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LIBRETO
Po úvahách o situácii oper·
ného žánru prichádza na pro·
gram l literárna stránka oper ·
nej formy (alebo - povedané
Walterom Fels ensteinom - hu ·
dobnéh o diva dl·a ). Zdli sa vša k.
te v9znam textového podkladu,
teda do súvY.>lej textovej pred ·
lohy usporladan9 a rozveden ý
myšllenkov9 zám e r skladatela
- nie je ča sto dostatočn e do·
cenen9 . Z toho dôvodu s a ko·
mltét hudobného divadla ako
jeden z orgánov Medzinárodné·
ho divadelného ústavu (ITl l
rozhodol uspori a dať na túto t é·
mu seminár. Volba padla na
Prahu, kd e na pôde Divadelné·
:ho ústavu sa ziš li koncom mi ·
nulého roku zás tupcovl•a dv·a d·
sla tich krajin, a by sl v priebe·
hu trojdenného rokova nia v y ·
menili názory na osud hudob ·
ného cl lva dl·a . A pretože vše tci
- hoc i s po jeni jecln9m cielom
- prist upova li k problema tik e
z rôznych aspe ktov svoje j špe·
cla lizác le - z hla di ska · sk la datelov, libretis tov , d ra ma turgov. rež isérov, kritikov, di va
detných organizá torov, prekiH·
date lov, hudobn9ch vedcov bola zar u čen á živ os ť dis kus ie.
Titulo k môjho č lánku nie Jn
provoká ciou, a le odrazom s ú·
časného st.a vu úvah o librete
ako jednom z pre dpokladov
ďal š ej existenc ie ope rného žán·
ru. Je a lebo ni e je libr eto ne·
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československej
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dramatickej tvorby - to je dal ·
ši bolestlv9 bod dnešnej s ltuli·
cle. Skladatelia so svojimi ll b·
retlstaml potrebujú vnima v9c h
a cltliv9ch Interpretov, bez kto·
r9ch s polupráce sa ťažko pre·
sad! nové dielo. A naopak vynlkajúcl
Interpreti
mOžu
často Inšpirovať tvorcov (sta č i
zalistovať v dejinách l. V divá c·
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 za merat predovšet k9m na jeho ziska nle. Od návštevy diva dla neočakáv a mla d9 divák prechádzku múzeom.
ale stretnutie s myšli enkami,
udalo s ťami , životn 9m l pribehmi ;
k·toré rezonujú s jeho skúse·
nos !a ml , s jeho vlastn9ml zážlt ·
kam!. Vychovať ml a dého divil·
ka - to je velká úloh a pre
všetk9ch dramatick9c h tvorcov
- teda i libretistov. Mla d9 di ·
vil k - to je budúcnos t divadla.
Diskusia
o mlmoop ern9ch

ZÁKLADOM HUDOBNÉHO DIVADLA

vyhnut-n9m základom hudobné ·
ho divadl·a? Jeho podmienenos ť
bude v zásad e u c čovaná vzťa 
hom k hudobnému divad lu. Zljeme vo v9vojov ej etape, ked y
ti, ktor9ch zjednodušene naz 9·
varn e ,.tradiciona lista mi" a kto·
rl obracajú po zornos ť k tľ a ·
di č n ej form e ope ry s dejovo
roz.pracova n9m1 v9stupml rozdel en9ml do jednotllv9ch tvarovo nemenn9ch dejstiev, musia nutne pov a žovať textovú
predlohu a ko v9c hodis ko, zil·
kl ad svojho diela, k9m prlvržencl uvolnen9ch , ča s to Jen v
o br ysoch n ač rtnut9ch formá ch
p o č lt a jú C I C h

sekcie ITl prof. dr. Antonina
Snlmka : K. Kouba

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 s ťažujú sa skladatelia, a byť
libretistom nie je dnes lákavé
povolanie, ťažkajú sl libretisti.
Libretlst·a berle na seba túto
úlohu vedia svojho zamestnani a , ako dlhodobú a často ne·
Is tú lnvestlclu, ktorá niekedy
zostáva v autorskej zásuvke.
Pritom náročnosť stúpa, v susedst ve pr udkého · v9voja ostat·
n9ch dr ~:~ m a tl c k9ch žánrov vy·
t.aduje dn es 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 nov9 ch p'rofesil. Nie
je lahké uviesť reč libreta do
súladu s r e čou skladMela, kto ·
r9 takti ež hladá v9razové prostriedky ade kvátne súčasnos ti.

lmpľOViZáCIOU

považuj(t textov 9 podkl ad (ne·
zri edk a úpln e nede jov9 l za po·
d ru žný.
le prirodzené, že každé po·
dobné zh ľo maždenl e dospeje k
ítva hám , čo teda bude ď a l ej s
hu dobn 9m divadlom , akou ces·
tou sa bud e ub era ť , č i smerom
l< mal 9m, komorn9m formám
z mieša ného typu , ku ko mplex·
né mu di vadlu s o syntézou všetkých zložiek od s plev.aného s la·
va, hudby, ta nca, pa ntomimy až
k hovorenému slovu, či obs to·
j f ešte opera s velk9ml scéna·
mi, s trad l č n9m orch estrom a
t radi č n e
škol en9ml spevá kmi,
u za ak9ch podmi en ok.
Tvar ovať s lovo, kt oré má byt
rovnocenn9m partnerom hudob ·

ného v9razu, vyžaduj e v súčas nom
hudobno-dramati cko m
diele prirodzene ln9 prlstup než
v romantickej a lebo n ovoro·
mantlckej
opere. Optim á ln e
podmienky k vznik u h udobn ého
divadla , ktoré vel'ne pretlmoči
a utor ov zám er a s ugest!vn e si
podma.nl diváka-p os lu c háč a ; u·
púta jeho pozornos ť 11 vtiahne
do ,.do vec i" , vytvára symbiÓZé!
s kladate l-llbretlsta v jedn e j osobe, a lebo aspoi'\ tak bytostn9
(a vzdelan9 l hudobn9 dram atik , k.tor9 ako napr. Smeta na
a lebo Verdi vedie a ovplyvňu je
svojho básnika. ( U vádzať pri·
klad Richa rda Wagnera sa ml
zdá až triviálny , al e pre pri·
bllženie úsil1a avantgardn 9c h
s kupin, ktoré sú dn es roztrú ·
sené po celom svete sem
patri aj Komorné hudobné dl·
va di a A. Pok·rovs kého v Mos·
kv e - je užit oč né sl uved omtt, že Wagne r ov ideál oper·
ného diva dla proklamov a l autorské divadlo s úzkou s ú či n ·
nosťou hudby , spevu, ta nc a, v9 ·
tva rného obrazu a svetl a. l Robit t9mto s pôsobom hudobn é
di vadlo vyžaduje tlm ume lc ov ,
ktor! veria v svoju poetiku di·
va di a. Llbr etlst.a-spls ovatel·bá s·
nik - a lebo proste a uto r tex tu by mal byf jedn9m z n.ich.
Mal by s táť P'rl zrode novln·
ky , praco'lo'af na svojom t ex te
v priebežnom kontakte, tvori·

Libretisti muzikálu sú v urv9hode poklal ide o ochot·
nejšie (a taktiež námetu zodpovedajúce l preberanie hovoľov é h o jazyka . Ale ak o má preh ovoľlf
text libreta s úč as n e j
opery s hlstorlck9ml námetmi?
Osud libreta (na jm!! operné·
ho l a jeho tvorcov je sp!lt9 so
vzťahom
interpretov, obecenstva a t9m .a j divadiel k súčas
n ej tvorbe. Až na rnlz1vé v9nlm ·
ky nie sú operné novinky vita·
né. Interp reti (hlavne spev á·
cl l ich považujú za nerentabilné, divadlá poukazujú na
ma19 záuj em obecenstv a. 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,
ma lé experimentálne scény. (O
Pokrovs kom sme sa už zmienili, pripom eňme i naš u brnens kú Mlnlope m . Ve fk9 záuje m u
s úča s nlkov
zanechala správa
prezid enta komitétu hudobného
divadla ITl Jeana Pr odromldesa
o prác i V9c hovného strediska
hud obného diva dla vo Francúz·
sku, podpor ova né ho ministrom
kultúry a štátu , ktorého čln·
nos t sleduje vznik nov9c h di el
1 v9chovu Interpretov. l
Spôsobilos t
lnt e r~;>retov
na prvom mi este spevltkov pre technicky a št9lovo dokonalé pod ani e s úča sn e j hudobno·
č itej

formá ch hudobného dlvadla sa
právom sústredila na muzik á l
ako na formu ·tes ne spätú su
súčasnosťou. Počtom 1 ús peš·
nosťou dominuje na svetov9ch
javiskách an.gloamerická tvor ·
ba pre svoju dynamično s ť a vysokú profeslon a!Ltu tvor ivú l
Interpretačnú. Niektoré európ ·
ske krajiny sa so stri edav9 m
ús pechom pok"úšali a pokú ša jú
o vytvorenie muzikálov ej for ·
my z domácej hudobnej a li ·
terárn ej tradlcle. Priklad New
York City Ope ra, ktorá už t ri
roky organizuje tvor iv é diel·
he, kde op ernl a muzikálov!
tvorcovia a Interpreti dis kutu jú
o konkrétnych dielach a prob·
lémoch , je dobr9m prlkl ado m
aktivity umelcov , ktor! s l uve·
domujú potrebu da! posluchá·
čom diel a
reagujúce na sku·
točno s ť , kt orá Ich obklopuj e.
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 sveta di elov. ale i.
t9m, že ukáza l v ost rom sve tle širokú proble ma tik u s ít č a s ·
ného hudobného diva dl a, kd e
vo vzájomne j súvisl osti, a nad ·
v!lznostl jednotliv9ch zložiek je
libre to či textov9 podkl ad iba
jedn 9m. i k eď velmi d0lež lt9 m
č lánkom .

JARMILA BROtOVSKA

lublleu Bratislavského· detského zboru pri MDKO

PO DVADSIATICH ROKOCH
Dvadsať rokov to je v živote č lov e
ka vek dos pelosti. V živote umel eckéh o
telesa sa však ča s meria trochu Inak.
Najmä vt edy, ak. hovorime o súbor e, v
kt·o rom najdôležitejšiu úlohu hr ajú deti.
Pretože tu po dvadsiatich rokoch už
nenájdeme ani jedno z t9ch, ktoré v sú·
bore začlnali, ktoré za čali f ormovať je·
ho tvár. Staršie, skOsenejšie deti odchá dzajO, prichádzajú nové, . ktoré sa ešte
len zaúčajú .. . a tak je to stále doko·l a.
Casto som s l kl~dLa otázku, ako Je vObec možné vybudovať tradlclu tam, kde
je neustály pohyb. A nielen to - na vyše neustrnút v jednom bode v9vo·
ja, ale postupne rá s ť a posúvať sa k
stále vyšše j a vyššej kvalltatlvnej úrovni.
A toto nesporn e plati o Bratislavskom
detskom zbore pri Mestskom dome kul tít ry a osvety v Bratislave. Dvad s ať r okov trva nia - dv a d sa ť rokov tvrdej, poc.

tiv ej 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 medzlnárodn9ch s úť aži ac h a pr e~Jiad}5_a c h .
Bratlslavskf detskf zbor pri MDKO bol
založen9_ na jeseň v roku 1002 profesorom 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 vedeni e s úboru dlhé r oky v rukách . za slúžilého umelca profe.
sora Juraja Haluzickéh.o ·a v roku 1980
ho prevzala jeho žiačk a Elena Sarayov6Kovái!ov6·, ktorá zbor dir ig uje už od roku
1967. V roku 1972 pri 10. v9ro č l vzniku
BDZ udelili zboru prvé vyznamenanie Zl atú meda ilu Za zveladenle B!'atls ltBv y.
(P okrač ov a ni e 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 poč esť 20. výročia trvania zboru.

itaccatt ·
• PREDSEDA ZVÄZU CESKOSLOVENSK~CH SKLADATEĽOV
Dr. ZDENKO NOVACEK, CSc., podpisa! v dňoch 18. až 23. januára t. r. v Aténach dohodu o spolupráci so Zväzom gréckych skladatelov. Pri tejto prfležltosti zorganizovala grécka
strana nlekolko pre)!rávok gréckej hudby, oboznámila ho s organizáciou tamojšieho hudobného sveta a predstavila mu viacej popredných gréckych hudobných umelcov.
• NA KONZERVATÚRIU V BRATISLAVE sa uskutočnil koncert z tvorby poslucháčov kompozlč no-d lrlgentského oddelenia, na ktorom sa žiaci prof. Juraja Pospfšila ( R. Rudolf, K. Seldmann, M. Kroupa, M. Krkoška, J. Ba an, O. Danášová J prezentovali svojimi novými skladbami. Koncert potvrdil, že medzi
adeptami skladatelského umenia je viacero talentov.
• VYDAVATEĽSTVO SUPRAPHON pripravuje k blfžlacemu
sa 300. výroči u narodenia 1. S. Bacha ( 19851 nové vydanie
monografie Joh ann Sebastian Bach od popredného slovenského muzlkolOga Ernesta Zavarského.
• Z CINNOSTI SLOVÉNSKf:HO HUDOBN:f':HO FONDU. Hu dobné informačné stredisko SHF v Bratislave v spolupráci
so Zväzom slovenských sk ladatelov 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 dramaturgičkou Národného akademického divadla opery ~ baletu
v Sofii o súčasnom bulharskom opernom umeni. Besedu viedla
dr. Terézia Urslnyová.
. - 20. decembra 1982 stretnutie so_ skladatelom Iljom ZelJenkom 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. Parlka, J. Podprockého a l. Dibáka. Besedu viedol a prehrávané
diela predstavil Milan Adamčlak. Hosťom stretnutia bol organista zaslúžilý umelec Ivan Sokol.
• HUDBA PATRI VSETK~M. Pod týmto názvom vydala na
sklonku minulého roku Okresná knižnica v Galante personálnu bibliografiu Zoltán Kodály a Slovensko pr1 prlležltosti
stého výročia narodenia skladate ra. 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 · Slovensku. Blbllgraflu zostavila Anna Jonásová.
• VII. ROCNIK CELOSTATNEJ SPEVÁCKEJ S01AZE MIKULASA 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 repertoáru. 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 KLAVIRNE DUA - v hre na dva klavlry alebo jeden klavlr
štvorručne, vypisu je 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 za šle záujemcom organizátor 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 Inštrum entár; 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 kl avlr, zostavila Anna Korlnska); Igor Dibák:
Suity pre klavlr; Jozef Grešák: . Améby. Predohra pre symfonický 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 Hetrik: Krajinou šťastné ho princa ( 4-ručný klavlr 1; Stephan
Heller: Etudy, op. 125 ( Klavlr l; Etudy pre klavlr II. ( Sa!ntSai!ns, Debussy, Skrlabln, Rublnsteln, Rachmanlnov, Prokofiev l; Etudy pre klavlr III. ( Czerny, Clementi, Cramer, Kullak; Peter COn: Etudy pre a ltovú zobcovú flautu; Júllus Kowalskl: Z rlše bábik (Klavlr); Eugen Suchoň: Keď sa vlci
zišli (Obrázky zo Slovenska, klavlr 1; Romantizmus ( Klavlrne
diela F. Schuberta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, R. Sebumanna, F. Liszta a I. Brahmsa l; Abeceda akordeonlstu; Vlliam 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 ( Výber 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 chlapcov od 6 do 10 rokov, ktor! pracujú pod vedenlm vedúcej a
dirigentky Ľubomlry Haburtákovej, hlasovej pedagogičky Má·
rie Ourčá kovej a korepetltorky Llllanny šutákovej, učltellek
Ľudovej školy umenia. Na koncerte vystúpil aj detský spevácky zbor LIENKA pri I. materskej škole n . p. JAS Bardejov.
Súbor RADOSŤ má za sebou už celý rad úspešných vystúpen! v rámci mesta i okresu. Prispieval do programu koncertov Ľudovej školy umenia, účinkoval aj v programe čs.
televlzle 1'\lávšteva v klube v roku 1982. Dňa 21. novembra
1982 na koncerte Ľudovej š koly umenia venovanom 65. vý·
rači u VOSR a Mesiaca CSSP vystúpil po prvý raz spolu
s dychovou hudbou pri ĽSU a ODPaM.

