
dielal v di'loch 13.-24. 
marca v Rakúsku na rea· 
lizácil gramofónovej na
hrávky Janáčkovej opery 
Liška Bystrouška pre spo
ločnost DECCA. 

• OPERA A BALET 
SND V ZAHRANICI - O
perný s tíbor SND absol 
voval v dňoch 24.-31. 
marca umelecké turné po 
Luxembursku, Holandsku 
a NSR, kde uviedol 6 
predstavenl opery G. Do
nizettiho Lucia di Lam· 
mermoor. Okrem domá-

a PĽR. FONDU - SHF a jeho 
Hudobné informačné stre-e VYZNAMENANIE K di k 'ii li .. ... .. .. 

Ž 
• .. . s o rea zova v po-

MD, - Zlatu n:edatlu s le dnom obdob! nasledov-

cich umelcov vystupovala 
pohostinsky so .súborom 
v titulnej. postave tiež ra· 

Ostredného výboru . Slo- é d . 
'•Péh ' ' "' M ' ' ·žte· .. , ...... n po ujatia. 

vensn u zvazu n, u- - 11. fe bruára usku-
deľovanú tvorivým a in- točnilo sa stretnutie su 
ter~retač~ým u~elcom , skladatefom jurajom Pus-
ktot i výcazne_ prispe ll k p!šilom pri priležitosti 
zobrazenm sučasnej že- jeho 50. narodenln. Ovod-
~y vo ~šetkých obla~- né slovo predniesol Jura j 
tJach _umel~ckej činnosti , Hatrik. 
z!skali pri priležltos~i - 26. februára analy-
tohtoročného MD~ 0 · L zoval diela Ivana Parlka 
tt_ež ~as~. umel~yľia Ele- z jeho pos ledného tvori-
na K1t~narová, sólistka ?· vého obdobia doc. dr. 
pery S~D (za s tvá rneme Ivan Hrušovský, CSc. 
titulneJ postavy V opere - 19. marca uskutoč -
Elekt i·a) a sk ladater zas l. • ni! a sa beseda 

0 
knihe 

umel_ec Zdenko Mikula doc. dr. Ladislava Burla -
za dtelo Ave Eva] . sa, CSc. "Hudobná teória 

• VERDIHO MEDAILU a súčasnosť" ktorá bola 
udelili talians ke hudobné odmenená r. ' 1980 cenou 
spoločnosti sólis tovi ope- z ss za muziko lógiu. 0-
I'Y SND Petrovi Dvorské- vodné slovo do diskus ie 
mu. Odovzdali mu Ju 15. o svojej knihe a problé-
februára v Smetanovom moch súčasnej hudobne j 
divadle v Prahe po pred- teórie predniesol autor. 
staveni Verdiho opery Rl - • STRETN UTIE s AN· 
~oletto , v ktorej spi':v~l NOU KOVArWVOU _ Ka-
ulohu VoJvodu. Tú !stu u- tedra hndobnej výchovy 
luhu naštudoval aj do no- v spolupráci so VI. z o 
vej mscenácie Rigoletta SZM na Pedagogickej fa- _ 
vo Velkom divadle v Ze- kulte ÚPJS v Prešove us-
neve, ktorá mala premié- poriadala 18. marca st ret-
ru 14. marca. nut ie pedagógov a štu-

·• ROZSUDOK, operu dentov s bývalou riaditeľ· 
nár. umelca jána Cikkera kou Státnej filharmónie 
uviedla začiatkom marca Košice prom. ped. Annou 
opera v západonemeckom Kovárovou pri pr ileži-
Braunschweigu a to pod tost! jej významného ži· 
názvom Zemetrasenie v votného jubilea. V besede 
Chile, podla pôvodne j s učite!mi katedry sa 
prózy H. Kleista, z ktore j pertraktovali aktuálne o-
libreto vychádza. tázky rozvoja hudobnej 
e VÝSTAVA "ĽUDOVE: kultúry na východnom 

HUDOBNf: NASTROJE" Slovensku a hovorilo sa 
bola inštalovaná v Hore- a j o súčasnom postaven! 
hrons kom múzeu v Brez- hudobne j výchovy v škol· 
ne v dňoch 20. ll. - 15. skom vzdelávani. Vo ve-
IV. 1961. Na výstave boll černých hodinách sa ju-
prezen tované fudové hu- bilantka stretla s poslu-
dobné nástroje, ktoré s(J cháčmi odboru hudobná 
typické pre okolle Hore- výchova na besede vo vy-
hrania. Okrem fu jár , gá jd sokoškolskom klube Stu-
a p!šťaliek mali návštev- dentského domova. V ú -
n!ci možnos ť zoznámlf sa vode prehovorila o svojej 
a j s menej znAmymi hu- prá ci vo funk cii riaditer-
dobnými nástrojmi, aký- ky SF· Košice a potom 
mi. sú drumbra, zvonce, odpoveda la na otázky po-
bungoše, harmonika -heli - s lucháčov. Užitočné a 
gonka, atd.' Každý hudob- podnetné stretnutie vzbu-
ný nástroj bol zvukovo dilo živý ohlas a bolo dô-
doknmentovaný. Vysta ve- stojným ocenenim podie-
né exponáty zapožiču li lu ju bila ntky oa rozvoji 
Stredoslovens ké múzeum, hudobnej ku ltúry východ-
Literárne a hudobné mú- ného Slovenska v uplynu-
zeum v Bans ke j Bystrici lom desa ťro e: i. 

k úska sopranistka Eva 
Mária Barthová. Predsta
venia dirigoval G. Auer. 
Na vystúpenia operné
_ho súboru nadviazal bez
prostredne baletný súbor 
SND, ktorý v tých istých 
krajinách predviedol v 
prvých apr!lových dňoch 
6 predstaven! baletu R. 
Sčedrina Anna Ka renino
vá. Baletné predst avenie 
dirigoval šéf opery SND 
Pavol Bagin, ktorý bol zá
rovei'l umeleckým vedú
cim zájazdov oboch s ú
borov. 

• OPERA DJGT V BAN
SKEJ BYSTRICI ·vystúpila 
pohostinsky v dňoch 26. 
až 27. marca na scéne 
Slovenského národného 
divad,la, kde uviedla dve 
svoje na jnovšie operné 
inscenácie - Urbancov
ho Ma jstra Pavla a Ver
diho Maškamý ples. Obe 
predstavenia, menovite 
Urbancova opera sa stret· 
li u bratislavského obe· 
censtva s mimoriadne 
vre lým prijatlm. 

• VLADIMIRA LANDO· 
V A·SLAVIKOVA . vystúpila 
24. Ili. v cykle koncertov 
KPH v Piešťanoch. Na 
programe svojho recitá lu 
mala die la J. L. Duslka, 
Bacha - Busoniho, Cho
pina, Brahmsa a Debussy
·ho. l .tento koncert po
tvrdil, že na bratislav
skom konzervatóriu pô
sobi v súčasnosti viac pe
dagógov, s ktorými treba 
vážne počltať v našom 
interpretačnom umení. 

• DIVADLO BOHUSLA· 

Y~rr!'::aR~~~~ov~~h n:~~~ 
tografických dokumen
tov, ktoré vybra l, zosta· 
vil a úvodnou št údiou 
predosla l Miloš Safránek. 
Kniha, ktorá vychádza 
v knižne j edlcii Supra
phon, prináša na 437 
st~anách množstvo doku-

• mentov zahriíujúcich ce
lú skladatelovu tvorbu 
pre hudobné divadlo od 
libr iet ran ých baletov a ž 
po pracovnú verziu libre
ta Gréckych pašií . 

• 

Mladí skia·datel· a 
opäť v štúdiu mladých 

v rámci StC1d ia mludých tmili sme už 
druhý raz možnost nazr ie ť do tvorivej 
dielne našej najmladšej sk laduterskej ge
ne rácie. V snahe zachytiť čo možno v 
najväčšej šlrke mladú skladatelskú genE!
ráciu boli do januá rovej nnhrávky zara
dené i diela študentov kompoz!cie. 
Viťazoslav Kubička sa predstavil Sklad· 

bou pre sólovú flautu. Oproti nie vermt 
presvedčiVf!j k lavlrnej kompozlcli z mi
nulej prehliadky si táto flautová sklad
ba nárokuje primet·ané ocenenie. )e cha
rakter istická svojou mikrokresbou, mo
t!vka mi bez možnosti ďa lšieho t·ozvija 
nia, zámerným nepoúživanim súvislých 
melodických Hnil , ktoré si však predsa 
le n žiada jú obligátny spr ievod a har mo
nický podklad. Použité výrazové prvky 
navodzujú tkllv(i, melancholicko-pasto
rálnu náladu. je to vo lná fantazijno -im
provizačná forma, ktorej však nechýba 
proporčná vyváženosť. Skladba pre só
lovú flau tu dáva t ušiť bohaté invenčné 
vnútr.o skladatera. ktoré čaká na svoje 
ďa lšie odhalenie. Ocenenie za priklad
né naštudovanie si zas lúži t iež flautista 
jozef Gurvai, na ktorého podnet skladba 
vznikla. 

Vladimír Rus6 sa prezentoval Son6tou 
pre fagot a čembalo. Z neznámy~h pri
čin bolo čembalo nahradené klavlrom. 
Fagotistu P. Hanzela sprevádzala O. Ru
sóová. Celá skladba je vystavaná na 
princ ipe melodického vedenia fagotového 
partu (nie pr iliš nápadit ého l nad har
monicky bohatou fa kttírou klavira. je 
zvláštne, že , autor prisúdil s ice fagotu 
neobvyklú úlohu rýdzo melodického ná· 
stroja, no zabudol pritom práve na znač· 
né technické možnosti vlastné práve to · 
muto nástroju. Naproti tomu klavlrny 
part je prepracovaný omnoho starostli
vejšie. Výsledný dojem z riešenia vzá
jomného pomeru oboch nástro jov by bol 
iste ešte lepš i, keby skladba zaznela v 
origináli, totiž s čembalom. Výrazná tem· 
brová zmena by prispela čiastočnému · 
stlmeniu klávesového nástroja po strán
ke významovej i zvukovej. Celkovo mož
no konštatovať , že skladba je velmi vy
darená po technicko-kompozičnej strán
ke chudobnejšia je už z Invenčného hla· 
di~ka a tiež psychologicko-proporčná 
stránka nie je dostatočne vyvážená . 

v oblasti komor nej tvorby má už Pe
ter Cón iSté skúsenosti. jeho posfednou 
sk ladbou v tomto odbore sú ú vahy skom,
ponované pre komorné združenie Quatr~ 
soli da camera. Rozmanitosť a pestrost • 
Invenčných nápadov (ktoré mohli byť 
ešte viac osobité l, vtipná a nenásllná 
inštrumentácia {preferovanie klarinete· 
vého hlasu je zdanlivé, vyplývajúce 
z protikladu dychového nástroja voči slá· 
čikovým ] , využitie rôznych technických 
a výrazových pros tr iedkov, zvukovo pO· 
sobivé ha r monické štruktúry vedra svet
lých toná lnych miest - to vše tko bolo 
v CónoveJ kompozlci i stme len é štruktu
r á lne premyslenou for movou výstavbou 
( 4 časti l a vnútorným dynamizmom. 

Druhú polovicu večera tvorili zborové 
skladby a cappella, komponované pre 

[)e tský s pevácky zbor. Cs. rozhlasu v Bra
tislave. ktorý pracuje už n iekofko rokov 
pod veden!m zborma js tra Mm·iána Vacha. 
Oceftujem na tomto mieste mi moriadnu 
technickú, intonačn C1 i výrazovú úrove!t 
zboru, kt orá bola a pr i01·i zá rukou kvo- . 
lltného predvedenié:l Interpretačne velmi 
náročných skladieb pre detský zbor. Vy
počuli sme si v tesnej nadväznosti na
sledujúce kompozicie: "Pri vode" Vladi 
mlra Godára, "EA" Petra :Sreinera u 
,.Hl·ásky" .Mar tina Bur lasa. 

Skladba ,.Pt· i vode" potvrdila vys~ú 
kultivovanosť a erudovanosť Godárovho 
tvorivého pre javu. Imaginárny obraz roz
čerenej vodnej hladiny riešil autor rých
lymi sukces!vnymi nástupnli jednotlivých 
h lasových skupin, a to v úzko ambito
vých intervaloch, čim zvukovo dos iahol 
"vodné" vlnenie. V strednej časti pracu
je Godár so širšlmi plochami (mene j 
roztrieštenými na spôsob vlnenia l. čim 
dal zretelnejšie vyznieť textu, ktorý sa 
neraz sträcal v zvukovej sple titosti. 

Petrovi Breinerovi su podarilo vyriešiť 
probl.fun textu u tohto druhu skladieb 
tým, že prakt icky v priebehu celej sklad· 
by pracuje len s vokálnym E a A, čím 
problematika zreternosti textove j pred
lohy odpadá. Kompozlc ia je mimoriadne 
nápaditá a ako jediná z predvedených 
zborov opúšťa melancholický až pesimis
tický tón, cudz! myšlienkovému a zážit
kovému svetu d ie ťaťa. Preto sa sklada
te l na jviac pribllžll k tým, k torým je 
skla dba venova ná. AJ v tejto skladbe 
sa opäť pre javil Breinerov zmysel pre 
humor, ktorý práve t u padql na živnú 
pôdu (zvukový efekt glissandových vý
krikov, svojrázny úvod - unisono a vzá
päti cluster celého zboru a iné] . · 

Burlasove "Hlásky" zakončil i zborový 
blok nových kompozicil. Skladba je vy· 
sta vaná - podobne a ko kompozicie pred-. 
chádzajúc ich autorov - na sonoričnosti 
a "hre" medzi jeclno'tlivými hlasovými 
skupinami. Pozornosť upútali tie miesta , 
v ktorých nad stuccatovým ostinátom 
spodných h lasov rozvinu l Burlas kra tšie 
melodické úse ky. 

Dvaja ďalši autori sú ešte poslucháč 
mi VSMU. Norbert Bodnár sa preclsta 
vll Tromi skladbami pre klavír v neo
klasickom štýle, Iris Széghyov6 kantá· 
tou "Parnu da j š ťastia" na text M. Rú
fusa. Obe diela boli zaradené do pro· 
gramu hlavne z toho dôvodu, aby si moh· 
li i poslucháči kompozlcie zvukovo ove ril 
svoje pokusy. Určite Im to pros pe je v 
ich ďa l šom vývoji, no hodnotenie Ich 
skladieb v tomto kontexte nie je na mies
te. Ponúka sa otázka, č i je vhodné za
radovať podobné školské práce clo pro
gramu koncertu, na ktorom sú diela už 
"vyškolených" skladaterov. 

v každom pripade je zavedenie verej· 
ných nahrávok z tvorby na jmladšfcti 
sk la da te!ov šťastným nápadom hudobnej 
reda kcie Cs. rozh lasu H treba len veriť, 
že teraz - po pri.uznivej odozve ·- sa 
r tanú pravidelný m podujatím. 

. YVETTA KOLÄČKOVÄ 

K novei p ávnei-úprave 
hudobnei činnosti 

{Dokončenie z l. str. l 
vy, a le predovšetkým pre absenci~ práv
nej úpravy mnohých závažných otázok 
hmotnoprávneho a procesnoprávneho 
charakteru. Terajš i zákon napr. n eupra
vuje požiadavky na odbornú spôsobilost 
Interpretov (vzťah k našej sústave stred
nýc h a vysokých umeleckých škôl), ani 
postup pri jej preukazovan!, neobsahuje 
Inštitucionálnu úpravu samostatných hu
dobných súborov s právnou subjektivitou 
(S tátna filharmónia v Košiciach , Státny 
komorný orchester v Zillne, SĽUK, Lúč· 
nic a,_ Mladé srdcia ) v súlade so všeobec
nými predpismi (Hospodársky zákon nik, 
zákon o rozpočtových pravidlách; Sloven
ská filha rmónia je upravená osobitným 
zákonom ~- 13/1949 Zb. SNR), ani hu· 
dobných súborov Slovkoncertu {ktorých 
je viac ako 130), rozh lasu {s ymfonický 
orchester, tanečný orchester, orchester 
ludových nástrojov) a televízie a iných 
socialis tických organizácii, r esp. s úborov 
hudobnlkov podfa občiansko-právnych 
predpisov, ani amatérskych h udobných 
súborov {záujmova umelecká činnosť), 
ktorých je v súčasnosti viac ako 4600 
( s 80000 členmi) . · 

Do nového predpisu bude užito č né 
pojať aj úpravu sprlstupňovania hudo b· 
ných die l zo zvukovýc h {zvukovo-obrazo
vých l záznamov {gramafónových platni, 
magnetofónových kaziet l verejným u vá· 
dzanlm konferenciérmi {diskotekármi]. 

Vefkú pozornos ť sl vyžiada a j úprava 
úloh orgánov štátnej správy v oblasti 
hudobnej činnosti. V novom zákone tre-

ba predovšetkým zakotviť pôsobnosť Mi· 
nisterstva ku ltúry SSR a ko ústredného 
orgánu š tátne j s právy pre rozvoj hudob· 
nej tvorby, interpretác ie a kritiky, jeho 
osobitnú zodpovednosť za medzinárod· · 
né, celoš tátne a národné a kcie (Bra ti· 
s lavské hudobné slávnosti, Bratislavská 
lýra; zahraničnú interpretácia) a za ut vá· 
ranie podmienok hudobného života ob
čanov madarskej a ukraj inskej národ· 
nosti {štá tny hudobný súbor "Mladé srd
cia" , "Poddukllansky uk rajinský fudový 
súbor, fes tivaly a -folklórne slávnosti v 
Zeliezovc iach, Gombaseku a Svidnlku). 

Významná úloha pripadá národným vý
borom všet kých s tupi'íov a druhov. Zákon 
o národných výbor och zver uje do ich 
kompetenc ie všestranný kultúrny rozvo j 
Ich územných obvodov. Úlohy národných 
výborov bude t reba v novom zákone po
drobnejšie určiť, pričom azda ich naj
dôležitejšou úlohou v tomto súvise zo
stáva podnecovať záujem čoraz širšieh 
vrstiev pracujúcich o hudobný život. 

Pri utváran! nového hudobného zákona 
treba rieš i ť vefa problémov, Z ktOľýCh 
tu bolo možné spomenúť iba najdôleži
tejšie. Sú neklamným dôkazom t'astúc ej 
náročnosti pracujúcich v oblasti hudob
ného života, teda s ústavného rastu ku l
túrnej úrovne a potreby kultúrneho vy
žitia obyvateistva umožneného a podmie
neného budovanlm rozvinutej socia listic
kej spoločnosti. 

