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vej diskusii a konlrontácli, 1:1 

nie ak·o lzolovan9, objednávkou 
poveren9 remeselnik. Ale aké 
má dnes libretista nielen ume· 
lecké, ale tak·tlež spoločenské 
postavenie? Libretistu treba 
zhái'íat akoby s lampášom -
sťažujú sa skladatelia, a byť 
libretistom nie je dnes lákavé 
povolanie, ťažkajú sl libretisti. 
Libretlst·a berle na seba túto 
úlohu vedia svojho zamestna
nia , ako dlhodobú a často ne· 
Is tú lnvestlclu, ktorá niekedy 
zostáva v autorskej zásuvke. 
Pritom náročnosť stúpa, v su
sedstve pr udkého · v9voja ostat· 
n9ch dr~:~ma tlck9ch žánrov vy· 
t.aduje dnes hudobné divadlo 
dynamiku, súčasný dramatick ý 
rytmus, premeny slovnika, k~o
r9 sa rozras tá podla meniacej 
sa podoby nášho životného a 
pracovného prostredia l vzni· 
kajúcich nov9ch p'rofesil. Nie 
je lahké uviesť reč libreta do 
súladu s rečou skladMela, kto · 
r9 taktiež hladá v9razové pros
triedky adekvátne súčasnosti. 
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dramatickej tvorby - to je dal · 
ši bolestlv9 bod dnešnej s ltuli · 
cle. Skladatelia so svojimi ll b· 
retlstaml potrebujú vnimav9ch 
a cltliv9ch Interpretov, bez kto· 
r9ch s polupráce sa ťažko pre· 
sad! nové dielo. A naopak -
vynlkajúcl Interpreti mOžu 
často Inšpirovať tvorcov (stači 
zalistovať v dejinách l. V divác· 
kom zázeml mOže hudobné dl · 
vadlo dneška len ťažko stava ť 
na publiku staršich ročnikov. 
Jeho oporou by malo byt mi a· 
dé obecenstvo ; preto sa tvorco· 
vla musia zamerat predovšet
k9m na jeho ziskanle. Od náv
števy divadla neočakáva mla 
d9 divák prechádzku múzeom. 
ale stretnutie s myšlienkami, 
udalosťami, životn9ml pribehmi; 
k·toré rezonujú s jeho skúse· 
nos!aml , s jeho vlastn9ml zážlt · 
kam!. Vychovať mladého divil · 
ka - to je velká úloha pre 
všetk9ch dramatick9ch tvorcov 
- teda i libretistov. Mla d9 di · 
vil k - to je budúcnos t divadla. 

Diskusia o mlmoopern9ch 

LIBRETO JE 
NIE JE ZÁKLADOM HUDOBNÉHO DIVADLA 

Po úvahách o situácii oper· 
ného žánru prichádza na pro· 
gram l literárna stránka oper · 
nej formy (alebo - povedané 
Walterom Felsensteinom - hu · 
dobného diva dl·a ). Zdli sa však. 
te v9znam textového podkladu, 
teda do súvY.>lej textovej pred · 
lohy usporladan9 a rozvedený 
myšllenkov9 zámer skladatela 
- nie je často dostatočne do· 
cenen9. Z toho dôvodu sa ko· 
mltét hudobného divadla ako 
jeden z orgánov Medzinárodné· 
ho divadelného ústavu (ITl l 
rozhodol usporiadať na túto t é· 
mu seminár. Volba padla na 
Prahu, kde na pôde Divadelné· 
:ho ústavu sa ziš li koncom mi · 
nulého roku zás tupcovl•a dv·ad· 
sla tich krajin, a by sl v priebe· 
hu trojdenného rokovania vy · 
menili názory na osud hudob· 
ného cl lva dl·a. A pretože vše tci 
- hoci s po jeni jecln9m cielom 
- pristupovali k problema tik e 
z rôznych aspektov svoje j špe· 
cla lizác le - z hladiska · sk la
datelov, libretis tov , drama tur
gov. režisérov, kritikov, diva 
detných organizá torov, prekiH· 
date lov, hudobn9ch vedcov -
bola zaručená živos ť dis kus ie. 

Titulo k môjho článku nie Jn 
provokáciou, a le odrazom s ú· 
časného st.avu úvah o librete 
ako jednom z predpokladov 
ďalšej existencie operného žán· 
ru. Je a lebo nie je libreto ne· 

vyhnut-n9m základom hudobné· 
ho divadl·a? Jeho podmienenosť 
bude v zásade u cčovaná vzťa 
hom k hudobnému divad lu. Zl
jeme vo v9vojovej etape, kedy 
ti, ktor9ch zjednodušene naz9· 
varne ,.tradicionalista mi" a kto· 
rl obracajú pozornosť k tľa · 
dič n ej forme opery s dejovo 
roz.pracovan9m1 v9stupml roz
delen9ml do jednotllv9ch tva
rovo nemenn9ch dejstiev, mu
sia nutne považovať textovú 
predlohu ako v9chodis ko, zil· 
kl ad svojho diela, k9m prlvr
žencl uvolnen9ch , často Jen v 
obr ysoch načrtnut9ch formách 
počlta júCICh S lmpľOViZáCIOU 
považuj(t textov9 podklad (ne· 
zri edka úplne nede jov9 l za po· 
družný. 

le prirodzené, že každé po· 
dobné zh ľomaždenle dospeje k 
ítvahám, čo teda bude ďa l ej s 
hu dobn9m divadlom, akou ces· 
tou sa bude ubera ť , č i smerom 
l< mal9m, komorn9m formám 
zmiešaného typu, ku komplex· 
nému divadlu so syntézou všet
kých zložiek od s plev.aného s la· 
va, hudby, tanca, pa ntomimy až 
k hovorenému slovu, či obs to· 
j f ešte opera s velk9ml scéna· 
mi, s trad lčn9m orch estrom a 
t radične školen9ml spevá kmi, 
u za ak9ch podmien ok. 
Tvarovať s lovo, kt oré má byt 

rovnocenn9m partnerom hudob· 

ného v9razu, vyžaduje v sú
časnom hudobno-dramaticko m 
diele prirodzene ln9 prlstup než 
v romantickej a lebo n ovoro· 
mantlckej opere. Optimálne 
podmienky k vznik u h udobného 
divadla , ktoré vel'ne pretlmoči 
autor ov zámer a s ugest!vne si 
podma.nl diváka-poslucháča ; u· 
púta jeho pozornosť 11 vtiahne 
do ,.do vec i" , vytvára symbiÓZé! 
s kladate l-llbretlsta v jedne j o
sobe, a lebo aspoi'\ tak bytostn9 
(a vzdelan9 l hudobn9 drama
tik , k.tor9 ako napr. Smetana 
a lebo Verdi vedie a ovplyvňu je 
svojho básnika. ( Uvádzať pri· 
klad Richarda Wagnera sa ml 
zdá až triviálny, ale pre pri· 
bllženie úsil1a avantgardn9ch 
s kupin, ktoré sú dn es roztrú · 
sené po celom svete - sem 
patri aj Komorné hudobné dl· 
vadi a A. Pok·rovs kého v Mos· 
kve - je užitočné sl uvedo
mtt, že Wagnerov ideál oper· 
ného divadla proklamoval au
torské divadlo s úzkou sú čin · 
nosťou hudby, spevu, tanca, v9· 
tva rného obrazu a svetl a. l Ro
bit t9mto s pôsobom hudobné 
divadlo vyžaduje tlm umelcov, 
ktor! veria v svoju poetiku di· 
vadia. Llbretls t.a-splsovatel·bás· 
nik - a lebo proste auto r tex
tu by mal byf jedn9m z n.ich. 
Mal by stáť P'rl zrode novln· 
ky , praco'lo'af na svojom t ex te 
v priebežnom kontakte, tvori· 

~ lublleu Bratislavského· detského zboru pri MDKO 

PO DVADSIATICH ROKOCH 
Dvadsať rokov - to je v živote člove

ka vek dos pelosti. V živote umeleckého 
telesa sa však čas meria trochu Inak. 
Najmä vtedy, ak. hovorime o súbore, v 
kt·orom najdôležitejšiu úlohu hr ajú deti. 
Pretože tu po dvadsiatich rokoch už 
nenájdeme ani jedno z t9ch, ktoré v sú· 
bore začlnali, ktoré začali formovať je· 
ho tvár. Staršie, skOsenejšie deti odchá
dzajO, prichádzajú nové, . ktoré sa ešte 
len zaúčajú .. . a tak je to stále doko·la . 
Casto som s l kl~dLa otázku, ako Je vO
bec možné vybudovať tradlclu tam, kde 
je neustály pohyb. A nielen to - na 
vyše neustrnút v jednom bode v9vo· 
ja, ale postupne rásť a posúvať sa k 
stále vyšše j a vyššej kvalltatlvnej úrovni. 

tivej práce organ izátorov a umeleck9Ch 
vedúcich súboru. A v9s!edok? Slová ob· 
divu k umeleckému majstrovstvu ma19ch 
s pevákov, početné vyznamenania a po· 
predné umiestnenia na domácich l me
dzlnárodn9ch súťažiach a pre~Jiad}5_ach . 

Libretisti muzikálu sú v ur
č itej v9hode poklal ide o ochot· 
nejšie (a taktiež námetu zod
povedajúce l preberanie hovo
ľového jazyka. Ale ako má pre
h ovoľlf text libreta súčasne j 

opery s hlstorlck9ml námetmi? 
Osud libreta (na jm!! operné· 

ho l a jeho tvorcov je sp!lt9 so 
vzťahom interpretov, obecen
stva a t9m .aj divadiel k súčas
n ej tvorbe. Až na rnlz1vé v9nlm· 
ky nie sú operné novinky vita · 
né. Interpreti (hlavne spev á· 
cl l ich považujú za nerenta
bilné, divadlá poukazujú na 
ma19 záujem obecenstva. Ten 
je o to menši, o kolka silnej· 
š ia je tradicla klas ickej. roman· 
tlckej a novoromantlckej opery. 

V t·omto smere by pomohll 
špecializované opemé štúdiá, 
malé experimentálne scény. (O 
Pokrovs kom sme sa už zmie
nili, pripomeňme i naš u brnen
s kú Mlnlopem . Vefk9 záujem u 
s účasnlkov zanechala správa 
prezidenta komitétu hudobného 
divadla ITl Jeana Prodromldesa 
o prác i V9chovného strediska 
hudobného divadla vo Francúz· 
sku, podporova ného ministrom 
kultúry a štátu , ktorého čln· 
nos t sleduje vznik nov9ch diel 
1 v9chovu Interpretov. l 

Spôsobilos t lnter~;>retov 

na prvom mieste spevltkov -
pre technicky a št9lovo doko
nalé podanie súčasne j hudobno· 

formá ch hudobného dlvadla sa 
právom sústredila na muziká l 
ako na formu ·tes ne spätú su 
súčasnosťou. Počtom 1 ús peš· 
nosťou dominuje na svetov9ch 
javiskách an.gloamerická tvor · 
ba pre svoju dynamičnosť a vy
sokú profeslona!Ltu tvor ivú l 
Interpretačnú. Niektoré európ· 
ske krajiny sa so stri edav9m 
ús pechom pok"úšali a pokúša jú 
o vytvorenie muzikálovej for · 
my z domácej hudobnej a li · 
terárnej tradlcle. Priklad New 
York City Opera, ktorá už t ri 
roky organizuje tvor ivé diel · 
he, kde opernl a muzikálov! 
tvorcovia a Interpreti dis kutu jú 
o konkrétnych dielach a prob· 
lémoch, je dobr9m prlkladom 
aktivity umelcov, ktor! s l uve· 
domujú potrebu da! posluchá· 
čom diela reagujúce na sku· 
točnosť , kt orá Ich obklopuje. 

Medzlnárodn9 seminár s pra 
covn9m názvom ,.Skladater a 
libretista v stičasnom hudob· 
nom divadle" n ebol užitočn ý 
len svo jim st retnutim odborn!· 
kov z troch svetadielov. ale i. 
t9m, že ukáza l v ost rom sve t
le širokú problematik u sít čas · 
ného hudobného diva dla, kd e 
vo vzájomne j súvislosti, a nad· 
v!lznostl jednotliv9ch zložiek je 
libre to či textov9 podklad iba 
jedn9m. i keď velmi d0lež lt9m 
článkom. 

JARMILA BROtOVSKA 

A toto nesporne plati o Bratislavskom 
detskom zbore pri Mestskom dome kul 
tít ry a osvety v Bratislave. Dvadsať r o
kov trvania - dvadsať rokov tvrdej, poc. 

Bratlslavskf detskf zbor pri MDKO bol 
založen9_ na jeseň v roku 1002 profe
sorom Jánom Strelcom z vybran9ch lia · 
kov bratislavs k9ch škOl s cielom vybu · 
dovať v hiavnom meste SSR vzorové det. 
ské vokálne teleso. Po Jánovi Strelcovi 
bolo umelecké vedenie s úboru dlhé ro
ky v rukách . zaslúžilého umelca profe. 
sora Juraja Haluzickéh.o ·a v roku 1980 
ho prevzala jeho žiačka Elena Sarayov6-
Kovái!ov6·, ktorá zbor dir iguje už od roku 
1967. V roku 1972 pri 10. v9roč l vzniku 
BDZ udelili zboru prvé vyznamenanie -
Zlatú meda ilu Za zveladenle B!'atls ltBv y. 

(Pokračovanie na 7. str. l 

Bratislavský detskf zb or so svojou dirigentkou E. Sarayovou-Kováčovou pri vystúpe· 
nl na slávnostnom koncerte ( 27. ll. 1982) uskutočnenom na počesť 20. výročia trva
nia zboru. 



itaccatt · 
• PREDSEDA ZVÄZU CESKOSLOVENSK~CH SKLADATEĽOV 

Dr. ZDENKO NOVACEK, CSc., podpisa! v dňoch 18. až 23. ja
nuára t. r. v Aténach dohodu o spolupráci so Zväzom gréc
kych skladatelov. Pri tejto prfležltosti zorganizovala grécka 
strana nlekolko pre)!rávok gréckej hudby, oboznámila ho s or
ganizáciou tamojšieho hudobného sveta a predstavila mu via
cej popredných gréckych hudobných umelcov. 

• NA KONZERVATÚRIU V BRATISLAVE sa uskutočnil kon
cert z tvorby poslucháčov kompozlčno-dlrlgentského oddele
nia, na ktorom sa žiaci prof. Juraja Pospfšila ( R. Rudolf, K. Seld
mann, M. Kroupa, M. Krkoška, J. Ba an, O. Danášová J prezento
vali svojimi novými skladbami. Koncert potvrdil, že medzi 
adeptami skladatelského umenia je viacero talentov. 

• VYDAVATEĽSTVO SUPRAPHON pripravuje k blfžlacemu 
sa 300. výročiu narodenia 1. S. Bacha ( 19851 nové vydanie 
monografie Johann Sebastian Bach od popredného slovenské
ho muzlkolOga Ernesta Zavarského. 

• Z CINNOSTI SLOVÉNSKf:HO HUDOBN:f':HO FONDU. Hu
dobné informačné stredisko SHF v Bratislave v spolupráci 
so Zväzom slovenských skladatelov uskutočnili v poslednom 
obdobi nlekofko zaujlmavých podujati: 

-- 8. decembra 1982 prehrávku k životnému jubileu Jozefa 
Grešáka za účast! jubilanta a dirigenta . Bystrlka Režuchu. 
ú vodné slovo preg nlesol dr. Igor Berger. · 

- 9. decembra 1982 besedu s Bojankou Arnaudovou drama
turgičkou Národného akademického divadla opery ~ baletu 
v Sofii o súčasnom bulharskom opernom umeni. Besedu viedla 
dr. Terézia Urslnyová. 
. - 20. decembra 1982 stretnutie so_ skladatelom Iljom Zel
Jenkom pri prfležttosti jeho životného jubilea. Prehrávané 
diel <'. komentoval sám jubilant. 

- 26. januára 1983 prehrávku a besedu o súčasnej orga
novej tvorbe s lovenských skladaterov - L. Holoubka, I. Pa
rlka, J. Podprockého a l. Dibáka. Besedu viedol a prehrávané 
diela predstavil Milan Adamčlak. Hosťom stretnutia bol orga
nista zaslúžilý umelec Ivan Sokol. 

• HUDBA PATRI VSETK~M. Pod týmto názvom vydala na 
sklonku minulého roku Okresná knižnica v Galante perso
nálnu bibliografiu Zoltán Kodály a Slovensko pr1 prlležltosti 
stého výročia narodenia skladatera. Je rozdelená do štyroch 
časti: I. Dielo Zoltána Kodálya vo vztahu ku Slovensku II 
Literatúra o Zoltánovi Kodályovt. III. Uvedenie Kodályo~ých 
hudobných diel na Slovensku. IV. Kodályove dielo na · Slo
vensku. Blbllgraflu zostavila Anna Jonásová. 

• VII. ROCNIK CELOSTATNEJ SPEVÁCKEJ S01AZE MIKU
LASA SCH~EIDERA-TRNAVSKf:HO sa uskutočni v dňoch 18. 
až 23. máJa 1983 v Trnave. Na súfažl, ktorú usporiada čs. 
umelecká agentúra SLOVKONCERT pod záštitou Ministerstva 
kultúry SSR na počesť 35. výročia Februárového vltazstva 
sa mOžu zúčastniť mladi speváci s trvalým pobytom v CssŔ 
od 17 do 32 rokov, t. j. narodenl v rokoch 1.g51-1966. Súfaž 
s~ uskutočni v dvoch kategóriách: I. kategória má dve kolá , 
suťažný repertoár je menej náročný a obsahuje len plesne 
Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci naroden! v ro: 
koch 1961-1966. ll. kategória má trt kolá, súťažný program 
pozostáva z plestiového l operného (resp. oratórneho 1 re
pertoáru. Prlhláslf sa môžu speváci naroden! v rokoch 1951 
až 1966. Presné podmienky sútaže ako 1 tlačivá prihlášok 
možno zlskať na Sekretariáte Celoštátnej speváckej sútaže 
M. Schneidera-Trnavského, SLOVKONCERT, Leningradská 5, 
815 36 Bratislava. Na túto adresu treba zaslať aj vyplnené 
prihlášky do 31. marca 1983. 

• IV. INTERPRETACN'O Sú1AZ JESENIK 1984 PRE KLA
VIRNE DUA - v hre na dva klavlry alebo jeden klavlr 
štvorručne, vypisuje Ceský hudobný fond v Prahe a Mestský 
národný výbor v Jesenlku. Súťaž, ktorá sa uskutočni v dňoch 
25. až 28. aprlla 1984 v Kúpeloch Jesenlk, je celoštátna, 
s medzinárodnou účasťou, neanonymná a vypisuje sa. v dvoch 
kategóriách: v I. kategórii nesmie vek účastnlka prekročlt 
21 rokov, v II. kategórii 35 rokov. Pre určenie veku v oboch 
kategóriách je smerodajný rok narodenia a rok uskutoč 
nenia sútaže. Najnižšia veková h ranica nie je určená. Súfaž 
v I. kategórii je dvojkolová, v II. kategórii trojkolová a majO 
predplsaný súťažný repertoár. Podmienky sútaže s rozpisom 
repertoáru ako l tlačivá prihlášok zašle záujemcom organizá
tor sútaže: Lldová škola uml!nl Jesenlk, psq 790 Ol, telefOn 
Jesenlk 2296. Uzávierka prihlášok je 31. decembra 1983. 