VÝSTA~A OROBOTNÍCKYCH HUDOBNÝCH SPOLKOCH

NA BRATISLAVSKOM HRADE
Naša verejnost má k dlspozlcll základntí sumu Informácii o
robotnlckych spevokoloch, predovšetkým zásluhou nlekolkých
stíborných pubUkácl! a radu
regionálnych prác, resp. pamätnic jednotlivých zborov, osvet·
lujtíclch v nich l svoje progreslvne tradlcle. Doplňajú ju prlležltostne - a velmi zriedka Interpretované torzá Ich repertoáru, ktoré sa len celkom ojedinele pretavla do tak velkolepého podujatia, akým bol
koncert usporiadaný pri prlležltosti 60. výročia založenia
KSC mužským zborom Slovenskej fllha·rmOnle na základe notových materiálov Hudobného
oddelenia Historického ústavu
Slovenského národného múzea.
O robotnlckych orchestroch nie
sú skompletizované ani elementárne Informácie a jediným Ich
zdro jom sú naozaj sporadické
a kusé zmienky v 1Lterah1re.
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 Bratislavskom hrade. Podnázov výstavy,
charakterizujúci ju ako "vfstavu dokumentov a pamiatok k
hiat6ril robotnfckych hadobnfch spolkov na Slovensku"
jasne naznačuje, že scenáristka dr. Ľuba Ballov6, CSc. siahla po hmotnom, špec!C1cky muzeálnom 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 velkorysom zábere, ale predsa len
zatial najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie, vypovedá prezentovaný materiál o činnosti,
dejinách a funkcii robotnlckych
hudieb, čo je nOvum vo výskume hudobnej kultúry na Slovensku vôbec.
Autorka výstavy situovala obraz vývoja robotnlckych hudobných spolkov do smelého oblúka, klenúceho sa od Ich počiat
kov, siahajúcich hlboko do minulého storoč! lŕ; až po najsúčasnejš lu
prltomnost. A tak
pr ed nepochybne zaujatým návštevnlkom def!lovall rozmant.té,
mnohovravné
a
a.traktlvne
hmotné pamiatky od 'pokla dničky
prvého
robotnlckeho
spolku Vpred, jedinečných symbolov prvých robotnlckych spevokolov Lledesfrathelt a Magnet v Bratislave, až po exponáty dokumentu júce rozvljanle revolučných tradlcl! svojich predchodcov robotnlckyml spevok olmi a hudbami v súčasnosti.
Tento bohatý materiál bol na
výs•t ave usporiadaný netradične
a novátorsky. Determinantou

tematických celkov výstavy nebola totiž zaužlvaná schéma,
rešpektujúca plne lfnlu chronologického vývoja, ale predovšetkým druhy a typy materiálu a až vo vnútri podla nich
koncipovaných časti sa uplatnilo 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 robotnlckych hudob. spolkov, Ich
symboly - odznaky, legitimácie, stanovy, zápisnice, pečiat
ky, programy. Ich prostrednlctvom vznikol plastický obraz
charakteru a profllu robotnlckych 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 Internacionály v šarlštlne.
V štvrtom tematickom celku
výstavy ball inštalované dokumenty reprezentujúce vklad vynikajúcich skladatelských. osobnosti do pokladne sociálnej 1
pol!ticky angažovanej hudobnej
tvorby. K najvýznamn ejšlm exponátom tejto časti nepochybne patril autograf par.tu Robotnlckej hymny, ktorú skomponoval Mikuláš Schneider-Trnavský po Úvavom potlačenl štrajku v Budapešti v má ji r. Í912,
sk ladba Alexandra Moyzesa Demontáž, reagujúca na pr oces
zbedačovania Slovenska a dielo Eugena Suchoi'la Zalm zeme
podkarpatskej.
Napokort v piatej fi nálnej obsa hovej čast! pestrý a kva ntl-

Pohfad na expon6ty výstavy Spevom k slobode.
Snlmka: O. Sillngerová
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 hudobných spolkov. Ukazuje, že to
bol! miesta nanajvýš čestné v prvých r adoch prvomájových
manifestácii, na čele protifašistických demonštrácii, v akciách
nezamestnaných robotn lkov, pri
smutných prlležltostlach ich
pohrebov. Ukazuje i mnohoraké formy spolk·o vého života,
charakterizované kolektlvnym
cltenlm a súdržnosťou.
Významné informácie o repertoárl, a teda 1 charaktere
robotnlckych hudobných spolkov sprostredkovala návštevnikovl ďalšia skupina dokladov,
akcentujúca pôvodný notový
materiál. Tu boli vystavené unikátne spevnlky zaplnené "plesňami slobody a vernosti" z minulého storočia, spevnlky z
buržoáznej republiky presvedčivo demonštrujúce amqlcle , a
šlrku repertoáru svojlcli Interpretov a napokon rukopisné i
tlačené party. Medzi nim! nepo-

tatlvne bohatý výber dokumentov, vyznamenanl, trofeji hudobných spolkov symbolizoval
ich rozmach v socialistickej
spoločnosti, kvalltatlvne novú
funkciu a zároveJi úzku kontinuitu s pokrokovým odkazom,
zdedeným od predchodcov.
Výstava Spevom k slobode - •
priniesla vera nových faktov o
hudobných spolkoch, sprostredkovaných a interpretovaných
osobitou výpoveďou hmotn9ch
dokladov, ktorých pestrú škálu
sme iba letmo n ačrtli. Prináša
však aj ovela via c, čo je azda
ešte podstatnejšie. Vysta vené
exponáty p r~požlčl ava jú totiž
činnosti robotnickych
hudob·
ných spolkov jedinečn ú a neopakovatelnú dimenziu konkrétnosti a reálnosti, umožtiu jú
zrekonštruovať konkrétnu histori ckú scénu, v ktorej pôsobili,
evokova ť charakteristickú atmosféru svojej doby a vniknú ť
do nej. A tak si návštevnlk odniesol z výstavy skutočne plas tický a plnok rvný obraz mno·
hotvárnej
činn os ti
robotnickych hudobných spolkov v celej jej šlrke a bohatostil.

VLADIMlM ZUBEREC

SYMPÓZIUM V MOSKVE
V dňoch 22.-26. novembra
mlnuléh'o roku uskutočnllo sa
v Moskve 4. sympózium hudobnfch knllnfc a hudobno-dokumentai!nfch pracovisk socialistických krajin. Sympózium nadväd: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 delegá ciu tvorili členovia predsednlctva Cs. skupiny IAML Jitl'enka Pešková, vedúca hudobného oddelenia SK CSR v Prahe a dr. Boris Banáry, pracovnlk úseku hudobných rukopisov Matice slovenskej v Marti ne.
Sympózium sa zaoberalo všeobecným!
otázkami knižnič
ných metOd a foriem rozširovania hudby ( notové a zvukové
záznamy ), štandardizáciou bibliografických poplsov, klasifikačným systémom a možnosťami
strojového spracovania hudobných pam!átok. K jednotlivým
témam odznel o viacero referátov, v ktorých bola podaná zákl-a dná informácia o činnosti
jednatllvých hudobných knižnlc
a
hudo·bno-dokumentačných
pracovisk soclallst.lckých krajin. Zástupcovia h osťujúcej krajiny
Informovali účastnikov
sympózia o práci s hudobnými

fondami v sovietskych knižniciach, osobitne v Leninovej
knižnici v Moskve, o práci v
hudobných oddeleniach detských knlžnlc, pričom poukázal! na súčasný stav a perspektlvy Informačnej služby v oblasti hudby ( G. B. Koltyplnová, L. I. KarUnová a L. N. Torochlnovál. Otázkam úloh knlž·
nic pri estetickom formovani
pracujúcich a mládeže sa venovala vo svojom prlspevJtu V.
S. Sokolovová, pracovnlčka Národnej knižnice Cyrila a Metoda v Sofii.
Oalšle referáty účastnikov
sympózia priniesli celý rad In·
formácH o činnosti špec.iallzovaných hudobných pracovisk:
A. R. Rodriquez hovoril o prácl hudobného oddelenia Národnej knižnice .. Jose Martiho" v
Havane, W. Goldhan o činnos
ti hudobného oddelenia Nemeckej štátnej knižnice v Berline a A. Rhod e o Berllnskej
mestskej knižnici z hladiska
jej fonotéky, E. Stolcová Informovala o metódach práce s
hudbou vo verejných knlžnl clach v Rumunsku a J. Pešková zasa o práci s hudbou v
českých knižniciach.
Podobne
aj kolegovia z Maďarska - . f.
Skallcká a J, Kárpáti venovali
sa otázkam vzniku, vývoja a súčasných úloh niektorých
hudobných knlžnlc v MĽR , ale
hlavne poukázali na problémy

spolupráce hudobných knlžnic
socialistických krajin. Ŕeferát
V. Tomaszewského z Národnej
knižnice vo Varšave priniesol•
zaujlmavé podnety z oblasti
pravidiel katalogizácie hudobnýcJ:!_tlačl 19. a 20. storočia.
Problémom automatizácie knižničných procesov a strojového
spracovania hudobných pamiatok boli venované referáty L. A.
Vladlmlrova z Leninovej knižnice v Moskve a B. Banáryho,
ktorý referoval o projekte a
plánovanom experimente strojového spracovania hudobných
rukopisov v Matici slovenskej.
Sympózium hudobných knlžnic a hudobno - dokumentačn ých
pracovisk socialistických kra jin
v Mos·kve schválllo plán spolupráce hudobných knlžnlc do roku 1985 a 1990, ako a j návrh ,
uskutočnit nasledujúce sympózium v roku 1984 v Prahe. Rozhodlo sa, že funkciu sekretariátu hudobných knlžnlc soclallstlckých krajin, ako hlavný
koordinačný
orgán, prevezme
Leninova knižnica ZSSR. Sympózium v Moskve je dôkazom
ďal šieho prehlbenla spolupráce
hudobných knižnlc a hudobnodokumentačných
pracovisk ,
ktoré sa zúča stňujú na výmene informácii z oblasti hudby
a hudobnej dokumentácie v.
rámci socialistických štá tov.

BORIS BANÄRY

TVORBA

In memoriam
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zaslúžilý umelec

ALADAR MóZI
Od talentu k jeho rozvoju vedie daJaká cesIa, ktor6 sa málokomu z talentovaných rudi
podari doviesť k plnému a vlestrannému up,etaealu vlastných danosll a predpokladov. Al
priDI i!asto koni!l srubná cesta v rezignácii,
v jednostrannom vyulllf Individuálnych vkladov, v 6stranl od lirllch spolol!enských záujmov. Talent je prlsrubom, ktorého rozvoj otvára nov6 oblasť: Jej dobý janie vyladuje vlak
die dallle, overa vileobecnejille schopnosti,
ako len buálne predpoklady uri!llej s1ícn.osU, i!l spGsobllosll. Plodné rozvinutie a vlestranaé uplatňovanie talentových schopnosll predpokladá aj univerzálnejlle intelektuálne, ako
l vlllov6 a charakterové vlastnosti, ktorými nado~6daj6 talentové vlohy umoc~ený význam,
kecrle tlelo usmerňuj6 celt profiláciu talentu k
najak6tnejllm spoloi!enským potrebám.
Aladár Móll patril k talentom, ktorým sa podarilo pozdvlhn6f s voje nadania na vysokd droveň 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 koncertného majstra, skladatera alebo pedagllga.
Z6kladnfm a najpôvodnejilfm példorysom jeho 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!eskej huarovej lkoly. Konzervatoriálne iltddié abIOlvoval u prof. T. Gailparka, ktorf predstavoval syutélu Henry Marteauom repr:ezentovanej
nemeckej a Edem Z6thureckým propagovaneJ
franCiiuko-belgickej, vtedy najmodernejll smer
predstavuj6cej husrovej ilkoly. Poslednd perfekcln al zlskal u Worfganga Schnelderhana na
lkademle fUr Musik und darstellende Kunst vo
VIedni.
Umenie husrovllj hry Aladéra _ Móllho predstavuje aj v iných 'oblastiach jeho i!lnnostl neodmysllleln6 s6i!asť jeho celollvotnej aktivity. Móllho sólistické i!lnnosť nie l! len vermi
bobatá, ale aj mnohos!rann6. Nahrávky vo fonotéka Ceskoslovenského rozhlasu dokumentujé poi!tom 3~ koncertov, 100 soni~ a asi 300
drobnejillch skladieb mimoriadnu aktivitu umelca, ktorá sa stretla aj v zahranii!l s _verkým
záujmom a ocenenlm, ako o tom svedi!ila poaaka vyhotoviť kompleln6 nahrávku. Beetho-.
tenovfch Sonát pre firmu v USA. Okrem medliaárodného repertoáru koncertov, sonát a
lafch s~ladleb treba vyzdvlhn1íť dspelnd propagáciu 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 majstra a lniltruktora Yomiuri ·Nippon Symphony
Orchestra v Tokiu. Boli to dobré prllelltostl
k sólistickej i!innostl a k oboznamovaniu tamojliebo obecenstva s produktami slovenskeJ
tvorby, ktorCi tu Móli s Cispechom propagoval
(ale •i v ZSSR, USA) ako sa dozvedáme z poi!alafch krlllk.
Móllho sóiistlcký prejav sa vyznačoval sttym, 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 obsabovliho 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