ANTON VIRSIK, 
ú rad vlády SSR 



tvorby možno i dnes konštatovať, že ob
dobie hľadania a kvasu u M. Bázlika 
takmer neexistovalo. Umenie J. S. Bacha 
a veľkých majstrov viedenského klasiciz· 
mu ho naučila vážiť si hodnotu hudob· 
nej myšllenky , dať jej vo vlastnej tvorbe 
adekvátny priestor a funkčné opodstatne
nie. Bolo by uzda nesprávne nazýva ť pr· 
vú e tapu sklada teľovej tvorby prlvlastka · 
mi ako neobaroková či neoklasická. Isté 
je však, že ideálom veľkého tvorivého 
príkladu bola monumentá lna kontrapunk· 
t ická sadzba a baroková kantiléna s 
priezručnými harmonickými väzbami. 
M. Bázlik bol vSak od počiatku natolko 
svojský a osobitý, že sl dokázal popri 
týchto nesmie m e si lnýc h vzoroch zucho· 

K život é 
Mira Bázli 

tvorivých prikladov, no Bázlik, na roz
diel od mnohých iných a utorov, má sv.oj · 
ské cítenie i invenciu, čo sú hodnoty, 
bez ktorých by sa každá syntéza zvrhla 
na epigónstvo. · 

Práca s hudo bnou myšlienkou u M. Báz
lika n ie je len tvarovan ie melasu či li· 
neárne vedenie hlasov - je to komplex· 
né zapojenie všetkých zložiek hudobnej 
reči do tvorivého procesu a využitie 
takmer všetkýc h prog resívnyc h sk ladob· 
nýcll techník 20. storočiu. M. Bazlik n a
šťastie nikdy ne podlahol dogmatickému 
triedeniu u rčitých hodnôt, ale vyzbrojený 
exaktným myslením e r udovaného mate
matika, selektoval tak v hudobnej teórii 
a ko v kompozičn.ej praxi hodnoty n u-

• • u l l 

zárukou i príkladom tvorivej spontánno~
ti. Nemožno preto zabúdať na hodnoty 
hudobnej krásy v Bázllkovej tvorbe, pre
tože dokonca v elektroakustickej hudbe 
je ich vyznavačom a zástancom. Spomeň
me aspoň Malú elektroakustickú symfó
niu alebo Spekt rá {elektroakustické me
tamorfózy). Syntéza tradície a novosti 
sa stretáva práve v e le ktroakustickej 
hudbe priam optimálne. Barokové a k la
s ické kompozičné fenomény .,pofudšťu
jú" sk ladaterovu výpoveď; počuť monu
mentálnu a ve lkole pú ka ntilénu, ktorá 
sa vznáša na d d ielom a obrazne poved a
né zjednocuje svojou hrejivou silou celý 
myšlienkový svet sk ladate ra . Možno je 
tu prítomný i la tentný [ilozof ický zá· 
mer - ná jsť klúč k pochope ni u u po· 
r ozumeniu. V každom prfpade je to veľ
kolepé umenie, z kto rého Spektrá autor 
konfrontoval s prvým dielom Bachovho 
Temperovaného klavfra - konkrétne s 
Prelúdium! u fúgami cis, es, f, G, a, h, 
na verejnom koncerte v bratislavských 
Klal'iskách v r. 1.979. 

Dôvorl o 111 ku krátkemu zamyslen iu sa 
nad tvorbou tohto sk lmlote ľa { 12. IV. 
1931l zaiste nw je le n významné život· 
né jubileum. uJe predovšetk ým hodno 
tu jeho tvorby. ktorou sa skl adate ľ zapí · 
sal do vedomia· na šej hudobnej kultúry 
ako jeden z nu jvýznomnejš!ch r"eprezen· 
tu.ntov strf!d ne j sk l ncla t eľskej generácie. 
V tvorive j sľé 1·e M. Bázl iku su azda naj
konzel;ventnejšie prel!nn hľ<iclanie no
vých kompozičných orien táci! s hlbokou 
úctou k ve l'kej trudíc ii e urópskej hudob· 
llť!j kultúry. Na začiutku vlastnej tvori
ve j cesty M. Bózlika sto jí a ko pomník 
umenie ). S. Bacha u L. v. Beethoven <Í, 
kt orým skladateľ vzdáva svoj hold i 
<lnes aku odda n ý interpret ich klavJr 
nej tvorby. Preto hol i umelecké kritériá 
pre vlastnú tvor ll u od samého začiatku 
nesmierne vysok é [ kluv f.r ny cyklus Pa
letd, Baroková stillu pre • malý orches
ter. Piesne na člnsku poéziu. Hudba 
pre husl e a orc hester atď. ] . 

vu ( svoje vlastné tvo rivé ja. Ta kme r rov ~ 

nocenným prík ladom sa sta lo pre skla · 
ďateľa i umenie druhej viedenskej ško· 
ly a v určitom zmysle možno i dnes po· 
vedať, že Bázlikova hudbu je tvorivou 
syntézou baroku a klasicizmu s 11ou. ver
ké množstvo prikladov bolo potrebné 
niele n usporiadať, a le dať im i určitý 
pries tor, určitú inš pirujúcu rezonanciu 
vo vlastne j tvorbe. A tu práve prichá· 
dzujú <llela, ktoré nujpresvedčivejšie .do
kumentu jú tvo rivú schopnosť skladate!a 
( ope1·a Peter a Luciu pod fa Romaina Rol· 
landa, ot·atórium Dvanásť na poému Ále
xandra Bloku, Cantlcum, Hudba k poé· 
zii, PU! malých elégii pre sláčikový or· 
cheste r atd. ). 

Ortodoxné s k ladobné techniky druhej 
viedenskej ~koly. meno vile Schônberga 
a Webemu si z~člnal autor vykladať li· 
be rálnejšie. Nezavrhol totál ne prlnclp 
dôslednej tloclekafónie , a le ž iadalo sa mu 
doda! k nemu svoje vlastn é harmonicko· 
funkčné opodstatnenie. Synte tizuje teda 
to, čo sa zdanlivo syntetizovi:tť ne da lo, 
ved princíp neopa kovate ľnost i pôvodne 
nevznikol preto, aby slúžil funk.č nej ha r
mónii. Pochopiteľn e, tvo r ba druhej po- , 
lavice 20 . stOI'Oč ia je plná podobných. 

prosto logicky - rešpektu júc pr itom zá
sady hudobného myslenia. A v podstate 
ce lá kompozičná prax M. Bázlika je ver
kou syn tézou tých skladobných techník , 
ktoré sa pre mnohýc h zdali byť antago· 
nist ické. V podstate sa sta lo to, čo ne
raz v minulost i; tvorivá osobnos ť zluču j e 
veci zdanlivo nezlučiteľné, dáva im no· . 
vý zmysel a nové hodnoty. Exemplárnym 
prlkladom t akých to r iešení je už sporní· 
naná opera Peter a Lucia, kde autor nad· 
väzuje predovšetkým na syntéz u Bergu
vej opernej tvo rby a obohac uje ju o 
vlastné, už načrtnuté, tvo rivé výboje. 

V záujme celostné ho hodnotenia M. 
Bázlika s·a žiada podotknú ť, že v kaž· 
dom diele sa hlási k princípom hudob· 
nej krás y, nie hedonlstickej, nie senzi
t!vnej, a le v pravom zmysle s lovo ume
leckej a špecificky hudobnej . Velké prí
k lady z minulosti už boli spomenuté; 
tie vša k nie sú vždy roz hodu júce , pre
tože úcta k trudlcil sprevádzu l tvorbu 
eklektikov. Hudobná krása v tvorbe M. 
Bázlika má mnoho styčných bodov s pr in· 
cípmi k las ic ke j harmónie (v z mysle vy
váženosti l . Nujm!l Mozartov príklar~ 
ušľachtilosti, pravdivost i a p rosto ty bol 
i:l zostáva rozhodu júc im a je určitou 

V Bázllkovej tvorbe však nedominuje 
len monumentalita, kontrapunktic ká sadz
ba, · ušlachtilosť a hudobná krása, ale 
i myšlienkový nepoko j, napätie, nastalo
vanie večných otázok a vzne tlivá senzi
bilnosť. To je beethovenovská črta jeho 
umeleckého nature lu [ Quatuor a cordes, 
Dychové kvin teto č. l a tď. l · Prudké na
stolovanie kontrastov, vyhrocovanie kon· 
flik tov, dyna mická vznet llvosť ·-· to sú 
momenty Bázlikovho tvor ivé ho nepokoja. 
Pr lčlny t akýc hto umeleckýc h výpovedi , 
k toré tvoria význt~mnú súčas ť skladate
rovho tvorivého nat urelu , vyplýva jú z cit 
livého pr fstupu k okolitému svetu. Autor 
su zarilýšla nad páľčlvýml o tázka mi lud· 
skej spoločnosti a hľadá nt~ ne i odpo
veď. V Bázlikovej tvor be však pr ichá
dza odpoveď ako katarz!s v podobe fúgy, 
kánonu, chorálovej melódie, adagiovej 
hudby, citácie z Bac ha atď. A treba po· 
vedať, že s ú to umelecky najpresvedči
vejšie vyznania v celej Bázlikovej tvor· 
be. A'f. tu sa t•ozuzľuj(l neraz vznetlivé 
s úvislosti exponované a evolučne trakto· 
vané v jednotlivýc h častiach či (!se koch. 
Bez týchto p1·avdiv ýc h 11 spontánn ych 
vyznani by Bázllkov<~ hudbu postrádai a 
etické i estetické sme1·ovunie a predo 
všetkým pravd i vosť. Lebo roz jasnen ic, 
očist a a jasnl\ odpoveď či s t<movisko, to 
n ie je le n princ íp a nt ickej d l'ómy , al e 
každ ého veľkého umenia . 

Bolo to obdobie, keď sa roz hodovalo 
o budúcom povo laní medzi matematikou 
a hudbou (Matematicko-f yzikálnu fa ku l· 
tu abso lvoval v r. 1955 na Karlove j uni
verzite v Pruhe, VSMU v Bratislnve roku 
.1961 ). Pr i počúvunf ~k lu <l<~t erovej nmej 

Spomienky 
na Martu 
Krásovú 

V marci t. r . srne si pripome · 
nuli nedožité 80. na rodeniny ná· 
rodnej umelk yne Murty Kráso · 
ve j, sólis tky oper y Nflrodného 
divucl la v Pr<~ he. Až clo lwnca 
svojho žtvo lél ( +20. ll. 1970l 
bola plnil energ ie u prucovného 
elánu. jej vyzre té spevácke ll 

herecké umen ie bolo e!>te stá le 
na výs lnl. Odišla z našich ra· 
dov z11 t rag ic kých okolností, 
keď podfuhlo zraneniu, ktoré 
utrpela v onen osudný zimný 
deií po nešťustnom pošmyknuti 
na ka mennom schod!Sti svojej 
letneJ chnty n a Berounsku. 

Na Martu ·Krásovú s1 s poml· 
name s läskou u vďakou preto. 
lebo prvé ro ky je j ume lec kej 
činnosti sí1 spo jené so Sloven
skom. Krásová sa toti ž na cestu 
opem ej umelkyne vydala a ko 
sólis tka operného s úbo ru ~lo 
venského ná rodného divadla v 
sezóne 1923·24 a to v čase, k eď 
rin dileľom d ivadla sa sta l Oskar 
Ned bal. V SND n aslčl l a vtP.dy 
vý mena só lis tickýc h kádrov i 
vedúcich umelec kých pracovni
kov. Spolu s odchádzajúcim vy· 
nikH júcim dirigen tom Milanom 
Zunom odBil postupne zo sú· 
boru aj viacer í sólis t i [S. Ras 
tová, H. Krampe rová , V. ja no
šová, L. Reycha, J. Munclinger 
a iní]. ktor ýc h bolo treba na
hradiť. Mnohých bývalých só
listov Nedbal znovu a ngažoval 
do novo sa formu júceho oper. 
ného súboru [spoliehal h lavne 
na Zunových odchovancov, ná
dejných teno rlstov R. HUbnera 
a B. Chorov iča l, no niek toré 
hlasové odbory bolo nutné bez
podmienečne <loplnit. Po odcho· 
de nltisti r, k S. Ras tovej a V. Ja, 
riošovej bo lo obzv l á~ť nal ie havé 
angažovať clo súboru mez:zosop· 
ranistk u. Nedba l hľada l s C1cu 
posilu predovše tkým v Prahe a 
tu mu oko padlo na slečnu Mélr· 
tu Krúso vú, ktorú pozval do 
Bratislavy na pre'dspievanie. No 
jeho vel'ké prekvapenie sa pred
stllvila Krásová na predspieva · 

Marta Krásová ako Kostoln íčka 
v Jej pastorkyni na scéne Ná· 
rodného divadla 28. I. 1955. 

Snímka: J. Svoboda 

h l ário u Milady zo Smetanovho 
Dalibora. Na prednese te jto sop· 
ránove j árie, menovite niekto
rých jej interpretačných detai
lov, Nedbal okamžite zist il, že 
Krásová nie je soprán, ale pri · 
rodzený mezzosoprán. Aby su o 
tom tlefinitlvne presvedčil, ne
chal začiatočníčku Krásovú 
sp ievať v Adamovej opere Keby 
som bol kráľom sopránovú úlo· 
hu Zelidy [ 7. X. 1923). Touto 
operou Ma rta Krásová a ko sop
ranistka skončila. V nasledujú
cej premiére Cajkovs~ého ope
ry Eugen Onegin spievala už 
ú lohu O!gy. Bol to však pt·ivEJf · 
mi rýc hl y skok z jedného hla· 
sového odboru do druhého. 
Všimla si to aj kritika, ktorá 
jej vytýkala ne istotu v nižš fc h 
polohách. Krásovú to však ne· 
odradi lo a v opere Rigo letto , 
ktorá bo la na repertoári už z 
minule j sezóny, naštudovalu ú· 
lohu Maddale ny, za ktorú ju už 
kritika c hválila. Krásová sa po
s tupne vžila do mezzosoprlíno-

vé ho odboru, no soprá nový od
bor ju eš te stále priťahoval. Tak 
sa s tal(:), že Oskar Nedbal•· ju 
pred .odchodom na zájazd do 
Spani.els~.a _.( jar l 924l ~bsatl!l 
do úlohy Kiíažnej v Dvoi'ákovej 
Rusalke , hoc i na premiére tej· 
to ope ry [ 21. Xl. 1923 l spievala 
túto úlohu celkom iná sólistka. 
Ned bal ma l však dobrý umelec
ký inštinkt , pretože Krásová sa 
v te jto úlohe v Spanielsku oza j 
péíčila. Úloha vy hovovala jej na
turelu i h la sovému rozsahu. Po 
tomto exkurze do sopránového 
odboru su Krásová opäť vrátil fl 
do mezzosopránu a zostala mu 
v da lšfch rokoch def in itlvne 
verná. Už počas svoje j prvej 
bratis la vske j sezóny naštudova
la rad významných mezzosoprá· 
novýc h úloh. Spome nie m z nic h 
len tie na jvýznamnejš ie: Ma r 
tu z Gounodo.vho Fa usta a Mar
garéty, Radmilu zo Smetanovej 
Libuše, Suzuki z Puccin iho Ma
dame Butterfly, Amneris z Ver
diho Aidy, Azucena z Verdiho 
Trubadúra , Ježibaba z Humpe r
dinc kovej Medov~fkovej chalúp· 
ky. Na zač iatočn íčku bol to 
úctyhodný výkon! 

Ma rta Krásová pôsolJ.il a v 
SN D dovedna 5 sezón, patrí tt!· 
da skutočne k zakladajúcim 
č l enom našej opery. Zo sezóny 
1925-26 spomeniem iba jej dve 
velkoopemé kreácie. Prvou bo· 
la Kráľovná zo Sáby a d ruho u 
Bathilda v Bellovom Kováčovi 
Wielandovi. V · Goudma rkove j 
opere sa opä ť vnHila k d rama
tic kému sopránu, čo jej v te jto 
pompézne ] ú lohe obzvláš ( vy.ho· 
vovalo. Vyze ra la skutočne a ko 
kráľovná! Ked sa o jej úspechu 
dozvedel viedenský tenoristu 
Leo Slezá k, starý priateľ O. 
Nedba la, pre javil ve!ký záujem 
zaspievať si s Krásovou v tejto 
ope re a ko Asad. Leo Slezák ma· 
jlíci povesť vychýreného zálet 
nika, pre ja vujúci sa takto ne
raz priamo na jav isku, si však 
na impozantnú Krá rovn ú zo Sá· 
by jedinečne ste lesnenú Martou 
Krásovou jednoducho n et r úfol , 
zato však s voju "pozornosť" u· 
priami! na začiatočníčku M. 
Ttlpferovú, predstav iteľku ma· 
,le j o trokyne. Bol som osobne 
·prítomn ý na tomto predstavenl 
a tak mi nič n eušlo . . . 

jednou z najvýznamne jšlch u
meleckých i národných udalosti 
v tomto čase bolo uve denie pr
ve j s lovenske j opery v SND, a 
to Bellovho Kováča Wielanda. 
Spomínam to už aj preto, lebo 
jednu z dvoch h lavných žen · 

s kých úlo h v opere, Bathlldu, 
spievala M. Krásová. Ona a Zde· 
Mk Ota va a ko kováč Wieland 
bo li v kritikách obzvlášť vyso · 
ko ohodnoteni, a to nielen za 
vokálne výkony, ale tiež "za ·' 
vzorný prednes slovenského 
textu. 

