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Prvého októbra, v deií, kecly su na podnet 
UNESCO kHždoročne oslélvuje Medziná rodný 
deJi hudby, otvorilí v h lavnom mes te SSR Brrt· 
ti s lllvs ké hudobné slávnosti 1982, nad ktorými 
prevza l/l záš t itu Vi<'ida SSR. Na s lávnostnom 
otvlira<.:om ceremoniáli 18. ročn f kél fes tivalu v 
Zrkadlovej s ieni Primélciá!neho paláca pr ivítal 
predseda fes tivalového výboru zas lúžilý umelec 
Jura j Ha luzlcký č l en a Prectsednictva u tajomní· 
ku OV KSS Ľudovrta Pezlárél, zaslúžilého umel
ca Pavla Koyša, prv-ého námestníka ministra 
kultúry SSR, predsedu Výboru SNR pre škol
!:itvo a kultúru zaslúžllého umelca Jána Solo· 
viča, primátora Bratislavy Ladis lava Martiná
k a, predstaviteľov _konzulárnych úradov v Bra
tislave a ďa lšieh host!. Vo svojom o tváracom 
prlhovore pr ipomenul, že BHS sú fes t iva lom 
otvoren ým, k torý, a j ked vychádza z k lasicke j 
š t ruktúry, nevyhýba sa ničomu novému, prog
reslv ne mu a vytvára primeraný p r iestor pre 
uplu tnen le sa všetkých hudobných žánrov. Oa
lej upozomfl na dramaturgické zameranie toh
toročného ,festivalu, zohľadi~ujúceho predovšet
kým 65. výročie VOSR a 60. výročie vzniku 
ZSSR , ako i jubileá niekolkýc,1 významných sve
tových skladateľov ( J. Haydn , I. Stravinskij, 
Z. Kodály, K. Szymanowski ] . Obe ve lké polí· 
tické Ju bileá budú v prog rame festiva lu p r i
pome nuté prezentáciou sovietskej hudob nej 
tvo rby u sovietskeho interpretačného umenia 
prostredníctvo m Moskvy a ko ich centra a naj
vys pelejš ieho repr ezentanta, výročia svetovýc h 
skladateľ ov dôstojným zastúpen ím ich tvorby. 
Ako už tr·actične, v ý_razne budli na fest ivale za
st úpené s lovens ká hudobná tvorba a s lovens ké 
int erpretačné umenie, čím su u j toh to roku ho
h uto naplľ\a jedno zo zák ladných ideovoestetic
k)'ch východisk tohto na jvýznamnejšieho slo 
v.ens kého h udobného fes tivalu. Demokľut i ckli 
črtu BHS je opätovne zvýraznená skutočnosťou . 
že k fest iva lovým podujatiam v h lavnom mes
t e SSR pribud nú v priebehu dvoj týždiíového 
trvan ia festivalu aj k·oncertné podujatia v ďal
š ieh 29 mestá ch na Slovens k u. 

Slávnostný otvárací p rejav. predniesol prv ý 
námestnlk ministra ku ltú ry SSR, zaslúžilý ume · 
lee Pavol Koyš, ktorý okrem lnélio v 1íom p r i
pomenul, že v dnešnom svete, neustále oh r.ozo. 
vanom pr!zrakom nukleárnej katastrofy, je po
trebné bojovať za zách ranu civ ilizác ie i hud· 
bou. Zdôraznil, že tohtoročný festiva l je po
znamenan ý a predchnutý mierom, pr iaters tvom 
a spoluprácou národov, humanrzmom, že Brll· 
t isluvské pudobné slávnosti významne p r ispie
vajú k medzi náJ'odnej kultúm ej spoluprác i. 
Súčasťou slávnostného otvorenia BHS bol o 

odovzda nie výročných cien zu hudbu. 
Ceny ústredné ho výboru Zväzu s lovenských 

sk!Hdat erov za r·ok 1981 odovzda l jeho p red-

seda, zaslúž ilý umelec Oto Ferenczy v obla s ti 
umeleckých žánrov sk la daterovi Miroslavovi 
Kor rnko vi za Kantuntínu pre detský z bor ll. cap
pella s prihliadnutim na jeho prínos v oblasti 
tvorby pre mlád ež a lnštruk tívncj tvorby; 

v oblasti populárnych, zábavných a taneč

ných :Um rov skladutc ľovi Mariá novi Vargovi zu 
mimoriudny tvo1·ivý p rínos v sk!adbí!ch nu d l· 
hollľUJúcc j plutni 0 Jvcrgcncw 11 za vymku júce 
tvor ivé výsledky v oblusti populá rne j piesne; 

v oblasti interpretačných výkonov klavir is to
v! Ľudovítovi Marcingerovi za vynika júce nn· 
Stu'dova nie komple tne j s lovenskej literatúry pre 
spev a k laví r a zu sús tavnú propag[!ciu súčas· 
nej s lo venskej tvor by doma i v zahranič !; 

v o blasti muzikológie, kritiky a publicistiky 
muzlkol ogičke Márii Potemrove j za prácu Hu 
dobn ý život v Košiciach v ro koch 1848- 1911l 
s prihl iadnutím na je j významnú publicist ickú . 
činnosť u životné jubileum. 

Ceny Slovenského hudobného fondu za rok 
1981 odovzda l pr edsedu vý boru SHF Pavol Ba· 
g in : 

cenu Já na. Levoslav u Bellu skladatelovi Du
šunovi Mart inčekovi za Concer tíno pre flautu 
a kl uvlr· s príhliacl.nutfm nn tvorbu z posled
ného obdobia; 

cenu Fr ica Kn fendu zbormaj s trovi Ma riá novi 
Vuchovi za vynikajúce naštudovanie diel I. Hr u
šovského, M. ·Nováka u M. Kor!nka,litoré od
z neli v rámci Preh !iadk y novej s lovenskej hu
dobne j tvor by v r ok u 1981, s prihliadnutim m1 
umelecky zá služn ú prácu s Detským zbo rom 
čs. rozhlasu v Bratis la ve. 

Za dlhoročnú organizáciu, p ropagáciu n mi
moriadne všestrann ú u užitočnú p_odporu pr! 
realizácii kultúrnopolitického posla n ia BHS 
udelil Festival ový výbor čestné plaket y BHS: 

prof. dr. Ľuctov ltovi Pezlárovi, CSc., tujom
n lkovi Ov KSS, 

zaslúžilému umelcovi Pavlovi Koyšovi , prvO
mu ná mestníkovi minist ra kultúry SSR, 

zas lúžilému umelcovi prof. Otovi Fe renczymu, 
pred~ectovi zss, 

doc. d r. Lad islavovi Mokrému, CSc ., riadite· 
rov! Slovenskej f ilha rmónie. 

Plnkety BHS odovzdal predseda Festivu!ové· 
ho výboru, zaslúžilý umelec Ju raj Hal uzie· 
ký. 

Ceskoslovenské hudobn~ vydavatel stvo OPUS 
udel il o Zlatý erb za r ok l 981 zaslúž ilému umel
cov i d iJ·igentovi Ondrejovi Lenárdovi a klélvl
r i ~ tovi Pet rovi Toperczerovi za i n te ľpretu čné 
ma jstrovstvo, zaslúžilému ume lc ov i Gejzovi Du · 
sfkovi Z1I jedinečný ~klada t e l ský prínos v ob· 
lnst i slovens kej zá bavnej hudby, Svetozŕ.'ir ovi 
St rač i novi 11 Ing . Igorovi Mad lenovi zu au torskú 
11 dramatu rgic kú prlp ruvu ti tul u Pohronie. Vý· 
r očnú cen u OPUSu ~ísknl d r. Ond rej Demo zn 
publikáciu Z k lenotn ice slovenských lu dový1:h 
p iesni. 

CBny vyznamenaným odovzdal r i a d i teľ OPUSu 
dr. Iva n Stanisiav. 

V umelec kej časti s lá vnostného otváracieho 
ceremonUilu vystúpil Brat islavský de tský zbor. 
ktorý zn vedenia dirigen tky Eleny Surayoveí
Ková(~ovej p red n ie_~ol c!'telu Ota Ferenczyho, 
Alfréda Zemanovského, Dmitrija Kabalevského, 
Lothara Voigtl ä ndera, Ivana Hrušovského, Zol· 
tá nn Kodál yn, Jaroslavu K i·ičku , La dislava Eur
lasa, Ilj u Hurníka a Miroslava Korínku. 
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VIAC HODNÔT 
DO NAšHO žiVOTA 

Nie je nijakou nadsádzkou, te 
československá hudobná vzdela
nosť disponuje velkými hodnota
mi vo všetkých oblastiach a iiín
roch a hudobné umenie ozaj tvori 
nezastupltefnú súčasť nášho !ivo
ta. Má na tom podiel i tá okolnost', 
že sme v minulosti mali mimoriad· 
ne veľké umelecké zjavy, ktorých 
význam spravodlivo a zasi3.žene 
presahuje aj do prltomnosti. V so
cialistických podmienkach dostalo 
hudolin~- umenie nielen silné spo
ločenské impulzy a všestrannú eko
nomickíi podporu, ale .. zásluhou 
mnohých výrazných talentov sme 
pokročili tak ďaleko, ·že máme 
dnes niekofko desia tok nových sú
časných opier, široko rozvetvenú 
symfonickú tvorbu, takmer nepre
l_lfadné mno!stvo komorných a só
listických skladieb, široké záze. 
mie populárnej hudby atď. 

Je len samozre jmé, že dnešný 
hudobný jazyk našich sklaďatefov 
je už iný ako u našich predchod
cov, i keď zdôrazňujeme určitú 
kontinuitu s hudul!nou minulost(Ju 
a určitý ohl'ad na komunikativnosť 
nášho hudobného myslenia. Keďže 
umelecká ·produkcia v hudobnej 
oblasti je pomern e veľká, záko
nite vzniká problé m ako túto tvor
bu koncer tne či javiskovo predvá
dzať a dostávať ju do širokého kul· 
túrneho obehu, či lep~ie poveda
né, do kultúrneho povedomia na
šich fudí. Tento problém sa do iste j 
miery rieši inštitučne, to zname
ná , ie jedno tlivé umelecké telesá 
venujú z vlastnej iniciatívy pozor
nosť našej súčasnej hudbe a uvá
dzajú ju. Ešte vždy však pretrvá
va jú dosť velké rezervy a riiektoré 
hodnotné skladby čakajú i niekol
ko rokov na predvedenie. Snažime 
sa, aby najkvalitnejšia tvorba ma
la i určitú reprlzovosť, pravda , ka
pacita orchestrov a interpretov tu 
nie vidy sta či plnit' naše predsta
vy. Hlavné rezer~ však zostáva
jú v práci kon certných agentúr, 
kde ešte prevláda dosť náhody a 
vývoj zrejme bude i tu !iadať pr e
myslenú drama turgiu pri uvádza
ní pôvo.dne j československej tvor
by. flalšia velká rezerva zostáva v 
nových kultúrnych domoch a osve
t?vých Zilriadeniach, kde práve nn 
tejto pôde sme vyslovili rad návr· 
hov na ich komplexne jšie vyu!ívn· 
nie a k prejaveniu vine iniciativy 
i vynali ezavosti pri uvádzani no
vej tvorby do !ivota. Zväz česko

slovenských skladatelov vyvinie v 
tomto smere velk é úsilie na zlep· 
šenie situácie. 

Ka!dý nU občan vie, že zábavná 
a tanečná hudba prenikajú do naj 
všednejších chvll a situácií kaf.· 
dé ho človeka. Siroký kvantitativ · 
ny rozvoj prináša so sebou i viace· 
ré kvafitatlvne otázky. Sme pre
svedčeni, že ja dro tvorcov ~ inter· 
pretov ozaj sp(ňa prlslušné este
ticko-ideové pofia davky, pravda, 
vyskytujú sa aj skladby, texty i in
terpretačné výkony, ktoré vyvolá
vajú negatívne odozvy. Náš zväz 
začal pracovať na koncepcii, ako 
sa viac približiť k tejto problema
tike, ako viac vnál:a f estetické pO· 
stoje do tejto oblasti a postupne 
odstraňovať neumelecké prejavy. 
Súčasne sa uvafuje o riešeni toh
to okruhu problémov aj na na~om 
umeleckom školstve. Hoci máme 
viac teoretikov, predsa zatial chý· 
ba ucelene jšia estetika zábavnej 
a tanečnej hudby, o ktorú by sa 
mohli oprieť nielen odborníci, ale 
aj organizátori týchto poduja t i. 
Predpokladáme, !e sa táto pruble· 
matika bude častejšie vracať na 
program nášho rokovania a spolu 
s inými zlofkami sa nám podari 
väčšmi oddeliť hodnotné prejavy 
od pseudoprejavov. Treba si, pra v
da, uvedomiť, le kvantum koncer· 

tov populárnej hudby niekedy núti 
orga nizátorov vracať do obehu i 
ta ké skladby, ktoré do !ivota azda· 
nepatria, 
Keďže disponujeme v našej hu

dobne j vzdelanosti mnohými zával· 
nými umeleckými dielami, musi 
nás viac zaujímať aj othka ich 
zdrave j propagácie a popularilá
cie. Niektoré formy propagácie sú 
ui zastaralé a nemajú vefký dosah 
do iivota. V súvislosti s našou 
tvorbou vynára sa s novou aktuál· 
nosťou otázka umeleckého ma j
strovstva. Piše sa vera, no nie vidy 
sú skladby i pri poctivom úsilí 
domyslené a dotvorené. Vynasnaží
me sa vplývat' na autorov tak, aby 
svoje d,i.ela predkladal! verejnosti 
a! vtedy, keď budú stál' za nimi 
celým svojím svedomím a celou 
svojou umeleckou i občianskou 
zodpovednosťou. V te j súvislosti sa 
znova vynára otázka socialistické
ho realizmu a predovšetkým prob
lém hudobnej tvorby spojenej s 
textom. Chceme v spolupráci s na
Aimi spisovatelskými zväzmi vyti· 
povať l_lodnotné súčasné texty a 
usmerniť pozornosť skladaterov 
na závainú, filoz oficky hlboko 
(undovanú a adresnú tvorbu kan
tát, oratórií , piesni a zborov. Oo
ba mimoria dne na lie havo čaká na 
vysoko profesionálne diela hovo
riace o súčasnom rozvoji socializ
mu, o premene človeka a ver~ých 
Ideáloc h, ktoré do !ivota nesú pro
gresívn! rodia dneška. 

Velkú úlohu , v tejto situácii má 
i naša hudobná kritika a publicis· 
tika. Dosiahli sa sice určité úspe
chy, ale na druhej strane nemá
me potrebné monografie o popred
ných r eprezentan toch českosloven
skej hudby, ktoré by súčasne boli 
vhodným vodidlom pre prácu dra· 
maturgov, ale i dirigentov, inter
pretov, koncertn:tch ma nagérov a 
pod. Spolu s národnými zväzmi bu
deme musieť týmto otázkam veno· 
val' zvýšenú pozornosť . . V tomto 
zmysle chceme rokovať s našou 
te lev iziou a rozhlasom, aby sme 
spoločne vytipovali najvýraznejšie 
hudobné ho.dnoty v celom česko
slovenskom kontexte a z týchto 
hodnôt odvljali pozornosť nášho 
človeka a budovali kolektivne pre
svedčenie, ie československá hod· 
ba ide správnym vývojom a vhod
nými cestami. Hoci sa pomerne ve
ra vykonalo pri analýze niektorých 
západných estetických a kompo
zičných tende ncii, táto práca pre 
nás nekončí, pretože niektoré zá
padné smery ešte vidy ovplyvňuiú 
myslenie niekofkých, hoci ojedine· 
lých tvorcov. 

V . neposlednej miere nás čakajú 
velké úlohy pri budova ni celoštát
neho kultúrneho kontextu. Obe ná· 
rodné kultúry prispievaj(! do toh· 
to socialistického kult6rneho po
vedomia, je však ndou povinnos
ťou ovplyvňovať tento proces, na
chádza ť nové a nové formy prelí
nania oboch národných hudobných 
kultúr, upozorňovať na to spoloč
né, pestovať pocit národnej hrdos· 
ti nad všetkým, čo je hodnotné, 
čo slúži kultúre, čo by mohlo slú· 
!iť aj ako odrazové výcholtisko pre 
celú tvorbu. V tomto zmysle _chce 
náš celoštátny zväz vypracovať nd 
ná metov, prekonzultovať ich s ná· 
rodnými zväzmi a uviesť tieto myš· 
lienky do nášho zväzového fivp.J.a. 

Vstupujeme do najbliUe j budúc· 
nos tí s optimizmom a _vedomim, le 
naša práca má slúiíť rozvoju sá
časnej hulľobne j vzdelanosti a ne
treba rotovať nijak e j námahy, ~to· 
rá týmto ušrachtilým cielom pro
speje. 

(z vystúpenia predsedu zCss n a 
s tretnut! predstuvitelov umelec
kých zväzov vo Federá lnom zhro
maždení di'ia 14. IX. 1982. ) 



• NOVA SEZÚNA V BRNE. Hudobné sftbor y Stá tn e 
ho divadla v Br ne sa už dn es pripravujú vo svo jich dra 
maturgických plá noch na význa mnú kultúrnu a spolo
čenskú udalosť, ktorou bude 100. výročie založen ia s tá -

• lebo !!eského diva dla v Brne, otvorené ho s·. decembra 
1884. Vzhľadom na význam, ktorý si toto d ivadlo svojou 
~innosťou vydobylo na po li českej d ivade lne j kultúry, 
vzhľadom na osobi tú ú lo hu, kto~ ír vždy v českých de ji
nách hralo a vzhľado na na ta·adíciu, ktorú ta kto vytvo . 
rilo, považuje me za p rvo radé, a by · sa tiež patri čným spô
sobom pri príležitos ti 100. výročia svojho trvania a j pri· 
po me nulo a oslá vilo. Pri! sezónu 1982-83 pripravuje oper · 
ný súbor v rámci Miniopcry ako prvý titul známe dfelo 
skla da tela Roberta Kurku Dobrý vojak Sve jk. Ca jkov
ské ho Eugen Onegin sa stan e zákla dom nového kmeňo
vého r epertoá ru opery. Verdiho Simone Boccanegra do
posiaľ v Brne nepred vedený, je ďalším z nnvých opuso v 
p ripravovaných pre scénu janáčkovho divadla . Pred ve
den ím St rauss ovho Gavaliera s ružou ch ce OJlerná dra
m a turgia pa•iblížiť divá kom odkaz svetového sk ladateľa . 
Michail Vajnberg je autorom, ktorý dokončil operu Dmit
r ija šosta kovii:a Portrét ; skladateľ - Sos takovičov žiak 
- vychádza z koncepcie svojho učiteľa a z· jeho p rin 
cípov hudobno-dra ma tickej tvorby. Bude to p rvé predve
denie nového diela v réžii poprednéh-o sovietsk e ho re
iisér a, ná rodne ho umelca RSFSR Georgia P. Ansimova 
t Velk ého diva dla v Moskve. Opernú sezónu uzavrie 
Fibichova romantická ope ra Búrka. 