KOMORN

Snlmkll: l. Grossmann
sa najintenzlvnejlie venoval v rokoch 19551974 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 lpekulat,vnych a násilných zásahov. Koncepcia
Interpretácie a lnterpretai!nej tektoniky skladby pramenU_l priamo z individuálnych obsahovfch 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 Bacbovtm So~6tam a Partlt6m). Pozvanie A. Jló l iho pred~lať na East Lanslng State University 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 skvel ého pedagóga husrovej hry. Móliho pedagogické schopnosti v oblasti výuky hry na husliach
boli nedávno ocenen(! na VSMU v Bratislave
aj névrhom na docenta tohto odboru.
Nemôleme nechať nepovllmnutCi Jeho dlhoroi!n6 i!innosť ako koncertného majstra SOCRu,
v ktorej sa vlestranne uplatňovali jeho umelec~é inltrumentálne schopnosti na poste ved6ceho 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 plodné i!lnnosť v.o funkcii prlmáriusa Slovenského
kvarteta (od .r_!lku 195&), v ktorej sa mu podar~o pozdvlhndť droveň tohto telesa z jeho lokálno-regionálneho vtznamu na platformu dotfkajCicu sa svetovej lpli!ky, i!o je v kontexte
s1íllasnej náročnosti takfchto zdrnlenf mimoriadny a pozoruhodný výkon. Siovenak(! kvarteto sa stalo pod vedenlm A. M61lho nielen
doma, ale l v zahralili!l obl6beným a uznávaným ensemblom, vtznamntm faktorom ale ·
takmer ul symbolom slovenskej hudobnej kultdry.
Nei!akaný a predčasný odchod Aladára Mó·
llho z aktfvneho slovenského hudobného livata zanechal iillko nahraditeln1í medzeru v
nalom hudobnom (ilanf. Jeho meno a jeho prica \olak ostávajCi neodlui!ltelnou sdi!iastkou
ii'alilleho vfvoja naiej hudby.
)ÁŇ ALBRECHT

Za DANOM ŽIVOJNOVIČOM

N6vitevnfkom s pevoherntch
predstavenl brHtlslavskej Nove j
scény v rokoch 1947-70 uri!lte
atkvela v pamäti spomedzi úi!inknjCiclch sólistov vysoká,
ltlhla, vidy noblesne pôsobiaca postava Dana Zivojnovli!a.
Jeho atraktlvny zjav spolu s
osobným larmom a speváckohereckou kultivovanosťou znal!·
non mierou prispievali k CispeiiDOIII nim stv6rňovanfch postáv
1!1 ul v operetách, hudobnfch
komédiách, muzlkéloch, ba dokonca i v činoh re.
Pritom pre Dana Zlvojnovilla ,
rodáka z juhoslovans kého Vr-

..

JOZEF GREŠÁK:

laca ( 4. 6. 1905 ), boli roky pôsobenia na bratislavskej Novej
scéne ul poslednou, ale najdlhilou divadelnou lt6ctou v jeho !!ohatej, 46 rokov trvaj6cej
kariérie. Na rampu javiska pq
prvf raz vstdpll v polovici 20tych rokov, ked po zanecbanl
itddia práva sa atal lllenom
Velkej operety v Belehrade.
Oall fml zastévkami jeho hereckého pélsobenla boli operetné
scény v Budapeilti, Záhrebe,
Prahe, miestom pohostinských
vystdpenl Sofia, Paril, Berlin,
Graz, Mnlchov. Na velkooperetných 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 Interpretáciu najnéroi!nejilch tenorových 61oh v klasických i
moderných operetách. Nlilmä
pollas pôsobenia v pralskej Velkej operete a bfvalom Tylovom
divadle ( neskoriom Divadle na
Fldlovai!ke 1 na prelome 30-tych
a 40-tych rokov stala sa zo Zivojnovii!a skutoi!ná hviezda operetného neba, ktore j 6spechy
a popularitu pohotovo vyulll aj
lleský film.
Keci' priliel v roku 1947 do
Bratislavy, stal sa najpr v lllenom Hudobnej komédie Novej
scény, o l tyrl roky neskôr spo·
lu s najvýznamnejllmi reprezentantmi spevohe-rného lánru

na ~Jovensku ( F. Krlltof Veselý, J. Kfepela, J. L6zn.li!ka, F.
Hudek, B. Slezék) sa spolupodieraJ na vzniku s1íboru Spevohry Novej scény a spolu s dalllmi osobnosťami tohto 16nru,
posllnlaclmt bratislavský s6bor
( G. Veclová, V. Prokeiová, E.
Kostelnlk, B. Turba, J. Rozsf·
val), prispieval v dalifch rokoch 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, postavičiek l flg6rok najrozmanltejiiieho charakteru vo vletkých
formách dnelného spevohernébo !flva dla, muzikál nevynlmaj6c, z ktorých vylarovala verké herecká sk6senosť.
Mllova i divadlo a najmä spevoher né. Oddane sl61il tomuto
divadlu 46 divadelných sezón
v cudzine, v Prahe l v Bratislave, kde napokon nal iel svoj
druhý domov, stal sa jeho vtznamným a typickým predstavitelom. Za herecké majstrovstvo
a za zásluhy na poll spevoherného divadla udelili mu v roku 1965 l t6tne vyznamenanie
Za vynlkajCicn prácu.
Smrťou Dana Zlvojnovii!a ( 12.
jan. 1983) odchádza z prlekopnlkov spevoherného divadla na
Slovensku dall ia výrazné osobnosť.
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Keď som sa zamýšlal nad šesťdesiatročným osudom Grešákovej 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 symbol1zovalo 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 symfonickej tvorby, ktoré sa nám tak nebadane posúvajú do rokov 1922-23. Dnes počt1vame Grešákovu Komornú symfóniu
ako výsos_tne slovenské symfonické dielo s množstvom zakllnaclch formulácii východoslovenskfch svadobných piesn!,
s množstvom rozvetvenfch modálnych súvislost! lfdických, ~~
dórtckfch a mus!me ob,divovat silu samorastlého talentu ktorf v časoch, keď ešte bolo málo domácich tvorivfch p'rtkladov, nap!sal toto dielo. U človeka, ktory nedostatočne prenikne 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 Grešákova Komorná symfónia nemala čo povedať dnešnému poslucháčovi, 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 východoslovenská 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 prvk y .v fchodoslovenskfch elementov do všetkfch
dôsledkov. Všetko je pr eniknuté duchom rados tnfch, sva dobnfch obra dov. Pr avda, látka musi byt tak preta vená, aby
vfpoved o nej bola i vfpoveďou autorovou.· Lebo člov e k je
už taký, že chce veci sústavne obohacov a ť, pretvá rať a nanovo vn!mat. A s kutočne , v Komornej s ymfónii n epočujeme
Jen vfchodoslovenskú melodiku, ale 1 Grešáka. Najmä v lyrlckfch t1sekoch ho spoznávame dOvorne, ako nenapodobn ttelného básnika s dušou dieťať a. A práve táto dojemná úprimnosť 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 r aného
Grešáka. V eď schéma tohto popis u 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 inverzii. Bolo by možné pokračova ť ďalej a objaviť už v prvej
téme st1hrn takmer celého tematického materiálu symfónie
zašifrovaného v jednotlivých sprtevodnfch hlasoch , ale popis om tfchto nesporne zaujlmavých riešeni by sme sa stále
nedost ali k . duchovnfm žriedlam Grešákovej hudby. Ani pt1he
využitie východoslovens ke j hudobnej látky by nebolo nič
platné, keby k .nej neprlstt1pilo Cost, čomu ob yčajne hovor ime svojskf, čt osobnos tný pohlad. V Komornej symfónii je
tým osobnostným pohladom azda stihra jednotl1vfch zloži ek
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
s polupatričnosť.

Kde vzal mladý Grešák priklady k takýmto prlstupom? Ako
mohol preklentiť svojou hudobnou rečou tolké nebezpečen~tvá ,
ktoré stál! na ceste za vidinou sku točne moderného umenia ?
Zdá sa, že mla df 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. K eďž e Grešák SH
nemohol oprieť o dedičstvo európskej hudby, ktoré v tom
čase ešte nedostatočne poznal, nemohol s a dopustiť tých
omylov, ktoré hrozili lnfm, teoreticky azda lepšie vyzbrojenfm osobnostiam. Grešák sa pravda mohol dopustiť ď alšieh ,
v podsta te diletantskejšlch pr iestupkov, avšak predsa len
hudobná látka, s ktorou bol tak dôverne s pätý ho intuitivne
viedla k cielom tipl-ne svo jským a nováto rskf m. Pri analýze
tohto die la cltim, že sú veci, ktoré č ast o nedokážeme vždy
hodnoverne v ys vetliť. V živote l v dejinách h udby je ich
dos ť a pokusy o Ich dešifrovanie stros kotáva jtí v bludlštt
slov, pOjJllOV a myš lienok, ktoré by ch celi dodat očn e pr!sf
na to, ako t o vlastne všetk o bolo a je. Lenže, kto dovldl
do útrob talentu, t am, kde sa veci r odia a modelujú, kto
vysvetli cesty tvorivého duch a a jeho rozmach. Nechcem tu
m ystifiko vať zrod Komorne j symfónie a Gr eSákovho talentu ,
ch cem len p oved a ť tolko, že toto dielo sa zrodilo v hlave
pätnás t až šestná s ť roč ného chlapca, ktorému chfbal o profes ionáln e š koleni e a podmienky pre profesioná lny ras t. A
preds a t dnes s odstupom šesťd esi atich ro kov vld!me, že Komornú symfóni u mohol n a p!sať len Grešák. V eď evidentne
s a tu anticipu je všetko to, čo priš lo omnoho neskoršie, kon k rétne v balete Radtiz a Mahullena, v Zempl!nskych variáciách pre sóla, miešaný zbor a orchest er, v Rotoroch Il.
pre orch ester atď . Nie, nebola to len vfch odoslovens ká Judová pleseň, ktorá prtvodila zrod Komorne j s ymfónie, ale
1 nesmferna vOJ!r' a túžba po svo jske j umelecke j vf povedt.
Ztal , Komorná symfónia sa nemohla stat dielom, na ktoré
by mohli n a dväzov ať ď alšie umelecké gen erácie. jednoducho
ani v Barde jove a ni v Košiciach neboli v t om čase vytvor ené
zá kladné podmienky pre na.š tudovanie 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
kultl1r u. Sú tu však 1 ďal šie Grešák ove diela, na ktorých
dnes vid!me všetky tvor ivé zápasy od Komornej symfónie,
po.čntic až po Améby, Zuzanku Hraškovte, č t Panychldu. Pre- ,
tože čfm hlbšie pren tka l autor k východoslovenskej ludove j
plesni, tfm väčšm i sa približova l k všeludskfm pr avdám.
A práve to je cesta od Komorne j symfónie k dnešn ému Grešákovi, ktor ý sice ostáva stále zakorenený v pOde svojho
vých odného Slovenska, ale hlas jeho umeleckej výpovede
s iaha už ovela ď a l ej . Zdá sa, že práve Komorná symfónia,
akoby v skratke anticipovala celý tento tvorivý zápas autora - t o regionálne a p rovlnč né so všeplatným a na dč a so 
vým. Keby tomu tak nebolo, Istotne by sa dávno zabudlo na
t úto skladatelovu orchestrálnu prvotinu. Ze s a tak nestalo,
nie je len šťa stná zhoda okolnosti, ale l zásluh a tých, ktor!
urobil i vera preto, aby toto dielo mohlo z az ni e ť a osl ov iť po ·
šesfdestatlch rokoch kažďl§ho z nás. A s ku toč n e , Grešákova
Komorná symfónia s a nám dnes neprihovár a len svo jou r ozosptevanou a roztancovanou zemi tos ťou , svo jou dôvernou
medltatlvnou dojlmavosfou, ale nana jvýš pOsobtvou, výsostne
m a jst rovskou hud obnou rečo u .
IGOR BERGER
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RECENZUJEME

FILHARMÓNIA
28. l. 1983

3. a 4. ll. 1983

jedným z rozrastajúcej sa ro·
dlny komorných telies, ktoré sa
zrodili v lone SF je aj Bratislavské
dychové kvinteto, zložené z popredných členov orchest ra : V. Samec (flauta), ). Cejka (hoboj), ).
Luptäi!lk (klarinet), ). llléi (lesnf roh) a F. Machata (fagot).
Pri prlležitostl 15. výročia svoJe j existencie predstavil sa en s emble v rámci f!lharmon!ckých
abonentných konce!'tov celovečer
ným progr amom. Koncertné vystúpenie Bratislavského dychového kvinteta (ďal e j BOK) stalo sa
ta k prehliadkou poz_lcll, ku ktorým v priebehu svojho vývoja dos pelo; súčasn e odhalilo však aj
ni ektoré nedostatky, na ktorých
odstráneni musia hráči ešte v budúcnost.! pracovať.
úroveň Interpr etácie
BOK na
pódiu SF vykazoval a isté rozdiely. úvodné s kladba koncertu 06vne uhorské tance zo 17. storočia od F. Farkasa - zastupovula ba rokovú tvorbu a jej Interpretáciou s a s úča sne demonštrovala dlhé cesta, ktorou prešiel súbor než dospel k dnešnému štádiu. Cftili sme to nielen pri kva litnom prednäš an! téiTI.. ale predovšetkým 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 .
technickej
Dia lektická väzba
s tránky i úrovne výrazového zmocnenia sa skladby vystúpila markantne predovšetkým v pripade
Kvarteta pre flautu, klarinet, lesný roh a fagot F dur, i!. 6 od G.
Rossiniho, ktoré možno h r at (ako
warchalovci) aj v š ťastnejšej slé čikov ej verzii . Stastnejš ej preto,
lebo BOK nest a čilo na rýchle pasllže, na jmä va r i ač nej časti tech nicky o tá to neistota odzrkadlovala sa aj v mene j pr!ebojnom výt•uzovom modelovani l v úrovni dynamického vypracovania a v udržu ni celkovej Hnle.
Svoj zás to j v s lovens ke j hudobnej kultúre dokumentoval ensembl e prem iérou II. partity pre päť
fúkaclch nástrojov, op. 26 Igora
Dib6ka. Skl ad a tel sa usiloval využi t široké mo:tnostl sú bo r u v
zlož ke dynamlcko-farebnej tým,
že bo ha to diferencoval sólové
vstupy i h armóniu s pr'levodných
hlasov alebo tuttl s ú boru, ale aj
z n ač n é technické dls poz!cle jed notlivých q rá čov (najmä vo finále). Sk.o da. že pri te jto. prlllš r ozvážne n upisa ne j skladbe sa Dibák
nenecha l viac In š p i rovať folkló rom. Túto s kut očno s t sme sl uve dom lll predovšet,kým v susedstve
znamenitých Siestich bagatel pre
dychové kvinteto Gy. Ligetiho.
Zažiarili v skvelej s yntéze folklórnych p rvkov s komunlkatlyne
t ra ktov aným l nov ými kompozičný 
mi technikami, v efektnej, ale
f unk č n e dávkova nej inštrumentá cii. Ligetiho cy klus dokázal aj
hráčov i n š p iro v a ť k n ač rtnutlu široke j palety plno krvn ých ž ivýc h
obrázkov. Tieto sa rozv!j ali na ča
sovo pome rn e skromne j ploche a
svoJou sústred en_ou l a p i d ä rno s ťou
dokäzal i upútať pos lu c háč a od
prvé ho do pos le dné ho ta ktu.
s ensemblom s po lu(tč lnk o v al pri
predvedeni Kvinteta pre klavfr, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot
(KZ 452) od W. A. Mozarta aj só
llsta SF P. Toperczer. Ak pri h re
č i s t e d ychového súbor u
dominova la priebojn á muzika lit a fl a utistu v. Sa mca. pri jeho absencii v
Mozartov! prevzal túto funkciu
kl.a vi t•is ta . To pe rczerovn oso bn osť
v tl učlla int erpretäcti p eča!
je ho
rozvážneho, štý lového muzlcf ľ OV il 
ntu. Ak v L čas ti pr iez r ač n o s ť
sa dzby klavira mlestumi ustupova la zAsl uho u pedallzltcie. kontú r y
ki Hv!ra 1 jeho cel kový pomer k
dyc ho m v ď alšie h dv oc h čas tt ac h
vytvárali jed in eč nú tv or ivú a tmos féru , jedno liatu p loc hl~ nadšeného, ale pr edsa vžd y s rozv aho u us menio va ného muzlc ir ovania. K znamenitému komo rnému
vý konu klavi ristu pripájala sa aj
ku ltivovaná 11 tvo rivé lnterpretá·
cw os tatnýc h h räčo v s mimmo m
d t·obn ých kazov, kt oré však ne pô~ obi ll tu už tak ru?>ivo a ko v Ros-