Aj sezóna 1926-27 bola pre 
M. Krásovú velmi úspešná. Opäť 
pr ipomeniem len tie na jzaují· 
mavejšie kreácie. Dňa 24. X. 
1926 spievala Caqnen. l ked 
par t Carmen nebo l pre hlasovú 
po lohu Krásovej na jvýhodnej· 
ším, jedna ko Jen úspešnému 
s tvárneniu posta vy dopomohli 
jej mladosť i " ... ten žiar ci
gánsky .. . " a ko sa spieva v jed
nej je j árii. Nezabudnuteľným 
vša k zostane jej podanie starej 
g rófky v Cajkovského Piko'Qe j 
dáme. Vše tci spoluúčinku j úc i 
s me s ledovali jej výkon spoza 
ku lís a verte, že nás až mrazi
lo, ked spievala svoju vefkú 
áriu vo vzornej francúzštine. O 
mesiac neskôr ( 13. Il. 1927 l už 
spievala Pannu Rózu v Smela
novom Tajomstve. Prekvapila 
vlastným hereckým uchopením 
tej to postavy a zvláštnym dra 
matickým, smútkom podfa rbe
ným výrazom v hl ase. Neza bud
nute ľnú kreáciu Panny Rózy si 
preniesla Marta Krásová a j do 
Prahy, kde !'\ou obš ťasH1ova l a 
Pražanov a ž do konca svo jho 
ume lecky plodného života. Ne· 
clá mt, aby som t iež ne pr ipome· 
nul je j s tvá rnenie Mar iny Mniš· 
kove j z Musorgského Borisa Go
du nova. je to postava velmi 
problematiCká a je oza j ťažké 
roz hodnú(, či part tejto posta
vy má s pievať mezzosoprán ale 
bo dramatický soprán. Keď sa 
pozeráme na Marinu a ko na e x· 
pone ntku pofských pánov u je 
zuitov, keď má byť ráznou a pa· 
novačnou ženou, vtedy by há· 
da m prislúchalo prideliť úlohu 
d ra matickému sopránu. Ak však 
vid íme v _Marin e vášnivú, zvod· 
nú ženu, ktorej ide len o to. 
a by zvied la Dimitr ija , potom bu· 
de vhodne jšie zver iť úlohu 
mezzosopránu. Marte Krásovej 
su podarilo v svojom stvárnení 
Mariny mať niečo z oboch spo
mínaných možnost! - a j preto 
bola je j kreácia Ma riny t aká 
príťaž livá. Tak som ju videl v 
te jto postave v premiérovom 
predstaven! Musorgského opery 
10. IV. 1927. 

Sezóna 1927-28 prinies la M. 
Krásovej tri vefké úspechy a 
to za operné úlohy celkom roz
ličného žánru. Prvou úlohou bo-

JGOR BERGER 

V úlohe Radmily Y Smetanovej 
Libuii 25. II. 1953. 

la Dali la v o pere Samson a Du· 
lilu od C. Sa int·Saensa, v kto rej 
slávilo úspech predovšetkým za 
vynikajúci spevácky výkon. Pra 
vým opa kom bol Octovián v 
ope re Gavalier s ružou od Ri· 
cha rda Stra ussa. Opäť je to úlo 
hu veľmi problematická po spe· 
váckej stránke - úloha, ktorá 
vyžaduje na jmä vysokú muzika· 
litu , výraz a hereckú vir tuozi
tu. To všetko mohla v tomto ča
se s ús pec hom zvládnuť ibu 
Martu Krásová. Treťou veľkou 
úlohou, ku ktore j sa v t e jto se· 
zóne dostala, bola donna !sa · 
be lla vo Fibichove j Neveste 
mess lns kej. Keď ju vide li v te j
to ú lohe šéfov ia pražské ho Ná· 
rodného divadla , bolo o osude 
M. KI'ásovej rozhodnuté. Pri ja la 
ponuku na a ngažmán do Ná rod· 
ného d ivad la a koncom sezóny 
1927-28 z Bra tislavy odišla. Na 
rozlúčku sa táto veľká umelk y· 
i1a predstavila bratislavskému 
obecenstvu v úlohe babičky v 
Novákove j opere Lampáš ( 6. III. 
1928]. 

Ma rta Krásová ma la zvláštnu 
povahu. Na prvý pohľad neprí· 
s tupná, sebavedo má, no v s ku · 
tučnosti priate ľská , citovo za
ložená, kolegiálna. Kedykoľvek 
som v Prahe účinkoval ako hos( 
v o pere Ná rodné ho diva d la a le · 
bo na koncerte , vždy ma vyhľa
dala a spomína li s me na naše 
spoločné bratis lavské zač iatky. 
Ved sme spolu účinkov ali v ne
jedne j inscenácii. Vďaka je j za 
všetko, čo pre Slovenské ná · 
rodné divadlo a s lovens kú o p!)r· 
nú kultúru vykona la. 

Dr. JANKO BLAHO, 
národný umelec 



12. a 13. Ill. 1981 

Roland Bader z Nemecke j s polkovej republiky dit·i· 
goval (namiesto Wolfganga G1lnneweina l orchester SF. 
v prvom wde je te nto d ir igent tvo ri vým typom hudobní
ka s výraznou schopnosťou udržať tempo a pevne mode
lovať t•y tmický prie beh skl adby. Okrem vnúton~ej istoty, 
ktorá su premieta aj do jeho i opticky veľmi esteticky 
pôsobivých gest , má pre d irigenta velmi potre bnú vlast· 
nosf - vtláčať svojim interpretáciám iskr ivosť vzruchu, 
a le i pravú meditatfvnú h!bku. Zloženie programu kon· 
certov, spoluúčast Slovens kého filharmonického zboru 
(pripravil Pavol Baxa ) dávali Bnderovi priestor pre javiť 
sa aj a ko zborovému dirigentovi. Tieto dva póly jeho 
činnosti sú rovnocenné, preto ťažko po vypočutí jediné· 
ho program u da( niektorému .z nic h prioritu. jeho gesto 
v pomalých častia ch má prirodzenú eleganciu, v živšich 
úsekoch priam názorne načrtáva kont úry rytmickej kres
by. Bader je však predovše tkým muzikantom u pun 
COt11 svojej hudobnosti prežiaruje každú interpretova nú 
skladbu. 

O tom, že je zna menitým dit•igentom svedči aj úrove!J 
interp re tácie tohto programu, v ktorom zaznievali diela, 
ktoré nie sú súčasťou kmeiíového repe rtoár u o rchestra. 
Nie vždy dos pel vo vypracovani partitúry k dokona le'j 
vybrúsenosti , podar ilo sn mu však dosiahnut pomerne 
vysoký technický štandard - v s úhre a intonácii a pre
dovšetkým zanechať presvedč ivý do jem o svo jom tvor i· 
vom prlstupe k jednotlivým autorom. 

Trojčasťovä suita z opery Orfeus a Eurydika od Chris· 
lopha Willibalda Glucka pri kl asickej vyrovnanosti a so· 
l!dne j zvukove j vypracovanosti zaujala v okrajových 
rýchlych častiach iskrivým vzruchom na pozadí pevne 
d ržané ho te mpa. V s trednom Ta nci blažených duchov 
upútal Bader meditatfvnosťou, prirodzenou jednoduchos
ťou a vyrovna nou, a le predsa výrazne zastúpenou cito
vou zaangažovanosťou. 

Kvartetu lesných rohov Corni di Bratislava {v zložení: 
ján Vondra , ján Budzák, jozef llléš a Milan Dufek l da lo 
vedenie SF priležitost. a tým súčasne aj ocenilo dotera j· 
šiu lwncertnú č innos ť , v Schumannovej Koncertuej sklad· 
be pre 4 lesné rohy a orchester F dur, op. '78. Roma nt ic· 
ký vzruch, spá d, uprednostiíovanie is krivej živosti, k to
ruu poznačil Bader Scl1Umannovu hudbu, podieľalo sa 
výr azne na doplľíovaní dalších čŕt dirige ntovho umelec·· 
kého portrétu. Reš pektovél l auto rove interpretačné po· 
známky, predovšetkým sa však us ilovul stotožn iť svoj e 
muzikantské c lte n le s autorovou predstavou. Bacler s té! · 
via svoj výkon na úč inku celku. Svo jho posl ucháča do· 
kážP. zaujuť, strh ntíť a najmi! presvedč iť. 

Zna menitý bo l výkon dyc hové ho kvarteta. Vie me,· že 
le sné rohy s ú in tonač ne na jchúiostivejš ie nástroJe; slél č í 
hoci ma lý v~kyv teploty , u už dochádzu k ť11žko zv lt,dnu· 
te ľným intonačným posunom. Predčasne te plé jarné po· 
časie a so lídna ná všte vnosf vytvori li v Konce rtne j sieni 
SF teme r sttun u ·- · situáciu krajne nepriazn iv(l pre s O· 
li6tov. Aj keď v lntonačnom para metri bo lo preto dos ť 
prehre~kov , po s trá nke kultúry tónu , vo vyrovnanosti 
harmOnH a predovšetkým v muzik11ntskom vk lade od · 
viedli C01·ni eli Brnt islava výkon . ktorý zo7.ul zaslúžené 
uznanie obecenstva. 

Záverečné Qua tlro pezzi sac1·i od Giuseppe Verdiho 
vyžadoval i od Bad et·a využiť popr i orc hestrá lne j súčas· 
ne a j svo ju zbormajstrovskú pra x. Ave Ma ri u pre m ie· 
saný zbor a cu ppe iia mulu jedin ečnú h!bavú atmosféru. 
krásu veden ia hlasov, mäkkú zamatovosť vo výbere zvu
kového ša tu . Sta bat Mate r i záverečné Te Deum pre 
soprán, štvorhlu sný dvojzbor a o rches te r boli zas pl'f leži· 
tosťo u exploatova ť obidva pOly doteru j ~e j Ba cl e rove j ume
lecke j praxe. Zauja li koncepciou celkove j výstavby, jed i· 
nečnou tvorivou a tmosférou, mene j techn ic kým vypn1· 
covanim. Podobne môžeme charakterizovať a j a cappe lla 
miešaný zbor - Luuci i a lle Ve rgine Ma r ia , k torýc h ťa · 
žisko účinku spočivnlo na kráse a intenzit e výt·uz u i 
tttmos fé ry, zatiaľ čo v technicko m para me tri (na jm!! jed
noliatosť hlnsovýc h s kupin ] boli isté rezervy. 

19. a 20. Ili. 1981 

K oslavám cente náriu nnrode niu Bé lu Bartóka ungu
žovalo vedenie SF dvoc h umelcov z Budapeš ti : profesora 
Vysokej hudobnej š koly F. Liszta , popredného hus lis tu 
Dénesa Kovácsa u nesto ra maďarských dirigentov, sve · 
toznámeho Jánosa Ferencsika ... V prvej polovici v e~ era 
odzne l v podaní týchto umelcov a orchestra SF technic
ky i vý razovo ve ľmi ná ročný Barlókov Koncert pre hus
le a orchester ( dokončený v roku 1938 l. Koviícs ova in
terpretácia vyznačovala sa širokým spektrom vý razo· 
vých odtie nkov, bezpečným technickým zvládnutlm, Z!Í· 
s luhou Ferencs ika i zna menitou s úhrou s orchestrom. 
Ke by ne bolo druhe j polovice programu (hodno tim kon
cert 20. III. l , mohli by s me označ if Kovácsov výkon pri
na jme ne j za solídne vyrovnanie sa s problematikou b<;J. r 
tókovs ke j inte rpre tácie a Ferencsikov interpretačný 
vk la d za viac, než púhe s prevádzanie: skôr výrazovo 
dotváral a v úsekoch tutt! i predstihol sólistov tvorivý 
vklad. 

V druhe j polovic i večera odznelo však Concerto pre 
orchester - skúšobný ka mei'! techniky, súhry a dyna· 
micko-farebného tiei'JOvania hráčov i výrazove j poho· 
tovost! d irigenta . Ferencsikovél práca pri skúškach a 
scho pnosť maximálne vybičovať koncentráciu hráčov pri· 
niesli boha té ovoc ie: _ jedinečný výkon všetkých nástro
jových s kupin , v s Olach , v tutti, orchest rá lna palet u 
priam hýrila množstvom kvalitných far ebných odtienkov 
a toto všetko bolo prežiare né Fere ncsikovým dôverným 
poznanim u chápaním fil ozofické ho svetu BartOkovej 
hudby. Uvedomelá mravčia práca s orchestrom, vy· 
pracováva nie deta ilov, nástupov , vedomé a ranžovanie 
far ie b tohto geniá lne ho verdie la hudby xx. storočia 
stre tlo su s kongeniálnou inš pi rác iou. Stali s me sa sved
kami jedinečného tvorivé ho činu, ktorý svo jo u silou 
él presvedčivosťou bude patriť nielen k vrcho lom tejto 
sezóny, ale za rad! sa medzi nezabudnute fné bratislavs ké 
výkony ta kých dirigentských hviezd, a ko boli Ce libida 
che, l'edrotti, Zecchl a ďa lší. Po odznen í Concer ta bolä 
aj a tmos féra v koncertne j sieni SF a reakcia obecen· 
stvtl výnimoč ná. V. CIZIK 

v rebričku slovenských klaviris
tov vydoby l si Marián Lapšanský 
miesto na jed nej z najvyššieh prie
čok, čo mu súčasne umoži\uje 
prednostne i zahraničnú repreze n
táciu. Hustá frekventovanosť jeho 
vys túpení odzrkadľuje sa a j v je
ho výkone; hrá uvoľnene, bez zä
bra n, s istotou a ··veľkým tvori · 
vým rozmachom. Za svoje intenziv
ne muzikantstvo zis ka ! si silné po· 
slucháčske zázemie, v ktorom per· 
centuálne je najvyššie zustúpená 
mladš iu veková kategóri!t. Bez aké
hokoľvek pocitu frázizmu môžeme 
kon~ta tovať , že La pšans ký sa s tá 
va čoraz vlac ido lom našej hudby
milovnej mládeže, klo ní mu verí . 
teš! sn na jeho recitály u navšte
vuje ich. Presvedčilo nás o tom 
početné obecenstvo . !Hl jeho brnti · 
s lavskom vystúpení 24. febru(H'a 
1981 v Zrkadlovej s ieni Domu pio
nierov a mládeže Klementa Got t· 
waJda. 

je rados tné konštatovať, že Lap
šanský s vojím výko nom splnil oča
káva nia mladých koncertných po
slucháčov. Počas celého recitá lu 
vzbudzova l priam úžas intenzitou 
svoje j vyn ikajúce j formy. Hral s 
nevyčerpa tefnou energiou, technic
ky naprosto suverénne, muzikant· 
s ky plne zaa nga 7.ovane, zvukovo 
priebojne. 

Sugestívny dopad Lapšan ského 
prednesu opiera l sa o veľkorysý 
stave bný nadhľad, o jed inečnú 
schopnosť nielen udržať, ale este 
ďulej vyst u(Jiíovať na pa t ie . veľkých 
lin ii. K takémuto pt·lstupu viedo l 
ho c harakter interpretovtmých 
skl adie b. Aj ked nemôžeme pove
da ť, že pries tor širokých plôc h ú
vod nej Schuberlovej Sonáty a mol , 

koncertu 

op. 142 dokázal vo všetkýc h puru· 
metroch stvárniť stopercentne. 
ťužlw mu uprieť s u gest lvn y plno · 
krvný emocioná lny náboj. Zamýš· 
Ii.ili sme sn, či dynamicky vyhrote· 
nejš ie úseky v Schubertovi nemoh· 
li zn ie ť me ne j prie razne, nedoká
zn li sme všuk nepodfahnllt pre 
svedčivému modelovaniu napätia 
širokých oblúkov. Hudobný prúd 
bol by iste zniesol aj väčšie 
zohľadľ\ovanie drobnokresby, tle
iJOvan il.l fa re bných odtienkov, slia 
výrazu však dominovalu. 

Ravelov klavirny cyklus Zrkad
lií figuru je v Lapš anského kon· 
cer tnom repertoári prinajmenej 9 
rokov. Za te n čas vyzrelo toto elle
lo koncepčne viac ako Sch ube rt. 
Vykryštalizova lo sa na trblietavé 
rhvenle obrazov. ktoré fluoreskujú 
až v pdliš oslnivých svete lnýc h 
l účoch. u Ravela sa r.ap~nnský za· 
meriavu na podč iHrkova nie zemí· 
tosti, žive lného spádu, nač iera do 
s ýtych, až žiarivých farieb svoje j 
klav lmej palety a miestami, napr. 
v Alborado de l grazioso jeho pre
jav vyznieval v zvukovej sfére až 
pl'itvnlo. ' 

s v eľkým stavebným ro:~:ma chom 
p_ris tupoval k Proko[ievnvej Soná· 
le d mol, op. 14. 2ivý, bezprostred
ný temperament , s ýte , vo vrc ho
loch i cll·sné zvukové od t iene. o 

Piešťanské koncerty 
Slovenskei filharmónie 
Na tnl ťom Hhonentnom koncert e 

!'F v Piesťa noch (30. 1. ) v y~túpt l 
prP.d vypredaným vy!.e 600- mw~t 

nym hľa d iskom Domu umenia 
Slovenský komorný orchester na 
čele s umeleckým vedúcim zas!. 
umelcom Bohdanom Warchalom. 
Core lliho d iela - rovnako a ko 
s kladby inýc h talia nskych ll ne
meckých barokových majstrov -
pat ria clo kmei1ové ho reper toAt·u 
tohto te lesu, ba s určitým zje<lno· 
dusen ím by sa dalo poveda (. že 
práve na nich rozvinul SKO s voj 
chaHlkteristický interpretačný štýl. 
Dôve rná znalosť týchto diel sa 
pre ja vu je v ich dôslednom pre pra· 
covan l i na jme nších detailov. Dó· 
ležit é miesto tu má i všadeprítom· 
na rytmic ká pulzácia. Pr avda, to 
vset ko by eš le ne moh lo zaručiť 
pln ý Os pec h. s nad overu ťažš ie je 
zachovať pe rma nentný sviež i po · 
hrad na predveden é sklad by, s pon · 
tánny prejav u muzikants ké nad · 
~enle . A práve vcfa ka naplneniu 
týc hto požiadaviek zažia r il úvod· 
ný A. Corelli (Sarabanda, Glgue, 
Badinerie J na koncerte v plnom 
lesku. 

Do tvol'!ve j pohody večera výdat 
nou mie rou prispel i sólista -
fr anc (lzs ky t r úhká r. u nás dobre 
zná my André Ber nard , k tor ý pred· 
viedol skladby G. F. Händla [Con · 
certo pre trúbku a sláčikový or
chester B dur) a G. Ph. Telemanna 
[Sonát a pre trúbku a sláčikový 
orchester D dur) . Tento skvelý in · 
š tr umentalis ta už viac rokov spo· 
l u prac uje so Slovenským . komor· 
ným orch estrom. Ide zre jme o 
partne t·stvo, kd e obe st ra ny - or
cheste r i sólis ta -- cítia , že sa 
na~ li". Vzá jomne s i imponu jú, 

~znávajú kvality toho d r uhé ho a 
ma jú rovn aké alebo podobné in · 
ter pretačné výc hodiská . A. Be r · 
nard má decentný kultivovaný tón , 
širokú dynamic kú škálu, hrá na
prosto č isto a - čo je u dychá· 
rov zr iedkavé - spamäti. Pozor· 
nos ť s i zns lúži aj r a hkos ť , akou 
prekonáva technicky zvláš ť n ároč · 
né miesta a nezvykle vysoké po
lohy (ba rokové koncerty 'El s ~;> ná ty 
boli pfsané pre vysoké kla r iny v 
ladeni Dl. Ak k tomu všetké mu 
pridáme ešte dokona lé š tý lové cí
tenie , neomylný vkus a st rhujúc i 
hudobný pre jav, vychádza nám, že 
A. Bernar d je dôstojným reprézen · 
tantom franc úzske j d yc hove j ško · 
i}' . . 