• NOVE: HUDOBNINY VYDAVATEĽSTVA OPUS, ktoré prišil 
do redakcie Hudobný život: Roman Berger: Memento po smrti 
Miroslava Flllpa (Part! túra. Faksimile 1; Daniel Georg Speer: 
S?náty z Hudobného ~tvorllstka (Partitúra a hlasy); Pavel 
Ztka: ... a tie vrabce. 50 pesničiek a skladbičiek v úprave 
pre Orffov Inštrumentár; Juraj Posplšll: Malé zamyslenia, op. 
23 ( Klavlr l; Ruská a sovietska klavlrna tvorba ( Rachman!nov 
Skrlabin, Prokofiev, Sostakovlč, ščedrin 1; Viliam Kol'lnek; 
Prvý prednes (Husle a klavlr 1; Plesne pre výchovu spevá
kov (Spev a klavlr, zostavila Anna Korlnska); Igor Dibák: 
Suity pre klavlr; Jozef Grešák: . Améby. Predohra pre symfo
nický orchester ( Partitúra 1; Vladimir Bok es: 8 kánonov pre · 
2 flauty; Slovenská hus rová tvorba (Beneš. Hrušovský, Ma· 
lovec, Salva, Sixta l; Mladý violončelista (Hráme v polohách. 
Zostavil a upravll Dušan Kristin fk l; Mllan Lichard: Jonášove 
piesne (Spev a klavlr l; Viliam Kol'lnek: Spievajte, husllčky. 
50 slovenských ludových plesni pre dvoje husll; Juraj Het
rik: Krajinou šťastného princa ( 4-ručný klavlr 1; Stephan 
Heller: Etudy, op. 125 ( Klavlr l; Etudy pre klavlr II. ( Sa!nt
Sai!ns, Debussy, Skrlabln, Rublnsteln, Rachmanlnov, Proko
fiev l; Etudy pre klavlr III. ( Czerny, Clementi, Cramer, Kul
lak; Peter COn: Etudy pre a ltovú zobcovú flautu; Júllus Ko
walskl: Z rlše bábik (Klavlr); Eugen Suchoň: Keď sa vlci 
zišli (Obrázky zo Slovenska, klavlr 1; Romantizmus ( Klavlrne 
diela F. Schuberta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, R. Sebu
manna, F. Liszta a I. Brahmsa l; Abeceda akordeonlstu; Vl
liam Kol'lnek : Stú die pre rozcvičenie huslistu; Igor Dibák: 
Mail hudci. Zbornlk plesni a hier pre deti s použitim lahko 
ovládatelných nástrojov (Partitúra a hlasy 1; Zlatá brána ( Vý
ber plesni z televlznej Inscenácie. Spev a klavlr ). 

• PREMIE:ROVE: VYS11ÚPENIE DETSKf:HO SPEVÁCKEHO 
ZBORU "RADOS1" pri ĽSU a Závodnom klube ROH n. p. JAS 
Bardejov sa uskutočnllo 21. januára 1983 v Závodnom klube 
n. p. JAS Ba rdejov pri prlležltostl 38. výročia oslobodenia 
mesta Sovietskou armádou. Súbor vznikol v septembri 1979. 
Z pOvodne 70 členov má dnes 40 nadšených dievčat a chlap
cov od 6 do 10 rokov, ktor! pracujú pod vedenlm vedúcej a 
dirigentky Ľubomlry Haburtákovej, hlasovej pedagogičky Má· 
rie Ourčákovej a korepetltorky Llllanny šutákovej, učltellek 
Ľudovej školy umenia. Na koncerte vystúpil aj detský spe
vácky zbor LIENKA pri I. materskej škole n . p. JAS Bardejov. 
Súbor RADOSŤ má za sebou už celý rad úspešných vystú
pen! v rámci mesta i okresu. Prispieval do programu kon
certov Ľudovej školy umenia, účinkoval aj v programe čs. 
televlzle 1'\lávšteva v klube v roku 1982. Dňa 21. novembra 
1982 na koncerte Ľudovej školy umenia venovanom 65. vý· 
račiu VOSR a Mesiaca CSSP vystúpil po prvý raz spolu 
s dychovou hudbou pri ĽSU a ODPaM. 

VÝSTA~A O ROBOTNÍCKYCH HUDOBNÝCH SPOLKOCH 
NA BRATISLAVSKOM HRADE 

Naša verejnost má k dlspozl
cll základntí sumu Informácii o 
robotnlckych spevokoloch, pre
dovšetkým zásluhou nlekolkých 
stíborných pubUkácl! a radu 
regionálnych prác, resp. pamät
nic jednotlivých zborov, osvet· 
lujtíclch v nich l svoje progre
slvne tradlcle. Doplňajú ju prl
ležltostne - a velmi zriedka -
Interpretované torzá Ich reper
toáru, ktoré sa len celkom oje
dinele pretavla do tak velko
lepého podujatia, akým bol 
koncert usporiadaný pri prlle
žltosti 60. výročia založenia 
KSC mužským zborom Sloven
skej fllha·rmOnle na základe no
tových materiálov Hudobného 
oddelenia Historického ústavu 
Slovenského národného múzea. 
O robotnlckych orchestroch nie 
sú skompletizované ani elemen
tárne Informácie a jediným Ich 
zdro jom sú naozaj sporadické 
a kusé zmienky v 1Lterah1re. 

tematických celkov výstavy ne
bola totiž zaužlvaná schéma, 
rešpektujúca plne lfnlu chrono
logického vývoja, ale predo
všetkým druhy a typy materiá
lu a až vo vnútri podla nich 
koncipovaných časti sa uplatni
lo chronologické hladlsko. v 
súlade s takouto koncepciou 
bola výstava rozčlenená do 
päf základných skupin. 

Prvý celok sústred-Il kfúčo
vé dokumenty o vzniku a čln· 
nosti prevažne najstaršlch ro
botnlckych hudob. spolkov, Ich 
symboly - odznaky, legitimá
cie, stanovy, zápisnice, pečiat
ky, programy. Ich prostrednlc
tvom vznikol plastický obraz 
charakteru a profllu robotnlc
kych hudobných spolkov, Idei, 
s ktorými vznlkall, ktorými žili 
a k.toré sugestlvne rozširovali. 
Exponované dokumenty jedno-

chybne svojim významom a s 
nádychom kuriozity dominoval 
part a leták s textom Interna
cionály v šarlštlne. 

V štvrtom tematickom celku 
výstavy ball inštalované doku
menty reprezentujúce vklad vy
nikajúcich skladatelských. osob
nosti do pokladne sociálnej 1 
pol!ticky angažovanej hudobnej 
tvorby. K najvýznamnejšlm ex
ponátom tejto časti nepochyb
ne patril autograf par.tu Robot
nlckej hymny, ktorú skompono
val Mikuláš Schneider-Trnav
ský po Úvavom potlačenl štraj
ku v Budapešti v má ji r. Í912, 
skladba Alexandra Moyzesa De
montáž, reagujúca na proces 
zbedačovania Slovenska a die
lo Eugena Suchoi'la Zalm zeme 
podkarpatskej. 

Napokort v piatej finálnej ob
sahovej čast! pestrý a kvantl-

Tento pomerne skromný a 
plochý obraz podstatne ožlvlla 
a prehlbila výstava Spevom k 
slobode, ktorú pripravilo Hu· 
dobné oddelenie Historického 
ústavu SNM v novembri 1982 
- februári 1983 na Bratislav
skom hrade. Podnázov výstavy, 
charakterizujúci ju ako "vfsta
vu dokumentov a pamiatok k 
hiat6ril robotnfckych hadob
nfch spolkov na Slovensku" 
jasne naznačuje, že scenárist
ka dr. Ľuba Ballov6, CSc. siah
la po hmotnom, špec!C1cky mu
zeálnom materiáli a jeho rečou 
tlmoči fakty o dejinách a čln
nosti spevokolov, o Ich funk
cii v análoch robotnlckeiio 
hnutia, o úlohe hudobnej kul 
túry v jeho vývoji a o úlohe 
robotnlckej hudobnej kultúry v 
celom hudobnom živote na 
Slovensku. Nie v takom vel
korysom zábere, ale predsa len 
zatial najrozsiahlejšie a naj
komplexnejšie, vypovedá pre
zentovaný materiál o činnosti, 
dejinách a funkcii robotnlckych 
hudieb, čo je nOvum vo výsku
me hudobnej kultúry na Slo
vensku vôbec. 

Pohfad na expon6ty výstavy Spevom k slobode . 

Autorka výstavy situovala ob
raz vývoja robotnlckych hudob
ných spolkov do smelého oblú
ka, klenúceho sa od Ich počiat
kov, siahajúcich hlboko do mi
nulého storoč!lŕ; až po najsú
časnejšlu prltomnost. A tak 
pred nepochybne zaujatým náv
števnlkom def!lovall rozmant.té, 
mnohovravné a a.traktlvne 
hmotné pamiatky od 'poklad
ničky prvého robotnlckeho 
spolku Vpred, jedinečných sym
bolov prvých robotnlckych spe
vokolov Lledesfrathelt a Mag
net v Bratislave, až po exponá
ty dokumentujúce rozvljanle re
volučných tradlcl! svojich pred
chodcov robotnlckyml spevo
kolmi a hudbami v súčasnosti. 
Tento bohatý materiál bol na 
výs•tave usporiadaný netradične 
a novátorsky. Determinantou 

značne hovorlll, že tieto idey 
bol! výsostne progreslvne. 

V dr uhej časti dominovala fo
tografia. Objektlv fotoaparátu 
s absolútnou p.reclznostou a 
pravdlvosfou ukazuje miesta 
pôsobenia robotnlckych hudob
ných spolkov. Ukazuje, že to 
bol! miesta nanajvýš čestné -
v prvých r adoch prvomájových 
manifestácii, na čele protifašis
tických demonštrácii, v akciách 
nezamestnaných robotnlkov, pri 
smutných prlležltostlach ich 
pohrebov. Ukazuje i mnohora
ké formy spolk·ového života, 
charakterizované kolektlvnym 
cltenlm a súdržnosťou. 

Významné informácie o re
pertoárl, a teda 1 charaktere 
robotnlckych hudobných spol
kov sprostredkovala návštevni
kovl ďalšia skupina dokladov, 
akcentujúca pôvodný notový 
materiál. Tu boli vystavené uni
kátne spevnlky zaplnené "ples
ňami slobody a vernosti" z mi
nulého storočia, spevnlky z 
buržoáznej republiky presved
čivo demonštrujúce amqlcle , a 
šlrku repertoáru svojlcli Inter
pretov a napokon rukopisné i 
tlačené party. Medzi nim! nepo-

SYMPÓZIUM V MOSKVE 
V dňoch 22.-26. novembra 

mlnuléh'o roku uskutočnllo sa 
v Moskve 4. sympózium hudob
nfch knllnfc a hudobno-doku
mentai!nfch pracovisk socialis
tických krajin. Sympózium nad
väd:llovalo na predchádzajúce 
medzinárodné stretnutia, kto·ré 
sa konal! v Martine ( 1974 l, v 
Kaotovictach ( 1976) a v Drážďa
noch ( 1978 l. Zúčastnili sa na 
ňom delegácie zo ZSSR, NDR, 
PĽR, BĽR, MĽR, CSSR, Kuby a 
Rumunska. Ceskoslovenskú de
legáciu tvorili členovia pred
sednlctva Cs. skupiny IAML Jit
l'enka Pešková, vedúca hudob
ného oddelenia SK CSR v Pra
he a dr. Boris Banáry, pracov
nlk úseku hudobných rukopi
sov Matice slovenskej v Marti 
ne. 

Sympózium sa zaoberalo vše
obecným! otázkami knižnič
ných metOd a foriem rozširo
vania hudby ( notové a zvukové 
záznamy ), štandardizáciou bib
liografických poplsov, klasifi
kačným systémom a možnosťami 
strojového spracovania hudob
ných pam!átok. K jednotlivým 
témam odznelo viacero referá
tov, v ktorých bola podaná zá
kl-adná informácia o činnosti 
jednatllvých hudobných knižnlc 
a hudo·bno-dokumentačných 
pracovisk soclallst.lckých kra
jin. Zástupcovia hosťujúcej kra
jiny Informovali účastnikov 
sympózia o práci s hudobnými 

fondami v sovietskych knižni
ciach, osobitne v Leninovej 
knižnici v Moskve, o práci v 
hudobných oddeleniach det
ských knlžnlc, pričom pouká
zal! na súčasný stav a perspek
tlvy Informačnej služby v ob
lasti hudby ( G. B. Koltyplno
vá, L. I. KarUnová a L. N. To
rochlnovál. Otázkam úloh knlž· 
nic pri estetickom formovani 
pracujúcich a mládeže sa ve
novala vo svojom prlspevJtu V. 
S. Sokolovová, pracovnlčka Ná
rodnej knižnice Cyrila a Meto
da v Sofii. 

Oalšle referáty účastnikov 
sympózia priniesli celý rad In· 
formácH o činnosti špec.iallzo
vaných hudobných pracovisk: 
A. R. Rodriquez hovoril o prá
cl hudobného oddelenia Národ
nej knižnice .. Jose Martiho" v 
Havane, W. Goldhan o činnos
ti hudobného oddelenia Nemec
kej štátnej knižnice v Berli
ne a A. Rhode o Berllnskej 
mestskej knižnici z hladiska 
jej fonotéky, E. Stolcová Infor
movala o metódach práce s 
hudbou vo verejných knlžnl 
clach v Rumunsku a J. Peško
vá zasa o práci s hudbou v 
českých knižniciach. Podobne 
aj kolegovia z Maďarska - . f. 
Skallcká a J, Kárpáti venovali 
sa otázkam vzniku, vývoja a sú
časných úloh niektorých hu
dobných knlžnlc v MĽR, ale 
hlavne poukázali na problémy 

Snlmka: O. Sillngerová 

tatlvne bohatý výber dokumen
tov, vyznamenanl, trofeji hu
dobných spolkov symbolizoval 
ich rozmach v socialistickej 
spoločnosti, kvalltatlvne novú 
funkciu a zároveJi úzku kon
tinuitu s pokrokovým odkazom, 
zdedeným od predchodcov. 

Výstava Spevom k slobode - • 
priniesla vera nových faktov o 
hudobných spolkoch, sprostred
kovaných a interpretovaných 
osobitou výpoveďou hmotn9ch 
dokladov, ktorých pestrú škálu 
sme iba letmo načrtli. Prináša 
však aj ovela viac, čo je azda 
ešte podstatnejšie. Vystavené 
exponáty pr~požlčlavajú totiž 
činnosti robotnickych hudob· 
ných spolkov jedinečnú a ne
opakovatelnú dimenziu kon
krétnosti a reálnosti, umožtiujú 
zrekonštruovať konkrétnu his
torickú scénu, v ktorej pôsobili , 
evokova ť charakterist ickú at
mosféru svojej doby a vniknú ť 
do nej. A tak si návštevnlk od
niesol z výstavy skutočne plas 
tický a plnokrvný obraz mno· 
hotvárnej činnosti robotnic
kych hudobných spolkov v ce
lej jej šlrke a bohatostil. 

VLADIMlM ZUBEREC 

spolupráce hudobných knlžnic 
socialistických krajin. Ŕeferát 
V. Tomaszewského z Národnej 
knižnice vo Varšave priniesol• 
zaujlmavé podnety z oblasti 
pravidiel katalogizácie hudob
nýcJ:!_tlačl 19. a 20. storočia. 
Problémom automatizácie kniž
ničných procesov a strojového 
spracovania hudobných pamia
tok boli venované referáty L. A. 
Vladlmlrova z Leninovej kniž
nice v Moskve a B. Banáryho, 
ktorý referoval o projekte a 
plánovanom experimente stro
jového spracovania hudobných 
rukopisov v Matici slovenskej. 

Sympózium hudobných knlž
nic a hudobno-dokumentačných 
pracovisk socialistických krajin 
v Mos·kve schválllo plán spolu
práce hudobných knlžnlc do ro
ku 1985 a 1990, ako a j návrh, 
uskutočnit nasledujúce sympó
zium v roku 1984 v Prahe. Roz
hodlo sa, že funkciu sekreta
riátu hudobných knlžnlc socla
llstlckých krajin, ako hlavný 
koordinačný orgán, prevezme 
Leninova knižnica ZSSR. Sym
pózium v Moskve je dôkazom 
ďalšieho prehlbenla spolupráce 
hudobných knižnlc a hudobno
dokumentačných pracovisk , 
ktoré sa zúčastňujú na výme
ne informácii z oblasti hudby 
a hudobnej dokumentácie v. 
rámci socialistických štá tov. 

BORIS BANÄRY 



In memoriam 
zaslúžilý umelec 

ALADAR MóZI 
Od talentu k jeho rozvoju vedie daJaká ces

Ia, ktor6 sa málokomu z talentovaných rudi 
podari doviesť k plnému a vlestrannému up,et
aealu vlastných danosll a predpokladov. Al 
priDI i!asto koni!l srubná cesta v rezignácii, 
v jednostrannom vyulllf Individuálnych vkla
dov, v 6stranl od lirllch spolol!enských záuj
mov. Talent je prlsrubom, ktorého rozvoj otvá
ra nov6 oblasť: Jej dobýjanie vyladuje vlak 
die dallle, overa vileobecnejille schopnosti, 
ako len buálne predpoklady uri!llej s1ícn.os
U, i!l spGsobllosll. Plodné rozvinutie a vlestran
aé uplatňovanie talentových schopnosll pred
pokladá aj univerzálnejlle intelektuálne, ako 
l vlllov6 a charakterové vlastnosti, ktorými na
do~6daj6 talentové vlohy umoc~ený význam, 
kecrle tlelo usmerňuj6 celt profiláciu talentu k 
najak6tnejllm spoloi!enským potrebám. 

Aladár Móll patril k talentom, ktorým sa po
darilo pozdvlhn6f svoje nadania na vysokd dro
veň vlestranného uplatnenia, o i!om bohato 
avedi!la najrllznejilie oblasti jeho aktivity, _ i!l 
d máme na zreteli jeho sólistlck6 alebo ko
•orn6 i!innosť, i!i jeho vfznamn1í prácu kon
certného majstra, skladatera alebo pedagllga. 

Z6kladnfm a najpôvodnejilfm példorysom je
ho hudobného talentu bola jeho - spélsobilosť 
k husrovej hre, ktorej . základy zls~al najskôr 
u svojho otca, neskôr u G. Náhio~sk~ho, llaka 
D. Sevi!lka, u ktorého si osvojil tradlclu i!es
kej huarovej lkoly. Konzervatoriálne iltddié ab
IOlvoval u prof. T. Gailparka, ktorf predstavo
val syutélu Henry Marteauom repr:ezentovanej 
nemeckej a Edem Z6thureckým propagovaneJ 
franCiiuko-belgickej, vtedy najmodernejll smer 
predstavuj6cej husrovej ilkoly. Poslednd per
fekcln al zlskal u Worfganga Schnelderhana na 
lkademle fUr Musik und darstellende Kunst vo 
VIedni. 

Umenie husrovllj hry Aladéra_ Móllho pred
stavuje aj v iných 'oblastiach jeho i!lnnostl ne
odmysllleln6 s6i!asť jeho celollvotnej aktivi
ty. Móllho sólistické i!lnnosť nie l! len vermi 
bobatá, ale aj mnohos!rann6. Nahrávky vo fo
notéka Ceskoslovenského rozhlasu dokumentu
jé poi!tom 3~ koncertov, 100 soni~ a asi 300 
drobnejillch skladieb mimoriadnu aktivitu umel
ca, ktorá sa stretla aj v zahranii!l s _ verkým 
záujmom a ocenenlm, ako o tom svedi!ila po
aaka vyhotoviť kompleln6 nahrávku. Beetho-. 
tenovfch Sonát pre firmu v USA. Okrem me
dliaárodného repertoáru koncertov, sonát a 
lafch s~ladleb treba vyzdvlhn1íť dspelnd pro
pagáciu a premiérovania skladieb slovenských 
autorov ktoré A. Móli uviedol a programoval 
na svojÍch koncertoch doma l v zaliranti!l. 