Pre interpretov je zais te pr!jem nou zložkou prlpravy na konce rt
pocit vedo mia, že prejlstl1pla pred
s priaznené publikum, ktoré bude
s d obrou vôlou sledovať akt Ich
interp reta č ného zaangažovania až po moment umeleckej tvorby.
Vedomlm vzájomnej dôvery l Istej
velkorysosti publika voči prlpadným .,chybám krásy" odpadáva
pre aktérov večera Inokedy nut·
ná zložka moment z!sk a nla
poslucháč o v a môžu sa in medlas
res sl1stredlt na kreovanie hudby . . . Takáto atmosféra sprevádzala dvojicu abonentých konc ertov
Slovenskej filharmónie v prvý februárový týždeň. ?:a dirigentským
pultom orchestra SF stál Libor Pelek, sólistkou večera bola sopra. nlstka Magdaléna Haj6ssyod. Programom koncertov boJ vzdaný hold
dvom výrazným osobnostiam hudobných de jln: Richardovi Wagnerovl pri 100. výroč! úmrtia a )ohannesovl Brahmsovl, od k_torého
narodenia uplynie v máji 150 rokov. Ovad patril triptychu amerického skladateJa Charlesa Ivesa Tri n6mestia v Novom Anglie-

~ mlm .

Výkon s(tboru
dra moturgiH
koncertu BOK mail vzos tupn (t úroveit , kt orá sa s t up ň o val a najm!!
v 2. pol ovici, v ečera, č o vyvol alo
nadšen ý ohlas u prlt o mného publika .
VLADIMIR CIZIK

ol'

k u.

Mimoeurópska tvorba "vážnej"
hudby je pre nás stále zauj!mavým exkurzom, ktorý sa stupňu 
je plynut!m rokov od jej vzniku,
po vyprchan! módnej novost!. Ivesove Tri námestia s ú, mOIŽno povedať, paralelou k · európske mu Impresionizmu, a to časom vzniku a
v okrajových častiach l charak terom zvukových plôch. I keď !nštrument a čnú farbitosť, čl esprit,
ktoré sl1 nám bl!zke z tvorby európskych Impresionistov nám Ivesovo dielo neponl1ka v takej miere,
osobité je spojenim charakterovo
odlišných č ast! - zapojenfm druhej
temperamentným tanečným
ryt~om plnokrvne pul;ujúcej čas
'ti - me dzi decentnosť l šerosvit
čast! krajných. Pešek kreoval túto hudbu pôsobivo, a v snahe čo
najvernejšie podporiť - l dotvortt rukopis tohto Ivesovho repr ezentačného diela.
Wagnerov plesňový cyklus Päť
bélnl Mathlldy Wesendonckovej
pre ženský hlas a klavlr l orchester) je vzácnym opusom svojho
tvorcu nielen vhodnosťou pre koncertné _pódiá, ale aj odhalen!m
vnútorného sveta osobnej lyriky.
Magdaľéna Hajóssyová vsadila v
plne j miere no tieto atribúty a
krehko, no s veľkým umen!m svojich tvárnych výrazových schopnost! sprrtomn!la vnútornú hlbku
a utorovho posolstva v peripetiách
metamor fóz ludského citu. Jej tvorivý pr!stup k predlohe sme moh li sl edovať 1 v dvoch jemne diferencova ných výsledných tvaroch:
ak v prvý večer bola spočiatku
decentn e jšia, prevahu mala lyri ka s prl,tlmenejš!ml konttlraml
dramatlzmu , v druhý večer už od
prvej plesne rozvibrovala škälu ná lad v Ich na jjemnejšlch odtieňoch ,
rozihra júc paletu aj svojho dramatického výrazového umenia. Je j
zvnútornené, krehké cha rakterové
polohy kontrastovali s dynamickým näbo jom dramatic ky vypätých
oblúkov, pričom obdiv!(hodne vedela dávkovať i mieru napätia. Libor Peš ek jej bol dobrým spolupartn erom - ako spolutvorca výsledného tva ru vi edol po celý večer pekne hra júci o rcheste r SF
v decentn ej zvukovej hlad ine, plne podporu júc sólistk inu koncepclu 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 Bra hmsovýc h velkýc_h
diel - Pešek i v n e j hrada ! vnuto rnú fil ozofiu, hlbku a vážnosť ,
ktoré vlastn e v žiadnom d ie le tohto tvo rcu neabsentujú. Moment
hfadan\ !1 o ptimá ln ych vzťahov pre
k res bu a zvýraznenie o bsahových
l! nli k reovan im hudobného toku
v difer encovanom pr!stupe k ča
sové mu prlestot·u s me mohli po
d vu ve č er y sledovať dotvá r a nim
jeho koncepc ie v tektonike v súvislosti s tempic kým poi\atrm: uk
v prv ý v eč er niektoré tempá gradoval (že pr!liš, to s a ukázalo najmä v z ä ver eč nej čas t i ) , pri druhom predvedeni bolo jeho snahou
vyst a v ať ce lok na miernejšom tempovom pôdoryse a obsažnej šej vnú torne j prác i. Tá to bola zretelná
predovš etkým v prvých dvoch dynami ckejšie pulzujúcich častiach ,
posledná strácala v zvolnenom
temp e j e dnolia tos ť a celok nevyšie l ko mpa ktne. V. REZUCHOVA

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

OPUS BRATISLAVA 1982
Hned na úvod našej recenzie chceme vyslonázor, že práca Zdenka Nováčka Kapitoly
z hudobnej estetiky mlí pre našu hudobnO este tiku základný význam. Je hodnotným a kultivovaným dielom, pre ktoré vytvoril priaznivé
podmienky stlčasný stav a rozvoj marxistickoleninskej filozofie, estetiky a hudobnej vedy,
n.1 ktoré by - ako Ich nové kvalltatlvne spojenie - nevzniklo bez osobnostného prlnosu
autora.
Z knižky je vidief jeho fundovanosť v oblasti poznatkov filozofie, estetiky a hudobnej vedy, no zároveň z nej citit hlboké a dlhoročné
skdsenosti zo stáleho kontaktu s hudbou. PodJa 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 pozlcle, plodom ktorej sú neschematické hudobno-estetické zovšeobecnenia, bohatstvo a živosť
videnia problémov.
Podla nášho názoru knižka uspokoji l f!lozo fov, ktor! sn niekedy cltla vo vlastn9ch abstrakciách osamotenl a neuspokojuje Ich maniéra
použlvnt um~lecké diela ako priklady na _doloženie vlastných tvrdenl, ako aj estetikov,
ktor! váhajtl medzi možnosťou postupovať "cestou doleu - od filozofie k hudobnému dielu,
s rizikom neadekvátneho použitia fllozoflckých, čl všeobecno-estetických téz (bez zohladnenla špecifika konkrétnej oblasti), alebo "cestou horeu - od konkrétneho materiálu k zovšeobecneniu, čo však často zotrváva na poll
objektivizmu, v hraniciach tej čl onej umenovednej dlscipl!ny. Osoh z knihy budil Iste mat
aj hudobnl vedel, ktorým sa po jej prečltan!
možno bude zd a ť , že podávajd svoju vedu trochu schematicky a skl1maj11 diela najmä z Ich
formálnej strán_ky.
Dielo Z. Nováčka je podla nášho názoru fundamentálne pre oblast hudobnej estetiky a to v tom zmysle, že je prakticky prvým postlhnutfm vlastného predmetu hudobne/ estetiky (aj keď nedeflnovaným) a jeho celistvým
výkladom. N& podporu tohto tvrdenia chceme
upozorniť na ďalšie dve knihy s touto problematikou, ktoré u nás nedávno vyšli: kniha
Jaroslava Zlcha Kapitoly a studie z hudebnl
estetiky ( Supraphon 1975) a Aktuálne problémy hudobnej estetiky, ktorä je stlborom štúdi!
pia tich sovietskych autorov (Opus 1980 l.
Kniha J. Zlcha pojednáva len o časti, či stránke hudobno-estetickej problematiky - o výkonnom, Interpretačnom umeni. Je to práca prevažne analytického charakteru, ktorá konkrétne a detailne analyzuje jednotlivé prostriedky 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 deduktfvnou cestou z tllozofle a snažiace) sa vymedzlt
sl svoj predmet v rámci diskusie tllozofovestetlkov, a to hladanlm obmedzenosti pred'chádzajtlclch čl terajšfch koncepcii. Jej predstavitelia postupujd striktne od tlloz_ofle cez
estetiku k hudbe vždy zužovanlm rozsahu pred metu a špecifikáciou jeho obsahu ( t. j. vymedzovanlm nových špecifických rysov danej oblasti) . 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 problémom , ani jeden prlspevok nemá povahu uceleného výkladu systému problémov a kategóri!
hudobnej estetiky.
v sl1vlslosti s recenzovanou knihou chceme
čltatela upozorniť na niektoré kategórie, ktorýml 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 vyvinie celý konkrétny mnohostranný systém. ,.Huviť

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, ·ndrodov/ . 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 determindci uu. Napriek tomu Z. Nováček poukazuje na

viacero druhov determinácii - na pr. spoločenskl1 danosť, jednotlacu štrukttlrotvornl1 sl lu umeni a , zložlt(t funkciu talentu, 11roveň nadobudnutej sktlsenostl životnej a umeleckej a
podobne.
Velmi podnetným sa ukazuje pojem stereotypov, ktorý autor preniesol do hudobnej estetiky zo sociálnej psychológie, a ktorý vymedzuje ako .,niel!o, l!o fe ntfm vlastnil , čo sprostred-

kufe organizovaný, cieľavedomý kontakt s okollm , 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!nosfou, rozplynula by sa bez nich hudba u neurl!t
tostl a neurl!itost môže vyústi( do nevýznamo·
plše autor. Teóriou stereotypov s i
uostlu -

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 význ a ·
movost, nemáme "orientačn é " body pre vn í·
manle Ich obsahovosti.,.Stereotypy sú teda for ·
mami akttvnef spoJitosti hudobneJ rel!i so sku ·
formami uysok~ho stupila vedomiu
odrazových možnost! hudby.u Tento pojem su
to~nostou,

nám jav! ako určité zovšeobecnenie výsledkov.
ku ktorým dospel A. Sychra pri skl1manl obsahovej 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 ď a l šieh determiná ciách.
Pojem angažovanosti napr. prlbližll Z. No ·
váček na prlklade m a lých "dejin hudby" ako
"dej!n angažovanosti", v ktorých na konkrét·
nom materiáli ukázal , že a ngažovanosť (ten den čnost) bola hudbe vždy vlastná, samozre j ·
me, v rôznych formách a podobách a vždy za
niečo Iné.
Taktiež zrozumltelnost nie je pojmom s o bsahom raz navždy daným , strnulým a nemen ným. ,.E~istufe pohyb a vývoj, ktorý mc:l okrem 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 prtjtmatacl 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! [Pruha 1963), no Z. Nováček Ide dalej a podmieňuje 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 prfč ln ou vzniku vyššieho
umenia. Z. Nováček už ne vldl problém ta kto
zjednodušene, naopak, konšt atuj e: ,.V každom
umeleckom diele existuje množstvo prot irel!e nl, ktor~ sú v rôznych vzfahoc h 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 , mô žu sa
nachtfdzat v stave nerozvlnut~ho k rozuinu t~mu, vo vztahu podstatn~ho k nepodstat n~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 pokr a čovať rozborom ďalšlc ll
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 ro z-

vinutá forma uvedomenia preniká celou význa movou štrukt11rou socialisti ckého 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 vystlhnutl a podstaty daného poj mu a jeho správneho spol očensko- obs ah ov éh o
uzemnenia. Stroký myšlie nkov ý zAber Z. Nováč
ka dokumentuje aj stat o a plikovane j estetike
a kultl1rnej politike. Autor pr ichádza k zúveru, že ,.rodokmel'l tJšetkýcll procesov kulttír·
ne{ politiky te u soclallstlcke{ koncepcii života . . . Presn~ vyhratlouanle socialistickej ideológie a .fef spc:ljanie s estetikou patri prc:lue
k týmto stc:lle aktuc:llnym úlohám ".

Nazdävame sa, že z boh a tstva my šlienkového
obsahu Noväčkovej knihy si každý č it a t e r z nastolených problémov nájde ten svoj, videný
možno v Iných , l širšieh stlvis lostlach a pre
mnohých sa jej premysl en9 obsah s tane ln š pl rätorom vlastných úvah o ce lom širokom kom plexe spoločenských súvisl osti a mieste umenia
(ale aj svojom) v ňom - čo bud e , myslím l:l s i.
adekvátne a utorovmu tvorivému počinu .
Z DEŇKA KALNI CKÁ
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žená skôr na romanti c kom zá klade, .zvléšf v Intermezzách melodrámach k textom z Ka rafiáta ( rozprá,vač K. Brynda ).
č fm sa s Istotou pomá h a k sú·
s tredenlu malého diváka.