Na r e per toá ri brne nského · baletné ho súboru sa udr
!ujú krá tke balety vedľa rozľahlých skl ad ieb ce l. ovečea·
ných. Iste príťažlivou premiérúu bude Popo luš ka Sergeja 
Pro kofieva , spoločné die lo choreogra fov Luboša Ogouoa 
a Olgy Skálovej. Nasledova !' bude triptych pozos tá va júci 
zo slávneho Bartó kovho bale tu Zázračný mandarín. z 
a da gia Tomassa Albinoniho a z jednode js tvového ba letu 
Fr a ncisa Pouleoca Les biches. Triptych sa uvedie v po
Jios tinske j choreog rafii významného pofského umelca 
Conrada Drzewieckeho. Spevo herný s úbor na~tuduje v 
nove j sezóne klasic kú operetu Franza Lehá ra Veselá 
vdova, k 65. výro čiu VOSR moderné d ie lo sovie tskeho 
sklada teľa mladše j generá cie Andreja Bogoslovského 
Ružové plachty. Kla sickú tému faustov skej legendy spra
cováva nová hudobná h ra z tvor ivej dielne Sema foru -
muziká l Dodatok k po vesti o Faustovom dome. Na tý 
Jouce zelený populá rneho skla da tera Já ru Be neša bude 
ďalšia z nových inscená cií brnenske j spevohry - od je j 
posledné ho (a v Brne zároveň prvého J pre dvedenia uply· 
nulo takmer pol storočia. Na záver sezóny ,.priJJra vi br
nenská spevohra klasickú Offenbachovu ope retu Ban 
diti. E. DUFKOV Ä 

• PRIJATIE ZAHRANICNÝCH HOSTI BHS '82. Preds e· 
da Zväzu československých skladateľov ·dr . Zdenko No
váček, CSc. prijal v p rfl omnosti tajomnika ZCSS :~:aslfl 
i ilé ho umelca Zde nka Mikulu a podpredsedu ZSS zaslú
!ilé ho umelca Milana Nová ka zahraničn ých hosti, ktorí 
sa zúčastnili na Bra tis la vských hudobných s lá vnostiach 
19B2. Na priatcFske j besede sa hovorilo predovšetkým 
o prehlbovaní kontaktov ·medzi )"111dobnými umelcami, sú
ča~~.ej ú' Oh!! qm~~E!~ký~l,t ,,:väz.l!v, výJ,lW.I}.e notovýc~. lpa
terJá lov a ce lkovom poslaní BHS. Zah r.aničn i účastnici 
s '!~naním hovo rili o československej hudobne j vzdela
nosti a navrhli ni uk_toré mofnosli ďa lšej spolupráce. 
Na tomto význa mnom medzinárodnom praco vnom stret
n u ti sa zúčastnili: hudobný sklada ter , národný umelec 
ZSSR Ka ren Surenovič Chačaturian s manželkou a hu
dobná skla da tel ka Tat'ja na Smirnovová (ZSSR), muzi
kológ prof. dr. Constaotin Karapetrov (Bulha rs ko), hu. 
dobný skladater a koncertný ume lec Iva r Frounberg 
(Dánsko) , pedagóg a dirigent p r of. László Vig (Maďar
sko), riaditel Musikhochschule v Bautzene Juri Winar 
a ri nditer Hu~obl)ej i ko\y mesta Hoyerswerda Helmut 
Hammer (NDR), hudobný s kladater Norbe rt Kužnik, pe
dagóg a hudobný skla da ter Jan Oleszkowicz, pedagóg 
a hudobný skladateľ Krzysztof Baculewski, vedúca hu
dobného oddelenia Polsk ého rozhlasu v Krakove Anna 
Woi nia kowska, pedagogička Ma ria Sar~tová, pedagogič
ka 2:ofia Janczyková a koncertný umelec Eugeniusz Wa
loszczyk (Pofsko) , hudobný skladatel Constantin Catrina 
(Rumunsko) , hudobný skladater, muzikológ a pedagóg 
dr. Johannes O. Degen (švédsko). hudobný sklada tel 
Huy-Du-Sous a Tranta-nloc (Vietnam), prvý a druhý 
pod preds eda Zväzu umelcov ADR Aslam Akram a Mas· 
hour Ja ma! (Afganistan l , hudobný sklada teľ Mohamed 
Re fa a t Garail (Egypt) , hudobný sklada tel , národný ume
l ec prof. I,saac Nikola (Kuba) . 

• SEMINÄR PLECHOVÝCH DYCHOVÝCH SÚBOROV s 
m edzinárodnou účasťou konal sa v dňoch 8.-25. júla 
1982 v Barcsi ( MĽR) . V jeho rámci sa konali aj dve 
súťaže účastnikov s programom barokovej a súčasnej 
maďarskej či svetove j tvorby. Na seminári i obidvoch 
súťažiach sa zúčastnilo 24 súborov, medzi n imi i súbor 
brati slavského konzerva tória, ktorého č lenmi boli jeho 
šiesti žia ci - Vladimir Jallko, Vladimir Dia niška , Juraj 
Bartoš, Michal Ja!íko, Ľubomfr Horák, štefa n Gá l. Po 
p r iemernom výsledku v prve j súťaži sa súbor vypol k vý
bornému výkonu v druhej súfaži , v ktore j obsadil 3. 
miesto - za dvoma maďarskými s úbormi, zanecha júc 
za s ebou súbory z NDR, š védska, Pols ka a Rakúska. 

e TRIO KOMENIUS, ktorého členovia sú aj dvaja Bra
tislavčania - flaut ista M" Br unner a gitarista A. Menšík 
( Jluslista M. Kovai'lk l , vystupovalo koncom augusta a za
čiatkom septembra tri týždne vo francúzskych kúpeloch 
Vittel. Súbor sa za meral predovšetkým na koncertný re
per toá r, o ktoré ho interpretácii s uznan lm p isala aj 
miestna tlač. 

e IGOR HERZOG, poslucháč br atis lavské ho konzerva
tória, sa zúčastnil na letnom kurze hry na gitaru v špa
n ielskom meste Composte la. Terajší už 25. medzinárod• 
ný kurz Musica di Compostela viedol prof. José Luis 
Rodrigo Bravo. Igor Herzog a bsolvoval tento kurz ako 
na jle pší ! iak. Za svoje výkony a mimoriadne schopnosti 
na kurze získal španielsku cenu José Miguela Ruis Mo
ra lesa. V miestnom časopise bol publikovaný rozhovor 
s Igorom Herzogom, v ktorom sa oceňujú jeho s chopnos
ti i domáca príprava. 

• PETER KOSORJN A MICHAL SINTAL, poslucháči 
VSMU z triedy Ing. Rudolfa Nováka, odcestovali 2. ok
tóbra t . r . na polročný študijný poby t do Parila, kam 
ich vysla lo Ministers tvo školstva SSR na návrh r ektora 
VšMU za výborné študijné v.ýsledky na škole i dobré 
umiestnenia v medziná rodných súťaliach. 

Chlapčenský :zbor Skovránok z Presova spieva sklad bu w: A. Moza r 
ta Sk úška n a ko ncert. 

ŠKOVRÁNOK 
chlapčenský zbor z Prešova 

V 14. čísl e Hudobného životn 
sme ~ 1.1 dozvedeli o prvých l! spe
choch novozaloženého Chlapčen 
s kého filha rmonického zboru v 
Bnatislave. ktorý vedie Magdalena 
l' il líriková. Pre s lovens kú hudobnú 
kultúru je potešitetné, že môže
me wznnmenn ť zrod detského zbo· 
t·u p r i taKe j význ11rn nej huclo bnuj 
inšt·ltl!cii, ako je Slovensk (! filh n r· 
mónin. 

V úvode článku, in formuj úceho 
o tejto tHialosti, bo tu s truc~n;í 

zm ienka u j o exis tencii iného 
chlapčenského sú boru nn Slovcn· 
sku, li to v Pre~ove. Keďže ume
lecké úspechy tohto p rvého chlap
čenského zboru nli Slovens ku, vďa
ka ma~ovokomuni kučným JlrOS· 
!riedkom [rozhlas. telev l7.i Hl. sú už 
známe nielen v úzkom regióne vý .. 
cho<lného Slovenska, !.JUde ist e :w
u jlmavé, k eď v rozhovore s je!w 
umeleckým vedúcim n dirigen to m 
d r. Danie lom Simčlkom sa čítate· 

, liu Hudobného ž ivota dozved ia nie
to o zrode a doteraj~!ch úspechoc h 
tohto prešovského ch la pčenského 
zboru nazvaného Skovrúno k. 

- Zbor bol 7.a ložený v roku 1980. 
Vtedy som navštív il skoro vše tky 
prešovské 'Zák luclné skoly l l VY · 
bral som 40 chlapcov, ktorí mali 
p redpoklady v zbore pt'Hcovať. V 
mojej p redcháclw júce) práci s Pre· 
šovským dets.k ým zborom ODPM 
boli skúsenosti s chlnpčeoskými 
hlasmi pomerne malé . pretože Jeh 
počet v zbore bol mi nimálny. Na 

' nľo je prekvél penie však chlapci ~o
skoro z!sknli pre spev náležité 'o
du~evnenie a výsledky nedali n n 
seba d lho čnkuť. Na doteraz vyše 
šesťdes latiGh vystúpeniach v rli mci 
mesta. okresu i k rajn , publikum so 
záu jinom u vďakou pr i ja lo na~n 

P.~~~~ta,.. ~$t.e. ~tuc .J>o-

vzb ud zovulo clo ďalšr~j u~1 lovn cj 
prilc P.. jej Ví'sle tlk11ml s ú aj dot~
ra jšie dva Ospt!sné samostatné vý
ročné koncertv v Presovc a prvé 
miesto s poc hvalou poroty na o.k· 
resne J sú (ažt detských speváckych 
7.ÍlOrOV. . 

Základom činnosti každého spo· 
vackeho zbo ru je organ i :l!.ačná a 
mater·iá lna pomoc zainte l·esova
n ýc·h nr gá no11. 

- l ' rč it e. 13ez ne j s i neviem č in 
nosť nilšho chlapčenského :tbof'U 
p redstavi ť. Zu.be7. pečeni e oblečen ia, 
n otového mater iálu , možnosť s kú
šok v p ri!IH!ranýc h pr iestoroch , sú
stredenia. príležitosť nn prnyi t!e l
né vys túpen iu , to v ~etko n ám ll · 

možent je Dom kultúry ROH v Pre· 
šove. Pochopi.ter ne; rozhodujúcu ú
lohu iirí1 oso1Jn1~ za i ntereso v anosť 
všetl(ých, ktorj majú zhor na Stll
ros ti a zv l liš ť morálna pomoc ro
dičov. 

Ako ovplyvňu je drama turgiu 
zboru špecifičnosf zvukovej far
by chlapče1i ských hlasov? 

- Kovový lesk a mnohé ďal?; i e 
zv lií š tnos ti ch l 11p čenských hlusov 
predurčujú takýto zhor k interpre
tfici i skl a dieb s tarých rn<~ jstrov. Ne· 
:znamenl\ to však , že zanedblivame 
tvorbu sú časni•ch skladateľov, kto· 
ní 1e práve Hkýmsi oživen lm, s pes
tren ím núšh o repertotí1·u. V reper
toári zhoru sú p ráve zastúpené diA
l a 13a c.: hu. Palest ri nu . Pergolesillo, 
Mozill'!<i, Huy<l na, Schuherl<l, a le a l 
Gersh.\;VIll n, M. Nová)F!, I ~ ~~7.lika, 
Čičkovu, Fulle'ylova , Zanienelllho, 
Agnestiga a d'a lšíc h. 

Na obidvoch výročných k oaH!Cr
t och veľkú pozornosť vzbudili tvý
kuny chlapcov-sólis tov, k torfch 
hlasovt p re jav mo!no pova!ovat' za 
niečo ojedinelé v práci s deťmi v 
s.peváf<~.Qm . .. ~b.or,e . . 

Pri otvorení školy predviedli liaci 111. - V. ročnlka hosťom polonézu. 
Sn!mka : CSTK 

Otvorili 

- Práca so sólistami tvorí vlast
n e samostatnú kap itolu v mojej 
činnost! s chlnpčcmským zborom. 
!:lú .to hodiny práce navyš11 pn~ mlía 
i pt·e sólistov. V tom to p r lpade 
vsa l1 ide o n ajta!en tovane jších Je· 
dl ncov, takže t(Jto práca je veľmi 
zaujímavá, mnohotvámn. špcciltl · 
nymi hl11sovými c'vičen inm i zna čne 
sa rozsíril u t ýc h to sóli s tov hl ii · 
savý rozs uh ( u ni ektorých je roz
sah od a po c·1), IHtuč ili sa správ· 
n e narlibať s dychom u aj. p te· 
chod medzi t•egls trami je p lynu iP.j· 
ší. Vys títpe nin sóli'stov budú i v 
budúcn ost i tvoriť súča sť našich vy· 
s túpení, pretože sú (l obrým spes· 
trením. progrfl mu a a j veľmi d ob
rou mot iváciou p re všetk ýc h chlap· 
co v. 

Cez prácu s detsk ým s peváck ym 
zborom ako sa vám ja ví celkový 
stav školske j hudobne j výchovy? 

- Stav š kolske j hudobnej vý
chovy môžem posúdtť nielen ako 
d ir igent detské ho zboru, ale taež 
ako ve dúc i kabi netu hudobne j vý· 
chovy n u Krujs kom podngogickom 
t'tstave v Prešove. Pochopiteľne, v 
práci so zborom môžem veľmi kon· 
k ré tn e postihnút kvo ll tu výchovno· 
vzdelávacej prác e učiterov hudob
nej výchovy a tu musím, ž aar, kon
š tntovaf, že túto kval ita je v mno
hých p t•fpo cloch netlostaču j úcu. 

Spevnosť žiakov nám rapidne kl e· 
sá, zvlásť u chlapcov, k torých čas· 
to u č iteli a úplne bezdôvuclne ,.od · 
pisujú" zo spev(t ckych č inností. A 
ak už méÍm možnos ť nu tomto mieS· 
te vyjadriť svoj nft zor. chcem po
vední, že an i nová koncepcia h u· 
dobnej výchovy nepr iniesla do vy· 
učovncieho procesu to, čo sme od 
n ej očakáva l i. Ak už sme sa mu· 
s e li uskromn i ť s jednou vyučova· 
co u hodi nou týždenne, ni to iba do 
7. triedy zákludn Hj ~koly . nemôže, 
me chcieť, a by učivo bo lo ko.nci · 
povu né v take j f rng men tár.nej u 
rôznorode j podobe, ak o je to v no· 
vých učebntciac h hudobneJ výcho· 
vy . Chybu však v ni jakom pr!pu· 
cle nie je iba v koncepcii hurlo b· 
n e j výchovy, p retože a j v ne j 1e 
IJlllaho pozitlvneho, moderného. 
efekt ívneho. Veľmi čas to jo to vsrtk 
práve uči te l , ]Cho pr!stup k prá• 
ci, zanieteno sť pre vec, ale to by 
sme už museli hovoriť aj o pri · 
prave tých to učit elov na vysokých 
š·kolách ... 

Doterajš ie úspechy určite pod · 
mieňujú aj ďa lšiu perspektívu čin · 
nosti zboru. 
~ ):JlJ~.vno.u náplil0.\1 ' činnosti (lv 

n a i bližšej bud úcnosti bude p i·ipra
va. repertolí ru na budúci ro k, keď 
sn v Ztl ine uskutočn! národná slÍ· 
ťaž výperových de tských spevá c· 
kycl! zborov. Veľk ou mojou túž bou, 
i túžbou všet kýc h chlapcov je, vy· 
spievať s i ú časť na tomto poduja
tí. TIBOR LIPTÁK 

prax, tak isto a j v pôvnbnom tll n 
ci žia kov špecializovaného oddele
n in ludov2ch tancov, kde š kolia 
dor ast .pro s.ĽUK a dulšie folk lóme 
súbory. Hodiny náročn ej a namá
havej pedagog icke j prlíce vykuzu· 
jú dobré výsledky ... 

A pretože s lávnostné p r íležitos
t i nabádajú na zamyslenie -a spät
n ý po h lad n a oblast s lovenského 
profesioná lneho tanečného škol
s tva, na dosiahnuté výsledky na 
pr iek k rátkemu štud i jnému obdo· 
hí u a absolútne nevyhovujúcim 
pries torový m podmienkam, je 
predsa len uzna niahod ná skutoč· 
nost, že od založenia tanečného 
oddelenia bratislnvského konzerva· 
tór·ia v roku 194S absolvovalo na 
tejto škole 120 tan ečn ic tt taneč
níkov, z ~ !orých väčšina je anga
žovan é. v SND. 

Medzi a bsolven tov, ktori v s ú
časnosti už pedagogicky pôsobia 

HUDOBNÚ A TANEČNÚ ŠKOLU V BRATISLAVE 
Tridsiaty, september 1982 zostél

ne pre Hudobnú a tanečnú škol u 
v Bratis lave his tor ic ky význam
ným medzn!kom. Vďaka pochope
niu stran íckych u š tá tnych čini
teľov podarilo sa zavf·š i ť prevádz
kovo dôlftži té úpravy ško lskej bu
dovy a pripraviť nn tento det"t o fi 
ciálne s lávnos tné otvorenie profe
sionálnej tal}ečn ej školy v Bratisla
ve, ktorá má celoslovenskú pôs ob
nosť. 

Sen sa s tal skutočnosťou. Nie 
zrazu. Len tak tíŠko, postupne, ako 
keď sa mlq.qá tanečnlčka uči krá 
čať na špičkách . . . Zabudnuté sú 
dlhé roky čakania, množstvo in
tervenci!. Zostá va pocit vďačnos t i 

prls lušným straníc kym a š tátnym 
orgánom za pochopenie, všestran
n ú podp9ru a pomoc. Za to, že te· 
raz ,.najkra jšie deti zo Slovenska" 
st retávame na Gorazdovej ulici. 

Po úvodných príhovoroch r iadi· 
tela Hudobnej a tanečnej školy 
Ing. Já na Kyndla a zástupkyne ria-

ditera tejto Školy, zas lCtžile j uči
te lky Evy jaczove j predniesll b la
hopra jné zdruvice repreze-n tanti 
stran!ckych a štátnych inštitúci! : 
súdr. Frant išek Novák ·- vedúci 
oddelenia škols tva a vedy OV KSS, 
Ing. Milan Tomša - zástupca ml· 
nistra školstva SSR a dr. Mllan 
Ch udovský ..:... ve.dúci odboru škol
stva Národného výboru h lavného 
mesta SSE S~ati slavy. List rladt:te
fu bratislavského konzerva tória 
dr. Zdenka Nováčk a, CSc. prečítal 
jeho zástupca, zaslúžilý učitef ján 
Janičkovič. 

Umeleckú čast programu uviedli 
š tudenti viacerých ročníkov s láv· 
n ostne aranžovanou polonézou. V 
rozkošnom D'l:l tsk om ta nci nnjmen
š lch žiakov školy bola už bada
terná p rofesionálna discipllna , kto
rá je zák ladom tanečného umenia. 
V ďalšieh ba letných duetách a va
r iáciách interp retovaných repre
zenta ntmi vyššlc h tried bola zrAj
rnä pripravenost na divadelnú 

na Hudobnej a tanečne j skole, pat 
r ia aj protagon isti baletu Sloven 
skéh o ná r odného divadla zaslúžilé.. 
umelkyi1a Gabriela Zahraclníková, 
Zoltán Nagy, Jozef Dolin ský, Mi
kuläš Vojte.k i e meritný dlhoroč
ný sóllst<I SND ján Hat ama, vy
znamenaný Za vynlkujúcu p rácu. 
Oki'em sk úsených z·aslúžilýc h uči
te!ov a umelcov pr ijali pedagogic
ké úväzky na novozriadenej HTŠ 
viacer í absolventi Vysoke j ško ly 
múzických umeni, ktor! splňajú dô
ležit ý p redpoklad p r e úspešn ú pe
dagogickú präcu - odovzdävajú 
metodické poznatky podložené 
vlastn ými divadelnými s kúsenos· 
t am!. Ukazu je sa, že s ústavn é. pro
pagácia tejto školy a opakovan ý 
ná bor n a š túdium spolu s fundo· 
vanou pedagogickou prácou v te
ra jšich priazn ivých podmienkach 
sa čoskoro odzrkadl! na dosiah · 
n utých aktivncti. 

ALICA Í'ASTOROVA 



Malá galéria 
husliarov amatérov 

na Slovensku v 20. storočí 
lll. 