Velké uznanie si zlskal Móli aj v rámci jeho 
bosfuJ6eeho pobytu v USA, neakór v Japonsku 
vo funkcii pedagóga, resp . . koncertn~ho maj
stra a lniltruktora Yomiuri ·Nippon Symphony 
Orchestra v Tokiu. Boli to dobré prllelltostl 
k sólistickej i!innostl a k oboznamovaniu ta
mojliebo obecenstva s produktami slovenskeJ 
tvorby, ktorCi tu Móli s Cispechom propagoval 
(ale •i v ZSSR, USA) ako sa dozvedáme z po
i!alafch krlllk. 

Móllho sóiistlcký prejav sa vyznačoval st
tym, ale pritom jemnfm tón~vfm stv6rnenlm, 
jasnou artlkul6clou a plastickou Interpunkciou 
Vi! frázovanl a i!lenenl tematickfch m_yillle~ok 
a tvarov. Tvarlvým prlstupom sa vlll do obsa
bovliho a ltflového svela skladby, ktorCi vidy 
llmoi!ll s flexibilitou a plynulosťou prejavu, 
pramenlacou zo suverenity ovládania hracieho 
mechanizmu. 

Pedagogická i!lnnosť Alad6ra Móllho, ktore j 

Snlmkll: l. Grossmann 

sa najintenzlvnejlie venoval v rokoch 1955-
1974 na bratislavskom konzervatóriu a ktorá 
vyvrcbGiila v posledných rokoch na VSMU, stá· 
la v znamen( jeho tvorivého muzikantského 
pr~stupu kn koncipovaniu a tnterpret6cli diel. 
Jeho hlavntm, nevysloveným prlnclpom bola 
snaha poladovať od prejavu svojich adeptov 
spontánnosť, prirodzenosť a plynulosť, bez lpe
kulat,vnych a násilných zásahov. Koncepcia 
Interpretácie a lnterpretai!nej tektoniky sklad
by pramenU_l priamo z individuálnych obsaho
vfch charakterlatlk toho-ktorého diela. 

Móllho pedagogická práca nacliliilzala svoj 
odraz aj v upravovatelskej a revfznej i!lnnostl, 
a to v metodických pokynoch k lnterprelécll 
skladieb (napr. v prfpravných cvli!enlach k Ba
cbovtm So~6tam a Partlt6m). Pozvanie A. Jló
l iho pred~lať na East Lanslng State Uni
versity ltátu Michigan v roku 1975 dokazuje 
jeho uznanosť aj v zahranli!f. Objednávka tejto 
ilkoly na publlkéclu o moderneJ husrovej hre 
dokumentuje ocenenie jeho i!lnnostl ako skve
l ého pedagóga husrovej hry. Móliho pedagogic
ké schopnosti v oblasti výuky hry na husliach 
boli nedávno ocenen(! na VSMU v Bratislave 
aj névrhom na docenta tohto odboru. 

Nemôleme nechať nepovllmnutCi Jeho dlho
roi!n6 i!innosť ako koncertného majstra SOCRu, 
v ktorej sa vlestranne uplatňovali jeho ume
lec~é inltrumentálne schopnosti na poste ve
d6ceho brAňa a usmerňovatera svojej vlastnej 
skupiny prvfch hush, ako l celého sdboru slá
'člkových nástrojov, i!o vidy prispievala v znai!
nej miere k dspelnému zvládnutiu nemalých 
dloh, kl adených na toto hudobné teleso. 

Azda najvýznamnejlou oblasťou zasl1ílllébo 
umelca Aladéra Móllho - okrem dspelnÄho 
vedenia Bratislavského komorného orchestra 
l bez dirigenta) oČI roku i955 - je jeho plod
né i!lnnosť v.o funkcii prlmáriusa Slovenského 
kvarteta (od .r_!lku 195&), v ktorej sa mu poda
r~o pozdvlhndť droveň tohto telesa z jeho lo
kálno-regionálneho vtznamu na platformu do
tfkajCicu sa svetovej lpli!ky, i!o je v kontexte 
s1íllasnej náročnosti takfchto zdrnlenf mimo
riadny a pozoruhodný výkon. Siovenak(! kvar
teto sa stalo pod vedenlm A. M61lho nielen 
doma, ale l v zahralili!l obl6beným a uznáva
ným ensemblom, vtznamntm faktorom ale · 
takmer ul symbolom slovenskej hudobnej kul
tdry. 

Nei!akaný a predčasný odchod Aladára Mó· 
llho z aktfvneho slovenského hudobného li
vata zanechal iillko nahraditeln1í medzeru v 
nalom hudobnom (ilanf. Jeho meno a jeho pri
ca \olak ostávajCi neodlui!ltelnou sdi!iastkou 
ii'alilleho vfvoja naiej hudby. 

)ÁŇ ALBRECHT 

Za DANOM ŽIVOJNOVIČOM 

N6vitevnfkom spevoherntch 
predstavenl brHtlslavskej Nove j 
scény v rokoch 1947-70 uri!lte 
atkvela v pamäti spomedzi ú
i!inknjCiclch sólistov vysoká, 
ltlhla, vidy noblesne pôsobia
ca postava Dana Zivojnovli!a. 
Jeho atraktlvny zjav spolu s 
osobným larmom a spevácko
hereckou kultivovanosťou znal!· 
non mierou prispievali k Cispeii
DOIII nim stv6rňovanfch postáv 
1!1 ul v operetách, hudobnfch 
komédiách, muzlkéloch, ba do
konca i v činohre. 

Pritom pre Dana Zlvojnovilla , 
rodáka z juhoslovanského Vr-

laca ( 4. 6. 1905 ), boli roky pô
sobenia na bratislavskej Novej 
scéne ul poslednou, ale naj
dlhilou divadelnou lt6ctou v je
ho !!ohatej, 46 rokov trvaj6cej 
kariérie. Na rampu javiska pq 
prvf raz vstdpll v polovici 20-
tych rokov, ked po zanecbanl 
itddia práva sa atal lllenom 
Velkej operety v Belehrade. 
Oall fml zastévkami jeho herec
kého pélsobenla boli operetné 
scény v Budapeilti, Záhrebe, 
Prahe, miestom pohostinských 
vystdpenl Sofia, Paril, Berlin, 
Graz, Mnlchov. Na velkooperet
ných scénach týchto miest sa 
rozvljali jeho vrodené vlohy a 
danosti pre spevoherný 16ner, 
tu sa vypracoval na typického 
operetného bonvivána priam 
preduri!eného pre dspetn6 In
terpretáciu najnéroi!nejilch te
norových 61oh v klasických i 
moderných operetách. Nlilmä 
pollas pôsobenia v pralskej Vel
kej operete a bfvalom Tylovom 
divadle ( neskoriom Divadle na 
Fldlovai!ke 1 na prelome 30-tych 
a 40-tych rokov stala sa zo Zi
vojnovii!a skutoi!ná hviezda o
peretného neba, ktore j 6spechy 
a popularitu pohotovo vyulll aj 
lleský film. 

Keci' priliel v roku 1947 do 
Bratislavy, stal sa najprv llle
nom Hudobnej komédie Novej 
scény, o l tyrl roky neskôr spo· 
lu s najvýznamnejllmi repre
zentantmi spevohe-rného lánru 

na ~Jovensku ( F. Krlltof Vese
lý, J. Kfepela, J. L6zn.li!ka, F. 
Hudek, B. Slezék) sa spolu po
dier aJ na vzniku s1íboru Spevo
hry Novej scény a spolu s dal
llmi osobnosťami tohto 16nru, 
posllnlaclmt bratislavský s6bor 
( G. Veclová, V. Prokeiová, E. 
Kostelnlk, B. Turba, J. Rozsf· 
val), prispieval v dalifch ro
koch významnou mierou k jeho 
umeleckej profll6cli. V s1íbore 
spevohry stal sa jeho doménou 
charakterový odbor a za dve 
desia tky rokov vytvoril tu do 
60 pôsobivých postáv, postavi
čiek l flg6rok najrozmanltej
iiieho charakteru vo vletkých 
formách dnelného spevoherné
bo !flva dla, muzikál nevynlma
j6c, z ktorých vylarovala ver
ké herecká sk6senosť. 

Mllova i divadlo a najmä spe
voherné. Oddane sl61il tomuto 
divadlu 46 divadelných sezón 
v cudzine, v Prahe l v Brati
slave, kde napokon nal iel svoj 
druhý domov, stal sa jeho vt
znamným a typickým predstavi
telom. Za herecké majstrovstvo 
a za zásluhy na poll spevoher
ného divadla udelili mu v ro
ku 1965 l t6tne vyznamenanie 
Za vynlkajCicn prácu. 

Smrťou Dana Zlvojnovii!a ( 12. 
jan. 1983) odchádza z prlekop
nlkov spevoherného divadla na 
Slovensku dall ia výrazné osob
nosť. 

ALFRE:D GABAUER 
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JOZEF GREŠÁK: 
l 

KOMORN SV 
l 

F l 
Keď som sa zamýšlal nad šesťdesiatročným osudom Gre

šákovej Komornej symfónie, ktorá zač!na žiť · až dnes plno
hodnotnfm životom, uvedomil som si, že toto prvé slovenské 
symfonické dielo pochádzajúce z rokov 1922-23, akoby sym
bol1zovalo celoživotn9 umeleckf zá.l_las autora. Kolkokrát ma
lo byť nepochopené, zabudnuté, stratené, či opäť nepovšim
nuté, kfm nebolo deflnit!vne objávené a uvedené do života 
V pr!pade Grešákovej l(omornej symfónie Ide nielen o skla : 
dateiove prvé kroky, ale s nimi aj o začiatky slovenskej sym
fonickej tvorby, ktoré sa nám tak nebadane posúvajú do ro
kov 1922-23. Dnes počt1vame Grešákovu Komornú symfóniu 
ako výsos_tne slovenské symfonické dielo s množstvom zakll
naclch formulácii východoslovenskfch svadobných piesn!, 
s množstvom rozvetvenfch modálnych súvislost! lfdických, ~~ 
dórtckfch a mus!me ob,divovat silu samorastlého talentu kto
rf v časoch, keď ešte bolo málo domácich tvorivfch p'rtkla
dov, nap!sal toto dielo. U človeka, ktory nedostatočne pre
nikne k zmyslu tohto diela, mOžu z toho všetkého vzniknúť 
nesprávne hodnotiace kritériá; - akási maniera zhovievavosti , 
ktorá mOže vyt1stlt do precenenia alebo i podcenenia jeho 
hodnOt. Treba však jednoznačne povedať, že ak by Grešáko
va Komorná symfónia nemala čo povedať dnešnému poslu
cháčovi, ostala by len arch!vnym dokumentom a nemalo by 
azda zmyslu ju uvádzať na koncertné pódium. Clovek však 
chce vedieť, prečo ho táto hudba oslovuje, prečo sa mu t po 
tolkfch rokoch prihovára ako tosi stále svieže a výsostne 
aktuálne, ako živý odkaz a posolstvo autora. 

S Komornou symfóniou je teda osudovo spätá východoslo
venská Judová pieseň. A nie je to v tomto diele len púha 
dekorácia, okolo ktorej by sa odohrávalo čosi, čo k tejto 
látke nepatr!. V Komornej symfónii · sú skutočne roztavené 
modálne prvky .vfchodoslovenskfch elementov do všetkfch 
dôsledkov. Všetko je preniknuté duchom rados tnfch, sva dob
nfch obradov. Pravda, látka musi byt tak preta vená, aby 
vfpoved o nej bola i vfpoveďou autorovou.· Lebo človek je 
už taký, že chce veci sústavne obohacovať, pretvárať a na
novo vn!mat. A skutočne, v Komornej symfónii nepočujeme 
Jen vfchodoslovenskú melodiku, ale 1 Grešáka. Najmä v ly
rlckfch t1sekoch ho spoznávame dOvorne, ako nenapodobnt
telného básnika s dušou dieťaťa. A práve táto dojemná úprim
nosť Komornej symfónie - táto duchovná rfdzost hudby vie 
l dnes nadchmlt každého z nás. Strohf popis diela by nám 
ani teraz nepomohol prenlknt1ť k duchovnej podstate raného 
Grešáka. Veď schéma tohto popisu by bola vel mt prostá ; 
expozlci·a s dvoma .kontrastnými myšHenkaml, predvedenie 
ako variácie na druhú · tému z expoz!cie s vtipným· scherzom 
uprostred a potom repr lza a finále odohrávajllce· sa v inver
zii. Bolo by možné pokračovať ďalej a objaviť už v prvej 
téme st1hrn takmer celého tematického materiálu symfónie 
zašifrovaného v jednotlivých sprtevodnfch hlasoch, ale po
pisom tfchto nesporne zaujlmavých riešeni by sme sa stále 
nedost ali k . duchovnfm žriedlam Grešákovej hudby. Ani pt1he 
využitie východoslovenske j hudobnej látky by nebolo nič 
platné, keby k .nej neprlstt1pilo Cost, čomu obyčajne hovo
r ime svojskf, čt osobnos tný pohlad. V Komornej symfónii je 
tým osobnostným pohladom azda stihra jednotl1vfch zložiek 
v hudobnej retl. Jednoducho povedané, mOžeme sa na dielo 
pozerať z ktoréhokolvek zorného uhla, a vždy je zre jmé 
a evidentné, ako jeho jednotlivé zložky na seba nadväzujú, 
ako sa vzájomne podmleňujll a doplňujú, ako dokazujú svoju 
spolupatričnosť. 

Kde vzal mladý Grešák priklady k takýmto prlstupom? Ako 
mohol preklentiť svojou hudobnou rečou tolké nebezpečen~tvá , 
ktoré stál! na ceste za vidinou skutočne moderného umenia? 
Zdá sa, že mladf Grešák v tom čase Intuitivne pochopil a 
precltil hudobnt1 látku Komornej symfónie a ko dialekt. Ešte 
nezaťažený poznanlm dedičstva klasického odkazu minulosti 
nachádzal také stívislosti, ktoré mu vyplfvall zo samotnej 
hudobnej látky, ktorou bol tnšpirovanf. Keďže Grešák SH 
nemohol oprieť o dedičstvo európskej hudby, ktoré v tom 
čase ešte nedostatočne poznal, nemohol sa dopustiť tých 
omylov, ktoré hrozili lnfm, teoreticky azda lepšie vyzbroje
nfm osobnostiam. Grešák sa pravda mohol dopustiť ďalšieh , 
v podsta te diletantskejšlch pr iestupkov, avšak predsa len 
hudobná látka, s ktorou bol tak dôverne spätý ho intuitivne 
viedla k cielom tipl-ne svojským a nováto rskf m. Pri analýze 
tohto die la cltim, že sú veci, ktoré často nedokážeme vždy 
hodnoverne vysvetliť. V živote l v dejinách h udby je ich 
dosť a pokusy o Ich dešifrovanie stroskotáva jtí v bludlštt 
slov, pOjJllOV a myšlienok, ktoré by chceli dodatočne pr!sf 
na to, ako t o vlastne všetko bolo a je. Lenže, kto dovldl 
do útrob talentu, t am, kde sa veci rodia a modelujú, kto 
vysvetli cesty tvorivého ducha a jeho rozmach. Nechcem tu 
mystifikovať zrod Komorne j symfónie a GreSákovho talentu, 
ch cem len poveda ť tolko, že toto dielo sa zrodilo v hlave 
pätnás t až šestnásťročného chlapca, ktorému chfbalo profe
s ionálne školenie a podmienky pre profesioná lny ras t. A 
predsa t dnes s odstupom šesťdesiatich rokov vld!me, že Ko
mornú symfóni u mohol nap!sať len Grešák. Veď evidentne 
sa tu anticipu je všetko to, čo priš lo omnoho neskoršie, kon
krétne v balete Radtiz a Mahullena, v Zempl!nskych variá
ciách pre sóla, miešaný zbor a orchest er, v Rotoroch Il. 
pre orchester atď. Nie, nebola to len vfchodoslovenská Ju
dová pleseň, ktorá prtvodila zrod Komorne j symfónie, ale 
1 nesmferna vOJ!r' a túžba po svojske j umelecke j vf povedt. 
Ztal , Komorná symfónia sa nemohla stat dielom, na ktoré 
by mohli nadväzovať ďalšie umelecké generácie. jednoducho 
ani v Barde jove a ni v Košiciach neboli v t om čase vytvorené 
zá kladné podmienky pre na.študovanie takéhoto diela. A keby 
a j boli, kto by bol v polovici dva ds iatych rokov pochopil 
zmysel a závažnqst toh.to diela pre celt1 slovenskú hudobnú 
kultl1ru. Sú tu však 1 ďalšie Grešákove diela, na ktorých 
dnes vid!me všetky tvor ivé zápasy od Komornej symfónie, 
po.čntic až po Améby, Zuzanku Hraškovte, čt Panychldu. Pre- , 
tože čfm hlbšie pren tka l autor k východoslovenskej ludove j 
plesni, tfm väčšmi sa približova l k všeludskfm pravdám. 
A práve to je cesta od Komorne j symfónie k dnešnému Gre
šákovi, ktor ý sice ostáva stále zakorenený v pOde svojho 
východného Slovenska, ale hlas jeho umeleckej výpovede 
s iaha už ovela ďalej . Zdá sa, že práve Komorná symfónia, 
akoby v skratke anticipovala celý tento tvorivý zápas auto
ra - t o regionálne a provlnčné so všeplatným a nadčaso
vým. Keby tomu tak nebolo, Istotne by sa dávno zabudlo na 
t úto skladatelovu orchestrálnu prvotinu. Ze sa tak nestalo, 
nie je len šťastná zhoda okolnosti, ale l zásluha tých, ktor! 
urobil i vera preto, aby toto dielo mohlo zaznieť a osloviť po · 
šesfdestatlch rokoch kažďl§ho z nás. A skutočne, Grešákova 
Komorná symfónia sa nám dnes neprihovára len svo jou ro
zosptevanou a roztancovanou zemitosťou, svojou dôvernou 
medltatlvnou dojlmavosfou, ale nana jvýš pOsobtvou, výsostne 
ma jst rovskou hudobnou rečou. 

IGOR BERGER 
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SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

28. l. 1983 

jedným z rozrastajúcej sa ro· 
dlny komorných telies, ktoré sa 
zrodili v lone SF je aj Bratislavské 
dychové kvinteto, zložené z po
predných členov orchest ra: V. Sa
mec (flauta), ). Cejka (hoboj), ). 
Luptäi!lk (klarinet), ). llléi (les
nf roh) a F. Machata (fagot). 

Pri prlležitostl 15. výročia svo
Je j existencie predstavil sa en
s emble v rámci f!lharmon!ckých 
abonentných konce!'tov celovečer
ným progr amom. Koncertné vy
stúpenie Bratislavského dychové
ho kvinteta (ďalej BOK) stalo sa 
tak prehliadkou poz_lcll, ku kto
rým v priebehu svojho vývoja do
s pelo; súčasne odhalilo však aj 
niektoré nedostatky, na ktorých 
odstráneni musia hráči ešte v bu
dúcnost.! pracovať. 
úroveň Interpretácie BOK na 

pódiu SF vykazovala isté rozdie
ly. úvodné s kladba koncertu -
06vne uhorské tance zo 17. sto
ročia od F. Farkasa - zastupo
vula ba rokovú tvorbu a jej Inter
pretáciou s a súčasne demonštrova
la dlhé cesta, ktorou prešiel sú
bor než dospel k dnešnému štá
diu. Cftili sme to nielen pri kva
litnom prednäš an! téiTI.. ale pre
dovšetkým v kva lite sl1hry. Výkon 
ens emblu sl ud rža l lmponujl1cl 
štandard tak v pomalš!ch, ako l 
tempove žlvš!ch častiach, ktoré sa 
striedali na principe pohybového 
kont rastu . 

Dia lektická väzba technickej 
s tránky i úrovne výrazového zmoc
nenia sa skladby vystúpila mar
kantne predovšetkým v pripade 
Kvarteta pre flautu, klarinet, les
ný roh a fagot F dur, i!. 6 od G. 
Rossiniho, ktoré možno hr at (ako 
warchalovci) aj v šťastnejšej slé
čikovej verzii . Stastnejš ej preto, 
lebo BOK nestačilo na rýchle pa
sllže, na jmä va riačnej časti tech
nicky o tá to neistota odzrkadlo
vala sa aj v mene j pr!ebojnom vý
t•uzovom modelovani l v úrovni dy
namického vypracovania a v udr
žu ni celkovej Hnle. 