Os viežen1m koncertu bola Rossi· 
niho Sonata a quattro č . 3, C dur. 
Hoci G. Rossini na pisa l túto skl ad
bu vo ve ku 12 rokov ( l J, nesie 
už typické zna ky s kladateľovho r u· 
lwpisu. Pred posl ucháčom sa otvo
r il svet plný hravosti a ľozpusti 

los ti, čo sa markantne pre jélvilo 

lll i1Vl1 0 V ll l'il jnýc h ČilS I Íé! C i t. Z I O · 

ho vypl)•va i CC' lkov y vir tuózny 
c h<tntkt r:r clwla. kdr: ~a ~t ávujú 

vsctk)• ncís trojr: - · okrem viol , kto · 
ré sú nah rnclen é kontwllasom --
rovnocenné. f t:ito sklad ba. kla 
dúca zvýšené nú1·oky nn súhru a 
ťechnic kú z ložku, vyznela v adek· 
viltnej podo tm u ukázala warc h.t
lovcov z menej znúrne ho. no sym· 
potic i1é ho pohi'ad tt. 

Bohdan Warc ha l a André Bernard. 
Sn lmka: M. Ottinger 

Záverečné l. divertimento pre 
sláčikový orchester, op. 20 s pod· 
titu lom Dávne maďarské tance od 
Leó Weinera ukázali, že Weiner, i 
keď bol súčasníkom Ba rtóka u Ko· 
dá lya, z jeho s pôsobu kompono
va nia je zrejmé, že sa ubet·a l c el
kom inými cesta mi. Uvedené 5-čas· 
ťové divertimento je viac citova n!m 
a zinštrumentovanim maďarských 
ľ udových ta ncov, ako hlbšim tvo
rivým č inom. Ta kýto typ fo lklórnej 
hudby má svoje m iesto napriklad 
v s úbore Mladé srdc ia . Pods ta tne 
mene j pris ta l Slovens ké mu ko· 
rnomému orchestru . No to je vlast· 
ne jediná výhrada , ktorú možno 
vzniesť na ma rgo inak mimoriad· 
ne vyda reného koncertu. 

Camerata slovaca s dirigentom 
zas!. umelcom Viktorom Málkom v 
rámci a bonentnýc h koncertov 32. 
sezOny SF hosťova la v Pieš fanoch 
diía 18. ll. Tento súbor má medz í 
našimi komornými teles ami svo j 
vyhrane11 ý profil. Uvádza mnohé 
poloza budnuté diela , pr ičom kla
die dô t·az na hudo bnodra matické 
fo rmy. Aj prog ra m rece nzovaného 

intenzite ktÓrých sme v prvých 
dvoch cyklických dielach mohli 
polemizovať , koreš pondovalí t u pri· 
liehavejš ie so š týlom autora a sú
časne vyhovovali obsahovému za.
meru. 

V Lapšanskom rastie veJký kla 
virista. jeho meno u význa m pre· 
rástli už hran ice našej vlasti. Ako 
ďaleko postúpi v kontexte mimo 
nášho teritóriu , závisl od neho sa
mého (čiastočne aj od Slovkon· 
cer tu l. Vzhľadom k ve ku dosia
hol ozaj veľa. Ešte intenzívnejšou 
prácou na kultúre tOnu, obohate 
nlm dynamických registrov má 
pt·edpokludy, aby zasahoval aj do 
t•e lácH európskych. 

V. CtžiK 

koncertu · pozostával z málo fr ek· 
ve ntovaných, ale umelecky hod· 
.notných a životaschopnýc h s kla 
dieb. 

Dnes sa zdá skoro neuveriteľné, 
že sú čnsníci kládli J. K. Vaňhala 
na rove11 Ha yclnovl, Mozartov! a 
Beethovenovi. Na druhej s tra ne je 
evidentné, ŽEl v je ho najlepšie h 
s"klndbác h ·- a Sinfonia G dur, 
k torá odznela na úvod koncertu, 
k nim nesporne patri -- sn ozývu 
d uc h viedenského klasic izmu v 
najč is t ejšej podobe. Málek sa s na· 
žil - nie bez úspechu - pod
č ia rknuť ľahkos ť a farebnú svieti
~ osť pa rtitúry. Ak sme predsa Jen 
čosi postráda!!, tak to bol hlbšl ci
tový ponor. Nie je však vylúčené, 
že určité obmedzen ie v tomto sme· 
t'e vyplynulo už zo sa motne j sklad· 
by. 

v 2. koncerte D dur pre lesný 
ro h a orchester ). Haydna vys tú· 
pil ako sói i~ tu Ján Budzák. Pred· 
s tavil su ako technick y zdatný 
hráč , l1torý je dokonale zžitý so 
svo jfm niístrojom. Určité rezervy 
má ešte vo výrazove j sfä.re, kde by 
sa žiadalo obo ha t i( dyna mické 
spektrum. s voj podle! na fádn_o~ti 
nie ktor 9cl1 miest ma li aj má lo di
ferencované te mpá jednotlivýc h 
čas t í - najmä vz ťn h prvej (Ada· 
g io l a druhe j ( All eg !'O modera to l 
čas ti. Vzhľadom nn špecifické in· 
te rpretučné probl émy lesného ro· 
hu je potešite ľné, že sa na naš ic h 
pódiách začiname stretávať s tým
to nástrojom aj sólovo. 

Kantl\ta pre soprán a orchester 
Miseri noi, misera patria, Hob. 
'XXIV, 7, je dielom už zrelého J. 
Haydna. I keď sa u nás tento hudob
no-drnmfl tic ký žáner uvádza zried· 
k tlVO, sólistka Eva Blahová naš la 
pr imeraný spôsob na ume lecké vy
judrenie obsahu kantáty. Vš etko tu 
bolo prirodzené, logické, nenás ll · 
né. Skoda, že orches ter miest ami 
- predovšetkým v nizkych polo· 
hác h - speváčku kryl. 

Ak kélntáty sa zaraďu jú do pro· 
gramov koncertov iba zriedkavo. 
dvojnásobne to pla tí o me lodrá· 
mach. Preto sme p rivítali možnost 
oboznámiť sa s Bendovým Pygma· 
Honom na t ext J. ). Rousseaua, kde 
a lw recitátor vystúpil zas!. ume· 
le·c Leopold Haverl. Antická lege n
da o c yperskom knHovi Pygmalio· 
nov i bola veľakrát spracovaná vo 
výtv ~1 rnom , dra matickom a hudo b
nodramatickom umeni. )e v ne j za
š ifrovaná večná túžba človeka 
umelca vdýchnu ť život do svojho 
diela . . Podobne ako v starých ope
rách , i v tej to vyše 200-ročnej me
lodrá me už bada ť, že literárna 
predlol)(I rýchle jšie stárne ako 
hudba. ; ~o i tak bol Bendov Pyg· 
ma lion vďaka solidnej rea lizácii 
za ujfmavou exkurziou do má lo znll · 
myc h kra jov hudby. 
· Súbor Camerata slovaca podal na 

tomto koncerte š tandardný výkon. 
Neoslni l, a le ani nes klamal. V 
každom pr1pa de vš ak za uja l -
o bjavnosťou dra ma turgie a mur.i
kants kou poctivosťou. 

KORNEL DUFFEK 



Compr·mari 
n ex r 

Peter Klein nik cl y nestá l na scéne v 
kostýme wagnerovského h rdin u , a predsa 
jeho meno zásluhou krMtcie Mimeho n a
vždy preš lo clo dejín interpretacie diela 
u pern liho reľu rmá t ot· a. Na histo rických 
nahrávkach kompletnýc h o p iBI' s Gi.g lim 
a Pertllem stretávamH sa pravide lne s 
menom n iuseppe Nessilw - / klasic kéh o 
compt·imaria milánske j Scaly tridsiatych 
a štyr idsiatych rokov. Po ňom prevzal 
po myselnú štafetu Piero de Palma a v 
dobe neohraničených k omun ikačných 
možnosl"í lieta so svo jím Gorom a Spo
lettom. Borsom a Nor111anom medz i nilj
väčš f mi sc énami a nahrántc!m i štúdiami 
Európy a Ameriky. Aus trálsky teno ristil 
Murray Dickie to s okruhom úloh od 
Dancaira [Carmen) p o Davida (Majs t ri 
sp~!váci) dotiahol až na "KHmmersängra" 
Viedenskej š tátnej opery. -·· Charaktero
vý t enor, buffo tenor, v talinnskej o per·
nej terminológi í <;omprimmio ( " ten, čo 
stojí vedľa prvého " - klnsir.ký prípad 
Ruiz v Trubadúrovi, as istent slávnej 
slretty ). V kvalitnom predveden í nie od
bOl', ktorý je ctnos tou :t. núdze, z nedos 
täl ku prvooclbot·ovej disp ozíc ie ···- nie 
naopak, špecializácia, vedome stavaná n 
pes tov aná na špecifiC I\ ýC h predpokla
doc h. Aj opera Slovenskéh o n á rodného 
divadla má s vo jho cornprima ria . Z po
s tavi<': iek a figúrok Vujtecha Schrenkela 
sála radosť z hry, radosť z pretvárania 
sa . Pokúša sa vždy pr inies ť čosi charak
teristic ké u neopakovate l'né a j do pár
sekun dového " výš lapu", nebojí sa byť ko 
mickým. Pritom je to t enorista bez vo
ká lnych problémov, s h ladkým tónom, 
~c hopným knnti lény, bezpečnou muzika li 
tou a zmyslom pre štýl diela. Velk ý r oz
sa h umožt'\ uj e m u spi evať vysoko p o lo
žon é c h a rak terové tenorové party na kon- : 
certnom pódiu i na javis ku. Nečudo, že 
vo svojom odbore , ktor ý je v istom zmys
le práve tak vzácnosťou a ko lyrický č i 
dramatický s pinto tenor, začína sa p re
sadzovať aj v zahraničí. 

Snímka: V. '.ľup t n 

mi operné ho umenia v USA ktorú 
pred nedávnom p r ipravila prvé americké 
naštudovanie Krútriavy, predviedla tento· 
kréÍt tri preclstuvenia Verd iho Fulsta!'fa. 
Kur iozitou je, že poloprofesionálny súbor 
má n a jvyšší punc prqfesio na lity. Za or
c h est rálnymi pultami ~ede l i profesori u 
ž iaci hudobných oddelení un iverzity, só
l is tický e n semble sa sk ludal z popn~ d

ných s í l americký ch operných súbo rov 
[ New York City Opera, Bos ton] u st ag
g ion. l:'reclst avente naš tuclovu l clirigen\ 
Krútľwvy Den is Burl1h, kto r ý pred časom 
hosť oval a j v Brutis lnvc a Koš iciac h. 
Aj systém práce svedč i u .vysoke j pro
fes ionalitr. proc!ul1cie: sóli sti priš li s úlo 
h ami " vo vr ecku" , s kúš a lo sa dvanás ť 
dní, jedna ensemblovka, niekoľko javis
kových skúš ok - a š lo sa n aost ro. 
Sc hrenk el, ktorý vytvEtral ú lo hu dr. Ca
jusu bol jediným zahraničným účas tní
kom sólist ic k é h o sú boru. Z nieko ľkých 
reccm;ií vyberá me c i tát z The State News 
East Lunsing: · " ... bol milovníkom so 
zlomenými k rídlami -·- ktorý velmi, ve ľ
mi chcel ·- a nemôže. Sch renk e l vynil{a
júco vyjadri l tragikomický pátos pos ta
vy a vo svojej konce p ci i bol Fentonov i 

. slwtočným protihráčom". 

Aram l. Chačaturian: S partakus, balet v troch 
dejstvách. Libreto: N. Volkov. Choreografia a ré
žia: Otar M. Dadiškiliani a. h. Dirigent: Adolf Vy· 
kydal. Scéna: Pavol M. Gábor: Kos týmy: Ľudmila 
Purkyňová. Nalltudoval: súbor baletu SND. Spo· 
luúčinkuje zbor opery SND pod vedením zbormaj
stra P. Kováča. Premiéra: 30. a 31. I. 1961. 

úvodom balet ných p re
miér slovenských divadiel 
v tejto sezóne bolo in
scenov anie monumentál
n eho baletu významného 
predstHvite ľa sovietskej 
hudobnej tvo r by A. Cha
čaturiana Spélrtakus ba
letným súborom SND. je 
nespo rným faktom, že u
vedené dielo predstavuje 
titul, ktorý nie malou 
mierou mobilizuje každý 
ba letný s úbor , skúša jeho 
kva lity a možnosti. Záro
veií je z hľadiska dra
maturg ického i drama
tického rébusom pre cho
reogra fa a režiséra. To
to d ie lu , uvedené v ZSSR 
po prvý r az v roku 1956 
v choreografii ja k obsena, 
prešlo viacerými úprava
m i [cez choreografiu 
Moisejeva v rok u 1958 až 
po tvar, ktorý mu dal vo 
Veľkom diva dle v Mos k
ve choreograf Grigo 
rovič roku 1968, nedä su 
ob!s ť ani variant Seregi
ho z toho istého roku v 
Budapešti]. SND je po 
Prnhe u Brne treťou scé
nou v čSSR, kde sa uvá
dza Sp éirt ak u s. 

Neobyčajne bohatá 
Chačaturianova hudo bná 
partitúra, pôvodn e štvor
dejstvová , položila dosta
točný základ pre exploa
táciu z amýšľaného zdro ja 
inš pirác ie a jeho pohybo
vé, baletné spracovan ie . 

ký plán baletu. Libretista 
N. Vollmv určite expono
v a l v prvom pláne Spar
ta ka ako symbol slobody 
a Crassa a ko s ymbol r ím
sl\ej s vetovlády. Do toh
to "pri miešal" cl' a l š ie po
stavy, historické i vymys
lené, ktoré cle j za uz l' u jú, 
psycl1olog izujú a evokujú 
metaforu hlavnej idey -
posta vy Frýgie, Eginy, 
Harmóclia atď. 

čo t eda priniesla bru 
tisl avská inscenácia? V 
režijno - dramaturgicko;n 
plá ne si vytvoril i chOI·eo
grnf a režisér svoje 
v lastné výklady. Ten to 
variant p r ináša všuk ur
či té rozpornosti v zmys
le komunikatívnosti myš
lienky. Choreograf, veľm i 

expresívny a vitálny v 
po hybovr. j pat'tit(tre , su 
z javne necha l uniesť in 
dividualistick ým faktu
rom, k to rý síce vytvára 
pôsobivú javi skovú !wm
poz íc iu, ale bez potre b 
ne j dramatickej určitosti. 
Javisková kompozícia je 
vyjad r r.ná veľkými ob raz
m i, téllľcom, preplneným! 
celkami, ktoré utlmujú 
hlavnú postavu bale tu -
Sparta ku [ namiesto to 
ho, aby stimu lovali jeho 
konanie, psychológiu či

nu v h istoricl\ých súvis
lostiach] . Tento moment 
dá va do popred ia posta
vy sekundárne ·- Eginu 
a Harmóclia. Spartakov 
protihráč Crass us zostáva 
vcelku ľahostajným, t a k 
mer ig n orantským ku 
všet k ému, b a aj k vlast 
n ej milenke Egine. Tá sa 
s táva svojou túžbou po 

ný vzťah Spartaka a Har 
módia , nedoriešený je 
vzťah Harmódia a Eginy, 
potláčajúc i t i tulnú rolu, 
čo spochybnilo zmysel 
baletnej drámy. ' 

Ako bo lo v prvých 
r iadkoc h naznačené, sila 
inscenácie spočíva v po· 
hybovej par~itúre, jej ná
rokoch hlavne na sólis· 
tov, nielen v individuál
nom výkone -· sólovej 
kreácii, ale i duetách. 
Tvaroslovie choreogra 
fického jazyka je jasne 
klnsické, obohatené o 
pr vky iných tanečných 
štýlov. Všeobecne sa ak
centovala viac technická 
stránka postáv, ako psy
chologická výraznosť. 

Sparta!{li.S J. P. Plavni
k a bol chápaný monu
mentálne, inak povedané 
sošne na rozdiel od Spar
taku L. Vaculíl{a, ktorý 
bol technickejší, javisko
vo "príjemnejší". To isté 
sa clá povedať o jeho 
Harmódiovi, kde domino
va la tanečná perfekcia 
na úkor zmyslovosti a 
komun ik at ívnosti so Spar
takom. Tú viac cláva l tej
to postave alternujúci Z. 
Nagy, i ked sa "potrápil" 
s technick ou n áplii.ou. 
Crassu s P. Dubravíka bol 
symbolic ký a brutálnejš í, 
ale istý v technic kej rea
lizácii, na rozd iel o d D. 
Nebylu, celkove jemnej 
šieho, ktorý s a lepš ie u 
platni l v epizódnej úlohe 
Otroka. 

Zo ženských predstavi
teliek zaujala R. Brunne
r ová v úlohe Eginy, vý
r azná a dynamická, "na
p liíujúc.a " scénu. Z oboch 
Frýgií konvenovala diev
čenskosťou, romantizmom 
i milotou E . Senkyľí ková 
oproti chladne jše j, tech
niku preferujúcej G. Za
hradní lwvej. V balete bo
lo mnoho epizódnych rolí 
s patričným tanečným 
p artom i inter p retáciou . 

Scéna P. Gá bora evoko-

Najprv prišlo up latnen ie na ko n cert 
nom pódiu - Slovenská filharmón ia a 
d ir igent Zdenek Ko š ler, v sedemdesiatom·· 
deviatom Viedenskí symf on ic i [ s Orffo
vou Ca r minou buranou], vo Frankfurte 
exponovan9 part Bartókovej Cantaty pro
funy pod Eliahu Inhalom, vl ani Ceská 
filharmóniu s dirig,entom Wolfgangom Sa
wallischo rn [v Mozartovnj kantá t r. Da
vidd e Penitente ]. V jan uá1·i t. r . priš lo 
prvé hosťovanie v opernej postave a 
hneď za mo rom. 