Viiiam HEINZ sa narodil 8. 9. 
1908 v Pule, v rodine poddôs
tojníka rakúsko-uhorského voj · 
nové'ho námorníctva. Po prvej 
svetovej vojne sa presťahova l 
s rodičmi do novovzniknutej 
CSR, kde sa najprv musel na
učiť po česky. Súc hudobne na
daný, rozhodol sa pre dráhu 
hudobn!ka z povolania. Už ako 
chlapec sa dostal v Jič!ne do 
chýrnej husliarskej dielne_ Bim
jamina Patočku ( 1864-1931), 
kde v. ňom skrsla láska aj k 
husliarstvu. Dlhé hodiny trávie·
val v nemom obdive nad prá· 
cou husllarskeho majstra a je
ho pomocníkov. Roku 1927 ho 
prijali do huslovej triedy prof. 
G. Náhlovského na bratislav· 
skei._Hudobnej a dramatickej 
akadémi!, ktorú absolvoval ro: 
ku 1934. Kedže pre nedostatok 

Jozef Huraj 

miest v · 'exís'tujúcí'Ch · orches
troch sa mu nepodarilO ziska{ 
angažmán,' ú'č'in'koval 'v rôznych 
bratislavských tanečných or
ches tpoch, v ktorých _hral _na 
husliach i na trúbke. Roku 1938 
sa ako Cech musel zo Slovan· 
ska vysťahovať a až do roku 
1945 pôsobil ako učitel na hu
dobnej škole v Jičíne. Tu sa zo
známil aj so svojou manželkou 

Detské husličky V. Heinza aho
toweué v r. 1949. 

a pokračoval v návštevách už 
dôverne . známej husliarskej 
dielne. · 

Heinzovci sa roku 1946 pre
sťahovali do Bratislavy, kde sa 
Viliam Heinz stal členom sym
fonického 'orchestra bratislav
s kého rozhlasu a začal sa ak
t!vne _venovať aj amatérskej hus
liarskej činnosti. Roku 1949 
zhotovil pre svojho trojročného 
sýna Pavla detské husličky a 
opravoval strunové !Judobné ná
stroje pre rôznych bratislav
s kých hudobn!kov. Sv.oje teore
tické 1 prakti_c!_{é vedomosti si 
značne prehlbil po zoznámeni 
a spriatelen! sa s popredným 
lubským husliarskym majstrom · 
G. l· Zuckerom (1gn7-1974 l. 
Zucker prišiel do Bratislavy 
kvôli rezonančnému drevu, nG 
po dohovore s husliar.om O. J. 
Will mannom ( 1911-19691 sa 
stal v rokoch 1958- 1966 jeho 
trvalým externým spolupracov
n!kom. Odvtedy ch odieva.! do 
Bratislavy pravidelne, bol neraz 
aj Heinzovým hosťom a zásobo
val ho okrem cenných h usliar
skych rád aj kvalitným hus
liarskym materiálom a Jakmi. 
Heinz tiež navštevoval Zucker a 
v Luboch a toto obapolne pros
pešné priateJstvo pokračovalo 
aj po vysťahovan! sa husliara 
do NSR (r. 19661. Jeho výsled
kom bola nielen znamenitá 
Hetnzova husllarska erudícia, 
ale aj dobre vybavená husliar
s ka dlel il.a, ktorú sl Heinz za
riadil vo vlastnom byte. Jeh o 
opravárska reputácia rýchlo 
rástla a po Willmannovej smrti 
Heinz poskytoval cenné služby 
mnohým bratislavským_ l mimo· 
bratislavským hudobnfkom. Stal 
sa aj zberateľom majstrovských 
sláčikových hudobných nástro-

., jov, na ' ktorých sa tiež vera u
čil. Od ro ku 1973 - po odcho· 
de na dôchodok -- sa venoval 
výlučne svojej husliarskej váš· 
ni takmer až do smrti. Opravil 
st~vky najrôznejších str_uno· 
vých n,ástro jov. Zomrel 21. 9. 
1980 ako jeden z najuznávanej
šich amatérskych hus llarov
opravárov na . Slovensku. )eh o 
husliarske náčinie i n!m zhoto· 

Hurajove husle v roku 19&5. 

Viliam Helna vo svojej hu~llarskej dielni. 

vené husličky s piétou opatruje 
jeho syn, huslista a nástupca 
svojho otca v Symfonickom or
chestri Cs. rozh lasu v Bratisla· 
ve. 

Jozef HURAJ sa narodil 10. 3. 
1919 v Spišskom Podhradl. Od 
detstva hral na husliach a mar 
fsť študova ť na pražské kon
zervatórium. Bol však aj tech
nicky nadaný a preto si rad
šej . vybral elektrot echnickú 
priemy~lovku v Bratislave. Už 
a ko 16-ročný sa začal zaujf· 
mať o husliarstvo a svoje prvé 
h usle zhotovil o dva roky ne
skôr. V Bratislave sa usadil n a
t rvalo a pôsobil tu ako súdny, 
neskoršie technický úradník. 
Husliarstvo ho a le nato!ko o
pantalo, že už ako ženatý chcel 
isť roku 1951 do Lubov a vy
učiť sa za hus liara. Jeho plá
ny sa neuskutočnili a Huraj 
predbežne usilovne pracoval vo 
svojej dielničke v byte popri 
zarilestnanr: ako husliar-samo
uk. Opravoval strunové hudob· 
né nástroje bratislavským hu
dobníkom i žiakom ľudových 
š kôl umenia a k onzervatória. 
Zhotovoval aj vlastné husle, 
pričom využíval svoje bohaté 
t echn~cko-odborné vedomosti. 
Roku 1958 prevzal po smrti šte
fa na Pi hl ka (s ktorým už pred
tým spolupracoval ), vedenie 
husliarskej dielne Výrobných 
družstiev na Kapucinskej uli
ci č. 2 (už neex!stu je), v kto
rej opravoval strunové hudob
né nástroje. Zomrel 26. 12. 1978 
v Bratis lave bez toho, že by bol 
mohol uskutočniť svoj slubný 
husliarsky program. 

Jozér Huraj zhotovil približ
ne štrnástoro husle! (niektoré 
- aj vyobrazené - iba dokon-

. č !l z polotovarov l , z nich pos
ledné štyri mali podla názoru 
odbornlkov, pozoruhodné tóno
vé i estetické vlastnosti. Zla!, 
o ich ďa lšieh osudoch v súčas
nosti nie je nič známe. Dvoje 
s a nachádzajú v cudzine. Pra
coval hlavne podla Guarnerlho 
modelu a používal krásny polo
olejový lak červeno-pomaran

čovej farby. Pracovné nás troje 
s i vyrábal sám, javorové drevo 
s i zaobsta ráva l zo Zelezne j 
studničky v Bratis lave, z Giel· 
nice a z Branis ka, smrekové a 
j_ed!ové z bratislavských búra-

čiek. Popri us ilovnom akustic
kom experinientovanf spolupra
coval s V. Heinzom, F. J, Zucke
rom i s Cremonou v Luboch . Do 
svojich nástrojov lep_!l ručne pl
sané nálepky s označen!m mies
ta a roku vzniko. 

Jozef JANOSEC (naroden ý 
( 24. 5. 1903 v Ost r avici l si pri
niesol ako vrchársko-laznfcky 
chlapec lásku k drevu už v ka
liske. Mal ťažké detstvo, o kto
rom spolu so svojimi hus lia r
skym! začiatkami a osudmi pf
še: 

11V roku 1934 sme post avili na 
Slovensku chalupu, rolička mo· 
jich rodičov l ežali na rozhra· 
nt Slovensk a a Moravy. Chodil 
som Zen do ' Túďó'VP./ školy, 'pre : · 
tože otec mi umrel, keď som 
mal trindst rokou a musel som • 
matke pomdhat pracovať na po
li. Boli sme na prdcu iba dva ja, 
staršl brat bol na fronte. Lás
ku k hudbe som mal vrodenú, 
chcel som hrať na husliach. 
Keď bola raz u susedov svad
ba, stcll som v onku pod oknom, 
a zbadal som, že sa prtmášoui 
r oztrhla struna. Poprosil som 

JanoiiecoYe husle 1 roku 1911. 

ho, aby mi ju dal, no. on ma 
chcel natprv udrieť, lebo si 
myslel, že si z neho roblm bl(lz· 
na. Povedal som mu, že si ju 
nat iahnem na doštit!ku a po
proslm kamartlta, ktor~ho rodi
čia mali k otla, aby mu vyšklbol 
z chvos/a trochu srsti. Prinie
sol mi ;u a keď som • ptlsol kra· 
vy, ulomil som sl zo stromu 
k ontlrik. Prehnul som ho a pri
viazal srsť na obidve strany. Na
trel som /U živicou zo smreka 
a skúšal som hral na jednet 
str une. O niekolko dnt som už 
vedel pesničku, ktorú som za
hral kamar tltom. Aj oni sa po
kúšali hrať, no nešlo im to. Od· 
vtedy som začal zhotovoval 
husle spolu so suoflm bratom 
Martinom. Jedny sme zaniesli 
ukázať obchodnlkovi s hudob
nými nástro jmi·. Velmi sa mu 
ptlčil ich zvuk a preto ntlm dal 
nákresy r6znych husrouých mo· 
delov. Podla nich zhotovené 
husle sme potom poslali na vý
stavu do Místku, na ktoref sme 
za ne ztskali v roku 1928 prvú 
cenu a zlatú medailu. No brat 
zomrel mladý a ja som a/ na
ďalej zhot ovoval husle vo var
ných chvtrach. Zhotovoval som 
husle, vlo.ly a violončela podla 
Stainerovho, Stradivariho a 
Guarneriho modelu . V súčas
nosti už nepracujem, husllarske 
náčinie som už ddvno prepus
tli mlad~mu nasleclovnlkovl. 

Drevo, ktoré som pc;Južtval, 
muselo byt ozuučen~, bolo mu 
treba rozumieť. Btíchal som po 
stromoch, prikladal som na ne 
ucho a počúval som, aký vy· 
dajú tón. Všetko sa nedtl opt
sat. Napriklad o lakovant by 
sme museli hovoriť osobne. 

Zhotovil som at husle so šies
t imi a 6smimi strunami. Keď 
sa príslu§ne zladia, hraftí ako 
celá k apela. Hral som na nich 
u roku 1980 u Detve a zlskal 
som prvú cenu." (Cenu dr. L. 
Lenga, pozn. autora.) 

Pekná celoživotná spoveď lo· 
zefa Janošeca, malorolnika, za
nieteného husliara-amatéra l 
obchodníka s rezonančným dre
vom, k torá sotva potrebuľe dal
~~ komentár. Jeho husllarska 
práca prezrádza vynikajúce 
rezbárske schopnosti i znamen i
té znalost! dreva. Použ!val po· 
loolejový, husto nanášaný lak 
zl·atožltej farby a ručne pfsa 
nú nálepku s rokom vzniku. 
Vyobr_azené husle, vyšperkova
né ozdobnými pásikmi a troj!· 
tou kvetinovou Intarziou, stl 
majetkom Slovenského národ
ného múzea v Bratislave. 

MIKULAS KRESAK, 

(Pokračovanie l 

Snímky: autor štúdie 

RECENZUJEME 
BEŔNARD SHAW: DOKONALÝ WAGNEROVEC. HUDOB
Nl: ES.É)E. KRITiKY. Vydal OPUS Bratislava 1981, str . 29&. 
Prelolil Otakar Koi'lnek, doslov napisal prof. dr . Jtin 
Boor. 

Hudobnokritická činnosť írskeho dramatika Bernarda 
Sh awa, tvorcu desia tok h ier ( Pygmalion, Dom zlomených 
sfdc, sv a tá )ana, Pekelník a iné l je doposiaJ málo. zná
ma. Shaw, hoci amatér, bol nesmierne zanietený pre 
všetky druhy umenia. j eho hudobné k.ritiky sú poznače· 
né char akteristickým humorom a Iróniou, sú živým do· 
bovýlfi dokumentom, odrazom spoločenského života a 
s nim úzko súvlslace·h o kultúrneho diania v Anglicku 
koncom deväťdesiatych rokov . 19. storočia. 

ru je teoretlcko-k<itický s pis Dokonalý wagnerovec, VY· 
daný ·aut o·rom v roku 1898, teda pätná sť ro-kov po smr ti 
veJkého reformátora a tvorcu revolučnej hudobnej drá
my Gesamtkunstwerk u, Richarda Wagnera ( 1813-1883 ]. 
Spis prináša Shawov originálny pohľad a dôkladnú ana
lýzu hlavného diela sk ladatela, tetralógle Prsteň Nibe· 
lungov - Inscenovanej v štyroch po sebe nasl edujúcich 
večeroch (l. Rýnske zlato, 2. Valkýra, 3. Siegfr ied, 4. Sú· 
mrak bohov l. Detailn ým rozborom záklaä ného s ujetu 
die la, charakte ris tikou a porovnávaním hudby príznač
ných mot!vov s hudbou uzavretej opery sta rého typu až 
po realizáciu premiéry v bayreuthskom Festivalovom 
divadle (s pohladmi na vých ovu wagn erovských spevá
kov 1, oboznamuje nadšených obdivovaterov Richarda 
Wagnera s jeho revolučnými ~myšlienkami. Druhý spis 
O ·hudbe a hudobn!koch zah fi'lu memoáre a jubile jné 
spomienky, venóvimé storočnici Mozartovho a Beetho
venovho úmrtia, podáva svo jrázny r ozbor Verdiho Fal• 
st liffa, zaoberá s a rozmanitosťou hudobných žál1'rov 
v tvorbe Brahmsa, charakterizu je vývoj taliansk ej operv 
atd. V treťom spise O kritike a pos taveni kritika rozo-

berá prácu -tohto zamerania všeobecne, pritom však 
z rôzn ych a-spektov. "Len , čo sa kritik podriadi daným 
okolnost i~lJ1, st rati a ktivitu. Zas.ta vl hodiny. jeho prvora
dou povinnosťou je hJadať chyby, žiadať viac, Isť hla· 
vou pr oti múru v presvedčeni, že tri alebo štyri dobré 
hlavy prerazia k aždý m úr, ktorý stoj! svetu v cest e ... u 

- p!še na margo poslania kr i-tika. Shaw s vojimi kriti
kami vystúpil v obdob!, ked h udobná veda sa ako ved
ná disciplína zač!nala deflnitivne formovať. Pr eto uňho 
prekvapuje neobyčajný vzťah a zmysel k posudzovaniu 
diela z pohladu dl_alekt!ckej jednoty umeni. V n adv_ll:a
nos tl na túto časf prfkladný posledný spis Hudobné 
kritiky z rokov 1890- i894, zavedie čitateľa do dielne 
Shawových originálnych náhľadov na interpretáciu a In
terpretov tohto obdobia. V doslove prof. dr. Ján Bo01: 
podáva Informáciu o činnosti Be rnarda Shawa a jeh o 
pokrokovom zmýš!anl a poslaní. Výber prác v sloven
skom preklade má p rispieť k popularizácii a bližšiemu 

1 poznaniu tohto dramatika ako hudobného kritika . 
Predos trená publikácia zahŕi'l a štyr! samostatné, špeci

ficky or ientované okruhy problematiky. Ako prvý figu- BO!ENA DLHAROV'l. 



-
TVORBA 

Mjro Bázlik: 
-

Vlľ 

Knždý cyk lus, či už v prírode Glebo v umeni, je vlastne ako 
ľudský živo t - s dets tv om, vekom clouievan hl, zrelosťou 11 !JO· 

malým odchodom. Al prvých šesť Prelúdií Mira BázlikH nu· 
svedčovul o tomu ,, že ide o paletu reminiscencií s taj nou túžbou 
poobhliactnuť sa clo nenávratných diaľok detstva u m ladosti.. 
Kužel~ poet lck~ obra z tu vystihoval ten to tv orivý zámer , p t'i · 
čom som očnkávnl, že d t·amatická i k ompozičná kr ivku ce lého 
cyk lu po rastie · vo v ~etkých dimenziách k n ovým, už nučrtml 
t ým životn ý m m!ľnikom . Mo je prvé stretnu tie s druhou ~estl 

cou Prelúdtr pre klav rr ma pt·ivied lo k takýmto úvahám. Hot!· 
n otll som však vtedy toto ,dielo jednoznačne k ladne a uzda som 
s i anl neuvedomil, že sn vec i nebadane dostávajú do slep ej 
uličky , na jmä čo sn týka autorovho komentára k t radičnej 

harmónii. Veci som chápal tak . že clisonu júce účinky ventilu· 
vané v rozma n itých konfrontáciách s ú odvodené z celkového 
:zmyslu zložky !lneáme j, že vlast ný autorov komentár h fadtt 
ku ká nonizovanému poriadku odvážnejšie cesty a križovatky. 
A skutočne, veci vyzerajú nn prv~ pohľad tak, že n a rozdiel 
od prvej šes tice autor oveľa dôslednejšie prefe ru je rozohrutos! 
klav rrnej štylls tiky , že harfilonické súvislosti dostávajú v trh · 
li etav ej h re t echnických elementov opar výsostne rojčivý n fan
tazi jný. Nekompromis né križovanie harmonic k ých dvojzáberov 
m t1 v sebe urči tú nezmieriteľnosť projek tu a predsavza tia. 
Pos tupne som však začína l bllžšie spoznávi.lť tento druhý 
uzavretý celok n kládol som si otázky: d o ake j miery t oto 
konfrontovanie h armonických dvo jzáberov .prináštl ni ečo no
vé a os obité, do a ke j miery sa z t ohto s tretn utta rod! skutočný, 
tvorivý čin, či takáto konfrontácia n ie je už prck.onaným vy· 
čeq;aným po k uso m o syntézu, č i vôbec z takýchto pohľadov 
sa možno adekvátn e p 1·i hovára! súčasnosti a tď. Nemysl!m Sl , 
že tvorivé využitie h a r monic k ých projektov je z takýc hto 
aspektov vyčerpané. Pýta m sa le n , čl takýto komen tá r k tra · 
d ícii, postaven~ nn báze poetic kýc h obrazov, kde niet m iesta 
n a sirSie oz rejmova n ie ex ponovan ých súvis los t! , dá vo dnes dO· 
statočn ý priestor pre reallzác iu určitých tvo r ivýc h c iefov. Ci 
by vlastn e nebolo lepš ie demonStrova! taký to pro jekt nu báZP. 
vil čšíc h celkov, kde by v procese veľkých, fantazijn ých a va
riačných oblti kol! bo lo možné lepšie ozrej miť niektoré vnú.tor
né sú vislos ti, k to ré v ty pe poetických obrázkov môžu by ť i en 
n us kicovuné. Pravda, o j v s k ra tke môže byť zachytený osob
n ostný pohľad rovnako suges tívne ako na veľkej ploche -
Chopin, Debussy, HHrtók to dokilza li. I ked sa poh ybu jeme 
v relác itl c h slovens k e j hudby, n emôžeme zabú cta ť n a tie to 
prikludy, p retože sú v nás zakorenené ·-· ako veľk é h odnoty, 
ak o mtert1 nlo~n e j dokonalost i. Prob lém dru h ej šestice BúZ· 
lik ových Prel l!dií p re klavír ( Ne pokojntl ri eka, Osamelý ry. 
t ie 1·, Str iebol'nlí hora, Tí'pky, Slnecn ica, Rozdúc ha n é pa h reby) 
su llli čoraz v yp ukle jšie jav í v tom, že lineúrnu kl'esbll je zvon
ln t ttusudenll, a ni e je ted a rez ultá tom p uhfad u nu ·lfo:lk u vur· 
t ikálnu. Melod ický zmysel . . prichádza principiálne zvonku -
ako p rostý nápev, ne~·az vefmi príťaž l ivá ténw, presvedč lvti 

a pútavá. K nej potom pristu p uje, r es p. pl' i raďu je sa to o stut· 
n é v sn a h e komentovať n v nových súvislostiach ozre jmova t 
t ra dičné verifikované hod noty. Problém je podfa mô jho ná 
zoru v tom, že li neáma zložka n ie je rezultl\tom tejto konf i' On· 
tácie, že d!son ujl!ce účinky s tretávan ia sa vertik á lnych súvis· 
lostf nevynášajú nn povrch také vi!zby, ku ktorým by Sil už 
n e21adaio zvonku nič dodať. To by bol konzekventn ý PI'Ojckl, 
z ktorého by rezultova la určitá jednota záme ru . Lebo podob· 
ného čin u by sa bol dopustil i Debussy či Bnrtók , keby s i na 
báze romanticky transplantovaných tém chceli demon~trova ť 