Svoj zás to j v s lovens ke j hudob
nej kultúre dokumentoval ensem
ble premiérou II. partity pre päť 
fúkaclch nástrojov, op. 26 Igora 
Dib6ka. Sklada tel sa usiloval vy
uži t široké mo:tnostl súbor u v 
zložke dynamlcko-farebnej tým, 
že boha to diferencoval sólové 
vstupy i h armóniu s pr'levodných 
hlasov alebo tuttl s úboru, ale aj 
značné technické dls poz!cle jed 
notlivých qráčov (najmä vo finá
le) . Sk.oda. že pri te jto. prlllš r oz
vážne nupisane j skladbe sa Dibák 
nenecha l viac Inšpirovať folkló
rom. Túto skutočnost sme sl uve
domlll predovšet,kým v susedstve 
znamenitých Siestich bagatel pre 
dychové kvinteto Gy. Ligetiho. 
Zažiarili v skvelej s yntéze folk
lórnych p rvkov s komunlkatlyne 
t raktovanýml novými kompozičný 
mi technikami, v efektnej, ale 
funkčne dávkovanej inštrumentá
cii. Ligetiho cyklus dokázal aj 
hráčov i nšp irova ť k načrtnutlu ši
roke j palety plnokrvn ých ž ivých 
obrázkov. Tieto sa rozv!jali na ča
sovo pomern e skromne j ploche a 
svoJou sústred en_ou la p idärnosťou 
dokäzal i upútať poslu cháča od 
prvého do pos ledného taktu. 

s ensemblom spolu(tč lnkoval pri 
predvedeni Kvinteta pre klavfr, ho
boj, klarinet, lesný roh a fagot 
(KZ 452) od W. A. Mozarta aj só 
lls ta SF P. Toperczer. Ak pri hre 
či ste dychového súbor u domino
va la priebojná muzika lita fl autis
tu v. Sa mca. pri jeho absencii v 
Mozartov! prevzal túto funkciu 
kl.avi t• is ta . Toperczerovn osobn osť 
v tl učlla interpretäcti peča! jeho 
rozvážneho, štý lového muzlcf ľOV il 
ntu. Ak v L časti pr iezračnosť 
sadzby klavira mlestumi ustupova
la zAsluhou pedallzltcie. kontú r y 
ki Hv!ra 1 jeho cel kový pomer k 
dyc hom v ďalšieh dvoch častt ach 
vytvárali jed inečnú tvor ivú a t
mosféru, jednoliatu p loc hl~ nadše
ného, ale predsa vždy s rozva
hou us meniovaného muzlc irova
nia . K znamenitému komornému 
výkonu klavi ristu pripájala sa aj 
ku ltivovaná 11 tvorivé lnterpretá· 
cw os tatných hräčov s mimmom 
dt·obných kazov, ktoré však nepô
~obi ll tu už tak ru?>ivo ako v Ros
~mlm . 

Výkon s(tboru dramoturgiH 
koncertu BOK mail vzos tupn(t ú
roveit , ktorá sa stupňoval a najm!! 
v 2. pol ovici, večera, čo vyvolalo 
nadšený ohlas u prltomného pub
lika . VLADIMIR CIZIK 

3. a 4. ll. 1983 

Pre interpretov je zais te pr!jem
nou zložkou prlpravy na koncert 
pocit vedomia, že prejlstl1pla pred 
s priaznené publikum, ktoré bude 
s dobrou vôlou sledovať akt Ich 
interpretačného zaangažovania -
až po moment umeleckej tvorby. 
Vedomlm vzájomnej dôvery l Istej 
velkorysosti publika voči prlpad
ným .,chybám krásy" odpadáva 
pre aktérov večera Inokedy nut· 
ná zložka - moment z!skanla 
poslucháčov a môžu sa in medlas 
res sl1stredlt na kreovanie hud
by . . . Takáto atmosféra sprevádza
la dvojicu abonentých koncertov 
Slovenskej filharmónie v prvý feb
ruárový týždeň. ?:a dirigentským 
pultom orchestra SF stál Libor Pe
lek, sólistkou večera bola sopra

. nlstka Magdaléna Haj6ssyod. Pro
gramom koncertov boJ vzdaný hold 
dvom výrazným osobnostiam hu
dobných de jln: Richardovi Wagne
rovl pri 100. výroč! úmrtia a )o
hannesovl Brahmsovl, od k_torého 
narodenia uplynie v máji 150 ro
kov. Ovad patril triptychu ame
rického skladateJa Charlesa Ive
sa Tri n6mestia v Novom Anglie-
k ol' u. 

Mimoeurópska tvorba "vážnej" 
hudby je pre nás stále zauj!ma
vým exkurzom, ktorý sa stupňu
je plynut!m rokov od jej vzniku, 
po vyprchan! módnej novost!. Ive
sove Tri námestia s ú, mOIŽno po
vedať, paralelou k · európskemu Im
presionizmu, a to časom vzniku a 
v okrajových častiach l charak
terom zvukových plôch. I keď !n
štrumentačnú farbitosť, čl esprit, 
ktoré sl1 nám bl!zke z tvorby eu
rópskych Impresionistov nám Ive
sovo dielo neponl1ka v takej miere, 
osobité je spojenim charakterovo 
odlišných čast! - zapojenfm dru
hej temperamentným tanečným 
ryt~om plnokrvne pul;ujúcej čas

' ti - medzi decentnosť l šerosvit 
čast! krajných. Pešek kreoval tú
to hudbu pôsobivo, a v snahe čo 
najvernejšie podporiť - l dotvo
rtt rukopis tohto Ivesovho repre
zentačného diela. 

Wagnerov plesňový cyklus Päť 
bélnl Mathlldy Wesendonckovej 
pre ženský hlas a klavlr l orches
ter) je vzácnym opusom svojho 
tvorcu nielen vhodnosťou pre kon
certné _pódiá, ale aj odhalen!m 
vnútorného sveta osobnej lyriky. 
Magdaľéna Hajóssyová vsadila v 
plnej miere no tieto atribúty a 
krehko, no s veľkým umen!m svo
jich tvárnych výrazových schop
nost! sprrtomn!la vnútornú hlbku 
a utorovho posolstva v peripetiách 
metamor fóz ludského citu. Jej tvo
rivý pr!stup k predlohe sme moh
li sl edovať 1 v dvoch jemne dife
rencovaných výsledných tvaroch: 
ak v prvý večer bola spočiatku 
decentnejšia, prevahu mala lyri 
ka s prl,tlmenejš!ml konttlraml 
dramatlzmu, v druhý večer už od 
prvej plesne rozvibrovala škälu ná
lad v Ich najjemnejšlch odtieňoch, 
rozihra júc paletu aj svojho dra
matického výrazového umenia. Je j 
zvnútornené, krehké charakterové 
polohy kontrastovali s dynamic
kým näbo jom dramaticky vypätých 
oblúkov, pričom obdiv!(hodne ve
dela dávkovať i mieru napätia. -
Libor Peš ek jej bol dobrým spolu
partnerom - ako spolutvorca vý
sledného tva ru viedol po celý ve
čer pekne hra júci orcheste r SF 
v decentnej zvukovej hlad ine, pl
ne podporu júc sólistk inu koncep
clu v kontúrach i detailoch. 

jeho uvážlivé tva rovan ie hud9b· 
nej ma térie bolo z1etefné l v 
Brahmsovej 2. symfónii. Ak tát?, 
pa tri medzi "na joptimistickejšie 
spom edzi Brahmsových velkýc_h 
diel - Pešek i v n ej hrada ! vnu
tornú fil ozofiu, hlbku a vážnosť , 
ktoré vlastne v žiadnom die le toh
to tvo rcu neabsentujú. Moment 
hfadan\ !1 optimá lnych vzťahov pre 
k res bu a zvýraznenie obsahových 
l! nli kreovan im hudobného toku 
v difer encovanom pr!stupe k ča
sovému prlestot·u s me mohli po 
dvu večery sledovať dotvá r anim 
jeho koncepcie v tektonike v sú
vislosti s tempickým poi\atrm: uk 
v prv ý večer niektoré tempá gra
doval (že pr!liš, to s a ukázalo naj
mä v zäverečnej časti ) , pri dru
hom predvedeni bolo jeho snahou 
vysta v ať celok na miernejšom tem
povom pôdoryse a obsažnejšej vnú
torne j prác i. Tá to bola zretelná 
predovš etkým v prvých dvoch dy
namickejšie pulzujúcich častiach , 
posledná strácala v zvolnenom 
tempe j ednoliatosť a celok nevy
šie l kompa ktne. V. REZUCHOVA 

RECENZUJEME 

TVORIVÝ POčiN V HUDOBNEJ ESTETIK 
ZDENKO NOVACEK: KAPITOLY Z HUDOBNEJ ESTETIKY, 

OPUS BRATISLAVA 1982 
Hned na úvod našej recenzie chceme vyslo

viť názor, že práca Zdenka Nováčka Kapitoly 
z hudobnej estetiky mlí pre našu hudobnO este
tiku základný význam. Je hodnotným a kulti
vovaným dielom, pre ktoré vytvoril priaznivé 
podmienky stlčasný stav a rozvoj marxisticko
leninskej filozofie, estetiky a hudobnej vedy, 
n.1 ktoré by - ako Ich nové kvalltatlvne spo
jenie - nevzniklo bez osobnostného prlnosu 
autora. 

Z knižky je vidief jeho fundovanosť v oblas
ti poznatkov filozofie, estetiky a hudobnej ve
dy, no zároveň z nej citit hlboké a dlhoročné 
skdsenosti zo stáleho kontaktu s hudbou. Pod
Ja našej mienky je na Kapitolách z hudobnej 
estetiky najcennej~Ie a najprtnosnej§ie práve 
prel!nanle týchto dvoch pólov čl rovin, ~ch syn
téza z hladiska vyhranenej svetonázorovej po
zlcle, plodom ktorej sú neschematické hudob
no-estetické zovšeobecnenia, bohatstvo a živosť 
videnia problémov. 

Podla nášho názoru knižka uspokoji l f!lozo
fov, ktor! sn niekedy cltla vo vlastn9ch abstrak
ciách osamotenl a neuspokojuje Ich maniéra 
použlvnt um~lecké diela ako priklady na _do
loženie vlastných tvrdenl, ako aj estetikov, 
ktor! váhajtl medzi možnosťou postupovať "ces
tou doleu - od filozofie k hudobnému dielu, 
s rizikom neadekvátneho použitia fllozoflc
kých, čl všeobecno-estetických téz (bez zohlad
nenla špecifika konkrétnej oblasti), alebo "ces
tou horeu - od konkrétneho materiálu k zo
všeobecneniu, čo však často zotrváva na poll 
objektivizmu, v hraniciach tej čl onej umeno
vednej dlscipl!ny. Osoh z knihy budil Iste mat 
aj hudobnl vedel, ktorým sa po jej prečltan! 
možno bude zdať, že podávajd svoju vedu tro
chu schematicky a skl1maj11 diela najmä z Ich 
formálnej strán_ky. 

Dielo Z. Nováčka je podla nášho názoru fun
damentálne pre oblast hudobnej estetiky -
a to v tom zmysle, že je prakticky prvým po
stlhnutfm vlastného predmetu hudobne/ este
tiky (aj keď nedeflnovaným) a jeho celistvým 
výkladom. N& podporu tohto tvrdenia chceme 
upozorniť na ďalšie dve knihy s touto proble
matikou, ktoré u nás nedávno vyšli: kniha 
Jaroslava Zlcha Kapitoly a studie z hudebnl 
estetiky ( Supraphon 1975) a Aktuálne problé
my hudobnej estetiky, ktorä je stlborom štúdi! 
pia tich sovietskych autorov (Opus 1980 l. 

Kniha J. Zlcha pojednáva len o časti, či strán
ke hudobno-estetickej problematiky - o výkon
nom, Interpretačnom umeni. Je to práca pre
važne analytického charakteru, ktorá konkrét
ne a detailne analyzuje jednotlivé prostried
ky Interpretačného umeniu (prácu s časom, 
zvukom, dynamikou, farbou a pod.), rozoberá 
jeďnotllvé Interpretačné poňatia a konkrétne 
výkony. Obsahuje aj nlekólko zovšeobecňu
j11clch časti, zotrvávajtlclch však len na 11rovnl 
-typológie (napr. typologlzovanle spôsobov, ako 
nám hudba tlmoči mimohudobn9 obsah) . 

Kniha sovietskych autoŕov je naopak ukéž
kou hudobnej estetiky postupuj(tcej deduktfv
nou cestou z tllozofle a snažiace) sa vymedzlt 
sl svoj predmet v rámci diskusie tllozofov
estetlkov, a to hladanlm obmedzenosti pred
'chádzajtlclch čl terajšfch koncepcii. Jej pred
stavitelia postupujd striktne od tlloz_ofle cez 
estetiku k hudbe vždy zužovanlm rozsahu pred
metu a špecifikáciou jeho obsahu ( t . j. vyme
dzovanlm nových špecifických rysov danej ob
lasti) . Aj keď je táto kniha na vysokej 11rovni 
sl1časnej sovietskej filozofie a estetiky (najmä 
článok S. Ch. Rappoporta "Povaha a špecifikum 
hudby" považujeme za prlnosný), predsa má 
z nášho hladiska nedostatky - väčšia čast 
textu je venovaná všeobecno-estetickým problé
mom, ani jeden prlspevok nemá povahu uce
leného výkladu systému problémov a kategóri! 
hudobnej estetiky. 

v sl1vlslosti s recenzovanou knihou chceme 
čltatela upozorniť na niektoré kategórie, ktorý
ml sa Zdenko Nováček vo svojej práci zaoberá 
a ktoré sl1 podla nás metodologicky podnetné 
pre proces ďalšieho skl1manla hudby. Je to 
napr. do hudobnej estetiky zavedenie pojmu 
bunky ako zárodku, z ktorého sa logicky vyvi
nie celý konkrétny mnohostranný systém. ,.Hu
dobne:! bunka te zc:lrodok, z ktor~ho sa vyvinie 
ono genetick~ spofluo medzi fednotllu!Jmi zlo~ 
kaml celku (rozume; cele/ triedy, celef tvorby 
fednotllugch skladateľov, št!Jlov, generc:lcll, ·nd
rodov/ . v nich te zc:lklad neuyhnutn~ho výuinuu 
podmietlujúceho určitý sys(l!m ( kompozfciu l . 

Oalej je to pri analýze umeleckého obra~u 
použ!vanle pojmu dialekt/ck~ sm;ostredkovanze: 
Medzi životom a umeleckým oárazom te uzfah 

dlalektlck~ho sprostredkovania, ktorO mc:l rôz
nu úrovetl a zložitosť . . . V umenl nemo~no 
dobre vysvetli( túto mnohostrannú determind
ci uu. Napriek tomu Z. Nováček poukazuje na 
viacero druhov determinácii - na pr. spolo
čenskl1 danosť, jednotlacu štrukttlrotvornl1 sl 
lu umenia , zložlt(t funkciu talentu, 11roveň na
dobudnutej sktlsenostl životnej a umeleckej a 
podobne. 

Velmi podnetným sa ukazuje pojem stereo
typov, ktorý autor preniesol do hudobnej este
tiky zo sociálnej psychológie, a ktorý vymedzu
je ako .,niel!o, l!o fe ntfm vlastnil , čo sprostred
kufe organizovaný, cieľavedomý kontakt s oko
llm, l!o fe svofou podstatou mimo nc:ls l v nc:ls, 

~o dokonca sprostredkuje zhodu uonkajšlch da 
nostt a nc:lšho pochopenia. Týr;n, že predstavujú 
,orlenta~n~· väzby medzi hudbou a skutol!nos
fou, rozplynula by sa bez nich hudba u neurl!t 
tostl a neurl!itost môže vyústi( do nevýznamo· 
uostlu - plše autor. Teóriou stereotypov s i 
Z. Nováček pripravil aj zbraň p~otl modernis· 
tlckým koncepciám v hudbe, ktoré vedome 
nechcd nadväzovať na naše minulé sk(tsenosti , 
"stereotypy" a strácaj11 tak pre nás význa · 
movost, nemáme "orientačné" body pre vn í · 
manle Ich obsahovosti.,.Stereotypy sú teda for · 
mami akttvnef spoJitosti hudobneJ rel!i so sku · 
to~nostou, formami uysok~ho stupila vedomiu 
odrazových možnost! hudby.u Tento pojem su 
nám jav! ako určité zovšeobecnenie výsledkov. 
ku ktorým dospel A. Sychra pri skl1manl ob
sahovej funkčnosti žänrov (A. Sychra: Hudbu 
očima v/Jdy, Praha 1965) a čiastočne sa obsa 
hovo prekrýva s pojmami model a intonáciu. 
ktoré autor uvádza tiež ako prlbuzné pojmy. 

Známe, no zatla! častokrát schematicky iJ 

formálne chäpané pojmy angažovanosti, zrozu 
mlternostl a ľudovosti umenia podáva Z. No
váček tak, že sa pred čltatelom "objavujú" a ko 
organická sdčasť umeleckého diela (ktorou 
však vždy ball a bud(t), tu viac v popredi. 
tam menej, podla spoločenskej situácie, žánru 
skladby, osobnosti skladateľa , vývoja Judských 
skdsenostl a v závislosti na ďa lšieh determiná
ciách. 

Pojem angažovanosti napr. prlbližll Z. No · 
váček na prlklade malých "dejin hudby" ako 
"dej!n angažovanosti", v ktorých na konkrét· 
nom materiáli ukázal , že angažovanosť (ten 
denčnost) bola hudbe vždy vlastná, samozre j · 
me, v rôznych formách a podobách a vždy za 
niečo Iné. 

Taktiež zrozumltelnost nie je pojmom s ob
sahom raz navždy daným, strnulým a nemen 
ným. ,.E~istufe pohyb a vývoj, ktorý mc:l ok
rem ln~ho charakter od neprtstupnl!ho k prl · 
stupnefšlemu, od mc:llo zrozumltelnl!ho k zro 
zumltelnefšiemu.u Autor ďalej p!še: ..... zrozu 
mitelnost nespol!tua len v miere zložitosti ume 
leck~ho prostriedku, ale treba ju hľadal v d ia · 
lektlckef vllzbe - umeleckg objekt a prtjtma
tacl subfekt." Takto - vzťahom diela a prlj i
matera vymedzil pojem zrozumlteJnostl napr. 
aj J. Volek v knihe K. problému predm/J tu <1 

metód estetiky a všeobecn! teorie um/Jn! [Pru
ha 1963), no Z. Nováček Ide dalej a podmie
ňuje mieru zrozumltefnostl, napr. a j možnosťa 
mi určitého žánru alebo formy. 

V päťdesiatych rokoch sa plsalo v našej 11 -
teratdre, že v socialistickom umeni vymiznú 
protlrel!enla, čo bude prfčlnou vzniku vyššieho 
umenia. Z. Nováček už nevldl problém takto 
zjednodušene, naopak, konštatuje: ,.V každom 
umeleckom diele existuje množstvo prot irel!e 
nl, ktor~ sú v rôznych vzfahoch a význam o 
uých uäzbc:lch. . .. Dlalektlck~ protirel!enle ako 
celok je fednotou vnato'rných a vonkajšlch prv 
tlrel!enl. Môžu byt u fednote, l!iže u stc:llom ob 
novovanl sa i u relatlvnom klude, môžu sa 
nachtfdzat v stave nerozvlnut~ho k rozuinu 
t~mu, vo vztahu podstatn~ho k nepodstatn~mu . 
uvedomeMho k spontc:lnnemu, živeln~mu a pod. 
Existujú kvality, ktor(} u komplexe protirel!ení 
zabezpe~ufú stabilitu umenia, posiltlujú domi 
nujúcl prlnclp stc:llostl urNt~ho Zc:lnru alebo 
dlelau. 