Na kon ci ro ku čaká vša k Schrenkela 
ešt~) zaťažkávajúcejšia sk úška. V sláv
nom bená ts kom La Fenice má s medzi
národným ense mblorn r v ruš tine ) s pie
vať part Ast rológ·a v desintich predstave
niach Korsakovovho Zlat é h o kohútika. 
Nie je to žiadna hračka, pretože s klada-

Spaľtakus, jedna z vý
r azných postáv antiky, 
stelesnenie bo ja za slo
bodu v š irš ích h istoricko
filozofických kontexoch. 
Iste téma n ádherná , š iro• 
ká , poskytujúcél veľkole

p ú plochu pre choreogra
[a. Ploch u, ]{turej vyplne
n ie podmiei'iuje dostatoč
n e s ilný ' tanečný i:!pal:á t 
pr íslušného baletného 
súboru. Obsahová st rán
ka bélletu sled uje zmy
se l povstania g ladiáto
rov, jeho smutný k on iec 
vykresľuje postavy, k toré 
n esú režijno-clramatu r g ic ·· 

moci kata lyzá torom ko- v a la scénu v inscenác ii 

Opera Company pri Michiganske j uni
verzite - ok rem sezóny v MET a nie
ko ľkomesačných č i ni ekoľkotýžd!Jových 
stagg ion v Chicag u , Philadelphii, Bosto
ne, San Fran c,iscu, Ne w Orleanse, Housto
n e a Dallase sú práve unive rzity centra-

tel od interpreta te jto ú lohy vyžadu je 

trojč iarkové E! Komedia nt, optimis t a a 

š ťastn ý umelec našiel svoj n él jvlastne jší 
odbor. 

BRAŇO DANULIČ 

Hanušova opera Sluha dvoch pánov v Národnom divadle . ' 

COLDONIOVSKA VESELICA 
Hlad po s miechu je n e uv edome lá tú žba po "me di

cín e" na obnovu ž ivotné h o e lánu . Odtiaľ pramení obľu 
bu veselohernéh o žánru v divad le, vo filme , obľuba ko
mických seriálov, vese lých výs tupov a skečov v tele vízi i, 
kde divá k priam dyc htivo čaká ka~.dý záblesk humot·u". 

V ob lasti súčasnej d ramaticke j tvorby nie je nadby
tok komédií , dramatický autor je tiež le n člo vek, p osta
ve ný clo tvrdé ho zápas u s reéi litami d n eška. Eš te horšie 
je na tom tak náročný a komplikovaný javiskový Žán er, 
akým je o p era. Opern á tv orba sa h e m ží vážnym i a tra 
gickými námetm i, nie le n a utori, ale vôbec ľttdia ži júc i vo 
veku technic kej r evolúcie, vystave n ! n e ust á le rôznym 
streso m z pretechn izované ho a precivilizuva n ého s veta, 
a ko by Jen ·veľmi ťažko vide li a n ac há d za li komické 
str ánky ž ivota . Dra m aturg ia opery Národného divad la 
v Prahe siahla pre to pri post upnej prípra ve repertoáru 
k jubilejné mu r o ku 19!Í3 po 23 rokov sta re j opere Sluha 
dvoch pá n ov od jedn é h o z našic h najúsp ešn e jš ích dra -

. matických skladateľov Jana Ha nuš a. Je to po Mirando 
line Bohus lava Martinu u ž d ruhý titul n a goldoniovs ký 
námet, k torý sa v krá tkom čase objavil na plagáte Ná 
rodného divadla . 

Veseloh ra Sluha dvoch . pá nov je Hanušovou druhou 
operou po protfvojnovo zameranej prvotine Plamene 
[ 1941-44 ] a chronologicky vznikla bezpros tredne po ob
ľ(tbenom n z Hunušovej ja v iskovej tvorby n ajv iac hra
nom ba let e Oth ello . Pestrá ga lér ia g oldoniovsl\ých ľudi, 
ťigúr a postavičiek, ktorí s a dostá v a jú clo n ajr ôzn ejších 
komických s ituác ií, a k o i jasná pohoda tal ia n sk eho 
neba naš l i v Hanušovi vďačného tlmočníka, pretože s vo
jim ume leckým n a tu re lom nie je a u to rom ostrých kon
fliktov, náhlych dramatických zvratov a prudkýc h emó
c if. Sluha dvoch pánov bol komponovun ý na duchaplne 
a sviežo n apís a n é libre to Ja ros la va Pokorné h o, k torý 
vyšiel skladateľovi maximálne v ú st re ty pri s ledovaní 
a hudo bnom zach yt e n í rozmarné ho g oldoniovs k ého hu
moru, a rýc hleho s pádu scén a umenia vypointovania 
zápletiek. Ani Ja n Hanuš vo svojom die le n ef ilozofuje, 
a le poddá va sa gejzíru Goldoniho nápadov, ús pešn e sa 
usiluje o plynulý tok de ja a v duchu Gold on iho zámeru 
komponuje svoju komécliu hudobným jazykom, ktorý zn ie 
prí jemne i konzerva t ív n ejšiemu poslucháčovi. Sluha 
dvoc h pá nov sa n ezaradil ani v dobe svojho vzniku do 
prúdu vted a jše j hudobne j avan tgardy, a le jeho prístupná 
melodično sť nikde neprekraču je m edze vku s u a n e · 
za bieha clo lacnej ľúbivosti. Výstižn á hudobná charak · 

le rist ika postá v, deja i drama ti ckých s ituácii ponúka 
na vyš e int 8rpre tom dostatok vďačných príležitost í. 

V Národnom d ivadle sa poduja l na rea lizáciu• diela 
in scenačný tím, l\torého s ú hra sa stret la s mim01:iadnym 
ús pecho m . Rozhodujúcou umeleckou osobnosťou je tu 
Vác lav I< ašllk, režisér, k to rému n ec hýba v žiadne j jeho 
inscenácii fantáz ia , vti p i zmysel pre divadelnú účin

nosť . je h o näš tudovanie Hanušovej opery je predstave
ním pl n ým jas u u p o h ody bez zbytočných pr ieťahov 
a h luchých m iest, vtip nie je nahrádzaný vulgárnosťou 
a humor trápnosťou. Zás luhou výborne j práce s h ercom 
udr ž uje Kaš lík po celý večer n a javisku dra m atické n a
pätie m edzi pos ta vami komédie , ktor é nenútenosťou 
a uvoľnenosťo u hereck é h o pre javu n a dobúdajú n a ,Jpruy·,' 
d ivosti <ľ presveclčivo sti. Jednotný štýl a han_ušovsky prl 
ve tivú náladu pomáh a reži sérovi vytvárať vtipná , vzduš
ná scéna Zbyi"í.ka Kolái'a nezaplľíujúc a, nezaťažujú~a , 
zbytočne jav is kový pries tor. Výtvar n ík nehľadal nový ' 
prí stup k Han uš ove j o pe r e , a le pripr a v il Kašlfkovým in
terpre tom n evtieravé a príjemn é pros tredie. 

Nové ú lo h y stme ťili vš etkých predstavite l ov do tvori 
v ého kolek tívu , súb or ako by prešie l n ovou metamorfó
zou, vše tci s i s chuťou zaspieva li a zahrali postavy, kto
ré v niektorých prípadoc h vybočujú z okruhu stá lych ty 
pov prideľovaných bežn e n iektorým sp evákom. Miroslav 
Frydlewicz [ dn es n aprík lad Wagn erov Loge ) pre javil 

. zdravý zmysel pre humor n apríklad u ž v Donizettiho 
Skr iepkach v opere. V Truffa ldinovi n ašiel sp e václty i 
h ereC!{y nové odtie n e pre Hanušovho milého šibala, ký m 
a lt e rnujúci Vo jtech Koc iá n dokáza l za se vytvoriť 
odlišný typ, Trufťaldina chlapčensky drobného a vrtk ého , 
a le h laso vým fon dom m e n e j priebojn é h o. Dve alte rnant
k y Smeraldiny - g urážnejšia He lena Ta ttermuschová 
a v u chopení postavy skromnejšia Ivona Valentová -
dobre dopiJ"í.uj ú s vojich partnerov. Libuše Márová a Iv ana 
Mixová - za s ekundovania f ešáck eho Florinda Re n ého 
Tučka, ktorý spieval obe p remiéry - prekročili medze 
iba pôva bne j nohav ičkovej úlo hy a pre m e n ili svo ju od
da n ú Beatrice .n a elegantného mladéh o gavaliera. Jirina 
Marková ako Klárka a josef Ha jna a ko Silv ia preuká· 

za li d os tatok k omick ého ta lentu pre svo je postavy, k ým 

a lte.rnujúca Anna Bor tlová pri ch arakterizáci i Klárk y 

zostáva prlliš n a povrchu a Zden~k Ja n kovs ký, n aop a k , 
c.hápe svojho Silvia zase pr!llš vážn e . Pr ed sta vite lia 

nania i rozhodu júcim ven1 ého di va dla bola 
faktorom· vý's ledku ba let - . . ,, . ' 

· 'éh .,. l' 1 "', ... ,, ,_ .i:>· .. .. ·· symbnltok á , ,,. 1 • -- fuHkČ-Há . n o c 1e a. a t ll.lu"a aJ 
s ila katarzte ;jiarmódia , Ko stýmy v ženskom e n-

s ymbo lu zrady" u n epo- semble zre jme vychádzali 
chopenia (v h istoric keJ 
skutočnosti vodcovia 
Cr ix, Gann ik, Cast]. Tým 
bolo kontúrovania vzťa 

hov pos unuté , nie je jas-

zo zámeru choreografa, 

ule napl'ie k tomu yo far

be a výbere boli prlliš 
.,ope retn é" . 1'um Rom 

J. Marková [Klára ) a J. Ha jna [Sil v io) v Sluhovi dvoch 
pánov od J. Hanuša . Snímka: J. Svoboda 

otcovsk e j dvojice - Ka re l Bermä n a Da li bor Jed lička 
( Panta lone) a j indl' ich )indrák a Rudo lf Jedlička [ Pal
m Hre l dol~ázali os obite odlišiť chytrač iac ich a vypočíta

vých malomeštiačikov od k a rik ujúcej poloh y až k mie r 
nej nadsádzke veľavážene j d ôstojn osti. 

Orches ter Národného d iva dla a sólisti boli vedení s k(t 

senou a s tarostlivou ruko u Jana H. Tichého; naštu dova 
nie m a lo veseloherný šv ih a orches ter n eprek rýval s pie 

va n é s lovo , ktorého zrozumiteľnosti bo la ven ovaná ve r-· 

k á pozornosť [ čo je obzvl áš ť dô ležité prá ve u r ýchlyc h 
dialógov a komi ck ých záp le ti ek) . Vzh ľadom k u komor
_nosti d ie la bude . v šak potrebné ·dáva ť pozor na vyn ika 

júc u akus tiku Tylovho diva dla, !1tor á pôsob í ako zna

m enitý zosiiiíovač. JARMILA BROŽOVSKA 

\ 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Predseda Zväzu 
bulharských 
skladatefov ,. 
profesor 

Alexander 
Raičev 

Rok 1981 je pre Bulharsko ro · 
kom význačného celonárodného 
jubilea. Tislctristé výročie zalo· 
lenia jedného z najstaršlch š tá· 
tov v EuJ·{Jpe je nielen sviat · 
kom, ale aj tvo•·ivým účtovanim 
pre tvorcov z rôznych odvetví 
umenia. Ako privítali bulharskl 
skladatelia tento rok? Aké po· 
dojatia pripraví a akými tvori
vými úspechmi sa pochváli 
Zväz bulhat•ských skladatefov? 

- ZvOz vypracoval na počesť 
1300. výroč ia s vo j osoiJitn ý pro 
g ram. Sú v iwrrr zahrnu té via
ceré po clujutia tvorivé ho a or-
ganizačn ého c harakte ru. Prav· 
cla, na pr·vo m mieste sú to nové 
bul harski! hud obné di elu. Od-

zne li v rá mci každoročnej Pre
hlia dky nove j bulharskej hud· 
by, ktorú sme uspor iélda li tohto 
roku od 30. l. do 10. Il. Vy~e 
dvesto diel od viac ako 70 skla 
daterov re prezentovalo všetky 
generačné s kupiny, počnúc n a j
významnejšimi autormi po n aj 
ml ridšich . ľo určilo aj štýlové a 
žán'rové bohatstvo hudobných 
s lávnosti, pestrosť tvorivých ru
kopisov. Diela uvedené n a pre
hliadke sme zahrn uli do 19 
koncertov a inscenácii. Realizo
va li ich na se naj lepšie súbory 
a najvynikujúcejší sólist i. Toh · 
lo roku v žánrovej bilancii pre
važujú h udobno-scénické diel a. 
A n ie je to n áhodné: 5 scén ic
l>ých die l vl!čšinou s histor!c · 
kou tematiko u. Sú to významné 
opery Chán K rum (jeden z pr· 
vých bul horsk ých chá nov, kto· 
r·r upevnil! moc nášho š tát u v 
9 . storoč! ) A. josifovu, joanis 
Rex od Paraškeva Chadžieva u 
premiéra mojej oper y Chán 
As paruch ( zak ladater bulhar
s kého 'štá tu). · Na tohtoročneJ 
preh liadke odzneli a j tri sym
fo nické koncerty, uk o a j rozma
nitá piesiíová tvorbu a ko morné 
d ie lu. 

Iste hfadáte spôsob ako s no
vými tvorivými činmi našich 
skladatel'ov oboznámiť okrem 
Sofie ďalší !iiroký okruh poslu
cháčov. 

"Ani celý iivoi nestačí 
k pochopeniu Bacha" 

Hudo bný a kultúrny svel utrpe l veľk(J 11 nenahraditeľnú stra
tu. Náh le a nečak tlllH zorm·el v polovic i februilra t. r. v Mn i· 
chove, v 'lP. nil e svojho tvor·ivého života, vo veku 54 rokov sve
toznámy černlw lisla , orga n is ta , z borma jster a dirig ent Karl 
Richter, popredn ý p r iekopník moderne j interpre tácie diela 
]. s. Bacha a G. F . H1:lnclla. Ri ch te r študovni a zača l svoju ka · 
t'iéru v Lipsku. Jeho učil e lmi boli Ko l'! Strau be u GUnther 
Rtlmin , hol teda odchovuncom slávne j lipskej buchovske j tru 
clície. Nes kô r v Mníchove zuložil a viedol preslávený bachov· 
s ký o rchester i zbor. Bol ~námy aj z ko ncertn ých vystú pen! 
tak mer po celom s vete. Tak mali aj priazn ivci ba ro kove j hud 
hy v Bra ti slave viac ráz možnos ť spoznuť vsestranné interpre
tač n é umenie Ka rla Ric htera. Roku 1971 prlldn icsol s orches· 
tro m u 7.1Jorom SF, ocl čemba lu d irigujúc , HUnd lovho Mesiáša , 
rok u 197U s tým istý m umei!~Ckým telesom u viedol Bachovu 

.Orns u h mol, v rámci BHS rok u 1974 vys tu poval na čembulo-
vom mallné a opilť r·o ku 1976 na organovom r ec itál i s die lami 
Bacha. 

Od samýc h. začiatkov svo jej umeleckej dráhy su Karl Rich ter· 
cieraved omc zameral a ven oval vymedzene j hudo bne j s fére, 
1 ked v poslednom olx!obí rozs íril s vo j záujem tiež o oru toriál· 
ne die lH Httydna, Me ndelssohna č i Brahmsa. Predovsetkým však 

- Zviiz bu lh ars k ých s kl ad a 
t eľov nk tivne za hrilu je bu lh ar 
ské h udobno-scénické d ie la ok· 
rem prehl iuclky a j clo rámcu 
na jvýzna mne jších bulharských 
fest ivalov medzinárod ného vý
znamu p o celom Bu lharsku . 
Ma rcové huclob n é d n i v Ruse, 
Sofij ské hud obné t ýždne v So· 
fii ( má j -- jún) , Festiva l ko· 
mornej t vorby (Plovdiv ), Var
nenský zborový fes t iva l a mno 
hé in é. Zv Mz b ullw rs kýc h sk iu 
clateľov organ izuje i!J a utorsk é 
konce rt y, s tretnutia so sk lada· 
telmi z celého Bulha rsk u. V 
r·ämci Dn í bul ha rs ke'j k u lt úry 
v zah raničí s a tak tiež usporu · 
ctúvu Jú koncerty s besedam i. 
Naši poprední in te rpre ti vy s l u 
pujú na pretlslavenliiCh 11 ko n· 

ce rtoc h us poriada nýc h po CP. · 
lo m sv e te. 

Rada by som sa vrátila ešte 
konkré tnejšie k vašej novej 

· opere. Aký bol vál prlstup k 
hudobno-dramatickému zosta
veniu takejto národnej témy, 
aká je v diele Chán Asparuch, 
pojednávajúcom o zakladateľo
vi bulharského štátu. Aká je 
zvuková amtosféra a je toto 
velké historické dielo tradičné 
vo svojom formálnom riešeni? 

- Práve pret o, že ide o veľ· 
kú núrodn ú tému, m o jou pr vou 
ú loho u bolo vytvoriť pristupné, 
demokra t ick é die lo, kto ré b y 
pochopilo a j najš ir šie publikum. 
Som presvedčený,- že v takejto 
národnej ope re 1rtus! byť hudob· 
ná reč jasná a p r ís tu pná, musí 
sa vylúč lf problém súčasného 
hludania . Práve preto , že ide 
o 11ár odnú oper u, s pätú so za· 
loženfm bu lha rs ké ho -š tátu. To
tQ má nevyhn u tne vplyv aj n o 
k lasickú h udobnú štruktúru, 
.pravdaže v zmys le m ô jho ind i
vid uú lneho š týl u (bez roz čl e
ne nia jednot livých čísiel v cel· 
kovom hudobnom prúde nasle
d ujú jednotlivé h udobné pre -. 
javy). Usilova l som sa vytv,o r i! 
tak ú in ton ncnú a tmosféru, k to
rá by n ezn epolwjova lél d iváka 
[mám na mysli vzdia le nú epo 
c hu cle jo ). Premiéru bola 9. 
nw rc a. ňou sa začal ! Ma rcové 
h udo bné dn i v Ruse. 