svoju Imanentnú výpoveď. Možno budú proti tak~mto argumen
tom mnoh! namietať a obhajovať Bázlikove Pre lúd iá v tom 
zmysle, že autor chce v nových súvislostiach ozrejmova ť tak' 
lineárne, ako l ver tikál n e súvislosti (t eda i s e le mentom me
lod ickým). Takéto ciele by sa azda podarilo realizovať len na 
báze evolučného typu h udby, pretože si vyžad ujú priestor, čas 
a predovš etkým tvorivé súvislost i, v ktorých by su obnažiľ ich 
nov~ zmysel. l z triviálnej smútočnej h udby, ktorá EJvoku je 
tradičný smútočn~ pochod , 'dokáže Mah ier vyčariť priam sfé· 
rtckú hudbu, a le potrebuje n a to rozmery symfonického toku 
a ploch u, v ktorej sa ozre jmujú nové súvislosti. To Je n n a 
margo problému. Azda prfdu i tak f, ktor! poved la , že autorov 
komentá r k t rnd!cil vyn iká účinnejšie práve t u, kde je zacho
van~ pôdorys celku, kde je priestorový rozptyl š irší a vytvo
rená možnosť viesf úČinnejšf dialóg. Je pravda, že kompozič· 
né obrazy sú vždy inovované, Že trad!cia nikdy nes to j! osamo· 
tená, ale vždy v dvojzáprahu s autorovým komentárom. Lenže 
z to hto dvojzá p rahu sa nero dí taká výslednica, kd e by sn 
mohlo hovoriť o homogénnom, špecificky vyhranenom celku. 
Veci nie sú uhnetené zo spoločného prazákladu: a tak dochá· 
dz a k nesúrodým v !Izbám, ktoré majú Jen zdanie spolupn trič
nosti. 
Ďalšlm, n ie men e j zauj!mavým tematickým okruhom Preiú · 

di l - n advllzujúc n a vyslovené uzá very, je aspekt klavir!s tic· 
k ý. Neraz sa stretávame s názorom , kde sa vyzdvi•hu je to, 
keď je dielo kl avtrlsticky dobre posadené, kde clti( dôvernú 
zna lost kl ovlrne j literat(try atď. V tak~chto úvahách vidím 
mnohé nebezpečenstvá mechanických n ávratov po vychoden~ch 
cestách, kde n iet možnosti s túpiť vedra , vyskúšať s i niečo nové 
a svojské, pr!padne dať sa n n celkom nové cesty - l za cenu 
omylov. TI , ktor! si to v minulosti 'dovolili (vrátane Brahmsa 
či Bartóka) boli neraz pranierovan!, ale každ ý takýto smely 
krok bol p riam omladzujúcim tvorivým činom. Keď sa z ta
k ýchto zorných uh lov zadívam nn Bázltkove Prelúdiá, musl m 
. tiež vysloviť onú formul ku, že klav rr je tu dobre posadený. 
A v duchu si k ac!rsky hovorlm, kiež by nebol - možno by to 
bolo l veľkým tvoriv~m štast!m. P!sat pre klavlr je n esmierne 
ťažké, p retože je to nástroj kompozične ta k prepracovaný, že 
sl netrú fa m dať odpoved' na otázku, ako ďalej. Možno, že stač! 
väčšmi sa obhlladnuf do minulosti a preniesť zabudnutý zvo
nivý šum čembal a na kladivkový kJ.avlr, jednoducho dať mi· 
nulosti dajaké n ové p erspekt!vy. Návraty, z ktor~ch rezultu jú 
n ové v~c.hodlská , sa n edajú verb~lne naprojektova t . Odpoved' 
n a otázku a ko ďale j , môže prísť len od samotného a utora. 
Krok , ktor~ by pos unul kompozičný i dramatick~ oblú k celého 
cyklu kdesi ďal ej , aby tento na pokon nevyznel Jen a k o kon
vol ut impres ii n poetick ých nálad - i keď nesporne velml 
prlťažllv ý. IGOR BERGER 

Do tohtoročnej koncertnej se· 
zóny nastúpil symfoni cký or
chester Slovenskej filharmónie 
na čele s novým hla vným di · 
rigentom Vladimírom Ve rbic· 
kým, mladým predstaviteľom so· 
vietskej dirigentske j školy. 
Umelec absolvoval leningra ds ké 
zborové učilište, na leningrad
skom konzervatóriu študoval 
klavír u V. Nilsena , zborové di· 
rigovanie u A. Ber.ezina a oper
né i symfoni cké dirigovanie u 
E. Grikurova. V roku 1972 sa 
stal hlavným dir igentom sym
fonického orchestra vo Voro
neži. Zúčastnil sa troch vý
znamných medzinárodných sú· 
ťaží. Na súťaži Herberta von 
Karajana v Západnom Berlíne 
získal diplom, na s6faži H. Vil· 
lu·Lobosa v Rio de Ja neiro sa 
stal laureá tom a zo sú{afe di · 
rigentov v Budape~ti. ktorú 
usporadúva Maďarská televízia, 
si odniesol 2. cenu (prvá ne
bola udelená) . Is tý čas bol a sis· 
tentam vynikajúceho sovietske· 
ho dirigenta ). Mravinského v 
Leningradskej mha rmónii. V 
ostatnom čase okrem vo·ronež
skéh_o orchestra pôsobil aj ako 
druhý dirigent Státneho symfo· 
nického orchestra ZSSR v Mos· 

, k !'e· .)'Qfko zo ,stručnej bio.g ra- , 
fie, aby sme mohli prenechať 
slovo nášmu hosťovi. 

S akými očakávaniami ste 
prišli do Bratislavy n ako sn 
vám spolupracuje s orchestrom 
Slovenskej filharmónie? 

Hoci som v Ceskoslovens k u 
hosťoval už t rikrát : vystúp il som 
naprikl ad v Prahe na Pt·až:,k ej 
jari, ·Brne, Mariánsk ých Láz
ňach, do Bra tislavy som sa do· 
sta l ož toh t o roku. S orches
trom Slovenskej filharmón ie 
som mal Jen niekoľko s kúšok 
(pozn. red .: rozh ovor sa k onal 
ešte p red b ra tislavs k ým dell u· 
tom V. Ver bické h o na otvára · 
rom konce rte BHS ). môžem 
však poved a·ť, že má výbornú 
úroveií a schopnosti veľkého 
rozpiltia pri výrazovom stvá r i!O· 
v an i die l. Aby sa nám dobre 
spolupracovalo , m us!me sa na j· 
prv bližšie zoznám i ť. Úlohou dl· 
rigenta je neustále udržiavať u
melecký štandar d orchestra, vy· 
lepšovať tie stránky telesa, k to· 
ré sú slabšie n zasa siln é s trá n · 
ky nechať vyniknúť. Treba pri
tom brať do úvahy m noho rôz· 
nych vecí, t ok vyrovnano~ť jed· 
n otliv ých nástrojových s kupín v 
orchestri, a ko oj súhru či do
konalé zvládnutie portov. 

Sovietska interputnčná š k.ola 
má vo svete velké meno. Cim 
sa táto škola mi od Iných, resp. 
aké sú .jej charakteristické črty 
v oblasti dirigovania? 

Na tú to otázku ťažko jedno· 
značno odpoveda ť, p retože kaž· 
dý vef ký sovietsk y dirigent je 
svojim spôsobo m o r ig ináln y, má 
svoje typické rysy, kto1·ýmt sn 
odlišu je o d Iných. Za spoločný 
znak b y som však považova l vy
n ikajúcu t echnickú pr ipravu , 
ktorá sa spája so serióznym hu· 
dobn~m prlstupom. V tomto 
smere zohrala dôležitú úlohu 
leningradská šk ola, ktorá v y
chova l a mnohých s kvelých di l'i· 
gentov. Je j podstatný článok 
tvori v ýchova n a konzervatóriu, 
ktorá je sfce p risn n, ale po· 
skytne adeptov! dirigovania 
fundamentálny , základ p re je
ho bud(,ce povolan ie. Stud enti 
musia v~borne poznať h udobnú 
literatú ru , pretože skúš ky sú 
neobyčajne náročné. Okrf:!m to· 
ho sa kona jú spoločné k olok· 
viá a každý má možnosť n ov· 

· števovaf okrem svojho pedngó· 
ga aj prednášk y ďalšfch profe-

Hovorime s novým 
hlavným dirigentom 

_;~ 

Slovenskei filharmónie 
Vladimírom Verbickým 
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surov. V ČHse mô jho š túd ia po· 
sobil i na le ningradskom kon
zerva tó ri u t raja výbom i peoa· 
gôgovla - dirigenti. Prof. Ra· 
binov i č n aprík lad dbal na vý
uku v sp!! tosti s trad íciou, pre· 
ferova l pam!iťov ú zložku a vý· 
bome ovl áda l p rob lémy orches
trá !n eho d irigovan ia . Prof. Mu
s in bol špec inl is torn n a ted !· 
n iku rú k , ču je pre dingcnta 
vec vefmi podstatn á a prof. Gri· 
kurov sa venovnl najmii o tnz· 
kam operného d irigovania . Tak· 
že posl u cháčom - studentom 
sa dosta lo vefmi všcstrnnného 
vzdelania. 

Každé ho umelca ďalej formu
jú sk.úsenosti a poznatky, kto
ré získa v praktickom živote. 
Počas umeleckej činnosti do· 
spieva k vlastnej predstave o 
interpre tácii, o · tom, akými me
t6dami pracovať, ako koncepč· 
ne postav il' a stvá rnil' sklada
tefovu partitúru . .. 

Istý čas, tesne po súťaži H. 
Vl llu -Lollosa, som pracoval ako 
usi sten t u jevgeni ja Mravins k ó
ho v Len ingrad skej filhann ón ii. 
Bola to p re mť'la veľká š kola 
v zmysle vedie! pracova ť s or· 
ches tro m. Asi p1·ec1 p ia t im i rok· 
ml som sa osobne :wznúm il s 
jevgenijom •Svetlanovom, h!(tV· 
n~m dirigento m Stá tneh o svm· 
fon ického o rchestra ZSSR v 
Moskve, kde som neskôr začal 
pôsobiť ako druhý dirigent. U 
Svetln nova je imponujúca in · 
tenzivna a koncentrova ná prá· 
ca. k to rou dosahuje veľké vý· 
sledky pri vedení orchestra . V 
interp retácii pokladám za n uj· 
dô ležitejsí tvo r ivý moment. Na 
orches t rá ln ych skúškach treba, 
sa mozrejme, všetko dôkiHdne 
naš t udovať, a by sa n a koncerw 
moho l umelec in špi rova t IllU · 

men tál nou atmosfé rou, niip n· 
dom, reagovať n a práve sn zro· 
clen é impulzy, podnety. To ne· 
znamená, že vše tko hudobné 
dianie sa pon echá náhode, zlí
k ladnú koncepciu · treb a d odr 
žať, _!Judobný tok však mus! pul· 
zova f, dýchať. In terpret OŽIVLI · 
je pa r titú ru podobn ým s pôso
bo m, ako soc~ár vdychu je mŕt· 
vemu materiálu n ový život. 

u~~ynulo u! pár rokov, čo ste 
$a zúčastnili troch významných 
medzinárodných súťa!!. Dnešná 
doba viac ako kedykolvek pred· 
tým dáva tomuto mladistvému 
i d ravé mu zápoleniu priestor ; 
čim vás vyzbrojili tieto s6ťn!e 
do ďalšieh o umeleckého !ivota 
a . rastu? 

Každý mladý dirigent sa tu 
v prv om rade . môže zoznámiť 
s novými o rchestrami a s tre t · 
núť sa s novými k olegami 
d irigentmi. Nezanedbateľné je 
a·j oboznámenie sn s nov ým re· 
per toärom, napr íklad n a súťaž 
H. Villu-Lobosa som musel na
študovať dosť par titúr brazll · 
s k ej hudby. Umelec má možnost 
vzájomnej v~meny názorov, 
konfrontácie, možnosť spoznať 
nové koncepcie a pohfady n a 
interpretáciu skladieb. A nako· 
n iec, overenie si vlastn~ch s!! 
je tiež dobrou p rípravou do ži· 
v ota . 

Váš rozsiahly a bohatý re per· 
toiír je naoza! pozoruhodný. Za· 
hfňa iirokú škálu mien od ra· 
ného klasicizmu a! po s6čas· 
nosť. Ktorým skladaterom, hu· 
dobným itýlom či smerovaniam 
dávate prednosť? 

Mám rád r uskú romnn tl<,kú 
hu dbu, najmi! _P. l. Ca tkovs k éh o. 
Môjmu naturelu je však bllzky 
oj európsky romantizmus oráve 
p re s voju schopnosť s tavby ši· 
rok ých p lôch i veľkú paletu vy
jadrovacích možnost!. Vždy sp 

záujmom s ia hnem po priťažli · 
v ých kompoz!ciách klasikov 20. 
storoč ia , či už je to Sos tako· 
vič, Pro kofiev , Ba r tó k , St ravln· 
skij a!Hbo Messiaen. Tou na j
súčasnejšou hud bou som sn za
o bera l v dirigen tske j praxi ako· 
si me n ej , h oci nemôžem pove
dať, že s11 jej vyhý ba m. Vel mi 
si vli~.lm a obdivu jem t vorbu 
G. Ma hlera. 

A čo tvorba českých a slo
venských skladatefov? 

Smeta nn , Dvoi'á k, janáček, 

Ma rti ni! prináležia nie len k ra· 
du význa mných česk ých s kl a· 
d aterov, ole sú aj tvorcami, k to· 
TI sn vo s vete často hrajú a 
počúvojú. Zo slovenskej hudby 
som napriklad dirigoval die ia 
Such oi'l a a Cikk e ra. 

Spccializujetc sa výlučne na · 
symfonické dirigovanie alebo 
ste u! dirigovali , r esp. naitu· 
dova lí a j operu? 

Prevažne sa venu jem s ymfo
n ickému d ir igovan iu, n o n aštu
dova l som o j opernú inscená · 
e iu a potešilo by ma, k eby sa 
mi te jto p r iležitostí dostnlp a j 
na Slovensku. Casto t otiž vokál · 
no -symfon ic ké die la , knntiíty a 
oratóriá majú po h udobne j 
stránke vermi b l!zko k d rama
t i c~é,!.IHI nQ·plllil;l operných prác, 
chýba im len d ivadelno-h erec· 
ká uk cia . To vša k oba žánre aj 
pods tat n e odlišuje. 

.Kde d ade ste u! pohostin· 
sky vystupova li a z čoho ste si 
odniesli najsilnejšf dojem? 

Ol<rem početných koncertov 
domo oj v znhrnnič f som vystu· 
pova! pomerne hodne. Dirigo· 
vu! som v Maďarsku , Ru mu n
sku, Bu lhaésku, Ta liansku, Spn
nlelsku, japonsk u, Turecku, 
Gréck u1 Rakúsku . NDR, NSR, 
Poľ sku, Svnjči nrsku n ČS~R. Je· 
d en z na j vilčš!ch záž itk ov som 
mal p ri dirigovanl v k oncert
n e j sien i Novéh o Gewan dha usu 
v Lipsku, kto rý otvorili k rá tko 
pred mojim vystúpen lm v n o
ve mbri m in ulého roku. Je to 
ak us ti ck y neobyča jne šťastne 
r iešená s iet1, ktorá pôsob! aj 
svojim vybavenim a zariadenlm 
rovnako lmponu júco. 

Koncertovali ste s významný
mi soviets.kymi orchestrami l 
sólistami takého mena, ako je 
T. Chrennikov, R. Kerer L. Isa
kadzeová, A. Gavrilov, V. Spiva· 
kov ... Spolupracujete s rozhla· 
som a televfzlou, ako vyzerá 
vda diskografia? 

Rád by som doplnil tento v~
počet o meno E. Gile lsa, s kto· 
rý m sa spája môj moskovsk ý 
debut dir igenta n s ktorý m :Hne 
neskôr uviedli všetkých pat 
Beethovenovýc h klnvi rnych 
koncertov. Vrátim sa však k 
otázke. Zatin r som .n ahral pre 
firm u ·Melodijn jedenásť di ho
h ra jÚcich p latn i, n a ktorých sa 
nachádza jú d iela sklndatefov 
ako Mlnskovsk i j, Prokofiev, 
Liszt, Mozar t , súčasná sovietsk a 
hudba a iné. 

Aké SÍl vde najbli!iie plány 
do bud6cnosti? 

Okrem svo jich povinnosti 
h lavného di r igenta Slovenskej 
f ilharmónie budem dirigovať .v 
najbl ižšej sezóne aj .Pät kon
certov v Moskve, pre fttoré som 
si n apriklad pripravil Brahmsa-, 
vo Nemecké rekviem, rovn ako 
ako kompletné naštudovan ie 
.troch voká ln o-symfon ick ých 
die l S. Rachmanin ova . Vo feb· 
ruárl b udúceho roku p redve· 
diem počas Týžd1)a novej slo· 
vens k ej hudobnej tvorby kon
cert z kompoztc i! s lovensk ých 
skladaterov . .. 

JANA SUHAJDOVA. 



jubilujúca zaslúžilá umelkyňa 

AN A MARTVOŇOVA 
Pok us začl eniť do dejin slovenskej opemej inter

pretácie umelecký zjav zaslúžilej umelkyne Anny 
Martvoiíovej nie je vec jednoduchá. Nepochybne bo
la jedinečnou Madame Butterfly - typovo, vokálne 
l koncepciou dramatickej postavy. Nadviazala na tra
dielu Inej velkej predstavi teľky Pucciniho hrdinky 
na nasom javisku - Heleny Bartošovej. Martvoiío
vej ľudsky prežitý javiskový obraz sklamanej japon
s kej gej~e stal sa idolom najn!enej dvoch generáci! 
n ávš tevn!kov opery SND. A s}ldiac podľa predstave
nia, ktorý m umelkyľw v týchto dJloch oslávila svoje 
životné jubileum, dostalo sa legende "Martvoňová = 
Butterfly" novej, žívotodárnej inje~cie. Bola aj veT· 
kou, v ideá lnej symbióze všetkých potrebných da
nosti ťažko merateľnou L!škou Bystrouškou. Pravda, 
oh las tejto kreácie š kodova l malým počtom repríz 
Janáčkovej opery na )Jrat islavskej scéne, 1 'tým, že 
dielo moravského skladatera nemožno merať s divác
kou popularitou verizmu. 

Lenže Anna Martvoiíová, ktorá sa po viacročnej 
praxi v opernom zbore stala sólistkou opery Sloven
s kého národného divadla v roku 1951, zasiahla mimo
r iadne tvorivo, h oci s menšim vonkajsím ohlasom, 
k torý, pravda, nemôže byť _ kritériom umelecke j hod
noty, a j do ďalšieh repertoárových oblast!. Jej mtl kký, 
guľatý soprán s nosnou vysok ou polohou zosta l v pod· 
state celý čas lyrickým n ástro jom. Vo výraze, v ob
sahu tónu, pretože v čis te zvukových parametroch 
dokázal svojou špičkou zvládnuť aj partie mladodra· 
matické. Bol to soprán. naivky, sa mozrejme, nie v tom 
pejora t!vnom zmysle, ľuhkovážnej subrety - hlas 
n evinnej, prostej, odd~:~ne fúbiacej a zlo nech á.pa júcej 
ženy. Ta ké boli jej no jplast ickejšie operné h rdinky, 
s tými sa dokázala Ident ifikovať overa mnohoobsaž. 
n e jšie n ež s pa t·t ami, prináležl:ljúclmi dramatickým 
charakterom. Preto vyn ika júCI! interpre tku našla v 
Martvolwvej česk éÍ a ruská k la sika. Okrem klasic
kých podôb kuchárikfl z Rusa lky, Esn)eralcly čl skve· 
Ie rozjasunej Barče bola jej mentálne bl ízka Paraska 
zo Sol'očinského jurmoku, Ma rienka z Predane j ne· 
vesty, j enuftl z )ej P1:1stor l~yne. V Martvoľ\ov ej na šli 
ud ekvátny obraz nežn!!i, oddané, pastelové hrd inky 
francúzskej lyrickej O'pery - Micaela z Ca rmen n 
Gounodova MArga réta, zo širokej palety ver istických 
postá v zasa krehké, neokítzalo trpiace a obetu jú ce 
sa ženy . okrem Butterfly Mi mi z Bohémy a Liu 
z Turandot. Tú vesegiu . šibalsk e j ~iu strun u svoiho 
umeleckého naturelu upla tnila Martvol10vá v pa rWich 
n emeckej klas ickej opery - od Papageny, cez Aničku 
z Carostrfllca až po Straussovu Sofiu. 