Mohli by sme pokračovať rozborom ďalšlcll 
kategórii , napr. premyslenou koncepciou so · 
cialistick~ho realizmu, ktorá ,.odvodzuje zc:l · 
kladn~ rysy a vlastnosti soclallstickl}ho realiz 
mu z rozvinut et formy uvedomenia" . Táto roz
vinutá forma uvedomenia preniká celou význa 
movou štrukt11rou socialistického rea lizmu, zdô· 
razňuje ciel, snahu dosiahnut jednotu práce 
s cielom. 

Aj ďaHJie výklady, napr . populc:lrne{ hudby 
a pojmov ako výuof , nouc:ltorstuo, sloboda, au 
tentickosť - aj !teď rozobran é v stručnosti, 
s(t prikladmi vystlhnutla podstaty daného poj 
mu a jeho správneho spoločensko-obsahového 
uzemnenia. Stroký myšlienkový zAber Z. Nováč
ka dokumentuje aj stat o a plikovane j estetike 
a kultl1rnej politike. Autor pr ichádza k zú
veru, že ,.rodokmel'l tJšetkýcll procesov kulttír· 
ne{ politiky te u soclallstlcke{ koncepcii živo
ta . . . Presn~ vyhratlouanle socialistickej ideo
lógie a .fef spc:ljanie s estetikou patri prc:lue 
k týmto stc:lle aktuc:llnym úlohám ". 

Nazdävame sa, že z boha tstva myšlienkového 
obsahu Noväčkovej knihy si každý čita ter z na
stolených problémov nájde ten svoj, videný 
možno v Iných, l širšieh stlvis lostlach a pre 
mnohých sa jej premyslen9 obsah s tane lnš pl 
rätorom vlastných úvah o ce lom širokom kom 
plexe spoločenských súvisl osti a mieste umenia 
(ale aj svojom) v ňom - čo bude, myslím l:l s i. 
adekvátne a utorovmu tvorivému počinu. 

ZDEŇKA KALNI CKÁ 



p I 
FREŠOVHO DETSKÉHO 
BALETU V OSTRAVE 

dl ef Frešo vo nové dielo (vzni
kalo v čase od januára 1979 do 
marca 1980) v tomto kontexte. 

žená skôr na romantic kom zá 
klade, .zvléšf v Intermezzách -
melodrámach k textom z Ka
rafiáta ( rozprá,vač K. Brynda ). 
čfm sa s Istotou pomáh a k sú· 
s tredenlu malého diváka. 

Státne divadlo v Ostrave u
viedlo premiérovo už v roku 
1960 pôvodnú detskú operu Ko
lotoč od Václava Trajana a te
raz (18. 12. 1982) opli ť v pre
miére dalšie hudobno-drama
tické dielo pre deti, tentoraz 
detsk9 balet ChrobAi!lky ( Naro
dil sa Chrobáčik). Jeho auto
rom je slovensk9 skladater, za
IIUIIf umelec Tibor Frelo, kto
r9 po detskej opere Martin a 
slnko znovu obrátil svoju po
zornosť k deťom. Zaujalo ho 
libreto Borisa Slováka, ktoré 
spracováva v 7 obrazoch a v 
potrebnej skratke hlavné mo
tlvy u! viac než sto rokov sta 
rej (1876), no medzi defml ver
ml obll1benej knižky Chrobáčl-

OstatnE! deti a Ich rozumov9 
svet sa radi sprlazňujú s t9m
to úsekom prlrody, dávajú ·sa 
radi poučova ť a morá lne· viest 
t9mito spriazn encami a emotlv
ne spolucltla s osudmi t9chto 
svojich bl!zkyc h. A to je pre 
v9chovu velmi cenné, najmll ak 
je to podané - ako u Karafiáta 
- s literá rnou vybrúsenosťou 
a poéziou, po ktorej sa dnes 
tolko volá. Nov9 Frešov detsk9 
balet takto Iste s úspech om roz- " 
šfri rad podobn9ch, u nés v 
poslednom obdobi uveden9c h 
detsk9ch balet-ov ( J. Pauer : 

ZAber a lnscea6cle Frelo•ho baleht Clirob6i!lky na scéne St6t
neho dhadla " Ostrave. Snlmka: J, Hradil 

Operetn 9 orchester Soo pod ' 
taktov~ou L. Matl!jku nema l te· 
da pred sebou ha rmonicky a 
zvukovo predimenzovanú mo
dernú parUtúru, k torá nejde za 
Stravinského, ale skôr k mla 
dému Novákovi a odlial určit e 
k osobitému rukopisu zrelého 
autora, takže predvedenie zvlá
dol dokonale, dávajúc správnou 
volbou tempa 8 tema t ickou jas
nosťou (l v poetike sólov9ch 

.nástrojov9ch v9stupov) dobr9 
základ pre tanečné kreácie. 
Velk9 baletn9 súbor, presne a 
1ste prlpraven9, sa blysol v sku
plnov9ch tancoch mot9l ov, 
včiel, svätojáns kych mušiek, 
mravcov, lien ok. Zo sólistov 
k reoval svojho Svlltojánka s po
hybovou Istotou a schopnosťou 
c ha rakteristiky ta lentovan9 L. 
Bernhlau, takže l jeho pas de 
deux so Z. Holekovou ( Beruš
k a) a L. Knklovou (Verunka) 
mali majstrovskú vypracova
nosť a sviežosť. Taktiež ostatné 
postavičky rézovlte dotváral i 
prlrodn9 svet chrobáčlkov v 
postavách početného prlbuzen
stva (R. BUhm, A. Kvasnicová, 
J. Duli, D. Simerov6, R. Vác
lavlková, C. Ondrái!ek, F. Kul
tor a !nl). 

, ky od Jana Karafiáta ( 1846-
1929 ), dlhoročného evanjellstlc
kého farpra na Valašsku. V9-
javy z te jto knihy boli preto 
často predmetom dramatizácie 

Ferdo mravenec, ND Praha 
1976; K. Odstrčil : Burattno, Pl
zeň 1978; K. Chačaturlan: Clp
pollno, SD Košice 1979). 

.v!člek chrobáčlkov, z nekom
pllkovan9ch tanečn9ch ensem
blov9ch scén od mot9fov až po 
lienky (žiaci baletného štúdia 
SDO ). V9razovo preto všetko 
pOsobl rozprávkovo, radostne a 
pestro v neustálom striedani 
skupin a sól, v pohode podlybo
v9ch konverzácii čl kolektlvne
ho vlrenla. Za mimoriadne 
ús pešné možno považovať zro
denie chrobáčlka, uspávanku, 
sva.dbu s vltanlm h osti a Iné. 

vú hladinu a fantáziu ; Ibu dva
krát vyboč! kvOll kontrastu z 
tejto réžie v trombónovej té
me zlého a zákerného pavúka 
a v ostr9ch rytmoch plecho
v9ch dychov9ch nástrojov pri 
prepade Svlltojánka lienkami. 
Tento pos tup je treba· velmi 
kladne hodnotiť z hladiska n á
ročnosti detskej psychiky (Ide 
o celkom moderné chápanie 
tvorby pre deti) a estetlcko
v9chovného pôsobenia hudob· 
ného divadla na detského divá
ka. Rovnako možno oceniť te
matickú kompozičnú prácu, 
konkretlzéclu a typizáciu osOb 
l prost redia a, samozrejme, 
všetky tanečné a rotmovo n e
komplikované hudobné v9javy, 
spomedzi ktor9ch dominuje val 
čfk, jednoduché l bodkované 
rytmy a taktiež v úvodnom l 
záverečnom obr aze štylizácia 
s lovenskej tanečnej melodiky a 
kapely. Hudobná reč je zaJo-

a následného komponovania 
scénickej hudby (V. Trojan, M. 
Barvfk, V. Marel), čl stvárne
né ako detská opera (V. Rubf
nek, M. Kučerová-Herbstová, j. 
Kadlec, O. Mácha a !nf). Pre
tože sa v poslednom obdobi s 
mimoriadnym záujmom začlna 
deťom prezentovať na javiskách 
svet ch robáčlkov - tento do
jfmav9 a pôvabn9 mikrokozmos 
- s jeho paralela mi s fudskou, 
predovšetk9m detskou spoloč · 
nos tou (napr. detská opera Fer-
da mravenec E. Zámečnlka u 
detsk9 balet toho istého názvu ' 
od j. Pauera 1. je potrebn~ vl-

Prvého n aštudovania v Ostra
ve sa u jal mlad9 choreograf 
Zd. Prokel, ktor9 okrem cho
reografie bol aj režisér-om pred
stavenia. V siedmich obrazoch, 
začlnajúclch a končiacich naro
denln hrobéčlka Svätojánka a 
trikrát prechádzajúcich j'arom 
a zimou so všetk9ml obyčaj
ml a člhajúclml nástrahami na 
mláďa derúce sa do života, spo
člat~u podporované dospel9ml, 
neskOr sa čoraz viac ,osamos
tatňujúce, sa divákovi približu
je spoločenstvo dobra, printer
s tva, fudskostl, lásky a rodin
nej nehy. Tento moment tiež 
d9cha . z choreograflckého 
stvárneniu, zo všetk9ch pasta-

Hudba Tibora Frešu dáva to
muto poňatiu dobr9 základ. je 
lnštrumentovaná pre menši or
chester (aby ju mohli hrať aj 
menšie orchestre) a nesie sa v 
Impresionistickom ladenl nie 
prlllš vefkého zvuku, s nová
kovsky delen9ml sláčikmi, har
fou, vyzdvlhnutlm kantilény 
driev, niekde so xylofónmi. 
Chce tak správne pôsobiť pre
dovšetk9m na jemné city divá
kov, nerozbOrl ni jako Ich clto· 

G F M 

K detskému svetu smerovali 
aj scénická v9prava a kost9my 
J, Jellnka a. h . s vt1pn9m1 fa
rebn9ml velkokresbaml rastlin 
a stromov, lesnej chalúpky a 
jej 'Okolia s nádychom náležite j 
fudovostl a detskosti. ú spešná 
premiéra ma la u mal9ch d ivá
k ov n adšen9 ohlas a priniesla 
nakoniec pravé ovácie účinku
júcim a prltomnému skladate· 
l ov!. VLADIMIR GREGOR 

Nov~ 

banskobystrická 
ku Kálmánovmu jubileu 

Verdiho Tr11via ta pat ri k t9m skvos · 
tom svetovej opernej litera túry , ktoré 
pre svoje kvality l oblúbenost zostáva
jO stále v kmeňovom repertoári diva 
diel. Opem9 súbor DJGT v Banskej Bys
trici siahol po tomto titulu už po treti 
roz. Prvé uvedenie bolo v sezóne 1959-60, 
druhé v sezóne 1968-69, a premiéra tre
tieho sa u sk utočnlla 28. a 30. októbra 
1982. Pri type zájazdovej opernej scény 
JB populartzácla ta kéhoto d1ela vždy 
opodstatnená. 

V novom naštudovanl opery Ide o ko
morné pochopenie prlbe!Íu parlžskej kur
llzány Vloletty Valery a Alfréda Germon
ta. V t•ežljnej koncepcii Kolomana CUUka 
vystupovnla do popredia trojica hlavn9ch 
postáv ( Vloletta, Alfréd, Alfrédov otec) 
na pozad! až prlvelmt statického zboro
vého ensemblu a ostatn9ch doplňujú
cich postáv. Riešenie základ n9ch vzťa
hov bolo striedme, bez zbytočného dra
matizovania a traglzovanla. Dramaticky 
pOsoblvé a nápadité bolo pos ledné dej
stvo ( Vlolettlno umieranie) . Vhodn9m 
o!tvenfm bolo ponechanie tanečného v9-
stupu cigánok a španielskych matadorov 
na plese u Flóry s vtlpn9m choreogra
flck9m rlešenlm Jozefa Zajku. V9tva r.nr
kovl Pavlovi ú erchlovl sa v pod,state jed
noduch9mt prostriedkam! darilo vystih
ntlf atmosféru prostredia a jeho opti
málne členenie, menej už charakter sa
motného prlbehu. Bola by sa žiadala 
mnohoobsažne jšla scéna a pri plesoch aj 
viac v9pravnejšla. Pánske kost9my boli 
jednoduché, pri dámskych by azda ne
zaškodilo decentnejšie ladenie farieb a 
sllrodejšle zdobenie. Vo v9tvarnom a scé
nickom riešeni ch9bala premyslenejšia 
a dOkl odnejšla vypracovanosť deta ilov. 
Trochu nejasnou zostala otázka časové
ho situovania prlbeh,!l, ktorá je v prlpa
de 1'rav!aty nezanedbatelná. Hoci v óul
letlne sa plš'e, že .,deJ sa odohráva v Pa
rif! okolo roku 17ÓO • scéna a kostf.my 
prezrádzal! skôr polovicu 19. storočia, 
čiže skutočn9 čas vzniku námetu l ope
ry. 

V hudobnom naštudovanl sa zrete rne 
črtal ujasnen9 názor na obsahovú kon
cepciu a správne zmocnenie sa predlo
hy. Dirigent Miroslav Šmid c itlivo nará
ba! s lyrlck9ml sprievodmi, pos trehol 
ka!dé dramatické podfar benie a aj na 
ma19ch plochách dokázal navod iť a gra
doval adekvá tny expresrvny v9raz. Až po 
~kutočn9 dramatlck9 zlom v otázke rle
~enta vn0torn9ch vzťahov ( ked sa V lo
letia rozhodne pre obét a Alfréd prečfta 
jej rozl llčkov9 lis t) udržal Smld hudob
nO stránku v rovine evokujúcej v pod
state pokojné plynutie deja. Vypracova
nie orchest ra a premiérové v9kony boli 
na velmi dobrej úrovni. 

Bolena Fresserov6 (Vloletta ) a Ján Zem
ko (Aifr6d) " banskobystrickej Inscená
cii Travlaty. Snlmka: K. Miklóš! 

Na oboch ·premiérach sa v úlohe Vlo
Ietty predsta,vlla sopranistka Bolena 
FresserovA, ktorá s obdivuhodnou fa b
kosťou a lntonačnou čistotou dokázala 
vyspievať všetky koloratúrne party. Ve
domá sl svojich prlrodzen9ch danosti 
s tvárnila túto postavu v lytlckej polo
he s adekvá tnym hereck9m vyjadrenlm. 
Do hl.bky charakteru Vloletty je však po
trebné n!,lčr lef aj prostrednlc tvom ex
preslvnych vlastnos ti, fo,rmulovanle kto
r9ch tu bolo menej v9razné. Partnermi 
B. Fresserovej v úlohe Alfréda boli Ján 
Zemko a Gabriel Szakál a. h. JAn Zemko 
jej svojim dramatlckejšlm pre javom, naj
mil v nlek tor9ch exponovanejšlch mies 
tach, celkom nekonvenoval. Vhodnejšie 
sa doplňall s Gabrielom S1akAiom, a to 
z hl~dlska jeho hlasov9ch danosti a prl
buzného chápania práve lyr ickej st rán
ky. Postavu Alfrédov,ho otca vytvoril 
koncepčne zaujlmavo Jarosln Kosec. Je
h o Germont bol . d0stojn9, čestn9, sice 
proslac l, ale adekvátn e odmeran9 a hr
d9, čo sa mu podarilo dosiahnut suges
tlvnym hereck9m stvárnenlm. Tamara 
SukovA 8 MAria Ferenčlkov6, obe s v9-
razn9m, hutn9m mezzosopránov9m za
farbenlm, sa pomerne tlspešne zmocnili 
postavy Vlolettlne j pr latefky Flory Ber
volx, s jemn9_ml odtieňmi v chápani jej 
cha11akteru. Flora T. Sukovej bola Is te j
š la a ráznejšia, M. Ferenčlkovej zasa 
rozšafn~jšla a koketne jšia. Z ostatn9ch 
účlnkujtlclch treba spomentlť Bolenu 
Lenhardo'fti _!l Alenu Stopko•ti v úlohe 
Annlny, MlkulAia Dobola a Milana 
Schenku oako baróna, J6na Hadrabn ako 
marklza, Juraja Sanitra ako vlcornta, An
c!reja BystraJ!a a Stefana Turňu v úlo
he doktora. Zborové party a ensemblové 
v9s tupy vyzneli celkove dobre, a naj 
mil v z~vere t retieho dejstva pôsobivo. 
Poklal 1ae o slovensk9 preklad, zdá sa, 
že tá to úprava miestam! narúša členenie 
meloc;llky a pri artlkuiácll spôsobuje 
problémy sólistom 1 zboru. 

MARIANNX BARDI OV A 

Koniec každého kalendár ne ho rok a v 
bans kobystrickej opere DJGT je v zn a · 
meni uvedenia operetného tit ulu. V9ber 
sa zväčša orientuje na klasické operety, 
ktoré svojou hudobnou l scénickou po
dobou sú bl!zke kmeňovému opernému 
repertoéru. NevyŽadujú mimoriadne In
scenačné nároky, há.ctam len viac rozo
hrania, pohybu a správnu deklamáciu. Aj 
v tom možn o vidief jeden z dôvodov, 
prečo v Banskej BystrLci uvédza jú pre
važne klasickú operetu a len zriedkavo 
sa ro.zhodujú pre muzlké l, čl Inú dra
matlcko-hudobnú formu spevoh erného 
žánr u. Na druhej st.rane nemožno opome
núť tú skutočnost, 'že doterajšie uvá
dzanie klas lck9ch operiet a operiet vô
bec bolo p re cel9 banskobystrlc k9 súbor 
vefkou lnterpret8.čnou .,školou• . 

V závere minulého roku [ 17. a 18; de
cembra i982) prišla na rad opereta Eme
richa KálmAna Gr6fka Marica, zrejme aj 
v súvislosti so st9m v9ročfm narodenia 
jej autora. Navyše je to dielo zo .,zlatej 
operetnej krablčky " a ako .,ušité" na 
možnosti bans kobystrickej scény. 

K lnscenovaniu Kálmánovej opereiy v 
DJGT prizval! režiséra Ma.rtlna Dubovica 
z opavského divadla, ktoréh o návrat na 
scénu, kde strávil svoje prvé umelecké 
roky, priniesol svoje ovocie. Poznal pod
mienky a mbžnostl rozhodujúce pre 
úsp ešné uvedenie diela. Svojim nároč
n9m prfstupom k Inscenác ii nedovolil 
súboru vidieť v operete len rahký . . tá: 
ner, ale trval na vytvoreni tn sceňácie 

jarmila Vailcod " titulnej postue K61· 
mánovej operety Gr6fka Marica, 

Snlmka: K. Mlklóši 

plnej života, pohybu, adrpsn éh o vyjadre
nia a kvalitného s pevu s dobr9m orch es
trálnym naštudovanlm. Dielu ponechal 
jeho n oblesu v hudbe a známych meló
diác h, ku ktor9m vyžadoval adekvá tny 
pohybov9 a ~ereck9 v9raz na scé.ne. Dia
lógy viedol k vyústeniu do spevu, čim 
vynechal niektoré malé v9stupy pre lep. 

š i tok deja . Preto pôsobili tr i de js tvá 
operety živo, decentn e, premysle ne, rah
ko, so šarmom. Najm!! zás luhou jednot
llv9ch _ v9konov sólistov, a le a j výkonu · 
baletné ho s úboru, ktor 9 v estetickom 
prejave oživoval jednotlivé de js tvá od 
pomalého halgató po ohn lv9 ča rdás 
(choreografia zaslúžl l9 umelec Jozef Zaj
ko ). Scén a h9rlla farbami ·kost9mov v 
dvoch tvaroch - rud ovom kro ji a spo
ločenskom oblečenl v št9Ie začiatku toh
to sto ročia (návrh y kos t9mov Pavol 
Herchl ). 