FREŠOVHO DETSKÉHO
BALETU V OSTRAVE
Státne divadlo v Ostrave uviedlo premiérovo už v roku
1960 pôvodnú detskú operu Kolotoč od Václava Trajana a teraz (18. 12. 1982) opli ť v premiére dalšie hudobno-drama tické dielo pre deti, tentoraz
detsk9 balet ChrobAi!lky ( Narodil sa Chrobáčik). Jeho autorom je slovensk9 skladater, zaIIUIIf umelec Tibor Frelo, ktor9 po detskej opere Martin a
slnko znovu obrátil svoju pozornosť k deťom. Zaujalo ho
libreto Borisa Slováka, ktoré
spracováva v 7 obrazoch a v
potrebnej skratke hlavné motlvy u! viac než sto rokov sta rej (1876), no medzi defml verml obll1benej knižky Chrobáčl, ky od Jana Karafiáta ( 18461929 ), dlhoročného evanjellstlckého farpra na Valašsku. V9javy z te jto knihy boli preto
často predmetom dramatizácie
a následného komponovania
scénickej hudby (V. Trojan, M.
Barvfk, V. Marel), čl stvárnené ako detská opera ( V. Rubfnek, M. Kuč erová-Herbstov á, j.
Kadlec, O. Mácha a !nf). Pretože sa v poslednom obdobi s
mimoriadnym zá ujmom začlna
deťom prezentovať na javiskách
svet c h robáčlk ov - ten to dojfmav9 a pôvabn9 mikrokozmos
- s jeho paralela mi s fud skou ,
predovšetk9m detskou s pol oč ·
nos tou (napr. detská opera Ferda mravenec E. Zámečnlka u
detsk9 balet toho istého názvu '
od j. Pauera 1. je potrebn~ vl-

dl ef Frešovo nové dielo (vznikalo v čase od januára 1979 do
marca 1980) v tomto kontext e.
OstatnE! deti a Ich rozumov9
svet sa radi sprlazňujú s t9mto úsekom prlrody, d áva jú ·sa
radi poučova ť a morá lne· viest
t9mito spriazn encami a emotlv ne spolucltla s osudmi t9chto
svojich bl!zkyc h. A t o je pre
v9chovu velmi cenné, najmll ak
je to podané - ako u Karafiáta
- s literá r nou vybrúsenosťou
a poéziou, po ktorej sa dnes
tolko volá. Nov9 Frešov detsk9
balet t akt o Iste s úspech om roz- "
šfri rad podobn9ch, u nés v
poslednom obdobi uveden9c h
detsk9ch balet-ov ( J. Pauer :
Ferdo mravenec , ND Praha
1976; K. Odstrč il : Burattno, Plzeň 1978; K. Chačaturlan: Clppollno, SD Košice 1979).
Prvého n aštudovania v Ostrave sa u jal mlad9 choreograf
Zd. Prokel, ktor9 okrem choreografie bol aj režisér-om preds tavenia. V siedmich obrazoch,
začlnajú clch a končiac i c h narodenln hrobéčl k a Svätojánk a a
trikrát prechádzajúcich j'arom
a zimou so všetk9ml obyčaj
ml a čl h ajúclml nástrahami na
mláďa derúce sa do života, spočlat~ u podporované dospel9ml,
neskOr sa čora z viac ,o samosta tňujúce, sa divákovi približuje spo ločens t vo dobra, printers tva, fudskostl, lásky a rodinnej nehy. Tento moment tiež
d9cha . z
choreograflckého
stvárn eniu, zo všetk9ch pasta -

Operetn 9 orches ter Soo pod '
L. Matl!jku nema l t e·
da p red sebou ha rmonicky a
zvukovo predimenzovanú modernú parUtúru , k torá ne jde za
Stravinského, ale skôr k mla dému Novákovi a odlial ur č it e
k osobitému rukopisu zrelého
a utora , takže predvedenie zvlá dol d okonale, dávajúc s p rávnou
volbou tempa 8 tema t ick ou jasn osťou (l v poetike sólov9ch
.nástrojov9ch v9stupov) dobr9
zá klad pre tan eč n é kreácie.
Velk9 baletn9 súbor, presne a
1ste prlpraven9, sa blysol v sku plnov9ch
tancoch
mot9l ov,
včie l,
svätojáns k ych mušiek,
mravcov, lien ok. Zo sólistov
k reoval svo jho Svlltojá nka pohybovou Istotou a schopnosťo u
c ha rakteri stik y ta lentovan9 L.
Bernhlau, takže l jeho pas de
deux so Z. Holekovou ( Berušk a) a L. Knklovou (Verunka)
mali majstrovsk ú vypracovanosť a sv i ežosť. Ta k tiež ostatné
postavičky
rézovlte dotváral i
prlrodn9 s vet c h robáčlkov v
postavách p očet néh o prlbuzen stva (R. BUhm, A. Kvasnicová,
J. Duli, D. Simerov6, R. Václavlková, C. Ondrái!ek, F. Kultor a !nl).
takto v~ou

ZAber a lnscea6cle Frelo•ho
neho dhadla " Ostrave.
.v!člek

chrobáčlkov, z nekompllkovan9ch tanečn9ch ensemblov9ch scén od mot9fov až po
lienky (žiaci baletného štúdia
SDO ). V9razovo preto všetko
pOsobl rozprávkovo, radostne a
pestro v neustálom striedani
s kupin a sól, v pohode podlybov9ch konverzácii čl kolektlvneho
vlrenla. Za mimo riadne
ús pešné možno považovať zrodenie chrobáč l ka, us pávanku,
sva.d bu s vltanlm h osti a Iné.
Hudba Tibora Frešu dáva tomuto poňatiu dobr9 základ. je
lnštrumentovaná pre menši orchester (aby ju mohli hrať aj
menšie orchestre) a nesie sa v
Impresionistickom ladenl n ie
prlllš vefkého zvuku, s nová k ovsky delen9ml s láč i k mi , harfou,
vyzdvlhnutlm kantilény
driev, niekde so xylofónmi.
Chce tak správne pôsobiť predovšetk 9m na jemné city divákov, nerozbOrl n i jako Ich clto·

Nov~

banskobystrická

Verdiho Tr11via ta pat ri k t9m s kvos ·
tom svetovej opernej litera túry , ktoré
pre svoje kvality l oblúbenost zostávajO stále v kmeňovom repertoári diva diel. Opem9 súbor DJGT v Banskej Bystrici siahol po tomto titulu už po treti
roz. Prvé uvedenie bolo v sezóne 1959-60,
druhé v sezóne 1968-69, a premiéra tretieho sa usk ut oč n lla 28. a 30. októbra
1982. Pri type zájazdovej opernej scén y
JB populartzácla ta kéhoto d1ela vždy
opodstatnená.
V novom naštudovanl opery Ide o komorné pochopenie prlbe!Íu parlžskej kurBolena Fresserov6 (Vloletta ) a Ján Zemllzány Vloletty Valery a Alfréda Germonko (Aifr6 d) " banskobystrickej Inscenáta. V t•ežljnej koncepcii Kolomana CUUka
cii Travlaty.
Snlmk a: K. Miklóš!
vystupovnla do popred ia trojica hlavn9ch
postáv ( Vloletta, Alfréd, Alfrédov otec)
Na
oboch
·p
rem
iérach
sa v úlohe Vlona pozad! až prlvelmt statického zboroIetty predsta,v lla sopranistka Bolena
vého ensemblu a ostatn9ch doplňujú
FresserovA, ktorá s obdivuhodnou fa bcich postáv. Riešenie zákl ad n9ch vzťa
k osťo u a lntonačnou čistotou dokázala
hov bolo striedme, bez zbytočného dravyspi evať všetky koloratúrne party. Vematizovania a traglzovanla. Dramaticky
d omá sl svojich prlrodzen9ch danosti
pOsoblvé a nápadité bolo pos ledné dejs tvárnila túto postavu v lytlckej polostvo (Vlolettlno umieranie) . Vhodn9m
he s adekvá tnym hereck9m vyjadrenlm.
o!tvenfm bolo ponechanie taneč ného v9Do hl.b ky charakteru Vloletty je však postupu cigá nok a španielskych matadorov
trebn é n!,lčr lef aj prostrednlc tvom exna plese u Flóry s vtlpn9m choreograpreslvnych vlastnos ti, fo,rmulovanle ktoflck9m rlešenlm Jozefa Zajku. V9tva r.nrr9ch tu bolo menej v9razné. Partnermi
kovl Pavlovi ú erchlovl sa v pod,s tate jedB. Fresserovej v úlohe Alfréda boli Ján
noduch9mt prostried kam! darilo vys tihZemko a Gabriel Szakál a. h. JAn Zemko
ntlf atmosféru prostredia a jeho optijej svojim dramatlckejšlm pre javom, najmálne č l en enie, menej už charakter samil v nlek tor9ch exponovanejšlch mies motného prlbehu. Bola by sa žiadala
tach, celkom nekonvenoval. Vhodnejšie
mnohoobsažne jšla scéna a pri plesoch aj
sa doplňall s Gabrielom S1akAiom, a to
viac v9pravnejšla. Pánske kost9my boli
z hl~d ls ka jeho hlasov9ch danosti a prljednoduché, pri dámskych by azda nebuzného chápania práve lyr ickej st ránzaškodilo decentnejšie ladenie farieb a
ky. Postavu Alfrédov,ho otca v ytvoril
sllrode jšle zdobenie. Vo v9tvarnom a scékoncepč n e zaujlmavo Jarosln Kosec. Jenickom riešeni ch9bala premyslenejšia
h o Germont bol . d0stojn9, čestn9, sice
a dOkl odnejšla vyp raco van os ť deta ilov.
proslac l, ale adekvátn e odmeran9 a h rTrochu nejasnou zostala otázka časové 
d9, čo sa mu podarilo dosiahnut sugesho situovania prlbeh,!l, ktorá je v p rlpatlvnym hereck9m stvárnenlm. Tamara
de 1'rav!aty nezanedbatelná. Hoci v óulSukovA 8 MAria Ferenčlkov6, obe s v9letlne sa plš'e, že .,deJ sa odohráva v Parazn9m, hutn9m mezzosopránov9m za rif! okolo roku 17ÓO • scéna a kostf.my
farbenlm, sa pomerne tls peš ne zmocnili
prezrádzal! skôr polovicu 19. s toročia ,
postavy Vlolettlne j p r latefky Flory Berčiže s kutočn9 ča s vznik u námetu l opevolx, s jemn9_ml odtieňmi v chápani jej
ry.
cha11akteru. Flora T. Sukovej bola Is te jV hudobnom naš tudovanl sa zrete rne
š la a ráznejšia, M. Ferenčlkovej zasa
črtal ujasnen9 názor na obsahovú konrozšafn~jšl a a koketne jšia. Z ostatn9ch
cepciu a správne zmocnenie sa predloúčlnkujtlclch
treba spomentlť Bolenu
hy. Dirigent Miroslav Šmid c itlivo naráLenhardo'fti _!l Alenu Stopko•ti v úlohe
ba! s lyrlck9ml s prievodmi, pos trehol
Annlny, MlkulAia Dobola a Milana
ka!dé dramatické podfar benie a aj na
Schenku oako baróna, J6na Hadrabn ako
ma19ch plochách dokázal n avod iť a gramarklza, Juraja Sanitra ako v lcornta, Andoval adekvá tny expresrvny v9raz. Až po
c!reja BystraJ!a a Stefana Turňu v úlo~kut očn9 dramatlck9 zlom v otázke rlehe doktora. Zborové part y a ensemblové
~ent a vn0torn9ch vzťahov ( ked sa Vlov9s tupy vyzneli celk ove dobre, a naj letia rozhodne pre obét a Alfréd prečfta
mil v z~ v e re t retieho dejstva pôsobivo.
jej roz l llčkov9 lis t) udržal Smld hudobPoklal 1ae o slovensk9 preklad, zdá sa,
nO stránku v rovine evokujúcej v podže tá to úprava miestam! narúša členenie
state pokojné plynutie deja. Vypracova meloc;llky a pri artlkuiácll spôsobuje
nie orchest ra a premiérové v9kony boli
problémy sólistom 1 zboru.
na velmi dobrej úrovni.
MARIANNX BARDIOV A

G

baleht Clirob6i!lky na scéne St6tSnlmka: J, Hradil
vú hladinu a fantáziu ; Ibu dvakrát vyboč! kvOll kontrastu z
tejto réžie v trombónove j téme zlého a zá kerného pavúka
a v ostr9ch rytmoch plecho v9ch dychov9ch nástrojov pri
prepade Svlltojánka lienkami.
Tento pos tu p je treba· velmi
kladne h odn otiť z hladiska n áročnosti detskej psychiky (Ide
o celkom moderné chápan ie
tvorby pre d eti) a estetlckov9chovného pôsobenia hudob·
ného divadla na detského d ivá ka. Rovnak o možno oceni ť tematickú kompozič nú
prácu,
konkretlzéclu a typizáciu osOb
l prost redia a, samozrejme,
všetky tanečné a rotmovo n ek omplikované hudobné v9 javy,
spomedzi ktor9ch dominuje val čf k , jednoduché l bodkované
rytmy a t aktiež v úvodnom l
zá v e r eč n om obr aze
štylizácia
s lovenskej t anečnej melodiky a
kapely. Hudobná reč je zaJo-

F

s

K d etském u svetu smerovali
aj scénická v9prava a kost9my
J, Jellnka a. h . s vt1pn9m1 farebn9ml velkokres baml ras tlin
a stromov, lesnej chalúpky a
jej 'Okolia s nádychom náležite j
fu dovostl a detskosti. ú spešná
p remiéra ma la u mal9ch d ivá k ov n adšen9 ohlas a p riniesla
nakoni ec p ravé ovácie ú činku 
júcim a p rltomnému s k ladat e·
l ov!.
VLADIMIR GREGOR

M

ku Kálmánovmu jubileu
Koni ec každého kalendár ne ho rok a v
bans kobystrickej opere DJGT je v zn a ·
meni uvedenia operetného tit ulu. V9ber
sa zväč ša orientuje na klasické operety,
ktoré svojou hudobnou l scéni ck ou podobou sú bl!zke k meňov ém u opernému
repertoér u. NevyŽadujú mimoriadne Inscenačné nárok y, há.ctam len viac rozohrania, pohybu a správnu deklamá ciu. Aj
v tom možn o vidief jeden z dôvodov,
p rečo v Banskej BystrLci uvédza jú p revažne klasickú operet u a len zriedk avo
sa ro.zhodujú pre muzlké l, čl Inú dra matlcko-hudobnú formu spevoh erného
žánr u. Na druhej st.rane nemožno opomenúť tú skutočno st , 'že doterajšie uvá dzanie klas lck9ch operiet a operiet vôbec bolo p re cel9 bans kobystrlc k9 sú bor
vefkou lnterpret8.čnou .,školou• .
V závere minulého roku [ 17. a 18; decembra i982) p rišla na rad opereta Emericha KálmAna Gr6fka Marica, zrejme aj
v sú vislosti so st9m v 9ročf m narodenia
jej autora. Navyše je to dielo zo .,zlatej
operetnej kra blč ky " 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 s trávil svoje prvé umelecké
roky, priniesol svoje ovocie. Poznal podmienky a mbžnostl rozhodujúce pre
ús p ešné uvedenie diela. Sv ojim nároč 
n9m prfstupom k Inscenác ii nedovolil
súboru v idieť 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 vyjadrenia a kvalitného s pevu s dobr9m orch estrálny m 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. Dialógy viedol k vyústeniu do spevu, čim
vynechal niektoré malé v9stupy pre lep.