R<td príležitostí ponúkla Mal'tvoľíovej pOvodná slo· 
venská operná tvorba vo svo je j kon junktú re p!lťde· 

Snimka: J. Va vro 

Choreograf 

KA 
Začiatkom októbra vstúpil do radov päťd~siatnikov 

lléf ba letu Slovenského n árodného divadla , choreo
graf Karol Tóth. Toto prvé bilančné životné jubileum 
je vhodnou pr fl ežitos ťou k t omu, aby sme pripome
nuli zástoj tohto umelca v našom baletn om umeni. 

Karol Tóth , bratislavský rodák ( 2. 10. 1932) sa 
po krátkej aktlvne j činnosti tanečn)ka SND a Vojen
ského umeleckého súboru kpt. Jána Nálepku, kde 
pôsobil už aj pedagogicky, rozhodol pre špecla lizova-·· 
né štú-dium choreografie, réžie a tanečn ej pedago
giky na moskovskom GITISe. Po jeho absolvova ní v 
roku 1961 pôsobil dvanásť rokov vo funkcii šéfa ba
letu SND·. V t omto obdobi sústredil svoju tvorivú po
zornosť na vrcholné. diela sov~etskej a svetovej ba-

. letnej literatúry, no stredobodom jeho umeleck ých 
ambicH bola predovšetkým pôvodná tvorba domá
cich - českých i s lovenských skladatel ov. Ako ch o
r eograf sa podpísal pod inscenácie Bukového ba letu 
Rozkaz, ostro pranierujúcebo použitie atqmovej QOm
by, Odstrčilovej Deviatej vlny, obrazu ľudského živo
ta a jeho peripetii, Andrašovanovho baletného orató-

Snímka: 1. Vavro 

siatych a šesťdesia tych rokov. Spievala v operách 
Andrašovana, Holoubka, v ·dets kej Kofínkovej opere 
Ako šlo vajce na vundrovku , do histór ie slovenskej 
opery prešla však nnj m!! ako vzorový pastierik z 
Krútľíavy, prvý študent z jura Já nošíka a, samozrej
me, ako premiérovú in terpret.ka hlavných ženských 
úloh v cikkerovských premiérach Vzkriesenia 1:1 Mis
tra Scroogea. - · Murtvoiíová je typicky drama tickou 
umelkyiíou, ktorá nepovyšuje vokálne nad charak
terové. Aj z e pizódky sa vždy snažila vykresiiT živú 
post~:~vu. V romto smere jej vďačnú pôdu ponúkla 
zahruničná operná tvorba 20. storoč i a, predovšetkým 
dva gogolovské ch araktery - Maša v Egkovom Re
vízorovi a Agaťia Tichonovna v Ma rtinuovej Zenbe. 
V týchto postavách sa navyše pre javil Martvoi\ovej 
vzácny zmysel pre hereckú n odsádzku a opernú gro
tesku. 

V plnej umelecke j sviežosti dož!vo sa životné ho ju
bilea. Aj ten, kto si pam!ltá je j Butter fl y ešte v ob
kľúčení Pinkertonom dr. janko Blahu, konzulom Emi· 
Io Schiitzu, Suzuki janky Gabčovej a GorojU Františ· 
ka Há jku, uveril na chvUočku na septembrovom be
nefičnom predstaveni, že malá gejša z Nagasaki má 
"prlive patnásť". 

JAROSLAV BLAHO 

r.ia Slnovrut zobruzujúceho tanečným pohybom s.ta ro· 
slovans ké zvykl0stí ( ťoto" dielo choreograf pohostin
sky naštudoval v pražskom Ná rodnom divadle), 
Burghauserov komický ba let Sl_uha dvoch pánov (po
dla Goldoniho), ako i Vostrákov balet Snehulienka 
u sedem trpttslikov, príbeh obzvlášť blízky a pristup
ný detskému divákovi. Zvlášť výrazne boli v cho· 
reografickej tvorbe Karola Tó tha zastúpené . diela Ser
geja Prokofieva - Romeo a Júlia, Peter_é! ylk. a v čes. 
koslovenskej premiére noštudovaná Skýtska suita. 
Oalšiu tvorbu s kladateľov nášho storočia výstižne 
reprezentovali de Fatlova Carodľ- jná lásk a, Ge rshwi- 1 

nov Američun v Paríž!, mimor!acjne ús pešné St ravin
s kého Svätenie jar i, za ktoré zlska l Cenu Ministerstva 
kultúry CSSR, jeho koncepciu Karajevovho baletu Púť 
v búrke odmenili zase l. cenou v celoštátnej baletnej 
súťaž i CSSR. Nechýbali ani inscenácie klasic kýc h diel 
s tarých majs trov reprezentovaných Fadettou na De· 
ltbesovu hudbu a Minkusov Don Quijote inšpirovaný 
Cervantesom. V tomto obdobi . pôsobil Tóth a j na 
VSMU, kde školil ch oreografický dorast. 
Počas svojho zahraničného a ngažmán (1972--Í975 l 

bol Ka ŕol Tóth umeleckým šéfom, dramaturgom a 
pedagógom Divadla opery a ba letu v Ľubľane a sú
časne aj pedagógom tamojšej Státn ej baletne j školy. 
v ďalšieh rokoch [ 197S-1978 J umelecky pôsobil v 
Státne j opere v Záhrebe, kde spolupracoval s vy
nikajúcimi tvorivými a interpretačnými umeleck ými 
osobnosťami. Od roku 1978 pôsobi opä( v Slovenskom 
n árodnom divadle a ko choreogr af, kde o dva roky 
neskôr znovu prevzal funkciu umeleckého šéfa bale
tu SND. 

Jeh o súčasná umel ecká tvorba preukazuje nielen 
dokona lú znalosť klasického baletné h o slovn!ka, ale 
a j n ovodobých , 'tzv. progr~slvnych tan_!!čných t ech 
nik a štýlov, prostrednlctvom ktorých choreograf 
s úspechom komunikuje s divákmi na rozmanité té
my. Rimske fontá ny Ottorina Respighiho, Čarodejná 
noc a Poéme macabre Eugena Suchoľta i Zeljenkove 
Zaklínadlá s ú toho názorným dokladom. Kontrastnými 
dielami a použit im širokej pohybovej škály sleduje 
Tóth určitý ciel: chce všestranne vplývať na interpre· 
tačný rast súboru, ktorý umelecky vedie. 

Vo svojom ostatnom celovečernom diele Zvonár z 
Notre Dame zúročil Karol Tóth všestranné skúsenos 
ti divadelného umelca. Logickou, detailne premysle
n ou výstavbou podstatných výjavov z románu Victo
ra Huga Notre Da me de Paris podarilo sa mu tan
com rozv!rit a dramaticky vyhrotiť jedn otlivé scény, 
spojiť ich v ucelené predst avenie a vytvoriť vel ké 
his torické plátnQ'4 - divadeln e pôsobivé a presved
čivé. 

v pristupe k práci so sÓlistami použil tu choreo
graf moderné metódy. lnd iv i_duá lnym skúšobným pro
cesom s jednotlivcom, s prihliadnuttm n a jeh o osob
né danosti, vyťažil maximU!Jl z Ich optimálne j vý
konnosti, podobne aj zborové scény_ vykazujú výsled
ky mimoriadne in tenzlvne j, ciefavedomej predprlpra
vy. Výrazným pozitívom Tóthov~j úpravy je nazna- · 
čená možnosť chápať romantický pr!b~h ako pred
poklad pre deje širšieh spoločenských súvislost!, a a j 
v tomto zmysle možno toto predstaven!e označiť a ko 
pozoruhodný pr!nos v oblasti slovenského profesio
nálneho tanečného umenia. 

ALICA PASTOROVA 

IB 
J. S. BACH - Husrové koncerty a mol - BWV 1041, 
E dur - BWV 1042, g mol - BWV 1056a. Hrá Bohdan 
Warchal a Slovenský komorný orchester. 

© OPUS Stereo 91111139 

Slohový tvar interpretovaného diela nevzniká iba re· 
konštrukciou dobového zvuku a podania , ale je zá roveň 
výsledkom kompromisu medzi t rndlciou a očakávaniami 
súčasného poslucháča. Toto konštatovanie by mohlo vtest 
k mylnému záveru; že interpreta staviame do pozlcle ne· 
zúčastneného sudcu, ktorý hľadá "najspravodlivejšie" 
r iešenia. Interpretova osobnosť je v tomto procese prf· 
lomná ako východzia podmienka: každé hľad.an ie tvaru 
s a opiera jednak o jeho pozna n ie, jedna k o jeho výra
zovo-technické schopnosti. 

Na Warchalovej inte rpretácii troch Bachových husfo· 
vých koncert ov je poznať, že ho vzrušuje s kôr d ialóg sú
casn!ka s Bachorh, než pokusy o ·rekonšt rukciu dobo
vého zvuku a výrazu. Napokon - k te jto n ezávislosti 
huslistov na dobových modeloch núti aj zmen a techniky 
pravej ruky, ku ktorej došlo v dôs ledku novej konštruk
cie sláč ika. Domnievame sa, že táto zmena zásadne 
ovplyvnila po barokový zvukový ideál (najmä pokia! ide 
o nasadenie a priebeh tónu, nehovoriac o n ových mož. 
n ostiach jeho artikulácie), a preto Warchal právom hla
dá skôr aktualizovaný, než dobový zvuk. Výsledkom toh
to hľadan ia je dynamicky bohato klenutý tón a expre
sivny výraz, ktorý má skôr r omantickll naliehavosť, n e! 
klasickú zdržanlivosť. Warchalov interpretačný rukopis 
od počiatku ch arakterizu je zdôrazi'íova nie metrorytmic
kého priebehu skladby, neustá le vyzdvihovanie pulzu 
hudobného toku. To spôsobuje, že jeho kantiléna vyras
tá s kôr z logiky a zvuku sláčikového nástroja a men ej 
z fyziológie vokálneho prejavu, ktorá sa odzrkadľov ala 
na melodike barok9vej lnštrumentä.lt~ej hudby. Poklal 
ide o dialóg sólového a orchestrálneho partu, War
cha l necháva dominovať svo j nástroj aj na tých mies
t ach, kde sa ťažisk o motivickej práce presúva do or 
ch estrálnej zložky. 

Warchal je voči . poslucháčovi v neprestajne ) ofenzl
ve: oslovuje ho, núti k spolupráci, n edovolí mu vybočiť 
z cesty, n a ktorú sa v_ydal spolu s interpretom. Preto 
v celej nahrávke nenájdeme možno jediné miesto, ktoré 
by sa nieslo v dynamicky ustálen e j rovine. Prúd Bacho
ve j hudby v interpretácii B. Warchala nepozná jedinej 
tône a neprestajne a dravo sa vinie bohato členeným 
riečišťom. Je to niečo živelné, nespútaná energia alebo 
otlačky prstov nervóznej a neustále sa náhliace) dobv? 
- Anamnéza in!erpretačného tvaru hudobného diela je 
n esmierne ťažká a možno z hladiska výsledného dojmu 
ani nie tak dôležitá, pretože laika i odbornlka zau jme 
táto nah rávka ako ďalšia čas ť osobnej výpovede tohto 
vynikajúceho umelca, v kto re j stál v popredí skOr. inter
pre tujúc! subjekt, než Interpretovaný objekt. 
Keď sa nad tý m· hlbšie zamyslfme, ztsttme, že vlastne 

k vôli ta kejto sebavýpovedi boli barokové inštrumentálne 
~o~certy plsan.é .. . 

*'* • . J, .. . 

L. van BEETHOVEN - Okte to Es dur, op. 103 
J. HAYDN - Okteto F dur, Hob. 11/7 
Hrá Bratislavská komorná harmónia, umelecký vedtici 
Justus Pavllk. 
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Pri počúvanl niektorých k omorných skladieb s taršlch 
slohových obd o ll! si málokto z po sl uchá čov s pomenie 
na Ich pôvodnú spoločenskO úlohu - tvoriť zvukovú ku
lisu n oblesnej spoločenskej zábavy. Serenády, diverti
mentá, kasácie a lebo prosto kvartetá až nonetá pre roz
manité sláč ikové .a dychové obsadenia patria v povedomf 
dnešného poslucháča skôr k náročnejšej duchovnej stra· 
ve, plnej rozmanitých a z pozícii dnešného človeka ťaž
ko dešifrovaterných výrazových fines. No práve tieto 
jemnôstky, ktoré kedysi t vorili k aždodenný chlieb profe
sionálnych hudobnlkov, robia túto hudbu pre súčasných 
Interpretov jednou z najnáročnejšlch previerok ich tech
nických ·a výrazových schopností. 

Menšia spoločenská objednávka , a lebo - menej ku
lantne povedané - nezáujem usporiadateľov a publika 
o hudbu tohto typu s pôsobuje, že sa interpretačná tvor
ba v tejto oblasti r ozvlja skôr na periférii hudobného 
života, kdesi v spoločenskom "závetrl" umeleck ých škôl 
a nahrávaclch štúdii. Kedže príležitostť na koncertova
nie. je málo, komorn.é združenia pre interpetác iu te jto 
hliaby existujú sp ravidla popri v!l čšlch profesioná lnych 
telesách. Z te jto symbiózy ťažia predovšetkým materské 
inštitúcie, pretože členovia jednotlivých nástrojových 
skupin sa štúdiom a uvádzaním takejto literatúry kulti
vujú v súhre, zvuku, ladenl l vo výraze. 

To je a j s ituácia Bratislavskej komornej harmóni~ 
ktorá pre Opus nahrala okt etá L. v. Beethovena a J. 
Haydna. Bratislavská k omorná ha rmónia vznikla pred 
desiatimi rokmi. I keď sa v priebehu tohto času čast 
členov súboru vymenila, platňa je dokumentom doteraj· 
šieho dozrievania tohto súboru na š týlovo a technicky 
vyzreté teleso. NaJpresvedčivejšia je nahrávka Beetho
venovho okteta, z ktore j poslucháč rýchlo vyclti osobité 
sólls tické kvality jednotlivých členov súboru, ako aj ich 
schopnosť podrladit sa spoločnému zvukovému alebo vý
razovému zámeru. Mnohé detaily súhry dáva jú tušiť mi
moriadnu scelenos ť kÓlekt!vu, zžitle s inter pretovaným 
dielom. Nahrávka Beethovenovho okteta je dynamick y 
plastickejšia a prezrádza väčšie úsľlie o farebnú kom· 
paktnosf súzvuku a ko nahrávka Haydnovho okteta, ktoré 
je menej prepracované a menej spontánne vo výraze, 
a to napriek Jeho prehladnejšej faktúre a ak e jsi .,bez
sta rostnejšej'' poloh e. V Haydnovl nám neraz chýba zvu
kovo prierazn ejšie zastúpenie farby klarinetov a fago
tov. Možno to bola menej interpretačná koncepcia, ako 
úmysel hu!lobnej réžie "zjednodušiť" zyuk na intonačne 
alebo farebn e chúloStlve jšlch miestach . 

Vzhladom na provenienciu členov Bratislavsk ej ko
mornej harmónie reprezentu je táto zrelá na hrávka sú
časne aj úroveň niektorých nástrojových skupin Sloven· 
skej filharmónie, ktoré majú pre interpretačný profil 
tohto orch estra určujúci význam. 

JAN SZELEPCS2NYI 



BYDGOSZCZ '82 
obyčajnou kultúrou prejavu a zna
losťou slohových osobností predve
d(:!ných diel, čo ukázali najmä v 
strhujúcom podan! ImpropérH T. L. 
da Victoriu. 

Tohtoročná, v poradi už šiesta 
Musica Antiqua Europae Orienta
lls, ktorá sa z iniciatlvy F1lharmo
nle Pomorskej a pod patronátom 
UNESCO konala v Bydgoszcz! v 
septembri, pozostávala - podob
ne ako predchádzaj llce - z časti 
kongresovej a festivalovej. Na ve
deckom kongrese, · na ktorom sa 
zllčastnllo vyše 50 bádate rov z 
troch kontinentov, sa diskutovalo 
k dvom tém~m. Jedna z nich sa 
dotýkala problematiky osobitých 
čtt vo vývoji hudobných kultllr 
strednej a východnej Európy, dru
há zasa bilancovala najnovšie vý
skumy v oblasti hudobnej kultúry 

·stredovekého Byzantska a jej pria
meho 1 nepriameho "ohlasu" u 
iných národov. Hoci tu nepochyb
ne dominoval1· muzikológovia ·Z 

Bulharska a Rumunska, zastúpení 
s1lnou a profesionálne dobre pri
pravenou garnitúrou strednej a 
mladšej generácie byzantlnológov, 
bolo dobré, že sa táto téma chápa
la a koncipovala širšie, a ·že sa tu 
ilosta l1 k slovu a j neobyčajne za
u j!mavé a. _priekopn!cke prlspevky 
sovietskych rnuzlkológov o ukra
jinskej, arménskej a gruz!nskei li: 
turglckej hudbe a speve. 

toval, alebo ~~ správu o ňom chá
pať ako filozoficko-teologický sym- . · 
bol (čo sa prirodzene nedoriešilo}; 

Dalšie tri ,.velké" koncerty -
vystúpenie zboru Angeloglasnlat 
zo Sofie, Byzau.tského zboru z Atén 
a Glinkovho a kademického zboru 
z Leningradu sa vyznačovali tý'm, 
že na nich odznela hudba bežné
mu zá1,1jemcovi, ba i hudobnému 
historikovi v živom koncer tnom 
podaní dosf ťažko dostupná. Všet
ky tri súbory sa sllstredlli predo
všetkým na starú vokálnu jedno- i 
viachlasnií liturgickó hudbu svo
jich národov z 9.-19. storočia, a 
hoci t ri večery za sebou ( 8.-10. 
9. ) znela hudba druhovo dosť bl!z
ka, záujem obecenstva nek_lesa_l, 
Pripisujem to jedna k skutočnosti, 
že všetky tri koncerty priniesli 
skladby neobyčajne krásne, vo svo
jej originalite 'absolútne neopako
vatelné, i t omu, že všetky t ri sú
bory _patria medzi svetové špičky. 
Ich výkony treba zaradiť medzi vr
choly interp retačného umenia vo
kálnej hudby, a preto· je len sa
mozrejmé, že i bydgoszczské publi
kum, navyknuté na vysoké štan
dard, pri jalo všetky tr i súbory s 
úprimným nadšenim. 

Tému prvú reprezen_toval! pre
dovšetkým hostiťella , ktorých zá, 
ujem sa upriamil na r f:!ferovanie 
o výsledkoch skúma nia poJskej 
stredovekej hudby, na jmä latinské
ho ch orálu a pr.edrenesačne j po
lyfónl e. Snažil! sa ju prezentovaf 
v širšom medzinárodnom kontext?, 
najmä v ~úvisl ostlach s v.ývojom 
hudobnej vzdelanos ti susednýph 
národov. Do te jto témy organicky 
zapadli aj štyri pr!spevky z Ces
koslovenska (Jana Fo jtlková z Pra
hy hovor ila o husitskom spev-e, Jit
ka Snížková analyzovala novoob
javený fragment st aroslovanského 
spevu, Zdenka Pilková hovorila o 
hudobných inštitl1clách v Cechách 
v 18. storočí a Richar d i\fbariC o 
barokovej slovenske j pastorele l. 

Okrem referátov, ktoré si účast
n ic! mohli prečítať už vytlačené 
v pohotovo vydanom kongresovom 
zborníku .(ich in extenso prednes 
v pléne išiel, žiar, často na úkor 
diskusie). boli zhromaždeni muzi
kológovia účastnlkmi dvoch, r esp. 
troch pan,elov.ých diskusi!. Prvá, 
ktorú viedol prof. Wl!lem Elders 
z Ut rechtu, pribiehala n a té.mu 
Clslo - symbol - hudba" a ma 

i~ dve časti. V prvej sa hovorilo 
o probléme winchest erského orga
na, t. j. či tento bizarný nástroj 
obrovských rozmerov, známy ~ba 
z jediného prameňa (veršOvaná le
genda_ o živote sv. Swithuma od 
mnlcha Wulfstana z 10. storočia l 
sku točne v oplsanej podobe exis-' 

v druhej o úlohe č!sla v tvorbe 
I- Okeghema - tu sa úspešným 
koreferátom zapojil do diskusie aj 
náš doc. Ja rom!r Cerný. Druhá pa
nelová diskusia, · ktorú velmi t em
peramentne a za všeobecnej sym
patie aud~t(lria ,v.Iedol prof. Karl
Heinz Vlertel z Lipska, nastolila 

' edično -'technlckú problematiku a 
otázky t~kajúce Sil modernej in
terpretácie starej hudby. 