Všetk9m požiadavkám režiséra , na vy· 
še s vlastn9m tvorlv9m prfs tupom, vy· 
hovela Jarmila Vaiicov6 v úlohe Grófky 
Marlce. Prepožičala s vojej postave nob· 
lesu, lesk démy, verkorysosť pohybov, 
muzikálny prejav bez náznakov obtiaž. 
nosti, pln9 život sebavedomej a bohate j 
ženy, vo vnútri však zranltelne j a tú 
žiace j po úprimnej láske. Toto stvárne· 
nie nebolo u Vašlcovej len premyslené. 
ale hlboko vnútorne prežité. Jej alter
nantka Emilia RothovA ostala te jto po
stave dlŽné. Nápadnlk Grófky Mar lce, 
Knieža Populescu, patril Stefanovi Babja
kovi a Mlkul61ovi Doboilovl. I ked úlo
ha nebola velká , každ9 jej da l osobitú 
črtu - Babjak roztržitého muža , Doboš 
mladlcky uhladeného zaJObenca. Podob
ne vyznela postava Baróna Zsupa na -
a ko zaliečavého a vtipného muža _ ho 
stvárnil Jaroslav KIMiec, s črtami hr a
vosti ho zase kreova l Juraj Sanitra. 

"ti'l!čšlu úlohu Grófa Tasslla - Mari
cinho ďalšieho nápadnlka - s tvé rnll i 
Peter Koppa! a JAn Zemko. Ká lmén te jto 
postave naplsal jednu zo svo jich na j
kra jš lch melódii - .. Joj , cigáň . .. ", k!O
rá vyjadruje ce19 cltov9 sve t zalúbeného 
Tasslla. Obaja sólisti prl jemne prekva 
pili - na jmä Peter Koppa!, ktor9 bol 
spevácky velmi tvérny a vyrovnan9. 
Pozornosť sl zaslúži postava Lfzy v na 

študovanl nove j členky ope rného súboru 
DJGT OJgy Hromadovej. )ej pr ljemný 
z jav, kultivovan9 rečov9 prejav a zvo
niv9 jasn9 tón so s ubretn9m nádychom 
sú vltan9m pr lnosom pre banskobyst ric· 
kú scénu. V mnohom prlpomlna č l enku 
Nove j scény v Bratislave Grétu Sverce
lovú z Čias jej pôsobenia v Banske j Bys. 
t r ie!. Oloha Llzy bola Hromadovej prv9m 
krstom na scéne - a zaplsa la sa s rub · 
n e! Vložila do ne j hravú roztopaš, s In 
klináciou k citovému stvárneniu. 

Menšie úlohy boli naštudované pre 
clzne, nepodcenll Ich ani režisér, a ne
možno Ich vynechať _z celkového obra · 
zu - v d robn9ch epizódach dotváral! 
celok. Tak napr. pôsobivú figúru cigán
k y Eržlky vytvorila MAria Fereni!lkov6, 
tú is tú postavu s väčšlm temperamentom 
precltlla Tamara Sukov6, vtipnú dvo j!· 
e u Kňažnej Boženy a jej sluhu Johanna 
stvárnili 8 . LenhardovA lH. LuhanovA) 
a Stefan Turňa. 

(Pokračovanie na 7. s tr. ) 



SLOVENSK"f 
l FILHARMONICK"f ZBOR 
V HOLANDSKU 

O hudobnej kultúre súčasného Holand
ska nev!eine u nás vera, aj ked pre kaž
d'ého m!lovnlka hudby je pojmom am
s terdamsk9 orchester Concertgebouw, 
ktor9 svoju povest jedného z najlep
šieh svetov9ch symfon!ck9ch orchestrov 
potvrdil pred n!ekolk9ml rokmi aj na 
Pražskej jari. Zato renomé Holland Festi
valu, ktor9 ešte v šest~estatych rokoch 
patril k najv9znamnefšlin, zjavne kle
sá. Ňa prlčlne sú koncepčné l ekono
mické problémy, ktoré už dlhši čas po
stihujú tento festival. 

Na druhe'] strane azda menej než je 
vhodné vie naša verejnos t o tom, že v 
poslednom desatročl sa v Holandsku 
úspešne presadili slovenské hudobné te
lesá. Viackrát tu hnsťoval opern9 sQbor 
SND, spevohra brat,!slavskej Novej scény, 
SĽUK 1 dalšie súbqry, no primát ne
s porne patri Slovenskému filharmonické
mu zboru, ktor9 koncom januára absol
voval svoj ďalši, už siedmy, zájazd do 
krajiny tulipánov - l vyspelej elektro
niky. 

Slpvensk9 fllharmon!ck9 zbor v Ho
l andsku spolupracov.al najmä s prom!

. nentn9m modern9m baletn9m súborom 
Nederland Dana Teater, ktorého hlrum9 
choreograf Jill Klll6n po mnoho rokov 
tvori baletné kreácie na hudbu česk9ch 
skladatelov 20. storočia. Náš zbor mal 
preto možnosť spolupracovať na desiat
kach predstavenl na hudbu Leo~ Jan6i!
ka, Bohusiava Martin6, ale aj Igora Stra
vinského a !n9ch. V lanskom roku. SFZ 
spolu s Nederland Dans Teater sprevá
dzali holandskú královnú Beatrix na 
štátne j návšteve v Belgicku. 

Dlhoročnú tradlc!u má aj spolupráca 
SFZ s popredn9m holandsk9m t elesom, 
Rezliieni!ným orchestrom v Haagu. Jej 
tn!clátorom bol fr!l'ncúzsky dirigent Alain 
Lombard, s ktor9m SFZ_ viackrát úspešne 
hosťoval už na festivale v Strassbourgu, 
kde bol vtedy Lombard umeleck9.m šé
fom (v súčasnej dobe je šéfg~r:tgentom 
parlžskej opery). V Haagu SFZ . hosťo
val s Rez!denčn9m orchestrom v Janáč
kovej Glagolskej ·omll, k9m v tomto ro
ku bola na programe Beethovenova Mia
sa solemnls. Prlnosom tohtoročného zá
jazdu bolo to, že SFZ zlskal v Holandsku 
ďalšieho par.tnera v Rotterdamskom fll 
harmonlckom orchestri. POvodn9 zámer 
spolupracovať aj s amsterdamsk9m Con
certgebouwom (tu sa uvažovalo o uve
den! Suchoňovho Zalmu zeme Podkar
patskej aletio janáčkovej Glagolskej l ne
vyšiel pre oneskorené doriešenie orga
n!začn9ch problémov. 

Nov9 partner SFZ - Rotterdamský fU. 
harmonický orchester je čo do tradlcli 
1 v9znamu druh9m holandsk9m orches
trom. v najväčšqm prlstavnom meste sve
ta miliónovom Rotterdame, má orchester 
d~mlnantné postavenie l mimoriadnu po
pularitu - program, na ktorom náš zbor 
spoluúčinkoval v nádhernej Mozartovej 
omli c mol, · sa uvádzal trikrát v na pl
nenej velkej s ien\ koncertného centra 
De Doelen, ktorá má 2300 miest! De Doe
len, postavené roku 1966 v strede mesta, 
zničeného nactstlck9m terorlstlck9m _n.á 
letom, patri spolu s nov9m llpsk9m Ge
wandhausom k hŕstke modern9ch ~on
cert>n9ch sieni s vynik'ajúcou akustikou, 
ktorá nepochybne prispieva k rovnako 
vynikajúcemu vyznentu koncertov kvalit
ného orchestra. Rotterdamskou tradlc!ou 
je záujem o mladé umenie, o mladých 
skladatelov i· dirigentov a sólistov. Nfii 
náhodou tam v medzivojnovom obdobi 
lntenzlvne. propagovali Bélu Bartóka a 
takisto nie je náhodné, že od budúce j 
sezóny funkciu šéfdlrlgent•a preberá 
mlad9 americk9 dirigent james Conlon, 
na ktorého Dvorákovo Rekviem budú Is te 
dlho pamätať návštevnlc! tohtoročnej se
zóny Slovens ke j fllharm~nle. Pre Holand
s-ko je pritom prlznačné, že v Rotterda
me nemohli udržať domáceho dlrlgen· 
ta Edo de Waarta, 15tor9 dal prednost 
lukratlvnejšlemu postu v USA. 

Rottercíamsk9 debut nášho zboru v 
Mozartovej omši, u nás neprávom zatle
I1ovanej slávnejš!m Rekviem, dlrlgoväl 
americký dirigent John Nelson, ktor9 v 
pos lednom momente zaskočil za náhle 
ochorelého Angličana Simona. Rattlea 
( pamätáme si jeho vynikajúci koncert 
na BHS 1982 s Btrmlngha ms k9m symfo· 
niekým orchestrom]. Nelson je velmi ta 
lentovan9 mlad9 dirigent, ktor9 vo vo
kálno-symfonickom repertoári úspešne 
využlva svoje operné skúsenosti, no je
ho koncepcia nie vždy ;?:Odpovedala na
šim predstavám o mozartovskom slohu. 
Medzi sólistami mimoriadne vynikla sop
ranis tka Roberta Alexandrov6, •americká 
mulatka, natrvalo usadená v Holand· 
sku. Napriek tomu, že stoji iba na pra 
hu velkej medzinárodne j kariéry, je to 
potenciálne jedna z najväčšlch osobnosti 
svojej generácie. 

Holanďan Hans Vonk, léfdirigent Rezi
denčného orchestra v Haagu. 

ti ako Willem van Otterloo, Jean Mar
tlnon a Ferdinand Leitner, má v súčas
nosti holandského šéfa, mladého Hansa 
Vonka. je, to dobrá volba, pretože !cie o 
talentovaného a perspektlvneho dirigen
ta, ktorý B.eethovenovu Mlssu solemnis, 
hoci ju dirigoval po prv9 rez, uviedol 
kompeteJ)tne a na vysokej úrovni najmä 
poklar Ide o v9stavbu diela. Aj on mal 
medz! sólistami k dlspozlcll Robertu Ale
xandrovú, ktorá po pl!f dni za sebou 
s plným nasaden!m a bez známky úna
vy zaspievala svoje mimoriadne náročné 
party. Z ostatn9ch sóllstov treba vyzdvih
núť altistku Jard van Nesov6, známu 
1 za hranicami Holandska. 

Haagslsé koncerty SFZ sa konali vo 
velkej dvojtis!covej sieni Nederlands 
Congressgebouw, viacúčelovej sále s 
problematickou akustikou. Aj tieto kon
certy _potvrd1l_i správnos ť zámeru Rezí
denčného orchestra vybudovať v Haagu 
novú koncertnú sieň (uvažuje _sa o spo
ločnej lnvest!cll s Negerland Dans :rea
ter - v je_dnej budove by mala byť kon. 
certná sieň l samostatné baletné divad
lo) . Iniciátorom tejto akcie je riaditel 
dr. van der Meer, ktorý má mlmorlaci
nu zásluhu aj na spoluprác! s na1tm 
zborom. Oskallm celého projektu je okol. 
nost, že za súčasného krlzového stavu 
holandskej ekonomiky ho bude možno 
reallzovat len vtedy, ked orchester sám 
ziska základn9 kapitál fo m!llónov gul· 
denov ako predpoklad pre bankový úver. 
Dr. van der Meer je napriek velkým 
problémgm optimistom, pretože našiel 
plnú podporu v orchestri, ktor9 ce19 rad 
v9konov a nahrávok dáva bezplatne k 
dispozicii fondu na v9sta.vbu novej kon
certnej siene. Hlavn9m zdrojom prljmov 
však má byt pripravená séria dlgltál · 
nych nahrávok základných diel svetové
ho repertoáru, ktorú orchester v najbU,~
šlch rokoch chce nahrať a vo vlas tnej 
réžii vyrobiť a predať. Na prv9 pohlad 
je to riskantný projekt, pretože holand
ský trh zaplavujťl svojimi platňami všet
ky svetové firmy (medzi nl ml pomerne 
hojne aj Supraphon a Panton, z produk
cie OPUSu som našiel Iba platňu s na
hrávkou komorných skladieb janáčka a 
Sostakovlča ). Dr. van der Meer kalkuluje 
s doteraz nepodchyten9ml záujemcami, 
ktorých chce zainteresovať podobným 
spusobom ako knlžné kluby. Kladnou skú . 

senostou prei1 je už realizovan9 pro jekt 
dvanásťplatňového kompletu (v dvoch 
kazetách) "400 rokov holandskej hudby" : 
ktor9 v minulom obdob! vydal Rezidenč
ný orchester. Doteraz sa z neho len v 
Holandsku preda·lo 36 000 exemplárov, čo 
svedči o mlmorladnom záujme holand
skej verejnosti o národnú hudobnú kul
túru'. V kolekcii "400 rokov holandskej 
hudby" m. 1. vyšli nahrávky skladieb ne
skorobarokového skladatera P. Halendaa
la, ktoré u nás už hrá Slovensk9 komor
ný orchester, ale aj šesť concert! armo: 
nic!, známe ako skladby G. B. Pergo
leslho, no dnes je bezpečne preukázané 
autorstvo Wilhelma Grafa von' Wassenaer 
l sú to predbežne jediné známe skladby 
tohto holandského komponujúceho aris
tokrata). 

Holandské orchestre vo velkej miere 
využivajú potenciál svojich hráčov, aby 
organ!ZovaU osobitné cykly, zväčša terna. 
Ucky komponované. Rezidenčný orches
ter v tejto sezóne o. !. organizuje cyklus 
komorných koncertov s varlabllným ob· 
sadenlm, na ktorom zazn_ejťl skladby od 
Mozarta až po Berla oa Maďara Balassu. 
V tomto cykle vša~ má miesto aj c;Iy
chové kvinteto J. B. Foerstera, sexteto 
Mládl L. janáčka l Dvol'ákovo Trlo f mol. 
Pozoruhodný je cyklus venovaný tvorbe 
20-tych rokov nášho storočia, so sil
ným zastúpen Im sovietskej tvorby (Pro
koflevov Ocerový skok, Sostakovlčov Ta
hlt! Trot l l. klavlrna sonáta, Roslav
cove Dve poémy pre klavlr ·a Mosolo
vova Zlieváreň), z naše{ tvorby Hábova 
Symfonická f~ntázla pre klav!r a orches
ter op. 18 ( 1920]. 

K zvláštnostiam práce holanť!sk9ch or
chestrov však patri najnovšie aj n'evy
hnutnost svojpomocne riešiť ekonomické 
problémy, pretože zo šestnástich kon
certn9ch orchestrov (dalšie pracujú vo 
zväzku rozhlasových spoločnosti) päť je 
priamo ohrozen9ch llkvldáclou, a ostat
né musia rátať až s lO-percentnou reduk. 
clou počtu hráčov. Minister kultúry no
vej konzervatlvnej vlády sa pritom sna
ží vniesť rozkol medzi orchestre t9m. že 
záchranu zrušenlm ohrozen9ch orches
trov podmieňuje radikálnym krátenlm 
štátnych subvencii pre 06tatné telesá , 
najmä Concertgebouw, Rotterdam a Rezl
denčn9 orchester. Krlza holandských or
chestrov má aj svoju medzinárodnú di
menziu, pretože vo všetkých orchestroch 
hrá velk9 počet cudzincov z celého sve. 
ta (Rotterda m má napriklad hudobnl
kov z Európy, Azie, Severnej l Južnej 
Ameriky, čo aj v normálnych časoch vy. 
voláva nemalé problémy jazykové i v 
štýle hry). 

Krlzu holandsk9ch orchestrov vyostru
je aj pren1kav9 nástup "nových médii" , 
kedže Holandsko o. l. ako jedna z pr
v9ch európskych krajin zaviedto kábelo
vú televlzlu. Tohtoročným l. marcom sa 
oficiálne začlna s predajom novej formy 
zvukového záznamu, tzv. compact dlsc, 
ktorú na svetov9 trh spoločne uvádzajú 
traja giganti zá·padnej spotrebnej elek
t roniky - ~hllLps, holandsk9 Son_y a 
amerlck9 CBS. Compact dlsc je skutoč· 
ne revoll!čným prlnosom v oblasti zvu
kového záznamu a reprodukcie. Zvukov9 
zázn~m. digitálne nahraný na jednu stra
nu 12-centimetrovej platne, Sá v špe
ciálnom prehrávači snlma laserov9m lú
čom, čo vylučuje nielen všetky šumy a 
skreslenia, ale aj poškodenie čl opotre
bovanie platne. Na jednu s tranu com
pact dlscu možno nahrať maximálne 74, 
v praxi okolo 60 minút. V9hodou com
pact d!scu je to, že okrem prehrávače 
všetky dotera jšie elementy reprodukč 
ných sústav možno naďalej využlvat. Ce
na prehrávačov a platni je as i o 25 per
cent vyššia ako u kva11tn9ch gramofónov 
a gramofónov9ch platni, pričom sa ráta 
s poklesom ceny laserovej platne a pre
hrávače a postupn9m odumretlm gra
mofónového prlstroja l <platne. Zážitok 
z reprodukcie hudby z compact dlscu 
je skutočne mimoriadny, môj umocnila 
okolnosť, že som počúval skvelú nahráv
ku Dvoi'ákovho Violončelového koncertu 
h mol s ~skou filharmóniou pod ve
denlm Zdeňka Košlera _(sO listom bol 
skve19 japonsk9 violončelista Tsuyoshi 
Tsutsumi ]. LADISLAV MOKR'f 

Rezld enčn9 orchester v Haagu, ktor9 
po 2. svetovej vojne viedli také osobnos- Compact disc, nová forma zvukového záznamu. Na snlm ke hola ndský aparát Sony. 

Zo zahranič.ia 
Známy kanadský klavirista Glenn 

Could zomrel v Toronte vo veku 50 ro
kov na srdcový infarkt. Svetové koncert
né pódiá ho poznali ako vynikajúceho 
interprl!ta Beethovena a Bacha. 

Vdova po Igorovi Stravinskom Viera 
Stravinská zomrela na jeseň v New Yor
ku vo veku 93 rokov. Pochovali ju v Be
nátkach vedra svojho manžela. 

V New Yorku založili spoločnosť N. A. 
Cerepnina, ktorej i!estným predsedom sa 
stal Yehudi Menuhin. Bude sa starať o 
hudobný odkaz tohto skladatera. 

Witoldovi Lutoslawskému udelili vy
soké franc1ízske vyznamenanie Za zá
sluhy o rozvoj hudby 20. storočia. 

Gramonahrávku Ceskej vianočnej omle 
Jakuba Jána Rybu realizovali v Ham
burgu. PopreÍÍnl umelci vytvorili zaujl
mav6 platňu, ktorti pozitlvne prijala aj 
odborná kritika. 

Rodion Ščedrin oslávil v decembri svo
je 50. narodeniny. Jeho diela vydávajú 
nielen doma, ale i u vydavatera Sikor
ského v Hamburgu. 

V Hamburgu vyila kniha západone
meckých a sovietskych muzikológov o 
hudbe v NSR a ZSSR. Má prispieť k 
leplej informovanosti o hudobnom dia 
nl v oboch ltátoch. 

Americkí skladäter John Cage sa do
Iii na jeseň 70 rokov. Pri tejto prUeži
tostl sa bilancovala jeho tvorba a napi
salo viacero hodnotiacich i!lánkov. 

Na programe tohtoročného hudobného 
festivalu vo veronskej Aréne budú Puc
ciniho opery Turandot, ktorou 7. júla 
festival otvoria a Madame Butterfly: z 
Verdiho operného odkazu bude znova na 
programe Aida. Program operných pred
stavenl doplni inscenácia baletu Excel
sior od Luigiho Manzottlho a Romual
da Maranzu, ktorý uvedú na lityroch pred· 
stavaniach koncom augusta. Ceny vstu
peniek v tomto ro~u stúpnu v priemere 
o 30 percent. Lfstky na prfzemie a prvé 
poschodie majú stáť od 20 000 do 70 ooo 
Ur, na druhé poschodie 12 000 Ur. 