MAGDALENA MANOLOVA 
( Preloži la: J. Su q ková l 

In memoriam Karl Richter 
h lbo ko prenika l do hudby Händla a najmä Bacha, kto rú po 
ce lý život sústavne št udoval a in terpretova l. Richter hovoril , 
že čí m viac pracu je a cvičf, tým ťažší Sél mu s táva Buc h , pre · 
tože takmer denne sa vyná rajú nové pro blémy a k pochopeniu 
Bacha nes tačí ani celý život. Takúto myWenku vyslovil ume 
lec, ktorý dokorán· otváral brán y k novému, súčasnému p ristu
pu k Bachovi a Hä nd lovil Obaja skladatelia zanechali pre n a 
s ledujúce generácie v oblasti hudobnoreprodukčnej nie práve 
ľahké ded ičstvo , pretože v ich diele sú len vermi zried kavo 
vyznačené presnej~ie pokyny, týkajúce sa tempa, dynamiky, 
ozdôb, r egistrova nia, o frázovu n! a vypracovan i generálneho 
basu unl nehovoriac. Dobová predvádzacia p rax za n ikla spolu 
s barokovou e pochou a tak ostalo otvorené pole p re naírôz· 
n e jš ie výklady. Rich ter n iele n skoncoval so svojvornou hyper 
trofiou u subjektivitou romantickej hudobnoreproduRčnej tra 
cHcie, a le . tiež s eš te menej prijateľnou protiromantickou 
reakciou, nbstraktne vecnou, holý n o tový text otrock y s ledu jú
cou interpretáciou , ktore j v ýsledkom bol strnulý, ťažkopádny, 
st rojen ý, monotónny, unavujúci Bach. Richterova koncepcia , 
za lože n(! na oddano m štúdiu a domyslel)! originálneho notové
ho textu, ako uj na zan ietenom muzika ntskom vcit en í, pri 
n iesla obrat clo dovtedajše j praxe. Richte r vytvoril nový a pri
(ažlivý reprodukčný štýl. jeho interpretácia Bacha a Händla 
s plustlckým frázovan !m, sprävnymi akcentmi a dyn amic k ými 

List z Budapešti 
Okrem Who, ie niekoľko 

pr edstauent u Hrkelouom divad
le dirigovali János Ferencsik a 
Miklós Wkács, ťažiskom feb· 
ruárou!íCh operných večerov bo· 
la nová hudobná verz ia Verdi· 
ho romant lcke; opery "Sila osu 
du" a pohosfinsk~ vystúpenie 
Gerarda Oskampa, držit eľa zla 
le; meäail!l Ili. d irigenlskej stí 
raze Muďmskej teleulzie z roku 
'1980. 

Silu osudu zaznela u o/mo 
/}ene; premi~re . Z roku 1964 po 
chádzo)iica výprava Zoltána Fu 
Wpa, pestrofarebné kostýmy T i · 
vadara Márka ako aj režijnCi 
koncepcia Ándrása B~késu zo
slali nezmenene, dirigent, ale 
aj usla l nl úéinkujúci 1 uy;m11c 

tiuocil predstaviteľov hlavných 
mužských postáv J mali však 
svoju ozajstnú premiéru. Toto 
obnouen~ naštudovanie je ešte 
iba na ceste k dokonalému 
predstaveniu. Jediným sólistom, 
ktorý ukázal pravú taliansku 
vervu, her ecko-spevácku kom 
plexnosť a s postavou zžilií u
voľnenú interpretáciu, bol stály 
Nen oper y v Kolíne nad Uý · 
nom Róber t llosfalvy. llosfaluy · 
ho lesklý, dnes ui vyslovene 
hrdinský tenor znie stále in
taktne - prekrásne f rázuje a 
/;ohat ou citovou zaanyažovanos
f ou modeluje profil svo jho ro
mantického hrdinu. Csaba äwos 
11 kostýme Dona Carlosa di var
gas, László Polgár ako páter 
Gvardianus, Mária Sudiiková u 

n uansami so subtllno u zvukovo u kultúro u bo la s vieža , rázna, 
sugest!vn ~. tr anspa r.entná u j v najzložitejšfc h kontrapunk~ic
kých š tr·ukt úrach. Prezentovnl n ie n eživotný pom?lk zašlych 
čins, a le dynamicky pul7.ujúc i organ!Zln us, vyž~r U J UCI šy r~, V I 

tálnu e n er·g iu a spontúnnosť. br ilantný Jesl> 1 sustrede n y Intro
vertn ý p onor do v n útornéh o svet u hud obného mys leniu oboch 
majst rov vrcholného ba ro ka. Ne po užíval historický in!;tr ume n 
t<Ír, a.Ie dnešné nástroje ; verkosť o bsadeniu , s pôsob h ry i spevu 
prispôsobil však o sobitým s lohovým da n ostiam. Pri čemba le 
v ora torlá lnych a i n ~trumentá lnych dielach v momentá lneJ 
inšpin:ícil improv izoval generálbasový part j ed inečným, š týlovo 
a dekvátnym spôsobom. je ho d irigentské g esto bolo neokáza_lé, 
prísne funkčné. Od seba i od svojich spolupracovn!kov poza
dava! značnú udd unosť a obet avosť, ale p ráca s n ím n ikdy n e
unavoV<1ll:l . In te rp re toval hudb u n ie p re ma lú obec pr iuzn ivcov 
a špecialistov Bacha , Hle pl'ihová ral sa širokým vrstvám poslu · 
cháčov. Nešlo mu o h ístoricl\ y vcmý zv ukový o bt·az, o čo sn 
dnes usiluj ú n iektorí umelci. ale jeho int e rpretáciu pôsobila 
m imoriad ne živo, dneš ném u č loveku rud~k y neobyčajne bi ízko. 

Rich tero v umeleck ý prínos a nový p r ístup k hud be vrcholné
ho baroka ostane vzorom, príkladom il s t ál~ a ktuálnym podne · 
tom pre lnterprP.tačné problémy s ture j hudby v našej dobe. 

úlohe Leonory di vargas a Ka· 
talin Mészäl yová u úlohe Cigán
k y Preziosil/y neprekročili sluš
ný priemer. 

Naštudouateľom a dirigentom 
predstavenia bol výborne sa 
rozvíjajúci Adám Medueczky, no 
zatiaľ sa prtliš strďca u detai· 
loch a nepodar ilo sa mu ešte 
patrične zelektrizovať svoj ko· 
lektíu. Tento proces dotiahnutia 
sa lepšie podari l holandskému 
dir igentovi Gerardou/ Oskam po · 
vi u pred stcw ení v erä,iho Tra
uiaty . Dramaticko-lyrický smú
tok opery výborne kore!ipondo
val s d i r lgent ouým naturelom, 
podurilo sa mu vytvorit almu · 
sf éru sulawl!ného predstavenia. 
Oskamp rovnako pevnou r ukou 
viedol ;au/sko i orchester, vý· 
borne cít il zvukovú rovnováhu, 
teho yestá boli jasné, dispono
val širok ou škálou 11ýrazov a 

PAVOL POLA~ 

odlieiwv, v jeho Interpretácii 
stále pulzovalo' palričné napil· 
tie. Viole/tu spievala mladučká 
a pôvabná Kata/in Pil!iová . Vo 
svojej kreácii preferovala pre
dovsetkým lyrické k omponenty 
osobnosti Violetty Valeryoue/, 
výborne tlmočila hrdinkine po· 
city oscilujríce medzi spomien
k ami na minulosf a súčasnosť 

vo veľkej scéne "E strano .. .'' 
Dramalickej!i ie momemy druhé· 
ho a t retieho de jstva [)oli uz 
menej imponu j úce, ly r i k a a in 
timita posled ne; scény bola 
11sak vymocle l ovaná pekne . Pé· 
ter Kelen je osvedčeným Aifré· 
dom, Patrie/o Mendez v úlo· 
he ot ca Germani a nepresvedčil. 

jOZEF VARGA 

Zo . zahraničia 
Vydavateľstvo ,.ZenemUkiadó 

Vállalat" v Budapeš t i vydalo v 
posledných mesiacoch niekol'
ko pozoruhodných publikácií 
tak z domácej, ako aj zo za
hraničnej ponuky. Mariann e 
Pándiová dokončila svo je štvor
zväzkové dielo "Sprievodca 
koncertmi" poslednou časťou 
"Klavírne diela", obsahu júcou 
analýzu svetovej literatúry toh
lo nástroja od diel J. S. Bacha 
at po súčasnosť. Američan ma
ďarského pôvodu Paul Henry 
Lang je autorom knihy " Ope
ra. Zvláštne dejiny zvláštneho 
druhu umenia". Autor bol dlhé 
roky kritikom novín New York 
Herald Tribune a v tejto knihe 
chronologicky uspor iadal svoje 
kritiky a tým vytvoril zaujíma
vé a pritom pútavé dejin y oper
ne j literatúry. Tito Gobbi v ro 
ku 1979 v Londýne vydal svoje 
memoáre pod názvom " Môj ži
vot" . Prvým prekladÓm je ma
ďarské vydanie. Dielo je zaují
mavé tým, že autor popr i spo
mienkach na svojich bývalých 
partnerov podrobne a na lyzuje 
svo je velké ja vis kové kreácie. 
úalšou publikáciou memoárové
ho charakteru je. kniha Otta 
Strassera: .. ... a zato ešte aj 
platia ... ", ktorej autor, najprv 
č len , potom predsed a kuratória 
Viedenskej filharmónie a vý
konný violončelista opisuje de
jiny tohto slávneho telesa. 
"Hnedá kniha" je názov vyda
né ho denníka Richarda Wagn e
ra, ktorý obsahuje skladaterove 
listy písané Cosime v rokoch 
1865-1882. 

K (ilmovej adaptácii Mozar· 
tove.j opery Don Giovanni, kto
rou anglický režisér Jose ph Lo
sey vyvolal vel'a diskusii v hu
dobnom svete , vracia sa aj ča
sopis Muzsika d voma zaujíma· 
vými kritickými pohfadmi - z 
pera hudobníka i fil mového kri
tika. 

Cenu kritiky " Gramofó no vá 
platňa roka" , ktorú ka:!ldoročne 
udeluje anglický odborný časo
pis "The Grammophone ", ziska
li n aposledy Viedenskí filhar
monici za nahrávku yaná/lkovej 
opery Z mŕtveho domu. -,-----v Szomba thelyi inštalovali 
nový organ, ktorý pre Ínaďar
ských partnerov postavila fir · 
ma VEB Orgelbau Dresde n. 

Súťaž mladých spevákov d iva
diel NDR je a kcia , ktorá má po· 
čas 10 rokov za sebou už 5 roč
níkov. Zúčastňujú sa na nej 
speváci-študenti a začlnajúci 
speváci z operných scén NDR. 
Súťaž je velmi vítaná, o čon1 
svedčí aj tohtoročná účasť -
75 speváčok a spevákov z 30 dí
Yadiel a 4 vysokých hudobných 
škô l súťažilo v dvoch kategó· 
r iách' l v I. ka teg órii s í1 spev á· 
ci do tretieho roku účinkovania 
na scéne a študenti, v Il . spe
váci do 32 rokov ). 

Na medzinárodnej sklada ter
skej súťaži Viedeň '81 vyberala 
porota víťazov zo 106 prihláse
ných skladieb. Na koncerte 30. 
mája t. r . sa vo Viedni predsta· 
via svojimi víťaznými dielami 
skladatelia Tsutomu Hasegava z 
Japonska, Rakúšan Michael Ra
dulescu a Michael Stockig t z 
NDR. 

Vo všetkých parametroch re · 
prezentatívny je dvojplatňový 
a lbum venovaný klavírnemu 
cyklu Bélu Bartóka Gyermekek
nek l Deťom), Nahrávku Dezsíí 
Ránkiho p revzal Hungaro ton od 
firmy Telefunken-Decca. 

V mestskom arch ive v Liibec· 
ku sa našli š tyri dosial nezná
me listy Dietrlcha Buxtehudeho. 
Okrem iného obsahujú podrob
nosti o lUbeckých več"4'ných 
hudobných produkciách . 

Milánska Scala otvorila svoju 
zimnú sez(Jnu inscenáciou Ver
diho Falstaffa. Po 88 rokoch od 
svojej svetovej premiéry s a tak· 
to vrátila po prvý r az táto ope
ra na slávnu milánsku scénu. 
Re.tisérom bol Gyorgio Strehler, 
dirigentom Lorin Maazel, Fi
nančný efekt tohto premiérové
ho predstavenia spolu s hono
r ármi sólistov bol venovaný 
obetiam zametrasenia v Talian 
sku. 

Gramofónové vydavateľstvo v 
Ho-či-mínovom meste vydalo v 
uplynulom roku viac a ko 30 ODO 
gramofónových platí s l udov}·
mí piesňami a klasicko u hud· 
bou vietnamského ·rudu, ako · aj 
s novými piesňami mlá deže. V 
roku 1.981 p lánujú vo Vietname 
vydať až do 80 ODO gramo fón o
výc h platní. 



Oslavy 100. výročia 
narodenia Bélu Bartóka 
na Slovensku 

Hlavná časť oslá v k cen tená riu naro
denia Bélu Bartóka sn konala 24. mar 
ca t. r . n to za ía časti oficiá lnej delegá· 
cie z Maďnrskej ľudove j republiky na če
le s námestn ikom min is tra osve ty F. Rát· 
k nim. 

V rámci os láv, nad ktorými prevza l 
záš titu ministe r kultúry SSR, národný 
umelec M. Vú le k , otvoril i v tento dei1 
predpoludnim v Dome umenia ľ:i lovensk ej 
filharmóni e v Pie ~ ť anoc h dok umentárnu 
výstuvu o 7:ivo te a diele tohto veľkého 
maďarského hudobného skladateľa a h u · 
rnanistu. Nu vernisáži bol prltomný aj 
generálny konzul MĽR v Brat islave J. Ta · 
tni. Výstavu k stOJ'OČJ)iCi B. Bartóka, kto· 
rý ma l vrelý vzťah k Slovensku a jeho 
Judovej hudobnej kultúre, trv ula do 12. 
a priJa. 

V popoludJ1ajšlc h hodinách sa uskutoč 
n il slávnos tný akt kladenia vencov pr i 
pamätnej tabuli B. Bartóka umiestnene j 
na dome, kde sk l a da teľ za pobytu v 
Bratis lave v ro koc h 1892-1899 žil a t vo 
ril. Vence k t1.1buli položili predstavi
telia Ministerstva kultúry SSR, maďarská 
oficiálna delegácia , ktorá sa zúčastnila 
na oslavách Bartókove j storočn ic(l na 
Slove nsku a veľvysl anec M[jR v CSSR 
B. Kovács. 

V ten istý det) uskutočni l sa na Bra· 
tis lavskom hrade slávnostný koncert z 
Bartókovej tvor by. Zúčastnili sa na 11om 
é lenov ia Predsedn lctva OV KSS tajo mn!k 
úV KSS [j. Pez lár a mlniste t· kultúry SSR 
M. Vá lek, vedúci oddelen i ÚV KSS R. Ju 
t'í k a I. Litva j a ďa l ši pa·edstuvltella po: 
litlckého u kultúrne ho života . P ritomný 
bo l mimoria dny a s plnomocnen ý vervy
slanec MĽR v CSSR B. Kovács a gene
rálny konzu l ML:R v Bratislave J. Tatai. 
Spolu s ni mi zauja l! čestné miesta v hu
dobnllj s ieni Bra t islavského, hradu čl eno - , 
via of iciá lnej clr.legácle z MĽR , ved ene j 
ná mest nikom min ist ra osvety F. Rátkairn . 

O živote a diele maďa rského sk lada
tela a hudo bné ho vedca B. Bar tóka pre 
hovoril p red konce rto m zas l. umelec O. 
Ferenczy. luurelit MfJclzinát·odnej s ldada· 
terskej sí1!aže B. Burtóka v BuclapP.šti . 

Vence k pamätnej tabuli Bélu Bartóka 
umiestnenej v dome, kde skladater za 
pobytu v Bra tislave v rokoch 1892-1899 
iii a tvoril, polof.ili predstavitelia Minis
terstva kultúry SSR, maďarská oficiálna 
delegácia, ktorá sa zúčastnila na osla
vách Bartúkove j storočnice na Slovensku, 
a veľvyslanec MĽR v CSSR Béla Kovács. 

Snímka: ČSTK 

Slovenský lwmorný orchesteť pod vede
ním zusl. ume lca B. Wurchala uviedol 
potom Bart6kovo Divertimento pre sláči
ky a spevácky zboľ Lúčnice predniesol 
jeho štyri slovens ké ľudové piesne. 

K oslavá m stOJ•očn ice B. Bartó ka p r i
spela a j Slovenská filharmónia, ktorá 
na a qonentn ých koncertoch 19. a 20. 
ma rca predvied la pod .t a k tovkou maďar · 
ského dir igenta jánosa Ferencslka Bar 
tókove vrc holné diela - Koncer t pre Ol' 

chester 1.1 Koncert p re hus le a orchester 
s madars kým sólistom Dénesom Ková
csom [o koncer te pišeme na inom mies
te). 

Na počesť storočnice B. Bartóku uspo
l' iadali v di'loch 28.--29. marca ústred
n ý výbor CSEMADOK U, Osveto vý ústav, 
Zv1lz slovenskýc h skl adateľov a Klub Fe
renca Liszta pd MO CSEMADOK v Bra
tislave seminár o koncertné ma tiné. V 
rámci seminára vystúpili G. Vajda, hu 
dobný redaktor Cs. televlzie v Bratis lave 
[ Béla Bart ók u jeho vzťah k Bratislave l. 
maďarsk ý sk l adateľ L. Vass, nositeľ Erke 
Iovej cen y [ Zborová tvorba Bélu Bart6-
ka], doc. dr . L. Bur las. csc., vedúc i 
Sekcie hudobne j vedy Umenovedn~ho 
ústavu SAV [ Bartók a Slovensko l a Lász
ló Luk in , profeso r Vysokej školy hudob· 
ných umení Ferencza Liszta v Budapešti 
[Zivot a d ielo Bél u Ba rtóku). Na ned eľ
nom ko ncertno m matiné odzne li die la Bé· 
Iu Bartóka v predvedenl s love nských 
umelcov. Báse1) "Bartók" od Gyulu Illyé
su prednieso l Atilla Kászás, posl ucháč 
Vysoke j školy hereckých umen i v Buda
pešti. 