Kongresová čast Musica Antiqua 
Europae Or lentalis opäť dokázala, 
že problema tika hudobných kul
tllr tzv. stredo- a východoeuróp
skych národov a krajin je objek
tom intenz!vneho záujmu nielen 
priamo zainteresovaných, ale aj o
vera širšieho okruhu bádaterov, 
menovite z krajin s verkou muzi
kologickou tľad!ciou, resp. zo štá
tov v súčasnosti s rozvinutým bá
danlm. Nie je možné oblsť fakt. 

.~e bydgoszczský kongres je nate
raz prakticky jedinou prliežitos
ťou , kde najmä liistoricl hudby zo 
socialistických krajin môžu prav!· 
delne konfrontovať výsledkyf vý
skumov a kde sa priamo mOžu do
zvedieť vera zaujlmavého, fakto
graficky 1 . metodologicky . neoby
čajne podnetného z dielni špecla· 
listov zaobe.ra júcich sa starou hud
bou ukrajinskou, ruskou, armén
skou, gruz!nskou, bulharskou a 
pod. Hoci bydgoszq:ská Musica An
tiqua mA a j na Slovensku svpjich 
.,skalných", bola tentoraz s loven
ská hudobná historiografia zastú
pená !ba jediným pre r;l~taviterom, 
čo je vzhladom na reputáciu byd
goszczského po~ujatia i na núka
júcu pr lležitos t prezentovať sa 
pred svetom žalostne málo! 

V rámci festiva lu si účastnicl 
kongresu mohit vypoču ť niekork'o 
zauj!mavých koncer tov: š tyri tzv. 
."velké" (konali sa v sále Filhar 
mónie Pomorskejl a niekolko "ma
lých " (ktoré odzneli vo foy eri}
Pretože sa kongres kona l v dňoch 
7.-10. septembra, no festival po
kračova l až do 18. septembra, mô_
žem stručne referovať iba o tých, 
ktoré sa uskutočnili v čase trva
nia vedeckého kongresu. Domnie· 
varn sa však - bez toho, že by 
som podcel'\ovál osťatné - že•prá- · 
ve tiet o tvorili ť ažisko festivalu. 

Prvý veče r . ( 7. 9. l vys túpilo vo
kálne kvarteto Tamás Luis da Vic
toria z Madridu s reprezentatív
nym výberom zo stredovekej a re· 
nesačnej polyfónia. Dra_maturgia 
koncertu 1 výkony spevákov nene: 
chali nikoho na pochybnostiach, že 
vys tupujú štyria profesionáli s vy
nika júcou hlasovou t echnikou, ne-

Na margo konferencie 
v talianskej G_orizii 

Koncom augus ta tohto roku ko
na la sa v talianskej Gorlzll konfe
rencia, na ktorej sa rokova lo o 
možnost! aplikácie pre javov rudo
vej kultúry v školách·. Pripravené 
referáty sa nečltali a ťažisko kon
ferencie spočivalo v diskusii. Vy
tvoril sa tak priestor pre živú kon
frontáciu názorov zástupcov rôz
nych vedných od_borov i prakt!kov 
- pedagógov. Spomedzi rôznych 
okruhov problémov ma za ujali po
kusy chce júce zodpovedať na otáz
ku - prečo sa vôbec deti majú 
oboznamovať s ludovou hudbou? 
Iné podoby tejto otázky zneli -
prečo chceme, aby deti na školách 
spievali najmä rudové plesne a nie 
iné, napr. populárne, tanečné, ale
bo klasické piesne? Chceme lltdo
vými piesňami u detí rozvljať len 
hudobné schopnosti, alebo lm tou
to cestou chceme sprostredkovať 
aj- niečo iné? · 
Ľudová piesei1 má syntetický 

charakter a medzi prejavm! Judo
vej kultllry má zvláštne postave
nie . . Jednak preto, že vo vztahu 
k jazyku vytvára jeden z h lavných 
znakov špecifikácie pr!slušnej ku_l_
túry (mys!! sa pritom na slovn ll 
zásobu, poetiku, charakter voká
lov a zvukového spektr a vôbec L 
ale charakter osobitosti danej kul
túry vyjadruje v piesňach aj vy
užlvante rôznych hudobných štruk
túr. Dá sa teda predpo~ladať, že 
ak sa deti'"' učia spievať ludové 
piesne, oboznamujú sa s duchov
nou podstatou celej kultúry, v 
k torej vyrastajú. 

Takáto predstava o význante Iu
dovej piesne nie je nová. V sú-

vislostl s nastolen ou otázkou by 
sa však bolo potrebné zamyslieť 
nad reprezentatlvnostou ľudových 
plesni vo vzťahu k ich autentic
k ej podobe. Vieme, že ich zápisy 
vynechávajú významné prvky ži
vej Interpretácie a je teda otáz
n e, čl aj takáto podoba plesne pre
náša Informácie, o ktorých sme 
sa zmienili. Na margo zápisu vy
s lovil na konferencii kritické vý
h r<ldy Bálint Sárosi z Maďarska. 
Upozorňoval na jmä n a skomoleni
ny, ktoré napr. n epochopenlm ryt
mick_ého boh atst va · deformujú 
štruktúru plesne. Zápis ludove t 
piesne z y,lacerých prlčin nemôže 
zodpovedať jej reálne~u výzoru. 
Jeden z problémov aplikácie ru 
dových plesni na školách súvis! 
teda s tým, že v posledných ro
koch sa deti dostávajú do styku 
s Iu.dovou hudbou len pr ostred
n!ctvom t ýchto .. zápisov. Pretože za
tial nie je objasnené, n akolko aj 
samotné zápisy odrážajú hlbku du
chovnej podstaty prlslušn ej kul
túry, malo by sa asi pri !ch za
vádzan{ v školách uvažovať viac 
o . _využívani autentických nahrá
vok Judovej hudby. 

Prlčlny, ktoré vedú k zdôrazn.e
n iu autentickej formy prejavu ru
dovej hudby, s!lvis ia s podstatou 
llstnej trad!cie. Nemus!me sa var i 
podrobnejšie rozpisovať o tom, . že 
ťažisko našich in formáciť v súčas
nosti prechádza na p!somné zá
znamy. Aj keď pisomná forma sa 
stáva typickou pre všetky oblas
ti Judského poznávania, je zná
me, že forma ústnej tradfcie ma
la opr oti n ej určité výh ody. Na-

z "malých " koncertov nemožno 
'obisť vystiipenle Capelly Bydgos
t!ensis pri pril ežltosti recepcie pre 
účastnikov festivalu ( 8. 9. l a kon
cert súboru Musica Antiqua z Klu
že ( 10. 9. }. Capella Bydgostiensls 
je dnes už eurOpskym pojmom, po
slucháč tu dostal, čo právom oča
kávaL Jednako závidlm potským 
kolegom niellm množstvo a ume
leckohistorickú hotlnotu ob javova 
ných diel, ale najmä dobrú spolu· 
prácu hudobných historikov s vý
konnými umelcami, ktor! ich ob
javy sú ochotn! a schopní kva
litne predviesť. Kým Capella Byd
gost iensis sa upriamila na musi
ca artificialis, na náročnú polyfo
nickú hudbu domácej, poJskej pro
veniencie, umelci z Kluže ' mali v 
repertoári prevažne menšie taneč
no-pies i1ové lltva ry. Okrem iného 
$IDe počuli .a j skladby z nášho Vie
torisovho rukopisu, z Uh roveckej 
zbierky plesni l! t ancov .a · malú 
kantátu od Gabriela Reilicha, v 
Transylvánii pôsobiaceho rodáka 
zo Spišského Stvrtka (1632-1677] . 
keďže sa spievalo aj maďarsky a 
nemecky, mal tento koncert viac 
sedmoilradský než rumunský ráz. 

Kongres i lestival. Musica Anti
aua Europáe Or!entalis sa tohto 
roku konal . v · zložitých podmien
kach. Vdaka predošlým skúsenos· 
ti aro, hl avne však velkému zanie
teniu usporladatelov všetl5o pre
biehalo hladko, bez zádrheľov. 
Slávnostn9 rAz portuj<lti podčiarkla 
prítomnosť predstavltefov pofské
lÍo štátu, ako 1 skutočnost. že sa 
konali pod patronátom UNESCO. 

RICHARD RYBARIC 

priklad v ľudove j kultúre umož
ľíovala pretrvávanie dôležitých ele
mentov duchovných kval!t, ktoré 
doteraz unikali nášmu výskumu. 
Evidovali sme Ich Iba v celkovom 
výraze kultúry. Zásahom civilizač

ných premien vzniká teda n ebezpe· 
čie, že stratou týchto jemných 
vlastnosti sa kultúra ochudobn! o 
znaky, ktorých hodnotu zatial ne
vieme odhadnú ť. V prlpade Iudo
vých plesni by tu bola istá náde j, 
že deti pri styku s ústne !radova
nou podobou Iudových plesni by sa 

· mohli oboznámiť aj s niektorými 
vlastnosťami týchto cenných me
cha nizmov ·kultúry. 

Na nastolený problém však exis· 
tuje viacero pohladov. Teoreticky 
by sa dalo predpokladať, že pod
nety, ktoré generujú osobitosť pre
javov artikulác ie a Iné jemnosti 
št ruktúr Judovej plesne, nie sil 
špecificky viazané iba na hudob
né prejavy, ale sú obsiahnuté v 
podstate kultúry a nachádzame Ich 
aj v iných jej prejavoch. Inými 
slovami, podstatné znaky ktorej
kol vek kultúry vyrastajú z a kéhosi 
genetického kódu a pret rvávajú a 1 
'-: novšlch formách jej . prejavov. 
Z takejto premisy vychádza jll ná 
vrhy na aplikáciu melódii ľudo
vých piesn! v sllOasnej pedagogic
kej praxi -aj v lnštrumentáJn':i ob
last!. Igor Dekleva z ĽubJany pred
niesol napr. na konferenci i návrhy 
etud zostavených zo slovinských 
ludových plesni, ktoré sil vhodn~ 
ako priprava pre štúdium kontra
punktlckých diel J, S. Bacha. 

Cielom týchto poznámok bolo na
značiť problém aplikácie Iudovej 
hudby v pedagogickom procese. 
Nazdávam sa, že táto téma, ktorá 
ma upútala na konferencii v Gori
zii, je velmi závažná a aktuálna 
a j pre nás. 

IVAN MACAK 

~ZAHRANIČIA 
K vfznamntm podujatiam 36. ročnfka festivalu v lk6t· 

· sko~ Edinburghu (22. V~II. - 11. IX. 1982) patrilo na· 
ltndovanie Musorgského opery Svadba v rélll Petra Ustl
nova, hosťovanie Drélďanskej ltátnej opery (Ariadna na 
Naxe a Únos zo serailu), talianskeho komorného sCíbora 
l Musici di Roma a celého radu prominentntch spevác· 
kych osobnost( (Helen Donáthová, Hermann Prey, Mar
garet Priceová, )essye Normanová) . Na otváracom po
dujati festivalu za:inelo Verdiho Rekviem v_ podani Lon
dfnskeho symfonického orchestra vedeného Claudlom · 
Abbadom. 

Koncert pre organ, orchester Gottfrieda van Einem 
bude mať pr.emiéru l. februára 1983 v Linzi. Nové diela 
popredného rakCískeho skladatelia zaznie v predvedeaf 
organistky Elisabeth Ullmannovej, Brucknerovho orches
tra a dirigenta Theodora Guschlbauera. 

Významný taliansky retisér Giorgio Strehler prevoz~ 
me od sezóny 1983-84 funkciu i éfa tzv. Európskeho di- · 
vadia v Parili, pričom naďalej povedie milánske Piccolo 
Teatro. Parlbke európske divadlo má za úlohu poz:f· 
vať k hosťovaniu do Parila divadelné súbory ' :i: celej 
Európy. 

Komická opera v Berline uvedie 15. januára 1983 jed
nu z najúspeinejiiich opernfch noviniek sCíi!asnosti -
"Leara" Ariberta Reimanna. O inscenačnej náročnosti 
a dôkladnosti prfpravy svedči skutočnosť, le je napláno
vantch celkom 36 orchestrálnych skúiiok a trojmesačná 
spolupráca reliséra H. Kupfera so spevákmi. 

Metropolitan Opera v New Yorku pripravuje · na sep
tember budCíceho roku premié~u v súčasnosti čm:az viac 
uvádzanej Berliozovej opery t:rójania. Hudobne dielo na
ituduje James Levine, titulné postavy vytvoria )essye · 
Normanová (Dido) a Placido Domingo (Aeneas). 

K 10. výročiu úmrlia talianskeho skladatefa Bruna 
Mademu bude veno_vaný spomienkový koncert z jeho 
tvorby, ktort v rámci ·Holland-Festivalu 198.3 bude v Am
sterdame dirigovať Giuseppe Sinopoll. 

Vo francúzskom Besan~one sa konal v dňoch 15.-24. 
októbra 1982 10. medzinár_odnt festival hudobnfch a ta
nečných filmov. Mal dve kategórie: v prvej sCíťalili lil: 
my, v·ktorých kamera bola v slu:lbách hudby, v druhej 
zasa filmy, kde hudba zosilňovala obraz, vizuálnu strán
ku filmu. 

Balet moskovského VeJkého divadla bude v máji bu· 
dCíceho roku hosťovať v Dortmunde v rámci Dortmund
ských zahraničnfch kultúrnych dni. Budúcoročné má
jové KultCírne dni budCí venované ZSSR. 

Sárske Štátne divadlo v Saarbriickene vyhlásilo n{l dni 
3.-9. júla 1983 Tý:ldeň Eugena d'Alberta, v rámci ktorého 
operný sCíbor naituduje jeho zabudnutCí operu Golem. 

Známy taliansky husrovt virtuóz Salvatore Accardo · 
viedol seminár venovant interpretácU Paganiniho hud
by. Konal sa v dňoch 4.-·6. októbra t. r . v Janove, ro. 
disku Paganiniho. 

Freiburské majstrovské kurzy, ktoré budCí prebiehat 
od decembra 1982 af do ap~:íla 1983, sú venované čes
kej komornej hudbe. Vedúcimi kurtiqv sd <O. i: Milan 
Skampa, Per Messiereur a členovia Smetanovho kvarteta. 
Na pracovnom programe kurzov sd diela B. Smetanu, 
A. Dvoráka, L. Janá'čka a B. Martinu. 

Wolfgang Fortner, jeden z najvfznamnejiifch zépado
nemeckých skladaterov súčasnosti, do:lil sa 12. okt6bra 
75 rokov. · 

Poprednf ukrajinský skladater Andrej Stogarenko, ná
rodný umelec ZSSR, osl~vil 15. októbra t. r . svoje osem
desiate narodeniny. Dlhé roky pôsobil ako profesor kom
pozlcie na kyjevskom konzervat6_riu, kde vychoval nie
kolku generácii uKrajinských skladaterov. Z jeho roz
siahlej tvorby vzbudili pozornosť ,kantáta Ukrajina. moja, 
Kyjevská symfónia, Partizánske ob.razy - koncertantná 
suita pre klavir a orchester, zborová suita Dru:lba náro
dov a iné. 

v moskovskom Detskom hudobnom divadle mala pre
miéru opera Dlungle od dagestanského skladateJa S. Ca
lajeva, ktorá vznikla na motlv Kiplingovho románu Kni
ha dlungle. 

Vie denská ~tátna opera uvedie v sezóne 1982-83 spo
lu 36 opier a 18 celovečerntch baletov. V 299 predsta
veniach vystúpia najznámejlí speváci a speváčky oper
ného sveta. ' . · 

Franz Grothe, zá padonemeckt skladater tanečnej bud-" 
by a tvorca javiskovfch diel, zomrel koncom septembra 
v Koline nad· Rtnom vo veku 73 rokov. U nás bol zná
my najmä ako autor hudby k hudobn~j komédii Hosti
nec v Speesarte, uvedenej v jeseni 1979 spevohrou Di
vadla )onáb Záborského v Pretove. 

Termín otvorenia zrekoni truovanej hlstoŕlckej budovy 
Drálďanskej opery (postavenej Gottfriedom Sem perom 
v roku 1878 l bol definitívne stanovený na 13. februára 
1985, na deň, kedy pred 40 ro_!(mi_ bola pri ťa:lkom bom· 
bardovani Drálďan úplne zničená. 

Moskovské divadlo operety uviedlo n{l začiatku novej 
divadelnej sez6ny úspešnú operetu Gróf Monte Christo 
od popredného francCízskeho· skladatera Michela Legran
da, ktort skomponoval hudbu na libreto podla rovno-
menného románu A. Dumasa. · 

Spevohra, Háry János od ZoltáJ!a Kodálya mala svoju 
anglickú premiéru v rámci letného festivalu v Buxto. 
ne. Hudobne dielo naitudovai AnthonY. Hose, rél!iu mal · 
Malcolm Fraser. Účinkoval orchester Manchester Came- . 
nta a zbor buxtonského operného sCíboru. 

V Londfne uviedli s vetkým úspechom vol!lkedy velmi 
často hranCi Donizettiho operu Rimsky utečenec z roku 
1828, ktorá viak od roku 1869 nezaznamenala ul erár
iia naštudovanie ani v Taliansku, ani v zahranii!f. 

Styri tfldne bude trvať festival anglického sklada tela 
Michaela Tippetta v Londtne. Na programe bude 34 kon· 
certov, pričom vrcholom má byť 80·mlnttové Tippettovo 
dielo Maska času. 

Skladater Rolf Liebermann zelolil nadáciu pre vznik 
novfch operných diel, ktor6 je dotovaná výikou 
75 000 DM. SCíťal bude prebiehať v trojročných turnu
soch. Prvý sa vyhodnoti v roku 1983. 

Beethovenovho Fidelia uviedli s Císpechom v Salzbur
skom prirodnom divadle. MedJinárodné sólistické obsa
denie spievalo pod taktovkou Lorina Maazela. 



Eva a Peter C:ermanovci pri spoločnom vy~ t(apení. 

ticky s n H; ho začali budova ť až te r11z spol u s huslistom Pravo
sla vom Koh outum z Prahy, 

Zažili ste po svojom prlchode do Mexika n ejaké prekvape
nie? 

- Snažila som SH pri praviť na tú to svoju prvú väčši u :ca
hraničnú ces tu ta k, aby lllél nič nezaskoč il o . V~fmi mi po 
mohli pozna tky mô jho profesora , zas lúžil ého umelca doc. Alr<
xanll ra Večtomova , ktorý prilviclelne chod! kon certov ať do Me
xiku a dobre pozna ta mo jsí hudobný život. Velmi pl'!jemne 
som boiH prekvapená pr užnou propagáciou. Týždeň po mojom 
prlchode sa objavil v mies tn ych novinách rozhovor su mnou. 
Zá l'OV-eil mt ponúkli aj vys túpenie v televiz ii. Spätne s u to 
odraz ilo v po č1 e zii u jemcov o hru na violonl':elo, takže po tom 
bolo z čoho v ybe ra ť . Mexické de ti sú h udobne velmi nudané, 
ale treba ich popoháli uť do cvičenia rovna ko a ko naše. Nav y
še horúce podnebie dôkladne preveruje vôfové rezervy mla
dýc h ins trunwntn lh tov. 

V Mexiku ste strávili a j jedny 11rázdniny . . . 
- Ano. Škola zorg<mizova la letné km zy, ktoré tiYali 3 týž· 

dne. Méi la som na s till·osti 15 violončelistov z celého severné
ho Mexika. Do letn ých k urzov sa zupoj ili aj huslisti, g itar i_sti, 
kl nr inetis ti , trúb l1 ári a klaviristi. 