V obdobi od 19. do 27. marca t. r. 
sa uskutoČni už tradičný Budapeiltiansky 
jarný festival '83. Okrem operných pred 
stavenf, na ktorých ·budú účinkovať vl
ťazi jesennej speváckej sfiťaže F. Erke
la a Z. Kodálya, uskutoi!nl sa 25 kon
certov. Tohtoročným jubilantom - Ri
chardovi Wagnerovi, Johan_nesovi Brahm
sovi a Gyorgy Lige ti mu ( 1923) bud ti ve
nované celovečerné koncerty. Pri tejto 
prllelitostl bude mať domácu premié
ru v interpretáci i Miklósa J?eréuyiho a 
Gyorga Lehela Ligetiho Koncert pre vio
lončelo a orchester, ako aj jeho orches
trálna skladba Cloks and Clouds. Medzi 
početnými hosťami festivalu bude aj sti· 
bor I music! di Roma a Gyorgy Czifra. 

Spoločnosť pre hudobný výskum l Ges
selschaft fiir Musikforschung) vy.hlásila 
rok 1985 za ,.Európsky hudobný rok" 
v súvislosti s 300. výroi!fm narodenia 
neorga Friedricha Händla a Johanna Se
bastlana Bacha a 400. výročlm narode
nia Heinricha, Schiitza. Pri tejto prfle
!itosti uskutočni v spolupráci s Medzi
národnou Bachovou akadémiou v Stutt
garte a Nemeckou hudobnou radou me
dzinárodný . !Duzikologický kongres v 
Stuttgarte (14. al 20. septembra 1985]. 
Jeho generálnou témou bude: Bach -
Händl - Schiitz. Stará hudba ako este
tická súi!asť nailej prltomnosti. 

Kruh priaterov viedenskej Státnej ope
ry spolu s Domom umenia usporia~ajú 
v dňoch 25. februára al 10. marca 1983 
vo Viedni festival operných filmov. Pre
mietnu na ňom Iilmovú verziu Wagne
rovbo ,.Parsifala" (réžia Hans-Jiirgen Sy
berbergs ), Mozartovho "Dona Giovanni
ho" (réžia Josef Losey l, ako i filmové 
záznamy Friedrichových operných insce
nácii "Salome" a ,.Elektra" 1 hudobné na
ltudovanie K. Bohm), Ponellove insce
nácie _ Rossiniho ,.Popoluiky" (hudobné 
nailtudovanie C. Ab bad o) a PuccinihO" 
"Madame Butterfly" (hudobné naltudo
vanie H. von Kara jan) , Strehlerove a Ka
rajanove inscenácie "Sedliackej cti" a 
"Komediantov" v milánskej La Scale a 
záznam baletu R. Straussa "Jozefská le
genda" pre viedenskú Státnu operu v 
choreografii Johna Neumeiera. 

Opera "Le Grand Macabre" Gy'orgya 
Ligetiho mala 2. decembra minulé ho ro· 
ku svoju anglickú premiéru v Anglickej 
národnej opere v Londýne. Londýnske 
nailtudovanie bolo už siedmou inscená
ciou tohto operného diela súčasnosti. . 

Vo Viedni usporiadajú v decembri t. r. 
slávnostné . koncer ty a ďalilie podujatia 
na poi:esť 100. výročia narodenia Anto
na Weberna. Na program koncertov bu
dú zväčila najvýznamnejšie Webernove 
diela, ktoré zaznejti v interpretácii pro
minentných orchestrov (Wiener Philhar
moniker, Wiener Symphoniker, London 
Symphony Orchestra), súborov (,.die rei
he" , Ensemble Intercontemporain, La Sal
le-Quartet) a sólistov. Súčasťou slá~iios
tl bude tiež medzinárodné muzikologic
k é sympózium venované dielu a osob
nosti A. Weberna a výstava .,It vieden
ská škoia". 



Komorné koncerty 
MDKO 

a vynikajúci zna lec nielen Bachovho diela, ale predo
všetkým jeho myslenia a teda hudby. Tá ho vedte, In
špiruje, koriguje, .pretože rešpektuje jej zákonitosti. Ne-· 
preferuje s.eba, ale skOr _ sa snažr o rezonanciu. Tá vy
chádza v prospech výs ledku. Zvuková kultúra orchest·ra, 
jednotný dych sláčikov podporujú výrazové osobitosti, 
ktoré plynú s kfudnou, perfektnou vyváženosťou , za
nechávajúc stopy svojho rukopisu. Hviezdou večera bol 
už spomlnaný mladý rakúsky huslista Cb. Altenburger, 
ktorý s Bachovýml sólistami vystupuje ako host v só
lových partoch koncertov. Okrem spomrnaného Dvoj
koncertu plne zažl~rll v Koncerte E dur· pre husle a or
chester (BWV 1042 l. Výnimočné umelecké kvality a bo
haté pódiové skúsenosti ho predurčujú k svetovej ka
riére ; už dnes (podla bl!lletlnu l s nim počrtajú v USA, 
Japonsku, v celej Európe. Jeho Bach bol preniknutý 
muzlkantskou žiarou mladlckej osobnosti, z celkovéhQ 
prfstupu a postoja na pódiu bolo cltH Istotu a sebave
domie, podporené čistým rukopisom rovnako podpisujú
cim diela Bacha, klasikov, ako aj ďalšieh majstrov hus
lavej literatúry. 

základné informácie o programových skladbách, ktoré 
chýbali v bulletine. V~vetl1la svoj zámer, prečo str te
.da vždy jednu dvojhlasnil Invenciu a jednu sinfoniu pod 
rovnakým člslom, pretože J. S. Bach Ich zamýŠ~al ako 
dvojicu na spOsob lahšleho prf;llťldla a ltlgy. Dokazuje 
to rovnaká tónina l prlbuzná sadzba dvojfc. 

v Bratislave 
Bachova hudba, ktorou dnes žije celý svet, nie je vý

nimkou koncertného pódia, a le skOr výnimkou v zmys
le kvalitnej umeleckej realizácie. Názory, Inklinujúce 
v smere "autentického archaizmu" alebo "autentického 
modernizmu" trieštia aJ. Interpretov: v smere štýlového 
zamerania, regionálnych zvláštnosti, umeleckých dlspo
zlclť. l keď oficiálne najuznávanejšou je nemecká ško
la, vynikajúco Bacha hraju aj Palllardovcl, St. Martln 
of Flels, Maksymlukovct, M. Cl. Alalnová, I. Sokol atď. 
Predstava Bacha v akomsi "súčasnom origináli" sa nám 
vybavila pri počúvanl Nemeckfcb Bachovfch s611stov 
(Deutsche Bachsolisten) pri Ich decembrovom vysU1penr 
v Bratislave. Nearchaizovali, neromanttzovall, ani ho 
neobllekall do šatu súčasnosti. Hrali prirodzene, s vnú
tornou stotožnenosfou, s umeleckým myslenlm, vyčrta
ným z velkosti ducha hudby, ktorá sa Im stala In
špiru júcou a rešpektujúcou základné pravidlá; ale aj 
seba, rezonu júc s oddanosťou velkosti umenia. Nepre
ferujú seba, nespollehajú sa Iba na svoju muzikalitu, 
neomylnosf, ale pr ispôsobujú tieto svoje prednosti hud
be, ktorú spolu s autorom tvoria. A Bachovi sólisti 
Bachovu hudbu vytvor1111 s& jej znalcami, šlrttel ml a 
možno povedať, že patria medzi dovfšltelov dneška. Sú 
vzorom uchopenia a preniknutia k jej podstate, k vlast-

Ak usportadatelská organizácia MDKO nedokázala na 
takýto výnlkajúcl koncert zaplniť koncertnú sieň Prima
ciálneho paláca (čo komentoval vo svojom prlhovore 
aj vedtlcl stlboru H. Wlnschermann l, mala by sa posta
rať aspoň o bezchybne vydávaný bulletin. Okrem Iného 
Suita h mol, č. 2, pre flautu a orchester (BWV 1067 1 
je ešte známa ako Ouvertura - v zmysle názvu I. časti , 
ale rozhodne nie ako Predohra - ·ako znie "preklad" 
do " rýdzej slovenčiny". Tento názov predstavuje cel
kom tntl hudobntl formu, preto zbytočne mätie laického 
poslucháča, ktorému tým nepomáha zlskavaf prehlad. 

- ETELA CARSKA 

Hoci Dvojhlasné invencie a Sinf6nie (BWV 772-786 
a 787-801) nereprezentujťi' práve technicky najnároč
nejšiu sllčasf Bachovej tvorby pre klávesové nástroje 
a dopracovávajtl sa k nim aj klaviristi na začiatku stred
ného stupňa vyspelosti, Riižlčková ako velká umelkyňa 
dokázala týmto rozsahovo skromným skladbám vtlačiť 
pečat svojej silnej Individuality. Velkosf jej výkonu spo
člvala práve na výrazovom oddlferencovanl jednotlivých 
člsel programu, na presvedčivej artikulácii, ktorá umož
ňovala svojou precfznosťou poslucháčovi orientovať sa 
vo vedeni hlasov, odllšlť tematické nástupy. Bol to ten 
prrpad Interpretácie, keď sl poslucháč uvedomuje a ob
divuje ·ntelen minucióznu prácu na detaile, ale aj pre
svedčlvll silu celku. Koncepcia Ríižičkovej spočlvala pre
dovšetkým na priam mužsky pevnom vedeni llnle a v 
citlivej, sotva postrehnutelnej agogike nevyhnutnej však 
pre oživenie, 1a tým aj presvedčivosť Interpretácie. RQ
žlčkovej Bacn h<>cl je vysoko štýlový, nie je mftva 
skamenelina, ale živá, pulzujúca hudba! 

V jej podani zaznel tento cyklus v Bratislave už pred 
rokmi. A ked sme sa teraz s nrm opätovne stretli, necl
tlll sme sa ni jako ochudobnen!. Práve naopak - pre
svedč111 sme sa, že jej pri Interpretácii vždy o niečo 
Ide. Tým, že sl osvojila prob!ematlku diela, že ho zara
dila do koncertného repertoáru, že ho vntltorne zažila, 
jej práca . nad nim nekončf. ~aopak, ROžičková vždy 
znovu a znovu sa usiluje o jeho čo najvýstlžnejšlu a k 
predstave jej Ideálu čo najbližšiu Interpretáciu. Nie je 
typom, , ktorý v snahe zahra( dielo čo najpreclznejš!e, 
obetuje tomuto zámi!Tu výraz. Neupadá však ani do 
opačného extrému - .}eby uprednostňovanrm výrazovej 
zložky zabudla na preclznosf detailov. jej Interpretácia 
je syntetická a môžeme ju zaradlf do Ideálneho stredu 
medzi tieto dve k rajnosti: s miernou, no už postrehnu
telnou amplitlldou agoglckých zmle.n, s dôkladne zváže
nýml a presne vypracovanými ozdobami, jednoznačne 
určenými tempami a _s premyslenými sostenutaml v zá· 
varoch. To, čo sme u ~Qžlčkov~l najviac "obdivovali, bola 
schopnosť vtlačiť každej skladblč.ke lntl, vždy osoblttl, 
ale pri všetkej ilcte k štýlu muzikantským espritom po
sväten ťi náladu. 

... 
. nému umeniu; nie však celkom vzorom Interpretácie 

po technickej stránke, kde viaceré momenty nasvedčo,
vall o nevyváženosti súboru, nejednotných kvalitách 
u sólistov, o vekových disproporciách generačne nezlú
čltelných . Osobnost asi 25-ročného mladlka prevyšujúca 
partnera v kmefov~kom · veku v Dvojkoncerte d mol 
vyniká, upúta, presvedči. Vnfmame ju a ruši nás jej 
umelecky n evyvážené alter ego pri druhých husliach_ 
Rovnako ešte stále stoji za obdiv tón hobojového a flau
tového majstra sólistu (M. Riitters, H. Wi~scbermann), 
ale už vekové dlspozlcle úplne nedokážu byť z~nedbatel
né, čo negatlvne pôsobi na súlad, vyrovnanosť, lntonač
nú presnosť v Trojkoncerte pre flautu, husle, hoboj 
(BWV 1064, husle opäť ·cb. Altenburgerl. Ale súbor je 
jednoliatym celkom, s vyrovnaným zvukom podpore
ným kvalitnými nástrojmi a osobnosťou dirigenta 
tt WlnscberDlanna. Sólista, pedagóg, umelecký vedúci 

V súvislosti s recitálom českej čemballstky zaslúžilej 
umelkyne Zusany Rdllčkovej v Bratislave (Zrkadlová 
sieň Primaciálneho palá·ca, 18. januára 1983 1, il vod om 
sa žiada pripomenúť organizátorom, aby pri vystťipe
nlach ·velkých umelcov ponechávali väčšie množstvo 
vstupeniek pre volný predaj. Chvályhodná, ale prlllš 
úzkos tlivá starostlivosť udržať návštevnosť býva v ~a
kýchto prlpadoch zbytočná a navyše pomerne skromná 
kapacita sály znemožňuje dosta( sa na recitál skutoč
ným a spontánnym záujemcom. A v prlpade .náboru by 
mali dostat prednosť umelecké školy. (Aj pri vlaňajšom 
koncerte národného umelca F. Raucha sa museli skla
mané davy neuspokojených nilvš tevnlkov vrátiť od "vy
predanej" siene. l 
Stručným, Inteligentným a prlllelÍavým prlhovorom 

suplovala čemballstka pred začatlm svojho koncertu aj 

V tomto klasicky Ideálnom zltlčenl rátta, emOcll, mu
zlkantského nadšenia a poctivo vypracovanej sadzby by 
malo slťižlf velké umenie Z. RQžlčkovej Sl<o nasledova
niahodný vzor a j našim, a nielen mladým Interpretom. 

K jubileu Bratislavského detského zboru pri.MDKO 

PO DVADSIATICH. ROKOCH 
(Dokončeni e z l. str. l 

O dva roky neskOr sa umiestnil na l. 
mieste na Medzinárodnom európskom 
festivale detských speváckych zb~rov v 
B_elglcku a potom sa ocenenia priam sy
pall. s ~,~oruei\me aspM najvýznamnej ši~: 
1976 - umiestnenie v L zl~tom pásme 
na celoslovenskom fes tivale zborového 
spevu "Mládež spieva" v Zlllne, 1978 -
Zlatý veniec mesta Bratislavy a umiest
nenie v L zlatom pásme s pochvalou po
roty na festivale "Mládež spieva" v Zl
line, Úl79 - viťazstvo v súťaži o Zlatý 
veniec mesta Brati slavy, 1980 - udele
nie Zlatej medaily zuC za rozvoj zboro
vého spevu, 1981 - udelenie Modre j 
medaily Za plnenie programu aktiv_lty 
zuC po xv_ zjazde KSC a v roku 1982 
dve vyznamenania - Bronzová pamätná 
plaketa Za zásluhy o rozvoj kultúrno
osvetovej činnosti a Cestné uznanie za 
vzorntl kultúrno-osvetovú prácu. Popri • 
mnohých domácich koncertoch úspešne 
reprezentoval našu vlast' v zahranič! -
medzi najvýznamnejšie patri dvojmesač-
né koncertné turné po Japonsku v roku 
1980 a spolutlčlnkovanle na nahrávanr 
opery Leoša janáčka Liška Bystrouška 
firmou Decca vo VIedni s VIedenskými 
rtlharmontkml pod taktovkou Charlesa 
Mackerasa ( 1981 l. 

O odpoveď na otázku kadial vedte ces
ta k takýmto vynikajúcim výsledkom 
sme požiadali umeleckú vedtlcu Brati
slavského detského zboru pri MDKO Ele
nu Sarayovú-Ková_čovú : 

- Moja cesta k detskému zborovému 
dirigovaniu s_a zai!ala ul na Konzerva
tóriu v Bratislave, kde som ltudovala 
hru na klavfrl. Počas lt4dia otvorili kom
pozli!no-dirigentské oddelenie, ja som sa 
prihlásila - a prijali ma. Tu, u pro
fesora Kornela Schlmpla som zlskala ten 
najlepll základ pre dirigentské povola
nie, ktort som si roziilrila ltlldlom na 
Vysokej lkole m4zicktch umeni v Bra
tislave. Pôvodnti orientáciu na o~hes
trálne dirigovanie som sa roshodla sme
niť v 3. ročnfku za zborové na podnet 
profesora Juraja Haluzlckého. Nikdy som 
to neorutovala, pretole zastávam názor, 
le kaldf by sa mal zapojiť vo svojej prá
cl tam, kde je ho najviac treba. 

Mám rada svoju prácu, deti, spe.v - . . 
To je vlak len základ, na ktorom sa 
pravidelnfmi skAlkami, nylovanfm hla-

sovej kulttiry deti, pestovanfm Ich cito
vého vzťahu k hudbe, ciUivfm vfberom 
a nácvikom diel a v neposlednom rade 
i vystupovanfm na koncertoch (čo je vr
chol nálho spoll_!i!n4!ho tisilia) snalfm o 
neustály umeleckt rast, o vytváranie .st4-
le novfcb poslucháčskych zálltkov. V 
tom vidlm cier l zmysel nojej práce. 

Aké sú vaše plány na najbližšie ab
dobte? 

- Na jubilejnom koncerte k 20. · vfro
i!iu zalolenla BDZ 27. novembra 1982 v 
Koncertnej s!eni Celkoslovenskébo roz
hlasu v Bratislave sme sa rosltičill s 
na Jstarlfmi (a najsktisenejlfmi) členmi 
sd boru (dovtedy sme mali vekovti hra
nicu 18 rokov) . V stičasnoati ul pracu
jem Iba a deťmi do 15 rokov, čo sodpo
vedá l podmienkam pre saradenle do me
dzinárodných dtalf. Ttm sa vekový prie
mer znflil na 1Í rokov, čo je dôvod 
k s6sadnej prestavbe repert~ru. Preto 
nás i!aká vera práce, dokonca sme mu
seli niektoré koncerty odrieknuť ( napri
klad 4i!asť na Tfldni novej slovenskej 

. hudobnej tvorby vo februári 19831. ~~o-
com marca n6s čaká s4ťal "Bratislanké 
deti spievaj6", cez ktorti by s.me sa chce
ll prebojovať na celoslovensk6 s6ťal 
" Mládel spieva" v Zlline (máj 1983). 
Koncom aprfla budeme 4člnkovať na 
slávnostnom koncerte k 25. vtrotlu uni
ku Slovkoncertu, koncom j6na máme 
sase otvárať Detský vokálny festival v 
rámci Hudobného leta. Caká · nb celt 
rad drobných vyattipenf v rámci poliUc
kfch vtročf, spolupráca 1 operou S!o
venského národného divadla atď. V r.oku 
1984 by sme sa radi stičastniU na medsi
národnej stiťall v Debrecfne. Ale to s6 
ui ďaleké jllány, ktoré sávilia od rôs
nych okolnosti. Predovletkým od aamot
nfch deti, ktoré sa budti musieť ~JbÍsť 
bez tých starllch, ·sk6aenejlfch, ul ich 
nebude mať kto "potiabnuf''. Bud ti sa 
musieť naučiť _nový repertoár (pri tejto 
prflelltosti treba spomentiť, le pri jeho 
zostavovani venujeme zna.!1nf priestor do
mácim autorom, najmii slovenskfm, ale 
l českfm). Nemám vlak obavy, pretole 
nale deti 16 citllvf, chápavé a hlavne 
chc4; preto ~~fm, le práca pôjde rfcb
lo a nale plány sa nám podari splniť 
tak, ako sme si leb vytfČill. · 

EVA CUNDERLIK'OV A 

GROFKA MARICA ku. Kálmánovmu jubileu 
(Dokončenie z 5. str. 1 

Orchestrálny part Kálmánovej operety 
naštudoval dirigent Jaroslav Krátky. 
Skoda, že dôslednosť, pre tohto dir-Igenta 
tak prlznačná, sa tentoraz neodrazlla v 
orchestri, kde ·nám chýbalo č·lstejšle la
denie dychových nástrojov so sláčikový
ml najmä v predohra a v I. dejstve, na
viac dychy hrali tempove volnejšle, čo 

stieralo temperamentné konttlry Kálmá
novej hudby . • 

Oproti premyslenej réžii dlsku.tab1lne 
pôsobila scéna Pavla Herchla. Svojou po
pisnosfou (miesta mi až prehnanou, naj
mä v l. dejstve l posunula umeleck, ý do
jem z výtvarnej stránky Inscenácie späf 
k bodu, ktorý bol už v DJGT prekona
ný. f;VA MICHALOVA. 