ši tok d eja . Preto pôsobili tr i de js tvá
operety živo, decentn e, prem ysle ne, rah ko, so šarmom. Najm!! zás luh ou jedno tllv9ch _ v9konov sólistov, a le a j vý konu ·
baletné ho s úboru, kt or 9 v estetickom
prejave oživova l jedn otlivé de js tvá od
pom alého halgató po ohn lv9 ča r dá s
( choreografia zaslúžl l9 umelec Jozef Zajko ). Scén a h9rlla farbam i ·kost9mo v v
dvoch tvaroch - rud ovom k ro ji a s poločens k om obleče n l v št9Ie zač i at ku toh to sto r očia (náv rh y k os t9mov Pavol
Herchl ).
Všetk9m požiadavkám režiséra , na vy·
še s vlastn9m tvorlv9m prfs tupom , v y·
hovela Jarmila Vaiicov6 v úlohe Grófk y
Marlce. Prepožičala s vojej postave nob·
lesu, lesk démy, verkory sos ť pohybov,
muzi kálny 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 s tvárne·
nie nebolo u Vašlc ovej l en p remyslené.
ale hlboko vnútorne prežité. Jej alternantka Emilia RothovA ostal a te jt o pos tave dlŽné. Nápadnlk Grófky Mar lce,
Knieža Populescu, patril Stefanovi Babjakovi a Mlkul61ovi Doboilovl. I ked úloha nebola velká , každ9 jej da l osobitú
črtu Babjak roztržitého muža , Dobo š
mladlcky uhladeného zaJObenca. Podobne vyznela post ava Baróna Zsupa na a k o zaliečavé h o a vtipnéh o muža _ho
stvárnil Jaroslav KIMiec, s črtam i h r avosti ho zase kreova l Juraj Sanitra.
"ti'l!čšlu úlohu Grófa Tasslla Maricinho ďalšieho nápadnlka - s tvé rnll i
Peter Koppa! a JAn Zemko. Ká lmén te jt o
postave naplsal jednu zo svo jich na jk ra jš lch melódii - ..Joj , cigá ň . .. ", k!Orá vyjadru je ce19 cltov9 s ve t zalú benéh o
Tasslla. Obaja sólisti p rl jemne p rekva pili - na jmä Peter Koppa!, ktor9 bol
spevácky velmi tvérny a vyrovnan 9.
Pozornosť sl zaslúži pos tava Lfzy v na študovanl nove j členk y ope rného súboru
DJGT OJgy Hromadovej. )ej p r ljemný
z jav, kultivovan 9 rečov9 prejav a zvoniv9 jasn9 tón so s ubretn9m nádychom
sú vltan9m p r lnosom pre bans kobys t ric·
kú scénu. V mnohom prlpomlna č l e nk u
Nove j scén y v Bratislave Grétu Svercelovú z Čias jej pôsobenia v Banske j Bys.
t rie!. Oloha Llzy bola Hromadov e j 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, nep od cenll Ich ani režisér, a nemožno Ich vynechať _z celkového obra ·
zu - v d robn9ch epizódach d otváral!
celok. Tak napr. pôsobivú fi g úru cigánk y Eržlky vytvorila MAria Fereni!lkov6,
tú is tú postavu s väčšlm temp eramentom
precltlla Tamara Sukov6, vtipnú dvo j!·
e u Kňažne j Boženy a jej sluhu Joh anna
stvárnili 8 . LenhardovA lH. LuhanovA)
a Stefan Turňa .
(Pokra čo vani e na 7. str. )

SLOVENSK"f
l FILHARMONICK"f ZBOR
V HOLANDSKU
O hudobnej kultúre súčasného Holandska nev!eine u nás vera, aj ked pre každ'ého m!lovnlka hudby je pojmom ams terdamsk9 orchester Concertgebouw,
ktor9 svoju povest jedného z najlepšieh svetov9ch symfon!ck9ch orchestrov
potvrdil pred n!ekolk9ml rokmi aj na
Pražskej jari. Zato renomé Holland Festivalu, ktor9 ešte v šest~estatych rokoch
patril k najv9znamnefšlin, zjavne klesá. Ňa prlčlne sú koncepčné l ekonomické problémy, ktoré už dlhši čas postihujú 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 telesá. Viackrát tu hnsťoval opern9 sQbor
SND, spevohra brat,!slavskej Novej scény,
SĽUK 1 dalšie súbqry, no primát nes porne patri Slovenskému filharmonickému zboru, ktor9 koncom januára absolvoval svoj ďalši, už siedmy, zájazd do
krajiny tulipánov - l vyspelej elektroniky.
Slpvensk9 fllharmon!ck9 zbor v Hol 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
s kladatelov 20. storočia. Náš zbor mal
preto možnosť spolupracovať na desiatkach predstavenl na hudbu Leo~ Jan6i!ka, Bohusiava Martin6, ale aj Igora Stravinského a !n9ch. V lans kom roku. SFZ
spolu s Nederland Dans Teater sprevádzali 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 šéfom (v súčasnej dobe je šéfg~r:tgentom
parlžskej opery). V Haagu SFZ . hosťo
val s Rez!denčn9m orchestrom v Janáč
kovej Glagolskej ·o mll, k9m v tomto roku bola na programe Beethovenova Miasa solemnls. Prlnosom tohtoročného zájazdu bolo to, že SFZ zlskal v Holandsku
ďalšieho par.tnera v Rotterdamskom fll harmonlckom orchestri. POvodn9 zámer
spolupracovať aj s amsterdamsk9m Concertgebouwom (tu sa uvažovalo o uveden! S uchoňovho Zalmu zeme Podkarpatskej aletio janáčkovej Glagolskej l nevyšiel pre oneskorené doriešenie organ!začn9ch problémov.
Nov9 partner SFZ - Rotterdamský fU.
harmonický orchester je čo do tradlcli
1 v9znamu druh9m holandsk9m orchestrom. v najväčšqm prlstavnom meste sveta miliónovom Rotterdame, má orchester
d~mlnantné postavenie l mimoriadnu popularitu - program, na ktorom náš zbor
spoluúčinkoval v nádhernej Mozartovej
omli c mol, · sa uvádzal trikrát v na plnenej velkej s ien\ koncertného centra
De Doelen, ktorá má 2300 miest! De Doelen , postavené roku 1966 v strede mesta,
zničeného nactstlck9m terorlstlck9m _n.á letom, patri spolu s nov9m llpsk9m Gewandhausom k hŕstke modern9ch ~on 
cert>n9ch sieni s vynik'a júcou akustikou,
ktorá nepochybne prispieva k rovnako
vynik ajúcemu vyznentu koncertov kvalitného orchestra. Rotterdamskou tradlc!ou
je záuj e m o mladé umenie, o mladých
sklada telov 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 sezóny Slovens ke j fllharm~nle. Pre Holands-ko je pritom prlznačné, že v Rotterdame nemohli udrž ať domáceho dlrlgen·
ta Edo de Waarta, 15tor9 dal prednost
lukratlvnejšlemu postu v USA.
Rottercíamsk9 debut nášho zboru v
Mozartovej omši, u nás neprávom zatleI1ovanej slávnejš!m Rekviem, dlrlgoväl
a merický dirigent John Nelson, ktor9 v
pos lednom momente zaskočil za náhle
oc horelého 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 vokálno-symfonickom repertoári úspešne
využlva svoje operné skúsenosti, no jeho koncepcia nie vždy ;?:Odpovedala našim predstavá m o mozartovs kom slohu.
Medzi sólistami mimoriadne vynikla sopranis tka Roberta Alexandrov6, •a merická
mulatka, natrvalo us adená v Holand·
sku. Na prie k tomu, že stoji iba na pra hu velk ej medzinárodne j kariéry, je to
potenciálne jedna z najväč šlch osobnosti
svojej gene rácie.
R ez ld e nčn9 orch ester v Haagu, ktor9
po 2. svetovej vojne viedli také osobnos-

Holanďan
denčného

Hans Vonk, léfdirigent Reziorchestra 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 dirigenta, 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 Alexandrovú, ktorá po pl!f dni za sebou
s plným n asaden!m a bez známky únavy zaspievala svoj e mimoriadne náročné
party. Z ostatn9ch sóllstov treba vyzdvihnúť altistku Jard van Nesov6, známu
1 za hranicami Holandska.
Haagslsé koncerty SFZ sa konali vo
velkej dvojtis!covej sieni Nederlands
Congressgebouw, vi acúče lovej sále s
problematickou akustikou. Aj tieto koncerty _potvrd1l_i správnos ť zámeru Rezídenčného orchestra vybudovať v Haagu
novú koncertnú sieň (uvažuje _sa o spoločnej lnvest!cll s Negerland Dans :reater - v je_d nej budove by mala byť kon.
certná sieň l samostatné baletné divadlo) . Iniciátorom tejto akcie je riaditel
dr. van der Meer, ktorý má mlmorlacinu 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 dá va bezplatne k
dispozic ii fo ndu na v9sta.vbu novej koncertnej siene. Hlavn9m zdrojom prljmov
však má byt pripravená sé ria dlgltál·
nych nahrávok základných diel svetového 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 všetky svetové firmy (medzi nl ml pomerne
hojne aj Supraphon a Panton, z produkcie OPUSu som našiel Iba platňu s nahrávkou komorných skladieb janáčka a
Sostakovl ča ). Dr. van der Meer kalkuluje
s doteraz nepodchyten9ml záujemcami,
ktorých chce zainteresovať podobným
spu sobom ako knlžné kluby. Kladnou skú .

senostou prei1 je už realizovan9 pro jekt
dvaná sťplatňového kompletu
(v dvoch
kazetách) "400 rokov holandskej hudby" :
ktor9 v minulom obdob! vydal Rezidenč 
ný orchester. Doteraz sa z neho len v
Holandsku preda·l o 36 000 exemplárov, čo
svedči o mlmorladnom záujme holandskej verejnosti o národnú hudobnú kultúru'. V kolekcii "400 rokov holand skej
hudby" m. 1. vyšli nahrávky skladieb neskorobarokového skladatera P. Halendaa la, ktoré u nás už hrá Slovensk9 komorný orchester, ale aj šesť concert! armo:
nic!, známe ako skladby G. B. Pergoleslho, no dnes je bezpečne preukázané
autorstvo Wilhelma Grafa von' Wassenaer
l sú to predbežne jediné známe skladby
tohto holandského komponujúceho aristokrata).
Holandské orchestre vo velkej miere
využivajú potenciál svojich hráčov, aby
organ!ZovaU osobitné cykly, zväčša terna.
Ucky komponované. Rezidenčný orchester 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;Iychové 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 silným zastúpen Im sovietskej tvorby (Prokoflevov Ocerový skok, Sostakovlčov Tahlt! Trot l l. klavlrna sonáta, Roslavcove Dve poémy pre klavlr ·a Mosolovova Zlieváreň), z naše{ tvorby Hábova
Symfonická f~ntázla pre klav!r a orchester op. 18 ( 1920].
K zvláštnostiam práce holanť!sk9ch orchestrov však patri najnovšie aj n'evyhnutnost svojpomocne riešiť ekonomické
problémy, pretože zo šestnástich koncertn9ch orchestrov (dalšie pracujú vo
zväzku rozhlasových spoločno sti) päť je
priamo ohrozen9ch llkvldáclou, a ostatné musia rátať až s lO-percentnou reduk .
clou počtu hráčov. Minister kultúry novej konzervatlvnej vlády sa pritom snaží vniesť rozkol medzi orchestre t9m. že
záchranu zrušenlm ohrozen9ch orchestrov podmieňuje radikálnym krátenlm
štátnych subvencii pre 06tatné telesá ,
najmä Concertgebouw, Rotterdam a Rezldenčn9 orchester. Krlza holandských or chestrov má aj svoju medzinárodnú dimenziu, pretože vo všetkých orchestroch
hrá velk9 počet cudzincov z celého sve.
ta (Rotterda m má napriklad hudobnlkov z Európy, Azie, Severnej l Južnej
Ameriky, čo aj v normálnych časoch vy.
voláva nemalé problémy jazykové i v
štýle hry).
Krlzu holandsk9ch orchestrov vyostruje aj pren1kav9 nástup "nových médii" ,
kedže Holandsko o. l. ako jedna z prv9ch európskych krajin zaviedto kábelovú 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
a merlck9 CBS. Compact dlsc je skutoč ·
ne revoll!čným prlnosom v oblasti zvukového záznamu a reprodukcie. Zvukov9
zázn~m. digitálne nahraný na jednu stranu 12-centimetrovej platne, Sá v špeciálnom prehrávači snlma laserov9m lúčom, čo vylučuje nielen všetky šumy a
skreslenia, ale aj poškodenie čl opotrebovanie platne. Na jednu s tranu compact dlscu možno nahrať maximálne 74,
v praxi okolo 60 minút. V9hodou com pact d!scu je to, že okrem prehrávače
všetky dotera jši e elementy reprodukč 
ných sústav možno n aďalej využlvat. Cena prehrávačov a platni je as i o 25 percent vyššia ako u kva11tn9ch gramofónov
a gramofónov9ch platni, pričom sa ráta
s poklesom ceny laserovej platne a prehrávače a postupn9m odumretlm gra mofónového prlstroja l <platne. Zážitok
z reprodukcie hudby z compact dls cu
je s kutočne mimoriadny, môj umocnila
okolnos ť, že som počúval skvelú nahráv ku Dvoi'ákovho Violončelového koncertu
h mol s ~s kou filharmóniou pod vedenlm Zdeňka Košlera _(sOlistom bol
s kve19 japonsk9 violončelista Tsuyoshi
LADISLAV MOKR'f
Tsutsumi ].

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 rokov na srdcový infarkt. Svetové koncertné pódiá ho poznali ako vynikajúceho
interprl!ta Beethovena a Bacha.
Vdova po Igorovi Stravinskom Viera
Stravinská zomrela na jeseň v New Yorku vo veku 93 rokov. Pochovali ju v Benátkach 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 vysoké franc1ízske vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj hudby 20. storočia.
Gramonahrávku Ceskej vianočnej omle
Jakuba Jána Rybu realizovali v Hamburgu. PopreÍÍnl umelci vytvorili zaujlmav6 platňu, ktorti pozitlvne prijala aj
odborná kritika.
Rodion Ščedrin oslávil v decembri svoje 50. narodeniny. Jeho diela vydávajú
nielen doma, ale i u vydavatera Sikorského v Hamburgu.
V Hamburgu vyila kniha západonemeckých 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 doIii na jeseň 70 rokov. Pri tejto prUežitostl sa bilancovala jeho tvorba a napisalo viacero hodnotiacich i!lánkov.
Na programe tohtoročného hudobného
festivalu vo veronskej Aréne budú Pucciniho opery Turandot, ktorou 7. júla
festival otvoria a Madame Butterfly: z
Verdiho operného odkazu bude znova na
programe Aida. Program operných predstavenl doplni inscenácia baletu Excelsior od Luigiho Manzottlho a Romualda Maranzu, ktorý uvedú na lityroch pred·
stavaniach koncom augusta. Ceny vstupeniek 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 vlťazi jesennej speváckej sfiťaže F. Erkela a Z. Kodálya, uskutoi!nl sa 25 koncertov. Tohtoročným jubila ntom - Richardovi Wagnerovi, Johan_nesovi Brahmsovi a Gyorgy Lige ti mu ( 1923) budti venované c e lovečerné koncerty. Pri tejto
prllelitostl bude mať domácu premiéru v interpretácii Miklósa J?eréuyiho a
Gyorga Lehela Ligetiho Koncert pre violonč elo a orchester, ako aj jeho orchestrálna skladba Cloks and Clouds. Medzi
početnými hosťami festivalu bude aj sti·
bor I music! di Roma a Gyorgy Czifra.
Spoločnosť pre hudobný výskum l Gesselschaft fiir Musikforschung) vy.hlásila
rok 1985 za ,.Európsky hudobný rok"
v súvislosti s 300. výroi!fm narodenia
neorga Friedricha Händla a Johanna Sebastlana Bacha a 400. výročlm narodenia Heinricha, Schiitza. Pri tejto prfle!itosti uskuto čni v spolupráci s Medzi národnou Bachovou akadémiou v Stuttgarte 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 estetická súi!asť nailej prltomnosti.