Mali ste možnost' predstaviť sa a j na koncer tnom pódiu? 
- - Skola požadu je od peclng6gov, aby ve re jne koncertovali. 

Tom musí hyť každ ý pripraven ý 111:1 vystúpen ie, lebo hocikedy 
mOže zazvon tf tele[ón, a ide sa hrať. Úč inkovala som prie
merne na troch koncertoch mesačne. Klaví rny sprievod mi za 
bezpečova l mô j manžel Pete r Ce r ma n, ktorý v Monteney učil 
dva semest re klavír a komornú hru. ( Pr iprnvil a j jednu žiač
k u na medzlnárodn(t klnvlrn u súťaž v La t·edo v ~tá te T!:xas, 
kde obsadilo 4. miesto]. Hrali sme v rôznych koncertných sie
itilch. Najvi/IC nH nás zapôsobila sála Luis Elizondo v Monter 
!'fJY pre 3000 nävštevn ikov. O koncertoc·h sa v n ovinách plše 

S E. OU ČERMANOV U A OVS OU 
o hudbe v Mexiku 

Pre väčšinu z nás je Mexiko exotil:kou krajinou. Vieme čo-to 
z jeho minulosti i prítomnosti, ale naše p1·edstavy sú predsa 
Jen značne medzerovité. Dvojnásobne to platí n hudobnom ži
vote tejto krajiny. V spojitosti s mexickou hudbou sa naj
častejšie vynára pred nami postava bielo oblečeného (úzka
tého gitaristu s objemným s lameným k lobúkom. Pozadie tvoria 
mohutné šúle kaktusov. Takýto obraz, ktorý sa rovnako dob
re hodí pre hocik torú krajinu Lotin~kej Ameriky, máme za· 
fixovaný z turistických prospektov. 

Naša mladá violončelistka Eva Cermanová-Hrabovská mala 
možnosť počas 16- mesačnéhn pôsobenia v Mexiku bliUie sa 
skontak toval' s tamo jšou hudobnou kultúrou. Teraz, po návra
t.e domov, JIOdelila sa s nami so svo jimi dojmami, skúsenos-
tami a poznatkami. -

Aké bolo vaše poslanie v Mexiku·? 
- N u základe dohody medzi mexickým Národný m inštitútom 

krásnych umení ( INBA ) a Minister stvo kultúry SSR vyučoval fi 
~om hru na v i ol dnč el o na Vysokej ~ !<al e hudby a tanca ( E:sc ue
la su peri or de musica y dan ca ] v Monteney. Toto veľ k é, 
d nes už dvaapolmll iónové mestu leží na severe krajiny v šlA
te . Nuevo Lftt;J}):,, Šk~\H ml\ . Kr~tku_!~ts,tqqu .. Vzf!i.k,I a .P.red sies
ti!Jl) .. ro~)ll( z .JlrJf[nl~ \ll, llliln:l,<!l,k y_ pre,ziclenta pani ~armen Ro
mp no de LqpqJ.., P,qr}~~ l g , Y&\lilJ i ,,FJ t t~f~x .. r u c;t.]}y' ,.,~FPJ/l ,)~;samu 
klavms tko u. Vysoka ško la h udby 11 tanca pos kytuj.e komp lex
né odborné vzdelun ie. Stúdium je r ozdelené na tri stu pne 
a trvá 10 rokov. Na prlpravný stupei1 pripadajú dva roky, na 
zá kladný š tyri roky a na vyšši tie'1. š tyri roky. V Mexiku sú 
iba dve skoly tohto typ u - v hlavnom meste Mexico City 
11 v Monte r rey. Základ pedagogického zboru tv oria domác i 
Mexičanill , äle n a k n~.dom oddeleni pôsobia a j prizvan! odbor
n ici z c udzi ny. Boli tam napriklad profesori z Argent!ny, 
US A, NSR a Pofska . Na na jvyšse j úrovni je klavi rne oddelen ie. 
Naprot i tomu gJáči kové oddelenie je iba v zači a tkoch . Prak-

vel'mi pohotovo u väi:~i na kritikov je skutočne erudova ná. 
V rámci záv!!zku š koly pomôc ť rozvoju základných h udobnýc h 
zna lostí mexick ej mládeže zapojili sme sn a j do výchovných 
koncertov. Hra li sme na šesťdesiatich tak9ch to podujatiach. 
Zúčastni lo sa ich 27 000 det !. 

Ako na vás zapôsobila súčasná mexická hudobná tvorba? 
- Mexickli h udba je veľmi expresívna a nedá sa na iíu za· 

bud n ú ť. Vyv!ja ra_m činnosť skupina avantga rd ných sklada te
rov. Väčši na z nich vyštudovala n u popredných európskych 
umelec k ý ch ~ kolách. Mlad! s kiadntella často če rpajú z prBd
h ispfmsk ych hucl obn9ch pramei\ov. Etnom uzikológovia veľm i 
ln tenzivne prac u jú na zhodnoteni folkl ór u pôvodných indián
skych kmet10v. Za najmuzlkáine jšl su považl!je kmeil. Turahu
mara, k torý ?.ije v štáte Chihuahua. 

Organizujíí sa v Mexiku . aj hudobné festivaly? 
- V Mexi ku sú tr i v Hľ k é hu dob né fes tivaly. V jar ných m!l

siflcoch preh leha súbežne v hl11vno m meste Mexico Ci ty 
o v sta robyl om divadle Juarez v Guanajuate festival pod ná
zvom Cervanti nurn. V Monteney býva hudobn9 festival na je
sei\. - v októbri. Hosťu j ú tam také súbor y ako napr. Viedenská 
~tMna opera ; zo sól istov s pomen iem aspoi'! Yehudi Menuhi 
nél, Claudi u Al' räua , Mm·tu Argerichovú, Záhrebskýc h sólistov 
a Hen ríku Szerlnga, ktoré ho povužujú za ,.svo jho", lebo má me· 
xické štátne občianstvo. Tieto mená zá rove11 naznačujú ume
leckú úrovel1 mexických hudobných fest)vulov. Muslm ešte do
rln' ť, · že Í1 j ' in tCl;pret i 2. Cesk(ľslovenska ma jú v MexikÚ 'veľ1'n i 
dopr~ 'z'ii uk. · ' · · · 

Na . zá~er jeďnä ' o~obná ' otá~ka : s akými pocitmi ste odcli'á
dzali :~: Mexika? 

- l'redovšetkým s pocitom dobr·c vykonane j práce. Nazdá 
vam sa, že sme splni li clet našej cesty. Svedč! o tom a j klad
né hodnoteni e, ktol.'é sme dos tnli nH rozl účku od riad it eľstva 
školy. Ponúkli nám a j predlžen ie [l racovne j zmluvy, nás vša k 
čakuli záväzky doma. Okrem iného s om už v sept!lmbri vystú
pilo ako só!is tka v Haydnovom koncerte D dul' s ol'chestrom 
Slovenskej filharmónie v Piešťanoch a pripravujem sa aj na 
di plomový koncert. KORNEL DUFFEK 

úspech košického DONA ASQUA A 
li<Jca reťaz·com nápadov v záverečnom 
dej:;tve. Otvorená scéna Ludislava Ses
tinu prispieva k rozjusane j atmosfér e 
oper y. Vyčlenený st redový pr iestor ja
VISka vytvá ra ,.scénu" na scéne. Umož
IJ U je koncentrovať herecké akcie bez ne
bezpečia ich rozptylu a zabezpečuje i k o
muni k atívnos ť javis ka s hladiskom -
h ercov s obecens tvom. Kompoziciu scény 
vhodne dopli'la jú pastelové far by kostý
mov návrhár ky jarmily Opletalovej.' Hu
dobné naštudovanie Borisa Ve lata reš
pektuje pr!značnú črtu Donizettiho oper
n ej pärtitllry - dominu júc u funkciu s pe
vu, ktorej podriaďuje funkciu orchest ra. 
Ensembly, duetá a niektoré árie sú prav
depodobne v požiadavkách ryt mick ého 
súznenia s orchestrom v živom divadel
nom predstavení neuskutočniteľné . V ko
s ickom naštudova ní osta li na oboch pre
mlén;ch (na druhe j eš te výrazn ejšie ] iba 
ideálom najlepších štúdiov$ích nahrávok. 
Zbor v k ultivovanom hudobnom naštu
dovaní júlie Rá czovej bol živým článkom 
scénickéh o r uchu. Charak teristickou čr
tou koš ickéh o Dona Pasquala je smiech 
a h umor, ktor ý vanie nielen z hudby 
Donizettiho, a le i z jej transformované
ho scénic kého tvaru. 

GAETANO O'ONIZ-ETTI: DON PASQUA
LE. Komická opera v dvoch dejstvách 
a piatich obrazoch. Libreto: Giovanni 
RuUini a Gaetano Donizetti. Preklad: Je 
la K!'čméry. Dirigent: Boris Ve lat. Réžia: 
IJra homira Bargárová. Scéna : Ladislall 
Sestin_a. Kostýmy : jarmila Opletalová 
a . h. Zbormajsterka: Júlia Ráczová. Účin
kujú sólisti , zbor a orchester· So v Ko
siciach. Premiéra l . a 2. októbra 1982. 

Momentá lne zloženie sólis tického en· 
semblu v Košiciach ponúka dramaturgii 
viacer o a lternat!v využ itia. Jednu z nich 
dramaturgia úspešne ren lizovala inscená
ciou Dona Pasquala, ktorý sa tak dostá 
va na scén u k ošického Státneho divadla 
po druhý raz. Aj z odstupu 26 rokov 
mika sa Istá pa ra lela: v hlavných úlo · 
hlich Pasquala - toho z roku 1956 i 
dne~ného ·- sa p!'ezentovali viacer i mla 
df sólist i. 

obry5y oboch Pasqualov: jeden - Neshy· 
bov - objemn ý brucháč, druh ý - Ková
csov - vycivený starec. Kovácsov Pas
qua le strháva pozornosť fa rbou svojho 
sý teho basu i s tvá rnením, ktoré prezr á· 
dza širok ú šká lu jeh o hereckéh o pre ja 
vu. Doktoru Ma lates tu vytvoril i Karol 
Mareček a František Malatinec v svoj
bytne j alternácii. Mareček vykreslil Ma
la testu minuciózne, su š ar mom, s ná
ležite vy poč !t anou a rozloženou mierou 
v h ereckom a speváckom prejave, od
zr kHdfujúcom nielen dlhoročnú skúse· 
nos ť, ale i zmysel pre form u. Výkon Mu
la !'inc a bol "donize ttiovs kým" par excel

· lence. M!!kk ým a predsa výrazný m spe -

DITA MARENCINOVA 

Zaslúžilý umelec 

o 
60-ročný 

V Ujllynulých diíoch sa dožil 6U rokov 
zaslúž ilý umelec Otmar Mácha, popredl).ý 
re[lre ;~:enta nt dnešnej č esk ej sklada teľ
skej genet·ácie_ Verejnosť ho pozná ako 
sklalla tela po dlhé roky významne pri · 
spieva júceho du pokladnice modernej 
čllsk e j hudobnej tvorby. 

Ot mat· Mácha ( 2. X. 1922 v Osh·ave ). 
al:!iolven t kompozlcie na pražskom kon
zervatóriu a jeho ma jstrovskej škole v 
t riede prof. Ja roslava líidkého, upozor
nil · na seba už v druhej polovici pät'
desiatych rokov , ~edy malo premi éru je
liU oratórium ,.Odkaz J. A. Komenskéhu" 
pre me:zzosoprál) , miešaný zbor, orga n 
a orchester ( 1955), v k torom sa výrazne 
preju,·ila autorova schopnosť naplniť hu
dobný obraz silnou myšlicnk 01rou aktuäl 
n nst'uu. t>alšfm diel om doku mentujúcim 
Máchol' vyspelý_ k~mpozičný sloh bola 
symfonická báseň .,Noc a nade je" { 1959 J 
zazne júca v desiatkach predvedení do
ma i v cudzine. Mácha - symfonik s 
vyhraneným zmyslom ·pre :~~vukovosť a 
vyváženú výstavbu celku sa najvýraz
ne jšie prejavil vo Variáciách na tému 
a smrť Jana Rychlika pre orchester 
( i'!lli4) , ktoré s u'gestivnou hudobnou re . 
čou udávajú úctu predčasné :tomr elé- · 
rňú osoliriému ' p.ŕ1ät'elovi· ·a · urtr'el'eck@nhľ · 
vrstovnlkovi. Toto zrelé Máchovo dielo 
zaraďuje česká hudobné kritika právom 
ku klenotom síídobej českej symfonickej 
tvorby. Popri symfonickej tvorbe repre
zentovanej Symfóniou pre veľký orches
ter, Symfonickými intermezzami pre or
chest er (obe 1958) a I. a II. symfoniet
tou pre orchester ( 1971, 1980 ). zvlášť 
významná je Máchova hudobno-dramatic
ká tvorba. Po opernej fraške "Polapená 
nevera" ( 1957) dosiahol Mácha pozoru
h odný úspech operou .. Jezero Ukereve" 
(podfa rovnomennej bry V. Vančuru) pre
miérovo uvedenej v praiskom Národnom 
diva dle ( 19&6 ). V tomto diele , ako i v 
hudobnej drá me " Ril.že pro )ohanku" 
(premiéra v Státnom divadle Brno, 1982) 
tematicky zameranej do rokov nacistic
kej okupácie Ceskoslovenska v rokoch 
druhej svetovej vojny, siaha Mácha pn 
s'líčasných témach, aby ich prostrednic
tvom sa vyjadril k pretrvávajúcim, s tále 
ak tuálnym problémom dnešného sveta, 
ohrozuj'6cich najzákladnejšie záujmy člo
veka. Z takejto ideovej platformy vyrastá 
a j jeho pôvodná televízna dráma "Pro
m i!ny Prométhovy" (1981], skomponova
ná na objednávku Cs. televízie a pre
miérovo uvedená v dňoch sklada terovho 
!ivotnébo jubilea. 

Bohat ú kompozičnú tvorbu Otmara Má
chu dokreslujú početné skladby pre de
ti, vokálne a komorné diela, z ktorých 
popri husrovej, violončelovej a fagoto
vej sonáte pozornosť si zasluhuj'6 naj
mä Variácie na vlastnú tému zo scénic
k ej hudby k divadelne j adaptácii romá
nu E. Hemingwaya Komu zvonia do hro
bu pre flautu a klavlr (1977 ] a interpre
tačne prfťa!livé 'ri toccaty P.re organ -
Smútočná. (1963 ), Svadobná (1974) a Via
nočná (1979) tvoriace· ucelený triptych. 

(ag ) 

Ak som pri nedávne j inscenácii Dona 
Qui jo tla konštatovala, že obaja predsta
vitelia titu lnej postuvy boli prosto "typ· 
mr', pr ích od! mi túto k onštatáciu zopa
kovať a rozši riť i na odbor buffy. Košic
ký ensemble v súčasnosti disponuje n ie
Jen rovnocennými predstaviteľmi Dona 
Pasquala ( L. Neshyba, Ľ. Kovács ), a le aj 
pre osta tné posta vy. Ladislav Neshyba 
mó vzácny dur ·- neomylný divadeln ý 
Inštinkt, ktorý kont rolovane dáva do slu
žieb výrazu. Buffózny charakter Pasqua
la núk a neprebe rnú .paletu interpretač
ných prostri edkov. Neshyba 1ch prehod
notil vo vkusn ej, divadelne pri ťažl ivej 
bufľoná de nápadov. Na jeho Pasqua lovi 
je pozoruhodné i to, že rastie z ezotéric
kej Donizettiho hudby, že prlva l h udo.Q
ných n ápudov skl adateľa je ' inv enčne 
p remietnu tý do účinného _ gestlckého 
stvárnen ia. Don Pasquale Ľudovlta Ková
csa je . odlišn ý, no cenný práve možnos
ťou i schopnosťou jeho predstavitela pre
zentovať svoju postavu z iného pohla
du . Odlišné sú predovšetkým von ka jšie 

vom maximálne vyh ovel požiadavkám Do
n izetti ho bel canta, kan tiléne l ozdob
nej virtuozite v intencillch postavy, k tor ú 
mludý sólista ož ivil nenúteným a živým 
her eckým prejavom. Diskutabilná je roz
dieln a kon cepcia Ernest a v podan! Gab
riela Szakála a š tefana Margitu. Ernesto, 
ktorý rýchle pochopi "h ru" Noriny a 
Malates tu , vie sa i do novej, nimi vy
tvoren e j si tuácie rýchle adaptovať. Nie 
je snllk om, skôr reálnym milovnlkom. 
Preto Ernestovi prntš nesvedčia "váž
ne" fa r by, akými h o obdaril Szakál. Z 
kreácie mladého Margitu vyžaru je beZ
pt·ostredná kontinuita speváckeh o i h e
reckého prejavu vyrasta júceho z utmo
sféry Norlny a Malatestu , zo zmyslu pre 
h umor a situačnú komiku. Sviežim pre
javom zaujala veselá, šan tivá Norina Ali 
bety Mrázovej, i ked použité herecké 
prostri edky stoja niekedy už n a hra
n ici žánru buffy. Norlna Evy Malatinco
vej je viac "operne", he r ecky i s pevác
ky vkusn e ~· esteticky prepracovaná po-
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čaro huslí 

NICCOLA PAGANINIHO 
Niccoló Paganin i ...,.:. meno umelca opra

dené l egendami už počas jeho života. 
h odnotené na jvyšším uznanfm, a le a j od
sudzované. Ako uplatniť jeho odkaz v 
súčasnosti, presý tenej nielen sólista1pi, 
alu a j vir tuóznymi ansámblami každého 
druhu? Dnes vychádzajú ako na bežia
com páse zo škôl celého sveta š peciu
llzovanl reprodukčn ! a len reprodukční 
umelci, prip raven! na jlepš!mi pedagóg
mt, kto r! ich talent vybrúsili metodický· 
mi poznatkami generáci!. Nastala doba 
špeciallzácie reprodukčnej činnosti so 
všet11ýmt kladnými, ale 1 nega tívnymi č r

t ami. Dávno minula doba velkých indi 
vidual!r typu Paganiniho. Napriek to111u 
a azda práve preto by bolo treba or ien
tovat sa na takéto individuality, ktoré 
svojim odkazom majú a j dnešku čo po
vedat. Každá umelecká kreácia, čin, odo
lávajú času, dajú sa v každe j dobe zno· 
va prehodnotit, da jú sa z nich čerpať 
nové idey i poučeni a a zfska ť k rása a 
zážHok. Paganiniho kritizovali najm!! pre
to, že svoje s kladby staval na samoúčel
nej virtuozite. To, že virtuozita nemá iba 
zápor né vlastnosti c udzie umeleckému 
výkonu, nemôžs snáď nik popri eť, mož
no iba ten, kto sa k dokonalej virtuozi· 
te nikdy neprepracoval. Chcel by som 
preto pri prfležitostl 200. výročia naro
denia N. Paganiniho spomenúť, čo nás 
s jeho odkazom spájalo a dodnes spája. 

Taliansko, vlasť Paganiniho, bolo čas
tým cielom koncertných zá jazd ov Slo
venskej filha rmónie. Tak aj v roku 1968 
koncertoval orchester v Janove, rodisku 
Paganlniho. Pri ceste tam sa prechádza
lo Parmou, kde · na tamo jšom clntorine 
našiel slávny h us lista po dlhšom, a le už 
posm!'tnom putovanl miesto posledného 
odpočinku . V Par me sa preto zastalo. 
Icoo vedenie, ako aj členovia orchestra 
chceli využit pr!ležltost a uct iť si jeho 
p amiatku. Ako v teda jš! člen orchestra 
som spolu s Vojtechom Gabrielom po
ložil veni ec na Paganiniho k rásnu ka
mennú hrobku, čim sme vyjadrili kolek· 
ti'lne našu vďaku n náš obdiv veľkému 
hus listovi. V úvode chcem iba v krát 
k osti pouk ázať na niektoré úspechy na
šich umelcov v kra jine toh to geniálneho 
hus lis tu. 