Zv1lz s lovenských sklaclatelov usporia· 
ctal pri prlleWosti 100. výročia narod e
niti B. Bnrt6ka tiež dve pŕ~.dnášky: 17 . 
marca prednáša l prof. j . Albrecht na t é· 
mu " Bélu Btll'tók a Bratislava" a 31. mar
en M. Gáborová na tému ,.Mladý Bartók 
v Bratis la ve". 

Medzi tých, ktor! v hudobnom živote 
Košic za posledných 25 rokov vyorali 
hlbok(a brázdu, patri nesporne profesor 
košické ho konzervatória Roman Skrepek 
( na r . 9. 4. 1931 v Bratislave). Po gymna
ziálne j matu r ite absolvoval dirigovanie 
a kompozíciu na Konzervatóriu v Brati
slave a ľ!udobnú vedu na Filozoficke j fa · 
kulte Unive rzity Ko menského v Brat isla
ve. Po k rátkom účinkovan í a ko dru hý di
r igent orchest ra SĽUKu nastúpil do štát
neho divadla v Košiciach , kde pôsobil 
v rokoch 1957- 1976 a ko korepetitor, 
zborma jster, dramaturg , d ir igent. V kaž· 
de j z t ýchto ob last! zanechal kus sve
domitej, cieľavedomej umeleckej práce. 
Založil n v iedo l Košický komorný or
chester [ 1957-1964 }. Bezprostredne po 
svojom príchode do Košic dokázal zo 
skupiť 18-č l enn ý o rchestea· z hráčov šD, 
čs. rozhlasu i Vyššej hudobnej .školy. 
Koncertná činnosť Košic kého komorného 
orchest ru sa neobmedzova la len na Ko
šice, ale na celý Východos lovenský kraj, 
ba úspešne sa predstavil a j v Trenčian
s kych Tepliciach, Piešťanoch a Bratis la
ve. Popri o živovan i d iel sta rých majstrov 
propagova l diela slove ns k ých skladate
rov, na jm!i E. Suchoňa , J.. Cikkera. J. Gre
šáka. Záslu hou dir igen ta Romana Skľep
ka sa podilJ'tlO p rost re dníc tvom n ím 

jubiluiúci 
ženský spevácky zbor 
pri MsDO 
v Rimavskei Sobote 

Do rá mca osláv februárových 
udalos t i zapadol a ko mozaika s láv
nostn ý ju bile jný koncert Zenské· 
ho s peváckeho zboru v Rimavske j 
Sobote. Koncert sa kona l 28. feb
ruáa•a pri priležitos tí 10. výročia 
založenia spevo ko lu. 

Obece ns tvo pri jalo tento kultúr · 
ny večer s nadšen lm i uznanhn. 
Citlivo koncipovaná dramaturgiu 
zbo ru mala na programe piesne 
po lyfónne, p lesne klasikov, roman
t ikov. rudové plesne v úprave slo
venských sk la duteľov a súčasnú 
pôvodnú tvo'rbu. l'J·ogram b9l obo
hatený tl i výberom poézie a inšt ru 
mentálnym člslom. 

Umelecká vedúca a dingentka v 
jed nej osobe Elena Pusztayová 
ovládala zhor S1.JVeJénna . • predne!! 
každej piesne bol Intonačne čis-
tý , s presným jemným frázovan lm 
a mäkkými závermi. Dobr ú s pevác-
ku techniku a výrazné umelecké 
stvárnenie vokálne j s kladby doká · 
za! zbor na jm!! p ri prednese uspá· 
vunky v náročne j ú prave Zdenka 
Mikulu. Kedže zbor dis ponuje člen 
kami, ktor é ma jú predpoklady pô· 
sobiť aj sólis tick y, v podani Viery 
Slatinskej a Márie Filipiakovej s 
klavlrnym sprievodom Elvíry Na
gyovej zazneli dve p ifi!sne z Dvo
!'úkových Moravs kých dvojspevov. 

Pôsobivo vyznela aj recitácia Ma
riá na Sotn ika, č lena DJGT vo Zvo
lene, ktorý predniesol básne Pav
la Koyša. 

Prvý koncert žens~ého spevác
keho zboru pri MsDO v Rimavskej 
Sobote sa konal 17. decembra 1971. 
Vtedy obecenstvo prijalo premiéru 
s na dšen!m už zo samotnej sku
točnosti, že v mes te je o p!!ť s lo 
venský s pevokol. Clen ky s pevác
ke ho zboru c ha rakterizuje vzácna 
zanietenosť pre s pev a osvetovú 
činnost, veď v p riebehu desiatich 
rokov uskutočnil zbor 104 vystú· 
peni a štyri razy sa s úspechom 
zúčastnil na krajských súťažiach . 
Pré! Videlnýml mesačnými podujatia · 
·m1 sú vystúpenia v Státnych kú· 
peľoch C!ž. Túto tvo rivú desafroč · 
nú činnosť, ktorou sa ženský spe
vácky zbor podieľa n a kultúrnom 
živote mesta 1 okresu ocenili aj 
verejn! činit elia. Zástupcovia OV 
KSS, ONV, SKNV, MsV KSS a 
MsN V n n osobitnej slávnos ti pred 
jubilejným koncer.tom vyslovili slo· 
vá uznania a vďaky za reprezen
táciu mesta, za p rácu v zmysle 
ku lt úrnej po litiky KSC vytýčene j 
je j XV. zjuzdom. 

L. AMBRUSOVA 

RAD PRÁCE OTOVI FERENCZYM U. Pre
zident CSSR udelil zaslúžilému umelcovi 
O. Ferenczymu pri pr!ležitosti jeho 60. 
narode nin Rad práce za dlhoročnú a ktlv· 
nu kultúrnopolitick ú činnosť a zásluhy 
o ro zvoj Vysoke j školy múzických ume· 
n í. Vysoké š tátne vyznamenanie mu 30. 
marca v Bratislave odovzdal člen Pred · 
sednlctva a tajomnik ÚV KSS [j. Pezlár 
za pritomnosti vedúcich oddelení OV KSS . 
R. jurika a l. Lltvaja. Jubilant súčasne 
prevza l blahopra jný list tajomnika úV 
KSC J. Havllka. 

K jubi e o man a. 
založeného komorné ho telesa významne 
obohatit hudobno-kultúrnu atmosféru Ko· 

. šic a východnéllp Slovenska. Treba len 
rutovať, že z organizačných a fimmčných 
dôvodov Košický komorn ý orches ter za · 
nik ol. 

Tento vzde la n ý a š iroko rozhľadený 
hudobnlk s ciefavedomou . koncepciou 
opieral sa vo funkc ii d ramaturga o pery 
a baletu ŠD v Košiciac h najmä o presa
dzovanje neprävom zazn úva n ýc h diel u 
podarilo sa mu budovať nový, netrad ičný 
repertoár [napr. O. Ferenczy: Nevšedná 
humoreska, C. Orff: Múdra žena a pod. ). 
V Košic iach rozvinu l R. Skrepek aj svo· 
ju kompozičnú činnos t, zo začiatku na j
mH v oblast i scénickej hudby pre tele
v!ziu a divod lo , neskôr i v iných žán · 
ro ch. 

V pôsobeni Romana Skľepka tvorí je· 
ho hudobno-publlcistlcká činnosť, da tu
júca sa ešte od čia s je ho bratislavských 
š túdii, najsústavne jš lu a pre náš hudob
n ý život najp rinosnejšlu aktivitu . Svo jo u 
bohatou publlkačnou činnosťou pôsobil 
na hudobný život v Koš ic ia ch, súčasne ho 

zapá ja l do ce loslove ns k ých súv islo sti. je
ho početné kritiky, recenzie , úvahy po 
skytujú pes trú mozuik u hudobného živo
ta v Košiciach s jeho s ilnými i s labšími 
stránka mi za posledných dvadsať roko v. 
š iroké odborné vzde la nie vtláča pečat 
jeho fu ndovaným , š ty listicky kultivova
n ým n nekompromisným osobnos tným 
prejavo m v te jto oblasti. Svoju náročnost 
nie len voči in ým, a le 1 voči sebe pre ja 
vil aj ďal ším štúdiom na VSMU, kde ub
so lvo val odbor d irigovanie . Od l. augus
ta 1976 pôsobi Roman Ski'epek n u Kon· 
zervut6riu v Košiciach. Ako pedagóg tvo
rivo rozv í ja svoje schopnosti a skúse
nosti v práci s mládežou. Aj v te jto ob· 
!asti so ús pešne uplat t1u jú syn teti cky 
všetky pr vk y je ho činnost i: s nevšedným 
elánom budu je a neustále skvalitňuj e ko
morný a symfonick ý orcheste r Konzerva
tó r ia v Koš ic iach, a ko to dokazuje aj 
celý rad úspešn ých konce t·tných vystú · 
pen i i školské uveden ie upe ry Ch . W. 

c;Iuc kél Orfe us a Eurydika. 

MARIA SPISAKOVA 

Interpretačná súťaž '81 
Odbor: Komorné súbory 

Banská Bystrica 8·12. decembra 1981 
PODMIENKY S'OŤAŽE 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť občania 
SSR, alebo ti ob.čania CSR, ktorí žijú 
na územi SSR. Veková hranica nie je 
stanovená. Podmienkou je ukončené 
alebo prebiehajúce štúdium členov 
súboru na konzervatóriu alebo vyso
kej hudobnej škole. O prípadných 
výnimkách sa rozhodne osobitne. 

2. Záujem~;i dostanú tlačivá prihlášky 
spolu so zloženka mi na zaplatenie zá
pisného Kčs 500 (v prlpade súborov 
zloiených z poslucháčov konzervató
rií alebo VSMU Kčs 300 ). Tento po· 
piatok má charakter zálohy a vráti sa 
účastnlkom po a bsolvovaní prvého 
kola súťafe. 

3. Prihlášky treba poslať doporučene 

na adresu: 
štOVKON'CERT, Sekretaríál Jnterp.~~
tačnej súťaže SSR 
Leningradská 5 
890 36 Bratislava 
Terniln : do 31. V. 1981 

4. Najúspešnejšie súbory budú upred· 
nostnené vo všetkých oblastiach ume
lec.kého pôsobenia , vrátane vysiela 
nia na medzinárodné súťaže, zaraďo- . 
vania do exportných plánov, odporú
i!ania na udelenie štlpendii , na vystú· 
penia v rozhlase a televlzii. 

5. V pqrote budú zastúpení poprední 
umelci a odbornlci. Zloženie poroty 
sa oznámi pred otvo rením súťaže. 

&. Cestovné a pobytové náklady úi!astní
kov sa uhradia na dni ich aktlvnej 
účasti na súťaži podla platnej vyhláš
ky o náhrade cestovných nákladov. 
Pouiitie lietadla sa nepovoluje. 

7 . Priebeh siíťaže: 

KONKURZ 

l. kolo , vylučovacie, 
II. kolo, r ozhodnutie o udelení 
cien, 
záverečný verejný koncert, sláv
nostné vyhlásenie výsledkov, vy· 
stúpenie najúspešne jších súborov. 

8. Súťa:t je s poloi!ná pre všetky druhy 
komorných súborov. Rozmanitosť žán· 
rov nedovoľuje stanoviť konkrétny vý
ber skladieb, preto sa stanovujú dve 
všeobecné zásady: 
a) výber skladieb musi byť reprezen

tatívny z hľadiska tvorby pre da· 
né zloženie súboru, 

b) pokiaľ ne jde o súbory svojím zlo 
žením determinované na interpre
táciu iba hudby staršlch epoch, 
ka~dý siíbor je povinný zaradiť do 
svojho p rogramu aj súčasnú a oso
bitne slovenskú skladbu. Pre siá
i!ikové kvartetá a dycliové · kvin · 
letá platí toto nstanovenie bezpod
mienei!ne. 

!l. Každý súbor si pripraví program v 
trva nl 70 minút · čistého ť.asu. Prvých 
40 minút prednesie v l. kole. Pokiar 
ide o skladbu slovenského autora, 
musi byť zaradená do l. kola. 

10. Pre Interpretačnú sút'až SSR '81 sú 
uri!ené tieto ceny: 
l. cena Ki!s 7000, 
2. cena Ki!s 4000, 
3. cena Kčs 2000 
a i!estné uzna nia. 

Počíta sa aj s uaelenlm osobitných 
cien. Porota má právo zlúi!iť l. a 2. 
cenu, alebo 2. a 3. cenu a rozdeliť 
ich rovným dielom, pripadne niekto· 
rú z cien neudeliť. Rozhodnutie po· 
roty je konečné. 

Riaditel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkun na ob
sadenie volných miest v orchestri opery a baletu SND: 

- :~ástupcu koncertného majstJ•a l. huslí, 
tutli hráčov do skupiny huslí, 
tutti hráča na violu, 
tutti hráčov na violončelo , 
tutli brái!a na kontrabas , 
hrlliča na I. flautu, 
hráča na l. hoboj, 
hráča na l. lesný roh. 
hráča na bicie . 

Podmienkou prijatia je absolutórium VSMll , AM U, JAMU alebo konzervatória. 
Veková hranica je 35 rokov . Konkurz sa koná diía 23. 4. 1981 od 13,00 h v bu· 
dove opery SND. 

Pisomné iiadosti s krátkym životopisom a opisom praxe zasielajte najneskôr 
do 15 . 4. 1981 na Umeleckú správu opery SND, 891 38 Bratislava, Gorkého č. 2. 

Cestovné bradlme len prijatým uchádzačom. 
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300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet 

ommage a Telemann 
no pok l adať za barokovú anticipáciu 
s kladobného d ucha Igora St r avinského. 
Rovnako sme už ridaptovani na to, a by 
sme vedeli s pôžitkom obdivovať pseudo
kontrapunktické hry v jeho Koncertoch 
pr e štvoro husll "senza ba sso". 

notoval s úmyslom chara k ter izova ť svet 
obrov a t r pasllkov - "Liliputánska cha 
conna " je notovaná v drobných hodno
t~ch ..V 3/32 ta kte , "Brodbingnakovský 
gtg ue v obr ovských z(tkladných h odno
tách celej noty (v takte je 24 celýc h 
nôt ). 

Osvie tenecký humor sa však odzrkad
Iu je i v čisto hudobnom zobrazovaní, v 
jeho piesi\ach s generá lnym basom, y 
ktorých dokáza l vytvoriť najúspo rnejšlmi 
prost r iedka mi u šľ acht ilú a zároveň pros 
tému človeku blízku h udbu, ktorá pr iam 
srš l int ímnou životnou múdrosťou , filo
zofiou humor u, vzdialenou každej baro
kove j vznešenosti, slávnostnos ti a nad
nesenost_L Nemožno nespomenú ť Te ľe 
manove kantáty a opery s ich prekrásny
mi á r iami ( vyznačujúcimi sa svojráznym 
lyrickým melosom l spest renými živými 
kontrastuj úcimi sldndbami naj r ôznejšie 
ho c ha rak ter u. 

Teiemann bol majstrom, l<torý sa ve
del vy jadrovať naj (ľsporne jšlm i prostried
kam!. Dokáza l vyťaž iť maximálny účinok 
z najjednoduchšieho obsadenia. Pritom 
ovláda l majstrovs ky· tt•adíc iu tak talian
sk ej, ako i francúzskej hudby. Tieto 
trad íc ie dokázal pr is pôsobovať vlastným 
umeleckým In tenc iám, čerpaJ z nich pes
t rú škálu žánr ov. V každom štýle, ktoré
ho prost r iedky použival, dokáza l súčas
ne p resad iť vlas tný postoj, vla stn ú os ob
nosť - seba. 

Dnes, k ecľ l!tkmer zo všetkých koncer t
ných póciH sve ta , zo všetkých rozhlaso
vých s tanic zazn ieva dielo Georga Philip
pa Te lema nna, ťažko si pr eds tavíme, p re
co s me tohto nwjst rn taký dl hý čas ne
c ha li zabudnutého bez toho, aby naša 
!<\ska a záujem voč i jeho umeniu ho 
princovým bozkom prebudili k novému 
ži votu v naše j súča snosti. Nie len J. S. 
Bach, a ko dominantný zjav nes korého bn
roku sláv il svo je znovuvzkriesenie a le 
aj Händ lovo d ie lo sa už dávno sprí~tup
n ilo našej prltomnosti ; do konca odkr ytie 
die la Antonia Vivald iho, ktoré mu stál i v 
ces te nemalé problé my, s úv is iace so zis
kovaním jehl) r ukopisov, bolo v plnom 
pr úde, kým dielo G. Ph. Te lemanna dlhý . 
čas n elál<ulo ani hudobníkov , a ni histo
rikov. Svojho č asu preslávený a na jvyšši 
mi s uperlatívmi cha rakterizovaný ma jste r 
baroka upaclol ta kmer úplne do ne mi
losti . Eitner ho cha ra l<terizova l a ko bez
sta rost ného "Vie lsc hreibera" nevicliac 
podstatu a zámer jeho hudby. Comu pr i
pisať ten to pokles vere jnej mienky až do 
obdobia novo roman tlzmu? Ak sa nad 
tým zamyslfme , ponúka sa nám len jednu 
odpoveď. Vývoj hudby od neskorého ba
roka po romantizmus s to jí v zn(t men l 
sub jekt!vneho sebazo lH'azov él n lél u od to· 
ho trend u s tá l Telemunn najvzcllalene jšie. 
jeho hudba su n edotýka la minuc iózno) 
polyfónne j drobnokresby J. S. Bacha, s iA
In ďaleko od pá tos u siroko·ploc heho ~tý· 
lu "ul fresco" , ktorý re prezentoval v je j 
dokona le j podobe G. F'. HUnclel. Co je 
však na jvlastnejšou Chétr ak te r is tikou Te
le m!lnnove j hud by? 

plným vtipom, úsmev z dobre l idey, zro
denej z nad hľadu, nie však z _cynizmu. 

Te lemann bol i n eprekona teiným maj
strom par ódie a travestie . Vede l sa zna
men ite prispôsobovať každému štýl u, kaž
dej maniére , i a r chaickým a Iudovým 
(okrem iného a j hanáckym!), prejavom 
tak, že tvorivým spôsobom prekonal hra
n ice parodovaných, a le zárove t'l zážitko
vo zvládnu tých štýlov. Týmto svo jím nad
hladom pozdvihol súčasne prebraté ele
menty, umoci'\u júc ic h v podobe vtipnej 
kont'rafaktúry. S oblubou sa zamer iava l 
na štylizác iu archaických , ba zabudnu
tých tancov, napísa l občas triové kon
trastn é medzlvety k niektorým tancom, 
v l<to rých apostrofoval archaický ráz ha r 
mónie sta ršej dychovej hudby v prlsne 
t r o ]hlasne j sadzbe. Tým prebud il staro
dávne modely k novému životu, čo mož
no hodnotiť ako prvý ná beh pre tavova 
niu vzdia lenejšlch h udo bných modelov 
vl astnou hudobnou rečou v podobe t ra
vestu júceho citátu v zmysle neoklas icls· 
tíc kého posto ja ku kultúrne j minulosti. 
Ako sám hovor i, využival vžd y pri kom
ponovanf ne juký vonka jší, v!!č š inou , sa
mozrejme, hudobn ý podnet, čl už to bo
la Iudová a lebo cudziu hudba. Vzor, z 
ktorého vychádzal, s ktor ým -sa vyrovna l, 
použlva l však vždy k vytvár.anl u nových , 
často vt ipných kon fro ntácii. 