Kruh priaterov viedenskej Státnej opery spolu s Domom umenia usporia~ajú
v dňoch 25. febr uára al 10. marca 1983
vo Viedni festival operných filmov. Premietnu na ňom Iilmovú verziu Wagnerovbo ,.Parsifala" (réžia Hans-Jiirgen Syberbergs ), Mozartovho " Dona Giovanniho" (réžia Josef Losey l, ako i filmové
záznamy Friedrichových operných inscenácii "Salome" a ,.Elektra" 1hudobné naltudovanie K. Bohm), Ponellove inscenácie _ Rossiniho ,.Popoluiky" (hudobné
nailtudovanie C. Ab bad o) a PuccinihO"
" Madame Butterfly" (hudobné naltudovanie H. von Kara jan) , Strehlerove a Karajanove inscenácie "Sedliackej cti" a
"Komediantov" v milánskej La Scale a
záznam baletu R. Straussa " Jozefská legenda" 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 inscenáciou tohto operného diela súčasnosti. .
Vo Viedni usporiadajú v decembri t. r.
slávnostné . koncer ty a ďalilie podujatia
na poi:esť 100. výročia narodenia Antona Weberna. Na program koncertov budú zväčila najvýznamnejšie Webernove
diela, ktoré zaznejti v interpretácii prominentných orchestrov (Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker, London
Symphony Orchestra), súborov (,.die reihe" , Ensemble Intercontemporain, La Salle-Quartet) a sólistov. Súčasťou slá~iios
tl bude tiež medzinárodné muzikologick é sympózium venované dielu a osobnosti A. Weberna a výstava .,It viedenská škoia".

Komorné koncerty
MDKO

v Bratislave
Bachova hudba, ktorou dnes žije celý svet, nie je výnimkou koncertného pódia, a le s kOr výnimkou v zmysle kvalitnej umeleckej realizácie. Názory, Inklinujúce
v smere "a utentického archaizmu" alebo "autentického
modernizmu" trieštia aJ. Interpretov: v smere štýlového
zamerania, regionáln ych zvláštnosti, umeleckých dlspozlc lť. l k eď oficiálne najuznávanejšou je nemecká škola, vynikajúco Bacha hraju aj Palllardovcl, St. Martln
of Flels, Maksymluk ovct, M. Cl. Alalnová, I. Sokol a tď .
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 súčas nosti. Hrali prirodzene, s vnútornou stotožnenosfou, s umeleckým myslenlm, vyčrta
ným z velkosti ducha hudby, ktorá sa Im stala Inšpiru júcou a rešpektujúcou základné pravidlá; ale aj
seba, rezonu júc s oddanosťou velkosti umenia. Nepreferujú seba, nespollehajú sa Iba na svoju muzikalitu,
neomylnosf, ale pr ispôsobujú tieto svoje prednosti hudbe, 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. nému umeniu; nie však celkom vzorom Interpretácie
po technickej stránke, kde viaceré momenty n asvedčo,
vall o nevyváženosti súboru, nejednotných kvalitách
u sólistov, o vekových disproporciách genera č n e nezlúčltelných . Osobnost asi 25-ročného mladlka prevyšujúca
partnera v kmefov~kom · veku v Dvojkoncerte d mol
vyniká, upúta, p resvedči. Vnfm ame ju a ruši nás jej
umelecky n evyvážené alter ego pri druhých husliach_
Rovnako ešte stále stoji za obdiv tón hobojového a flautového 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 p resnosť v Trojkoncerte pre flautu, husle, hoboj
(BWV 1064, husle opäť ·cb. Altenburgerl. Ale súbor je
jednoliatym celk om, s vyrovnaným zvukom podporeným kvalitnými nástrojmi a osobnosťou dirigenta
tt WlnscberDlanna. Sólista, pedagóg, umelecký vedúci

a vynikajúci zna lec nielen Bachovho diela, ale predovšetkým jeho myslenia a teda hudby. Tá ho vedte, Inšpir uje, koriguje, .p retože rešpektuje jej zákonitosti. Ne-·
preferuje s.e ba, ale skOr _sa snažr o rezonanciu. Tá vychádza v prospech výs ledku. Zvuková kultúra orchest·r a,
jednotný dych sláčikov podporujú výrazové osobitosti,
ktoré plynú s kfudnou, perfektnou vyváženosťou , zanecháva júc stopy svojho rukopisu. Hviezdou večera bol
už spomlnaný mladý rakúsky huslista Cb. Altenbur ger,
ktorý s Bachovýml sólistami vystupuje ako host v sólových partoch koncertov. Okrem spomrnaného Dvojkoncertu plne zaž l~rll v Koncerte E dur· pre husle a orchester (BWV 1042 l. Výnimočné umelecké kvality a bohaté pódiové skúsenosti ho predurčujú k svetovej kariére ; 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 sebavedomie, podporené čistým rukopisom rovnak o podpisujúcim diela Bacha, klasikov, ako aj ďalšieh maj strov huslavej literatúry.
Ak us portadatels ká organizácia MDKO nedokázala na
takýto výnlkajúcl koncert zaplniť koncertnú sieň Primaciálneh o paláca (čo komentoval vo svo jom prlhovore
aj vedtlcl stlboru H. Wlnschermann l, mala by sa postarať 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 zmys le názvu I. časti ,
ale rozhodne nie ako Predohra - ·ako znie " preklad"
do " rýdzej slovenči ny" . Tento názov predstavuje celkom tntl hudobntl formu, preto zbytočne mätie laického
poslucháča, ktorému tým nepomáha zlskavaf prehlad.
- ETELA CARSKA

...

V súvislosti s recitálom českej čemballstky zaslúžilej
umelkyne Zusany Rdllčkovej v Bratislave (Zrkadlová
sieň Primaciálneho palá·c a, 18. januára 1983 1, il vod om
sa žiada pri pomenúť organizátorom, aby pri vystťi pe
nlach ·velkých umelcov ponechávali väčši e 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 sklamané davy neuspokojených nilvš tevnlkov vrátiť od "vypredanej" siene. l
Stručným, Inteligentným a prlllelÍavým prlhovorom
s uplovala čemballstka pred začatlm svojh o koncertu aj

Kjubileu Bratislavského detského zboru pri.MDKO

PO DVADSIATICH. ROKOCH
(Dokončeni e z l. str. l
sovej kulttiry deti, pestovanfm Ich citoO dva roky neskOr sa umiestnil na l.
vého vzťahu k hudbe, ciUivfm vfberom
mieste na Medzinárodnom európskom
a nácvikom diel a v neposlednom rade
festiva le detských s peváckych zb~rov v
i vystupovanfm na koncertoch (čo je vrB_elglcku a potom sa ocenenia priam sychol nálho spoll_!i!n4!ho tisilia) snalfm o
pall. s ~,~oruei\me aspM najvýzn am n ej š i~:
neustály umeleckt rast, o vytváranie .st41976 - umiestnenie v L zl~tom pásme
le novfcb poslucháčskych zálltkov. V
na celoslovenskom fes tivale zborového
tom vidlm cier l zmysel nojej práce.
spevu "Mládež spieva" v Zlllne, 1978 Aké sú vaše plány na najbližšie abZlatý veniec mesta Bratislavy a umiestdobte?
nenie v L zlatom pásme s pochvalou po- Na jubilejnom koncerte k 20. · vfroroty na festivale "Mládež spieva" v Zli!iu zalolenla BDZ 27. novembra 1982 v
line, Úl79 - viťazstvo v súťaži o Zlatý
Koncertnej s!eni Celkoslovenskébo rozveniec mesta Brati slavy, 1980 - udelehlasu v Bratislave sme sa rosltičill s
nie Zlatej medaily zuC za rozvoj zborona Jstarlfmi (a najsktisenejlfmi) členmi
vého spevu, 1981 - udelenie Modre j
sd boru (dovtedy sme mali vekovti hramedaily Za plnenie programu aktiv_lty
nicu 18 rokov) . V stičasnoati ul pracuzuC po xv_ zjazde KSC a v roku 1982
jem Iba a deťmi do 15 rokov, čo sodpodve vyznamenania - Bronzová pamätná
vedá l podmienkam pre saradenle do meplaketa Za zásluhy o rozvoj kultúrnodzinárodných dtalf. Ttm sa vekový prieosvetovej činnosti a Cestné uznanie za
vzorntl kultúrno-osvetovú prácu. Popri • mer znflil na 1Í rokov, čo je dôvod
k s6sadnej prestavbe repert~ru . Preto
mnohých domácich koncertoch úspešne
nás i!aká vera práce, dokonca sme mureprezentoval našu vlast' v zahranič! seli niektoré koncerty odrieknuť ( naprimedzi najvýznamnejšie patri dvojmesačklad 4i!asť na Tfldni novej slovenskej
né koncertné turné po Japonsku v roku
. hudobnej tvorby vo februári 19831. ~~o1980 a s polutlčlnkovanle na nahrávanr
com marca n6s čaká s4ťal "Bratislanké
opery Leoša janáčka Liška Bystrouška
deti spievaj6", cez ktorti by s.me sa chcefirmou Decca vo VIedni s VIedenskými
ll prebojovať na celoslovensk6 s6ťal
rtlharmontkml pod taktovkou Charlesa
" Mládel spieva" v Zlline (máj 1983).
Mackerasa ( 1981 l.
Koncom aprfla budeme 4člnkovať na
O odpoveď na otázku kadial vedte cesslávnostnom koncerte k 25. vtrotlu unita k takýmto vynikajúcim výsledkom
ku Slovkoncertu, koncom j6na máme
sme požiadali umeleckú vedtlcu Bratisase otvárať Detský vokálny festival v
slavského detského zboru pri MDKO Elerámci Hudobného leta. Caká · nb celt
nu S a rayovú-Ková_čovú :
rad drobných vyattipenf v rámci poliUc- Moja cesta k detskému zborovému
kfch vtročf, spolupráca 1 operou S!odirigovaniu s_a zai!ala ul na Konzervavenského národného divadla atď. V r.o ku
tóriu v Bratislave, kde som ltudovala
1984 by sme sa radi stičastniU na medsihru na klavfrl. Počas lt4dia otvorili komnárodnej stiťall v Debrecfne. Ale to s6
pozli!no-dirigentské oddelenie, ja som sa
ui ďaleké jllány, ktoré sávilia od rôsprihlásila - a prijali ma. Tu, u pronych okolnosti. Predovletkým od aamotfesora Kornela Schlmpla som zlskala ten
nfch deti, ktoré sa budti musieť ~JbÍsť
najlepll základ pre dirigentské povolabez tých starllch, ·sk6aenejlfch, ul ich
nie, ktort som si roziilrila ltlldlom na
nebude mať kto " potiabnuf''. Budti sa
Vysokej lkole m4zicktch umeni v Bramusieť naučiť _nový repertoár (pri tejto
tislave. Pôvodnti orientáciu na o~hes
prflelltosti treba spomentiť, le pri jeho
trálne dirigovanie som sa roshodla smezostavovani venujeme zna.!1nf priestor doniť v 3. ročnfku za zborové na podnet
mácim autorom, najmii slovenskfm, ale
profesora Juraja Haluzlckého. Nikdy som
l českfm). Nemám vlak obavy, pretole
to neorutovala, pretole zastávam názor,
nale deti 16 citllvf, chápavé a hlavne
le kaldf by sa mal zapojiť vo svojej práchc4; preto ~~fm, le práca pôjde rfcbcl tam, kde je ho najviac treba.
lo a nale plány sa nám podari splniť
Mám rada svoju prácu, deti, spe.v - . .
tak, ako sme si leb vytfČill.
·
To je vlak len základ, na ktorom sa
pravidelnfmi skAlkami, nylovanfm hlaEVA CUNDERLIK'OV A

GROFKA MARICA ku. Kálmánovmu jubileu
(D okončenie z 5. str. 1
Orchestrálny part Kálmánovej operety
naštudoval dirigent Jaroslav Krátky.
Skoda, že dôsled nosť, pre tohto dir-Igenta
tak prlznač ná, sa tentoraz neodrazlla v
orchestri, kde ·nám chýbalo č·lstejšle ladenie dychových nástrojov so sláčik o vý
ml najmä v predohra a v I. dejstve, naviac dychy hrali tempove volnejšle, čo

stieralo temperamentné konttlry Kálmánovej hudby . •
Oproti premyslenej réžii dlsku.tab1lne
pôsobila scéna Pavla Herchla. Svojou popisnosfou (miesta mi až prehnanou, najmä v l. dejstve l posunula umeleck, ý dojem z výtvarnej stránky Inscenácie späf
k bodu, ktorý bol už v DJGT prekonaný.
f;VA MICHALOVA.