Prv}• z našich huslis tov, ktorý sa jeho 
nennpodobitelným umenfm dal nadchnú ť, 
bol Josef Slavi k, ktorý už v mladom 
veku udivoval nevšedným technický m ta
lentom. Skorá smr{ mu však znemož· 
nil.a rozv,inAť a. prehfblť jeho ve!ký ta
lent. Po určitom časovom odstupe rodi 

sa ďal ši ma jster tohto nástr oja: Fran
tišek Ondi'!ček. Bol to on, ktorý svo
jim umenrm t.ak hlboko zapôsobil na Pa
ga niniho syna Achilla, že na Ondfíčkovu 
-počes ť nechal otv oriť hrobku svojho ot· 
ca. Netrvalo dlho a už prichádza na sve
tovú koncertné p'ódium nový veľký .zjav 
- Jan Kubellk, ~torého v zenite jel;to 
umenia označovali za nasl·edovn!ka Pa
ganinlho. Ako ďalej nespomenúť poctu, 
ktore j sn dostnlo ďalšiemu nášmu veľké· 
mu huslistovi Jaroslavovi Kociánovi. Ako 
prvý huslista po Paganiniho jedinom žia-

' kovl. Sivor im usporiadal koncert na Pa· 
ganiniho husliach, vzácnom nástroji z 
dielne Guarnerlho del Gesú. Jaroslav Ko
cián mi onú udalost svojim jasným a 
humorným spôsobom vyrozprával. Ge
n iálnou husľovou technikou bol obdare
n ý ďal ši náš velký huslts ta Váša Prího
da, ktorému k svetovej kariére porno
hol samotn ý Ar tura Toscanini. Naši naj· 
vačšl hus listl neobchádzali velké ume
nie Paganiniho, a le dokazovali svetu i se
be jeho opods tatnené miesto, jeho, a le i 
svoje velké umeni e. 

Nielen huslisti podla~lli čaru hry al e· 
bo čaru jeho skl adi eb. Dokazujú to s pra
cov<mia jeho diel skl adateltni počnúc 
.Ll~ztom, cez Rachmaninova až k Lutos
lawskému . Husľoví pedagógovia sa ne
menej usilovne a s plnou vážnosť ou sna
žili vypátrať ta jomstvo dokonalého ovlá· 
dania paganiniovskej techniky. Hoci sa 
ich pr éi ce a ana lýzy c!ot9kajú c!edukčným 
spôsobom myslenia n konania majstra, je 
potrebné uznu ť, že aj to pr inieslo pt·e 
husľovú hru niektoré dôležité pozna t
ky. Myslfm pritom konkrétne na využi-

EMERICH KALMAN 
a jeho svet -operety 

Opereta - neprirodzený hybrid čino
hry a opery, sentimentálno-sladkastý 
~kreslený pohlad na· skutočnosť, umenie 
nadblehajúce primitfvnemu vkus u, de
kadentný malomešt iacky žáner - to sú 
pr!vlastky, ktorými častovali a podnes 
operetu čast'uj ú . Priznajme, že nezried
ka aj právom ... Od svo jich progres!v· 
nych offenbachovských počiatkov sa ve
ru vera ráz stala doménou treťoradých 
komponistov, čo sa lacnými efe )!:tmi vo
t r eli do prl&zne nenáročných posluchá · 
čov, až Ich celkom ovládli ... Hoci pre 
väčšinu muzikológov operetný žáner ne
znamená vôbec nič , nazdáva m sa [ a j keď 
- priznávam, tiež nie som jeho priazniv· 
com], že h o treba bra ť na vedomie u:Z 
preto, že mal a ešte stále má nesmier
n e velké' poslucháčske zázemie. Chtiac
nech tiac mus!me uznať, že sa opereta 
stala n eoddellternou súčasťou n ovš!ch 
hudobných dej!n a zoh ráva nemalú úlo: 
hu pri formovani všeobecného hudob
ného vkusu. Rovnako treba brať na ve
domie, že a j opereta mala svojich veli 
kánov - počrnajúc je j tvorcom J. Offeq
bachom, cez Hervého, Suppého, St raussa, 
Lehára - aby som menoval len tých naj
významne'jšich. V tomto zozname, prav
da, v nijakom p ~!pade nesmie chýbať a ni 
Emerich Kálmán, a to nielen pre ne
smiernu popular itu n iektorých svojich 
operiet, a le 1 pre nesporný vklad k je j 
vývinu, pre obohatenie je j výrazových 
prostriedkov. 

Storočnica Emericha Ká lmána je iste 
vhodnou pr!l ež!tosťou na k rátke zamys· 
!enie sa nad tvorbou skladat era, ktorý 
za svojho života dosiahol tie najvyššie 
uznania a popularitu naozaj nevšednú . .. 

Narodil sa 24. októbra 1862 v Siófoku 
pri Balatone, ako tretie dieťa obchod
nika a podnikateľa. Po otcovom obchod
nom neúspech u pres!dlila sa roku 1697 
rodina Kálmánovcov do Budapešti. Tu 
navštevoval Emerich evanjelické gymná
zium, no súčasne sa usilovne učil a j hre 
na klav! rl, keďže od detstva pre javoval 
silný vzťah k huÍibe. Zamýšfal s ta t sa 
koncertným pianistom, no pre zdravotné 

ťažkosti sa tohto pro je ktu musel vzdať. 
Zapisal sl práva na univerzite , al e v 
rovnakom čase š tudoval aj kompozíciu 
na budapeštianskej Hudobnej a kadémii. 
Po skončeni štúdia . sa okrem kbmpono
vania venova l a j kritike: plsa l pre zná· 
my list Pest! napló. Ako skladateľ debu
toval v r. 1904 orchestrálnou kompozf·) 
ciou Satur nalia, ktorú mu predviedli v 
budapeštianskej opere. Podobne a ko mno
hl 'lnf významn! operetn! skladatelia , aj 
Kálmán sa chcel venovať vážnejš!m hu
dobným žánrom. Všetko sa však zmeni
lo, ked mu ešte pod pseudonymom Ko
loman Imrey· uviedli v Budapešti r. 1908 
s prenikavým úspechom jeho operetu Ta
társka poh roma. Kálmán si uvedomuje 
svoje predpoklady a_ talent pre oblasť 
Jahšieho žánru a zakrátko odchádza do 
Viedne - do vtedajšej operetnej Mekky. 
Tu s l srdnato meria s!ly so žlarlaclmi 
hviezdami operetné ho neba - so Straus
som a Lehárom. Prvú Kálmánovu operetu 
uviedli vo Viedni pod titulom Jesenné 
manévre a podobne ako v Budapešti aj 
tu zvrťazila a onedlho sa doStala i na 
zahraničné scény: do New Yorku, Lo~
dýna, š tokholmu a Kodane. Takýto 
úspech pochop!telne posilnil sebavedo
mie mladého skl~datela a púšfa sa do 

vanie tzv. prirodzeného uvoľneného do
padu prs tov, ktorého prstokladovo správ· 
ne využitie má významné miesto v prsta
vej technike. 

Paganini vlastne nepriniesol vo svojej 
tvorbe prevratpé novinky. Napriek tomu, 
že bol takmer autodidaktom, vedel pr i
viest všetku dovtedy známu technickú 
výz!Jro j k dokonaie funkčnému uplatne
n iu. V čom teda spoč!va sila a jedineč
nosť jeh o pr!nosu? Rozhodne nie v na
hromadeni technických problémov, nie 
naopak, v kvalltn t!vnom využiti každej 
kanttlény, každej pasáže. Jeho technika 
vychádza z klasickej prostoty a jednodu· 
chosti. Preto by mala byť zvládnutá prie
zračne, ale s celou dramatickou pal e'tou 
~~ s je j účinkom podľa vzoru Mozartá. 
Okrem niekoľkých frapantných efektov, 
ktoré (tčinne docielil napr. skordatúrou, 
prelaclenfm strún vyššie, lacné efekty ro
biť nepot reboval. Preraďovanie nebolo1V y
l'átané iba na efekt, ved v skladbe hra
nej na jedne j strune, napr. vo fantázii 
Mojžiš, bola struna g preladená z g na b, 
t. J. o malú terciu vyššie. Tým, .že sa 
p.reladila aj struna a1 na bt, vzniká veľmi 
pôsobivý pedálový efekt, ktor9 najmä pri 
súzvučných tónoch prekvapi zvučnosťou 
a j fa rbou. Preraďovan i e bolo funkčne 
opodstatnené, lebo zvyšovalo tónovú kva
litu vtedy použlvanej črevove j struny. 
zmenilo farbu nástroj a voči sprievodu a 
najma fa rbu celej skladby, lebo odznela 
v inej t(mine. Farebnosť zohráva vôbec 
podstatnú úlohu pri reprodukcii jeho 
skladieb. Nie rýchlosť, nie sila, ale ideál
ne využitie všetkých vlastností tónu, da
nosU nástro ja, teda zafarbenie, doko
nalos ť predvedenia, všeobsažná virtuozita 
hry s(t predpokladmi pre ich dokonalú 
interpretáciu. 

Paganini stavia pt·ot i sebe priam ge
niálne kontrastné nálady, napr. k ľudnú, 
ale výraznú kantl fén_u vedľa s tupnicové
ho radu, ktorý !:J1ieri zdanlivo ·do závrat
ne j výšky. Hovor!m úmyselne "zdanlivo", 
lebo sa tak ým jav! iba zoskupen!m. Ne
cháva zazni eť napr iklad té!Jlu na flau
tovo zafarbenej, zvukovo mäkkej a poe
tickej s t rune a1, neskôr na temnej, dé
monicky za farbene j strune g. Keď si k 
tomu primyslfrne dokona lý taliansky ná 
stroj, ktorému fa rebnosť da l majster hus
liar, mus! byt konečný výsledok priam 
obdivuhodný. 

Ak by bol chcel Paganini napfsať t ech
n il:ky najnáročnejšie pasáže, bol by ich 
písal pripadne zhora dolu, teda v opač 
nom slede, ako to robil hus lista Ernst. 
Jeho clt pre es tetický účinok a t eda pre 
prirodzený postup mu takýmto spôsobom 
nedal kona ť. Opodsta tnene. Preto je tech
nická náročnosť jeho skladieb zv ládnu
telni! , nie je pr!nosom iba pre techRic
k ú zr u čnosť s využitrm nástrojových mož
nost{, ale -ŕ čo .jl'l hlavné ,. splňa j]Í sa 
takto podstatné estetické kritériá. Pri-

ďalšieh operiet. Po nlekofk ých menej vy
darených operetách prichádza nový vel
.ký úspech: Cigánsky pt•! máš ( 1912 ). Všet
k y rek ordy operetných triumfov - vrá. 
tane azda aj slávnej Lehárovej Vesele j 
vdovy - však prekonáva Cardášová prin
cezná , uvedená vo Viedni roku 1915. Z 
čoho pramenil velký ohlns tejto operety, 
ktorá napokon nevyniká obzvlášť origi
ná lnym libretom? Co privádzalo vtedaj · 
š~e (a veruže nezriedka aj dnešné J pub
likum takmer do vytrženia? Nazdávam 
sa, že predovše tkým vplyv maďarsk ého 
a cigánskeho folklóru, ktorý v tých ča 
soch pôsobil velmi exoticky. Tempera
ment a živosť čardášového rytmu pria m 
zdvfhall návštevn!kov divadiel zo seda
diel. Dalej: Kámán bol nesporným maj
s trom inštrumentácie a vedel svoje vtie· 
ravé melódie zaodieť do h ýriaceho or
chestrálneho rúcha. A v neposlednom 
rade: naplno využ!va možnosti tudského 
hlasu - Kálmánqve operety si napospol 
vyžaduj(t vynikajúcich spevákov a kla
dú na nich až operné ná roky. Ako prl jf· 
mali súčasníci vtedy velmi originá lne pô· 
soblacu Kálmánovu hudbu, n ech ná.m 
osvetlí zopár citátov z dobových kritík: 
" . .. (Kálmán ) st oj! stále jednou nohou 
v maďarskej s tupnici, druh ou na pôde, 
z ktorej pr ýšti viedenský valčík . Pod~ri· 
lo sa mu tentoraz vytvoriť mimoriadne 
vynallezavú, jemnú, ľúbeznú a pritom 
hodnotnú hudbu, v ktorej sa prejavuje 
prljemná nevšednos t .. .'' [Neue Wiener 
Tagblatt ). Neue Wiener Journal nap!sal: 
" ... Kálmán nap!sal pútavú ilustrat!vnu 
hudbu. Poznáme silný zvukový a nálado
vý pôvab jeho melódii, ktoré radi hýria 
lyrikou. Jeho tu jemná - tu trpká me
lanchólia je originálna". Vo Fremdenblat
te zasa čftame: " ... Ako jemne a boha
to sa tieto melódie vynárajú v orches
tr i! Všetko má dobre zvolenú farbu a je 
prlliehavé k scéne i k s lovám .. . " 

Cardášovou princeznou sa však K~lmá· 
nove zásoby nápadov a novôt, obohacu
júclch operetný žáner, prakticky vyčer
pali. Nasledujúce operety - a je .Ich 
nemálo [Fašiangová vl! a, Holandská že
nička, Bajadéra, Grófka Marica, Cirku
sová princezná, Vojvodkyňa z Chicaga, 
Fial ka z Montmartru, Diablov jazdec, Cl· 
sárovná Jozeflna ) sl sice zachovávajú ._". 
soký kompozl čno-technlcký štandard, no 
Iba var!rujú a možno povedať rozmeJ
ňujl1 pôsobivé prvky a ·efekty z Cardášo
ve j princezny . . . Libretá týchto operiet 
často sklzavajll do nasladlých, pr!lhnane 
sentimentá lnych polôh a aj Ká lmánovým 

na jmenšom necitlivým a rušivým zása
hom do jeho tvorby je napriklad predi
menzovanle kadencie čo do rozlohy a 
náplne. Narúša to formovú ucel enoSť kon
certu , v ktorom je kadencia dlhšia' ako 
celá prvá časf. Navfšenie jedného tech
nického probl~mu na iný narúša ono 
vzrušu jú ce prekvapenie proti sebe stava
n ých kontrastov. Využitie kontrastov je 
jeho najvlas tnejšou doménou. Ak chcel 
zvýrnznti výšku, postavil ju proti hlbke. 
Kont rasty sa uplati\ujú najmä vo for
ole variačn ej , a preto je jeho tvorba tak 
úzko spätá s . variáciou. v ·edel vo svojej 
hudbe uplat nlt a akoby úmyselne konfron
tovať všetku mnohorakosť ludského cha
rakteru o~ naivity po rafinovanosť. Prá
ve tak v dynamike, kde staval forte vo
či pianu, st runu ez voči str ul}e g, pri
čom pyevláda júcim stavebným prvkom je 
opä ť forebnosf. Nepotreboval sa preto 
zaobernť experimentmi, mal predsa k 
dispozicii nevyčerpatefný výrazový ar
zenál , ktorý sl dovtedy In! tvorcovia tak'
mer nepovšiml!. Nevymýšlal technické 
ťažkos ti , t ie takpovediac prirodzene vy
plývali z jeho tvorby a danosti. Tu je 
dôvod, prečo je jeho technika tak účin · 
ná aj na počúvanie. Prirodzené rozpätie 
prstov, Ich sva lové dispo_z!cie mu do
volili hra ť a tým a j p!sa t všetko, tre
bárs exponované štvorhmaty, z ktorých 
sa tv9rla napr. väčšinou ťažko sa ozýva
júce dvojhlasné flažolety. Hral a j kom
ponovnl to, čo mu 'duševné i telesné da· 
nos ti hez námahy poskytoval i. Stál vyso
ko nad technicKými problémami h usro
vej techniky a vďaka svojej nevyčetopa 
tc!ne·j fantázii a . tvorivým silám oživo
val každú skladbu svojimi vlastnými 
prednosťami. To je pravdepodobne pl'l
činou, prečo sk ladby iných autorov· tak
n\er nehral a keď ich hral, tak ich pri· 
spôsobil svojmu naturelu, čo, žiaľ, ne
možno - na jm!! dnes - považova ť za 
.sprli vne konanie. Bol akoby v za jat! svo
jej technickej suverenity, bol ií.ou sťaby 
oslepený. 

Na záver ntekofko viet o azda najdo
konale jšom diele majstra, o jeho 24 cap-. 
rlccliich. Možno ich s · dobrým svedomlm 
postaviť ako protipól k soná tam a par
titám pre sólové husle J. S. Bacha. Cap
ri cciá sú jedinečným s pracovan!m zii
važných a podsta tných technických prob
lémov, ale hudobne a obsahovo sú skl· 
bené clo dokonalej formy. Každá je sa
ma o sebe koncertnou skladbou. Nie
ktoré capricciá májCl ítvocl, pripravujú
ci nielen kontras tnú ná ladu, a le aj tó
ninu, v ktorej potom samotné capriccio 
odznie. Ak by aJ Niccoló Paganini okrem 
spomenutých capriccl[ nenap!sal nič iné, 
tieto mu zaručujú nesmrtei nost dovtedy, 
kým hus le zostanú husľami, kým·' 'tento 
u~racht i l ý a dokonalý nás troj bude znieť 
v . rukách umelca, 

*ILIAM KOitlNEK 

na jväčšlm obdlvovatelom zač ina čoskoro 
byť jasné, že tvor ivá potencia oslav·ova
né ho skladatera je na konci. Nič na 
tom nezmenili ani velké úspechy Kálmá
nových umeleckých ciest; vyznamenanie 
fra ncúzskym radom Cestnej légie (1934 ), 
ani okázalý kálmánovský festival v Opa· 
ti ji. 

· Z obavy pred fa šizmom Kálmán od
chádza v roku 1~36 na jprv do Svajčľar· 
ska, potom do Parf~a a napokon do New 
Yorku. V Spojených štát och sa pokú'ša 
o s poluprácu s Holywoodom, no tá to ne
vychádza celkom podla skladateiových 
predstáv. Kálmán v ~ak nezostáva nečin
ný: podniká početné turné ·po Amerike, 
dokončuje operetu Marinka, spracováva
júcu tému zo života habs burského ko
runného princa Rudolfa. Táto opereta 
sa však ani po rokoch na európskych 
scénach neuchytila. Octa a ob_div, aké
mu sa Kálmán v Spo jených štátoch te
š il, vyjadruje aj čestný doktorát, ktorým 
ho tu poctili v roku 1941. 

Zakrátko po skončen! 2. sve tovej voj· 
ny - v roku 1949 sa Kálmán vracia do 
Vie dne - čaká ho tu prekrás ne sidlo, 
pos tavené už v roku 1934. Vo Viedni _sa 
zdržal však iba 2 rok y; sťahuje sa do 
Parlža a tu v roku HÍ53 zomiera, obklo
pený slávou a nevšedným bohatstvom. 
Rok po smrti uviedli ešte jeho ostatnú 
operetu Arizona Lady, avšak ani tá už 
na Ká lmánovom skladatetskom profile 
nič nezmenila. 

Na priek vskutku svetovým úspechom 
zosta l Kálmán v podstate prostým a 
skromným človekom, čo dosvedčuje a j 
jeho známy výrok: .,Viem, že pol strany 
Llsztove.J partitúry preváži všetky opere
ty, ktoré som napfsal, alebo ešte napí
šem .. ." 

Kálmánom odišiel jeden z posledných 
vel kých zjavov tohto rozporného žánru. 
nim sa vlastne konč! jeho ďalš! vývoj. 
Po Kálmánovi sa už opereta nevzopla k 
n ijak ým zásadným tvorivým činom a 
začala pomaly ustupovať novému poňa
tiu hudobného divadla, ako ho prezen
tuje muziká l. Ci sa opereta dožije svoje! 
renesancie - na to odpovie budúcnost. 
Ak áno - vte dy nevyhnutne bude mustef 
reagovať .aj na kálmánovské chá panie 
tohto divadelného druhu. V súčasnosti 
je úlohou inscenátor<;~v, aby z.dOrazňova
ll v Kálmánovej tvorbe zdravé a pozitív
ne str ánky a n epodliehal! lacným efek
tom a sentimentá lnym náladám, ktoré v 
jeho prácach nespor ne tiež nájdeme. 

ROMAN SKttEPEK 