VLÁDIMIR CIZIK · 

K ŽIVOTNÉMU JUB.ILEU N·ADE FĎLDVARIOVEJ 
Naďa Fôldvárlová, ktorá sa narodila 

4. febtuára 1933 a oslávila nedávno prvé 
vážne životné výročie, možno nepatr[ 
medzi hudobných vedcov zvlášť frekven
tovaných. No všetko to, pod čo sa v ži- . 
vote podpfsala - v práci vedeckový-
skumnej, .kritickej, v redak~nej práci, v 
publicistike - má, zjednodušene pove
dané, značku kvality. Pre túto kval1tu 
dostala Naďa Fôldvárlová do vienka 
osobnostné predpoJslady - schopnost čl 
cit prljaf a chápať podstatu .veci, schop
nost myslieť koncepčne, záujem o s hu
dobnou mtlzou sprla:llnené odvetvia ume
nia, ale aj zvláštne nadania myšlienku 
čl názor adekvátne vypovedať alebo na
plsaf. Uznanlm by bolo už l prlplsať Nadi 
Fôldvárlovej literárne nadania, no bolo 
by to do Istej miery deoortentu jtlce. Ftlld
várlová sa vie velmi pekne a ptltavo 
vyjadrlf, ak sa však začltame do jej tex
tov, čoskoro zistime, že tu nejde o akúsi 
muzikantskú krasomluvuM, že tu vládne 

äcta k slovu a hladanie optimálnej väz
by myšlienky, _ názoru a slova. Takéto 
kvality sil u nás, žlal, nie až také časté. 

Osobnostné p·redpoklady Nade Fôldvá· 
rlove j ~a neskOr rozvljal1 poč_as štť'!-dtr 
muzikológie na Filozofickej fakulte Uni
verzity Komenského, ale aj v neustá
lom procese poznávania, štúdia, roo:št
rovanl'a sl obzoru. A uplatnlll sa spolu 
s muzikologtckou kvalifikáciou výrazne 
už na prvom pôsobisku Nade Ftlldvá'r lo
vej - pri redakčnej práci v Slovenskom 
vydavatelstve krásnej literatúry, v Štát
nom hudobnom vydavatelstve a neskOr v 
slovenskej časti vydavatelstva Supra
phon, kde bola zodpovednou redaktorkou 
knih o hudbe a v Supraphone v!edla 
aj redakciu hudobnrn a knih o hudbe. 
Jej redakčná práca a p~vodné sloven
ské titulY. l prvé slovenské preklady mu
zikologickej literatúry - pripomeňme 
aspoň Kresánkovu monografiu 9 Euge
novi Suchoňovi, Szabolcslho Dejiny hud
by, Nejgauzovu Poetiku klavlra, felsen
stelnr;~vo-Melchlngerovo Hudobné divadlo 
čl Flllpove Vývinové z~konltostl klasic
kej harmOnie - ktoré spoluprlvádzala 
na sveť, hlasujú za to, že redaktorská 
práca je nielen nesmierne náročná, zod
povedná, ale že je - mala by byt -

aj tvorivou činnosťou. NeskOr z· tohto 
redaktorského nadania profitoval po nle
kolko rokov časopis Slovenské divadlo, 
kde Naďa Ftll<lvá'riová zvládla - vďa-ka 
š!rke svojho vzdelania - aj prácu s ma
teriálmi nehud-obnej povahy. 

Na pracovisku v Slovenskej akadémii 
vted mala a má za vedecko-výskumnú 
tllohu bádanie v oblasti dejln opery Slo
venského národného divadla v pionier
skych rokoch jej existencie l za pôsobe
nia Oskara a Karla Nedbalovcov. Ctast
kové výsledky, ktoré publikovala, či 
prednášala na muztkologtckých konfe
renciách, presvedčujú o dOkiadnosti po
znania problematiky, ale najmä o množ
stve nových postrehov a pohladov. V 
súčasnosti je Naďa Fôldvárlové vedtlcou 
pracovne j skupiny, ktorá pripravuje časf 
hudobné divadlo pre súborné spracova
nie dejln divadla na Slovensku. 

Vo svojich recenziách či kritikách do
káže odhalif kvality a prfnos - za všet
ky pripomeňme doteraz najvýstižnejšie 
zhodnotenie umenia klaviristu Petra To
perczera. fej ,spolupráca s r oz.hJasom sa 
zúročila v pozoruhodných dialógoch so 
skladatelml a Interpretmi, ktoré zÍŠkall 
aj <>flclálne ocenenia a ostáva jú v ka
tegórii toho najlepšieho, čo táto lnšti
ttlcla vyprodukovala. 

Namiesto obligátneho želania k jubi
leu vyslov~e t úžbu, aby sa v buďtlc
nostl Naďa Ftlldvárlová, ktorá a ko člen
ka redakčnej rady spolupracovala aj s 
časopisom Hudobný život a publikova
la na jeho stráQkach, podpfsala pod čo 
najviac štúdlf, článkov, aby jej čas zvý
~11 na čo najväčši podiel v našom hudob
nom živote. V tomto želanl sme aj trochu 
egois tami. 

ZdZANA MARCZELLOV A 

OPRAVA 
Prosfme válenfch čltaterov, aby si v 

roshovore s názvom Vychovávať mladfch 
organistov, uverejnenom v HZ č. 211983 
str. 4, opravili sačlatok odpovede na 2. 
otásku takto: " . .. sme sa presťahovali 
pred Vianocami 1973 ... " Oakujeme. 

(Red. HZI 
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MALÁ GALÉRIA 
husliarov amatérov 

na Slovensku. v 20. storoči 
VIl. 

SKLADANf )án patri k významným sú
časným amatérskym organológom trec!ch 
c ho rdofónov 1 k na jerudovanejš!m hus
liarom amatérom na Slovensku. Narodil 
sa i2. 6. 1922 v Lučenci ako syn ume
leckého stolára. Po otcovi zdedil zanle-
1enle k práci s drevom, pomáhal mu už 
v chlaPčenských rokoch. Na učltelskom 
ústave v Banskej Bystrici sa rozhodol 
pre hudobnlcke povolanie a ostal mu 
verný podnes. Husle ho očarili už v det. 
s tve o sotva sa vedel dočkať dňa, kedy 
ho prijali po maturite ( 1942) do hu~ro
vej triedy prof. G. Paullnyho na Stát
ne konzervatórium v Bratislave. Inteli
gentný c t ižiadostivý mládenec mal už 
vtedy vysoké nároky na vlastný koncert
ný nás troj, bez ktorého by sotva mohol 
uskutočniť svoje budúce umelecké am
biele. Už v Banskej Bystrici sa stretol 
s peknými majs trovskými huslami košic· 
kého husliara A. Galiu a zaumienil si 
zadovážiť v Bra tislave ešte lepšte: Ob
jednal s l Ich u O. J. Wlllmanna a dú
fal, že splnia všetky jeho akustické po
žiadavky. Bol nimi sklamaný a zdalo sa, 
že odvtedy zanevrel na nové majstrov
ské nástroje. E~te ako poslucháč konzer
Vél tórln získa l roku 1945 miesto huslistu 

Adalbcrt Stmlllk. 

v opernom orches.trt Slovenského národ
ného divad la a tým aj možnosť boha tej 
konfrontácie lepšieh l horšlch huslových 
nllstrojov·. Spolu s koleg_ami orchest ra · - 
Gejzom Vavrom a Jánom Albrechtom -
su onedlho stali prvými praktickými pro
tagonis tami npl!kova nej orgé!nológle hu
s te! u vtol a Ich časove náročné skú
m ania prinášali prvé konkrétne výsled
ky. Vo vernom čase cestovali do českých 
krajov, navš tevovalt v.ýzn.ačných huslia
rov a prinášali na Slovensko nástroje, 
ktoré porovnávali s domácim husliar· 
skym odkuzom kedysi slávnej Bratislav
skej husliarskej š koly. V hladisku ope
ry SND potom posudzovali s viJ~_cerýml 
hus listami Ich akustické vlastnosti, skú
šali , porovnávali, hodnotili. No mladému 
J. Skladanému to nestačilo, usiloval sa 
z každého nového nástroja vyťažiť ma
ximum. Studoval jeho stavbu, technický 
s tav , hlodal prednosti l nedostatky. Už 
vtedy si osvojova l prvé základy husl!ar
s keho remesla a neváha l Ich použlvaf aj 
v praxi. St rúh al kobylky l duše, neustá
le akustic ky experimentoval. Povojnový 
nedosta tok odbornej literatúry h<> pred
bežne nútil spoliehať sa vtac na vlastnú 
lntulclu a s luchovú apercepclu ako na 
teoretické znalosti, no vlastné nadante 
i húževnatosť už vtedy prinášali pozo
ruhodné výsledky. Zo Sk ladaného sa _po
zvofna s táva l akustický expert na hus
lové nástroje, ktorému zverovali svo1e 
hus le n j renomovanl sólisti. Popritom aj 

Televízny 
zápisník 

naďalej usilovne cvičil na husliach a do
pracoval sa v orchestri SND až na jed· 
ného z koncertných majstrov. Hoci mal 
predpoklady aj pre sóllstlckú činnost 
(absolvoval desla·tky výchovných l Iných 
koncertov l, ozvala sa v ňom stará láska 
k učltefskému povolaniu. Zap!sal sa na 
VysokO školu mtlzlckých umeni a po jej 
absolvova nf ( 1956 l sa venoval výchove 
mladých slovenských husllstov. 

V stlčasnostl je docent Ján Skladaný 
na VSMU v Bratislave jedným z najuzná · 
vanejšfch t najskt\senejšfch hudobných 
pedagógov np Slovensku. Pravda, ani 
svoju starú husllar!iku vášeň neopustil. 
Zaobstaral pr~ mnohých žiakov vyn~ka
jt\ce koncertné nástroje a ako dlhoročný 
prlater a žiak _husliara K. Nosála pri 
s.t~pil roku 1977. po dôkladnom štúdiu 
odbornej literatúry 1 dlhoročnej praxi 
aj k zhotoveniu svojich prvých huslef. 
Roku l!l81 dokortčll l druhé, v súčas 
nosti pracuje na viole a na tretieh hus
liach. Vychádza z Guarnertlio modelu, no 
postupne sl vytvára vlastný, čerpajúc! z 
najlepšieh danosti vrcholných talian. 
skych klasických vzorov. Usiluje sa o 
Ideálnu syntézu medzi zvukovými a este
tickými vlastnosťami. Použlva ole jový lak 

Husle A. Si!qilka :z roku 1961. 

rôz(\ych červených odtlet~ov, svoje ná 
stroje predbežne neslgnuje. 'Požičiava Ich 
nadaným žiakom, kto rých verejné výko
ny overujú Ich akustické kvalit.v. Skoda. 
že pedagogické P9.VInnostt doc. J. Sklu
daného mu p redbežne nedovofujú viac su 
venovať huslia rstvu. Má k nemu po via
cerých stránkach výborné predpok lady 
- akustické i manuálne. Svoje dotera i· 
šie s kúsenosti mieni zverejniť. Nie v 
poslednom rade pôsobi aj ako znalec 
treclch chordofónov v akvizičnej ko· 
misii hudobného oddelenia Historického 
ústavu Slovenského národného múzea v 
Bratislave. 

ŠIMSIK Adalbert sa narodil 12. l . i 900 
v Dolnej Lehote, okr. Banská Bystrica. 
Ako syn horehronského horára mal vro
denú lásku k drevu. Na učltelskom ústa · 
ve v Lučenci sl natolko obfúbll hru na 
husliach, fe ešte ako mladý učlter pra
videlne cestoval z Prievidze i z Ban
skej Bystrice na súkromné hodiny do 
Bratislavy k profesol'ovi N. Kubátov l. 
Usilovne cvičil a vypracoval sa na vel
ml dobrého amatérskeho huslistu , ktorý 

. )6n Skladaný. 

aj prfležltostne ver·ejne účinkoval. Z viac. 
ročných 11spor sl už za prvej r epubliky 
objednal z Dcá!'dan prvotriedne ma j
strovské husle od známeho, dobove mód. 
neho nemeckého husliara a obchodnfka 
prof. F. ). KQ.cha . Tieto v ňom vzbudili 
túžbu zhotov iť podobné. V Banskej Bys
truci sa zoznámil s vynikajúcim ·amaté r
skym husliarom J. K. Dobrozemským a 
podobne, ako to videl u neho, najprv za. 
ča! rozoberať a študovať lacné továren
ské nást1·oje. Od r·qku 1945 do roku 1979 
potom postupne zhotovil asi 45 husier. 
Roku 1950 odišiel na Invalidný dôchodok , 
no ešte vyučoval hru na husliach na ban
skobys tricke j ĽSU ú Pedagogickom inšti 
túte. Vera cestovn! , a vyhfadával huslia
rov 1 amatérov. javorové drevo zlskaval 
zo stredného Slovensk ~, hotové krky a 
už poohýbané ebenové ozdobné pásiky 
dostával z Lubov, lakom ho zásoboval 
bratislavský amatér V. Heinz. Adalbert 
Šlmšlk ž il skromným samotárskym živo
tom. ktorý s i delll medzi hru na hus-

Koloman Stmilk . 

llach a svojho husliarskeho konlčku. Zn
sv!!tll do ta jov husllarskeho remes iH 
UJ svo jho bratu Kolomana . Rokmi si nn· 
dobudol nlekofko huslel l č.i el a patril 
k tým mnohým "šťastlivcom" na Sloven
s ku, ktor! sú neoblomne presvedčen i . že 
vlastnlu pravé Strad lvariho husle a Ama 
tiho čelo. Hoci išlo v podstate o bez
cenné s taré schônbašské Imitácie, nikto 
sl netrúfal obrať ho o túto Ilúzi u. Uka
zoval ich svo jim zried kavý m návštevnl· 
ko m s tou najväčšou pletou. Zomrel 
21. l. 1982 v BanskeJ Bystrici ako 82-
r·očný. 

Adalbert Stmšik zhotovoval husle pod
ra svojh o zbož11ovaného Stradlvariho mo
delu, niektoré Iba dokončieva l z poloto
varov. Nikdy nemal dobre vybavenú hus. 
llarsku dlelr1u, pracoval takpovediac "na 
kolene" vo svojom malom bytlku, alebo 
v škols kej dielni. Ako výkonný huslista 
sa us iloval dosiahnuť v prvom rade dob
ré zvukové vlastnosti svo jich nástrojov, 
pravda, s velmi rôznorodým výsledkom. 
Použlval liehový lak rôznych hnedých 
odtieňov a bel asé tlačené nálepky s la
tinským kaligrafickým textom v ozdob· 

Husle ). Skladaného :z roku 1981. 

nom rámčeku, s označenfm miesta a ro· 
ku vzniku. Jedny jeho husle z roku 196ľ 
sú majetkom Slovenského náro<)ného mú
zea v Bratislave, jedny Mestského múzea 
v Banskej Bystrici. Roku 1980 bol od· 
menený za svoje posledné husle na Sú· 
taži výrobcov ludových hudobných ná
stro jov v Detve Cenou dr. Ladislava Len
go. 
~IMŠIK Koloman, mladšl brat Adalber

ta Stmšlka, sa narodll 18. 7. 1905 v Dol· 
nej Lehote, · okr. Banská Bystrica. Ako 
technický úradn!k mal - na rozdiel od 
svojho brata - k husllarstvu bllfšle po 
remeselnej t estetlckovýtvarnej strá!lke. 
Upfsal s a r;nu roku 1951 a do roku 1962 
zhotovil v čiastočnej spolupráci s bra· 
tom 31 huslel v Dolnej Lehote, hlavne 
podla upraveného Stradlváriho modelu. 

Husle K. Similka z roku 1962. 
Snimk y: a1·ch!v auton:t š túd u: 

Použlvol kvalitné rezonančné drevo zo 
s tredného Slovenska a mastný liehov9 
lak svetlohnedej 1 .svetlozlatožltej, do 
oranžovo tieňovane j fa rby. Pracoval po· 
ma ly, no pedantne a čisto. V tomto zmys
le predstihol svojho brata. Do svojich 
nástrojov nelepil nálepky, niektoré sig· 
noval svojským s pôsobom. Literárne a 
hudobné múzeum v BanskeJ Bystrici 
vlastni jeho posledné husle z roku 1962, 
ktoré venoval pamiatke svojej matky. 
Koloman Stmšlk žije v súčasnosti na dl!. 
chodku v Malac hove, okr. Banská Bys
tricu. MIKULÄS KRESAK 

(Pokračovanie l 

Pocl titulom "Sidone postavy Ndrodného divadla" pri · 
prav/la H RHV CeskoslouenskeJ televtzie v Prahe cyklus 
profilov sólistov oper!lého saboru ND. Cyklus Je /n~pl · 
rovaný blfžlacim sa Rokom českeJ hudby a otvorenlm 
renovovaného Ndrodného divadla. Oba tieto momenty 
poll niet/li dramaturga Franti~ka K on l č k a a režiséra 

národného umelca Premysla K o č t h o k uyworeniu tak
mer hodinových publlcisticko·umeleck{jch relácii, ktoré 
majú pribllžif rudsk{j aj umelecký profil najznámej~lch 
sólistov ,,Zlatej kapličky". Relácia, venovaná národnému 
umelcovi Benoul B l a c h uto u l (vysielaná 30. januáru 
1. r.) bola ukdžkou tolio, ako sa bude ro~n{j cyklus 
uberaf. Hostltelkou bola JlF/na Pe 1 r o u lc kd a čias
točne PFemysl K o č l {u úvode a u zduere profilu B. Hla· 
chutu}, ktor! dokdzall uytuorl t pred kamerou neformdlnu 
a bezprostrednťl atmosféru spomlnanla - 1 o vec/ach, 
ktoré su bežný opem ý dlvdk a priaznivec Jednotlivých 
sólistov sotva kde dozvie. Mdm tu na mysli životné za. 
člatky a ~tudi/né rok y, osobné vyznanie l krdtke ndčrty 
doby a {udl u nej, prlpomenút ia sldvnych operných ve 
čerou (napr. Dalibora z r. 1949 }, cltdcle krlflk, al e a; 
osobné vyznanie manželky umelca, kt orá naznačila /eh o 

vzácne ľudské vlastnosti . NajcenneJ~ie boli historické 
snlmky speváckeho a hereckého umenia B. Blachuta 
flanlk z PredaneJ nevesty, Canio z Ko[11ediantov, Dali
bor, Michdlek z CertoveJ steny, ~kolská scéna z Ovo· 
i'dkovho Jakoblna 1 - často nlf!kolko desafročl staré., 
no prekvapujťlce svo;ou zvukovou i obrazovou zachova
l osfou. Pťltavosf, s akou bola relácia vystavaná, inteli
gentný scenár a výber hostTterky, ktorá má . priateľský 
vzfah k speudkovi - to v'§etko vytvorilo celok, ktorý sa 
sleduje s radostným uzru§enlm a vďakou: nielen za 
oboznamouac/u f unkciu, ale i za histor ickú hodnotu pri! 
dne~ok i budúcnosť a nepochypne i za estet/cko·výchou· 
né. pôsobenie na ~iroké dlvdcke masy pred teleulznyn11 
obrazovkami. Je sa na čo te~lf do budúcnosti - i tro· 
chu zdvid/ef, ako si vedia u 6echdch aktuálne ucti( osob 
nosti svojej hudobnej kultfíry . - uy-