základné informácie o programových skladbách, ktoré
chýbali v bulletine. V~vetl1la svoj zámer, p rečo str te.da vždy jednu dvojhlasnil Invenciu a jednu sinfoniu pod
rovnakým člslom, pretože J. S. Bach Ich zamýŠ~al ako
dvo jicu na spOsob lahšleho prf;llťldla a ltlgy. Dokazuje
to rovnaká tónina l prlbuzná sadzba dvojfc.
Hoci Dvojhlasné invencie a Sinf6nie (BWV 772-786
a 787-801) nere prezentujťi' práve technicky najnároč
nejšiu sll časf Bachovej tvorby pre klávesové nástroje
a dopracovávajtl sa k nim aj klaviristi na začiatku stredného st upňa vyspelosti, Riiž lčk ová ako velká umelkyňa
dokázala týmto r ozsahovo skromným skladbám vtlačiť
peča t svojej silnej Individuality. Velkosf jej výkonu spoč lval a práve na výrazovom oddlferencovanl jednotlivých
č lsel programu, na pre svedči vej artikulácii, ktorá umožňovala svojou precfzno sťou poslucháčovi orientovať sa
vo vedeni hlasov, odllšlť tematické nástupy. Bol to ten
prrpad Interpretácie, keď sl poslucháč uvedomuje a obdivuje ·ntelen minucióznu prácu na detaile, ale aj presvedčlvll silu celku. Koncepcia Ríiži č k ove j sp očlvala predovšetkým na priam mužsky pevnom vedeni llnle a v
citlivej, sotva postrehnutelnej agogike nevyhnutne j však
pre oživenie, 1a tým aj presvedčivosť Interpretácie. RQžlčkovej 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, necltlll sme sa ni jako ochudobnen!. Práve naopak - presvedč111 sme sa, že jej pri Interpretácii vždy o nieč o
Ide. Tým, že sl osvojila prob!ematlku diela, že ho zaradila do koncertného repertoáru, že ho vntltorne zažila,
jej práca . nad nim nekončf. ~aopak, ROž ičková vždy
znovu a znovu sa usiluje o jeho čo najvýstlžnejšlu a k
predstave jej Ideálu čo najbližšiu Interpretáciu. Nie je
typom, , ktorý v s nahe zahr a( dielo čo najpreclzne jš!e,
obetuje tomuto zámi!Tu výraz. Neupadá však ani do
opačného extrému - .}eby uprednostňovanr m výrazove j
zložky zabudla na preclznosf detailov. jej Interpretácia
je syntetická a môžeme ju zaradlf do Ideálneho stredu
medzi tieto dve k rajnosti: s miernou, n o už postrehnutelnou amplitlldou agoglckých zmle.n, s dôkladne zváženýml a presne vypracovanými ozdobami, jedn ozn ačne
určenými tempami a _s premyslenými sostenutaml v zá·
varoch. To, čo sme u ~Qžlčkov~l najviac "obdivovali, bola
schopnosť vtlač iť každe j skladblč.ke lntl, vždy osoblttl,
ale pri všetkej ilcte k štýlu muzikantským espritom posväten ťi náladu.
V tomto klasicky Ideálnom zltlčenl rátta, emOcll, muzlkantského nadšenia a poctivo vypracovanej sadzby by
malo slťižlf velké umenie Z. RQžlčkovej Sl<o nasled ovaniahodný vzor a j našim, a nielen mladým Interpretom.
VLÁDIMIR CIZIK ·

KŽIVOTNÉMU JUB.ILEU N·ADE FĎLDVARIOVEJ
Naďa Fôldvárlová, ktorá sa narodila
4. febtuára 1933 a oslávila nedávno prvé
vážne životné v ýroči e, možno nepatr[
medzi hudobných vedcov zvlášť frekventovaných. No všetko to, pod čo sa v ži- .
vote podpfsala - v práci vedeckový-skumnej, .kritickej, v redak~nej práci, v
publicistike - má, zjednodušene povedané, značku kvality. Pre túto kval1tu
dostala Naďa Fôldvárlová do vienka
osobnostné predpoJslady - schopnost čl
cit prljaf a chápa ť podstatu .veci, schopnost myslie ť kon c epčne, záujem o s hudobnou mtlzou sprla:llnené odvetvia umenia, ale aj zvláštne nadania myšlienku
č l názor adekvátne vypovedať alebo naplsaf. Uznanlm by bolo už l pr lplsať Nadi
Fôldvárlovej literárne nadania, no bolo
by to do Istej miery deoortentu jtlce. Ftlldvárlová sa vie velmi pekne a ptltavo
vyjadrlf, ak sa však začltame do jej textov , čos k oro zistime, že tu ne jde o akúsi
muzikantskú krasomluvuM, že tu vládne
äcta k slovu a hladan ie optimáln ej väzby 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_a s štť'!-dtr
muzikológie na Filozofickej faku lte Univerzity Komenského, ale aj v neustálom procese poznávania, štúdia, roo:štr ovanl'a sl obzoru. A uplatnlll sa spolu
s muzikologtckou kvalifikáciou výrazne
už na prvom pôsobisku Nade Ftlldvá'r love j - pri redak čnej práci v Slovenskom
vydavatelstve krásnej literatúry, v Štátnom hudobnom vydavatelstve a neskOr v
slovenskej časti vydavatelstva Supraphon, 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 slovenské titulY. l prvé slovenské preklady muzikologickej literatúry - pripomeňme
aspoň Kresánkovu monografiu 9 Eugenovi S uchoňovi, Szabolcslho Dejiny hudby, Nejgauzovu Poetiku klavlra, felsenstelnr;~vo-Melchlngerovo Hudobné divadlo
čl Flllpove Vývinové z~konltostl klasickej h armOnie - ktoré spoluprlvádzala
na sveť, hlasujú za to, že redaktorská
práca je nielen nesmierne náročná , zodpovedná, ale že je - mala by byt -

aj tvorivou činnosťou. NeskOr z· tohto
redaktorského nadania profitoval po nlekolko rokov časopis Slovenské divadlo,
kde Naďa Ftll<lvá'riová zvládla - vďa-ka
š!rke svojho vzdelania - aj prácu s materiálmi nehud-o bnej povahy.
Na pracovisku v Slovenskej akadémii
vted mala a má za vedecko-výskumnú
tlloh u bádanie v oblasti dejln opery Slovenského národného divadla v pionierskych rokoch jej existencie l za pôsobenia Oska ra a Karla Nedbalovcov. Ctastkové výsledky, ktoré publikovala, či
prednášala na muztkologtckých konferenciách, presvedčujú o dOkiadnosti poznania problematiky, ale najmä o množstve nových postrehov a pohladov. V
súčasnosti je Naďa Fôldvárlové vedtlcou
pracovne j skupin y, ktorá pripravuje časf
hudobné divadlo pre súborné spracovanie dejln divadla na Slovensku .
Vo svojich recenziách či kritikách dokáže odhalif kvality a prfnos - za všetky p r ipomeňme doteraz najvýstižne jšie
zhodnotenie umenia klaviristu Petra Toperczera. fej ,spolupráca s r oz.hJasom sa
zúročila v pozoruhodných dialógoch so
s kladatelml a Interpretmi, ktoré zÍŠkall
aj <>flclálne ocenenia a ostáva jú v kategórii toh o najlepšieho, čo táto ln štittlcla vyprodukovala.
Namiesto obligátneho želania k jubileu 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 publikovala na jeho stráQkach, podpfsala pod čo
najviac štúdlf, člá nk ov , aby jej čas zvý~11 na čo najväčši podiel v našom hudobnom živote. V tomto želanl sme aj trochu
egois tami.
ZdZANA MARCZELLOVA

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 a matérom na Slovensku. Narodil
sa i2. 6. 1922 v Lučenci ako syn umel eckého stolára. Po otcovi zdedil zanle1enle k práci s drevom, pomáhal mu už
v chl aPčenských 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 Státne konzervatórium v Bratislave. Inteligentn ý c tižiadostivý mládenec mal už
vtedy vysoké nároky na vlastný koncertný nás troj, bez ktorého by sotva mohol
uskutočniť svoje budúce umelecké ambiele. Už v Banskej Bystrici sa stretol
s peknými majs trovskými huslami košic·
kého husliara A. Ga liu a zaumienil si
zadovážiť v Bra tislave ešte lepšte: Objednal s l Ic h u O. J. Wlllmanna a dú fal, že splnia všetky jeho akustické požiadavky. Bol nimi sklamaný a zdalo sa,
že odvtedy zanevrel na nové majstrovské nástroje. E~te ako poslucháč konzerVél tórln získa l roku 1945 miesto huslistu

usilovne cvičil na husliach a dopracoval sa v orchestri SND až na jed·
ného z koncertných majstrov. Hoci ma l
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~ k a
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 husliach. 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 estetickými vlastnosťami. Použlva ole jový lak
naďalej

. )6n Skladaný.
aj prfležltostne ver·ejne účinkoval. Z viac.
ročných 11spor sl už za prvej r epubliky
objednal z Dcá!'dan prvotriedne ma jstrovské husle od známeho, dobove mód.
neho nemeckého husliara a obchodnfka
prof. F. ). KQ.cha . Tieto v ňom vzbudili
túžbu zhotov iť podobné. V Banskej Bystruci sa zoznámil s vynikajúcim ·a maté rskym husliarom J. K. Dobrozemským a
podobn e, ako to videl u neho, najprv za.
ča ! rozob e rať a š tudovať lacné továrenské nást1·oje. Od r·qku 1945 do ro ku 1979
potom postupne zhotovil asi 45 husier.
Roku 1950 odišiel na Invalidný dôchodok ,
no ešte vyučoval hru na husliach na banskobys tricke j ĽSU ú Pedagogickom inšti túte. Vera cestovn! , a vyhfa dával husliarov 1 amatérov. javorové drevo zlskaval
zo stredného S lov en sk ~, hotové krky a
už poohýbané ebenové ozdobné pásiky
dostával z Lubov, lakom ho zásoboval
bratislavský amatér V. Heinz. Adalbert
Šlmšlk ž il skromným samotárskym životom. ktorý s i delll medzi hru na hu s-

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 múzea 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 Lengo.
~IMŠIK Koloman, mladšl brat Adalberta Stmšlka, sa narodll 18. 7. 1905 v Dol·
nej Leh ote, · okr. Banská Bystrica. Ak o
technický úradn!k mal - na rozdiel od
svo jho brata - k husllarstvu bllfšle po
remeselnej t estetlckovýtva rnej strá!lke.
Upfsal s a r;nu roku 1951 a do roku 1962
zhotovil v čiastoč nej spolupráci s bra·
tom 31 huslel v Dolnej Lehote, hlavne
podla upraveného Stradlváriho modelu.

Adalbcrt Stmlllk.
v opernom orches.trt Slovenského národ ného divad la a tým aj možnosť boha tej
konfrontácie lepšieh l horšlc h huslových
nllstrojov·. Spolu s koleg_ami orchest ra · - Gejzom Vavr om a Jánom Albrechtom su onedlho stali prvými praktickými protagonis tam i npl!kova ne j orgé!nológle hus te! u vtol a Ich časov e náročné skú m ania pri nášali prvé konkrétne výsledky . Vo vernom čase cestovali do čes ký c h
krajov, navš tevovalt v.ýzn.ačných husliarov a priná šali na Slovensko nástroje,
ktoré porovnávali s domácim husliar·
skym odkuzom kedysi slávnej Bratislavskej husliarskej š koly. V hladisku opery SND potom posudzovali s viJ~_cerýml
hus lista mi Ich a kustické vlastnosti, skúšali , porovnávali, hodnotili. No mladému
J. Skladanému to nestačilo , usiloval sa
z každého nového nástroja vyťažiť ma ximum. Studova l jeho stavbu, technický
s tav , hlodal prednosti l nedostatky. Už
vt edy si osvojova l prvé základy husl!ars keho remesla a neváha l Ic h použlvaf aj
v praxi. St rúh a l kobylky l du še, neustá le akustic ky experimentoval. Povojnov ý
nedosta tok odbornej literatúry h<> predbežne nútil spoliehať sa vtac na vlastnú
lntulcl u a s lu chovú apercepclu ako na
teoretic ké znalosti, no vlastné nadante
i hú že vnato sť už vtedy prinášali pozoru hodné výsledky. Zo Sk ladaného sa _pozvofna s táva l a kustický expert na huslo vé nástroje, ktorému zverovali svo1e
hus le n j renomovanl sólisti. Popritom aj

Koloman Stmilk .
Husle A. Si!qilka :z roku 1961.
rôz(\ych červených odtlet~ov, svoje ná stroje predbežne neslgnuje. 'Požičiava Ich
nadaným žiakom, kto rých verejné výkony overujú Ich akustické kvalit.v. Skoda.
že pedagogic ké P9.VInnostt doc. J. Skluda ného mu p redbežne nedovofujú viac su
ven ovať huslia rst vu. Má k nemu po via cerých strá nkach výborné predpok lady
- akustické i manuálne. Svoje dotera i·
šie s kúsenosti mieni zve r ejniť. Nie v
poslednom rade pôsobi aj ako znalec
treclch chordofónov v akviz i čnej ko·
misii hudobného oddelenia Historickéh o
ústavu Slovenského národného múzea v
Bratislave.
ŠIMSIK Adalbert sa narodil 12. l . i 900
v Dolnej Lehote, okr. Banská Bystrica.
Ako syn horehronského horára ma l vrodenú 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 Banskej Bystrice na súkromné hodiny do
Bratislavy k profesol'ovi N. Kubátov l.
Usilovne cvičil a vypracoval sa na velml dobrého amatérskeho huslistu , ktorý

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

lla ch a svojho husliarskeho konl čku. Znsv!!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 "šťas t livcom" na Sloven s ku, kt o r! sú neoblomne p res vedčen i . že
vlastnlu pra vé Strad lvariho husle a Ama tiho čelo. Hoci išlo v podstat e o bezcenné s taré sc hônbašské Imitácie, nikto
sl netrúfal obrať ho o túto Ilúzi u. Ukazoval ich svo jim zried kavý m ná vštevnl·
ko m s tou n ajv ä čšou pletou. Zomrel
21. l. 1982 v BanskeJ Bystrici ako 82r·očný .

Adalbert Stmšik zhotovoval husle podra svojh o zbož11ovaného Stradlvariho modelu, niektoré Iba dokončieva l z polotovarov. Nikdy nemal dobre vybavenú hus.
llarsk u dlelr1u, pracoval takpovediac "na
kolene" vo svojom malom bytlku, alebo
v škols kej dielni. Ako výkonný huslista
sa us iloval dos iahnuť v prvom rade dobré zvukové vlastnosti svo jich nástrojov,
pravda, s velmi rôznorodým výsledkom.
Použlval liehový lak rôznych hnedých
odt i eňov a bel asé tla čené nálepky s latinským kaligrafickým textom v ozdob·

národného umelca Premysla K o č t h o k uyworeniu takmer hodinových publlcisticko·umeleck{jch relá cii, ktoré
majú pribllžif rudsk{j aj umelecký profil najz námej~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. H ostltelkou 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 uytuorlt 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/n é r ok 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 um elca, kt or á naznačila /eh o

Husle K. Similka z roku 1962.
Snimk y: a1·ch!v a uton:t š túd u:
Použlvol kvalitné rezonančné drevo zo
s tredného Slovenska a mastný liehov 9
lak svetlo hnedej 1 .svetlozlatožltej, do
oranžovo tieňov a ne j fa rby. Pracoval po·
ma ly, no pedantne a čisto. V tomto zmysle 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 súčas nost i na dl!.
chodku v Malac hove, okr. Banská Bystricu .
MIKULÄS KRESAK
(Pokračovanie

l

vzácne ľudské vlastnosti. NajcenneJ~ie boli historické
snlmky speváckeho a hereckého umenia B. Blachuta
flanlk z PredaneJ nevesty, Canio z Ko[11ediantov, Dalibor, Michdlek z CertoveJ steny, ~kolská scéna z Ovo·
čast o nlf!kolko desafročl staré.,
i'dkovho Jakoblna 1 no prekvapujťlce svo;ou zvukovou i obrazovou zachoval osfou. Pťltavosf, s akou bola relácia vy stavaná, inteligentný 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 budúcno sť a nepochyp ne 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 6echdc h akt uálne ucti( osob
- uynosti svojej hudobnej kultfíry .