Ve lmi · vyda rené s ú jeho napodobi\ova
nia často i nezvyklých nástrojov sláč i
kovým súborom. K na joriginálnejš ím ta
kýmto imitáciám patrí napr ik lad napo
dobi\ovanie nyne ry - ta lians ky la lyru 
- v rovnomennej suite. Nynera mala 
väčši poče t nemenných burdonových 
strún, ktor ých s tá le rovna ký, ko lieskom 
pod s tr una mi rozozvučaný zvuk sprevá· 
dza l melodic ký hlas. Te lemnnn dôsledne 
využil t úto cha ra kteristickú s labinu ná
stro ja u nezmierni! svojou š tylizáciou 
príkros( disonanc ii, dokonca Ic h ešte pri 
ostri l a karikoval nemotornú náhodilos ť 
zvukov. Z ná hodilostl urobil umelecký 
zámer. Hudobné vtipy nebol i zriedkavos· 
ťou v tanečných suitách ba roka. Jednot
livé s kladby sa s obľubou označova li kon
kret izu júc iml či poe tizujúc imi názvarňl , 
čím sa antic ipova li charakterové sklad
by ro mantizmu. I v te jto oblasti viedol 
Te lemann svojou vynal!ezavosťou, ako sa 
o tom presvedčíme, ak sl prečitame vtip
né , schvá lne protirečivé názvy skladieb 
jeho suity "La Bourse" pre dva sólové 
hobo je, sl áčik y a cont inuo, a ko nap\·. 
"Vojnu v mier i", " Nepok ojný odpoč inok " , 
l'Poraz!lni vlťa:l\1" a pod. Telemannov vp p 
zasahuje i do spOsobu notácle, ako to 
vidťme v je ho "Guliverove] s ui te" , kde 

Suverenita a nadhľad s a prejavu jú a j 
v jeho prlstu pnost i voči novým výrazo
vým ja vom v hud be. Tu predst iho l svo
jich na jvýzn amne jšich vrstovnikov, z kto · 
rých sa každý d.ostal do záv islosti na 
vlas tnýc h ste reotypoch. Stač ! sl len po
zorne vy počuť Telemannove poľské ko n
certy a soná ty, aby s me sl uvedo
mi li, v a kej miere vedel predv lda ť nový 
vývo jový t rend h udby a v ake j miere ve
de l pritom c har akterizova ť tra dlciu a 
ducha . poľske j s poločenske j hudby , ktorú 
pos tavil v týchto svojich die lach na vy
soký pied está l umeleckého cl o'hodnocova 
nia. 

Je j doménou je predovše tk ým esprit , 
hu mor a paródia nesenú jemný m tokom 
melosu nad c itl ivo u har móniou. Tele
mannovo ma jst rovstvo je s uver énne, .idey 
mu prichádzajú úp lne bez náma hy. Kto 
vša k rozume l humoru , keď su lHI ne bi 
hudby zač ali zjavova ť mraky, keď sa od 
hudby čoraz viac žiada lo, aby zobrazova 
la vnútorné konflik ty, a by bola drama
tickejšia, a napokon · sentimentálna , pa 
tetická, akou sa post upne až do koncu 
19. storoč i a aj stáva la. Kto by bol po
chopil ironický odstup od umeleckého 
diela , a ko od niečoho, čo lw rešponduj e 
s človekom , a le pr itom stoj i mimo ne 
h o v čase, keď hud ba smerova lo k po lo
hám týrnvého prežívunia sn mého seb u? 
Hud ba stra tila svoju na ivnú hygienu, svo
ju schopnos ť pote šiť človeka bez pá tos u 
a dramfltického znásilnenia, Telemann si 
zo vše tkých svo jich rovesn lkov jediný za
c hova l schopnosť pri n aša ť rados ť d ucha-

Kto by bol mohol v čase ve ľkých só
lových koncertov vrcho lného romantiz
mu a novoromantizmu pochopiť pllvub 
dvoj koncerlov pre dve zobcové fla uty, 
anJbeskné ornumenty ic h súhry, keď pod 
koncer to m I'Ozumelo obecenstvo koncerty 
Brahmsove, Dvoi'ákove, Cajkovského. Iba 
keď sa začuli z jav ovať idey Nove j vec 
nos ti , zmenil sa pos to j voč i hud be, pt·e 
bud il sa a j záujem o ne- (mimo- ) ro 
mantickú hud bu; subjektlvne ori entovuná 
hudba ZI'azu bud ila u c itl ivých reprezen
tantov avantg ard y pr iumo od por a medz i 
hud bou a s ubjektom sa o tvorila s ta ro
dávna prie pas ť. Pod prizmou objekt ivi 
zujúceho odstupu sa vy jas nili a í dlhý 
čas prehliaclnuté pozitíva te jto neroman
tickej h udby. Tomuto vývojovém u trendu 
ďaku je Telemann zu znovuobjavenie svo j
ho diela. Clovek zača l op!! ť obd i vova ť 
hudobné ná pa dy, kto r é boli vyslovené 
najšet rnejšlmi prostr iedka mi. Vznik la si
tuácia, kde posluchač bol schopný obdi
vovať kräsne, do seba za pada júce me· 
locllcké oblúky a kaskád y troch s ólo
vých nást ro jov Te le mannovho Koncertu 
E dur, alebo vti pný, dvojzbor ovo st ava ný 
Koncert B dur pre t t' i hoboje, t ro je husll 
s gene rá lnym basom, esprit, k torý mož· 

Nikto z jeho gene rác ie nebol schopný 
aktívne a vlastným tvorivým prinosom 
sle dovať, ba sám rea l izovať vývojový ob
lúk hudby od pozícii vrcholn ého baroka , 
cez zač iatky galantného štýlu až po zrod 
kl asicizmu. 

Ťažko pochopiť , a le v umení e xis tuje 
ve ra hodnôt , ktoré spiu ,.spánkom Sip
kove] Ruženky" len preto, že von ka jšie 
okolnosti neumoži1 ujú . ich znovuvzkr ie
senie. že tento spánol< môže trva ť aj 
tris to rokov, dokazu je jasn e osud diela 
v eľmajstra ba roku Georga Philippa Te le
mannu. JAN ALBRECHT 

Recenzuieme 
výber a rchivnych fo tografic
k ých ma teriá lov ilus tr ujúc ich 
záujem množstva vzdela ncov o 
ľudovú ku lt(t ru Podpoľani a v 
minulosti. Okrem fot ografií ná j
de čltater v knihe pôsobivé 
kresby a plakety ná rodného u
melca jána Kulicha. 

Po rozhlasovei žatve 
hy podiel a utora na výsledku 
relácie? 

- R2 je súťažou reda ktorov 
a real izačného trm u. Z tohto 
dôvodu porotu be rie do úvahy 
výber a utor a ako jedno z hra
disk pre hodnotenie práce re 
dakton t. Je známe, že z!ska ť 
dobrého autora , ktorý navyše 
má . schopnosť p rispôsobiť sa 
požiadavke š pecifickos ti r ozhla
s ove j práce, n ie je rahké. V 
každom prlpnde dobrý autor
s ký text je pred pokladom pre 
výslednú hodno tu r elác ie. Z 
tohto h lad iska sa v ocenených 
re láciách hodnot ila prác a 
dvoch autoriek: N. F iildváriove j 
(Cas života a čas hud by ) a M. 
Potemrovej (Od h istór ie k dneš
ku ). V te jto s úvis losti by som 
chcela poznamena ť , že by bo
lo s právne, aby sa častejš ie 
usporiada li aj súťa že autor~k é. 
Pamätám sa , že som - t akisto 
v porote - mala možnos ť sle
dovať takúto súťaž a že výs led
ky boli zau jlmavé. 

Podpor an ie 
tradície a súčasnosť 
Obzor Bratis la va 1979 

Za tiaľ iba málok torý fo lklór
ny región na Slovens ku sa mô
že popýš iť knižnou publikáciou 
o hmot ných a duchovných hod
notách !udu ži júceho a tvoria
ceho v dan om teritór iu. Ak su 
o to v rok u 1905 prvý raz po
kúsil Ka rol M. Meclvecký, dnes 
môžeme s us poko jením konšta
tov ať, že na toto prvenstvo nad
vazu jú tvorcov ia kn ihy o Pod
poľanL lnicia tlva vyšla z r adov 
pri pravovate ľov Folklón1ych 
slávnosti pod Poľanou pr i pri
ležitostí 10. výroči H týchto sláv
nos ti. Zosta vovate lia Svetozár 
Svehlák a Igor Kovačovlč vtis
li kn ihe peča ť premys lene) kon
cepcie s dôrazom na mnoho
s trannú minu losť a na výsledky 
boha tú prltomnosť kra ja pod 
Po ľanou . jednotlivé kapitoly 
kmhy oboznamujú čita te ra s 
históriou Podpoľan ia pr ed oslo
bodenim (Stefan Pisoň ) a po 
ňom ( jur aj Poljovka, Mart in 
Má zor ). s ľudovou kultúrou v 
joj mnohorakej kráse ( ján Kan
tár - staviteľstvo, Viera Nosá
rová - ľudový spev, Anna Chlu
pová-Ralbovská - fudové vý
tvarné umenie, Jú lia Kováčová 
- ľud ové plesne, Oskár Elschek 
- ľudové hudobné nást ro je a 
nástt·o jová hud ba, Stanislav Dú
žek - fudové tance ) a s náčr
tom vývo ja Folkl órnych sláv
nosU po cl Poľanou (Svet ozár 
Sv eh lá k a Igor Kovačovič ]. 
Os tatnú čast knihy tvoria rôz
ne registre a zozna my mien ru~ 

dl, ktor! sa akýmkoľvek spôso
bom pod ieľali na programoch 
Folklórnych slávnosti pod Po
ranou. 

V jednotlivých prls pevkoch 
pôsob! mocným do jmom boha tý 

Pomem e ve ru pr iestoru je v 
knihe venované Judove j piesni, 
n ástrojovej hudb~ a tancom. 
Au tor i týchto prls pevkov zhrnu
li výsledky reg ioná lneho výsku
mu etnomuzikologického od<) e
lenia Umenovedného ús tavu 
SAV z polovice šes ťdes iatych 
rokov. Dote raz najbohatš ie po
znatky o ľ udovej nás tro jovej 
hud be na PodpoJan l prináša 
prlspevok Oskára Elscheka . K 
nesporným klad om Elschekovej 
št údie pat ria a j ukážky preclz
nej t r anskr ipcie sólovej a sku· 
pinovej inštr umentálne j h udby. 

Júlia Kováčová podá va súhrn
ný o braz o ziskanýc h ludových 
piesťí ach na Podpo!anl. Pri svo· 
jom delení zachová va temati č
nosť pieSJ'\ových druhov s výbe
rom charakterist ic kých ukážok. 
Pr íspevok Stan islava Dúžeka sa 
vyznaču je deta ilným a diferen 
cova ným pohla dom na boh atý 
ta nečný r epert oár tejto oblasti. 
V hudobných ukážkach prináša 
vzorové typy tanečných me lódlf 
jednotlivých tancov r ozdele
ných na párové, ženské, mužsk é 
a rytmicko-pollybové a iné 
osta tky. 

Kniha Podpolan ie t radlcie a 
súčasnos ť zv ečľluje v eľa pozo
ruhodných Iudo vých inter pre
tov, množstvo s pevákov, taneč

níkov n muzikantov, ktori kaž
doročne obveseľ ujú návštevnr
kov Fplklórnych slávnosti pod 
Pofqnou. 

Súhrnne možno poveda ť , že 
kniha o Podpofaní obohacu je 
n ašu odbornú literatúru o 
množstvo cennýc h pozn atkov a 
zárove1~ sa stáva živou kroni
kou nášho bohatého kult úr neho 
života t oht o kra ja. 

ALEXANDER MóZI 

Opäť prešiel jeden rok a Ces
koslovenský rozhlas opäť bi
lancoval prácu r edaktor ov, re · 
:l lsérov a techn ikov. Predsednl!! 
kou poroty v 4. kategórii - Hu
dobná tvorba a hudobno-slovné 
relácie - bola dr. Ľuba BaUo
vá, ktorú sme požiadali o nie
kolka post rehov z tohtoročne j 
žatvy. , 

Ako pracu je porota v tejto 
súťaži? . . · 

- Pos tupuje su analogicky 
uko v iných podobných súťa
žiac h. Ka ždý č len poroty má k 
dispozicii texty súťažných re lá · 
c i!, ktoré sa potom spoločne od
počúva jú. Naj prv sa urob! výber 
r elácií do "dr uhého kola " a z 
tých to sa individuá lne u rču je 
poradie . Pred výberom relácii, 
uj pred konečným určenlm po
ra dia je diskusia , v ktorej sa 
ana lyzujú klady a nedostatky. 
Hodnotenie berie do úvah y via 
cer é hradiská, napr. technickú 
st rán ku, pr-ácu r ežiséra, vše
obecn é zásadné hla dlská, ako 
V9ber námet u, autorské Spraco
van ie, redakčné spracovanie a 
hlavne využitie čl zvládnutie 
š pecificky rozhlasových pros
triedkov a pr lnos pr e vysiela 
n ie. Vyžadu je sa, aby súťažná 
relác ia vo všetkých sledova
ných hľadiskách spli1a la poža
dova nú úrovei'í. 

Ako vyzera la z t ohto pohfadu 
tohtoročná súťa:!? 

- V RZ '80 porota s úhlasne 
konšta tova la stú pajúc u ten den
ciu prih lá sených programov. 
ú s pešne sa hlada jú a nachá
dzajú nové možnosti špecific
kých rozhlasovýc h stvárneni, 
možnost i, ktoré v s účasnost i 
moderná technika poskytu je, s a 
využívajú s tá le viac funkčne. 
To zna mená, že sa s táva jú pros
t ri edkom v službe konečného 
c ieľ a, posiliíovan ia účinku ná
metu. 

Ceny za RZ '80 boli r ozdelené 
takto: L cena : Zdenka Ber náto
vá za reláciu Cas !ivota a čas 
hudby; tech nici Ing. P. Janfk a 

J. Backst úber (prémia za ste reo
realizáciu ]. 11. cena : Lýdia Ur
ban!!lková za cyklus Od hist6· 
rle k dneiíku; réžia H. Makovlc
ká a R. Subová, zvuk. majstet· 
Ľ. Dolinka , tech . J. Haulii a M. 
Pasniilinová. III. cena: dr, Adria 
na Eliášová za r eláciu Myjavský 
pr lmn; hud. r éž ia L. Komárek, 
zvuk. ma jster. Z. Ha lamik a F. 
Bombik. Cestné uznanie: Milica 
Zvarové za re lá ciu Prestávka 
opery Hubl!!ka a Darina La!i!!ia
kové za reláciu Hory, rudla a 
pleseň. · 

Mohli by ste sa stručne vy
jadriť k jednotlivým viťazným 
reláciám? 

- Relácia, ktorá z!ska la I. 
cen u, bo la v celoslovenskej Rž 
výnimočná už tým, že do sú· 
faže prišla s druhým miestom 
v medzinárodnej rozhlasovej sú
ťaž! v Brne. Je to výhoda, a le 
a j nie. V každom pr ipade však 
re lácia upút ala a presvedčila. 
Je j pllsoblvosf bola práve v tom, 
že pri realizác ii s a neza nedba
lo ani jedno z vyšš ie spomi
nanýc: h hľadísk. Cykl us re lác ii , 
ktorý získa l Il. cenu, reprezen
tova l typ, v ktorom sa poslu
cháčovi spristupľiuje vhodnou 
for mou velké množstvo infor 
mác lf, v tomto prlpade z de jln 
a súčasnosti hudobného života 
Kašle. Prínosom bolo aj n ahra · 
t ie početn ých dos ia ľ zo zvuko
vej podoby neznámych historic
kých hudobných materiálov. Re
lác ia, ktorá získala lll . cenu , 
bola zostrihom mimor iadn e 
úspešne j ver e jnej nahrávky. 
Realizátorom sa poda r ilo trans
ponovať a tmosféru, ve~:ej n ého 
koncertu do rozhl asového vysle 
llmia . V r elác ii "Prestávka ope· 
r y Hubička " hodnotila porota 
hlavne využitie cenných r ozhla
sových dokumentov a v relác ii 
z cyklu Hory, ľudia a pieseň 
náročné rozhlasové s prac"ovanle 
a pôsobivé aktua lizovanie tra
di čného ná metu. 

Nakolko berie porota do úva -

Ako sa vy ako bývalá redak
torka čs. rozhlasu v Bratislave 
divate na siíťaž RZ? 

- Azda práve preto - a j keď 
je to už pomerne dávno - , že 
som n iekedy pracova la v hu
dobnom vysielan í rozh lasu, vi
dim za množstvom každodenne 
od vysielaných hod ín a j to zná
sobené množstvo hodln , ktoré 
je pot rebné na rea lizáciu vysie
lacieho času. Sú to hodiny ml· 
morladne ná t'očnej práce od 
hladania námetov, ziskavanta 
autorov, r edttk čnej pr áce nad 
texta mi až po dlhé hodiny 
vlastnej rea lizácie. Redaktor je 
okr em svoje j práce závislý a j 
na práci iných a konečný vý
sledok je odrazom spolupráce 
celého tlmu. Práve z týchto dô
vodov s a nazdávam, že súťaž 
RZ je opods ta tnená, lebo posky
tu je· možnosť odmeniť to to tvo
r ivú prácu. je j význam je tak · · 
isto v tom, že sa na jlepšie r e
lácie s ústredia a pri ich spo
l očnom odposluchu vytvori sa 
pre~poklad lwnfrontácie a ob
r az o celkovej úrovni relácii 
posledného roka, odha lia sa 
t rendy a vynikne orig inalita. 

VIERA LIPPOLDOVA 


